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 مقدمه

اي در تحلیل و توجیه پژوهانهاسالمی است که تامالت روان نداناندیشم جمله غزالی از
در ارائه نظریات او در این زمینه شـده   هاییهاي روانی و رفتاري داشته و کوششپدیده

. این پژوهش در )1372 ، هاشمیان،1388 ،و جوادي ، ناجی1387 است(رك به: عثمان،
هاي غزالی و از طرف دیگر با روشپی آن است که از طرفی با توجه به مبانی فکري و 

شناسـی غزالـی در   ، روش 1شناسـی دیـن  هـاي علمـی حـاکم بـر روان    توجه بـه روش 
 شناسی دین را ارائه نماید.روان

نظریات متفکرینی مانند غزالی از مبانی فکري واحـدي سرچشـمه گرفتـه  و داراي    
عرفانی غزالی در این انسجامی یکپارچه است از این رو توجه به مبانی کالمی، فقهی و 

 بحث راهگشا هستند.
غزالی در میان مکاتب فکـري اسـالمی، وابسـته بـه مکتـب کالمـی اشـعري اسـت         

دفاع عقالنی از اصحاب حـدیث اسـت.    اشاعره،) ویژگی اصلی 358ص ،1387ییهما(
معرفت انسانی در تفکر اشعري بر دونوع است: ضروري و اکتسابی. معرفـت ضـروري   

ي غیر نظري اعم از شناخت حسی، بدیهی یا از طریق خبر موثـق را  هانیز همه شناخت
معرفت اکتسابی، معرفتی است که از راه نظر و استدالل عقلی بـه دسـت    .گیرددر برمی

بـه   و دانـد آید. تفکر اشعري معرفت حاصل از اخبار موثق را معرفتی ضـروري مـی  می
است. بنـابراین یکـی از   » به غایب استدالل از شاهد«تعبیر اشاعره تعقل در عقاید دینی، 

هاي تفکر اشعري این است که در عین اعتقاد به اصالت متون دینـی،  ترین ویژگیعمده
برموافقـت عقـل بـا نقـل صـحه بگـذارد.       د کوشـ پذیرد و میاعتبار عقل و قیاس را می

 ذیل مدخل اشاعره) 9ج ،1385(موسوي بجنوردي 
). 358ص ،1387،داشـته اسـت (همـایی   غزالی به تربیت خانوادگی، مذهب شـافعی  

منابع فقهی در مذهب شافعی عبارتند از: قرآن کریم (حجیت ظواهر قرآن)، سنت نبوي 
شافعی و شـافعیه).   ذیل 2ج ،1385و قیاس(حسینی دشتی  (حجیت خبر واحد)، اجماع

ش ي خـوی هایی نیز بر فقه و فقیهان زمانهگیريهرچند غزالی فقیهی نامور بود، اما خرده

                                            1 . Psychology of religion



 شناسی دینشناسی غزالی در روانروش

 

دارد. از دیدگاه او فقه معنایی فراتر از اعمال ظاهري و جوانحی دارد و در کنار توجه به 
 فقه ظاهر که به اعمال و جوارج کاردارد باید به فقه باطن هم توجه داشت.

طریقت عرفانی غزالی بیشتر در تصوف عرفانی بوده است. صـوفیان در پـی نـوعی    
هـا داراي مجموعـه احـوال    سرچشمه تمام دانش هااصی از علم نبودند؛ زیرا از نظرآنخ

نظرغزالی، تصوف تمام علـم  اما به  .ذیل مدخل تصوف) 7ج، 1382(حدادعادل، اندبوده
بلکـه طریقتـی    ،کنـد وي، این طریقت جاي شـریعت را تنـگ نمـی    نظر نبوده است. از

انی در اسالم ها در جریان فلسفه عرفتوان غزالی را از نخستینعالمانه است. بنابراین می
دانست. تفکري که به دنبال پیوند عرفان با تفکر مشایی بوده و تاکیـد بـر نقـش شـهود     

 )91و38ص، 1385کریگ ر.ك: (عقلی در نگرش به شناخت دارند.

االسـالم  دلیل نبوده است، که غزالـی را حجـه  دست آمد که بیاز آنچه که گذشت به
گانـه عقالنیـت اسـالمی    آگاهانه از جوانب سـه علوم الدین را تالیفی  ءاند و احیاخوانده

  )463، ص 1383. (رك: نصر و لیمن، اندمعرفی کرده
 روانـی  ابعـاد  کوشـد مـی  که است پژوهی دینهايحوزه جمله از دین شناسیروان

 .نمایـد  تبیـین  شناختیروان نگاه با را دینداران رفتاري و) هیجانی و انگیزشی شناختی،(
 گـردد مـی  بـر  نوزدهم قرن اواخر به رسمی ايرشته عنوان به یند شناسیروان سرآغاز

 خود جایگاه مستقل ايحوزه عنوان به دین شناسیروان امروزه). 59ص، 1386 وولف،(
 دینـی  هـاي نظـام  تنـوع  و شناسـی روان رویکردهاي تنوع بواسطه اگرچه است، یافته را

 وجود دارد. آن از گوناگونی تعاریف
شناسی دین به شناسی حاکم بر روانوشیم تا با شناسایی روشکدر این پژوهش می 

 دست یابیم.» شناسی دینشناسی غزالی در روانروش«طرحی از 

 نشناسی دیروان

شناسی دین همانند دهندة این واقعیت است که رواندین نشانشناسی روانسیر تاریخی 
ــهپیشــینه شناســی،روان ــا تاریخچ ــاه داراي دراز ام ــتگاهد. اي کوت ــايخاس ــاریخی ه  ت
 آنـان  مشـهورترین  .گرفـت  پـی  باسـتان  یونـان  بزرگ فالسفه تا توانمی شناسی راروان

 آدمـی  روانـی  زنـدگی  باب در بنیادین هايپرسش که بودند ارسطو افالطون و سقراط،
 لهیوسـ  کـه داشـت   دیـ أکسـقراط ت  ).44ص، 1385یگـران، و د اتکینسون( کردند مطرح

خودت را «ی روان هستند. رهنمود سقراط بر اینکه عقالني قواي عالم، هادهیپدشناخت 
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، 1388نگـري تعبیـر شـود (النـدین     تواند به عنوان پیش درآمد روش درونمی» بشناس
 پنداشـت. نگر بوده و اندیشـه را از مـاده جـدا مـی    اي دوگانه). افالطون تا اندازه24ص

طبیعـی او در توصـیف   شـناس واقعـی دانسـت. روش    اولـین روان  تـوان ارسطو را مـی 
شناسـان کنـونی برخـوردار    شناختی از تشابه نیرومندي بـا روش روان رویدادهاي روان
 معاصرشناسی روان در امروزهکه  پرداخته یموضوعات به  1نفسکتاب  است. ارسطو در

  )25ص ، 1388 ،.( الندینباشدیم جیرا
ي هـا هیـ ظرن، ریصـغ ي ایآسـ و بـروز جنـگ در    ونـان ي یشـهرها با سـقوط دولـت   

