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       چکيده

ای باه بلنادای   شناسی معنویت است که از نظرگااه تااری ی و دینای دارای يیشاینه    شناسی، مبحث روانهای مهم و دیرین در مباحث روانیکی از مقوله

ادگی به سمت يروردگی رفتاه اسات و از منظرهاای اي،قای، فل ا ی،      تاریخ و به ژرفای تحوالت دانش بشری است. این مبحث در طول زمان و از آغاز ز

بررسای  فرهنگی و دینی مورد بحث قرار گرفته است و آثار موجود در این زمینه و تا آغازگاه هزارة سوم دلیلای بار ایان مدعاسات. در ایان مقالاه  امن        

ی معنوی، يیشینة آن را در ادوار م تلف مورد بازبینی قرار داده ، سپس چهاار  شناسشناسی معنوی و دین و تبیین ابعاد روانهای اي،ق، دین، روانمقوله

شناسای را بحاث و در يایاان مقالاه باه      شناسی کمال و ايا،ق در روان شناسی به دین در مباحث بهداشت روانی، روان درمانی، روانيدمت اساسی روان

شانايتی از سایرة عملای و    دی و تکمیلی به بحث يردايتیم که ده مول ة ب ایارمهم روان شنايتی يیامبر اعظم)ص( بعنوان مطالعه موربررسی سیرة روان

 رفتاری و گ تاری ایشان با استنادات الزم از متون روایی است راج و عر ه گردید.

 شناسی کمال.شنايتی رسول اعظم )ص(، بهداشت روانی، روانشناسی معنویت، سیرة روانشناسی دین يویی، روانروان ها:کليد واژه
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One of the main and old issues in psychology is spirituality psychology which has a background in depth 

changes and traditions of human knowledge. This issue is moved from birth to growth over time and is 

addressed via ethical, philosophical, cultural and religious perspectives. Existing works until the beginning of 

third millennium prove the claim.  

In this article, while ethical, religious, spiritual and the aspects of spirituality psychology are addressed, its 

background is reviewed in various periods and then four principal services of psychology to religion are 

discussed including mental health, mental therapy, evolution psychology and ethics in psychology. Finally, 

psychological characters of Hazrat Mohammad (PBUH) are explained in a case study. In this line, 13 important 

psychological aspects of His practical, behavioral and discourse characters are extracted and provided by 

mentioning necessary evidences.  

 

Keywords: religious psychology, spirituality psychology, psychological character of Hazrat Mohammad 

(PBUH), mental health and evolution psychology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي معنويتروان

 ص((روانشناختي و فرهنگي نبي اکرم ) مطالعه موردي:)سيرة 

 

 1دکتر حسين خنيفر                                                                             

 2فريفاطمه خن                                                                           

 3مهدي عسکري                                                                                             

 مقدمه

شاود از نظرگااه تااری ی و    ( نیاز نامیاده مای   1ص 1330، 5شناسی معنویت و دین )فونتاناکه گاه تحت عنوان روان 2شناسی معنوی و مذهبیروان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه تهران استاد 1
 دانشکده اصول الدین دزفول–کارشناس ارشد علوم قرآنی و حدیث  2
 واحد علوم و تحقیقات تهران –دانشجوی مقطع دکترا سیاست گذاری عمومی  3

4 . Religion & Spirituality Psychology  

5 . Fontana (2003)  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

3 

کند یعنای ب ایاری از ابعااد اصاول و     تبعیت می 1است و از طرفی نیز در طول تاریخ از قاعدة يروردگی 1دارای تاری چه زادگی دیرینگی هم عصر ادیان و

شناسای معناوی   ( به همین جهت مطالعه و تحقیق يیراماون روان 0، ص1095گیری و کمال ادیان قوام یافته است )ب تانی، های آن در طول شکلمول ه

های علمی فاراوان و باارزشای وجاود دارد کاه     شناسی به معنای جدید مربوط شود. و در این زمینه گنجینهنظر تاری چه به علم روانچیزی نی ت که از 

و  اناد بحث نماوده يیرامون مو وع ان ان در قالب کتابهای فل  ه، اي،ق، سیره انبیاء الهی و يیشوایان و صاحبان ادیان غیر آسمانی و مبشران زمینی نیز 

هاای چنادی در   ( بطور مثال ايیراً ياووهش 115، ص1033ستیابی بدانها م تلزم فحص و غور فراوان در محتواهای دیرین و ي ین است )راعی، نج ی، د

اسات  بیانگر اثر مثبت بر سازگاری، بهداشت روانی و کاهش ع،ئام بیمااری باوده     هاهای يووهشمورد اثر مذهب بر س،مت روان انجام شده است و یافته

تارین،  بینی اس،می ان ان م لوقی است که در قرآن از او به عنوان اشرف م لوقات، تکامل یافته( از طرفی نیز در جهان10، ص1335، 0)گری و همکاران

)سوره بقاره،   2رد( و نیز ک ی است که توانایی جانشینی يدا در زمین را دا0، ص1031ترین م لوق نام برده شده است )مهرمحمدی، زیباترین و يیچیده

را به فعلیت برساند، و نیاز ابعاادی مشاتري باین      آنهاکماالتی را دارد که میتواند  1م لوقی است که هنگام زاده شدن بالقوه 5(11، و سورة ص، آیه03آیه

ان اان و   3، و وجاه تماایز  و امثاال آن  تداوم حیاات در ان ان و سایر حیوانات و نیز جنبة شهوت و  9ان ان و حیوان وجود دارد که عبارتند از جنبه ادراکی

باه تعبیار سانت     (10، ص1033شاود )قریشای،   بینی است که مقولة معنویت در این ب ش مطرح میو داشتن جهان 0حیوان: داشتن ادراي، کشف يود

شناسای  و تربیت و روان ( 05, ص0103, 11)الندین« ها ه تندان انها يویشاوند حیوانات و هم ایگان فرشته»که یک حکیم الهی بود  13توماس آکیناس

هاای  ار مؤل اه معنوی یکی از کارکردهای مهم و مؤثر بر حیات ان ان است. این امر از دیرباز و در دورة ظهور ادیان و يصوصاً در زمان حا ر که بشر گرفت

