
بررسی تطبیقی  چند نظریه و تکنیک  روانشناسی با قرآن و سیره اهل بیت
(سبک زندگی بهتر)

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث–فاطمه غیاثی راد 
کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی–حسین مالیی 

• درست است كه روان شناسي در تمام زواياي زندگي بشري حضور يافته است به 

ولي بايد توجه داشت كه در سلسله . گونه اي كه انسان از هيچ كدام بي نياز نيست

مراتب تكاملي موجودات، هرقدر باالتر برويم، پيچيدگي و در نتيجه پيش 

بيني  ناپذيري ها، بيشتر مي شود، بعد انساني انسان، و قانون مندي هاي حاكم بر آن،

با ديگر موجودات جهان هستي ، قابل مقايسه نخواهد بود، از همين روي بايد توجه 

داشت كه روان شناسي محصول دست بشر است كه به عنوان يك علم تجربي ، 

فضاي بسيارمحدودي را پيش پاي خود قرار داده است، در حاليكه دين تبيين و 

تنظيم سبك زندگي انسان ها را رسالت خود مي داند و براي تصميم گيري ها و 

رفتارهاي ريزو درشت زندگي انسان ، دستورالعمل داشته كه مستند به خالق بشر ، 

و داراي اعتبار ويژه اي است، چرا كه آفريدگار، به طبيعت و اسرار آفرينش 

(  14الملک ،)« بِيُر أاَل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلخَ »  مخلوق خود، داناتر است

آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست ؟ در حالى كه او از 

ناصر مکارم ..)اسرار دقيق با خبر، و نسبت به همه چيز عالم است 

(14شيرازی،سوره ملک 

• و بديهي است كه اساسي ترين منبع و سند ديني كه به اعتقاد مسلمانان حتي كلمات و

الفاظش نيز، عين كلمات و الفاظ خداوند متعال هستند كه كالم هللا مي خوانندش، 

.همان قرآن كريم مي باشد

• قرآن كريم به منظور دست يابي به خودشناسي و رشد شخصيت و ارتقاي نفس 

انسان به مدارج كمال انساني، مناسب ترين و بهترين راهي را كه بتواند زمينه 

.خوشبختي دنيا و آخرت او را فراهم كند، به وي نشان داده است

• اينکه اساسا علم روانشناسی به تنهايی می تواند پاسخگوی نياز های بشری باشد ؟

و يا اينکه صرف مراجعه به قرآن و سيره  همه افراد جامعه به چگونگی سبک 

درست زندگی کردن پی می برند از سواالتی است که در اين مقاله به آن پاسخ داده 

.می شود 

يجه در مقاالت و پژوهش هايی که بررسی کرديم  به اين نت

ست و رسيديم که علم روانشناسی به ابعاد مسئله پرداخته ا

در نهايت راه حل مخصوص خود را ارائه می دهد ولی به 

مشکلی که با آن مواجه می شويم و خالء ای را در راه حل 

.ها و تئوری ها مشاهده می کنيم و آن خالء معنوی است 

ناسی اساسا دليل تغيير در نگرش های نظريه پردازان روانش

توجه نکردن به تمام ابعاد موضوع مورد مطالعه شان است

اهی و با دانستن اين نکته که خالق از تمام جهات مخلوق آگ

دارد ، پس دستور العمل کامل تر و راه حل سريعتر و 

.جامعتر پيش روی مخلوق قرار می دهد

رآن اگر شناخته ها و ناشناخته های علم روانشناسی را به ق

ج و عرضه کنيم می توانيم با سرعت چند برابر به نتاي

.نظريات روانشناسی دست يابيم

پس اگر در راه حل ها و تئوری ها روانشناسی معنويت 

اسالمی را اضافه کنيم قطعا سبک زندگی کاملی را خواهيم 
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تجزيه و ای ، کتابخانهدر اين مقاله مبتنی بر روش گرد آوری اطالعات به صورت 

،تطبيق داده ها  از متون اسالمی با يافته های نوين روانشناسی ، با تحليل داده ها 

است که بر مبنای روش واستفاده از بانک های اطالعاتی ابزار فيش برداری 

توصيفی و شناسی در قرآن و سيره و روان شناسی صورت گرفته و از روش 

.برای تجزيه و تحليل اطالعات بهره گرفته شده استتحليلی 

نگارندگان در ابتدا با مطالعه دقيق منابع  اسالمی مرتبط با  قرآن و سيره ،تمامی 

مواردی را که  ممکن  بود با موضوع تحقيق در ارتباط باشد استخراج و فيش 

برداری نموده و از سوی ديگر با مطالعه کتب مقاالت و نشرياتی که در مباحث 
. روانشناسی موجود بود به تدوين اين مقاله پرداخته اند


