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 Given the large population of people who build 
psychological services in line with their particular 
belief−cultural contexts as well as Islamic debates, the 

creation of an "the system of psychology" is felt. 
Examining the reasons why the system has several 
benefits: 1) Criticism with the integration of the 
essentials 2) Determining the direction of movement 3) 
Withdrawal or those interested in continuing this path. 
This certainty and the existence of a large number of 
topics in this subject, requires research with a systematic 
review method and metasynthesis. "Systematic review" 
is the method of finding all the information on a 
particular topic; "Metasynthesis" is a method that 
compares the results of qualitative research, comparing 
their differences and similarities. The result of a 
systematic review of the above research was the 
identification of 37 journals and 33 professors, whose 
research archives and works revealed 60 books, 700 
articles, and 18 roundtables. After deleting the unrelated 
documents, 3 books, 14 articles, 7 interviews and 14 
roundtables were left, which were summarized, coded, 
categorized, integrated and rewritten by the 
meta−combined method. The results of the study showed 

that two categories have been answered: "psychological 
deficiencies" and "insights of Islamic psychology". 
"Inefficiency", "value−orientation" were examined. The 

findings of the entries were discussed under five 
headings: "Existing Psychological Opportunities", 
"Existence of Religious Psychological Education", "The 
Need for Comprehensive and Unified Deepening", 
"Islamic Sociology" and "The Benefits of Localization". 
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 1شناسی اسالمیبه چرایی مکتب روان مند و متاسنتز مطالعات مربوطمرور نظام
 (tarahomiasl@gmail.com؛ عالی شاندیزشناسی عمومی مؤسسه آموزش  کارشناسی ارشد رواننویسنده مسئول، ) اصلامین ترحمی

 (imanga10@gmail.com ؛شناسی مؤسسه آموزش عالی شاندیز، استادیار، دکترای تخصصی گروه روان) سیدایمان قطب
  (salarifar@rihu.ac.ir؛ یگروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، استادیار، دکترای تخصص) فر ساالریمحمدرضا 

 
 اطالعات مقاله   چکیده

ای را شناختی ویژه فرهنگی، خدمات روان−های اعتقادیمسلمانان همخوان با زمینه
شناسژی زژموت تیسژی  اسژممی بژا مبژانی روان کنند؛ همچنین تفاوت مبانیطلب می

کند. بررسی چرایی مکتب به تسهیل نقژد و را قطعی می« اسممی شناسیروان مکتب»
ها، مشژخ  شژدن تهژحر ترکژح و نیژم انیژرا  یژا بررسی با یکپارچه شدن ضرورت

ن ها در ایکند؛ همچنین کثرتر داد مندان از ادامۀ این مسیر کمک می اطمینان عمقه
مژژرور »سژژازد. منژژد و متاسژژنتم را ضژژروری مژژیموضژژو ، وهوهشژژی بژژا رو  مژژرور ن ژژات

مندی برای یافتن همۀ اطمعات موتود در یک موضو  خژا  رو  قاعد « مندن ات
هژا و هژای کیفژی، تفژاوتروشی اسح که با تلفیقر نتایجر وژهوه « متاسنتم»باشد.  می

شناسژاییر  منژد ایژن وژهوه ۀ مرور ن اتشود. نتیجهای آنها با هم مقایسه میشباهح
مقازژه، 366کتژا،،  06اسژتاد بژود کژه از بررسژی آرشژیو و آیژار ایشژان  77نشریه و  73
میژاتبه و 3مقازژه، 81کتا،، 7میمگرد استخراج شد؛ و  از تذ  اسناد نامرتبط؛ 81
سژژازی و بنژژدی، یکپارچژژهمیمگژژرد بژژا رو  فراترکیژژب؛ تلخژژی ، کدگژژذاری، دسژژته81

بازنویسی شد. نتایج وهوه  نشان داد که به چرایی دو دسژته واسژد داد  شژد  اسژح  
«. اسژژممیشناسژژیروانهژژای مکتژژبدرونداشژژح»و « شناسژژیهژژای روانکاسژژتی»

، «خطژای مبژانی»، «وتژود سژوگیری»سرفیژلر  شناسژی در شژ هژای روانکاستی
، «ناکارآمژدی»، «محژدودیح و انحیژارر روشژمندی»، «ناسازگاریر فرهنگی اعتقادی»
هژژای فرصژژح»هژژا نیژژم در وژژنج سرفیژژلر گیژژرد. درونداشژژحقژژرار مژژی« مژژداریارز »

زموت تحقق رویکرد تامع و »، «شناختی دینیوتود معار  روان»، «شناسی موتودروان
 اسح.« سازیمنافع بومی»و « سازی اسممیتامعه»، «واتد

 

  
 88/60/8166دریافت: تاریخ 
 81/67/8168 پذیرش:تاریخ 

 
  واژگان کلیدی:

 ، شناسی اسممی روان
 ، مکتب

 ،مندمرور ن ات
 ،متاسنتم

شناسی با رویکرد مطازعات روان
 اسممی

 

                                                           

 .است مشهد زیشاند یرانتفاعیغ یردولتیغ یعال آموزش مؤسسه در یعمومیشناسروان ارشدیکارشناس مقطع نامهانیپا از برگرفته مقاله. 1

 مقازه علمی ژ وهوهشی
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 بیان مسئله

 ابعـاد اسـالمی منـاب  علمـی و دقیق ۀمطالع با اسالمیشناسیروان
 شناسـیروان دانـ  بـرای هـاییایـده و کشـ  را آنها شناختیروان

 تبـدی  علمـی هـاینظریه به مراحلیگذراندن  با تا کندمی استخراج
 پژوه  علمی روش دینی، متون ۀمطالع در هرچند همچنین ؛شوند

 تجربـی معتبـر هـایروش بـا امـا بنـدد،مـی کاربه را نقلی علوم در
 پســندیده،) دانــدمــی ضــروری را آن کاربســ  و نیســ  مخــال 

کـه  دانسـ  1«سیستم» ۀواژ مساوی را مکتب ۀواژ توانیم (.1030
 وانـد  جامعی  دارای کـه داننـد یم شناسـیروان از هایینظریهآن را 

اننـد هم) کننـد یم ارائـه هـم کنـار   در را منسجمی مفاهیم مجموعۀ
 the» معـادل شناسـیروان مکتـب بنـابراین...(؛ و شخصی  رشد،

system of psychology »(.  1031 یانی،اس  )کاو 
 زیـر جهات به اسالمی شناسیروان مکتب چرایی در پژوه 

 تبیـین در فـراوان علمی آثار و مقاالت ها،کتاب .1: اس  ضروری
 همـۀ مند،نظام مرور ؛اس  هشد منتشر اسالمیشناسیروانمکتب

 و ترکیـــب بـــا و آورده هـــم گـــرد را آن بـــه مربـــو  اطالعـــات  
 تصـویر ارائـۀ .2 ؛دهـدمی ارائه کام  تصویری آن سازییکپارچه

 بـه پاسخ .0 ؛کندمی ایجاد آن بررسی و نقد برای ساختاری کام 
 منـدان هعالق اندیشۀ ماهی  و مکتب حرک  وسویسم  چرایی،

 باشـد، کننـدهاقناع مکتب مروّجان   دالی  اگر .0 ؛کندمی روشن را
 انـرژی گرنـهو دارندبرمی گام مسیر این در استواری اب پژوهشگران

  .بازندنمی آن پی در را خود
 

 پژوهش روش

نـابر ب ،«کیفی» داده نوع براساس   ،«بنیادی» هدف یمبنا بر یقتحق این
 تحلیـ  و تجزیـه فراخـور بـه و «مندمرورنظام» هاداده گردآوری نحوۀ
 اسـ  ایخالصه 2مندنظام مرور .رودمی شمار به «فراترکیب» هاداده

 و دهـدمـی پاسـخ دقیـق هـای  پرسـ  به که موجود شواهد بهترین از
 4،جـام  وجـویجس  3،نامهشیوه تنظیم همچون هاییویژگی دارای

 7،آویـارد) اس  ترکیب و 6انتقادی ارزیابی 5،خروج و ورود معیارهای
                                                           

1 .system 

2 . Systematic review 

3 .protocol 

4 .searching strategy 

5 .inclusion and exclusion criteria 

6 .critial appraisal 

 سـؤال، تعیـین: شودمی شام  را مراح  ینا که( 01−00، ص2414
 کیفیـ ، ارزیـابی هـا،داده اسـتخراج متون، جستجوی قرارداد، تنظیم

 تفسـیر بـرای .گیـرینتیجـه و بحـ  مـرور، هـاییافتـه تحلی  و ارائه
 و هـایافتـه کـه کّمـی رویکـرد: دارد وجـود رویکرد دو مرور هاییافته

 کیفـی رویکـرد. شـوندمی ذکر ایجداگانه هایبخ  در نتایج تفسیر
 8فراترکیبب. کنـدمـی بح  آن مورد در هایافته ارائه کنار در محقق که

 و هـاتفـاوت شـده،تلفیـق هـم در کیفی هایپژوه  که اس  روشی
 هـا،یافتـه ترجمـان از پس یا گونه ، بهشودمی مقایسه آنها هایشباه 
 توضـی  بـه توانـدمـی تفسـیر ایـن آیـد؛می دس هب آن از نو تفسیری

 جاللـی،) بینجامـد جدیـد هـاینظریه ارائه و نظر مورد پدیدۀ ترجام 
 شـده ابـداع هـایروش براسـاس( 240، ص2414) آویارد(. 1030

 یـن( ا2441) همکاران و 10پترسون و( 1311) 9وهیرنوبلی  یلهوس به
 متـون، سـازیخالصـه: دهـدمـی پیشـنهاد فراترکیـب برای را مراح 

ــه ــ  و مقایس ــایج، تقاب ــذاری، نت ــاد کدگ ــوعات، ایج ــۀ موض  مقایس
 متنـاق،، موضـوعات بررسـی موضوعات، دقیق بررسی موضوعات،

 موضـوعات، گـذارینـام موضـوعات، ضـع  و قـوت نقا  توصی 
 تلخـی رونـد  در اگر همچنین؛ مرور هاییافته ارائۀ و تحلی  نگارش

 ایـن تـوانمـی برسـد، نظر به مفیدتر بقیۀ به نسب  اسناد از یکی متون
 قضـاوت را متـون سـایر آن براسـاس و داد نام «شاخ  منب » را سند
 .کرد

 سؤال تعیین از پس: گرف  صورت مرحله پنج در یادشده پژوه 
 جسـتجوی نامهشیوه قواعد براساس شد، تدوین نامهشیوه تحقیق،

 ،مطالعـات از زیـادی حجم شناسایی   از پس گردید، آغاز مندنظام
 انتقـادی ارزیـابی مـورد منتخب آثار شد، «انتخاب» مرتبط موارد

 باهم باقیمانده متوننیز  درنهای  شد، حذف تعدادی و گرف  قرار
 تحلی  و ارائه» عنوان با یکپارچه متن این و شد بازنویسی و ترکیب

 11.دگردی ارائه «مرور هاییافته
 

 پژوهش ۀنامشیوه تنظیم .1
 ماهشـهریور پایان تا که مطالعاتی: مطالعات ورود معیارهای( ال 

 زبـان بـه و ایران در اسالمیشناسیروان ضرورت ۀحوز در 1031
                                                           
7 .Aveyard 

8 .meta-synthesis 

9 .Noblit   & hare 

10 .Paterson 

 .است انتشار دست در یمستقل ۀمقال در پژوهش یروشمند. 11
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. باشـد می دسترس در آنها کام  متن و شده منتشر یا ترجمه فارسی
 کنفرانسـی، ترویجـی، پژوهشـی، علمـی، هـایمقالـه ها،کتاب ۀکلی

 و کارشناسـی مقطـ  هـاینامهپایان. مکتوب هایمصاحبه و آموزشی
 نظـری و کیفـی متـون تنهـا. ایرانـدا  در شده منتشر ارشدکارشناسی

 (.رادیویی ۀبرنام یک) مرتبط
 غیـر ایحـوزه در که تحقیقاتی: مطالعات خروج معیارهای( ب

 در و غیرفارسـی زبانی به کرده، بح  اسالمی شناسیروان چرایی از
 منتشـر 1031 ماهشـهریور از پـس. باشـد شده منتشر ایران از خارج

 ممکـن آنها کام  متن به دسترسی. باشد کّمی هایروش با. اند شده
 .شوند حذف انتقادی ارزیابی فرایند در که مطالعاتی و نباشد
 ،شناسـیروان و اسـالم ،اسالمی شناسی روان: هاکلیدواژه( ج