ی سپرده شد تـا  فراموششده بود، به دست  جادیا انیونانتوسط ی کهمعاصر شناسی روان
ی بـه مطالعـه، ترجمـه و    ونـان ی متـون ی ابیی و ارزشبررسی با اسالمدانشمندان  که نیا

ی رونـق  اسـالم ي هانیسرزمی در ونانی تفکر، جهینت. در دندیورزمبادرت  آنهاتعمق در 
شناسی نوین اروپـا در دو مسـیر دنبـال    گرایی یونانی، روانل طبیعت. با زواافتمجدد ی

کـرد و  شناسی را از طریق الهیات و فلسـفه دنبـال مـی   شد: یکی از مسیر ذهن که روان
 شناسی و علوم دیگر تحول یافت.دیگري از مسیر بدن که از طریق زیست

داشت و هنگـام رواج   ي فلسفی یا دینیاالنفس در ابتدا صبغهشناسی یا معرفهروان 
ي هـا هینظراین واژه در اروپاي قرن هجدهم به عنوان بخشی از سّنت فلسفی مربوط به 

ادراك و الهیات مطرح شد. رفته رفته با فاصله گرفتن هرچه بیشتر مطالعـه ادراکـات از   
کـه مبتنـی بـر     شناسـی تجربـی  رهیافت پیشینی(ماقبل تجربی)، جاي خـود را بـه روان  

 تـر فیضـع شناسی و دین ت شناسی و فیزیک بود، داد و پیوندهاي رواني زیسهاروش
 )255ص ،1375شد. (الیاده،

توصیفات علم معاصر از انسان، توصـیفات سـابق از دیـن را بـه کنـاري انـداخت.       
ـــ بـدن، تجربـی نگــري،   شــناختی ماننـد: مسـاله ذهـن   فیلسـوفان بـه موضـوعات روان   

ین موضوعات تاثیر مسـتقیمی بـر تفکـر جدیـد     گرایی و فطري نگري پرداختند. اتداعی
شــناختی ســبب شــد شــناختی گذاردنــد. اشــتیاق بــه شــناخت کارکردهــاي روانروان
شناسـی جدیـد در همـین دوران    هاي فلسفی هم به کنـار رود. تاسـیس روان  زنیگمانه

                                            1.DeAnima
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 )1383؛ دلیا، 1385یگران،و د اتکینسون؛ 1388صورت گرفت. (رك به: الندین، 
دد. گریمي رسمی به اواخر قرن نوزدهم بر ارشتهشناسی دین به عنوان نسرآغاز روا

ــ  د بـه طـور عمـده در سـه سـنت انگلیسـی      شناسی دین در دوران جدیاریخچه روانت
 )59-94، ص1386است. (رك به: وولف،آمریکایی، آلمانی و فرانسوي قابل پیگیري

ختصـاص داده اسـت، امـا    شناسی دین جایگاه مستقلی به خود ااگرچه امروزه روان
هاي مختلف دینی، تعاریف گونـاگونی از  شناسی و نظامبواسطه تنوع رویکردهاي روان

شناسی دین را روان 1ها چنان گسترده بوده است که وولفآن وجود دارد. این گوناگونی
شناسـی  روان«ترکیـب اضـافی   نامی گمراه کننده براي این رشته خوانده است؛ زیرا اوال 

کنـد کـه   وعی اجماع و وحدت نگرش را در مورد این رشته به ذهن متبـادر مـی  ن» دین
انـد تعریفـی   بسی دور از سرنوشت این علم است و ثانیا محققان تا به امـروز نتوانسـته  

تـوان تعریفـی   بنابراین نمی ).35،36 ،1386(ولف، کننده از کلمه دین به دست دهندقانع
 شت.شناسی دین انتظار داواحد براي روان

در تعریفی بر شناسی دین صورت گرفته است. تعاریف مختلفی درباره چیستی روان
، 3و نمـروف  2شناختی درباره دین تاکید شده است (رك: گرایـد رفتار در مطالعات روان

). در تعریفی دیگر تاکید بر انگیزش مذهبی، شناخت مذهبی و رفتـار  1392 ، 4،ج2001
ــپلیکا و د   ــت(رك: اس ــوده اس ــذهبی ب ــران،م ــر،  21-18ص ،1390یگ ــف دیگ ). تعری

هـا و اعمـال افـراد    هاي دینی و متعلقات تجارب، نگرششناسی دین را فهم سنتروان
شود که اي انسانی در نظر گرفته میذکر نموده است. در این تعریف، دین همچون دامنه

انـی  مند روها درگیر است و ممکن است بسان شییء مورد بررسی نظامبا افکار و کنش
هـدف، درك   درتعریفـی دیگـر  . )15 ص ،2001 ،5پارسـونز  ،4پـیس  جونت( قرار گیرد

دهنـد.  شناختی است که رفتارها و تجارب دینی را تحت تأثیر قرار مـی فرایندهاي روان
 )29-28، ص1996 6،(رك: پالوتزیان

دهد، بجاي انتظار اجمـاعی واحـد در   گونه که این تعاریف گوناگون نشان میهمان 
                                            1.Wu lff, David M2 . Cr ighead3. nemeroff4 . Jonteepace5. b .par sons6. Paloutzian
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مطالعـات روانشـناختی   «شناسـی دیـن:   شناسی دین باید بدین بسنده نمود که رواننروا
تواند رویکـردي متفـاوت بـا    شناسی میدرباره پدیده دین و دینداري است که هر روان

 ».اش داشته باشدتوجه به مبانی
اي با یکدیگر ربط و نسبت دوسـویه  2شناسی دینیبا روان 1شناسی دینهرچند روان

هـا از یکـدیگر متمایزنـد.    هـا و روش فـرض از حیث تعریف، جایگـاه، پـیش   اما دارند،
شناسـی بـه منزلـه مبنـایی     شناسی است و روانهاي علم روانشناسی دین از شاخهروان

شـود. مقصـود از دیـن در    براي ارایه تفسـیر از پدیـدارهاي دینـی در نظـر گرفتـه مـی      
کننـد. بـه   یـن مـی  که از آن تعبیر بـه د شناسی دین، عمدتا دینداري است، هر چند روان

گرایانه دارد. عموما شناسی دین معنایی تقلیلبا توجه به تمامیت دین، روان همین دلیل و
شناسی دین چنین است که دین را به عنوان یک موضوع بررسی هاي روانمحور بررسی

اثر ارتباط با دین هایی که در انسان در کنند. یعنی دینداري یا حاالت نفسانی و پدیدهمی
هـاي خودشـان مـورد بررسـی قـرار      کند را با روشیا نمودهاي خارجی تحقق پیدا می

 دهند.می
کنـد. در  شناسی دینـی، امـا در بسـتر فرهنـگ دینـی تکـون و رشـد پیـدا مـی         روان

گیرند و تمـام مبـانی و   شناسی دینی، باورهاي مذهبی به منزله اصل و منبع قرار میروان
تواند شناسی دینی میگیرند. بنابراین، روانها از دین سرچشمه میو دیدگاهها فرضپیش

هاي دینـی آن  فرضشناسی باشد و اگر پیشمکتبی در عرض و بدیل دیگر مکاتب روان
خواهـد بـود. بـر ایـن اسـاس      » شناسی اسـالمی روان«را از اسالم بگیریم، محصول آن 

شناسی دینی الیه است اما روانمضاف شناسی دین، مضاف وتوان گفت ترکیب روانمی
و نیـز آذربایجـانی،    9،ص 1387آذربایجانی، موسوي اصـل،  (رك:  ترکیبی وصفی دارد.

