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آن چیزی كه بشر طالب است، این است كه به روحش آرامش بدهـد  

آورد مذهب است... تنها در سـایه مـذهب    كه آرامش می و آن چیزی

  رسد. است كه بشر به آن آرامش روحی مطلوب می

  170، ص10، جنور ۀصحیف

  



  

  
  
  
  
  
  

 پیام پژوهش
 

هـای علـوم انسـانی،     ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در رشـته    نیاز گستردۀ دانشگاه
كه خود را موظف به پاسخگویی بـه ایـن نیازهـا    محدود بودن امكانات مراكز علمی و پژوهشی  و

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   مشترك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی از دوبـاره       

 جلوگیری به عمل آید.

و دانشگاه و سازمان مطالعه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی      به همین منظور، پژوهشگاه حوزه
شناسـی   درآمـد بـر روان  كار مشترك خود را با انتشار كتاب  بیست و هفتمینها (سمت)  دانشگاه

  كنند. به جامعۀ علمی كشور عرضه می دین
بـرای  بـه عنـوان مـتن درسـی     شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  در گروه روانكتاب حاضر 

شناسی در  مقطع كارشناسـی ارشـد و دكتـری تهیـه      شناسی، الهیات و دین روان رشته دانشجویان
  مند گردند. مندان نیز از آن بهره امید است عالوه بر جامعه دانشگاهی، سایر عالقهشده است.  
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  مقدمه
 

پژوهـی نیـز    های گوناگون انسانی حضـور جـدی دارد و دیـن    دین از حقایقی است كه در عرصه
هـای   شناسی دیـن، یكـی از شـاخه    ای یافته است. روان های عدیده ها، شاخه متناظر با این عرصه

  ورزی و دینداری ربط و نسبت وثیق دارد. پژوهی است كه با دین مهم دین
پردازد و درصدد توصـیف و   می شناسی شناسی دین، به بررسی پدیده دینداری از منظر روان روان

گیری دینداری و آثار و پیامدهای آن در  های دینداری، ابعاد آن، سنجش و اندازه تبیین عوامل و زمینه
، از همه توان و اندوخته علمی خود در بررسی دینـداری  شناسی است. روان زندگی فردی و اجتماعی

بـین علمـی قـرار     را زیر ذره پدیدارهای دینیهای پژوهش پیشرفته،  برد و با استفاده از روش بهره می
  شناسی نیز دانست. های روان شناسی دین را یكی از شاخه توان روان دهد. به همین دلیل می می

شناسـی دیـن اختصـاص یافتـه      مریكا، بخش مستقلی به روانآشناسی  امروزه در انجمن روان
ای بـه ایـن موضـوع     هـای مسـتقل ویـژه    اینترنتی و همـایش  های است و نشریات علمی، پایگاه

ای افزایش یافته است كه به عنوان یك درس رسمی در بسیاری  پردازند و توجه به آن، به گونه می
ای  علمـی، رشـته   هـای  ههای معتبر دنیا جایگاه خود را یافته و حتی در برخی از مؤسس از دانشگاه

 آید. شمار می تخصصی به

معتبـر   كتـب كه باید و شاید جایگاه مناسبی ندارد و  در ایران این موضوع چنان در عین حال،
. البته مقاالت رسد به تعداد انگشتان یك دست هم نمیای در این موضوع  علمی تألیفی یا ترجمه

هـای علمـی    ها و نشسـت  متعددی در این زمینه و موضوعات وابسته وجود دارد و برخی همایش
تصاص یافته است. این در حالی است كه پس از انقالب اسالمی، با توجه به نیز به این مسئله اخ

حضور بیشتر دین در متن زنـدگی مـردم، ضـرورت بررسـی علمـی دینـداری دوچنـدان شـده و         
دینداری آحاد مردم را در دسـتور كـار    یاه و نوسان هانهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی، تغییر



 شناسی دین درآمدی بر روان      2

  

نیز بدون توجه بـه مبـانی نظـری كـه      پیمایش و سنجش دینداری اند. بدیهی است خود قرار داده
 بنیان است. شود، نارسا و بی شناسی دین بحث می بخش مهمی از آنها در روان

شناسی دین، از نظر دیگری نیـز قابـل پیگیـری اسـت و آن وجـود       ضرورت پرداختن به روان
فروید  یشناسان است كه تا حدی به دلیل توجه به آرا میان برخی روان فضای منفی در مورد دین

دیـن، در محافـل علمـی و     ۀدر خصوص دین است. در حالی كه امـروزه دیـدگاه فرویـد دربـار    
شناسانی كه دید مثبتی به دیـن   روان یگیرد و به آرا دانشگاهی چندان مورد توجه و اعتنا قرار نمی

بـه   م،1970از دهـه  همچنین شود.  بیشتر پرداخته می و آلپورت ، یونگدارند همانند ویلیام جیمز
و  ، مایكـل آرگیـل  ، رالـف هـود  ، دیویـد بـراون  واتسون ، پلكسانی چون ویكتور فرانكلسو،  این

هـای   پرداختـه و نوشـته   شناسی دیـن  پردازی در ابعاد گوناگون روان ، به تحقیق و نظریهپارگامنت
  اند. داده توجهی در این زمینه انتشار قابل

به دلیل مجال اندك و اینكه نخستین اثـر در   ،نید یشناس روان درآمدی بر این كتاب با عنوان
هـا نپرداختـه، ولـی     ها و نظریه شناسی دین و همه دیدگاه این موضوع است، به همه مباحث روان

. در فصـل اول، بـه تعریـف    دهـد مـورد توجـه قـرار    را مسـائل   و تـرین آرا  مهم كوشیده است تا
هـای سـه    شده است. در فصل دوم، نظریهشناسی آن پرداخته  شناسی دین، تاریخچه و روش روان
. فصل سوم، بـه ابعـاد   اند شدهبررسی و نقد  شناس بزرگ، یعنی ویلیام جیمز، فروید و یونگ روان
ت. در فصـل  های مربوط به ابعاد دین پرداخته اس و دیدگاه و دینداری، شرایط فهم دینداری دین

گیـری   گیـری دینـداری، مبـانی نظـری و مشـكالت انـدازه       های انـدازه  چهارم، تاریخچه و روش
دینداری مورد توجه نویسندگان بوده است. سرانجام در فصل پنجم، آثار دینداری در سطح فردی 

  بررسی شده است. های دینداری و نیز هزینه و اجتماعی
پنج فصل كتاب در دوازده درس تنظیم شده كـه هـر درس براسـاس اصـول     در ویراست دوم 

برای مطالعه بیشـتر اسـت. عنایـت و     یتحقیق و منابع ،آموزشی مشتمل بر اهداف درس، پرسش
كنـد، پرسـش و تحقیـق     دانشجو را در جهت فهم بهتر مطالب هدایت می ،توجه به اهداف درس

مطالعـات را   ۀمحـدود  ،برای مطالعه بیشـتر  یسازد و منابع تر مباحث را ممكن می یقیادگیری عم
افـزن بـر ایـن     سـازد.  تـر آشـنا مـی    دهد و دانشجویان را با فضاهای جدیدتر و متنوع گسترش می

  نامه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی نیز به متن افزوده شده است. واژه
ـ   در خاتمه، ضمن اسـتقبال از پی  خواننـدگان فرهیختـه در اصـالح     ۀشـنهادها و انتقادهـای هم

االسـالم والمسـلمین    تارجمند جناب حج انداها، و با شكر و سپاس به درگاه ایزدی، از است كاستی



 3      مقدمه

پژوهشـگاه كـه همـواره از     شناسی مشاور حوزوی و مدیر محترم گروه روان ،آقای سیدمحمد غروی
احسان، مشاور علمـی و   ایم، و نیز جناب آقای دكتر هادی بهرامی مند شده دقت نظرهای ایشان بهره

سودمند ایشان نیز بر غنای علمی كتاب افزوده است تشكر و تقـدیر داریـم.    هایناظر طرح كه تذكر
ـ دكتر علی فتحی آشـتیانی  ،از اساتید محترم و  االسـالم والمسـلمین دكتـر احمـد احمـدی      ت، حج

از آقـای  كنیم.  الزم قدردانی می هایو تذكر نخستمطالعه نسخه  ایبر االسالم رحیم نارویی تحج
همچنـین  كنـیم.   به خاطر مطالعه ویراست دوم این كتاب نیز تقدیر و تشكر می مهرداد كالنتری دكتر

هـای   هـا و پشـتیبانی   حمایت كه باهای پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  از همه بخش
 نهیم. عزیزان را ارج می ۀهم تالش، سپاسگزاریم و گرفتآنان، این مختصر پای 

  مؤلفان
  

  
  



  
  
  
  



  
  
  