 ،قـرآن و شناسـیروان ،شناسـیروان و قرآن ،اسالم و شناسیروان
 .اسالمی رویکرد با شناسیروان

 مرکـز پایگاه ،انسانی علوم جام  رتالوپ: مرج  هایسای ( د
 نشــریات اطالعــات بانــک ،دانشــگاهی جهــاد اطالعــات علمــی
 ،نـور تخصصـی مجالت پایگاه ،ایران علوم استنادی نمایه ،کشور
 . ایران مطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه ،دان  مرج 
ــای( ه ــتجو راهبرده ــتجوی: جس ــیو جس ــریه آرش ــاینش  ه

 ۀحوز اساتید آثار آرشیو جستجوی ،اسالمیشناسیروان تخصصی
 در شــدهتعیــین هــایکلیـدواژه جســتجوی ،اســالمیشناسـیروان

ــای  ــایس ــ  ه ــتجوی ،مرج ــاب جس ــاییکت ــه ه ــوز در ک  ۀح
 گلولـه» راهبـرد از اسـتفاده ،اسـ  شـده منتشـر اسالمیشناسیروان
 .  (اس  شده داده نشان 1 شک  در مندنظام جستجوی فرایند) «برفی

 انتقـادی ارزیـابی ابـزار 1،دسکتاپ مندلی افزارنرم: ابزارها( و
 لیسـ چـک ،شـده شناسـایی مطالعات کیفی دستی یک منظوربه

 بـر کنتـرل افـزای  و اطالعات ترکیب   در سهول  منظوربه ترکیب
  .متون روی

 تحقیـق در مندنظام جستجوی :مطالعات یافتن و جستجو .2
 جسـتجوی راهبـرد چهـار بـین پویا برگشتی و رف  فرایند حاضر،

 و «ایکلیـدواژه جسـتجوی» ،«اسـاتید آثـار» ،«نشـریات آرشیو»
 کفایـ  از اطمینـان سـبب باال راهبردهای اعمال. بود «هاکتاب»

. بودنـد تکـراری جسـتجو پایـانی   مراح    نتایج   ، زیراشد جستجو
                                                           

1. mendeley desktop 

 144 اسـتاد، 00 نشـریه، 01 شناسـایی جسـتجو ۀنتیج نهای در
 .بود رادیویی برنامه یک و کتاب 14 مقاله،
 عنـاوین با اثر صدها جستجو فرایند در :مطالعات انتخاب .3
 مختلفی موضوعات در که شدند شناسایی پژوه  سؤال به مرتبط
 عنـوان 02 جمعـا   بـاال بسـیار حجم این بین از بودند، شده نوشته
 معیارهـای در صـوتی آثـار. شدند برگزیده کتاب جلد 00 و مقاله
 شـد مشخ  هابکتا از یکی بررسی در اما نداش ، وجود ورود

 از یکـی چـون اسـ ، «رادیویی ۀبرنام» یک از برگرفته آن مطالب
 منبـ  این .اس  «اولیه مناب » به استناد مندنظام مرور ۀاولی اصول

 .فزوده شدا پژوه  به ویژه صورت به
یابی .4  خصـوصدر کـه جسـتجویی از پـس :اسناد کیفی ارز

 ؛نشـد یافـ  مفیـدی ابـزار ،گرف  انجام «انتقادی ارزیابی ابزار»
 ارزیـابی از پـس. دشـ اقـدام آن طراحی و ابداع به نسب  بنابراین

 ۀبرنامــ از جلســه 10 و کتــاب 0 مکتــوب، ۀمصــاحب 1 مقالــه،10
 . (0تا1 جداول)ر. :  .ماندند باقی مرور روند در رادیویی

 خالصـه متـون نخسـ ( الـ : هایافته ارائه و نتایج تلفیق. 5
 شـد مشـخ  انتقـادی ارزیـابی لیسـ چک بررسی با( ب. دش

 بارهدر را مباح  بیشترین «اسالمی شناسیروان به نگاهی» کتاب
 انتخـاب شـاخ  منبـ  عنوانبه بنابراین ؛داراس را  تحقیق سؤال

 موضـوعی کدگـذاری شـاخ  اثـر محتـوای بـه توجه باج(  .شد
 موضـوعات بـه توجـه بـا( د. شد مشخ  مباح  رئوس و انجام
( ه. شـد اقـدام شـدهخالصـه متـون کدگـذاری بـه نسـب  اصلی

 هـم، به مربو  مباح  یافتن در تسری  و اطالعات کنترل   منظوربه
ــب لیســ   چــک ــه ترکی ــه صــورت ب ــد طراحــی خاّلقان ( و. گردی
 هـر از شـدهاسـتفاده هـایسرفص  ۀدهندنشان ترکیب لیس چک
 امـا پراکنـده مطالب   گردآوری روش این با اس ؛ پژوه  در منب 

 نگـارش( ز. (0تـا1 جداول ر. :) شد انجام راحتی به موضوعهم
 هـر بـرای(   .شـد شروع اطالعات سازییکپارچه منظوربه متن

 خالقانه عناوین بخشد انتخاب ای. 
 رویکـرد تحقیـق، ماهیـ  فراخـور بـه :گیریونتیجهبحث. 6
 آمیخته صورت به آن تحلی  و مرور هاییافته ارائه و برگزیده کیفی
 بح  ۀخالص طرح   برای کوتاهی مستق    بخ  البته گردید، انجام

 .شد گرفته نظر در گیرینتیجه و
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 نشریات( 8

 شناسایی نشریات تخییی•
 راهبرد گلوزه برفی•
 شناسایی نشریات غیرتخییی•
 شناسایی اساتید مطرح•

 اساتید( 8

 تستجوی آیار اساتید•
 راهبرد گلوزه برفی•
 شناسایی آیار مرتبط تدید•
 شناسایی نشریات تدید•

 کلیدواژ ( 7

 شناسایی بسیار محدود آیار و اساتید•
 ها تکرار و همپوشانی یافته•

 ها کتا،( 1

های مراتل  های مرتبط از منابع یافته شناسایی کتا،•
 قبلی

 راهبرد گلوزه برفی•

 برنامه رادیویی( 5

 شناسایی برنامۀ رادیویی نقد و ن ر•
 اتمات فرایند تستجو•

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مندنظام جستجوی فرآیند :1 شکل

 (بیترک ستیلچک خالصه) منتخب مقاالت یینها فهرست: 1 جدول
 هادرونداشت هاکاستی    
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      *    *  31 سرندی غربیشناسیروان و اسممیشناسیروان بین افتراق وتو  از چند مواردی 8

8 
 و معیار بینانه،واقع شناسیروان مکتب عنوانبه شناسیروان مکتب بررسی

 آن با دانشجویان آشنائی زموت و کنند هماهنگ
   *       *  30 تسینی

   *     *  * * 16 زطفی اسح؟ وذیرامکان آیا  اسممیشناسیروان 7

   *       *  18 تسینی دستیابی را  تاریخچه اسممی،شناسیروان ن ری زیربناهای 1

   *    * *   * 17 شیری و دزیا تدید رویکردی ضرورت  دین و شناسیروان 5

   * *   * *    17 یعقو، اسممیشناسیروان سوی به 0

 *        *  * 17 همکاران و کمنتری شناسیروان در اسممی ۀاندیش طرح ضرورت 3

           * 15 نجاتی اسمت اساس بر شناسیروان گذاریوایه مراتل و رو  1

          *  15 عیسیرفقی شناسیروان سازیاسممی سوی به 0

86 
 کشور در شناسیروان سازیبومی در اساسی هایچاز  و ضرورت

 ایران اسممی تمهوری
 *   *    * * * * 10 بنا،غباری

     * *   * *  08 آذربایجانی ایران در شناسیروان دان  هایکاستی 88

      *      05 و اتمدی نیا اعتمادی اسممیشناسیروان تای به اسممی رویکرد با شناسیروان 88

  *          03 کاویانی مکتب یک عنوانبه اسممیشناسیروان از دورنمایی 87

    *     *    01 ابوترابی و میباح رویکرداسممی چارچو، در واتد شناسیروان تیسی  ضرورت 81
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 (بیترک ستیلچک خالصه) منتخب یهامصاحبه یینها فهرست :2 جدول

 هادرونداشت هاکاستی    
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   *     *  * * 00 غروی 8اسممی شناسیروان و شناسیروان ویرامون سؤال چند به واسد 8
        *  *  03 غروی 8اسممی شناسیروان و شناسیروان ویرامون سؤال چند به واسد 8
        *  * * 35 غروی اسممی شناسیروان تدوین در موتود خألهای و شناسیروان در تحقیق شرایط و روشمندی 7
    *       * 16 غروی اسممی شناسیروان ویرامون بحثی 1
    *    * * *  15 آذربایجانی و غروی اسممی علوت و شناسیروان مناسبات 5
    *     *  * 10 غروی غروی استاد با شناسیروان ۀنشری میاتبه 0
    *       * 10 آذربایجانی اسممی شناسیروان روشن افق 3
 

 (بیترک ستیلچک خالصه) منتخب یهاکتاب یینها فهرست :3 جدول

 هادرونداشت هاکاستی    
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        *  * * 08 اتمدی اسممیشناسیروان بنیان فطرت 8
        *  *  15 رفیعی یشناسروان و اسمت یلیتحل یفیتوص یشناسکتا، 8
     *  * * * * * 00 همکاران و فرقانی اسممیشناسیروان به نگاهی 7

 
 (بیترک ستیلچک خالصه) نقدونظر ۀبرنام منتخب جلسات یینها فهرست: 4 جدول

 هادرونداشت هاکاستی    
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   *     *    8 آذربایجانی و غروی شناسیروان فواید و میحاه 8
         * * * 5 آشتیانیفتحی و آذربایجانی غروی، سوگیری شناسی،روان هایکاستی 8
    *   * * *  * 0 آشتیانیفتحی و آذربایجانی غروی، فرهنگی تناسب عدت سوگیری، 7
        *  *  3 اتسان بهرامی و آذربایجانی غروی، اسممیشناسیروان انوا  رو ، 1
        *    1 اتسان بهرامی و آذربایجانی غروی، اسممیشناسیروان یچگونگ 5
        *  *  0 اتسان بهرامی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در تجربی رو  0
        *  *  86 اتسان بهرامی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در جربیت رو  3
       * * *   88 تهرانیتمزی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در تکنیک و تجویم توصیف، 1
      * *  *   88 تهرانیتمزی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در تکنیک و تجویم توصیف، 0
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      *      87 تهرانیتمزی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در ارز  86
      *     * 81 تهرانیتمزی و آذربایجانی غروی، شناسیروان در ارز  88
      *      85 تهرانیتمزی و آذربایجانی غر، در شناسیروان توسط دین تایگا  تیاتب 88
        *    83 خلیلی و آذربایجانی غروی، اسممیشناسیروان گیچگون 87
      *      81 خلیلی و آذربایجانی غروی، شناسیروان و دین تفاوت ارز ، 81

 

 قیتحق یهاافتهی

ــ ــه ۀخالص ــایافت ــ  دو در ه ــتی» بخ ــایکاس ــیروان ه  و «شناس
 .اس  زیر شرح به «اسالمی شناسیروان مکتب   هایدرونداش »
 
 یشناسروان یهایکاست. 1

 یر یسوگ وجود. 1−1
 اسـتنبا  گیـری،نتیجه در منظم خطای   یا مندنظام انحراف   هرگونه

 فرهنگسـتان) را سوگیری گویند انحراف این به منتهی فرایندهای   یا
 علـم ادعاهـای ترینمهم از(. مصوب هایواژه فاسی، ادب و زبان

 و انسـانی علـوم اینکـه ازجملـه اسـ ؛ علمـی هاییافته طرفیبی
 هاینظریه بررسی با. هستند سوگیری هرگونه از عاری شناسیروان
 شـودمـی روشـن آن در جـدی هـایسـوگیری وجود شناسیروان

 نــوع پــنج حــداق  کــه ای گونــه به ؛(1پــنج ،1015 ،یجــانیآذربا)
 ،سرمشــقی ،فرهنگــی ،مبنــایی: دارد وجــود آن در زیــر ســوگیری
 را فلسـفی هاینظریه هامکتب :مبنایی سوگیری. تأییدی ،گزینشی
 کـه یونـ  مکتـب همچـون انـد،داده قرار خوی  فکری زیربنای

 یـا ؛(1013 بناب،غباری) بود 3کان  و 2شوپنهاور ۀفلسف از متأثر
 از متأثر روانکاوی شد؛ رفتارگرایی آمدن   وجود هبسبب  گراییاثبات
 گرایـینسـبی مبنـای بـر 5گشـتال  شناسی  روان بود؛ 4گراییمادی
 تفکـر اسـاسبر 6گـراانسـان شناسـیروان نهای در و استوار مثب 

