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چکیذه

کاق  قكآوی ؾقباقۀ م١ىىیث، وؽىث بایؿ م١ىىیث قا ج١كیف کىیم. ایه واژه ؾق قركآن بر  -بكای اوصام یک پژوهً جٙبیقی

ٞ  یرک پرژوهؾق واقٟ، ج١ییه و جعؿیوكفح  اوث و ج١كیف آن  ً جٙبیقری اورث. ایره مقاجر  شىرحصىیی ؿ ؾقیق مىٔرى

قكآوری  -های جٙبیقی ک  بحىان آن قا ؾق پژوهً یوعى یابی ب  ج١كیفی مىاوب بكای م١ىىیث اوث، ب  ٠قالوی بكای ؾوث

حك ک ج١كیف قركاقؾاؾی، بیٍرمالک قكاق ؾاؾ. چىیه ج١كیفی، ب  اِٙالض یک ج١كیف اومی و قكاقؾاؾی ؼىاهؿ بىؾ. ؾق ی

جا ایىك  وگكان ِّعث و مٙابقث کامل آن با واقٟ باٌیم. بىابكایه، ؾق ایره  مؿوٝك اوثهؿاف جعقیق مىاوب بىؾن آن با ا

مقاج ، بعد ایه ویىث ک  م١ىىیث  ؾقوث یا ظق، کؿام اوث و چ  جفاوجی با م١ىىیرث  واؾقورث یرا با٘رل ؾاقؾ، ب كر  

کر  ؾقبراقۀ م١ىىیرث  هایی ؾیرؿااهمقایىۀ وٝكات قكآن با ؾیگك  یق قاوحاای ؾ   با هؿفی مقایى ؾوبال ج١كیفی هىحیم ک ب 

جكیه ج١كیف م١ىىیث ایه اوث ک  آن قا فكایىؿ  وشىؾ ؾاقؾ، مىاوبث ؾاٌح  باٌؿ. ؾق وهایث م١ ىم ؼىاهؿ ٌؿ ک  مىاوب

 شىحصىی ب  وىبث پایؿاق  امك ُقؿوی ؾق لوؿای بؿاویم.

 )قؿوی(، فكایىؿ شىحصى، م١ىای لوؿای. مقّؿنىىیث، قكآوی، م١ -وهً جٙبیقیپژ واژگاوکلیذی:
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هئلبیاوهس

های وىپؿیؿم١ىىی و اكایً قولافمون ب  ؾق اِرٙالض  ها ؾقشىامٟ مؿقن ب  م١ىىیث و ٜهىق و قٌؿ اكوه بالاٍث اوىان

اورث کر  اواوی ؾق اوىان شؿیؿ  پاوػ ماوؿن یک ویال ( ؾجی ی بك بی >;-<:: 7<68ها و اؾیان وىٜهىق )کیىگ  ٠كفان

هرای  ( اكوه:<-A68>6 :>6 جاورگ :69-;68: 6<68اٌؿه قّؿ پاوؽگىیی ب  آن قا ؾاقورؿ. )مگری های اؾ٠ م١ىىیث

هایی هىحىؿ ک  یا ب  ِكاظث اؾ٠ای ٠كٔۀ یک آییه و وبک لوؿای و م١ىىیث شؿیرؿ قا ؾق قاورحای  وىپؿیؿ ؾیىی، اكوه

کم بؿون ؾاٌرحه  ؾاوىؿ، و یا ؾوث های غایی ایٍان می پكوًاىی  وؿ و ؼىؾ قا پاوػها ؾاق جأمیه و١اؾت و وصات اوىان

چىیه اؾ٠ایی، ؾق ٠مل بؽً مهمی ال کاقکكؾهای ؾیه وىحی قا ؾق جأمیه آقامً، اظىان قٔایث با٘ىی وؼىٌربؽحی 

١ىرىی و های م ان و اقائرۀ ایرؿههرا ؾقشام١رۀ ایرك ب  قٌؿ ایه اكوه اوؿ. ظال با جىش  ب  قووؿ قو افكاؾ شام١ ، ب  ٠هؿه اكفح 

٠ىىان  اكایی ال شاورب آوهرا، ملم اورث اب١راؾ مؽح رف م١ىىیرث قا ؾق قركآن بر  های مؽح ف م١ىىیرث قفحاقها و وبک