  فصل اول

  
 اتیلك

  _______ شناسی دین درس اول: تعریف روان _______
  

  :آن است كهاز دانشجو انتظار  اهداف درس:

  ؛كندشناسی دین را تعریف  . روان1

  ؛شناسان دین را برشمارد ها و وظایف روان . فعالیت2

  ؛. با كاربردهای واژه دین آشنا شود3

  شناسی دینی را توضیح دهد. شناسی دین و روان . تفاوت روان4
  

ها چگونـه بـوده اسـت؟ آیـا افـراد مـذهبی دارای نـوع خاصـی از          در زندگی انسان پیدایش دین
شـود و موفقیـت زیـادتر     هستند؟ آیا دینداری، باعث رضایت بیشتر افراد از زندگی می شخصیت

 و بهداشـت روانـی   نان سـالمت جسـمی  كند؟ آیا متدی تضمین می ... راآنان را در ازدواج، شغل و
خالف قانون و نیز افزایش حـس   كارهایبیشتری دارند؟ آیا دینداری بر كاهش جرم و جنایت و 

تـوان دینـداری را در افـراد     ، كمك به دیگران و كارهای خیریه تأثیر دارد؟ چگونه مـی دوستی نوع
  گیری كرد؟ و اصوالً دینداری چه ابعادی دارد؟ اندازه

بـه آنهـا پرداختـه     1»شناسـی دیـن   روان«ای از مسائلی هستند كه در  نمونهتنها ها،  این پرسش
ـ    شناسـی  های فرعی روان شود. این شاخه، كه یكی از رشته می از  علمـی دیـن   ۀاسـت، بـه مطالع

شناسـان   های متعددی از ایـن رشـته، از سـوی روان    پردازد. هرچند تعریف شناختی می روان منظر
مطالعه علمی دیـن  «همه آنها به همین تعریف كوتاه  رسد بازگشت ولی به نظر میدین ارائه شده، 

های دیگر، برخی اصطالحات این تعریـف مختصـر    تعریف ،باشد. درواقع» شناختی از منظر روان
                                                           
1. psychology of religion 
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 شـناس دیـن   اند. در اینجا دو تعریف را برای نمونـه از دو روان  را با شرح و تفصیل بیشتری آورده
  كنیم. ذكر می

استاد دانشـگاه كمبـریج وجـود     2،تعریفی بهتر از تعریف تاولس معتقد است احتماالً 1كالینز
از راه بـه كـار    درك رفتـار دینـی  «دین، درصدد  ۀشناختی دربار ندارد. به نظر تاولس، مطالعه روان

ـ   دسـت  شناختی به بستن اصول روان دیگـر،   سـخن اسـت. بـه   » رفتـار غیردینـی   ۀآمـده از مطالع
طـور كلـی حاصـل     ای را كـه از بررسـی رفتـار بـه     شناختی كوشد اصول روان شناسی دین می روان
بـین  اند، در مورد رفتار دینی به كـار بنـدد تـا بتوانـد آن را تبیـین كنـد. در ایـن تعریـف، از          شده

موضوعات مورد بررسی این رشته، تنها از رفتار دینی ذكر به میان آمده اسـت و شـاید بـه همـین     
شـود كـه در ایـن رشـته، از      دلیل باشد كه خود كالینز هم پس از ذكـر ایـن تعریـف، یـادآور مـی     

 ها ، ارزشها تنها رفتار دینی، كه افزون بر آن، نگرش شود كه نه شناختی استفاده می های روان روش
 طبیعـی  ییا دیگر نیروهای مـاورا  های افرادی را بررسی كنند كه به وجود و تأثیر خداوند و تجربه

  ).1392، ص4، ج2001 4،و نمروف 3دارند (كراید باور
ای اسـت كـه بـه     ، گسـتره شناسی دیـن  نویسد: روان نیست. او می پالوتزیاناین ایراد در تعریف 

معناست كه در اینجا هدف،  پردازد. این بدان شناختی می و اعمال دینی از دیدگاه روان مطالعه باورها
دهند. مـا   های دینی را تحت تأثیر قرار می رفتارها و تجربهای است كه  شناختی یندهای روانادرك فر

را  مؤثر بر رفتار و تجربه دینی كوشیم تأثیرات چندگانه محیطی، شخصی و اجتماعی در این گستره می
ینـدهای  اآشكارسـازی فر هایی بپردازیم كه امكـان   ها و پژوهش نظر قرار دهیم و به ترسیم دیدگاه در

  ).29و  28، ص1996 5كنند (پالوتزیان، شناختی میانجی را در دینداری فراهم می روان
عبـارت اسـت از مطالعـه علمـی      شناسی دین آید، روان كه از این تعریف هم برمی گونه همان

شناختی. این مسائل، هم رفتارهای دینی  مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاهی روان ۀدربار
داریـم   شناسی گیرد. بنابراین، با هر رویكردی كه به روان می های دینی را دربر و ارزش و هم باورها

شناختی كنـیم،   گونه تعریفی كه از آن به دست می دهیم، اگر موضوعات دینی را بررسی روان و هر
شناسی دین، تعریف خـود   دیگر، در تعریف روان سخنشناسی دین قرار داریم. به  حیطه رواندر 

ای كـه از آن   گیریم. اگر این علم، با هر تلقـی  مفروض می __ كه رشته مادر است __شناسی را  روان
                                                           
1. Collins, G. R.  2. Thouless, R. H  

3. Crighead, W.E.  4. Nemeroff, C. B.  

5. Paloutzain, R. E. 
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شناسـی دیـن    روان آن موضوعات گوناگون دینی به بحث و بررسی پردازد، محصول ۀداریم، دربار
  بود. خواهد

 كنند؟ شناسان دین چه می روان

دهـد و   چه كاری انجام مـی  دین عمالً شناسیِ تر شدن تعریف، بهتر است بدانیم روان برای روشن
تـوان از تحلیـل    مـی  ،های كالن، برای نمونه پردازی كنند. افزون بر نظریه شناسان دین چه می روان
» شـناختی  تحلیـل روان «باید ببینیم مقصود از  های دینی نام برد. اول شناختی مفاهیم و آموزه روان

 چیست. مقصود از این عنـوان، توصـیف علمـی (شـامل تعریـف، جـدول نشـانگان و مقیـاس        
 ،شناسی و پیامدهای موضوعات دینی اسـت. بـرای مثـال    سنجش)، پیدایش، رشد، تبیین، آسیب

توصـیف   تا تواند به ما كمك كند می شناسی دین روان ؛ت، مفهومی است كه در دین آمده استقوا
پیدایش و مسیر رشد آن را پیگیری كنـیم، علـت    ۀعلمی دقیقی از این مفهوم به دست آوریم، نحو

ها و موانع رشد آن را برشماریم و درنهایت، پیامـدها و   رخ دادن این حالت را تبیین نماییم، آسیب
  گرفت: توان در پنج حوزه پی ها را می شناختی با این ویژگی ن را بیان كنیم. تحلیل رواننتایج آ

(معـارج،   زوع، ج)19(معارج،  لوع، مفاهیمی همانند هدر قرآن ،برای مثال .شناختی . مفاهیم انسان1
20(معارج،  نوع، م)72(احـزاب،   لومظَ ،)21(احـزاب،   هـول ، ج)و امثـال آنهـا، بـرای توصـیف      )72

چه از نظـر توصـیف مفـاهیم     ؛اند شناختی های انسان آمده است كه قابل تحلیل روان ها و ویژگی حالت
  . آنها، چه به لحاظ سیر تكوین و رشدشان و چه از جهت پیامدها و نتایجی كه دارند و...