 :فرهنگی سوگیری(. 1011 و 1014 غروی،) شد مطرح 7وجودی
 بـه جنسـی ۀغریز به فروید ۀانداز از بی  توجه همچون هایینمونه
 کثرت   ،باره این در او معاصر ۀجامع فرهن  ۀسرکوبگران نگاه دلی 

 فرهن  ستای  دلی  به آمریکا در تولید ۀانگیز موضوع با تحقیقات

                                                           
 .است ییو یراد  برنامه جلسه ۀشمار  دهندهنشان «پنج» .1

2 . Schopenhauer 

3 . Kant 

4 . materialism 

5 . gestalt 

6 . humanistic 

7 . existentialist 

 حـذف ؛(1015 نجـاتی،) رقابـ  و تولید خصوص در آمریکایی
 سـبک نوعی برداش  دلی  به 8اماسدی از گراییهمجنس اختالل
 علـم بـه آن یتسـّر  و أمبـد فرهنـ  در گرایـیهمجـنس از زندگی

 هـایویژگـی دهـدمـی نشان ،(وش پنج، 1015 ،یانیآشتیفتح)
 کالنتـری،) کننـدمی متأثر را علمی هاییافته نتایج   فرهنگی خاص  

ـــرآبادی، و احمـــدی  ،سرمشببب ی سبببوگیری(. 1010 بختیارنص
ــذیریأت ــب از ثیرپ ــایقال ــک  ه ــش ــر ۀگرفت ــ مع ــناختیف  و ش

 در 9گرایـیاثبـات سرمشـق ۀغلب که شود می تعری  شناختیروش
 فرقانی ازنق به  ؛1015 غروی،) اس  آن از ای هنمون شناسیروان

مـی گزینشی سوگیری مورد در(. 54ص ،1031 همکاران، وتـوان 
 شناسـیروان دو بـین منتخـب مسـائ  تفـاوت بـه اینمونه ذکر با

 بـه آمریکـا در که گرف  نتیجه وکرد  اشاره سابق شوروی   و آمریکا
 شده انتخاب موضوعات بیشتر لیبرالیستی، هایدیدگاه وجود دلی 

 نگـرجمعـی هـایدیدگاه وجود دلی  به شوروی در و «فردگرایانه»
 حبیـب،) اس  بوده «گرایانهجم » شدهانتخاب موضوعات غالب

 گـرای  نهایـ در(. پـنج ،1015 آذربایجـانی، ازنقـ به  ؛1332
 یبدیتأی سبوگیری خود ۀفرضی یدیأت برای شواهدی یافتن در محقق
 سـوگیری نوع این از اینمونه اسکینر هایآزمای  شود،می نامیده
 ۀفرضـی پیگیـری دلیـ  بـه موش گرسنگی سائق به آن در که اس 

  (.پنج، 1015 ،یجانیآذربا) اس  بوده توجهبی پاسخ محر 
 محقــق   کــه امعنــدینبــ علــم طرفــیبــی فــر پــی  بنــابراین

ــناسروان ــی ش ــدم ــدون توان ــ  ب ــرای  دخال ــایگ ــوی  ه  خ
 در سـوگیری پـذیرش بـا. نیسـ  انـهنیبواقـ  ،نماید پردازینظریه
 از آنچـه آیا که شودمی ایجاد پرس  این شناختی؛روان هاینظریه
 حقیقـ  در ،شـودمـی مطـرح علـم عنـوانبـه شناسـیروان سوی

ــدی ــایقانونمن ــاکم ه ــر ح ــار ب ــان رفت ــ   انس ــا اس ــه ی  اینک
 اسـ   «مندیقانون القاء» و «نماییمندیقانون» ،«سازیقانون»

                                                           
8. DSM 

9. positivism 
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 صـرفا   علـم یـک قامـ  در شناسـیروان آیـا ،تـر روشن عبارت به
 کشـ باز فرهن  در تجربه محک با را انسان رفتار هایقانونمندی

 از پوششـی در را خـاص ۀجامع یک هایگرای  یا دهدمی نشان و
 بـرای «منـدیقانون یالقـا» بـه دس  سپس داده، ارائه مندیقانون

 زنـدگی سبک نوعی برداش » آیا نمونه رایب زند می انسان «نوع»
 کـه اسـ  انسـان نـوع رفتـار مندیقانون «گراییهمجنس ۀپدید از
 بـاور ۀنتیجـ صرفا   اینکه یا شدهکش  مختل  هایآزمون ۀنتیجدر

 بـه منـدیقانون عنـوانبـه کـه اس  خاصی ۀجامع در شده پذیرفته
 اس  داده رخ «مندیقانون کش » آیا واق  در شود می ارائه جهان

 سـوی از «بـازی فرهن   » در پدیده این آیا  «مندیقانون یالقا» یا
 اینکه یا ،رسیده اثبات به معتبر پایایی و روایی با مختل  هایمل 
 خـاص ۀجامعـ یـک در ایبسته فرهن  از تأثیرپذیری ۀنتیج صرفا  

 باشـد، داده رخ «منـدیقانون یالقـا» اگر اینکه بعدی ۀنکت اس  
ــ  ــری پرس ــم دیگ ــرح ه ــی مط ــودم ــه: ش ــه ایجامع ــروز ک  ام

 در آیا ،اس  پذیرفته زندگی سبک نوعی عنوانبه را گراییهمجنس
 یا  ه اس داشت  را نگرش همین نیز گذشته دور چنداننه هایسال

 توسـعه بـاوری چنین تبلیغاتی خاص هایگیریجه  با و تازگی به
 نوعی «مندیقانون یالقا» پس در باشد چنین اگر که  شود می داده

 وجـود رسـدمـی نظـر بـه نتیجه در ؛اس  داده رخ «سازیقانون»
 از گـاهی کـه اسـ  جـدی ای انـدازه بـه شناسیروان در سوگیری
 انسـان رفتـار «هـایقانونمنـدی» کشـ  که خود اساسی رسال 

 منحـرف «سـازیقـانون» بـه سپس و «مندیقانون یالقا» به ،بوده
 دو شناسـیروان در سـوگیری وجـود اثبات از بنابراین ؛اس  شده

 را شناسـیروان هـاییافتـه تـواننمی (ال : شودمی حاص  نتیجه
 انســان نـوع مطلـق   هـایقانونمنــدی از و دانسـ  صـرف تجربـی
 مبـانی و فرهنـ  بـر مبتنـی سوگیری وجود تواننمی( ب. برشمرد
 ؛کـرد منـ  امر این از را دیگر یهافرهن  ولی ،پذیرف  را خاصی

ــابراین ــرا بن ــوان چ ــه نت ــاینظری ــی ه ــری علم ــی دیگ ــر مبتن  ب
 در آزمـای  محـک بـه را آن و برگزیـد توحیـدی هـایفر پی 

 این کهحالیدر گرف   آن از بینانهواق  اینتیجه و سپرد باز فرهن 
 یـک البتـه. کنـد «تأیید» یا «رد» را نظر مورد فر  تواندمی نتیجه

 بدانـد، واقعی را اسالمی مبانی تعبدا   تواندمی شناسروان مسلمان  
 «تجربی آزمای » با آن پی   در و «پردازینظریه» با که زمانی تا اّما

 کشـ  بـه دسـ  ،نیافتـه تـوفیقی شناختیروان مشکالت ح  در
 وجـود و امکـان ادعـای توانـدنمی نزند انسانی «هایمندیقانون»

 رسـد،مـی نظـر بـه نهایـ در. کنـد اثبات را اسالمی شناسیروان
 شناسـیروان هایکاستی از یکی عنوانبه «سوگیری وجود» ادعای

 را «اسالمی شناسیروان مکتب» ایجاد ضرورت و اس  پذیرفتنی
 . کندمی اقتضا

 
 مبانی خطای. 1−2

. اسـ  مـاده جهـان اسـاس   گرایـانمـاده نگـاه در: شناسبیهستی
 در و هسـتند مـاده از شکلی تفکر و حیات روح، مانند هاییپدیده
 مـر  از پـس عـالم و خـدا بـه اعتقاد تأثیر شناسیروان هایکتاب

 در ترتیب ؛ بـــدین(1011 منصـــور،) شــودمـــی گرفتـــه نادیــده
 و 2بـالبی دلبستگی نظریۀ 1،پیاژه اخالقی ۀنظری مانند هاییدیدگاه
 خـداپیروی» چـون هـایینگـاه از 3کلبـر  اخالقـی رشـد مراح 

 غفلـ  «دینـی اخـال » و «هستی خالق به دلبستگی» ،«اخالقی
 شناسـانجهـان از برخـی حتـی (.1310 4،دیـویس) اسـ  شده

 فـر  تکامـ  حـال در و طبیعـی وجـود یـک عنوانبه را خداوند
بـه  ؛1333 5،باتریـ ) اسـ  فیزیکی جهان از بخشی که اندکرده
 در کـه تفسـیرهایی 6:یشناسبتمعرف(. 1031 آذربایجانی، ازنق 

 اس  گرایانهمادی صرفا   تفسیرهایی ،دارد وجود دان  کسب مورد
 زنـدگی طـول در انسـان تجربـی اکتسـابات تنها نتیجـه را علم که

 بهرامـی،) در نظر گیرنـد وحی برای اعتباری اینکه بدون ؛دانندمی
 شناسـیروان هـاینظریـه از کدامهیچ: شناسیانسان(. هن   ،1015
 یــادگیری، بــه رفتارگراهــا. ندارنــد انســان بــه جــامعی نگــاه

 رشد و ادرا  به هاشناختی مرضی،شناسیروان به تحلیلگریروان
 آذربایجـانی،) اندداشته تأکید سالم انسان به گراهاانسان شناختی،

 اشخاصـی هـایفعالیـ  است؟ جسم ف ط انسان آیا. 1 (.1031
 دنـآور مـی فراهم را فکری ۀزمین این 7کهلر و فخنر ،وون  همچون

                                                           

1. Piaget 

2. Bowlby 
3. Kohlberg 
4. Davies 

5. Botterill 
6. epistemology 

7. Wundt, Fechner & Kohler 
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 فرامـاده نفی روند این ۀنتیج کرد، کّمی را روانی مسائ  توانمی که
 هستی   بنیادین مسائ  از فارغ و تجربی کامال   فضایی گیریشک  و

 بعـد بـهنکـردن  توجـه و( 1015 آذربایجانی، و غروی) بود انسان
ــان روحــانی ــ انس ــروز ۀزمین ــن  ب ــایت ــی ه ــاد را روان ــرد ایج  ک

 اسبت؟ یافتبهتکامل حیوانی انسان، آیا. 2 ؛(1013 بناب،غباری)
 حیـوانی، رفتارهـای   تحلیـ    بـا کوشندمی شناسیروان مباح    در

 کـه حـالیدر ؛نـدنک تبیـین و کشـ  را انسان رفتار هایقانونمندی
 ،(1011 غروی،) دارد وجود مشترکی شناختیروان قوانین هرچند

 بلکه ،نیس  یافتهتکام  حیوان انسان تنهانه اسالمی بین  در ولی
 به آن از خداوند که اس  فردی به منحصر هایویژگی با موجودی

 انسبان آیبا .3 ؛(1012 احمـدی،) اسـ  دهکر تعبیر خدایی روح
کید با تحلیلگریروان است؟ مجبور  اسـیر را وی انسان غرایز بر تأ

کیـد محیطـی جبرگرایـی بـر رفتـارگرایی. داندمی نفسانی امیال  تأ
 1،شــولتس ؛1013 ،دفتــر همکــاری حــوزه و دانشــگاه) کنــدمــی

 و اراده دارای انسـان اسـالمی مبانی براساس که حالی در ،(1013
 کـه اسـ  انسـان ۀویـژ توانـایی نوعی اختیار از مراد. اس  اختیار

ــأثیرات خاصــی، یقلمــرو در توانــدمــی آن براســاس  و زیســتی ت
گاهانـه را رشـدش مسـیر و درآورد دخـو تسلط تح  را محیطی  آ

ــاب ــد انتخ ــی،) کن  انسببان آیببا. 4 ؛(53ص ،5ج ،1040 مجلس
ــد کــه فرویــد نظــر از بببد؟ یببا دارد نیبب  سرشببتی ــدگاه ۀنماین  دی

 نهـاد در کـه اسـ  پرخاشگر موجودی آدمی اس ، «بدسرشتی»
 مکتـب نظـرانصـاحب کلبـر  و پیـاژه دارد، تخریب به می  دخو