 )  14-6، ص1385

                                            1. Psychology of religion2 .Religiou s psychology
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 شناسی دین هاي اصلی روانشناسی جریانروش

شـناختی، رفتـاري، شـناختی، روانکـاوي،     شناسی معاصر، پنج رویکـرد زیسـت  در روان
ــ  ــاگونیِ.  )52-48ص ،1385 نســونیاتک د (رك:پدیدارشــناختی وجــود دارن ــن گون  ای

 سـرایت  دیـن  شناسـی روان مباحـث  به شناسیروان در موجود رویکردهاي و جریانات
 شناسی دین حاکم کرده است.و جریانات و رویکردهاي مختلفی را بر روان داشته

شناسی دین را بر اسـاس دو جریـان توصـیفی و جریـان     شناسی روانوولف جریان
شناسی دین تاکید یینی بیان نموده است. او معتقد است در سراسر آثار مربوط به روانتب

بر ایـن اسـاس وولـف سـعی      .شودبر یکی از این دو جریان توصیفی یا تبیینی دیده می
شناسی دیـن را در سـه رویکـرد کلـی     نموده است رویکردهاي بسیار گوناگون در روان

هـاي مختلفـی را در مطالعـه دیـن اخـذ      که روش ریزي نماید؛ رویکردهاي متفاوتیپی
 )  60-56ص، 1386اند. (ر.ك: وولف کرده

 شناسی دین را ذکر کرد:توان دو جریان اصلی در روانبراین اساس می
تـوان در  شناسی دیـن را مـی  هاي جریان توصیفی در روانریشه :جریان توصیفی.1

قدسی که به قصد تهذیب نفس  هاي بزرگ دینی از جمله در آثار غیرمتون مقدس سنت
هـاي عارفـان قـرون وسـطا، و نیـز در      نوشته شده، نظیر اعترافات آگوستین و گـزارش 

هاي برخی فالسفه و الهیـون، از جملـه جاناتـان ادواردز، فـردریش شـالیرماخر،      نوشته
 یرکگور و آلبرشت ریچل مشاهده نمود. سورن کی

ان است که دین چیزي جـز آن اسـت   جریان تبیینی حاصل این گم نی:یجریان تبی.2
نماید. آغاز این جریان را باید حداقل در قرن سوم پیش از تاریخ رایج یافـت کـه   که می

گرایان یونانی بر آن بود که خدایان همان فرمانروایـان و  یوهمروس، همراه با دیگر عقل
ترتیوس نیز اند. دوقرن بعد، لوکنیکوکاران گذشته نوع بشرند که به صورت خدا در آمده

خــدایان را زاده تصــورات واهــی و تــرس از قــواي ویرانگــر طبیعــت معرفــی نمــود.  
شناسـی  نویسندگان عصر روشنگري از جمله هیوم با پردازش این دیدگاه به نوعی روان

دین رسیدند. فرضیه تبینی دیگري هم درقرن نوزدهم ظهور کرد کـه فوئربـاخ بـانی آن    
سرشـت آرمـانی شـده انسـان و ابـزار ناخودآگـاه        بود. وي معتقد بود خـدایان تجسـم  

 اند.خودشناسی و تعالی نفس

شناسی دین (توصیفی و تبیینی) کـه اولـی دیـن را بـا     این دو جریان اصلی در روان
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پردازنـد، تـا   تر و ازبیرون بـه دیـن مـی   کند و دومی نقادانههمدلی و از درون ترسیم می
 اند. امروز همچنان پابرجامانده

اي همزمان به هـردو جریـان روي آورد، لـیکن معمـوال     عید نیست نویسندهاگرچه ب
گیرد. مثال فروید و رفتارگرایـان تقریبـا   شدت مورد تاکید قرار می ازاین دو تنها یکی به

اند، حال آن که پدیدارشناسان تا حد امکـان بـه   الگوهاي کامال تبیینی از دین ارائه کرده
اي از ترکیب هر دو جریـان  توان نمونهار جیمز را میاند. آثتوصیف خالص روي آورده

دارنـد، در تـامالت   دانست؛ زیرا گرچه معموال او را به رویکـرد توصـیفی منتسـب مـی    
معروف او درباب مذهب یک جریان پنهان تبیینی هم وجود داد. درسراسر آثار مربـوط  

-59،ص1386لـف،  (وو. شـود شناسی دین تاکید بر یکی از این جریان دیده میبه روان
60  ( 

شناسـی  است که وولف رویکردهاي گوناگون در روانبراساس همین جریانات بوده
 )58-56گنجاند: (همان،صدین را در سه رویکرد اصلی زیر می

نگرد. از ایـن منظـر،   این رویکرد، انسان را از منظر بیرونی می رویکردهاي عینی: .1
آید. از ایـن  در پژوهش علمی به کار نمیناپذیر است و تجربه امري خصوصی و تحقیق

شـناختی در  پذیر یا محرکی زیسـت رو، این رویکرد دین را یا به عنوان رفتاري مشاهده
شناسان این شناختی است. هدف این روانگیرد. این جریان، متاثر از علوم زیستنظر می

ان متعلـق بـه   شناسـ چـون اغلـب روان   .بینی و مهار کننـد است که رفتار را تبیین، پیش
تســامح «انــد، ایــن رویکــرد را هــاي دانشــگاهی معاصــر، پیــرو رویکــرد عینــیحــوزه

خواهند دیدگاه خود را از دیگران جدا نامند. وقتی روانشناسان عینی میمی» شناسیروان
برند که در نظر آنـان مبـین و مقـوم رویکـرد     کنند، صفات علمی یا تجربی را به کار می

 یعی است.طب -عینی و علمی 
هاي ژرفاست شناسیاین رویکرد نماینده روان :شناختیروان-رویکردهاي ژرف .2

 ايعمده نقش دینداري جمله از رفتاري هر در که غیرعقالنی و پویشی و بر فرآیندهاي
ها که بیشتر در اتـاق مشـاوره بـالینی پدیـد     شناسیورزد. این روانمی تأکید کنندمی ایفا

اي مایشگاه پژوهشی، همگی بر این نکته اتفـاق نظـر دارنـد کـه رونـده     اند تا در آزآمده
سزایی دارند. آنها براي ناخودآگاه پویا و اغلب نامعقول، در تجربه و رفتار آدمی سهم به