ـ ن اسـت، با ید یم اعتقادین مفاهیتر یمحور ءه جزك مانیا برای مثال، .. مفاهیم اعتقادی2 د ی
د، اعتماد یر امینظ یكیم نزدیت آن و فرقش با مفاهیرد تا ماهین قرار بگید یشناس ن روانیب ر ذرهیز

 یاریتواند به ما  یآن، م یرو شیها و موانع پ بین مفهوم و آسین اییشتر روشن شود. تبیب و عشق
  م.ینك یزیر ت در جامعه، بهتر برنامهیمان و معنویش ایافزا یرساند برا

، احكـام و اخـالق) بخـش    را سه بخش بـدانیم (عقایـد   اگر دین .. مفاهیم ارزشی و اخالقی3
توان بـا تجزیـه و    آن. می مانندمفاهیمی نظیر توبه، تواضع، حسد و  ؛مهمی از آن، اخالقیات است

شـوند،   تحلیل و سنجش برخی از این مفاهیم مانند حسد كه از دیدگاه دین، بیماری شـمرده مـی  
و ابعاد گونـاگون انگیزشـی، بـدنی و شـناختی آنهـا       ،م، سیر تكوین و رشدئهایی برای عال جدول

ها برای  ت این نوع بیماریشناسان بالینی قرار داد تا شناخ ترسیم كرد و در اختیار مشاوران و روان
  تر شود. آنان راحت
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ـ ، ز، حـج ، روزهر نمازینظ یمیتواند مفاه یم نید یشناس روان .ر دینیئو شعا . مناسك4 و  ارتی
ـ  یها ش حالتیداین و عوامل پیوكر تیز سیامثال آنها، و ن ـ را  یخاص ـ ه هنگـام انجـام دادن ا  ك ن ی

ـ كبهتر آنهـا   كبه در رده،كم یدهند، ترس یاعمال در فرد رخ م امـام   ینـد. مراسـم سـوگوار   ك كم
  است. یشناخت روان یها لین تحلیچن یبرا یز نمونه مناسبین ن(ع)یحس

ـ ید یهـا  توان سراغ گزاره ی، مینید یها آموزه یشناخت ل روانیتحل یبرا های دینی. . گزاره5  ین
ـ  خدا ركذ؛ الْقُلُـوب�رِ ال��ه� تَطْم�ئ�ن
 کا�ال� بِذِ« :هكنیا ،مثال یز رفت. براین  »اسـت  یموجب آرامش روان

» دارد و انحراف بـازمی  انسان را از گناه نماز؛ رِکـا4نَّ الص0/َ.ةَ تَنْه�+ ع�ن( الْفَح&شَاء و!الْم�ن«) یا 28(رعد، 
  ها نمونه دیگر از این دست، موارد مناسبی برای این نوع تحلیل هستند. ) و ده45(عنكبوت، 

  دو نكته
  :است، ذكر دو نكته الزم بیان شد شناسی دین روان ۀبا توجه به توضیحی كه دربار

  دو رویكرد كلی وجود داشته باشد: 1رسد در تعریف دین . به نظر می1
هـای   شـود كـه برخـی گـزاره     ای مستقل از انسان در نظر گرفته می به عنوان پدیده الف) گاه دین

 ،در فارسـی (مـثالً  » دیـن «گیرد. این معنا، با موارد كاربرد كلمه  و عملی را دربر می ، اخالقیاعتقادی
كـریم   ). در قرآن1371، معین ؛1373، دارد (دهخدا و...) بیشتر سازگاری دین اسالم، دین مسیحیت

و  )4حمـد،  ( »الـدِّین( یـو:م8 م�ال�ـ6« :هرچند كلمه دین در اصل بـه معنـای جـزا و پـاداش ماننـد      ،نیز
و آیین و  ) است، ولی در مورد شریعت11زمر، ( »الـدِّین� لَّه�اBم�ر&ت� ا�نْ ا�ع&ب�دَ ال�0ه� م�خْل�ص<ا « :مانند ،اطاعت

و  )13شـوری،  ( »...لIَم م��ـن� الـدِّین( م�ـا و!ص0ـ+ بِـه� نُوح<ـا شَر�عَ« :كیش نیز بسیار به كار رفته است مانند
  ).6كافرون، ( »دِینُکم& و!ل�+ دِین( لIَم&«

دیگـر، تـدین و دینـداری     سـخن ب) گاه نیز دین به معنای پایبندی به شریعت و آیین و بـه  
  است. این كاربرد میان دانشمندان غربی شیوع بیشتری دارد.

رسـد   شوند، ولی به نظر مـی  در انگلیسی، معادل هم گرفته می "religion"در فارسی و » دین«واژه 
) شناسی دیـن  كم در متون مربوط به روان در معنای دوم (دست "religion"غالباً دین در معنای اول و 

انـد:   ) را چنین تعریف كرده"religion"شناسان، دین (یا درواقع  برخی روان برای مثالرود.  به كار می
هـای دیگـری كـه بـه سـوی       یا آیـین  بشری و عبادت ای از اعتقاد به قدرت خدایی یا فوقِ منظومه«

). بـدیهی اسـت ایـن    60، ص1997 2،و آرگیـل  (بیـت هـاالمی  » اند گیری شده چنین قدرتی جهت
                                                           
1. religion  2. Beit Hallhami, B. & Argyle, M.  
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آنچـه بـرای    ؛است. علت این امر هم روشن است تعریف، درواقع تعریف دینداری و اعتقاد به دین
ای  اهمیت دارد، اعتقاد به دین و موضوعات مربوط به آن است، نه دین به عنوان پدیـده  شناسی روان

اسـتفاده  » شناسـی دیـن   روان«مستقل از وجود انسان. بنابراین، باید توجـه داشـت وقتـی از عنـوان     
  و دینداری منظور است. ندیگر، تدی سخنشود، بیشتر تحقق دین در روان بشر و به  می

اشتباه گرفـت. آنچـه در ایـن نوشـته و دیگـر       1شناسی دینی را نباید با روان شناسی دین . روان2
شناسی دین  دینی. در روانشناسی  شناسی دین است، نه روان شود، روان های مربوط بررسی می كتاب

شناسی به منزله مبنایی برای ارائه  روان__  و موردقبول همه است شناسی ای فرعی از روان كه رشته __
 گرایانـه  شود و با توجه به تمامیت دین، به یك معنا تقلیل در نظر گرفته می تفسیر از پدیدارهای دینی

شـناختی   ، ممكن است هـم تبیـین روان  مراسم عزاداری معنا كه یك پدیده دینی، مثالً بدین 2؛است
هایی از انواع دیگر. البته در این گستره، این پدیده  شناختی و هم تبیین داشته باشد و هم تبیین جامعه

شود كه فقط همین تبیین بـرایش متصـور   كنیم و شاید پنداشته  شناختی تبیین می را فقط از دید روان
باورهای مذهبی به منزله __  ای از علم دینی است كه شاخه __ شناسی دینی است. در مقابل، در روان

  شود. ت ایمانی جستجو میدر چارچوب آن سنّ شناسی نگیرند و روا اصل و منبع قرار می

 تحقیق پرسش و �

  مختلف را مقایسه كنید. های را تعریف كنید و تعریف شناسی دین روان  . 1
  های دینی بزنید و بحث كنید. شناختی پدیده هایی از تحلیل روان مثال  . 2
شناسی دینـی، آنهـا را بـا یكـدیگر      شناسی دین و روان ها در روان هایی از فعالیت با ذكر نمونه  . 3

  كنید.مقایسه 

  مطالعه بیشتر ی برایمنابع �

  ، ترجمه محمد دهقانی.، دیوید ولفنید یشناس روان  . 1
  و همكاران، ترجمه محمد دهقانی. ، اسپیلكانید یشناس روان  . 2
 .، مسعود آذربایجانیمزیام جیلیدگاه وین از دید یشناس روان  . 3

                                                           
1. religious psychology 

شناختی  به نمود روان ،گرایی (فروكاهش) متصور است: منحصركردن واقعیت امری مثل دین دیگری برای تقلیل. معنای 2
  گراست، ولی یونگ نیست (ر.ك: فصل دوم). فروید تقلیل ،آن، و نفی واقعیت عینی و بیرونی آن. به این معنا
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  _______ شناسی دین درس دوم: تاریخچه روان _______
 

 :آن است كهانتظار از دانشجو  اهداف درس:

  ؛را بیان كند شناسی دین . تاریخچه روان1

  ؛های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را بیان كند تهای سنّ . تفاوت2

  ؛شناسی دین را توضیح دهد . عوامل افول روان3

  شناسی دین را تبیین كند. های تحقیق در روان . روش4
  

شـناختی   گـردد، ولـی تـأمالت روان    به اواخر قرن نوزدهم برمـی  شناسی دین پیدایش رسمی روان
ـ د. این تأمالت، گاه جنبـه توصـیفی دار  نای طوالنی دار دینداری انسان، سابقه ۀدربار د، هماننـد  ن
تـدوین   ای كـه بـرای تربیـت معنـوی     دینـی  های شـبه  و نیز كتاب های مقدس ادیان بزرگ كتاب
 هـای غزالـی   و برخی كتـاب  مولوی یمثنو و نیز 2آگوستین قدیس 1اعترافات نظیر كتاب ند؛ا شده
 4هـان، نظیـر جاناتـان ادواردز   متألّهـای برخـی فیلسـوفان و     و نوشـته  3،نیاء علوم الـد یاح ،نظیر

) و 1855_1813( 6) و سـورن كركگـور  1834_1768( 5)، فردریش شـالیرماخر 1758_1703(
  د.نپرداز می زمانی به تبیین پیدایش دین

توان یافت. در ایـن دوران، فیلسـوفی    قرن قبل از میالد میكم در سه  ردپای جنبه دوم را دست
نعمتان نـوع   یا ولیمان كان، همان حایق.م) معتقد بود خدا260_330( 7یونانی به نام ائوهمروس

). او ادعـا  5، ص1991 8،انـد (ولـف   بر تن آنان پوشـانده  لباس الوهیتج یتدر ه مردم بهكبشرند 
اند كه به هنگـام حیـات،    كرد همه خدایان، در اصل زنان و مردان برجسته روزگار خویش بوده می

). دو قـرن پـس از آن،   173، ص9، ج1986 9،انـد. (شـارپ   تكریم و پس از مرگ، پرستش شـده 
یافتـه دیـن را در خـوف و     ندیشـه نشـأت  می و مفسر برجسته اپیكوری، اوشاعر ر 10،لوكرتیوس

خشیت به جامه شعر جاودانه التین درآورد. او معتقد بود خدایان از دل تصاویر رؤیایی و ترس از 
  ).5، ص1991، اند. (ولف برآورده قدرت تخریبگر طبیعت سر

                                                           
1. Confessions  2. Saint Augustin  

  طلبد. ت اسالمی، در حال حاضر تدوین نشده است و مجال مستقلی میسنّشناسی دین در  . تاریخچه روان3
4. Edwards, J.  5. Shleiermacher, F.  