یاز شاده اسات و از مو اوعات يرچاالش      تر ن( يررنگ01، ص1030و دنیای مجازی است )ي تمن،  11، ارتباطات15، اط،عات12، فرصت10سرعت ،11قدرت

ز مول اة  است که از سوی مت کران مورد امعان نظر ب یار قرار گرفته است و بريی صاحبنظران متاير حتی ب ش مهمی از منبع کنترل رفتارها را ناشی ا

معناوی و   هاینحلهتا جایی است که بريی این اهمیت  (191، ص1001،  13محیط مطرح است )راتر 19دانند که در مورد چگونگی کنترلاعتقاد افراد می

که مبنای اي،ق و ترجیحاات ارزشای را عواطاف و اح اساات      10گرایاندهند یا مانند عاط هگرا، کلیت معنویت روانی و رفتاری را به آن ن بت میاي،ق

 11شناسای معنویات، بصاورت ماوردی    محوریت رواندرصددیم تا با  من بررسی این ابعاد ( در این نوشتار 113، ص1093، 13يندارند )هودسونفردی می

 حیات و سیرة عملی و نظری حضرت رسول اعظم اس،م)ص( را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 بيان مسأله

هاای روحای و روانای، ج امی و نتاای  آن، یعنای       شناسی معنوی، در صورتی که به نحوی بتوان بین اعتباریات اي،قای و ویوگای  در مبحث روان

توان ان ان را در این مقولاه تعریاف و شناساایی کارد. در دهاة ه تااد       ارد، ارتباط برقرار نمود بهتر میر سعادت و کمال فردی و اجتماعی دتأثیری که د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Born 

2 . Made  

3 . Gary & other (2005)  

4  .

5  

6 . Potentail  

7 . Perceptual  

8 . Distinction  

9 . Self-Descover  

10 . Sent Thomas Aquinas (1225-1274) 

11 . Lundin, Robert william (1996) 

12 . Power  

13 . Speed  

14 . Opportunity  

15 . Informations  

16 . Communications  

17 . Environment Contorol  

18 . Rotter  

  19 . Emotivisit  

20 . Hudson  

21 . Case study  
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در زمینه ارتباط محیط و رشد معنوی و اي،قی تحقیقاتی انجاام دادناد و باه ایان نتیجاه رسایدند کاه هار          0، واسرمن و جنینگز1، ریمر 1می،دی شارف

شاود. )بنای اسادی،    رشاد معناوی و اي،قای ت اهیل مای      ,های شک ته و بالندهکند و در محیطفراهم میب تری و معنایی  2یطی برای رشد اي،قیمح

( این م ئله در زمان ظهور ادیان مشهودتر بوده است و حتی ظهور ادیان و اعجازات آنهاا نیاز هم اویی شاگ تی باا نیازهاای عصاری و        195، ص1030

   (100ه.ق، ص 1233های محیطی و سايتار روانی مردم آن عصر بوده است )نوری، توانمندی

و  9ياذیری در فرایند فرهنگ توسط حضرت محمد)ص( و ، سیاسی و دینی1، فرهنگی5، تأسیس نهادهای چند منظوره اجتماعینیز از جهت بنیادی

 ب یار تعیین کننده بود. ،3آموزش غیرم تقیم هنجارهای دینی

های نظارتی و ساز وکارهای روانی در سیرة عملای و  شنايتی مقدماتی بر شیوة مدیریت معنوی و دینی حضرت رسول بیانگر اهرمروانهای بررسی

اند تا جائیکاه يیاامبر اکارم را    شنايتی صحه گذاشتهرفتاری آن حضرت در جامعة مدینه النبی)ص( است و صاحبنظران ب یاری بر این شیوة نوین و روان

ب ش معنوی و رفتاری آن یاک ساری دساتورات اي،قای کلای       و( 113، ص1331 ،0نامیدند )گریمهشناس و اص،حگر اجتماعی میمعناگر، روانان انی 

ه عمدة بحث آنها بار  ( این تحقیقات ک11، ص1335، 13زند )فويباب اصالت این آئین را با يیامبر آن گره می که نگری بیشتری استدارای جزئی -است 

گرا شد که این گروه نیز در یکصدو ينجاه سال ايیار باه حادی    شناسان معنویای برای مطالعه رواندینی و حیات رسول اکرم متمرکز بود زمینه معنویت

یلار  ، م1030، 11، هاناگ 1001و همکاران،  11يیش رفتند که رابطه بین مذهب و معنویت را با بهزی تی و شادزی بودن ان ان تأیید نموده از جمله گارتنر

و بريای تحقیقاات نیاز اثار مثبات نگارش ماذهبی را بار          13، کام تاي و يارتری 19و هوگز 11، لوچ1033، 15، ماهونی1030، 12، ورب1033، 10و اول ون

 (10-19، صص1035اند )صولتی، نج ی، نوری، ، از آن جمله1001، 11و لونکوی ت 13زیک ونن، ه10س،مت ج م و روان تأیید نمودند که سوری

شناسای کاربردهاایی   شناسی تأثیراتی دارد؟ و آیاا روان شناسی بعنوان یک دانش تجربی با دین چه مناسبتی دارد؟ و آیا دین بر روانوانراینکه لذا 

سائواالت و م اائل اساسای    اینهاا   هایی با هام دارناد؟  باشد، و چه مناسبتشناسی و دین چگونه میدر حوزه و قلمرو دین دارد؟ و بطور کلی تعامل روان

 بدانها يردايته شود.این مقاله شود در که سعی می  تنده

 پيشينه بحث

شناسی معنویت از دورة يیش از ادیان و قبل از می،د و حتی در آراء و نظریات مصلحان بشری نیز ساری و جاری بوده اسات )ساجادی،   مقوله روان

نیز مطرح اسات کاه   که طریقة شریف هشتگانه را عر ه کرده است  ی مبودشناسی معنوی در بريی ادیان غیر آسمانی مثل ( مبحث روان01، ص1013

کاه   11ين  دستور تحریمی دارد یعنی قتل، دزدی، دروغ، روابط نامشروع و م تی بر مبنای قاعدة روانی نیروانا که هماناا آراماش و نیاز وینایاا     بطور مثال

است که دستوراتی است مبنی بار سا،مت روان و عادم مدايلاه در نظام       10ته جینگناظر به زندگی رهبانی است، نهاده شده است، آیین تائو دارای دائو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Scharf  

2 . Raimer  

3 . Waserman & Jennings  

4 . Ethicul Growth  

5 . Communal  

6 . Cultural  

7 . acculturation  

8 . Religious norms  

9 . Hubert Grimme (1864-1942)  

10 . Fuck Johann (1864-1942)  

11 . Gartner  

12 . Hong  

13 . Miller & Olson  

14 . Werbe  

15 . Mahony  

16 . Loch  

17 . Hughes  

18 . Comstock & Partridge  

19 . Sorri,H.  