هاي کـودکی نیـز تـاثیري شـکل دهنـده قائلنـد کـه تـا پایـان          هاي نخستین سالتجربه
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م بایـد در دسـتگاه روان آدمـی داراي    ماند. عوامل ارثی و مزاجـی را هـ  عمربرجاي می
شناسان ژرفا به احساسات و تصورات تجربه ناخودآگاه هم جایگاه مهمی دانست. روان

توجه دارند، اما فقط تا آن جا که به نیروهاي پنهان ناخودآگاه راه یابند. آنان هرچنـد در  
را بـه عنـوان    اند، لیکن محتـواي تجربـه  گرا سهیمشناسان انسانگیري ذهنی روانجهت
 .نگرند که باید به نحوي اساسی از نو تفسیر شودیافته میاي تغییر شکلخمیره
اما  ،دانندگرایان، کار خود را علمی و تجربی میانسانگرایانه: رویکردهاي انسان .3

اي از معرفت است که صرف نظر از در معنایی گسترده و اصلی. در این معنا، علم پیکره
، به صورت منظم فراهم آمده باشد. رویکـرد تجربـی نیـز بـه هرگونـه      موضوع یا روش

گرایـان بـه   شود که بیشتر مبتنی بر تجربـه اسـت تـا تفکـر. انسـان     رویکردي اطالق می
اصطالح خود به دنبال علوم انسانی هستند؛ علومی که بر ظرفیت انسان براي همـدلی و  

کنند که گیرند و اهدافی را دنبال میمیهایی را به کار ادراك تکیه دارند و بنابراین روش
  .ها و اهداف علوم طبیعی فرق داردتاحدي با روش

توان در دو دسته کمـی و  شناسی دین را میره آورد این رویکردهاي گوناگون روان
شـود  هاي کمی، به دین به عنوان رفتاري قابل مشاهده نگاه میکیفی جاي داد. در روش

هـاي  گـردد. امـا در روش  برحسب علت و معلول تبیین مـی  و دین به صورت علمی و
پندارند که باید همدالنه و بـر اسـاس سـاختار    کیفی، دین را بالذات فرایندي درونی می

انـد، دیـدگاه   شناسی معاصر را آموزش دیدهاش درك شود. طبعا افرادي که روانمعنایی
پسـندند.  دیـدگاه دوم را مـی  دهند و کسانی که مطالعات دینی دارنـد،  اول را ترجیح می

 )27ص ،1387(آذربایجانی و موسوي اصل،
شناسی دین که بدان اشارت رفـت از سـویی، و   ها و رویکردها در روانتنوع دیدگاه

شناسـان را نـاگریز از اسـتفاده از    پیچیدگی رفتار و تجارب دینی از سویی دیگـر، روان 
هـا بـر آمـده از رویکـردي     ین روشابزازهاي متعدد در این رشته کرده است. در واقع ا

هـا و  ها عبارتند از: تحلیـل گـزارش  کند. عمده این روششناس اتخاذ میاست که روان
ها ها، پرسشنامهیابیهاي شخصی؛ مشاهدات طبیعی و بالینی؛ استفاده از زمینهنگريدرون

هـاي  هـاي شخصـی عمیـق؛ تحلیـل اسـنادي چـون خـاطرات و زندگینامـه        و مصاحبه
هاي شخصیتی؛ تحلیـل متـون دینـی همچـون     شته افراد مذهبی؛ استفاده از تستخودنو

ها و ابزارهـا مبتنـی   ). این روش28کتب آسمانی و استفاده از فنون آزمایشی (همان، ص
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کند. برخی از آنها کاربردي محدود و برخی شناس اتخاذ میبر رویکردي است که روان
 1ا دارند.تر در نظریات و رویکردهکاربردي گسترده

 
 کلـی  جریـان  دو میـان  بایـد  همواره دین شناسیروان در کلی، نگاه یک در بنابراین

 امـروزه  هرچنـد . تمایزنـد  ایـن  حاصل تبیینی جریانات و توصیفی جریانات نهاد: تمایز
 توصـیفی (کـه   جریانـات  از امـا  اسـت  گرفته قرار بیشتر تبیینی مسیري در شناسیروان

 آورد ره. ورزیـد  غفلـت  نباید نیز دارند) درون از دین ترسیم و همدلی در سعی همواره
 .گرددمی حاصل نیز دین شناسیروان هايروش و رویکردها در جریانات این

 شناسی دینشناسی غزالی در روانروش

مبـادي  «شناسی دین الزم است کـه ابتـدا بـا    شناسی غزالی در روانبراي ارائه روش
طور اجمال، مبادي معرفتی غزالـی را در ابعـاد    ز این رو بهم. اشویغزالی آشنا » معرفتی

                                            

  1-، جدول پی30، ص1386هاي مذهبی رك به: وولف، هاي پژوهش و سنتبراي تطبیق رویکردها، روش .1
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 گیریم: شناسی پی میشناسی و هستیمعرفت
المنقـذ مـن   مساله اصلی غزالی در بیانی کـه در   غزالی: شناختیالف. مبانی معرفت

خود،  گراییدارد، نشان از جایگاه معرفت و علم در نزد اوست. او در سیر شک الضالل
دهـد. آنگـاه بـه ایـن نتیجـه      له عقل، محسوسات را مورد تشکیک قرار مـی ابتدا به وسی

کند، ممکن است حاکمی دیگر، رسد که همانطور که عقل خطاهاي حس را برمال میمی
گیـرد شـاید   خطاهاي عقل را برمال کرده، بدیهیات عقلی هم ابطال شود. آنگاه نتیجه می

نباشد و از این رو به شکّی همه جانبه پنداریم، خواب و خیالی بیش هر آنچه واقعی می
بیند که به لطـف آن،  رسد. غزالی خروج بحران معرفت شناختی را از الطاف الهی میمی

 ) 1416شود. (رك به: غزالی، آور حاصل میبازگشتی به ضروریات عقلی یقین

تواند شـناخت بـه   توان گفت بنابر نظر غزالی انسان از دو راه کلی میدر مجموع می
 دست آورد:

آید و از راه یکی از راه آموزش که به یاري معلم و با کمک حواس و عقل فراهم می
شود. این راه، روش عرفی و عمومی شناخت است. غزالی آن عالم محسوس شناخته می

از دید تاریخی معتقد است که این دانش در اصل آبشخور الهامی دارد، به این معنـا کـه   
شود تا بتواند خویش را در طبیعت اي از مسائل به او الهام میارهدر آغاز زندگی انسان پ

 کند. حفظ کند. آنگاه این الهامات رفته رفته شکل اکتسابی و جنبه آموزشی پیدا می
واسـطه  طور مستقیم و بی دیگري، راه آموزش ربانی است که از رهگذر آن انسان به

شـود: راه  ه دانش از دو راه حاصـل مـی  یابد. از نگاه غزالی این گونبه معرفت دست می
 تحصیل و آموزش از برون، و فراگیري از راه تفکر درونی.