6. Kierkegaard, S.  7. Euhemerus  

8. Wulff, D.M.  9. Sharpe, E. J.  

10. Lucretius. 
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نوزدهم مطـرح كـرد، آن بـود كـه      ) در قرن1872_1804( 1نظریه تبیینی دیگری كه فویرباخ
و دستیابی بـه   در خودشناسی اند كه به عنوان ابزار ناهشیار طبیعت آرمانی انسان خدایان، فرافكنی

  ).6، ص1991، كنند (ولف ماوراء خود عمل می
دارد و  دینـی  كـه رویكـرد درون   (گـرایش توصـیفی   شناسی دیـن  رواناین دو روند بنیادی در 

انـد.   شناسی دین بـوده  های روان كند) همواره از ویژگی نگاه می كه از بیرون به دین گرایش تبیینی
پرداز محال نیست هر دو گرایش را در آثار خـود بـه كـار بگیـرد،      برای یك مؤلف و نظریه هرچند

 ؛است. این امر در كل فرهنگ نیز صادق اسـت  گرایش تأكید اصلی بر یكی از این دو ولی معموالً
اند كـه   شناسان دین در گذشته نزدیك، عمدتاً درگیر تبیین این امر بوده در روسیه، روان ،برای مثال

كنند؟ این در حـالی   دینی خود هستند و سرسختانه از آنها دفاع می میهنانشان پایبند عقاید چرا هم
سـوی توصـیف    و شناسـان دیـن، بیشـتر بـه سـمت      منـدی روان  در هنـد، عالقـه   است كـه مـثالً  

یا فنون مربوط به انضباط روانی است. ایـن دو گـرایش در هـر سـه      های عواطف دینی پیچیدگی
ت انـد از: سـنّ   ت عبـارت دین قابـل مشـاهده اسـت. ایـن سـه سـنّ       شناسی ت عمده در روانسنّ

یـابی تاریخچـه    ت فرانسوی. ما بـرای پیگیـری و ریشـه   ت آلمانی، و سنّمریكایی، سنّآ _ انگلیسی
و بـه آرا و   خـواهیم گفـت  نظم بخشیدن به مباحث، از هر سـه سـنّت سـخن    شناسی دین و  روان

  كنیم. پردازان در هر سنّت اشاره می ترین نظریه عقاید برخی از مهم

  مریكاییآ _ سنّت انگلیسی
در قرن هجدهم فراهم بود، ولی آثـاری   مند دین نظام شناسی گرچه عناصر الزم برای پیدایش روان

و دینداری برآمد، تا یك قـرن   شناختی در حوزه دین كارگیری اصول روان صراحت در پی به كه به
ای بـود كـه    و فكـری  بعد به ظهور نرسید. این آثار، نشان از تالقـی عوامـل شخصـی، اجتمـاعی    

تـرین   معروف اسـت. عمـده   شناسی دین ی انجامید كه امروزه به روانا درنهایت به پیدایش رشته
های بزرگی بود كه علوم طبیعی در قرن هجـدهم بـه دسـت     عامل در پیدایش این رشته، موفقیت

آورد و درنتیجه، شور و شوق زیادی برای استفاده از این علوم در زندگی روانی انسـان بـه وجـود    
، هـال،  نـد از: گـالتون  ا ت عبـارت ترین افـراد شـاخص ایـن سـنّ     ). مهم7، ص1991، لفآمد (و

  .تپِرو جیمز  ، ویلیام جیمز، كو، لوبااستارباك
                                                           
1. Feuerbach, L. 
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انجـام   نخستین مطالعات علمی در این زمینـه را فرانسـیس گـالتون    ).1911_1822( 1گالتون
شناسـی دور كـرد، بنیانگـذار     رغـم عالیقـی كـه او را از روان    داده است. این دانشمند انگلیسی به

در ایـن   است. او نخستین كسی بود كه از روش آماری همبسـتگی  های فردی تفاوت شناسی روان
 و نیـایش  ترین پژوهش وی، تحقیق در مـورد كـارایی عینـی دعـا     شك مهم زمینه استفاده كرد. بی

) با توجه به نتایج این پژوهش، معتقد است داشتن زندگی همراه بـا دعـا و   1872( است. گالتون
 ،نیایش و نیز هدف دعای دیگران قـرار گـرفتن، بـا برخـورداری از منـافع عینـی قابـل مشـاهده        

بـا دیگـر افـراد     برجسته پروتسـتان  مند روحانیان همبستگی ندارد. به همین ترتیب، مقایسه نظام
 یو دینـداری، فـرد را از مزایـای    دهد كه زندگی همراه بـا تقـوا   سرشناس، شواهدی به دست نمی

تردیدی نداشت كه دعـا و   كند. از سوی دیگر، گالتون مند می نظیر سالمت و طول عمر بهره ،عینی
  غیرعینی) است.نیایش، دارای آثار مثبت باطنی (

مریكاست، در آغاز آشناسی دین در  او كه درواقع بنیانگذار روان ).1924_1844( 2استنلی هال
شناسی را جایگزین آن كرد. او زمانی پیشنهاد كـرده بـود كـه     را برگزید و سپس روان رشته الهیات

بـه   شناسـی  دنیای مدرن، از روان مقتضیات شخصی و اجتماعیبرای منطبق كردن دین با نیازها و 
شناسـی   بهره گرفته شود. هال، بنیانگذار تنهـا دانشـكده روان   ای برای بازسازی دین عنوان وسیله

عهده داشت. در میان شاگردان وی در مریكاست كه خود ریاستش را بر آدر دانشگاه كالرك  دین
را  5آوری . این دو نفر، ایمـان 4و جیمز لوبا 3اند: ادوین استارباك دانشكده كالرك، دو نفر برجسته

  به عنوان نخستین موضوع تحقیق خود برگزیده بودند.
مریكـا  آدر  شناسـی دیـن   بر سیر تكاملی روان 6،جورج كوپس از هال، این دو محقق به همراه 

هـای   و حالت آوری، دعا هایی همچون ایمان تأثیرات بزرگی بر جای نهادند. آنان بر مطالعه تجربه
ـ ، مصاحبه شخصـی هایی مانند توزیع پرسشنامه با كاربرد روش عرفانی و  خودنوشـت  ۀ، زندگینام

انـد، تأكیـد داشـتند     بندی و سنجش آمـاری  های تجربی كه قابل تجزیه و تحلیل، رده دیگر روش
                                                           
1. Galton, F.  2. Hall, G.S.  

3. Starbuck, E.D.  4. Leuba, J.H.  

5 ."Conversion" آوری است. در مصاحبه شفاهی كه با  معادل فارسی این واژه، كلمات نوكیشی، تغییر دین و ایمان
ن داشتیم، وی گفت: مصادیق این واژه در فرهنگ غرب بر موارد تقویت ایمان، تحول دینـی،  زآقای دكتر لگنهاو

مفهـوم بـه   » آوری ایمـان «رسد در زبان فارسی  شود. به نظر می یتوبه كردن (تجدید ایمان) و مانند آنها اطالق م
  شود. یشود. به همین دلیل در این متن، از این معادل استفاده م تری است كه شامل این موارد می نسبت جامع

6. Coe, G. A. 
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) شایستگی 1899( ). از میان آثار هال و شاگردانش، كتاب استارباك133، ص1ج، 1375، (الیاده
های آن باشد. همچنـین بـه دلیـل آنكـه در      و خط مشی 1بیشتری دارد كه نماینده مكتب كالرك

  تر است. مریكا شناخته شدهآ، كتاب وی به آلمانی ترجمه شده، در خارج از م1909سال 
ـ  رواناو نخستین كسی بود كـه كتـابی در ایـن زمینـه بـا نـام        .ستارباكادوین ا ـ د یشناس  2نی