20 . Henriksson.m.  

21 . Lonnqvist.J.  

22 . Vinaya  

23 . Tao-Te ching  
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کند که قواعد رفتاار مناساب در زنادگی دینای، اجتمااعی و      را عر ه می 1و اصول لی 1چی -( آئین کن وسیوس شو00، ص1330طبیعت است )فونتانا، 

گاردد و  کند که به قرن دوم و اول قبل از می،د باز میآثاری را عر ه می 2یتاسم( آیین هندو، منو111، ص1002، 0کند. )برینکلیيانوادگی را تبیین می

کند که بر مبنای قلمرو الهی و بشاری اسات و هناوز هام     اند مبتنی است و نظامی را عر ه میسال قبل از می،د نگاشته شده 1333وداها یا ودها که  بر

 (  103، ص1002، 5ی( هندوها است. )اتواترشنايتمبنای رفتار اجتماعی و دینی و رفتاری )روان

کنناد کاه روان ان اان    های عرفانی م یحی و کلیمی غیر تحریف شده بازگشت به مبداء را مطرح و بیان میهمچنین در دورة ادیان آسمانی سنت

ای از مت کاران م ایحی کاه    نیاز عاده   ( ايیاراً 101، ص1031، 1شود. )گری یاث ع،وه بر ستایش ابدی يداوند با او که منشأ کل ه تی است متحّد می

آمیز با يداوند و با دیگاران دان اته و جهانم را بیگاانگی از     شناسانه و توانایی زندگی صلحشنايتی دین را مدنظر دارند بهشت را امری روانياستگاه روان

ین اس،م نیاز کاه تمامات آن تحات عناوان داناش رفتاار        ( در آی33، ص1331، 9دانند. )شاستریيداوند و در نتیجه ناتوانی در یافتن صلح و آرامش می

که براساس قارآن و سانت و اقاوال و کاردار     در آن مطرح است ترین نظام نامة زندگی معنوی و دنیوی ترین آیینی است که ش افشود واي ینمطرح می

 (133، ص1330يیامبر)ص( بنا شده است )فونتانا، 

هاا  اند به مقوله معنویت نگرشهای م تل ی وجاود دارد. بطاور مثاال در دیادگاه باودایی     ا را عر ه داشتهدر بريی از ادیان زمینی که مصلحانی آنه

کاه معروفتارین مکتاب در ساری،نکا و      0اسات. در مکتاب تاراودا    3هدف زندگی و حیات معنوی ان ان فقط نیل به بهشت نی ت بلکه دستیابی به نیروانا

کناد، در حالیکاه   های دنیای ماادی تلقای مای   متولد شده است، نیروانا را رهایی از زندگی با غلبه بر جاذبه آسیای جنوب شرقی است و از مکتب بودی م

نامحدود ان ان به دسات   11هایداند که با به فعلیت درآوردن ظرفیتای از زندگی می)که در تبت، چین و ژاين رای  است( نیروانا را ثمره 13مکتب مهایانه

 آید.می

کلی اای کاتولیاک روم و کلی اای     -هاای م ایحی  و در بريای سانت   11شناسای م ایحی  شناسان مذهبی و از جملاه روان ز روانبه نظر بريی ا

های این دنیا را جباران کارده و ساهم يرهیزگااران و بادکاران را باه طاور        عدالتشناسانه به آيرت که بیاین عقیدة روانی و باور روان -ارتدوکس شرقی 

شناسای  هاای آشاکاری دارد. ایان عقیاده از برعاد روان     گرا و کامب ش ه تند جاذباه شناسی عاقبتبرای افراد مؤمن که دارای روانعادالنه يردايت کند، 

و  12دهاد کاه دیگار از رنجهاا    هایی را نویاد مای  دهد )مرگ يویش و افراد محبوب( و ساحترا کاهش می 10معنوی و دینی تا اندازة زیادی ترس از مرگ

به يدا نزدیک شده و شااید ناوعی اح ااس برتاری باه غیرمؤمناان را باه دنباال آورد          است که فرد مؤمن جایی ت و از نظر معنوی ها يبری نیمشقت

( این نگاه و نگره شباهت ب یار زیادی به دین اس،م دارد و جالب اینکه اغلب ادیان آسمانی و مبشاران زمینای کاه دارای مکتاب     01، ص1001، 15)بیاي

باورمندی درونی و نهادینه دارند و این ياس ی است به این سئوال که تعامل باورمندی روانی و دین چگونه بااهم   ,ا ه تند به این م ئلهمعنوی یا معناگر

 یابند.مناسبت می

در هار   شناسای معناوی  معتقادات کاه روان   ،11شناسی معنوی مطرح شده است تا جائیکه دونالدباتلراین مبحث بعدها تحت عناوین ارزشها و روان

کند و از هر نهاد دیگر بیشترین سهم را در تبیین ارزشها دارد و هیچ مؤل ه دیگری به انادازه آن  ایجاد می 19رفتارهای يایدار ,جامعه فراتر از نظام آموزشی

، 1099، 1ارزشهاسات )نلار   همه جاا سا ن از   1( و به زعم نلر در نظام معنوی150، ص1013و آرامش روانی نی ت )باتلر،  13به دنبال تحقق فعل اي،قی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sho-Chu  

2 . Li  

3 . Brinkley  

4 . Manu-Samhita  

5 . Atwater  

6 . Griffiths,B.  

7 . Shastri,H.P.  

بته منوتا   (Pari Nirvana)مرحله باالتر از نيروانا نيز تحت  نوتنان رانانيروانتا .  8

نيروانا  نهايي اس  زيرا شخص اشراق يافتته ميتنانتش شت لي از نيروانتا نا دنون 

 خنيش تا زماني كه دن اين دنياس  با نوان و انزشها  انتقاد  خنيش، تجربه كوش.