 معتقدنـد و هستند «سرشتینیک» دیدگاه طرفدار شناختی، رشدی
 گـرای  هـاخـوبی سوی به ؛شود سپرده خود طبیع  به انسان اگر

 یـادگیری» ویـژهبه ،«یادگیری هاینظریه» طرفداران. یاف  خواهد
 کـه اسـ  «اینانوشـته سـفید لـوح» انسـان معتقدند «اجتماعی

 انسان غرایز از بخشی اسالم نظر از اما ؛دهدمی شک  او به محیط
 هایجنبه» به مربو  دیگر بخشی و «حیوانی هایجنبه» به مربو 

 نه و اس  «مطلق شّر  نه» انسان طبیع  بنابراین اوس ، «ملکوتی
(. 1010 سـرندی،) شود می بیان آن وسط حد بلکه ،«مطلق خیر»

 کامـ  ایگونـه بـه امـا ،اس  برخوردار سالم فطرت از انسان پس
با این  ولی پوشید، چشم او مواظب  ازبتوان  که اس  نشده آفریده

                                                           

1 . Shultz 

 مرگ با انسان آیا. 5 ؛(1015 عیسی،رفقی) دارد رشد قابلی حال 
 و شده فراموش مر  از پس زندگی شناسی،روان در شود؟می تمام

 طـرح جهـ  از ،نخسـ  :اس  داشته تأثیر گونه دو غفل  همین
 نگـاه در ولی ؛(1012 احمدی،) ح  راه ارائه نظر از دوم، و مسئله

 ایـن گـرفتن نادیده ،شود می مطرح مر  از پس حیات   مسئله دینی
 آن بـه اعتقـاد که اس  فراوانی آثار به توجهیبی معنای به موضوع

 و مشـکالت با برخورد ۀنحو زندگی، در انسان هایگیریجه  در
  (.نه ،1015 بهرامی،) دارد هاگیریتصمیم

 گرفتـه نظـر در تکامـ  و تصـادف نتیجـه هستی وقتی بنابراین
 و بهزیسـتی ،سـالمتی ،سـعادت ،زنـدگی از هـابرداش  شود،می

ــا ــاوت هنجاره ــی تف ــدم ــاد. کن ــتن  اعتق ــهنداش ــود ب ــالق وج  خ
 گیرد،می او از را خود موجودی  لحظه هر جهان که ایکنندهتدبیر

 باشـد، منـدقاعـده دنیـا وقتی. دهدمی تغییر را انسان رویکردهای
 «فـر پی » باشد، داشته وجود «جوابی» و «سؤال» ،«حساب»

 زنـدگی بـه «نگـرش» کـرد، تغییـر فر پی  وقتی کند،می تغییر
 یهـانظریه در. کنندمی تغییر «رویکردها» آن پیرو و یابدمی تغییر
 نگـاه همـین ؛«خداسـ  رضای » در سعادت «توحید» بر مبتنی
 و هـاتوصـیه ،هـافرضیه ،هانظریه د،وش می شناسیروان وارد وقتی

 درمـانگریروان از هدف حال  این در. کند می متأثر را هاتکنیک
 عـدم ،زندگی از لذت احساس ،شخصی رضای  ایجاد به محدود

 اجتماعی ازگاریس و مادی هایموفقی  به یابیدست ،گناه احساس
 نهـاده انسان ۀعهد بر تکالیفی که هس  خدایی وقتی. بود نخواهد
ـــارهدر او از و اســـ   ،ســـؤال خواهـــد کـــرد وجـــود نعمـــ    ب

 در مبانی خطای دومین. کرد خواهند تغییر زندگی هایگیریجه 
 هم وحی آن پیرو ،نیس  آفرینیجهان وقتی ؛اس  شناسیمعرفت

 «وحـی» اهر از آنچه نیستند، خالق آورانپیام پیامبران ندارد، وجود
 کتـاب و پیـامبر ،خـدا. نیسـ  «دانـ » ،شـده منتقـ  انسـان به

 تنها دان  جهانی چنین در اند،ساخته پیشینیان که اس  ایافسانه
 کـه چیـزی هـر و شـودمـی حاصـ  بشـری هایتجربه انباش  از

 خـدا وقتی :شناسیانسان. ندارد اصال  باشد، تجربه این مخال 
 بـه تجربـهراه  از صـرفا   دانـ  نـدارد، اصـال  وحی ندارد، وجود
 و آزمـون بـا بایسـ می هم را انسان طبیعی طور به آید،می دس 
ــا ــناخ  خط ــذف. ش ــی ح ــ  از وح ــیمعرف ــ  ،شناس  برداش
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 او از اشـتباهی تصـویر و کنـد می منحرف را انسان از شناسیروان
 بـرای کـهنیـز  ایتوصـیه اشـتباه، شـناخ  پـی در. دهـدمی ارائه

 نمونــه ؛ بــرایبــود خواهــد نــاق  ،دهــدمــی او روانــی ســالمتی
 گرفتـار تناق، نوعی به خود داندمی مجبور را انسان که رویکردی

 بــرای انســان «ۀاراد» و «اختیــار» از درمــانگریروان زیــرا اســ ،
 انسـان جبـر بـه معتقـد کـه شناسـیروان شود،می شروع «تغییر»

 کـه رویکـردی کوشـد،مـی دخـو مراج  تغییر برای چگونه اس ،
 سـم  بـه را او توانـدمـی چگونـه ،داندمی «بدسرش » را انسان
 یـا ؛دانـد می شـرور ذاتـا   را او کـهحـالیدر ؛کنـد راهنمـایی نیکی

 داندمی «سرش نیک» را انسان غلوآمیزی صورت به که رویکردی
 چگونه آید،برمی خود پس از راهنمایی نوع هر بدون اس  معتقد و

 نیـازی دیگر بود چنین اگر که حالی در ایستدمی درمانگری جایگاه در
 از یکــی عنـوانبـه «مبـانی خطـای» چـون بنـابراین .نبـود مشـاور بـه

 کامـ  ،انسـان از اسـالم توصـی  و ییـدأت «شناسیروان هایکاستی»
 «اسـالمی شناسـیروان مکتـب» تأسـیس ضـرورت ؛دوشـ می تلقی

 .شودمی روشن
 
 اعت ادی فرهنگی ناسازگاری. 1−3

 هـاینظریـه تـرویج و تحصی  تدریس، :اعت ادی نگرش در تضاد
 ؛اسـ  شـده بنـا گرایانـهمـادی مبـانی ۀپایـ بـر کـه شـناختیروان

 ثیرأتـ شناسـیروان بـا مـرتبطافـراد  روی بر غیرمستقیم صورت به
ــی ــذاردم ــادات و گ ــا اعتق ــعی  را آنه ــی تض ــدم ــروی) کن  و غ

 هـایآمـوزه بـه توجـه با :بهنجاری الگوهای(. 1015 آذربایجانی،
 رفتـار همچـون بشـری هـایتجربـه بر مبتنی که معیارهایی وحی،

 انـد،شـده تـدوین بشرسـاز آلایـده رفتارهـای یا و جامعه اکثری 
 آشـتیانی،فتحـی) دنـک تـأمین را انسـان روانـی سالم    تواندنمی

 تعریفـی ثیرأت تح  شخ  :نادرست هویت یال ا(. ش  ،1015
 الگوهـای نیز و دهندمی ارائه انسان از شناسیروان هایمکتب که

 تعریـ  همـان بـا را خـود و گیـرد می قرار ،شده مشخ  بهنجار
 پـس دانـد،مـی همـان را خـود هـایتوانـایی سـط  ،کـرده تنظیم

 بـه کنـد،مـی بنا تعری  همان مبنای بر را خود رفتار و تصمیمات
 کننـدهتعریـ  بـرای کنتـرل و بینیپی  توان پذیری،القا این دنبال
 و بینیپی  را شخصی چنین های تصمیم تواندمی و شودمی فراهم
 (.یازده ،1015 تهرانی،جاللی ش ؛ ،1015 غروی،) دنک کنترل

 هـاینظریـه» و «نابهنجـاری و بهنجـاری هـایمال » بنابراین
 مخاطـب ناهشـیار در هسـتی از انگارانـهماده نگاه با «شناختیروان
 امـر ایـن تـأثیر پذیرش ضمن حال ینا با کارند،می خداناباوری بذر

 ۀزمنیـ. شـود بررسی پدیده این چرایی اس  الزم اعتقادات، روی بر
ــادات در نگرشــی تضــاد  اســتمرار و آغــاز دانشــجویی دوره از اعتق

 دو. اسـ  فـرد درمـانگر و مشاور استاد، امروز، دانشجوی. یابدمی
 نبببود. 1: اســ  آورده فــراهم را تضــاد ایــن ۀتوســع ۀزمینــ رویکــرد
 ۀشـدترجمـه منـاب  در :دانشبگاهی شناسبیروان منابع در صراحت

ــگاهی ــ  دانش ــی بخ ــار از مهم ــادات و افک ــه اعتق ــردازاننظری  پ
 موفـق و ناپذیرخستگی هایتندیس را آنها و شده حذف شناسیروان
 شـاید: درسبت مببانی ببارهدر دانشبگاهی منابع نبود .2 ؛اندداده نشان

 اقنـاع توان توحیدی هایبین  با مواجهه در گرایانهماده رویکردهای
 بـاوری بـا معمـوال   دانشـجو! دارنـد تشکیک توان اما باشند، نداشته

 با گامبهگام متوالی هایسال طول در و شودمی دانشگاه وارد ضعی 
 همـان در اگـر کـهحـالیدر ؛شودمی رو روبه پنهان ۀگرایانماده افکار
ــال ــایس ــدایی، ه ــه ابت ــاینظری ــیروان ه ــه را شناس ــراه ب ــد هم  نق

 تضـاد دچـار آنهـا پـذیریآسـیب در  بـا آموخ ،می ایبینانهواق 
 تخصـ  ۀدریچـ از را هسـتی انسان زیرا شد، نمی اعتقادی نگرشی
 دهـد؛مـی نظـر زندگی ۀهم مورد در شناسیروان و نگردمی خوی 
 را زنـدگی آموزد، می آنچه با شناسیروان دانشجوی که اس  طبیعی

 به اتکا با که هرچند هوی ، یالقا امکان   بارهدر اما ،کند می قضاوت
 را هـاییثیرپـذیریأت چنـین از هـایینمونه توانمی شخصی تجارب

 و پـژوه  بـه نیـاز «منـدیقانون» عنـوانبه آن ردّ  یا اثبات اما یاف ،
 از و مسـتق  موضـوع ایـن البتـه و دارد بـاز فرهن  در تجربی اثبات

 وجـود ،شـده گفته مباحـ  بـه توجه با. اس  خارج حاضر پژوه 
 تحقـق و پیگیـری هایضرورت از یکی اعتقادی فرهنگی ناسازگاری

 بـا را همـاهنگی بیشـترین کـه اسـ  «اسالمیشناسیروانمکتب»
 .داش  خواهد اسالمی کشورهای فرهن 

 
 روشمندی انحصار و محدودیت. 1−4
 تفسبیر واحبد معیباری با را انسانی و طبیعی هایپدیده توانمی ایآ

  یتثب یگرا در علوم انسانتجربه یشناسمعرف  نکهیا از پس ؟دکر 
 «یروش  تجربـ»را  یو علمـ درسـ تنهـا روش  یشناسشد، روان
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 تواندنمی صرف تجربی تحلی    که حالیدر ؛(1010 ا،یدانس  )دل
 آذربایجـانی، و غـروی) کنـد بررسـی را انسـان روانـی ابعـاد ۀهم

 روش   و هـاویژگـی نـوع، روابـط، مبانی، در دو این چون ،(1015
 تجرببی روش آیا(. 14ص ،1034 عانی،) ندمتفاوت هم از پژوه 

 روش کاربســ  بـر انتقادهـایی کـه حـالیدر اسبت؟ پبییرش قابل
 هایشک  از یکی عنوانبه تجربی دیدگاه اما اس ، مترتب تجربی

 منطقــی آن گذاشـتن کنـار و باشـد می پـذیرش قاب  بشـری معرفـ   
 تهرانی،جاللی نه؛ ،1015 بهرامی، هش ؛ ،1015 غروی،) نیس 
 در را علبم تبوانمبی آیبا(. نـه ،1015 آذربایجانی، یازده؛ ،1015
 تجربـی روش در علـم دنکـر محـدود کرد؟ منحصر تجربی روش

 اعتبـار دارای شدهانجام تجربی تحقیق   اگر هرچند نیس ، منطقی
 قابـ  نظریـه ایـن ،شـود اینظریه تدوین به منتج نهای در و باشد
 شـده انجام مختلفی هایفرهن  در هاآزمای  آیا ولی اس ؛ اعتنا