، اش را در مــورد همزمــانی بــین بلــوغ ســاله ) منتشــر كــرد و در آن، نتــایج تحقیــق پــنج1899(
آزمودنی  192های  انتشار داد. وی برای فراهم آوردن كتابش، پاسخ ،و رویكرد به دی اسكیزوفرنی

مریكاییـان  آرا با زحمت زیاد تحلیل كرد. بیشتر ایـن افـراد،    های زندگینامه خودنوشت به پرسش
تر دریافت كـرد كـه ایـن     ای كوتاه پاسخ به پرسشنامه 265هزار و  بودند. همچنین وی، پروتستان

 . گرچه بـروز واقعـی زنـدگی معنـوی    ندداد با آغاز بلوغ را نشان می آوری زمانی ایمان ها، هم پاسخ
دهـد، امـا    جنسی رخ می ویژه، بلوغ های رشد فیزیولوژیك و به طور متعارف در خالل سال غالباً به

تأكید دارد كه این دوران، صرفاً فرصت و موقع بیداری مذهبی است، نه علت آن. او می  اكاستارب
های خـود   كند، ولی با گذشت زمان، چنان با سرچشمه دینداری از منابع متعددی تغذیه می :گوید

معتقد است پیگیـری   شود كه دیگر، ارتباطشان روشن نیست. استارباك متمایز و حتی مخالف می
ها ارزشمند است، ولی نه به این دلیل كه كلیدی برای فهـم ماهیـت یـا ارزش دیـن بـه       این ریشه
دهد راه گذار از مراحل رشـد بـه    دهد، بلكه به این علت كه برای مربیان دینی امكان می دست می

و  عمیقاً معتقد بود با فهم و ارتقـای شخصـیت   سوی بلوغ و رشد مذهبی را آسان كنند. استارباك
  بشریت كمك كرد. توان به تأمین صلح جهانی و نجات كودك، می منش

میان اقوام بـدوی بـا توجـه بـه تحـول و       برای تحقیق در مورد پیدایش مفهوم خدا استارباك
، تأمـل شخصـی و   نگـری  ای، درون امهن، از روش گردآوری مواد و مطالب زندگیشخصیت تكامل

 همواره این احساس بندی و تجزیه و تحلیل نمود. استارباك استفاده كرد و آنها را طبقه پرسشنامه
  ابعاد آن را نخواهد شناخت. ۀ، یك راز است و علم هرگز همرا داشت كه دین

تمركـز بـر رشـد دینـی و      ؛مكتـب كـالرك اسـت    ۀاز چند جنبه نماینـد  تحقیقات استارباك
تـرین عالیـق شـاگردان     ترین عالیق هال، كه نمایانگر مهـم  مهم ۀكنند تنها منعكس ، نهآوری ایمان

آوری بیشـترین حقـایق ممكـن و سـپس      بـه جمـع   وی نیز هست. افزون بر این، تعهد استارباك
                                                           

تجربـی دیـن   شناسانی چون استارباك، هال ولوبا هستند كه عمـدتاً بـر مطالعـه     . مقصود از مكتب كالرك، روان1
  اند. متمركز بوده

2. The Psychology of Religion 
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گـی متمـایز مكتـب    كردن آنها به عنوان ابزاری برای مشخص كردن روندهای كلـی، بـه ویژ   كمی
وی بـه تعلـیم و    ۀخره، عالقمریكا تبدیل شده است. باألآ شناسی دین نطور كلی، روا كالرك و به
روشـنی در عنـوان    یعنی هال اسـت. ایـن عالقـه بـه     ،عالیق استاد او ۀدهند ، انعكاستربیت دینی

  گر است. تأسیس كرده بود، نیز جلوهای كه هال  مجله
تـر گـرایش داشـت، از     الف هال كـه بـه پـژوهش عینـی    خوی بر ).1946_1868( جیمز لوبا

 از آغاز بر آن بود كه آگاهی دینی كرد. لوبا ها استفاده می برای گردآوری داده های شخصی مصاحبه
، تفاوت كیفی با آگاهی عادی انسان نـدارد. وی بـرخالف همكـاران    و نیز تجربه و احوال عرفانی

ـ  ، مجموعاً فاقـد موضـوعی متعـالی و كـامالً    دیندار خود، معتقد بود تجربه دینی نیروهـای   ۀنتیج
ـ  از یك ؛ت دینی دو جنبه داردبا سنّ طبیعی است. چالش لوبا  ۀسو، او درصدد بود نشان دهد تجرب

فیزیولوژیـك تبیـین كـرد و از     _ ینـدهای روانـی  ابخش با فر توان به صورتی رضایت عرفانی را می
ینـدهایی كـه در رشـته    امبنی بر اینكه دانشمندانِ آگاه از چنین فر ،سوی دیگر، شواهدی گردآورد

  اعتقاد ندارند. یا جاودانگی 1وار) صصی خود نیز برجسته هستند، به خدای متشخص (انسانتخ
 هـای معنـوی   گونـه حساسـیتی بـه ارزش    گرای تمام عیاری نبود كه هـیچ  مادی با این حال، لوبا

سطح باالتر بود كه به نظـرش،   به نیكی اخالقی نداشته باشد. درواقع، او معتقد به میل ذاتی و فطری
هـا و نهادهـای دینـی     ترین ویژگی انسان است. افزون بر این، هرچند او اعتقاد داشت آمـوزه  اساسی

، هنـر  ، دعـا شـده اعتـراف   بود اَشـكال تعـدیل  اند، ولی معتقد  تی خطاهایی اساسی مرتكب شدهسنّ
های خـویش كمـك كننـد. او     ها در راه تحقق بخشیدن به آرمان توانند به انسان مقدس و مراسم، می

توانـد بـه    ، مـی لوحانـه از تجربـه عرفـانی    كند فقط معرفت علمی، و نه تفسیر خام و ساده اضافه می
  كننده جهت دهد. و الهامات دگرگون های اخالقی مد به جستجوی ارزشاصورت كار

را تـا  » باور«انسان مطالعه كرد و ردپای  منشأ، رشد و نقش مفاهیم كلیدی دینی را در روح لوبا
ی و دوم، نیـاز بـه حفـظ    های علّ نخست، شیفتگی ذهن انسان به تبیین ؛دو منشأ عمده پی گرفت
تنازعات حیات. او معتقد بود سرانجام، علم، تفـوق خـود را در هـر دو     ۀتعادل روحی در بحبوح

  اثبات خواهد كرد. زمینه بر دین
در تجزیه و تحلیـل رویكـرد    یشناسی منش اخالق شهرت وی به دلیل كاربرد گونه 2.جرج كو

های تحقیقـات وی بـه نسـبت كـم و      گیری مبنای یافته است. هرچند نمونه آوری و ایمان به دین
                                                           
1. personal  2. Coe, G.  
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 ؛ت اسـت هـای شخصـی   آزمـون بخـش بسـیاری از    هایش، الهام كوچك بود، ولی نتایج پرسشنامه
  ).259، ص1372، برند (الیاده شناسان از آنها بهره می هایی كه امروزه روان آزمون

در  بـه دیـن اسـت. جیمـز     شناس در گرایش توصیفی ترین روان شده او شناخته 1.ویلیام جیمز
ـ     )، كه قطعـاً یكـی از بـزرگ   1902( 2ینیانواع تجربه د كتاب آغازِ  ۀتـرین آثـار كالسـیك در زمین
هـای   (به این معنـا كـه شناسـایی همبسـته     3»ماتریالیسم پزشكی«است، برضد  شناسی دین روان

كنـد و آن را   شـود) اعـالم موضـع مـی     آن می دینی، باعث عدم اعتبار ۀفیزیولوژیك پدید _ روانی
پذیرد. وی همچنین اعتقاد داشت ارزیـابی نهـایی یـك عقیـده یـا تجربـه را فقـط در سـایه          نمی

  توان انجام داد. ثمربخشی آن در زندگی فرد، می
ـ  تا حدودی به مجموعه جواب گرچه جیمز اتكـا   اسـتارباك  هـا بـه پرسشـنامه    ودنیهای آزم

گیـری   داشت، ولی رویكردش با رویكرد مكتب كالرك بسیار متفاوت است. او بـه جـای نمونـه   
گرفـت و بـه جـای     هـای اولیـه خـود بهـره مـی      گسترده، از موارد نسبتاً نادر بـه عنـوان آزمـودنی   

ی خـود اسـتفاده   ئآماری پرزحمت، از توانایی تشخیص و بصـیرت اسـتثنا  بندی و استنتاج  جدول
، تبیـین  طرف نبود كه بـه نفـع توصـیف جانبدارانـه     صرفاً یك ناظر بی كرد. با این حال، جیمز می