9 . The Theravadin School  

10 . Mehayaneh  

11 . Capacites  

12 . Christian Psychology  

13 . Death  

14 .Sufferings  

15 . Bucke,R.M.(1991)  

16 . Batler 1968  

17 . Permanenc Behaviors  

18 . Ethicul Action   
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، 1011، 2های معناوی و احکاام اعتبااری )ارزشاها( اسات )وارناوي      گرایشگیری و روان ان ان عامل و علت شکل 0اح اسات ( و به عقیده وارنوي13ص

ی حیاات معناوی و   های مور نیازهای آدمی که دارای ابعاد روحی، روانی، ج می و محیطی اسات آه اته آه اته او را باه ساو     ( و طبق يووهش130ص

( از محققان دیگر برجین نیاز گارایش فزایناده باه     110، ص1011، 5کشاند همانگونه که او را به سوی حیات اجتماعی هدایت کرده است )موراي،قی می

شناسای را باه منزلاة    واندینای در ر  1انادازهای شناسی را در دنیای هزاره سوم مورد تأیید قرار داده است. وی همچناین ادغاام چشام   دین در قلمرو روان

 (193، ص1331، 9گشاید )برگینانق،بی توصیف نموده است که راههای جدیدی در نگرش ما ن بت به رفتار ان ان و تغییرات آن می

هور و متاأير  از منابع مش 11اثر براون 11شناسی باورهای دینی، یا روان13شناسی و دین نوشته آرگیلیا روان 0از ولف 3شناسی دینآثاری مانند روان

 يردازند.شنايتی يیرامون يیدایش دین،  رورت آن در زندگی بشر و تأثیرات آن میشناسی معنوی ه تند که به مباحثی روانروان

 شناسي معنوي در اديان خداباورروان

لطاف   ناشای از  را له از حیاات معناوی  در ادیان يداباور نظیر م یحیت، اس،م، یهودیت و بعضی از ادیان کهن یا فرق ادیان یاد شده مزایاای حاصا  

اناد  دان تهشود و فطرت ياي عنوان می 12شنايتی( که تحت عنوان روان سالم)روان هیات يذیر ان ان و مبانی روان 10لیاقت ش صی يداوند بر بندگان و

( بارای مثاال، اسا،م    30، ص1330آید )فونتاناا،  ناشی از فیض الهی است که در نتیجة ت لیم در برابر ارادة الهی به دست می یعنی در حقیقت اساس آن

ورزد و به ص وف بهشتیان، یعنی ک انی که به سوی او نظار دارناد و روح و روان ياود    می 15تأکید دارد که يداوند، ب شندة مطلق است و به همه محبت

هاای  هاای دینای کاه باه تجرباه     و روانی مورد تأکید سنت 11اری( قوانین رفت30، ص1330گوید )فونتانا، اند يوشامد میرا ماالمال از وجود او لبریز کرده

يذیر آدمای  ای از دستورات و محرمات ادیان است و از طرف دیگر ارتباط فوق العاده محکمی با روان هیاتشود از طرفی مجموعهحیات وممات منتهی می

 (11، ص1001، 19دارد )بلوم

هاای دینای م تلاف در اعصاار گونااگون در م اایل روانای و        نامهدر دستورات و نظام 10ها اوتو ت 13هاو از طرفی نیز ياستگاه ب یاری از شباهت

و امروزه نیز ارتباط ادیان با ابادان و   (030، ص1331، 11نه ته است. )بیهه  رورت اجتماعیهمچنین و  13در شرایط زمانی, مکانی و محلیشنايتی روان

هاای روانای و رفتارهاای اجتمااعی     امل و مطالعه بوده و حتی است اده از دین برای مهار افکار و اندیشهروان که نوعی تکامل معنوی و دنیوی است محل ت

هاایی اسات   در اینجا م هوم الهی آن است و به معنای مجموعه گزاره 10( مقصود از دین111، ص1330، 11کام،ً در قوانین و مقررات مشهود است. )يوورز

های زمینای نیاز اشااراتی    مقصود از دین در اینجا، ادیان الهی و آسمانی است  من اینکه به مکتب .يذیریما تعبداً میکه در منابع قدسی یا مقدس آنها ر

، 1، ج1093و همکااران،   12شناسی نیز مطالعه علمای رفتارهاا و فراینادهای روانای اسات )اتکین اون      ( و مقصود از روان9، ص1035داریم. )آذربایجانی، 

                                                                                                                                                        
1 . Spiritual System  

2 . Nelear  

3 . Sentiments  

4 . Varnok  

5 . Moore  

6 . Perspectives  

7 . Bergin,s  

8 . Psychology of Religion  

9 . Wulff,D.  

10 . Argyle,M.  

11 . The Psychology of Religious Behavior  

12 . Brown,B.  

13 . Informal Merit  

14 . Healthy Psycho  

15 . Love  

16 . Behavioral lows  

17 . Bloom,W.  

18 . Similavites  

19 . Differences  

20 . Local inclination  

21 . Behe,M.j.   

22 . Powers,j.  

23 . Religion  

24 . Etkinson & Others  
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. روان 1.  1. رفتاارگرایی 1، چهار سرمشق م لط وجاود دارد کاه عبارتناد از:    شناسی ظهور یافته است. و امروزه های روانمکتب( که حاصل آن در 05ص

 .2. مکتب شنايتی2.  0گرایی. ان ان0.  1گریتحلیل

 شناسي ديندين در روان

نمایناد ولای مو اوع آنهاا     تعبیر می (religion)ان، از آن با شناسی دین، عمدتاً دینداری است. البته در نظرگاه مت صصدر روان« دین»هدف از 

دیان  »اند؛ بادین معناا کاه    ارائه کرده 1095( تعری ی مؤثر و مناسب از دین را آرگیل و بیت ه،می 0، ص1035بیشتر دینداری افراد است. )آذربایجانی، 

آثاار  غالاب   ( مو اوع بحاث  13، ص1330)فونتاناا،  « ایل به چنین نیرویی استنظام اعتقاد به يدا یا فردی فوق بشری، شعائر عبادی یا دیگر مراسم متم