کنـد. وي وحـی را   غزالی آموزش ربانی را به دوگونه الهامی و وحیانی تقسـیم مـی  
کننـد.  تمام وجود متوجه خدایند و از او کسب معرفت می داند که بهخاص پیامبران می

داند که درخور نفسی است که اندکی در تهذیب و طهارت وحی میاي الهام را نیز گونه
واسطه و بی پرده مسائل غیبـی و  اند. وحی، آموزش صریح و بیبه پیامبران نزدیک شده

الهام آموزش کنایی آنهاست. به وحی علم نبوي وبه الهام علم لدنی میگوینـد. (رفیعـی،   
 )70، ص1388

ر غزالی مفهوم وجود، اولین مفهومی اسـت  از منظ شناختی غزالی:ب. مبانی هستی
شود. در واقع وجود، زمینـه ادراك انسـانی   مدد آن زمینه ادراك انسانی حاصل می که به
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تـرین حقیقـت خواسـته شـده     است و هر آنچه هست، وجود است. او وجود را بـزرگ 
داند. مفهوم وجود از بدیهیات است و حقیقت آن فطري عقلی اسـت. غزالـی بـراي    می
تی دو حیث قائل است: حیث وجودي هستی که همان هست حقیقیِ غنی بالذات و هس

واقـع   اند. درها که سراسر فقر ذاتیآفریدگار هستی است؛ و حیث ایجادي هستی پدیده
نگرش غزالی به هستی، تفسیري معنوي و وحدت گراست. او شناخت خداي متعالی را 

، براهین مختلفی ارائه کرده، به ذکر صفات و داند و براي اثبات باريها میبرترین دانش
پردازد، اما معتقد است که عقل درنهایـت در چیسـتی آن، حیـران مطلـق     افعال الهی می

ي علـم  داند. آفرینش جهان را الزمـه است. غزالی خداوند را نویسنده و علت هستی می
ت انسـان را در  داند. او شناخداند و جهان ممکن را برترین جهان ممکن میخداوند می

 پژوهانـه بـه  نگـري غزالـی در مباحـث روان   دانـد. ژرف گرو شناخت مسائل نفسانی می
هـاي  هاي مبتکرانه براي تحلیل پدیـده اي است که برخی او را در استفاده از روشگونه

شناسی اسـالمی  بنیانگذار روان مانند خوانده و حتی او راروانی و رفتاري دانشمندي بی
   )57-28ص ،1388(رك: رفیعی،  1اند.دانسته

 روش تحقیق غزالی

اش از تنوع و گستردگی بسـیاري  شناسانههاي روانهاي مطالعاتی غزالی در تحلیلشیوه
بهره گرفته است که بخش قابل تـوجهی   ايبرخوردار است. او از منابع و مآخذ گسترده

فاده غزالـی متـون   اند. بخش دیگري از مصادر و مآخـذ مـورد اسـت   از آنها نصوص دینی
فلسفی اعم از فالسفه اسالمی و یونـانی، متـون صـوفی، متـون کالمـی و متـون فقهـی        

 )76-60ص ،1387 باشد. (عثمان،می
مؤید این شیوه مطالعاتی او است. او  احیاي علوم الدیننگاهی به آثار غزالی ازجمله 

اند یش تاثیرگذار بودهها، از منابع گوناگونی که در تحلیلاحیاهاي گوناگون از در بخش
دهد اضالع تفکري او چنـد  بهره برده است. توجه غزالی به آثار مختلف علمی نشان می

تـوان گفـت روش   هاي مختلف احاطه داشته است. بنـابراین مـی  بعدي بوده و به زمینه
                                            

 اسـالمی: بنگریـد بـه : عبـدالکریم     دانشمندان دیگر و غزالی دیدگاه از شناسیه رواناهوانی در ذیل مقدم فواد احمد .1
 اسالمی نشر فرهنگ تهران، محمدباقرحجتی، اسالمی، دانشمندان دیگر و غزالی دیدگاه از شناسی ، روان1387 عثمان،



 شناسی دینشناسی غزالی در روانروش

 

 غزالی در مسایل مختلف پیرامون دین، روشی آمیخته از عقل و شرع  و عرفان است.
شناسی از دیدگاه غزالی و دیگر دانشمندان اسالمی، روش مطالعات و در کتاب روان

هاي روانی از نظر غزالی در سه مرحله ذکر شده اسـت. بـر ایـن اسـاس، روش     بررسی
و نیـز  » رانمطالعـه و تحقیـق در رفتـار دیگـ    «، »تامالت درونـی «ي غزالی در سه مرحله

 قابل ذکر است.» تحلیل و تجزیه روانی«
غزالی و » درون بینی«غزالی که المنقذ گزارشی از آن است، شاهدي بر تجربه دینی  

اي است بـراي کنتـرل رفتـار    مساله اثبات نفس از سوي اوست. این تامل درونی مقدمه
 شخصی و بررسی و مقایسه با رفتار دیگران. 

نیز دقیق بوده است. در بسیاري از مباحـث احیـا   » مطالعه و رفتار دیگران«غزالی در 
کوشد گوید و در ربع منجیات میخصوص در ربع مهلکات از عیوب روانی سخن میبه

 هایی براي رفع مهلکات ارائه کند. روش
» تحلیـل و تجزیـه روانـی   «ي سوم در تفکر غزالی مرحلـه  برخی نیز معتقدند مرحله

است. این تحلیل روانی متضمن تحلیل رفتار فردي انسان و تحلیل وظایف روانی است. 
 )59-51، ص1376ان، (عثم

هایی خاص استفاده نموده اسـت کـه   اش، از روششناختیغزالی در توصیفات روان
هاي کیفی که شناسی دین جاي داد. روشهاي کیفی در حوزه روانآنها را باید در روش

کنند برخوردي همدالنه با مفـاهیم  پندارند و سعی میدین را بالذات فرایندي درونی می
 ران برقرار نماید. دینی و دیندا

توان در مباحث غزالی درباره مراتب ایمـان مشـاهده نمـود.    شاهد براین مدعا را می
اي ، همواره تالش کرده که در روندي منطقـی، از گونـه  احیاگانه غزالی در عناوین چهل

اي از ایمان که سزاوار خـواص و عارفـان   ایمان ابتدایی که در خور عوام است تا مرتبه
سعی بـر تفکیـک    الدینعلوماحیاءهاي مختلف تناسب بحث کند. او در بخش است، به

هاي مختلف ایمان دارد. کوشش غزالی بـر ایـن اسـت کـه گسـتره ایمـان را       میان گونه
همچون گستره رحمت الهی وسیع بداند و مراتـب ایمـان را چنـان ترسـیم نمایـد کـه       

او ایمـان هفتـاد و انـد بـاب دارد و     دینداري خواص و عوام داخل آن باشند. از دیدگاه 
هــاي مختلــف تقســیم کــرده اســت. (غزالــی، براسـاس مشــاهداتش مــردم را در گونــه 

 )12، ص4؛ ج154، ص11الدین، جعلوماحیاء
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شناسی دین نیز پرداختن به این سوال اسـت کـه آیـا    یکی از مباحث عمده در روان
، امري بسیط و تک بعـدي اسـت یـا    شناختیاي رواندینداري در انسان به عنوان پدیده