 فرهنـ ) اسـ  گرفتـه صـورت خاصی ۀجامع در یا( باز فرهن )
 هـایانسان در یا گرفته انجام متوسط هایانسان با صرفا   آیا  (بسته

 ،1015 آذربایجانی، ؛1011 غروی،) اند شده بررسی نیز متعالی
 و رسـید واقعیـ  بـه تـوانمـی تجربی روش   با صرفا   اینکه(. هفده
 ،اعتبارنـد فاقـد( شـهودی تعقلـی، نقلی،) موجود هایروش سایر  

 ریاضـی از علمی کار در محقق هرگاه مثال ؛ براینیس  پذیرفتنی
 به وقتی یا تعقلی  یا هستند تجربی دو این آیا گیرد،می بهره آمار و

 و تحلیـ  ایـن آیـا کنـد،مـی تفسیر را پژوه  نتایج   ها،یافته دنبال  
 از بارهـا پـژوه  فراینـد در پـس تعقلـی  یا اس  تجربی تفسیر
 هـایروش از تـوانمـی بنـابراین ؛شودمی گرفته بهره تعقلی روش  

 ،1015 غـروی،) بـرد بهـره علمی تحقیقات   در شهودی و عقالنی
 روش در شبدن محبدود آیبا(. هش  ،1015 آذربایجانی، هش ؛
 در علمـی تحقیقـات   اگـر کاهبد؟نمی را شناسیروان توان تجربی

 تناسـب   بـه روش همـان شود، محدود روش یک به پژوه  روند
 نمونـه برای ؛کندمی تعیین را پژوه  موضوع خود، هایضرورت

 ۀپدیـد هرگـاه و نـدارد را «صادقه رؤیای» تفسیر توان   شناسیروان
 توجه مادی هایجنبه بهتنها  ،دماینمی تحلی  را خواب «فرامادی»

ی ال با(. 1015 آذربایجـانی، و غـروی ؛1014 غـروی،) کنـدمی

مادهپـس اس ، معتبر مادی ارچوبچ در تنها علمی روش :گرایی 
 قلمـرو از ،نـدارد وجـود حیـات تـداوم یا روح شد مدعی علم اگر

 فر   پی  بر مبتنی دانشمندی اگر بنابراین ؛اس  شده خارج خود

 معتقـد و بدانـد «مـاده» مسـاوی را «وجـود» گرایانهمادی فلسفی
 تحلیلـی اسـ ، تجربـی روش همین صرفا   شناخ ، راه تنها باشد
 ایـن کـه حـالیدر کـرده، ارائـه خـوی  تجربـی هاییافته از مادی
 باشد می «فلسفی تحلی   » یک صرفا   و نیس  «علمی» گیرینتیجه

(. ده ،1015 غـروی،) اس  شده نهاده علمی هاییافته کنار در که
 کنـدمـی القـا را گراییهماد غیرمستقیم صورت به مطالعه ۀشیو این

 جــام    نظــامنبــود » :نظببری بحببران(. 15ص ،1012 احمــدی،)
 بـا را شناسـیروان «متضـاد رویکردهـای ظهور» و «شناختیروان

ــامانی ــه نابس ــاخته رو روب ــ  س ــه ؛اس ــان ب ــونژه بی ــال و ب  1:آردی
 کـه اسـ  بزرگـی نقاشـی تابلوی همانند بیستم قرن شناسیروان»

 این در هاس ،رن  تمامی دارای و پراکنده موضوعات ۀدربردارند
 و بـونژه) «!شـودنمـی مشـاهده الگویی و طرح هیچبزر   نقاشی

. (1031 ابـوترابی، و مصباح از نق به  ؛04ص ،1311 همکاران،
 وجـود از بخشـی یک هر که دارند وجود مختلفی مکاتب واق  در

 هـر اس  شده سبب جام  تبیین یکنبود . کنندمی تبیین را انسان
 نامراجعـ درمان به هاتکنیک و هانظریه از مخلوطی با شناسروان

 نـدارد وجـود درمانگری در ایرویه وحدت هیچ روایناز ؛بپردازد
 در کـه اس  محققانی جمله از 2،کندلر(. هفده ،1015 خلیلی،)

 ایـن زوایـای ،«تضاد در دانشی شناسیروان» نام با خود علمی اثر
 پــازل شناســیروان اســ  مــدعی وی ،کنــد می بررســی را مسـئله
 کندلر، نظر   این تأیید با 3کخ. بردنمی جایی به راه که اس  درهمی

 ماننــد تعبیــری از اســتفاده بــا اســ  بهتــر کــه دهــدمــی پیشــنهاد
 فقـدان   ایـن به شناسیروان لفظ جای به «شناختیروان مطالعات  »

 مصباح از نق به  ؛01ص ،1011 4،وول ! )کنیم اعتراف انسجام
نظریه بنابراین ؛(1031 ابوترابی، وروان پـردازاندر هنـوز شناسـی 

 کاملی توافق به مطالعه مورد موضوع و فعالی  روش قلمرو، تعیین
 نق به  ؛05ص ،1ج ،1011 همکاران، و هیلگارد) اندنیافته دس 

  (.1014 لطفی، از
 تـواننمـی .1 :شـد طـرحم کلیـدی نکتـه چنـد بخ  این در
 و کام  صورت به واحد روش یک با را طبیعی و انسانی هایپدیده
 وجـود دیگـری روش آیا اما ،داد قرار ارزیابی و آزمون مورد مطلق
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 بحـ  موضـوع از کـه اسـ  دینـی معـارف بارهدر ادعا اگر دارد 
 و نیسـ  علمـی شناسـیروان به نیازی دیگر چونباشد می خارج

 در موضـوع اگـر اما ،کندمی کفای  «دینی شناختیروان معارف»
 روش اگـر: آیـد میبـه ذهـن  سـؤال ایـن ،اس  انسانی موعل مورد

 بحثـی هـم تجربـی روش تأییـد بـارهدر .2 چـه  پـس نه، تجربی
 ؛انـدگرفتـه بهره روش این از دیرباز از اسالمی عالمان زیرا نیس ،

 توانمی هرچند شهودی، و عقالنی هایروش از استفاده بارهدر .3
 دانس ، شناخ  ابزار ۀتوسع مسیر در را آن و پسندید را ادعا اص 

 در ورزد  مبـادرت مهم این به اس  قرار زمانی چه و کسی چه اما
 کـه زمـانی تـا آن نقـد و تجربـی روش   نداشتن کفای  اظهار واق 

 کـاه . 4 ؛بـود نخواهـد گشـاراه ،نشود ارائه آن برای جایگزینی
 نیـز تجربـی روش بـه صرفبسندگی  صورت در شناسیروان توان

 ارائـه جایگزینی و مکم  هایروش اینکه شر  به اس ، پذیرفتنی
 چـه بـا اسالمیشناسیروان صادقه، یایؤر مورد در مصداقا  . شود

 پدیده این بر حاکم قواعد کش  و شناخ  به خواهدمی ابزارهایی
 تفسـیرهای بـا را تجربـی هـاییافتـه محقق گاهی اینکه .5 برآید 

 اسـ ، ناپـذیر انکار واقعیتی آمیزد،می همدر هستی از انگارانهماده
 بـه منتسـب مادی تفسیرهای اسالمیشناسیروان باشد بهتر شاید
 و داده رخ خطـای وکنـد  مشخ  صراح  به را تجربی هاییافته
 جـام  نظـامنبود » همچنین .6 ؛سازد روشن را گرفته صورت القا

 پـذیرفتنی دو هـر «متضـاد رویکردهـای ظهـور» و «شناختیروان
 بایـد بنابراین اس ، انسان شناسیروان واحد موضوع ، زیراهستند
 علـم یـک قام  در تا دهد ارائه یو روان از کاملی توصی  بتواند

 بـه را او اینظریـه هـر اینکـه نه باشد، داشته آوریاطمینان ساختار
 بـا انسـانی روان هایتفاوت به توجه با سرانجام. دهد سو  سویی

 مسـئولی  تواندنمی تنهایی به تجربی روش گف  باید طبیعی علوم
 مسـیر این در بایس می و کشد دوش به را انسان تعالی و شناخ 

 توضـیحات بـه توجه با. گیرد بهره «شهود» و «تعق » ،«وحی» از
 «اسـالمی شناسـیروان مکتب»که  داش  امید توانمی ،شده گفته

  .سازد برطرف را موجود خأل جدیدی هایروش ۀارائ با
 
 ناکارآمدی. 1−5

 ۀآن را در سـه حـوز یشناسروان یکارآمد ی  ابیارز یبرا اس  بهتر

 ییهـا)دستورالعم  2زیتجو ،روان( یعملکردها نیی)تب 1 یتوص
 3کیـتکن ودر بهداشـ  روانـی(  ریو تـأث  یدر شخص رییتغ یبرا

 جیبـه نتـا دنیرسـ یبـراشناختی روان خاص   های  نی)اعمال و تمر
 تعریـ  آیـا: توصبیفی کارکرد(. 1010 ا،ی)دل دکر یبررس( زیتجو
 اس  معتقد دیدگاهی دارد  قرار شناسیروان ۀحیط در انسان روان
 توصـیفی باید اس ، انسان روان بررسی مدعی شناسیروان چون

 مختلـ    هایمکتب بررسی از پس ولی ؛دهد ارائه انسان از جام 
 ارائـه انسـان روان   از جام  تعری  یک کهیابیم  درمی شناسیروان
 اختالالت درمان شناسیروان ۀوظیف که شود ادعا اگر. اس  نشده

از  نــوعی بــه بایــد پــس کامــ ، انســان   تعریــ  نــه اســ  روانــی
 تهرانی،جاللی! )شناسیروان نه ،باشیم داشته باور «تکنولوژیروان»

 مختل    مکاتب   هرچند اس  معتقد دیگر دیدگاهی(. یازده ،1015
 انسـان از هاییجنبه به اندداشته که رویکردی به توجه با شناسیروان

 بررســـی شناســـیروان ۀوظیفـــ حقیقـــ در امـــا انـــد،پرداختـــه
 ایـن در هم عالمی اگر حتی پس ؛روان تعری    نه هاس ،قانونمندی

 زیـرا اسـ ، کرده اظهارنظر فیلسوف عنوانبه ،دهد ارائه تعریفی باره
 توان نمـی علـم از و اسـ  فلسـفی اسـتنتاج کام ، انسان   تعری   
 ارائه دهـد پدیده یک به نسب  ای گسترده تعاری  که داش  انتظار

 مربـو  انسـان کام  توصی  ر این اساسب. دارد جه  هزاران که
 کبارکرد(. یـازده ،1015 غـروی،) شناسـیروان نه ،اس  فلسفه به

 سالم    به انسان آن براساس که روشی هارائ یعنی تجویز: تجویزی
 درسـتی به انسانزمانی که  تا ولی یابد، دس  انسانی کمال   و روان

 تصـویر   یـک فقـدان  . کـرد تجویز به اقدام تواننمی ،نشود شناخته
 شناسـیروان تجویزهـای   بیشـتر اسـ  شـده سبب انسان از کام 
 کـه حـالیدر امروز انسان. باشد ناموفق انسان مشکالت ح    برای
 دو بـه ؛اس  نداده ارائه او از کاملی توصی    شناسی،روان داندمی

 بـه اساسـی نیـاز انسـان ،نخس  :کندمی رجوع او به هم باز دلی 
ــه پاســخگویی و دارد دخــو شــناخ  ــین ب  ۀحیطــ در یســؤال چن

 جـدا دیـن از را خود شناسیروان چون ولی ،اس  دینی هایآموزه
 جـز به جایی ؛اس  نشسته دین جای در مستق  صورت به کرده و

ــیروان ــرای شناس ــان ب ــر انس ــاقی معاص ــده ب ــ   نمان  دوم، اس
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 بـرای هـاییروش اسـ ، کرده عم  موفق تکنیک در شناسیروان
 تهرانـی،جاللی) اندبوده موفق که داده ارائه اندیشه و حاالت تغییر

 انسـان   شناسـیروان کـه حالیدر: یکیکارکرد تکن (.دوازده ،1015
 انســان   شــناخ    در ولــی ،نشــناخته عــالی ســطوح   در را متعــالی
 سـط ، ایـن در هـاقانونمندی کش    با اس ، بوده موفق معمولی

 توانـایی بینـی،پـی  همین بر مبتنی کرده، کسب بینیپی  قدرت
 را حـاالت و رفتـار توانـدمی نتیجهدر و اس  آورده دس  به کنترل
 رو ایـناز ؛(دوازده ،1015 غـروی، و تهرانـیجاللـی) دهـد تغییر