هاا بپردازناد. یکای از مناسابات دیان و      شناسی دین مربوط به دینداری افراد است و تنها در ماوارد يااص، ممکان اسات باه ياود گازاره       مرتبط با روان

شناسای، دیان را باه    شناسای اسات. روان  هاای روان در حقیقت، یکی از شايه شود کهبندی میشنايتی دین صورتشناسی، در حیطه و قلمرو روانروان

يارجی آن تحقّاق يیادا    نمودهایهایی که در ان ان در اثر ارتباط با دین یا و يدیده 5کند؛ یعنی دینداری یا حاالت ن  انیعنوان یک مو وع، بررسی می

ای از مت صصان مطالعات دینی در رابطه با مو اوع عمیقای چاون دیان     اطر است که عدهباشد. بهمین يشناسی دین میهای روانکند؛ محور بررسیمی

 (101، ص1033، 1)نیل ن يذیر است.ورزند که ارائه تعری ی ياص از آن امکاناصرار می

 است. «علم دینی»شناسی دینی )بطوراعم(، یکی از مصادیق مهم و بارز بحث  شناسی اس،می و روانبطور کلی بحث از روان

 شناسيهاي دين به روانخدمت

هاای مارگ، شاادی، بهزی اتی،     همچنین در مقولاه  .شناسی کرده استيدمات زیادی به روان ,های رفتاریدین در مقوله ,به زعم بريی محققین

، بريی نیز معتقدناد کاه   103، ص1039، 3و هیلد 9شناسی است )هیتحمل آالم دنیوی، حضور يداوند در زندگی و امثال آن نیز از يدمات دین به روان

شناسای  روان. 2.  11شناسای کماال  . روان0.  13. روان درماانی 1.  0. بهداشات روانای  1شناسی است که عبارتناد از:  یگر دانش روانردین در چهار محور یا

 (10، ص1035)آذربایجانی،  اي،ق

 بهداشت رواني  

شناسای  ا توجه الزم صورت نگرفته است و یکی از عوامل جباران کنناده ایان يا،ء روان    هشناسی از دیر باز به بريی روشها و عرصهدر دانش روان

گردد. مقوله بهداشت روانی کاه  های مغ ول ناظر به ابعاد  وجودی ان ان بوده و بعضی از آنها به روشهای يووهش باز میدین است که بريی از این ساحت

هاسات. ايیاراً نیاز در اجا،س     در سیره يیامبر اکرم)ص( نیز به آن امعان نظر بوده است از ایان مقولاه  شایانی گردیده و شناسی دین به آن توجه در روان

یون کو به بهداشت روانی در ابعاد زی تی, روانی و اجتماعی يردايتاه و از رشاد معناوی کاه عامال بهداشات       »صراحتاً اع،م شده بود که  1331یون کو 

 (12, ص1035انی, روانی است( غ لت نموده است )آذربایج

امروزه الگوی س،مت در نزد صاحبنظران تنها منحصر به م ایل زی تی )س،مت بدن( نی ت. و مهمتر از هماه توجاه عماده و مؤکاد باه م اایل       

گی راحات و بادون   براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت ت از: الگوها، روشها و تدابیری که زند 11روانی است. لذا بهداشت روانی یا س،مت روانی

که قابلیت ارتباط متعاادل و   است وجود و عیت مطلوب و يوب ح ی، روحی و اجتماعی فردبه معنی دغدغه و ا طراب را تأمین کند و به عبارت دیگر 

 (15، ص1035و آذربایجانی،  0-13، صص1091داشته باشد )گنجی،  را هماهنگ با دیگران

 روان درماني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Behaviorism  

2 . Psychoanalysis  

3 . Humanism  

4 . Cognitive School  

5 . Sensual States  

6 . Nielsen, N.C.  

7 . Hay  

8 . Heald  

9 . Mental Hygiene  

10 . Pschotherapy  

11 . Ideal Psychology  

12 . Mental Health  
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زدگی و طرد آنها يردايته و درماان آنهاا را موکاداً مطارح ساايته      و مقابله با اتهام بیماران روانی به شیطان 1وان رنجوریدین ار دیرباز به م ئله ر

شناسی کرده است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است که در دهة هشاتاد بريای از محققاین کاه     است. در این يصوص دین يدمات ب یاری به روان

تار  و درمان آنها راحات  ,گذراگردند در افراد دیندار که منجر به مشک،ت روحی می هاییکنند دریافتند آسیبرا مطالعه می صیتیهای روانی و ش آسیب

به تأثیرات دین و معنویت در بهباود و درماان بیماریهاای     0( در کتاب روان درمانی، معنویت از ویلیام وست101، ص1092، 1)سارگانت .يذیردصورت می

ساالگی باه    03, )حادود  فراد توجه ب یاری شده است و یونگ نیز معترف است که تمام بیمارانی که در نیمة دوم عمرشان به من مراجعاه کردناد  روانی ا

کاه  اناد  کارده وجود داشت. با اطمینان میتوان گ ت که همه آنان از آن رو اح اس بیماری می 2برای درمانشان یک راه دینی و روش دینی اثرب ش بعد(

( از جملاه  15، ص1035و آذربایجاانی،   131، ص1000، 5اناد )یوناگ  دارناد، از دسات داده  یزی را که ادیان زندة هر عصر به يیروان ياود عر اه مای   چ

د عبارتناد  گیرنا شناسی و روان يزشکی مورد است اده قرار میهای روانهای درمانی بیماریهای روانی که امروزه با است اده از تعالیم ادیان در کلینیکروش

 قرآن و دري معنای آن.از: مراقبه، توبه یا بازسازی روانی، مداومت بر ذکر و نماز و گوش دادن به آیات 

 شناسي کمالروان

است که یکی از محورهای عمدة دیدگاههایی که ان اان باه هنجاار    « شناسی کمالروان»یکی از آثار مهم در این زمینه کتاب معروف شولتز یعنی 

در ياساخ باه آن    دانیمان ان کامل یا سالم چه ک ی است؟ و همانطور که می شود کهکنند، این است که از دیدگاه دین این سوال مطرح میمیرا معرفی 

ال رود تاا جائیکاه در کما   باه يایش مای   الگوی دین از ان ان کامل ب یار فراتر از معیارهای مادی و ج امانی   يهنه وسیعی از تعاریف ارائه و جالب اینکه