 ٌؿه ؾاٌح  باٌیم. های اقائ  جكیه مىبٟ ؾیه ب  ؾوث آوقیم جا م١یاقی بكای وىصً و مقایىۀ ؾیگك م١ىىیث مهم

باٌرىؿ. چىاوهر  ؼىاهرؿ آمرؿ، قا ؾق ـهه ؼرىؾ ؾاٌرح   هك فكؾی، جّىقی ال آن ای اوث ک  ممكه اوث م١ىىیث واژه

. افرمون برك اؼرحالف و ابهرامی کر  ؾق اِرل  چیىرحی و  اوؿیٍرىؿ اوؿ، کرامال  یكىران ومی کىاوی ک  ب  ج١كیف آن پكؾاؼح 

ؿ آن، ج١امالت اشحمرا٠ی مر مؤّجف   كجبٗ برا آن و پیامرؿهایهای م١ىىیث وشىؾ ؾاقؾ، ٌكایٗ فكؾی و اشحما٠ی جكىیه یا ٌق

ؾقوحی قوٌه ویىث. ال شهث جاقیؽی، م١ىىیث ؾق شام١ۀ ؾیىی مرا همرىاقه ال اقلي  ال آن ویم ب  فكؾی یا اشحما٠ی ظاِل

مت اورؿ. امرا جعرّى  آقماوی  وامیی بكؼىقؾاق بىؾه اوث، و جىها مىبٟ مهم ج١كیرف و جفىریك آن ٠اجمران و ٠اقفران ؾیىری بىؾه

ؿ اكوهک  ؼىؾ قا ب  ٌكل ٜهى شهاوی ؾقباقۀ م١ىىیث یرؿ م١ىرىی ؾق شام١رۀ ایركان ویرم وٍران ؾاؾه، ق١ٙرا  های وىپؿ ق و ٌق

های مؽح ف لوؿای فكؾی و اشحمرا٠ی مركؾم  جغییكات بیٍحكی قا ؾق م١ىا و ماهّیث م١ىىیث ؾامه ؼىاهؿ لؾ و آن قا ب  ٠ِك 

اه قركآن قا ؾقبراقۀ ىرؿ و ؾیرؿاؼىؾ ومای مقّؿنق کحاب کىؿ ک  مى ماوان جأمل بیٍحكی ؾ ؼىاهؿ کٍاوؿ. ایه ٌكایٗ اقحٕا می

های ؾیگك، بر  ٌرك ی  . م١ىىیث قكآوی قا ٘ىقی با م١ىىیث6های مكجبٗ با آن بیابىؿ جا ال ایه ٘كیق بحىاوىؿ:  م١ىىیث و پؿیؿه

ؾاؾه یرا جعرّىمت  . وىبث ب  جعرّىمت م١ىرىی  قغ7کىىؿه باٌؿA  ٘كفاو  مقایى  کىىؿ ک  بكای اـهان ٠ّك ظأك ویم قاوٟ بی
 جكی با کحاب آوماوی ؼىیً ؾاٌح  باٌىؿ. جك و هماهىگ فحاق مىاوبه ؾق شام١ ، قٕاوت و قآیىؿ
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ٞ  پرژوهً قكآوری ؾقبراقۀ  اما با جىش  ب  ایه ک  واژۀ م١ىىیث ؾق قكآن ب  کاق وكفح  اوث، بكای جٍؽیُ ؾقیق مىٔرى

ن قوٌره ومراییم. ؾق غیرك ایره جعؿیؿ کكؾه، مقّىؾ ؼرىؾ قا ال آم١ىىیث، واچاق هىحیم وؽىث، م١ىىیث قا ج١كیف و 

ااه و مكجكم ـهىری ؼىاهرؿ ِىق ت، هك چ  قا ک  بؽىاهیم ال قكآن ب  م١ىىیث وىبث ؾهیم، مبحىی بك یک ج١كیف واؼىؾآ

ؾ  ال مىٔىٞ ؾق ـهه ؾاقیم. ب  بیان ؾیگك، بایؿ قویككؾمان ؾق مكاش١  ب  قكآن، قویكك -ااك چ  ب  اشمال -بىؾ ک  ال پیً

کامال  آااهاو  ج١كیف و جعؿیؿ کىیم، ورسه، وٝرك  -شا، م١ىىیث اوث ک  ؾق ایه -ی ابحؿا، مىٔىٞ قا ب  قكآن باٌؿ، ی١ى