 اسـ  گوخپاس مادی فرهن  با هاییانسان رب شناختیروان قواعد
 نـوعی بـه هبسـند یعنـی ،دارد مادی شناسیروان بهاکتفاء صرف  و

 بـه توجه بدون انسان رفتار   آن موضوع کهاس   ناق  شناسیروان
عد  نقـ : ببومی کارکرد (.ش  ،1015 غروی،) اوس  روحانی ب 

 و هـاروش مسـائ ، برخـی نداشتن بـا تناسب دلی  به بومی کارکرد
 جوامـ  دینـی و ملـی فرهنـ    بـا مـادی، شناسـیروان هایتکنیک

 ،1031 همکـاران، و فرقـانی) شـود می روشن تأم  کمی با اسالمی
 شناسـینشانه و شناسیسبب مورد در که مباحثی همچون ؛(50ص

 فرهنـ  کـهحالیدر ،اس  مطرح شناسیآسیب در وسواس اختالل
 بـه ؛1015 فتحـی،) دارد غربـی فرهن  از متفاوت نگرشی اسالمی

ــ  ــانی از نق ــاران، و فرق ــایینا(. 50ص ،1031 همک ــ در توان  هارائ
 در متفـاوت هـایفرهنـ  مراجعـان به روشن هایپاسخ و هاح راه

 بـا انـدبرآمـده درصـدد غربی شناسانروان از برخی که اس  حدی
عمال  شـاگردان حتـی ،کننـد برطـرف را نق  این تجدیدنظرهایی ا 
 صـحب  مـذهبی هـایآمـوزه بـه اسـتناد و معنوی شناخ    از الیس

 (.1013 بناب،غباری) کنندمی
 بـا تـوانمـی چگونـه .1 :شد ارائه مهم محورچند بخ  این در
 او از و دارد را «انسـانشناسـیروان» ادعـای کـه بـود رو روبه علمی
 از تـوانمـی چگونـه دیگر یسو از نداش   انتظار را توصیفی چنین

 نظراظهـار «فرامـادی روان» بـارهدر ،داش  انتظار «گراتجربه علم»
 ایـن «حقیقـ ». آینـدمـی نظـر به درس  ادعاها این دویهر کند 
 توصـی  توان نظر به تجربی علم یک قام  در شناسیروان که اس 
 را او و ورزیـده مبادرت این به «واقعی » در اما ندارد، را انسان دقیق

ــد ــاق  هرچن ــتباه و ن ــی  اش ــرده توص ــ  ک ــای .2. اس  تجویزه
 بـوده موفـق شـناخته، را انسـان کـه سطحی همان در شناسیروان
 گرفتـه صـورت تجـویز آن پیـرو و شـناخ  این شاید البته ؛اس 

 را بودن نسبی این شناسیروان ولی نیس ، فایدهبی اما نباشد کافی
 نسبی شناخ  تکنیکی، کارآمدی دلی  .3. کندنمی اعالم مردم به

 فتحــی،) شــد زده «وســواس» بــارهدر کــه مثــالی. 4. اســ  انســان
 هـایدرمـانیروان ناکارآمـدی» بـه کـه یااشـاره همچنین ،(1015
( 1013 بنـاب،غبـاری) «الـیس شـاگردان هـایتکنیک» و «موجود

ــ ــادیقی د؛ش ــدی از مص ــای ناکارآم ــ  رویکرده ــه مختل ــ  ب  دلی
 شـده گفته توضـیحات به توجه با .هاس مل  بین بومی هایتفاوت

 کـه اس  مکتبی نیازمند امروز شناسیروان که گرف  نتیجه توانمی
 نظریـه ایـن دهـد، ارائه کاربردی هاییتوصیه انسان دقیق توصی    با

 .باشد «اسالمی شناسیروان مکتب» تواندمی
 
 مداریارزش. 1−6
 زیـر متضـاد هـایبحـ  شناسـیروان در هاارزش مداخله مورد در

 :شببوند داده دخالببت شناسببیروان در نبایببد هبباارزش: دارد وجــود
 جوامـ  در رفتارهـا تنـوع کـه انـدرسـیده نتیجـه این به شناسانروان

 ارزشـی بـار نـوع هـر اختصـاص که اس  زیاد ای اندازه به مختل 
 ؛کشـاندمی بس بن به را شناختیروان تحقیقات ،آنها به بد یا خوب

 تحقیـق شناسـیروان ۀوظیفـ جهـانی اص  یک کسب برای بنابراین
 بـارهدر آنکـه بـدون اس ، آن آثار و عوار  رفتار، هایعل  ۀدربار

 شناسبی  روان (.1010 سرندی،) کند قضاوت آن نادرستی یا درستی
 از عـاری توانـدنمـی انسـانی علـوم: نبدارد وجبود هباارزش از تهی

 شناسـیروان در هـاارزش از دسـته دو بنابراین ؛گیرد شک  هاارزش
 بـه هـافـر پـی  براسـاس کـه هاییارزش اول ۀدست :دارند وجود

 خـدا،) شـوندمـی منتقـ  دیگر فرهنگی به فرهنگی از پنهان صورت
 علــم ۀبدنــ در صــراح  بــه کــه هــاییارزش دوم ۀدســت...(. و روح

 شناسـیروان در فـردیمیـان ۀجاذبـ قواعد   وقتی مثال   ،دارند حضور
 ارزشـی ۀتوصـی و تجـویز نـوعی واقـ  در شـود،مـی بیان اجتماعی

 از هبایینمونبه(. سـیزده ،1015 آذربایجـانی،) اس  گرفته صورت
 و جنسـی ۀغریـز انسان فروید نظر از: شناسیروان ارزشی هایجنبه

کنـد  مبـارزه گنـاهی احساس   و اضطراب با بایس می و اس  خشم
 کسـی سـالم انسـان   و شودمی ایجاد فرامن و نهاد بین تعار    از که

 ؛باشد داشته را خود ارضای توانایی جامعه با تعار  بدون که اس 
 هـر از بتوانـد تـا آموخـ  را انسـان باید: گویدمی اسکینر همچنین

ــا و روش ــرینکم ب ــه ت ــاالترین هزین ــ  ب ــه را نف ــ  ب ــا ،آورد دس  ی
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 غیرمنطقـی و منظقـی تفکـر عنوانبه سیستمی شناختی شناسیروان
 تفکــرات بــر تمرکــز بــا بایســ مـی الــیس نظــر از دهــد،مــی ارائـه

 و گراهـاانسـان یا. کرد جایگزین منطقی تفکرات با را آنها غیرمنطقی
 بـا خـود هـایانتخاب برابردر و اس  آزاد انسان معتقدند هاوجودی

 گنـاه احسـاس و بپـذیرد را اضطراب باید شود،می روروبه اضطراب
 هـاوجـودی و الـیس اسکینر، فروید، هایتوصیه این آیا. باشد داشته
ــار ــی ب ــد  ارزش ــی) ندارن ــی،جالل ــیزدهدوازده ،1015 تهران (. وس

 آمیختگــی: شببود داده دخالببت شناسببیروان در بایببد هبباارزش
ــیروان ــا شناس ــاارزش ب ــه ه ــدازه ب ــ  ای ان ــه اس ــیروان ک  شناس

 در ارزش گیرد، شک  «ارزش» دخال  بدون «نباید» و «تواندنمی»
 حتـی اوسـ ، انسـانی  مبنـای بلکه نیس  متغیر یک انسان وجود

 حــذف بــا واقــ  در ؛اســ  روان نداشــتن همچــون ارزش نداشــتن
 خـارج «روان شـناخ   » یعنـی خود موضوع از شناسیروان ،ارزش

 از صـحب  که جاآن اما ،اس  هدفی دنبال به ک  در انسان. شودمی
 کـه یاف  را هدفی ندارد امکان دارد، وجود هم ارزش شودمی هدف

 کنـد ادعـا «بتوانـد» شناسیروان شاید. نباشد نهفته ارزشی درون 
 او وجودی ابعاد   ۀبقی کرده، بررسی خاصی چارچوب   در را انسان که
 دلیـ  همـین به! بگذارد کنار را ارزش «تواندنمی» اما گذارد، کنار را

 بـا ارزش دارنـد، ارزشی بار تجویز در شناسیروان هایمکتب ۀهم
 صـراح  بـا را قضیه این شناسیروان اما ،اس  آمیخته شناسیروان

 بـه مهم ۀنتیج دو موضوع این شدن روشن با. کندنمی اعالم مردم به
 بـرای شناسـیروان ارزشـی بـار بایسـ می ،نخس : آیدمی دس 
 روروبـه ارزش از تهـی علـم   یـک بـا کـه بدانند تا شود روشن مردم

 درمـان ونـد  ر در ،اس  برگزیده شناسروان که هاییارزش و نیستند
 توانـدنمـی ارزش از تهـی شناسـیروان وقتـی ،دوم. گذاردمی تأثیر

 مبنـای بـر اسـالمیشناسـیروان اس  الزم پس باشد، داشته وجود
 ،1015 تهرانــی،جاللــی) شــود تأســیس اســالمی هــایارزش
 جمعــی هــر :کشبب  م ببام در هبباارزش دخالببت (.وســیزدهدوازده
همـه در هـاارزش دخال  احتمال و دارند را خود خاص   هایارزش

 ،سـازدمی ناممکن را حقیق  به دستیابی امر همین و دارد وجود جا
 داده دخالـ  علـم تولیـد فراینـد ابتـدایی ۀمرحل در هاارزش اگر اما

 ۀوســیل بــه( داوری) نهـایی ۀمرحلــ در ولــی ،(پـردازیایــده) شـوند
 ،1015 غـروی،) نیسـ  مشـکلی ،شوند ارزیابی همگانی معیاری

 (.چهارده و سیزده

 هـر .1 :گرفـ  قـرار بحـ  مـورد محور چند قسم  این در
 بهترین کندمی ادعا که دارد فردی به منحصر هایارزش ایجامعه
 علم، در هاارزش دادن دخال  که استدالل این پس هاس ،ارزش
 ،کرد علم وارد را ارزشی هر تواننمی و ریزدمی هم به را علم ثبات

 بـه علم ثبات هاارزش دادن دخال  با هرچند .2 ؛اس  پذیرفتنی
 کش  مقام بین توانمی علم ۀفالسف برخی نظر به اما ریزد،می هم

 بهـره ارزشـی نوع هر از کش  مقام در و گذاش  تفاوت داوری و
 نتیجـه باز فرهن  در تجربه معیار با صرفا   داوری مقام در ولی ،برد

 هــر و اســ  آمیختــه انســان وجــود بــا هــاارزش .3 ؛پــذیرف  را
 کـه دارد هاییارزش خوی  برای مشاوری و درمانگر پرداز،نظریه

 بنابراین کند؛می منتق  مراج  به مشاوره و پردازینظریه جریان در
ــای ــ  افش ــدارارزش ماهی ــیروان م ــالع و شناس ــردم اط  آن از م
 را شناسیروان تواننمی رسدمی نظر به مجموع در. اس  ضروری

 درمـان و پژوه  پردازی،نظریه جریان در هاارزش دخال  بدون
 دخالــ  لــزوم یــا امکــان بحــ  تــوانمــی بنــابراین ؛کــرد تصــور
 پـذیرف  شناسیروان نوعی تدوین روند در را اسالمی هایارزش

 ایـن. اسـ  گرفته نام «اسالمی شناسیروان مکتب» ،طرح این که
 ایده پردازینظریه برای اسالمی هایارزش از کش  مقام در طرح

 مختلـ  هـایفرهن  در آزمون با را آن داوری، مقام در و گیردمی
 .کند کش  را انسان روان   هایمندیقانون تا سنجدمی

 
 یاسالمیشناسروانمکتب   یهادرونداشت. 2

 موجود شناسیروان هایفرصت. 2−1
 نگـرش تغییر شناسیروان خدمات نخستین از: شناسیروان منافع
 شناسـیروان ظهـور از پی . بود روان هایبیماری به نسب  مردم

 انســان در اجنــه یــا شــیاطین حلــول ۀنتیجــ را روان هــایبیمــاری
 هـایروش بـه خرافـی فـر   پـی  همین با متناسب و دانستندمی

 شناسـیروان. پرداختنـدمـی حـبس و شکنجه همچون نمادرمانی
 ،داده تغییـر «روانی بیماری» به را «خرافی هایبرداش » توانس 

 ،1015 آذربایجـانی،) دهـد ارائـه باره این در مفیدی هایروشو 
 اندیشـمندان   ذهـن   دنکـر فعـال شناسـیروان ۀفاید دیگر(. پانزده