در  , بااب الاف(  1013ایم که از این دنیاا برتار باشایم )بارازش,     ایم تا در این دنیا برتر باشیم, بلکه آمدهفرمایند: ما نیامدهمتعالی حضرت امام علی)ع( می

 اسات  ور دائمای و سر 9، يوش بینی1آرامش عامل بريی صاحبنظران دري ابدیت و بی مکانی و دسترسی به معرفت حقیقی و اح اس فريندگی دیدگاه

 (113، ص1003، 3)استیس شگ ت بهمراه داردهای و حتی تجربه

 شناسياخالق و روان

درمان، موازین اي،قی اسات. مبحاث ايا،ق، مبحاث مهمای       گانه يووهش، مشاوره وامروزه عقیده بر این است که شق چهارم و مکمل شقوق سه

از طرفای نیاز اعتباریاات اي،قای از طبیعات       .گرددها به نوعی به مقوله اي،ق بازمیرها و قضاوتها، تعبیحدود و ثغور رفتارها، واکنش تا جائی که است

گیرد. این اعتباریات اگر چه فطری نی تند، چون با هدایت فطرت و طبیعت شکل گرفته به صاورت طبیعات ثانویاه    يیزد و شکل میيودگرای فرد برمی

کشااند. لاذا   آورد. یعنی  رورت او را به حیات اي،قی نیز میآید. یعنی آدمی به سبب  رورتهای فردی بر اساس اصل است دام به اجتماع روی میدرمی

ده شود همانگونه که قبل از آن به سوی حیات اجتمااعی کشای  شنايتی آه ته آه ته به سوی حیات اي،قی کشیده میآدمی از نظر روانی و مبانی روان

 (131، ص1331، 0شده است. )مور

 شناختي پيامبراکرم )ص(سيره روان

موعاود  »که به اصط،ح ادیبان یکای از ساه موعاود يداوناد اسات و تحات عناوان        -همانگونه که در تبیین م ئله اشاره شد تمامت رسالت نبوی 

مقوله اي،ق فردی، اجتماعی ان ان است که منتهی باه آراماش،    -ستشود که برای تکمیل سل له يیامبران و يتم ارسال ررسرل آمده انامیده می« مکمل

 کمال، وصول به غایت نهایی ان ان و شک تن مرزهای مادیت و محصوریت در دنیای فانی است.

ارائاه الگاوی جاامع و    « موعاود مکمال  »شناسای اسات و فل ا ه رساالت آن     تمامت سیرة رفتاری و عملای يیاامبر اسا،م براسااس ماوازین روان     

شنايتی در همه وجوه برای بشریت جهت نیل به سعادت واقعی است تا جائیکه شرح حال نوی ان يیامبراکرم )ص( تا قارن بی ات ویکام بار کامال      روان

، 1331د، اناد )يورنقشابن  بودن الگوهای رفتاری و معنوی و اي،قی يیامبر در ارائه دین مبین اس،م و تأثیرات جاودان آن بر ان انها تأکیاد صاریح داشاته   

مقولة تکریم همدیگر است که عامل اصالی يیونادهای    ,گذاردای بر م اطب میالعاده( یکی از الگوهای رفتاری مورد تبلیغ يیامبر که اثر روانی فوق13ص

( ایان دساتور   215، ص1033همراه باشد )قمای،  « دست دادن»و « س،م»فرماید: هرگاه یکدیگر رادیدار نمودید با اجتماعی و تحکیم روابط است. لذا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Neurosis  

2 . Sargant,L. (1974)  

3 . Wiliam West  

4 . Effectiveness  

5 . Yong.C.G. (1993)  

6 . Quiescence  

7 . Optimism  

8 . Stace  

9 . Moore,G.E.  
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دوری از يشاونت و   یعنای « اهمیم اا »شناسی تحت عنوان امنیت روانی افراد از همدیگر است و حتی آنرا مشاابه اصال   معنوی و اي،قی امروزه در روان

 (011، ص1330اند. )فونتانا، شبیه دان ته است در آیین بوداکه اظهار آن  گرایش به همنوع دوستی و

 کنیم:شنايتی يیامبر اشاره میلگوی رواندر زیر به ده ا

 . اجتناب از خشونت و خشم1

شنايتی عمیق دارد و عامل آسایش و آرامش است اجتناب از يشونت و يشام  در میان الگوهای رفتاری حضرت يیامبر اعظم )ص( که مبنای روان

( هنگامه غلبة يشم و يشاونت  010، ص1، ج1090)کلینی،  1که ع ل راکند. چنانکه سرفرماید يشم و يشونت رفتاری، ایمان را فاسد میاست. لذا می

فرمایاد  نايذیری يواهد داشت لاذا در روایات دیگاری مای    های جبرانرساند که آسیبرفتاری در ان ان آدمی بصورت نايودآگاه رفتارهایی را به ظهور می

( وایان هماان   00، ص1035نکنید، تصمیم نگیرید، حرکت نکنید )ناصاری،   هنگام يشم بعلت عوارض روانی و مهلک آن سه کار را انجام ندهید: صحبت

 (.113، ص1093ان ان يشمگین نابیناست )استوتزل، »کند که شناسی اجتماعی به آن اشاره میچیزی است که ژان استوتزل نیز در کتاب روان

 روي. رعايت اعتدال و ميانه2

روی روی است. زیااده يیامبر اکرم درالگوهای رفتاری يویش همیشه منادی رعایت اعتدال و میانه نامد ودر قرآن کریم امت اس،م را امت وسط می

( در رفتارها نیز يیاامبر اکارم هماواره    01، ص0، ج1013)ابن حنبل، « 1وسط، اعتدال است»فرمود در ب یاری از امور سبب يشیمانی است لذا يیامبر می

مودند و در م ایل اقتصادی نیز به همین صورت بود زیرا ب ش مهمی از زندگی معناوی ان اان حیاات اقتصاادی     نروی را گوشزد میبحث اعتدال و میانه

 (13، ص1، ج1013)ابن حنبل، « 0بهترین کارها حد وسط آنهاست»فرماید است که اعتدال در آن الزم و  روری است. تا جائیکه می