های مركجبٗ برا آن قا مرىقؾ کراوي قركاق ؾهریم. چىریه ج١كیفری برك اوران  قكآن ؾقباقۀ آن چ  ج١كیرف کركؾیم و پؿیرؿه

قكاقؾاؾی اوث کر  معقرق آن قا  ٌىؾ. ج١كیف اومی وى٠ی ج١كیف میٌىاؼحی، ج١كیف اومی وامیؿه  اِٙالظات قوي

کىؿ جا پژوهً قا بك مبىای آن وامان ؾهؿ. قوٌه اوث ک  ؾق ایره ورىٞ ال ج١راقیف، آن چر  مهرم  ق آغال کاق مٙكض میؾ

 ٘ىق ؼراَ، ؾق ج١كیرف اورمی   باٌؿ. بر  ها و اهؿاف آن می اوث مىاوب یا وامىاوب بىؾن ج١كیف با پژوهً، پكوً

قكآوی مىاوب باٌؿ.  -های جٙبیقی كؾؾ ک  بكای پژوهًكای م١ىىیث بكامیؿه یا اقائ  اٌىؾ ج١كیفی ب م١ىىیث، جالي می

م١ىىیث قكآوی )م١ىىیث ؾقوث یا م١ىىیث ظق بىا بك ا٠حقاؾ اوالمی( مبحىی بك ؼّىِیاجی اوث ک  ما ال قركآن بركای 

 و اوحؽكاز ؼىاهیم کكؾ.ایم، اوحىباٖ  ؾاویم و ج١كیف کكؾه آن چ  م١ىىیث می

 ضًاسی.واژه1

ٌىاوان ٠كب ظحی واژۀ اجم١ىىی ب  م١ىرای ؼرالف مراّؾی یرا   های جغث ٠كبی وشىؾ وؿاقؾ. جغث واژۀ م١ىىّیث ؾق کحاب

ـاجی قا ویم ال واژاان شؿیؿ ؾق جغرث ٠كبری می ( :A68<9 ::8 م١ رىف 88;: 7>68ؾاوىرؿ. )اوریه و ؾیگركان  ؼالف 

م١ىرىی وراؼح  ٌرؿه و ؾق ایره  ک یک مّؿق ش١ ری ال واژۀ م١ىرا وث ٜاهكا  ؾق لبان فاقوی ب  وببىابكایه، واژۀ م١ىىیّ 

فهماوؿ. ؼىؾ ک مۀ م١ىا ویم ب  مقّىؾ، مرؿجىل  ِىقت، ؾق جغث، مفهىم  مكبىٖ ب  م١ىا بىؾن، یا ب  م١ىا قبٗ ؾاٌحه قا می

قا م١راؾل اوگ یىی ؾق لبان  ٠Spiritualityكبی و  وٝكان وى٠ا  واژۀ اجكوظاوّیة ؾق لبان کىؿ. ِاظب و مٕمىن ؾمجث می

( ب  ؾمیرل مؽح رف، امركوله ؾق شهران Nasr, 1991:xvi-xviiؾاوىؿ. ) و محكاؾف با ک مۀ م١ىىیث ؾق لبان فاقوی می

(، ;;-9;: 7<68ویژه ؾق مباظرد مكبرىٖ بر  آمرىلي و پكوقي)کیىرگ  غكب، م١ىىیث اهمیرث لیراؾی یافحر  و بر 

 ,Ashar & Lane-Maherیث ؾق کىب و کراق )مىفق( و Mohamed et al., 2004:102-105بهؿاٌث والماوی)
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جىشهی ؾق اقجباٖ با م١ىىیث اوصام  لبان  م١اِك، جعقیقات قابل ( پژوهٍگكان و محؽّّان اوگ یىی249-259 :2004

های ٠ ىم اوىراوی  ٌح پژوهی و ؾیگك ق های قواوٍىاوی، پكوحاقی، ؾیه های ؾاوٍگاهی شؿیؿی ؾق قٌح  و لیكٌاؼ   ؾاؾه

 Spiritualityهای ٠ می اوث، بكای ؾمجث بك م١ىىیرث، ال واژۀ  ایه جاليهایی ک  ظاِل  اوؿ. ؾق وىٌح  هجأویه کكؾ

 ٌىؾ. اوحفاؾه می

باٌرؿ کر   مریالؾی( می 6:55جرا  6655ای ال اوگ یىی  میاو  ) واژه Spiritاوث.  Spiritواژۀ   Spiritualityقیٍۀ 