 اگـر شاید ؛بود دینی مفاهیم شناختیروان وجوه به نسب  مسلمان
 دیـن شـناختیروان هایجنبه به توجه میزان این ،نبود شناسیروان
 ،1015 غــروی،) گرفــ نمــی شــک  مســلمان اندیشــمندان نــزد



      771 شناسی اسالمیمند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روانمرور نظام

 

 ۀنقط باید اسالمی شناسیروان مکتب تأسیس در بنابراین ؛(هجده
 ۀتجربـ سـال صـد از بـی  زیـرا باشد، موجود شناسیروان شروع

 هــایکاســتی بــه صــرف توجــه کنــد،مــی پشــتیبانی آن از بشــری
ــیروان ــدون شناس ــه ب ــه توج ــتاوردهای   ب ــم دس ــه آن مه  از دور ب

 در: جدیبد هبایافق(. یک ،1015 آذربایجانی،) اس  خردمندی
 تحقیقـات گیریجه  جدید، رویکردهای ظهور گذشته هایسال
 آوردهـایروی همچـون اس ، داده قرار تأثیر تح  را شناسیروان

 اسـتعداد و انگیـزش بـه مربو  جنب » و «شناختی شناسیروان»
 قـرار مـدنظر را نگـریفراسـالم  بـه مربـو  مسـائ  کـه «انسان

 در را شـناختیروان هـایداده کـه «زنـان شناسیروان» یا اند؛داده
 متغیـر یک عنوانبه را جنسی  و برده سؤالزیر کاربردی هایحوزه
ــان وارد مهــم ــلی جری ــیروان اص ــرده شناس ــ ؛ ک ــین اس  همچن

ــه» ــاینظری ــرقی ه ــا «ش ــرح ب ــ » ط ــیروان در معنوی  و «شناس
 جدیــد راهبردهــای گیــریشـک  موجــب ،«مثبــ  شناسـیروان»

 ۀنشـان ،فـراوان هـایگـرای  ظهور (.1031 آذربایجانی،) اند شده
 و تحقیـق جدیـد مسـیرهای کـردن پیدا برای شناسیروان ظرفی   

 در امـروز شناسـیروان: دیبن ببه مثببت نگاه .اس  پردازینظریه
 و تحقیقات. کندمی نگاه دین به تریمثب  دید با گذشته با مقایسه

 ارائـه داریدینـ و دیـن تحلیـ  مـورد   در کـه جدیـدی هـاینظریه
 مقولـه ایـن بـه شناسـیروان سـابق   نظریات   نق، ۀنشان ،شودمی

 بحـ    بـه هتوجـبـی و دیـن ۀمقولـ به ابزارانگارانه نگاه البته اس ،
 مهمـی نقـ  کـه دارد وجـود هـاجریان این بیشتر در آن حقانی 

 (.14ص ،1031 همکاران، و فرقانی) اس 
 معارف روی بر توجه تمرکز   شناسیروان مناف  از ر این اساسب
 بـه تازگی بـه کـه توجهی از مهمی بخ . اس  دینی شناختیروان
 از کـه اسـ  خطـری جه  به ،شده معطوف اسالمیشناسیروان

 شناسـیروان رشد پس. شود می احساس مادی شناسیروان وجود
 اگـر شـاید .اسـ  بـوده اسـالمیشناسیروان ایجاد محر    عام   
 بعـد بـه خاصی توجه هم بعد هایقرن تا نبود موجود شناسیروان
ــاب  شــناختیروان ــالمی من ــد؛  نمی اس ــینش  رویکردهببای همچن

 مثبببت نگبباه و اســ  شــده ایجــاد شناســیروان در کــه جدیببدی
 فضـای توانـدمـی که هستند خوبی هاینشانه دین به شناسیروان

حـال  با ایـن  ؛کند هدای  توحیدی رویکردهای سم  به را علمی
 معرفـ » منبـ  یـک عنـوانبـه دیـن تـا اسـ  زیادی ۀفاصل هنوز

 نگـاه بیشـتر دیـن بـه مثبـ  نگـاه ، زیـراشـود پذیرفتـه «شناختی
ــزار ــهاب ــی و انگاران ــ ، تکنیک ــه اس ــاهی ن ــی ، نگ ــایی اص  و مبن

 مکتب» تحقق در توانمی مباح  این به توجه با. شناختیمعرف 
 .برد بهره شناسیروان علمی تحقیقات از ،«اسالمی شناسیروان

 
 دینی شناختیروان معارف وجود. 2−2

ــدا ــم خ ــ ۀسرچش ــ  ۀهم ــ ؛دان ــه هاس ــین ب ــ  هم ــد دلی  بای
 (ممکن دان    منب  معتبرترین) قرآن مبنای بر اسالمیشناسیروان

 کـامال   و انسـان خـالق جانـب از قرآن شود، داده توسعه و تعری 
گاه  از بخشـیتنهـا  هادان  سایر. اس  آمده یو جوانب ۀهم از آ

 فاقـد شناسیانسان هاینظریه که آنجا از. کنندمی کش  را حقایق
 قـدر هـر زیرا ؛دارند محدود بسیار بستری ،هستند جام  تصویری

 خوشدسـت و خطاپـذیر همـواره ،باشـند زیـر  دانشمندان که هم
 برای و کنندمی زندگی آن در که هستند فرهنگی و زمان محدودی 

 پاسـخی زندگی هدف و معنا بارهدر مردم یهاپرس  تریناساسی
 اسـالمی، ارزشـمند میراث از گیریبهره با بایس می پس ندارند،

 هایآموزه در(. 1010 یعقوب،) دکر تدوین را حقیقی شناسیروان
 ابعاد و انسان از جام  توصی  و تعری » همچون مفاهیمی دینی

 سـعادت و سـالم  تـأمین بـرای پربار هایتوصیه» ،«او وجودی
 و پندها» و «شناختیروان هایزمینه در مؤثر فنون و هاروش» ،«او

 روی بـر را جدیـدی هـایافـق توانـدمـی کـه دارد وجـود «دعاها
ــیروان ــاید شناس ــب و بگش ــول موج ــژه تح ــردد آن در ایوی  گ

 فتحـی، شـ ؛: 1015 آذربایجانی، ؛1015 وآذربایجانی،غروی)
 (.11ص ،1031 همکاران، و فرقانی ازنق به  ؛1015
ــوع، در ــود مجم ــارف وج ــناختیروان مع ــی ش ــرآن در دین  و ق

 بیـ اه  و اسالم پیامر زندگی در شناختیروان تجارب روایات،
بـه  اسـالمیشناسـیروان مکتب مقدمات اسالمی ۀفلسف مباح  و

ــمار می ــد ش ــه رون ــای ک ــانی نیروه ــه  انس ــناسرواناز جمل  ،ش
 شناسـیروانمکتـب آن مبنـای بـر توانندمی مبتکر و شناساسالم

پایه را اسالمیکنند گذاری. 
 
 واحد و جامع رویکرد تح ق لزوم. 2−3

 کـه نکرد ظهوردیگری  مکتب ،یشناسروان ۀگانسه مکاتب   از پس
 بـه ییهـاهینظر خرده و هاهینظر بلکه ،باشد داشته  یجامع یادعا
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 گرانپژوهــش از یتعـداد کهآنجا  تا کردند، بروز هم با متضاد صورت
 آن از سأیـ اظهـار البته و ییگراوحدت به نسب  ضرورت احساس با
 مطالعــات» عنــوان از یشناســروان یجــا بــه دادنــد شــنهادیپ

 هـا،هینظر و هامکتب ضـع   یدال از .شود استفاده «یشناختروان
 آن، ۀجـینت کــه اسـ  یشناسـروان ینظر یمبان به الزم اهتمام نبود

 یروانـ ینـدهایفرا جـام    و درسـ  شناخ    از یشناسروان ی  ناتوان
 امکـان» به توجه و شده گفته حات  یتوض در تأم  با. اس  دهبو انسان

 یریـگجـهینت «ینـید یشـناختروان معـارف وجـود» و «ینـید علم
 ی  بــررس علـم همـان کـه یاسـالم یشناسـروان مکتب که شود یم

 ،یرفتـار ینمودهـا و یروانـ یهـایافتگی سازمان بر حاکم قـواعد
 اسـ ، اسـالم بـا ســازگار و دییـتأ مـورد اهداف و یمبان با همراه

 ۀلیوسـ بـه و یاسـالم منـاب  و عقـ  ۀپشـتوان ۀواسـط بـه تواندیم
 نظـام   کیـ( یتجربـ و یشـهود ،ینــقل ،یعقلـ) معتبر یهاروش

ــه را یشناســروان واحــد و جــام  ــوتراب و مصــباح) دنــک ارائ  ،یاب
 از یـک هـر امـا نـدارد، بیشـتر روانی سازمان یک انسان(. 1031
 خـاص دیـدگاه از را روانـی سـازمان ایـن شناسیروان هایمکتب

 هـاده حاضر حال در دلی  همین به اند،داده قرار مطالعه مورد دخو
 بـا آنهـا از بعضـی نظرهای نقطه که دارد وجود شناسیروان مکتب

 شناسـیروان مکتـب یـک رسدمی نظر به اس ؛ متناق، یکدیگر
 حالـ  در را انسـان روانـی ابعاد ۀکلی بتواند جانبه همه و بینانهواق 

 (.1012 و 1013 حسینی،) کند تفسیر بیماری و سالم 
 انسـان یعنـی ،واحـد موجودی با شناسیروان اینکه به توجه با

 جوانب تمامی جام  ۀنظری یک با بتواند باید بنابراین ؛دارد کاروسر
 ضـرورت دلیـ  همـین بـه کند، تحلی  و تبیین را او شناختیروان

 ایجـاد صـورت در. اسـ  پـذیرفتنی واحد و جام  رویکرد تحقق
 ارائـه را انسان مختل  جوانب از جام  تبیین یک که اینظریه چنین
 را آن و دانسـ  خـود حقیقی مسیر در را شناسیروان توانمی ،دهد

 اسـالمیشناسـیروانمکتـب رسدمی نظر به. پذیرف  علم عنوانبه
 شـناختیروان معـارف و شناسـیانسـان مبـانی بـر مبتنی تواندمی

 .کند ارائهرا  جامعی ۀنظری چنین اسالمی
 

 اسالمی سازیجامعه. 2−4
 اسـالمی هـایآمـوزه شـدن اجرایی مسلمانان، اصی  انتظارات از

 سـبک اگـر ،(دولتـی اجرایـی، مقـرّرات اجتماعی، فردی،) اس 

 دقیقـی و بلندمدت نگاه باید پس ،اس  غیراسالمی جامعه زندگی  
 هـدف ایـن تحقـق بـرای. پـذیرد صورت اسالمی سازیجامعه به

 مطلوب ۀنتیج واق  در ؛شوند «اسالمی» ،انسانی علوم بایس می
 سـازیجامعـه در را خـود نق  اسالمی شناسیروان که اس  این

 اسالمی انسانی   علوم ۀدغدغ ترینضروری این نماید؛ ایفا اسالمی
 (.1031 کاویانی،)باشد  می نیزآن  ترینمغفول متأسفانه و اس 

 جامعه واحد ترین کوچک با که علمی عنوانبه شناسیروان بنابراین
 سـازیجامعـه در بسـزایی ثیرأتـ تواندمی دارد، ارتبا  انسان یعنی

 انتقـال سـازی،فرهنـ  در شناسـیروان تـأثیر. کنـد ایفـا اسالمی
 ایـن در مهم یاجزااز  هنجارها تثبی  و تعیین جامعه، به هاارزش
 .رود  به شمار می زنجیره

 

 سازیبومی منافع. 2−5
 چنانچـه :دانشبگاهی هایآموزه و فرهنگی باورهای بین تعارض نبود

 تولیـد بـومی علـم شـود، پـردازینظریه اسالمیشناسیروان مکتب
 بـا متعـار  شـود،مـی تـدریس دانشـگاه در آنچه نتیجهدر و شده،

 بنـاب،غباری) بود نخواهد اسالمی جوام  فرهنگی و بومی باورهای
 دانســته هــدف خـودخــودیبـه علــم :ببومی علببم ۀتوسبع(. 1013

 بهبـود و توسـعه تغییر، کنترل، بینی،پی  برای ابزاری بلکه شود،نمی
 بـا مخالفـ  و علـم شماریمقدس بنابراین اس ؛ انسانی مناسبات

 اصـلی هـدف از را علـم آن، ۀتوسع و رشد جه  در تغییری نوع هر
 تـدریس بـا صـرفا   تمـدنی ۀتوسـع و پیشـرف . سـازدمـی دور خود