 . معاشرت نيکو3

و قاطبة مردم اسات و شااید یکای از دالیال انتشاار       م )صله ارحام(راکرم )ص( شهرت به معاشرت نیک با ارحایکی از يصائل رفتاری و روانی يیامب

کناد  ن بت به نیازمندان این م ئله را بصورت دستور اي،قی عر ه میشنايتی يیامبر اعظم )ص( بود تا جائیکه دین اس،م نیز این مؤل ه رفتاری و روان

 (59، ص1، ج1031)ری شهری،  «2نیازمندان را دوست داشته باشید و با آنان نش ت و برياست کنید شماست که رب»فرماید: و می

 گرايي در رفتار. انصاف4

شناسی معنویت رعایت ترازوهای رفتاری و قضاوتی است این امر موجب افزایش احترام، اعتماد افراد و بااال رفاتن مقاام و    از عوامل اساسی در روان

ود یکی از الگوهای رفتاری، عملی، تبلیغی و تأکیدی يیامبر اکرم )ص(  که تأثیرات روانی ب یار زیادی بر يلق و ياوی طبقااتی آنزماان    شمنزلت فرد می

 فرمودند: در همه مواقع عادل باشید و حق هیچکس را در عمل و گ تار  ایع و يایمال نکنید این رویاه گذاشت انصاف ایشان در قول و فعل بود يیامبر می

گردد. يیامبر اکرم )ص( وائمه )ع( براین امر اهتمام ياص داشته و معتقد باه مناافع عماومی در    موجب افزایش دوستی و ع،قه به فرد منصف و عادل می

و ظااهرش   فرماید: يوشا به حال ک ی که اي،قش ياي، و نهادش يااکیزه و نیااتش شای اته   باشند يیامبر اکرم )ص( دراین زمینه میرعایت این امر می

 (233، ص11، ج1013روی در گ تار ام اي ورزد و با مردم با انصاف رفتار کند )مجل ی، ي ندیده باشد، زیادی مال يود را ان اق کند واز زیاده

 . رفق و مدارا در ابعاد فردي و اجتماعي5

ياذیر  های تقلبی را با روان هیاات اند و دوستیفاقت صادقانهها بندة محبت و شی ته رکند. ان انقاعده رفق و مدارا مانند آهنربای اي،قی عمل می

اند که رفق و مدارا در هرگونه رابطه و تعامل ان انی، مهمترین قاعاده سااماندهی و تنظایم صاحیح     شناسان بر این عقیدهکنند. روانيود ب وبی دري می

، 1091)تهرانای،  « 5ياو يو باود ناه يشان و درشات    اي،ق ونرمرو و يوششادهيیامبر )ص( گ»اند که هاست. لذا در يصوص يیامبر آوردهروابط و تعامل

 (15ص

های تند و عااری از رفاق و مادارا    های نابجا س ت يرهیز داشت و هرگز برای يیشبرد اهداف يویش از حرکتشدت و موردهای بیایشان از غلظت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  
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، 95، ج1013مجل ای،  ) 1واجبات فرماان داده، باه مادارا باا ماردم فرماان داده اسات        يدای متعال همانگونه که مرا به بريایی»فرمود: بهره نگرفت و می

 (50ص

 . ترويج صلح و آرامش رواني6

 .(011، ص1330داند )فونتاناا،  گرایی ان ان میای بر صلح و آرامش تأکید و ان ان کامل شدن را م تلزم آرامشدر آیین کن وسیوس بصورت ویوه

زدا، مورد تکریم قرار دهد تا وقتی او شادمان اسات، گویناده   آمیز و غمهرکس برادر با ایمانش را با گ تن ک،می م،ط ت»ماید: فرلذا يیامبر اکرم)ص( می

 (131، ص1، ج1090)کلینی،  1بردر میرحمت گ ترده الهی به س آن س ن همواره در سایه

م است، ت لیم يداشدن و يدمت همزمان، يیاامبر اسا،م آيارین يیاامبری     از طرفی واژة اس،م از س،م به معنی صلح است؛ معنای دوم آن ت لی

 (010، ص1330شود و این یکی از نشانگرهای برعد روانی م ئله است )فونتانا، است ي اسم او هرگز بدون ا افه شدن س،م يدا بر او ذکر نمی

 . حسن خلق و زيبايي گفتار7

نوی اد: محماد )ص( قواعادی    نمایاد فونتاناا مای   تار مای  دارد و يیوندها را صمیمیی را لطیف نگه میها را استوار و روانهای ان انح ن يلق رابطه

( به همین سبب مادال افت اار   015، ص1330ای به جا گذاشت که از هر چیزی که در ارويا رای  بود، باالتر بود. )فونتانا، های اي،قی ویوهرفتاری و سنت

( ک،م نرم، رفتاار  2)سورة قلم، آیه 0«تو براستی که دارای اي،ق عظیم و بلندمرتبه ه تی»دريشد که مد )ص( میجاودان الهی بر تاري نام حضرت مح

هاای  و جلاوه شای ته، قاطعیت بجا و عدم ايت،ط يشونت با قاطعیت، گ تار مؤدبانه و يرجاذبه، تحمل و بردباری فراوان و چهرة گشاده و بشاش از مظاهر 

تثبیات و گ اترش هماین     یایام. يیاامبر اکارم)ص( بارا    مامت آنرا در وجود مباري حضرت يیامبر اعظم اس،م)ص( شاهد بودهاست که ت« ح ن يلق»

« 2رساد دار مای داران شاب زناده  گاهی ان ان در سایة يوش ویی، به مقاام و مرتباة روزه  »فرمود: برانگی ته شد ي می« يوش يویی»کماالت اي،قی و 

 (133، ص91، ج1013)مجل ی، 

 . عاقبت انديشي و تفکر و تدبّر8

شناسی معنوی تدبر و عاقبت اندیشی است، ان ان موجاودی اسات کاه دارای مش صاة ت کّار اسات و ت کار ان اان         های زیبای روانیکی از مؤل ه

کار و تادبّر باوده اسات. لاذا      شنايتی و سیرة عملی و گ تاری يویش همیشه مناادی ت  گذرگاه معرفت و شنايت است. يیامبر اکرم )ص( در مبانی روان

کنم به این که هر زمان تصمیم گرفتی کاری انجام دهی در عاقبت آن کار بیندیشی، يس اگر عاقبت آن رشاد  من تو را س ارش و نصیحت می»فرمود: می