ال واژاران فكاوىرۀ  Esperitقوؾ. ایره واژه ال  کاق مری م١ىا و مقّىؾ ب  اکىىن ؾق م١اوی مح١ؿؾی ماوىف قوض، قوان، شان،

ب   Spirare مجیىیو با واژۀ ب  م١ىای شان یا َوَفه و َؾم اكفح  ٌؿه  Spiritusمیالؾی(، یا ال واژۀ مجیىی  6855قؿیم )جا 

( ایه Webster's Dictionary of Word Origins,1995: 438-439م١ىای جىفه کكؾن، یا ؾمیؿن مكجبٗ اوث. )

اوؿ، با ایه ٠قیؿه ؾق اقجباٖ اوث ک  ؼؿاووؿ قوض لوؿای )یا قوض ؼرىؾ(  م١ىا ٜاهكا  همان ٘ىق ک  بكؼی ویم اظحمال ؾاؾه

های ؼرال  اٌراقه  )اجهام( ک  ب  ؾقیافرث وااهراوی اوؿیٍر  Inspirationؾمیؿ. همهىیه، واژۀ قا ؾق آؾم، وؽىحیه بٍك، 

آییه هىرؿو( کر  ؾق  مقّؿنجكیه محىن  جیىی قیٍ  اكفح  اوث. اوپاویٍاؾها یا ج١ یمات وّكی )ال مهمؾاقؾ ال همان واژۀ م

ای  م( و قوض قائرل ویىرث و اوجری قا بر  اىور اىو  جمایمی میران َوَفره )ؾَ   .م وىٌح  ٌؿه، هیچ 755جا  55;های  وال

و فاقرؿ جصّ ری. ? فه )ؼىؾ( برا٘ىی )ؾقووری(وَ @و ? ظیات همۀ اٌیا@کىیم:  کىؿ ک  ما ؾومی قا ج١كیف می جىِیف می

شب بقای اوىان اوث. ؾق ا٠حقاؾات ؾیىری ویرم )برا َوَفه ؾق اوپاویٍاؾها، ظ ىل امك وامحصّ ی ؾق امك محصّ ی اوث ک  مى

کىؿ و هىگرام مرك   یات ماّؾی اوث ک  واق١یث شىم آن قا معؿوؾ ومیی ؾق شمئیات( قوض ظقیقحی وقای جص ّ اؼحالفاج

 (;8-:8: :=68 ،اوااكؾؾ. )فىوح کىؿ جا ب  اِل ؼىؾ بالاكؾؾA ؾقوث ماوىؿ بالؾمی ک  بكمی ک میشىم قا جك

باٖ ؾاٌحه با ؾیره، یرا برا قوض و شران اکىىن ؾق جغث اوگ یىی، ب  م١ىای ویژای  اقج Spiritualityؾق هك ِىقت،  

یره شرا و بركای ایره چر  ؾق ا ( اما آنOxford Advanced Learner's Dictionary, 2004:1245اوىاوی اوث. )

هرای  اوث ک  بركای پژوهً Spiritualityپژوهً مهم اوث، ؾوث یافحه ب  یک ج١كیف اِٙالظی بكای م١ىىیث یا 

 قكآوی مىاوب باٌؿ. -جٙبیقی
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هایهختلفهعًىیتپیطیًۀتعریف.2

ؿی اوث. بكؼری ال معققران  ُب١ ای پیهیؿه و چىؿ محؽّّان بكآوىؿ ک  مفهىم م١ىىیث ویم هماوىؿ مفهىم ؾیه، واله

مٍراهؿه  ٘ىق مىرحقیم قابل های بىیاؾی و مفهىمی ک  بر  ىحیوامىؿA ه های پىهان  می میؿاوی ایه اىو  مفاهیم قا واله

ٌىوؿ. ایه مفراهیم، پیهیرؿه و م١مرىم  چىؿُب١رؿی  هؿۀ بكؼی ال اب١اؾ والوؿۀ ؼىؾ، اوحىباٖ میویىحىؿ، ب ك  ال مٍا

 Millerهرا قا ؾق ؼرىؾ شرای ؾهرؿ. ) یک وىص  یرا ُب١رؿ واظرؿ بحىاورؿ م١ىرای ارىهكی آنباٌىؿ، بؿون ایه ک   می