از آغاز تا پایان، بـا عالقـه پایـدار وی بـه      ،ینید ۀتجرب انواع را به كناری نهد. كتاب گرایانه تحویل
های متعددی كه از آن صورت  با ترجمه دینی شكل گرفته است. كتاب جیمز توجیه فلسفی ایمان

سرعت به اثری تبدیل شـد كـه در تمـام جهـان بـه عنـوان        رغم انتقادهای گسترده، به گرفت و به
شود. این كتاب نمونه روشـن، هرچنـد نـاقصِ رویكـرد      كتاب در این زمینه شناخته میترین  مهم

  پردازیم. های دینی است. در فصل دوم به بررسی تفصیلی دیدگاه جیمز می توصیفی به پدیده
قابـل توجـه    تپِرهای جیمز  نوشتهویژه در  ، بهتأثیر برانگیزاننده آثار ویلیام جیمز 4ت.رپِِجیمز 

شناسـی   روان ۀدربـار  ،نظر ویلیام جیمـز  زیرنامه دكترای خود را  پایان م،1905درسال  تپِراست. 
ـ ید یآگـاه در این زمینه (كتاب  تپِرترین اثر  به پایان رساند. عمده دین ای  )، مطالعـه 1920 5،ین

است. این مجموعه شامل بسیاری از موضـوعاتی   های دینی ای از جلوه توصیفی از مجموعهصرفاً 
بـودن، از آنهـا صـرف نظـر      شود كه ویلیام جیمز به دلیل برجستگی كمتر و متعارف و عمومیِ می

، مرجـع و صـاحب نظـر    و بودایی ویژه ادیان هند در تاریخ ادیان، به تپِركرده بود. افزون بر این، 
                                                           
1. James, W.  2. The Variaties of Religious Experience  

3. medical materialism  4. Pratt, J.  

5. The Religious Consciousness 
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آورده اسـت. نـام    شناسی دین های نادر را در روان هبوده است. او در كتاب خود، بسیاری از دیدگا
، با هیچ روش خاصی همراه نیست، مگر مدارك و اسناد شخصی و استفاده از ، همانند جیمزتپِر

  ).12_8، ص1991، پرورده (ولفذهن 

 سنّت آلمانی

دین را پیشرفت دادنـد، در آلمـان، ایـن     شناسی شناسان، روان مریكا، عمدتاً روانآدر حالی كه در 
در آثـار   ،بـود. بـرای مثـال    رشته بیشتر زمینه كار و در قلمروِ بحث فیلسـوفان و عالمـان الهیـات   

شناختی در مقایسه با موضع الهیاتی، در درجه دوم اهمیت قرار داشـت.   ، دیدگاه روانشالیرماخر
دین پیدا كرد. بـا   ۀشناسی جایگاه خود را در مباحث الهیاتی و در مطالع با شروع قرن بیستم، روان

شناسـی   آغـاز شـد، روان   و استارباك آثار جیمز ۀكه ابتدا با ترجممریكایی، آظهور آثار دانشمندان 
  گیری جدیدی گرفت و توجه به این رشته توسعه یافت. در آلمان نیرو و جهت دین

ده بود و ید یولوژیزیبود. او آموزش ف یلوتر كشیشپسر  یو ).1920_1832( 1ویلهلم وونت
شـده تجربـی    كنتـرل  نگـری  گرچه در درون ،آید. وونت شناسی تجربی به شمار می انگذار روانیبن

ای نظیـر زبـان،    تر روانی را كه در نمادهای فرهنگی یندهای عالیاپیشگام بود، اما اعتقاد داشت فر
توان درك كـرد.   می 2ها) عامه (توده شناسی یابند، تنها با استفاده از روان عینیت می و دین اسطوره

ـ  هر نوع روان یهاست، برا ییایكمرآه شناسی فردی را كه مورد استفاد وی فنون روان ـ د یشناس ن ی
ثر كاند، حـدا  انتخاب شده یه تصادفك ی): از افرادم1911د (یگو یمدانست. او  یده میفا یب یواقع

ـ    ینداریاز د یا گزارش رسمی مانیبه ا یرسم توان اعتراف یم ن از مـوارد  یبـه دسـت آورد. همچن
ـ   مـز یام جیلیه وك، همانند آنان یئاستثنا ـ  یانتخـاب م ـ رد، چك مربـوط بـه    یجـز مـوردپژوه   یزی

ـ یتوان به دست آورد. به نظـر و  ینم ینید یشناس بیآس ـ  چی، ه ـ دام از اك ـ ن دو روی رد و روش، یك
  آورند. یمان فرد را به حساب نمیا ینیبافت د

 یینـد ادرصدد بود دین را از طریق بازسازی گذشته بعیـد آن و بـا مبنـا قـرار دادن فر     ،وونت
ابتدا بـا   گفت اسطوره دینی ریشه دارد. او می تحولی تبیین كند كه در حوادث ذهنی ابتدایی و غیر

به موجودات جهان طبیعت، خلـق شـده اسـت. ایـن اشـیا       احساسات و نیازهای انسان فرافكنی
تـدریج بـه صـورت موجـوداتی زنـده و متشـخص ظـاهر         ، بـه یند جاندارانگاریادرنتیجه این فر

                                                           
1. Wundt, W. 

2 .Folk Psychologyسواد. اجتماعات اولیه و بی اجتماعیشناسی  روان ؛  
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ینـدهای  اتداعی یك شیء با شیء دیگر یـا تـداعی فر   هایی از انواع مختلف (مثالً اند. تداعی شده
انـد. ایـن    كیهانی) باعث گسترش و انتشار این مخلوقات خیالی شده یندهای طبیعی وابدنی با فر

از آن ممكن نیسـت.   آمده، همان اسطوره است كه در آغاز، تشخیص دین وجود كلیت پیچیده به
ای خود را حفظ كـرده   تدریج در حالی كه هنوز شكل اسطوره به هر حال با تحول اسطوره، دین به

است كـه دنیـای مـا،     شود كه دین، عبارت از این احساس متذكر می ،د. وونتآور است، سربر می
تر و فوق طبیعی است كـه در آن، اهـداف واالتـرِ تـالش انسـانی بـه ثمـر         بخشی از دنیای بزرگ

 ).14، ص1991، یابد (ولف نشیند و تحقق می می
ـ  بـه  ونگید و یه بحث فروكاز آنجا  گران. و دیگر تحلیل 2یونگ 1فروید، ل در فصـل دوم  یتفص

تحلیلگـران   اینجا تنها اشاره مختصری به دیـدگاه ایـن دو و برخـی دیگـر از روان    خواهد آمد، در 
هـای   پدیـده  ۀكه به مطالع __ شناسی روان شویم كه گاه برای اشاره به این نوع كنیم و متذكر می می

  شود. استفاده می 3»شناسی عمقی روان«از اصطالح  __  پردازد ناخودآگاه می
نوع بشر «نامید و امیدوار بود  می» مخدر«و » شمول جهان زرون«، »متوه«هرچند دین را  ،فروید

 رفتـار دینـی   ۀ)، ولـی بـه تحقیـق دربـار    1973 4،پنـدار  یكنده یآ (كتاب» بتواند بر آن چیره شود
و دیگـر   5، آدلـر آن نوشـته اسـت. یونـگ    ۀمند بوده و چندین مقاله و سه كتاب عمده دربار عالقه

را ادامــه داده و غالبــاً ارزش  ، مطالعــات در بــاب دیــنهــواداران نخســتین نهضــت تحلیلگــری
به  های آدلر كمك). 1392، ص2001، و نمروف اند (كراید را پذیرفته شناختی باورهای دینی روان

نااستوار بود، ولی یونگ برخالف فروید، به دلیل  ،، ناچیز و از حیث نظریشناسی دین حوزه روان
را  ممتاز است. آنچه یونـگ  پدیدارهای دینی شناسی اش به روان جانبه و پاینده توجه جدی و همه

بلكه نقطـه   ،و نمادین نبود های باطنی و سنت از فروید جدا كرد تعلق خاطر وی به دین، اسطوره
تـر و   نحـوی ژرف  بـه  بـه عنـوان نمایـانگر ابعـاد روح     ارزیابی مثبت یونگ از دین ،جدایی آن دو

نقطه جـدایی وی از فرویـد   ،  __ انگاشت كه فروید محور روح بشر می __ سائق جنسیتر از  جامع
ای  شناسـی  هـای یونـگ، روان   هـای مختلـف، در آرا و اندیشـه    حوزه پژوهانِ آید. دین به شمار می

، دیـن اند. این در حالی اسـت كـه منتقـدان     شان یافته ف با بسیاری از تعلق خاطرهای اساسیقوا
را بـا   دانند. منتقدانی هم هستند كه آثار یونگ های خود می فروید را پشتوانه بهتری برای اعتراض