 جوامـ  فکری انقالب   به بلکه یابد،نمی تحقق آنها تکرار و هاترجمه
 ؛شود جامعه در تحول منشأ بایس می علم. اس  نوآوری گرو در و

 جوامـ  در موجـود شناسـیروان آیـا کـه شـود بررسـی باید روایناز
 رسـیده خـود نهـایی هـدف بـه اسالمی جوام  مخصوصا   مختل 
 در تح ی بات هباییافته کاربرد(. ش  ،1015 آذربایجانی،) اس  
 هـاگیـریتصمیم در تحقیقات ۀنتیج از نکردن استفاده :گیریتصمیم

 بـین همـاهنگینا موضـوع ایـن دالیـ  از یکـی اس ، رایجی گالیه
 همچـون تحقیقـات دلی  همین به ؛اس  بومی فرهن  با تحقیقات

 هـانظریـه اگر. دشومی طرد ،شده زده پیوند بدن به که بیگانه عضوی
 همخـوانی دلیـ  بـه شـوند، تدوین اسالمیشناسیروانمکتب ذی 

 باشـند داشـته کـاربرد هـاگیـریتصمیم در توانندمی فرهنگی و دینی
پییری (.1013 بناب،غباری) نین بیشتر تأثیر  دیـن از اسـتفاده :متبدین
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 از دسـته آن برای کم دس  شناختیروان و فرهنگی منب  یک عنوانبه
 دیـدگاه بـا شـانشناختیروان مشکالت   تا ندمند هعالق که مراجعانی

 و مبـانی بـا منطبـق هـاییتوصـیه انتظـار یـا شـود بررسـی اسالمی
 و کالنتــری) اســ  مفیــد و ضــروری ،دارنــد اســالمی هــایآمــوزه

 (.1010 همکاران،
 و فرهنـ  بـا متناسـب هایسازیفرضیه و هاپردازینظریه بنابراین

 رود به شـمار مـی علم اعتالی جه  در مهم گامی ،بومی نیازهای
 .اس  ضروری هافرهن  ۀهم برای که
 
 
 
 

 مندنظام مرور هاییافته خالصه :5 جدول

 هاکاستی. 1

 سوگیری

 .اسح شناسیروان مکاتب فکری زیربنای فلسفی هاین ریه مبنایی
 .کنندمی متییر را علمی هاییافته نتایجر  ها،فرهنگ خا ر  هایویهگی فرهنگی
 .دارد وتود تحقیقات منتخب مسائل و موضوعات گمین  در سوگیری گمینشی
 .اسح مشهود شناختیرو  و شناختیفحمعر ۀگرفت شکل ازگوهای از تاییروذیری سرمشقی

 .دارد گرای  خوی  ۀفرضی یدییت در شواهدی یافتن به محقق یدیییت

 مبانی خطای

 .هستند ماد  از شکلی تفکر و تیات روح،. تهان از مادی صرفا   برداشح شناسیهستی
 .اسح علمی اعتبار فاقد وتی و تجربی اکتسابات محیول علم شناسیمعرفح
 بدسرشح؟ یا سرشح نیک مختار؟ یا مجبور خدایی؟ روح دارای یا یافته تکامل تیوانی بعدی؟دو یا بعدی تک شناسیانسان

 ابدی؟ یا فانی

 فرهنگی ناسازگاری
 .کندمی تضعیف را اعتقادات مادی شناسیروان هاین ریه اعتقادینگر  در تضاد

 .کندنمی تیمین را او روانی سممحر  ،انسان ۀساخت هنجارهای بهنجاری ازگوهای
 .شودمی تن یم «بهنجاری ازگوهای» و «شناسیروان مکاتب تعاریف» تاییرتحح رفتار نادرسح هویح یازقا

 مندیروش

 منحیر تجربی رو  در را علم تواننمی ،کرد تفسیر واتد معیاری با را انسانی و طبیعی هایودید  تواننمی تجربی رو 
 کاهد؟می را شناسیروان توان تجربی رو  به بسندگی .کرد

 .کندمی ازقا را گراییماد  تجربی، هاییافته از گرایانهماد  فلسفی تفسیرهای گراییماد  یازقا
 .«متضاد رویکردهای ظهور» و «شناختیروان تامعر  ن ات نبود» دزیل به بحران ن ری بحران

 ناکارآمدی

 .اسح نشد  ارائه انسان روانر  از تامع تعریفروان.  یعملکردها نییتب توصیفی کارکرد
 .ندسته ناق  . تجویمهاروان بهداشح در ریتیی و حیشخی در رییتغ یبرا ییهادستورازعمل تجویمی کارکرد
 .ندسته موفق ها . تکنیکمیتجو جینتا به دنیرس یشناختی براهایر خا ر رواننیاعمال و تمر  تکنیکی کارکرد

 .اسممی توامع دینی و ملی فرهنگر  با شناسیروان هایرو  و مسائلبین  تناسبنبود  بومی کارکرد

 مداریارزش

 .شوند داد  دخازح شناسیروان در نباید هاارز  هاارز نداشتن  دخازح
 .گیرد شکل هاارز  از عاری تواندنمی انسانی علوت هاارز  دخازح

 . ...و فروید دیدگا  در خشم و تنسی ۀغریم بر کیدی ت ارز  دخازح ۀنمون
 .بگیرد شکل «هاارز » دخازح بدون «نباید» و «تواندنمی» شناسیروان هاارز  دخازح ازمات
 .داوری ۀمرتل در همگانی معیاری با ارزیابی وردازی،اید  ۀمرتل در دخازح داوری و کشف مقات

 هادرونداشت. 2

 هایفرصت
 شناسیروان

 .دین شناختیروان وتو  به توته ،روان بیماری به مردت نگر  تغییر شناسیروان منافع
 .اسح کرد  یریمت را شناسیروان تحقیقات تدید رویکردهای ظهور تدید هایافق
 .کندمی نگا  دین به تریمثبح دید با گذشته با مقایسه در شناسیروان دین به مثبح نگر 

 مؤیر فنون و هارو » ،«او سعادت و سممح تیمین برای وربار هایتوصیه» ،«او وتودی ابعاد و انسان از تامع توصیف و تعریف» تمله از شناختیروان معارف
 .«دعاها و وندها» و «شناختیروان هایزمینه در

 .کند تفسیر را او روانی ابعاد ۀکلی تواندمی تامع مکتبی و  ندارد، بیشتر روانی سازمان یک انسان واحد رویکرد لزوم
 .اسممی سازیتامعه تحقق من وربه اسممیشناسیروان وردازین ریه زموت اسالمی سازیجامعه

 .متدّینین تیییروذیری ،هایافته کاربسح ،بومی علم رشد ،دانشگاهی و فرهنگی باورهای تعارض عدت سازیبومی منافع

 
 یریگجهینت و بحث

 بررسی موجود شناسیروان هایکاستی تحقیق، بخ  نخستین در
 ،«خطـامبـانی» سـبب بـه شناسـیروان در سبوگیری وجبود .شد

 ،«علمــی ۀرشــت یــک غالــب سرمشــق» ،«فرهنگــی اقتضــائات»
 شخصـی هایعالقه» و «محیط یک توجه مورد ۀویژ موضوعات»

 هــاییافتــه خلــوص   عــدم   ۀدهنــد نشــان کــه شــد ییــدأت «محقــق
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ــیروان ــ  شناس ــی در. اس ــه در مبببانی خطببای بررس ــ س  ۀحیط
 بـا کـه شد مشخ  شناسیانسان و شناسیمعرف  ،شناسیهستی
 حـذف شناسیمعرف  از «وحی» شناسی،هستی از «خدا» حذف

 ۀشـد انباشـته هـایتجربـه جـز چیزی دان  از نتیجهدر ؛شودمی
 تجربـه و آزمـون بـه تنهـا «شناسـیانسان» و ماندنمی باقی بشری
 پیـرو که رودمی بیراهه به «شناسیانسان» در بشر و شودمی مبتنی

 فرهنگبی ناسبازگاری سرفص  به. کندمی بروز بعدی اشتباهات آن
 و هـاارزش» ،«اعتقـادی نگـرش در تضـاد» عنوان سه با اعت ادی

ــاء» و «بهنجــاری الگوهــای ــ  الق ــد، اشــاره «نادرســ  هوی  ش
 در تضـاد» وجـود و نقـد «بهنجـاری الگوهـای» تعیین معیارهای

ــه «اعتقــادی نگــرش  روشببمندی بررســی در ســپس. شــد پذیرفت
 توانـدنمـی تنهـایی بـه «تجربـی روش» شد مشخ  شناسیروان

 ،«وحـی» از بایـد بلکه کشد، دوش به را انسان شناخ  مسئولی 
 «گرایـیمـاده یالقـا»مـورد  در. َبـرد بهـره هم «شهود» و «تعق »

 هـاییافتـه از کـه هـاییگیرینتیجه از بسیاری که شد داده توضی 
 و اسـ  هسـتی از مادگرایانـه فلسـفی تفسیرهای شود،می تجربی

. کـرد جدا هم از را دو این باید و ندارد تجربی هاییافته با ارتباطی
 رویکردهـای وجـود» و «جـام  نظـام نبود» به «نظری بحران» در

ــاد ــیروان در «متض ــاره شناس ــد اش ــی در. ش  ناکارآمببدی بررس
 کاملی «توصی » هارائ در شناسیروان ،شد مشخ  شناسیروان

 بـه «تجویزهـای » از بخشـی بنابراین اس ، نبوده موفق انسان از
 بـه امـا انـد،نداشـته را الزم کارآیی انسان دقیق   شناخ عدم  دلی 
 دهکر کسب «تکنیک» در هاییموفقی  انسان نسبی شناخ  دلی 
 مصـادیقی بـه «شناسـیروان بومی ناکارآمدی» بررسی در. اس 
 شناسـیروان هاینظریه کاربردی تناسب   عدم گویای که شد اشاره

 امـروز شناسـیروان که شد گرفته  نتیجه سپس. بود بومی دالی  به
 هدد ارائه انسان از دقیقی توصی    بتواند که اس  اینظریه نیازمند

 بررسـی در. کنـد عرضـهرا  کـاربردی هـایتوصـیه آن بـر مبتنی و
 شناسـیروان در ارزشـی هـایتوصـیه که شد روشن مداریارزش
 بنـابراین  ؛اسـ آمیخته هاارزش با شناسیروان و حتی دارد وجود

 .  برسد مردم اطالع به شناسیروان در هاارزش وجود باید
. بـود شناسبیروان منافع توضی  هادرونداشت بخ    سرآغاز  

 را نامتعـارف رفتـار سـحری، نگـاه تغییـر بـا توانس  شناسیروان

 آوردهـایروی ظهـور همچنین د؛نک تثبی  روانی بیماری عنوانبه
 شـمار بـه تغییـر نوعی ۀنشان پوزیتویستی، یماپاراد از خارج جدید

 را امیـدهایی نیـز دیـن بـه شناسیروان متأخر   مثب    نگاه   و رودمی
 جهـان عالمـان اذهان شناسی،روان ظهور همچنین ؛کندمی ایجاد
 موارد این. دکر متمرکز دینی شناختیروان معارف روی بر را اسالم
 در توانـدمـی که اس  شناسیروان مثب  هایپتانسی  ۀدهند نشان

 آن از پـس. شـود برداریبهره «اسالمیشناسیروانمکتب» تحقق
 اسـالمی، غنـی مناب  و مبانی ،دینی شناختیروان معارف وجود به

 ۀفلسـف نهایـ رد و بیـ اهـ  و پیـامبر زندگی هایتجربه
 پـردازینظریه منظوربه کش  مقام در تواندمی کهشد  اشاره اسالمی

 مـورد در نظـری بحـران به توجه با سپس. باشد مفید سازیفرضیه و
 بـه «متضـاد رویکردهای» ظهور و «شناختیروان جام  نظام نبود»

 توانــدمــی کــه دشــ اشــاره واحببد و جببامع رویکببرد تح ببق لببزوم
 کـه معیـار و واحـد رویکردی. باشد «اسالمیشناسیروانمکتب»

 و باشـد داشـته را انسـان روانی هایجنبه ۀهم به پاسخگویی توان
 و اسبالمی سبازیجامعبه اهمیـ  اسـاسبرکه  شد گفته نهای در

 تخصصـی عنـوانبـه شناسـیروان بایسـ مـی سازیبومی منافع
 یـک از بخشـی عنـوانبـه و گیرد قرار ویژه توجه مورد ایرشته میان

 ایفـا اسـالمی سازیجامعه در را خود نق  اسالمی جام  سیستم
 .کند
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