&Thoresen, 2003: 28 امرىق ؾیىری،  وفك ٌرامل قواوٍرىان، قواوسمٌرک، وكپكورث =;ال  =:<6( کالقک ؾق

ه ٌىان و فی ىىف ؼىاوث جا ؾیه قا ج١كیف کىىرؿ. او بر  ایره وحیصر  قوریؿ کر  ؾیر ٌىان، مكؾم ٌىان، شام١  ؾیه

، با ><<6کىىؿ. اوكات ؾق  ای چىؿوشهی اوث و محؽّّان ال واژۀ ؾیىی، چیمهای بىیاق محفاوجی قا اقاؾه می پؿیؿه

های مكبرىٖ بر  ؾاوٍرمىؿان  میالؾی، ؾق وىٌح  75  ؾق وؿۀ ج١كیف مؽح ف ال م١ىىیث ک 95ام جع یل معحىای  اوص

ؾهرؿ  های مح١ؿؾ اشحما٠ی وٍران می یث قویؿ. پژوه٠ً ىم اشحما٠ی اقائ  ٌؿه بىؾ، ب  وحیصۀ مٍابهی ؾقباقۀ م١ىى

ٌىوؿاان و مكؾم  ىؾ ؾاقؾ، ؾق میان مّاظب ک  جىى٠ی ک  ؾق ؾیؿااه و ج١كیف محؽّّان، وىبث ب  ؾیه و م١ىىیث وش

 ىجی ویم شاقی اوث. م١م

ویىرحىؿ برا  هایی ک  بیٍحك شىبۀ ٠مىمی ؾاقوؿ و ب  ؾیه، آیریه و مرفهب ؼاِری مكبرىٖ جكیه ج١كیف ؾق اؾام ، مهم

جك بیان ؼىاهرؿ ٌرؿ.  یف ٠مىمیٌىؾ. ؾق مبعد اقلیابی، ٠ ث امیىً ج١اق ها، بیان می ق٠ایث جكجیب لماوی  اوحٍاق آن

 ٌىاوان، محك مان و فی ىىفان ؾیه اقائ  ٌؿه اوث: اكان، شام١  ؾقمان نٌىاوان، قوا ها جىوٗ قوان ایه ج١كیف

و ٌرفقث ورك و کراق ؾاقؾ.  ف وهایی، با مىشىؾات بكجك، با ؼرؿا و برا ٠ٍرق. ق مكو اىحكؾۀ اوح١ؿاؾ اوىاوی ک  با اهؿا6

(Tart, 1975: 4) 

آن جعٝرات م١ىرای وشرىؾ ٌؽّری قا  یابؿ کر  فركؾ ؾق . ُب١ؿی مح١اجی ؾقون جصكبۀ اوىاوی ک  ؾق جعٝاجی جص ی می7

 ,Shafranske & Gorsuchجكی شرای ؾهرؿ. ) ٌرىاؼحی اىرحكؾه کىؿ جا ؼىؾ قا ؾق لمیىۀ هىحی شىیؿ و جالي می می

1984: 231 ) 
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هرای  وشىؾ آمؿه و ب  کمرک بكؼری ال اقلي . یک وبک  بىؾن و جصكب  کكؾن ک  ب  وبب آااهی ال یک ُب١ؿ مح١اجی ب 8

هایی ؾقباقۀ ؼىؾ، ؾیگكان، ٘بی١ث، لوؿای و هك چ  ومؾ فركؾ، وهرایی معىرىب  اكؾؾA اقلي می ٌىاوایی مٍؽُ قابل

 (Elkinset al, 1988: 10ٌىؾ. ) می

مىٍاوۀ ؼؿاووؿ ب  ؾاٌحه قابٙ  با ؼىؾي/ پاوػ مرا بر  یرک آقلوی ٠میرق و اوركاقآمیم  . پاوػ اوىاوی ب  ؾ٠ىت  بمق 9

 (Benner, 1989: 20یافحه شایگاه ؼىؾ. ) اوىاوی بكای ج١اجی و جى یم، آقلویی بكای

 (Vaughan, 1991: 105. )مقّؿنای ٌؽّی )یا ؾقووی( ال امك  . جصكب :

 (Fahlberg & L. A.  Fahlberg, 1991: 274هىگام جمان با امك اجهی، ؾقون ؼىؾ، با آن وك و کاق ؾاقیم. )چ  ک  . آن ;