 چند بعدي؟
نهد. در دین تمایز می» برون سو«و دین » درون سو«به عنوان مثال، آلپورت بین دین 

حدنفسه ارزشی متعال است که به یگانه سازي خویشتن از راه به ، ایمان فی»درون سو«
سـت. درمقابـل   جدگرفتن امر الهی، برادري و فراتر رفتن از نیازهاي شخصی معطوف ا

» متعهدانـه «نیز دینی صرفاً سودمدارانه است. آلن و اسپلیکا نیز از دیـن  » برون سو«دین 
اسـت.  » تـوافقی «برد و در مقابل آن دین گویند که از دیدگاه فلسفی انتزاعی بهره میمی

طرف و دربردارنده ایمانی اسـت کـه از جهـت    دین توافقی، مبهم، نامتمایز، دوپهلو، بی
بسیط و از جهت شخصی سهل الوصول است. کالرك نیز از رفتارهـاي دینـی    شناختی

تجربه باطنی قابل اعتماد از عـالم قدسـی   » رفتار دینی اولیه«گوید. در متفاوت سخن می
رفتار «خورد. سازد، پیوند میکه با هرگونه کوششی که زندگی فرد را با آن هماهنگ می

رفتار دینـی  «به صورت یکنواخت و بی روح است.  نیز انجام دادن تکالیف» دینی ثانویه
نیز یکسري قواعد یا اعمال دینی تکراري است که براسـاس وثـوق بـه شـخص     » ثالثیه

 )100، ص1387به نقل از آذربایجانی و موسوي اصل، دیگر پذیرفته شده است. (
 و ایمـان  متکلمانـه  مقلدانـه، ایمـان   ایمان هم براساس مشاهداتش میان غزالی

  گذارد:انه تمایز میعارف
اي است که اکثر مردم برخوردار از چنـین  عبارت از ایمان مقلدانه :عامیانه ایمان. 1

 مجرد به دل باشد و صادق مخبري تصدیق و شنیدن از حاصل که ایمانی هستند؛ ایمانی
 رشـد،  نخسـتین  مراحـل  در کـه  این است مردم عادي زندگی. بگیرد آرام آن بر شنیدن

 آرام و ثابـت  بـر همـان   و کننـد مـی  را قبول پیامبران و خدا درباره الدینشانو هايگفته
. هسـتند  گمان نیک شانمعلمان حق در زیرا ندارند؛ شانایمان خالف به گمان. باشندمی
. مانـد مـی  بـاقی  گونـه  همـان  به شخص رشدي مراحل دیگر تمام در ایمان از نوع این

 آخـرت  در هرچنـد  عوامانه، ایمان اهل. داندمی آخرت در نجات را ایمان این اثر غزالی
 تقـرب،  يالزمـه  زیـرا . نیسـتند  مقربـان  از اما دارند ايرتبه آخرت در و یابندمی نجات
 ایمـانی . نیسـت  یقین نور به دل بصیرت و کشف ایمان، این در. است بصیرت و کشف
  است. حق القاي به مانیای این .دارد راه خطا هم هاگفته در و حاصل هاگفته از که است
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 بـر  عالوه که ایمانی است؛ استدالل به آمیخته که یا ایمان متکلمان :عالمانه ایمان .2
 است گونه بدین غزالی تمثیل. آوري است ایماندلیل با همراه صادق، مخبري از شنیدن

 زیـد  سخن و آواز زید، درباره هاییگفتهشنیدن بر عالوه  که اینست مانند ایمان این که
 پس. است خانه در زید که بگیري این بر دلیل را همان و بشنوي دیواري پس از هم را

 اسـت  دلیـل  بـه  آمیخته ایمانی. است همراه دل از حکمی با و بیشتر یقینی با ایمان این
 عـوام  ایمـان  همـان  بـه  نزدیـک  را ایمـان  ایـن  غزالی .دارد راه دلیل در خطا که هرچند

 .داندمی

 مشـاهده  و حقیقـی  معرفتـی . باشـد  مشـاهده  با همراه که ایمانی :رفینالعا إیمان .3
 تصـدیق  مشاهده از اینان که زیرا است؛ صدیقان و مقربان معرفت مانند این. دارد یقینی
 امـا  اسـت،  متکلمـان  ایمـان  و عـوام  ایمـان  يدربردارنده که هرچند عارفان ایمان. کنند

 کشـف  درجات و علم ندارد و راه خطایی انعارف ایمان در. است آنان ایمان از متفاوت
  علم مقادیر در هم و علمی درجات در هم عارفان، ایمان. دیگراست مراتب بیشتر از آن
 )28-26، ص 8علوم الدین، ج ءغزالی، احیا( .دارد برتري مراتب دیگر بر

هایی هماننـد  شناختی دارند، از روشي کسانی که مطالعات دینی و آراي روانعمده
تـوان در مـورد   گیرند. برخی از ابزارهـاي روش کیفـی را مـی   هاي کیفی بهره میشرو

ي مطالعاتی غزالی بیان نمود. در ادامه سعی خواهیم نمود که روش تحقیق غزالـی  شیوه
شناسـی دیـن تطبیـق نمـاییم و از رهگـذر ایـن تطبیـق،        هاي حاکم بر روانرا بر روش

 دست آوریم.به شناسی دین راشناسی غزالی در روانروش

 شناسی دینهاي موجود در روانشناسیروشغزالی با  شناسیروشمقایسه 

شناختی غزالـی دربـاره مفـاهیم دینـی و     چه گفته شد روش تحقیقات روانبر اساس آن
توان در سه مرحلۀ: تامالت درونی، مطالعه و تحقیق بر اساس مشاهده در دینداران را می

هـاي  هاي سنتی را با روشتجزیه روانی بیان کرده، این روش رفتار دیگران، و تحلیل و
 شناسی مقایسه نمود.موجود در روان

هایی اسـت کـه نـوعی از آن را    ترین و موثرترین روشیکی از قدیمی» نگريدرون«
نگري از دیرباز و حتـی از زمـان   هاي غزالی مرتبط دانست. دروننگريتوان به درونمی

 .هاي گوناگونی از آن شده استده که برداشتسقراط، روشی موثر بو
دوره اولیـه رشــد خـود در بیــان تجربـه بــاطنی از طریــق     شناسـی علمــی در روان 
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ــه گونــه درون ) 1920-1832اي کــه ویلیــام وونــت (نگــري تردیــد کمتــري داشــت، ب
شـناس نامیـد،   شناس آلمانی، بانی رویکرد تجربی و اولین کسی کـه خـود را روان  روان
واسطه تعریف کرد. با ظهور مکتب رفتارگرایی، بر رفتار و اسی را علم تجربه بیشنروان

نه گزارش ذهنی تاکید شد. رفته رفته از طرفی با کاهش سلطه مکتـب رفتـارگرایی و از   
هاي غیرمتعارف نظیر دین، استفاده از این روش کم رنگ شـد.  سوي دیگر با نفی تجربه