                                                           
1. Freud, S.  2. Jung, C. G.  

3. depth psychology  4. The Future of an Illusion  

5. Adller, A. 
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 پسندند و به جـای او، بـه فرویـد روی    های دین تعارض دارد، نمی این ادعا كه با اهداف و آرمان
  ).264، ص1372، آورند (الیاده می

كـرده و   شناسی دین ترین شاگردان فروید است كه خدماتی به روان از برجستهوی  1.اریكسون
در سالمت روانی بـه دسـت    تری از نقش دین اش در مسیر زندگی، ارزیابی مثبت ای نظریه مراحله

جدا شدند و مكتب مستقل خویش را پایه نهادنـد، ویكتـور    كه از آدلر دهد. در بین كسانی هم می
تـر از همـه اسـت.     كـه رویكـرد و رهیافـت دینـی دارد، برجسـته     » معنادرمانی«به دلیل  2فرانكل

آورده است.  پزشكی وجودگرا را گرد های مربوط به روان ها و روش معنادرمانی، بسیاری از اندیشه
انگارنـد، بـا شـور و     مـی  را همسو و مددرسان اهداف روحانی دین رسمی شناسی كسانی كه روان

  ).267و  266ص، 1372، اند (الیاده استقبال كرده های فرانكل شوق بسیاری از نظریه
ـ گـاه پا یسـرعت جا  بـه  یعمق یشناس گرچه روان ت توصیفی آلمان.سنّ خـود در   یبـرا  یداری

متعهـد بـه ایـن رشـته، طرفـدار رویكـرد        پیدا كرد، بسیاری از محققـان آلمـانیِ   نید یشناس روان
های متعددی را تقریباً به صورت یكسـان معتبـر    اند. بسیاری از دانشمندان آلمانی، روش توصیفی

هـا،   نامهیزندگ اند: های گوناگونی از این قبیل به كار گرفته شده ت توصیفی، روشاند. در سنّ دانسته
ها،  های یادداشت، نامه های خودنوشت، دفترچه اسناد شخصی مختلف نظیر اعترافات، زندگینامه

توانند نمودهـای فـردی    ای موظفی و دیگر وسایلی كه میها، مقاالت و انشاه اشعار و نیز مصاحبه
پژوهشگران نیز منبعی حیاتی در این زمینه تلقی  های دینی را نشان دهند. زندگی دینی خود تجربه

شـود، بلكـه    دلیل كه باعـث دسترسـی مسـتقیم بـه موضـوع مطالعـه مـی        شود، نه فقط بدین می
ـ   ران به شمار میعلت نیز كه پایه فهم همدالنه تجربه دیگ بدین شـناس،   اصـلی روان  ۀآیـد. وظیف

شناسـان آلمـانی بـه جـای ارزیـابی و       شـود. روان  آوری این مواد و اطالعات آغاز می پس از جمع
بندی كیفی  مریكایی است، از توصیف، تحلیل و طبقهآپژوهشگران  ۀاستنتاج آماری كه مورد عالق

  ).19و  18ص، 1991، كنند (ولف استفاده می
زبان، عبـارت باشـد    ترین مطالعات توصیفی آلمانی در خارج از محافل آلمانی شده شاید شناخته

 6) اثـر فـردریش هیلـر   م1918( 5نیایشو كتاب  4) رودولف اتوم1917( 3مفهوم امر قدسیاز كتاب 
                                                           
1. Erikson, E, H.  2. Frankl, V.  

  ).The Idea of the Holy( . این كتاب را آقای دكتر همایون همتی، با همین عنوان به فارسی ترجمه كرده است3
4. Otto, R.  5. Prayer  

6. Heiler, F. 
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، اسـت (آرگیـل   غیرعقالنـی از امـر قدسـی    عاطفی ۀتجرب، بر این عقیده بود كه هسته اصلی دین اتو
انگلیسی كتابش نوشته است، مقصـود خـود را از    ۀكوتاهی كه بر ترجم ۀ). او در مقدم46، ص2000

و قلبـی دیـن    ، عرفـانی یا همان جنبه شهودی یا دین، عنصر فراعقالنی عامل غیرعقالنی در الوهیت
در  ستیز باشد. در همین مقدمـه كوتـاه، اتـو    داند، نه آنكه دین حاوی عنصری خالف عقل و عقل می

دین نزدیك  حقیقت اولی را بیشتر از دومی بهكند و  تأكید می 2در برابر مفهوم 1مورد دین بر احساس
وجـه تـرویج و    هـیچ  كند كه مرادش از عامل غیرعقالنی در دین و الوهیت، به داند. او تصریح می می

طرفداری از نابخردی و خردناگرایی نیست كه مد زمانه شده اسـت، بلكـه مقصـودش مخالفـت بـا      
گرایی  ضد فلسفه یا حتی عقل است. پس، اتو ناب روحانی از دین مفهومی كردن دین در برابر تجربه

  ).1380، اتو :مقدمه مترجم، ر.ك :نیست، بلكه سعی در نیامیختن فلسفه با دین دارد (اقتباس از
لّی صرفاً توصیفی، جذابیت كمتری در برابر سنجش منظم و تبیین ع شناسی مریكا كه روانآدر 

شناسی توصیفی آلمان كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. آثـاری كـه از راه ترجمـه         دارد، روان
شوند، ولی حتی تقلید و اقتبـاس   و هیلر، غالباً ذكر می راحتی در دسترس هستند، از قبیل آثار اتو به

نیز صادق اسـت. از میـان    مزیج ینیانواع تجربه د گیرد. این امر در مورد كتاب صورت نمی از آنها
 شناسـان دیـنِ   مـورد توجـه مسـتمر روان    های آلمانی در این زمینه، تنها آثار فروید و یونگ نوشته

 ).20و  19، ص1991، مریكا قرار گرفته است (ولفآ

  سنّت فرانسوی
، شناسـی  طـور كلـی در روان   و به شناسی دین مساعدت دانشمندان فرانسوی در زمینه روان ۀعمد

ارتبـاط   ۀعالقه به بحث دربار اند. گرچه عرضه كرده مرضی شناسیِ آثاری است كه در حیطه روان
دیگر نیز وجود داشته است، اما در فرانسـه برخـی از    ۀت عمدبا دینداری در دو سنّ بیماری روانی

انـد.   شناسان روانی قرن نوزدهم، توجه مسـتمری بـه ایـن موضـوع نشـان داده      ترین آسیب بزرگ
ـ    ، مجـذوب انـواع   وان متخصصـان بیمـاری روانـی   پزشكان تعلیم دیده در رشته پزشـكی، بـه عن

دهنـده   هـا، نشـان   آشـفتگی  انـد. هـر كـدام از ایـن روان     بوده 3»های دینی آشفتگی روان«گوناگون 
ایـن  هـای فـراوان    ای هستند. افزون بر این، از شـباهت  های عجیب و غریب اختالل نهفته ویژگی

  شد. ی دینی غفلت نمیئاستثنا ۀو دیگر اشكال تجرب تی عرفانیهای سنّ م با ویژگیئعال
                                                           
1. feeling  2. concept  

3. religious delirium 
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یكی از افرادی كه در ایـن زمینـه مطالعـاتی انجـام داده،      ).1893_1825( 1ژان مارتین شاركو
شناسی معروف پـاریس،   های عصب هایش در یكی از كلینیك است. او كه به دلیل فعالیت شاركو

چیزی نیسـت   زدگی شناس عصر خود تبدیل شده بود، اعتقاد داشت كه جن ترین عصب به بزرگ
و » تلقین به خـود «توان از راه  را می . همچنین او معتقد بود شفای دینیجز نوع خاصی از هیستری

  تبیین و درك كرد. ،های روانی در گروه سرایت ویژگی
شـك   (صرف نظر از فروید) بـی  از میان شاگردان و همكاران شاركو ).1947_1859( 2ژانه پیر

شناسی دین آمده اسـت. وی كـه پیشكسـوت     ترین فردی است كه به یاری روان شده شناخته ژانه
 هـایش  پژوهیدیـن دارد، ولـی مـورد    ۀای دربار آید، هرچند نظریه فرانسه به شمار می شناسی روان
  تر است. بسیار شناخته شده ی دینیئهای استثنا حالت ۀدربار

هـای   سـال  میـان اسـت كـه    3»مـادلین «، مربوط بـه بیمـاری بـه نـام     ترین مطالعه ژانه برجسته
روزه بـا وی   در كلینیك بستری بود و به مدت چهارده سال پـس از آن تقریبـاً همـه    م،1904_1896

ترین آنها، طرز راه رفـتن   داد كه روشن از خود بروز می م فراوانیئعال ۀمجموعكرد. مادلین  مكاتبه می
های عضله پا، وی مجبور بود روی نوك انگشتان پایش راه برود.  انقباض ۀغیرمتعارف او بود. درنتیج