 (031ص، 1091)تهرانی،  .«5در يی داشت انجام دهی و اگر عاقبت آن گمراهی و تباهی است از آن دست بکشی و رهایش کنی

 . عزت نفس و کرامت درون9

شناسای باااليص   های روان شنايتی ب یار ارزشمند و زیبا در سیره عملی و گ تاری حضرت رسول اکرم)ص( که امروزه در آثاار روان یکی از آموزه

مراتاب واالی ان اانیت، یعنای اتباات      است. عزت به معنای بزرگی و سرفرازی و رسیدن به 1در نظریة مزلو )هرم نیازها( نیز مطرح است مقوله عزّت ن س

 حقانیت است. راه رسیدن و وصول به عزّت درم یر تربیتی يیامبر اکرم )ص( عدم يوار ن ايتن يویش واتصال باه معباود مطلاق یعنای يداوناد اسات.      

هاای ياود را باا عازّت ن اس      ازها و يواستهنی»فرماید: ( و باز می11، ص2، ج1090)کلینی، « 9هرعزّتی که از يدا نی ت، ذلّت است»فرماید: چنانکه می

 (513، ص1، ج1091)دلشاد تهرانی، « 3ب واهید

 . استقالل و سرفرازي رواني11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رود. جامعاه ان اانها از افاراد تشاکیل     است زیرا از کماالت وابعاد ارتقایی ان ان به شمار می 1یکی از باالترین درجات روانی ان ان اح اس استق،ل

مل با هم و مکمل هم ه تند امّا  رورت دارد که در ب یاری از امور به مرحله استق،ل فکری، عملی و روحی و روانی رسایده باشاند و   شود که در تعامی

( 11، ص2، ج1090)کلینای،  « 1رانده از نیکی و رحمت است، آن که يود را سربار دیگران کند»فرمودند: سربار دیگران باقی نمانند يیامبر اکرم )ص( می

سازند، مقوله استق،ل مورد نظر حضرت يیاامبر اکارم   مند میکنند و از دسترن  يود دیگران رانیز بهرهرا تجربه می 0 انهای م تقل به نوعی کارآفرینیان

( و 012ص ،11، ج1013)مجل ای،  « 2مناد شاوید  از دسترن  يود بهاره »فرماید: ترین آنها م ایل اقتصادی است که می)ص( در همه امور است که ساده

 ترین آنها م ایل روانی، تصمیم سازی، ثبات رای، داوری و قضاوت، واقع بینی و استق،ل ت کر روانی است.يیچیده

 گيرينتيجه

کار س تی است يصوصاً وقتی که ب واهیم س ن را به سیرة عملی و گ تااری یاک    ,شناسی معنویت با یک مقالهیقیناً ان تاح باب در مباحث روان

شناسی معنویات  ايص مانند حضرت رسول اعظم اس،م )ص( به يایان برسانیم. همانطوریکه در طول مقاله تبیین شد مبحث دیرین و وزین روانان ان ش

ابعااد آن  ها و نام برده شده است و از دورة ادیان زمینی و آسمانی به مؤل ه شناسی دین نیزبه فراينای تاریخ سابقه دارد و در بريی آثار تحت عنوان روان

ياذیر  بصورتی که در متون مقدس )عهدین( و بااليص قرآن کریم ب یاری از مباحث معناوی و دینای مارتبط باا روان هیاات      ,توجه فراوانی گردیده است

تبیاین م األه آماد     های تمثیل، داستانواره، دستور اي،قی، و حتی روش درمان مورد اشاره و تأکید و تصریح بوده است و همانگونه که دران ان در قالب

اناد کاه نظریاات فاوي، فونتاناا،      گذارد و محققان و اندیشمندان شرقی و غربی به آن امعان نظر داشتهتأثیرات فراوانی در سعادت و کمال ان ان بجای می

شناسای دیان   صاوص دیان در روان  میلر و اول ون، ماهونی، گارتنر، یونگ، آدلر و امثال آنها حائز اهمیت است. در ایان مقالاه باه مبحثای م اتقل در ي     

شناسی ياردايتیم کاه الزم اسات در ایان ب اش تصاریح کنایم        در این دانش است و سپس به يدمات دین به روان« دین»يردايتیم که بیانگر هدف از 

شناسای  وی و یادگیری، روانشناسی معنتوان در مقاالتی م تقل و مجزا به مباحثی همچون روانباشد و میيدمات دین منحصر در این چهار محور نمی

شانايتی  بريی از این ابعااد بصاورت  امنی در بررسای سایرة روان      تنها شناسی معنوی و کار و امثال آن يردايت کههای ج می، روانمعنوی و درمان

 گردد.و يیشنهادات نیز اشاره میحضرت يیامبر اعظم اس،م)ص( درادامه مقاله مورد اشاره و استناد و تحلیل قرار گرفت. در زیر به بريی راهکارها 

توان هر ساله یا هر دو ساله همایشی با این عناوان و از منظرگاههاای ت صصای    ای است وسیع و ژرف که میمقوله« دینی» شناسی معنویت یاروان .1

 به آن يردايت.

 ر داد.توان در ادیان م تلف به صورت تطبیقی نیز مورد مداقه و بررسی قراشناسی دینی را میروان .1

تاوان از صااحبنظرانی از دنیاای اسا،م و غارب و      رساد کاه مای   شناسی معنویت نیز يالی به نظار مای  جای کارگاههای تحلیل و بررسی ابعاد روان .0

 صاحبنظران دايلی است اده نمود.

، ادیاان، علام، دنیاا و آيارت و     گرا در مباحث ياانواده، کاودي  شناسی معنوی و دینسیره رسول اعظم اس،م)ص( بصورت ايتصاصی در ابعاد روان .2

 تر است.امثال آن قابل تأمل و بررسی عمیق

هاای عملی)سایره يیشاوایان( و گ تااری     شناسی معنوی که ماالمال از لطافت و ارزشهای کی ی است و يصوصااً در آماوزه  مبانی زیبا شنايتی روان .5

 گشاید.شناسی معنویت میوین دائره المعارف روانای است که مجال را برای تدایی يیشوایان( منعکس شده است گنجینهو)ر
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