گرا و فراشخصیتی بازگشت مجددي شناسان انسانناین در حالی است که هم اکنون روا
هـاي  تنهـا راه دسـتیابی بـه پدیـده     اي که آن را به عنـوان ند به گونهابه این روش داشته

 ،1385 (فونتانـا،  .انـد شناسی را وابسته بدان دانسـته و روان روانی، ضروري معرفی کرده
 )56ص

هایی است که غزالی نگريدرونسراسر از  المنقذ من الضاللکتاب ارزشمند غزالی، 
دهـد.  در حاالت شکاکیت و پس از آن برایش اتفاق افتاد و از آن گزارشی دگرگونه می

ناگـه   جویی در من باعث شد کـه اشاره دارد که روح حقیقت المنقذبه طور مثال او در 
 ).538ص، 1416 ،بیند (غزالیبندهاي تقلید را گشوده و باورهاي موروثی را گسسته می

ي بعـد بـه   رسد که حتی به حسیات و ضروریات و در مرحلـه تردید غزالی به آنجا می
 شود. کند. او دچار تردیدي همه جانبه در احواالتش میعقلیات نیز اعتماد نمی

این درد برایم کشنده بود و با این حال نزدیک به دو ماه دچارش بودم. در این مدت به 
 )539-538سطه بودم. (همان، صاقتضاي حال، نه مقال، بر روش سف

شود تا غزالی در مسیر شناخت حقیقت قرار بگیـرد. او  ها آغازي مینگرياین درون
دانسـته کـه نـه بـا دلیـل و نـه بـا        » شفایی از سوي خداوند«رسد که آن را به حالتی می

). مباحـث  540افتد (همـان، ص بر دل انسان اتفاق می» نوري الهی«کلمات، بلکه بر اثر 
 ها است.نگريسراسر از این درون المنقذالی در غز

گرایانه بـر ایـن بـوده    دغدغه مکاتبی توصیفی همچون مکتب آلمان و مکاتب انسان
هاي پدیدارشناسی براي فهم همدالنه از دین و دینداران استفاده نمایند. است تا از روش

اسی توصیفی داشت که شنپدیدارشناسی در ابتدا همان روش بود و ارتباط وثیقی با روان
). 170-167ص1375بعدها اصطالح شد و به کاربردهاي گوناگونی به کار رفت (الیاده 
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دانست. از نظر او پدیدارشناسـی همـان   هوسرل نیز پدیدارشناسی را تنها یک روش می
است که هدف نخستین آن، تبیین کافی و وافـی آگـاهی بشـري      1شناسی توصیفیروان

 )39-38ص، 1386بوده است. (خاتمی

ي پدیدارشناسان بزرگ دین در توصیفی بودن و مخالفت با تقلیل، روشی هاکوشش 
مناسب بـراي مواجـه بـا امـر حساسـی چـون دیـن اسـت. بـه طـور مثـال طبـق نظـر              

او  بـه نظـر  ) پدیدارشناسی متفرع بـر علـم کلـی دیـن اسـت.      1953-1867کریستنسن(
توصیفی است و نه دستوري. پدیدارشناس مند، تطبییقی و پدیدارشناسی رهیافتی دستگاه

مومنان یـک  بپذیرد و با قبول اینکه  واقعیت دینیباید ایمان مومنان را به عنوان تنها 
ي آن مومنان پرهیز هاتجربههاي خویش بر از تحمیل ارزشگذاري انددین، کامال برحق

این امر است کـه  کند. به عبارت دیگر، تمرکز اصلی و اولی در پدیدارشناسی، توصیف 
ند. مطابق با نظر کریستنسن همین که بتوان توصـیفی  فهمیممومنان ایمانشان را چگونه 

-178ص، 1375 ،. (الیادهمیاگرفتهعالمانه از ایمان مومنان داشت، در پدیدارشناسی قرار 
179( 
این تعریف کریستنسن از پدیدارشناسی، بسیار گسترده است و بنابر آن توصـیفات   

ي پدیدارشناسـی دانسـت.   تـوان توصـیفاتی در محـدوده   همچون غزالـی را مـی   کسانی
اي بـراي توصـیفات پدیدارشناسـانۀ وي دربـاره     تقسیمات غزالی از مراتب ایمان، نمونه

ي غزالـی در  هـا دغدغهیکی از . )28-26ص ، 8الدین،ج علوم احیا غزالی،( ایمان است.
 شناسـانه اسـت. بـر ایـن    مانه و شناختي دینی همین توصیف عالهادهیپدبا  شامواجه

گاه فیلسوفان پدیدارشـناس و تـامالت غزالـی بـه مفـاهیم      گفت عزیمت توانیماساس 
شناسی دین بهره در مطالعات روان توانیمدینی، واحد است و  از دستاوردهاي هر دو 

ربـاره  برد، هرچند باید پذیرفت که از لحاظ مبانی معرفتی بسیار با یکـدیگر متفاوتنـد. د  
تمایز دستاوردهاي پدیدارشناسی غربی و توصیفات عالمانی مانند غزالی درباره دیـن و  

توان چنین گفت که، مقام پدیدارشناس دیـن در بهتـرین حالـت، مقـام     مفاهیم دینی می
انفتاح و گشودگی یا مجذوب شدن در برابر امر قدسی است. این توصـیفات بـا تفکـر    

                                            1. descr ipt iv e psychology
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 ن حقیقتـی کـه درجانـب شـرقی اسـت را برنگشـاید.      غربی سنخیت دارد که چه بسا آ
 )  212ص ،1382(خاتمی،

تـوان در  هـاي دیگـري را نیـز مـی    روش» پدیدارشـناختی -تفسیري«عالوه بر روش
هـایی همچـون:   بندي و مقایسه اصناف دینی  در آثار غزالـی مشـاهده کـرد؛ روش   دسته

تحلیـل و تفسـیري از    که به دنبال آن است تا از اسـناد فـردي بـه   »  اسناد فردي«روش 
ضـروري بـراي   که فراینـدي  » ايمطالعه زنجیره«تجربه و زندگی شخصی برسد. روش 

به خصوص در مباحث غزالـی پیرامـون مراتـب    » ايمطالعه مقایسه«تفسیر است. روش 
شود. به طور نمونه او در دینداري و ایمان، و یا روش او در المنقذ من الضالل دیده می

ایی از حاالت تردید، طالبان علوم را در چهار دستۀ متکلمـان، باطنیـه،   المنقذ پس از ره
کند و با مطالعه و مقایسه هر کدام از آنهـا و مدعیاتشـان بـه    فالسفه و صوفیه تقسیم می

 )540ص ،1416 پردازد. (ر.ك: غزالی،معرفی مسیر اصلی و حقیقت یاب می
هایی است کـه غزالـی   روش نیز از جمله» تاویل متون مقدس«مساله تاویل و روش 

بسیار از آن گفته و استفاده نموده است. به همین جهت در آثـار دوران نخسـتش ماننـد    
و نیز در آثار مربوط بـه دوران دوم   القسطاس المستقیمو  فیصل التفرقهو  قانون التاویل

ل و طرح مبحث تاوی و  المنقذ، احیاء علوم الدینزندگی فکري خود مانند 
  روش و قوانین آن براي او اهمیت داشته است.