 بـا خـدا   وجـدآور ها، از اتحاد  این تجربه ۀكرد. دامن عرفانی را تجربه می های شبه وی همچنین حالت
 ماند) و به احسـاس  حركت می شد (و در این حال، در وضعیت آویخته شدن به صلیب بی شروع می

او را به  كرد خداوند می گردید و این هنگامی بود كه احساس پوچی یا حتی شكنجه و عذاب ختم می
هایی در وی ظاهر  است. در سال چندبار، زخم حال خود رها كرده و او تحت تأثیر نیروهای اهریمنی

از طریق  شود. ژانه نسبت داده می تی به مسیح مصلوبطور سنّ هایی بود كه به شد كه همانند زخم می
كـرد در حـال پـرواز     هنگامی كه تصور می این بیمار (مثالً ۀهای عمیق بالینی و تجربی دربار پژوهش

نقل شـده   های وی با آنچه از عارفان بزرگ مسیحیت ریزی كرد) و با مقایسه برون است، او را وزن می
قـرار   4»ضـعف روانـی  «، اخـتالل  های متغیر عرفانی است، به این نتیجه رسید كه در پسِ این حالت
  معروف است. 5عملی _ فكری دارد. این اختالل امروزه، به نام اختالل وسواس

كـه فرانسـه بـه آن     __ ی روانـی ئهـای اسـتثنا   عالقه به حالت ).1920_1854( 6فلورنوتئودور 
نیز متجلـی اسـت. او هماننـد ویلیـام      شناس سوئیسی، تئودور فلورنو در آثار روان__  شهرت دارد

                                                           
1. Charcot, J. M.  2. Janet, P.  

3. Maeleine  4. psychasthenia  

5. Obsessive - Compulsive  6. Flournoy, T.  
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به تحقیـق   بابت نكرد. او به جای طبابت، همراه با وونت، پزشكی خوانده بود، ولی هرگز طجیمز
تجربی دانشگاه ژنو منصـوب شـد. همچنـین او     شناسی پرداخت و سرانجام به ریاست مركز روان

عالقه داشت. رویكرد وی به این موضوع، با دقت علمی و بسیار  شناسی ، به فراروانهمانند جیمز
، بـه فهـمِ رو بـه رشـد فعالیـت ضـمیر       احضـار ارواح  ۀوی دربار ۀمنصفانه بود. مطالعات گسترد

و جیمـز   فلورنـو كند كه عمـدتاً ایـن    ) خاطرنشان میم1954( ناخودآگاه بسیار كمك كرد. یونگ
  اند. های فردی كمك كرده ی در بافت زندگیشناخت بودند كه به او در فهم اختالالت روان

ژنو به مـدت   ای جانبدارانه به دین داشت. او در دانشكده الهیات ، عالقههمانند جیمز فلورنو
نیم تحصیل كرد، ولی به دلیل آنكه به نظرش الهیات انباشـته از مسـائل غیرضـروری     سال و یك

هـایی كـه    وی در مساعدت ۀتحصیل منصرف شد. به جای تحصیل در الهیات، عالق ۀبود، از ادام
داشـت امـور    بـرون «كرد، جلوه نمود. وی بـه دلیـل ارائـه دو اصـل بنیـادین       شناسی دین به روان
شناسی دین را  معروف شده است. این دو اصل، اساس روان 2»یشناخت ستیر زیتفس«و  1»متعالی

بایـد در مـورد وجـود     شناسان دین ، روان»متعالیداشت امور  برون«كنند. براساس اصل  فراهم می
نه موضـع  __  كه امری فلسفی و خارج از حیطه صالحیت آنان است __ مستقل موضوعات دینی

انكار و طرد اتخاذ كنند و نه موضع تأیید. از سوی دیگر، این در قلمرو صالحیت آنـان اسـت كـه    
را به رسمیت بشناسند و ظرایف و انواع آن را با دقت مشـاهده و بررسـی كننـد.     تعالیِ» احساس«

  دین، چهار ویژگی دارد: شناسی ، روان»شناختی تفسیر زیست«پایه اصل  بر
  ؛»فیزیولوژیك«، دریافتن شرایط ارگانیك برای پدیدارهای دینی   .1
  ؛»ژنتیك یا تحولی«شان،  در بررسی دقیق عوامل درونی و بیرونی در سیر تحولی   .2
  ؛»تطبیقی«، های فردی در حساسیت به تفاوت   .3
 یندی زنده و بسـیار پیچیـده و مشـتمل بـر    ادر به رسمیت شناختن اینكه زندگی دینی، فر   .4

  ».پویا«تعامل با بسیاری از عوامل است، 
ی انگیزه ایجاد كرد، با ایـن  ئهای دینی استثنا حالت ۀبرای مطالعات بیشتر دربار هرچند آثار فلورنو

شـود.   نیز شناخته می پروتستان 3ت التقاطینظری قابل احترام در سنّ وی در جایگاه صاحب ،حال
ت كه در ژنو مركزیت دارد، شامل آثار محققانی است كـه در دانشـگاه ژنـو و یـك مركـز      این سنّ

__  بـا آن همكـاری داشـت    شناس رشد برجسته، ژان پیـاژه  كه روان __ تحقیقاتی تعلیم و تربیت
                                                           
1. exclusion of transcendent  2. biological interpretation  

3. eclectic 
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متـأثر از تحقیقـات    همچنـین قی و های عم شناسی مشغول به كارند. این محققان تحت تأثیر روان
هـای دانشـمندان    . البتـه آنـان از نوشـته   انـد  رشد شناختی انجام شـده  ۀجدیدی هستند كه دربار

  كنند. مریكایی و فرانسوی متقدم نیز استفاده میآ
صـمیمی  ، دوسـت  ت، ژرژ بـرژه در ایـن سـنّ   ترین شخصـیت  مهم 1).1945_1873( ژرژ برژه

، مقام استادی شناسی دین های مدید، یگانه محقق در جهان بود كه در روان است. او مدت فلورنو
كلیسای آزاد ژنو و بعدها در دانشكده الهیـات صـورت    داشت. این امر نخست در مدرسه الهیات

  با عنوان كشیش، در مناطقی از ژنو و همچنین در فرانسه خدمت كرده بود. گرفت. او پیشتر نیز
نامه دكترای خود، اصل موضـوعی را پیشـنهاد    در پایان 2،»الهیات علمی«به عنوان حامی  برژه

تـوازی دیـن و   «بـود. براسـاس اصـل     فلورنـو  »داشـت امـور متعـالی    بـرون «كرد كه مكمل اصل 
شـناختی و معنـای    متناظر اسـت: حالـت روان   ۀدینی همواره دارای دو جنب ۀپدید 3،»شناسی روان

به دیگری نیسـت. بـه نظـر     كدام از این دو، قابل تحویل و فروكاهش عینی. برژه معتقد است هیچ
 ۀتواند پدید تنها صالحیت پرداختن به نخستین جنبه را دارد و بنابراین، نمی شناسی دین او، روان

نیـز   شناختی، باید الهیات ایمانی و تكلیف اخالقی طور كامل تفسیر كند. به تفسیر روان دینی را به
  ).28_21، ص1991، افزوده شود (ولف

اسـت،  » الهیات فراعلمـی «ای خاصِ  ارزش، ظاهراً برای حفظ حیطه ۀدربار برژه ۀگرچه نظری
تواند ایفا كنـد. شـاید    دین می شناسی های بعدی وی، بیانگر نقش مثبتی است كه روان ولی نوشته

شناسی  باشد. او با ایمان به توازی روان (ع)حضرت عیسی ۀوی دربار ۀ، مطالعترین اثر برژه جالب
را از راه  (ع)فـرد حضـرت عیسـی    توان صفات منحصـربه  كند كه نمی ، بر این امر تأكید میو دین

ند و بـه وی،  هسـت  قابل درك تالش و كوشش علمی تحلیل كرد. این صفات از راه حس اخالقی
  ها متمایز است. از ارزش و موقعیت دیگر انسان دهند كه كامالً ارزش و موقعیتی می

فرانسوی كمـك رسـانده اسـت.     او مستقیماً به این سنّت التقاطی ).1980_1896( 4ژان پیاژه
 ؛مذهبی با هـم اخـتالف و دودسـتگی داشـتند     كه در موضوع ایمانای رشد كرد  پیاژه در خانواده

رنجور وی پروتستانی متعهد بود، در حالی كـه پـدرش دینـداری را بـا نقـد       ا روانممادر مهربان، ا
ای را در  دانست. پیاژه هنگام جوانی وقتی تسلیم آرزوهـای مـادر شـد و دوره    تاریخی ناسازگار می

شناسی و نیز ضعف دالیل  ر آنها با زیستگذراند، به دلیل تعارض مكرّ های مسیحیت زمینه آموزه
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