 بـه  )268، ص1416االنـوار(غزالی،   ��~{| در نور آیه تفسیر در به طور نمونه غزالی
 پردازد:می آیه این براساس نفس گانهپنج مراتب

 .کندمی دریافت را گانهپنج حواس ادراکات که نفسی :)مشکات( حساس نفس
 بـه  و انباشت را حسی و حساس نفس هايدریافت هنفسی ک :)زجاجه(خیالی نفس

 .گذاردمی عقلی نفس اختیار در نیاز هنگام
 ضـروري  معـارف  یعنـی  فراخیالی و فراحسی معانی که نفسی :)مصباح(عقلی نفس

 .کندمی ادراك را کلی
 بـا  آنهـا  ترکیـب  و عقلـی  امـور  دریافت با که نفسی :)شجره( نظري یا فکري نفس
 .آوردمی پدید هتاز معارف یکدیگر،
 ملکوتی معارف. اولیاست برخی و پیامبران ویژه که نفسی :)زیت(نبوي قدسی نفس

 کند.می تجلی نفس این در است، ناتوان آنها درك از وفکري عقلی نفس که ربانی و
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عبـور  «توان در دو تعریف قابـل انطبـاق دانسـت:    مفهوم تاویل را در آثار غزالی می
عبـور روشـمند از   «و » معناي مجازي لفظ براساس قرینه عقلی روشمند از ظاهر متن به

اي قطعی اعم ظاهر متن به باطن و روح معناي لفظ در عین حفظ ظاهر و براساس قرینه
 )26، ص1388(ر.ك: رحیمیان،  ». از عقلی، نقلی و کشفی

از جایگـاه  » تفسیر و تحلیـل متـون مقـدس   «شناسی نیز روش در میان مکاتب روان 
و تفسیر متون  برخوردار است. برخی روانکاوي را شکلی از تاویل معرفی نموده واالیی

که روانکاوي نوعی نظام تفسیري است و کار معنیاند. بدینمقدس را ازین دست گرفته
 تري است که در زیر سطح محتواي ظـاهري قـرار دارد(وولـف،   آن کشف معناي عمیق

کاوانه درباره دین به مساله تفسیر کتـاب  اي از ادبیات روان). بخش عمده433ص ،1386
اختصاص دارد. در واقع کوشش روانکاوان بر این است تا در زیر  توراتمقدس و غالبا 

هاي کتاب مقدس، ابهامی چند الیه را بیابند. آنان به دنبال پوسته معموال منسجم داستان
ایی، معانی چندگانه اند که عناصر کتاب مقدس مانند رویدادها و موجودات رویاین بوده
)416اي دارند.(همان، ص و نهفته

 گیرينتیجه

شناختی دیـن و دینـداري   شناسی دین، علمی نوپدید درباره مطالعات روانهرچند روان
شناسـی دیـن بواسـطه    بوده، شامل مباحثی جدید است، اما همانگونه که بیان شد، روان

ارهـاي متعـددي را درون خـود    هـا و ابز جریانات و رویکردهـاي متنـوع در آن، روش  
 پذیرفته است.

شناسی دین همواره دو جریان توصیفی و تبیینـی یـا دو رویکـرد درونـی و     در روان
شناسـی  روان در مختلفی  ابزارهاي وها روش ،هانگرش کدام بیرونی وجود دارد که هر

پردازد، می شناسی دین به جریانات تبینیهرچند امروزه عمدتا روان اند.دین پدید آورده
هـاي توصـیفی را در   هاي جریـان اما جریانات توصیفی را نیز نباید نادیده گرفت. ریشه

هـاي  غزالـی و در نوشـته   المنقذ مـن الضـالل  آگوستین یا  اعترافاتمتون مقدسی مانند 
 توان به نظاره نشست.متالهان دینی مانند غزالی می

تند و نگـاهی بـرون دینـی دارنـد،     هاي تبیینی که به دنبال نقادي هسبرخالف جریان
هاي توصیفی با دین و دینداران همدالنه است و سعی در ترسـیم  روش برخورد جریان

شناسی دین در جریان تبیینـی هسـتند و   درونی دارند. به طور مثال رفتارگرایان در روان
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تـوان هـم گـروه بـا     گیرنـد. غزالـی را مـی   پدیدارشناسان در جریان توصیفی قـرار مـی  
 دارشناسان دانست. در جریان توصیفی به دنبال توصیف خالص از دین هستند. پدی

هـاي خـاص خـود روي    هرکدام از این دو جریان براسـاس رویکردشـان بـه روش   
هـاي کمـی را در   شناسانی که نگاهی بیرونی و تبیینی به دین دارد، روشآورند. روانمی

نگرنـد. در  قابل مشاهده بـه دیـن مـی    کنند و به عنوان رفتاريبرخورد با دین اتخاذ می
شـود. در  هاي کمی، دین به صورت علمی و برحسب علـت و معلـوم تبیـین مـی    روش

شناســانی کــه نگــاهی درونــی و توصــیفی بــه دیــن دارنــد، در مطالعــات  مقابــل، روان
انـد؛ زیـرا دیـن را بالـذات فراینـدي      هاي کیفی استفاده کـرده شان از روششناختیروان

اش درك شود. مطالعـات  پندارند که باید همدالنه و بر اساس ساختار معناییدرونی می
 دینی غزالی را باید در همین زمره دانست.

غزالی داراي مبانی دینی و مبادي معرفتی خاصی بوده اسـت کـه در برخـوردش بـا     
ه شناختی ارایمفاهیم دینی و رفتارهاي دینداران براساس این مبانی و مبادي، تحلیل روان

گرفتـه تـا    بهـره  ابزارهایی و هاروش از خویش، هايتحلیل بیان کرده است. وي درمی
تـوان در  نگاهی همدالنه  با دینداران و از درون دین داشته باشد. شواهد بسیاري را مـی 

الی مشاهده کرد. به طور نمونه غزالـی در بحـث از مراتـب دینـداري، رویکـرد      آثار غز
گون دینداران همانند عـوام، عالمـان و عارفـان دارد. کـه ایـن      اي با مراتب گوناهمدالنه

 ،8ج الدین، علوم احیا ر.ك: غزالی،( توان شاهدي بر این مدعی دانست.رویکردي را می
 )28-26ص

هـاي  تـوان در روش شناسی را میهاي موجود در روانروش غزالی در گستره روش
خصی، تحلیـل رفتارهـاي دینـداران،    هاي شنگريهایی مانند: درونکیفی قرار داد. روش
شناسـانه از دیـن و   شـناخت هاي دینـی بـر دینـداران، توصـیفات     تاثیر مفاهیم و اندیشه

 هاي دینی، پدیدارشناسی تفسیري و تاویل در مواجهه با متون مقدس.پدیده
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