 (Doyle, 1992: 302. شىحصى بكای م١ىای وشىؾی. )>

کىرؿ( و قاهری کر   کىؿ )بك ٘بق ایماوً، لورؿای قا ورسكی می . قوٌی ک  فكؾ ؾق لوؿای قولمكه، ایماوً قا لوؿای می=

 (Hart, 1994: 23اكؾؾ. ) ا ٌكایٗ وهایی وشىؾ مكجبٗ میٌؽُ ب

 (Armstrong, 1995: 3ؾهؿ. ) ای با قؿقت بكجك ک  ٌیىۀ ٠م ككؾ فكؾ قا ؾق شهان جعث جأذیك قكاق می ظٕىق قابٙ . <

. شىحصىی ٌؽّی  م١ىا و هؿف ؾق لوؿای ک  ممكه اوث ب  ؾیه مكجبٗ باٌؿ یا وباٌؿ. ایه شىحصى پیىورؿی قا برا 65

فركاؾ و بؽً ا ؾهىرؿ و ؾق وحیصر ، اجهرام ها و ا٠مال  ؼىؾامیه و یا ؾیىی ؾق پی ؾاقؾ ک  ب  لورؿای م١ىرا می اوقها، اقليب

ٌان هىحىؿ. ایه پیىوؿ، مىشرب ایمران، امیرؿ، ِر ط و جىاومىرؿی  وشىؾیبكاوگیماوىؿۀ ایٍان بكای کىب بهحكیه ظاجث 

های لورؿای و  ؼرىؾ و ؾیگركان، آاراهی و پرفیكي ورؽحیاوث. پیامؿهای ایه و١ٔیث ٠باقجىؿ ال جرفت، بؽٍرایً 

 (Tanyi, 2002: 506های وشىؾی) ال ١ٔفمیكایی، اظىان پكقوگ  والمحی شىمی و قوظی، و جىاوایی  فكاجك قفحه 

ٌرىؾ. جصكبرۀ اظىران یرا  اجحی ال بىؾن، ک  ب  امكی اجهی و فكا٘بی١ی، یا ب  وٝمی مح١اجی ال واق١یرث مكبرىٖ می. ظ66

 (Wuthnow, 2004: 307قوؾ. ) ث ب  یک اَبكواق١یث ک  ال جصاقب لوؿای ٠اؾی فكاجك میآااهی وىب

 (Zinnbauer & Pargament, 2005: 35-36. )مقّؿن. شىحصىی فكؾی یا اكوهی بكای امك 67

 (Clarke, 2006: 543ها و باوقهایی ک  مىح مم ج١اجی فكؾ اوث. ) . همۀ ایؿه68

 (Holmes. 2007: 24). شىحصىی اوىاوی بكای م١ىا. 69
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پرفیك ظرق یرا  هرای اشحىاب واپفیك اوىان مؿقن و ویژای های اشحىاب . ُجب و اىهك ؾیهA فهم شؿیؿی ال ؾیه ک  با ویژای:6

ـیرل: ٠امرل ج١ّبرؿ ؾق آن، جرا ظرؿ امكران  ٌؿهA ؾیىی با ویژای یافح  و ٠قالوی ؾA ؾیه  ٠قالویثؼىب او واوالااقی وؿاق های 

کم،  اكایی ؾیىی  ایىصرایی و اکىرىوی اورث و ؾورث جصكب   اجكا قا بك ظىاؾخ جاقیؽی ؾاقؾ، وى٠ی ظفف ٌؿه اوث، کمحكیه

ب  کمحكیه ظرّؿ ممكره قوریؿه اورث، ؾق آن، بر  ورى٠ی ال ٘ بؿ، باق  محافیمیكی آن  ؾق همیه ؾویا میبؽٍی ال آذاق جؿّیه قا 

باٌؿ، فكوقیؽح  اوث، ؾق ؼرؿمث اوىران و  ؾن میلؾایی ٌؿه و آن چ  مكبىٖ ب  معّ ی بىؾن و مق١ٙی بى اٌؽاَ قؿاوث

کرر  بر  آقامررً، امیررؿ و ٌرراؾی هرای مٍررحكک کىرراوی  قفرٟ مٍرركل اواورری او اورث، ورر  اوىرران ؾق ؼررؿمث آنA ویژای

ـیل: بكای او یگاو  پكوً و یرا بمقاحركیه پكورً، ایره اورث کر   اوىان م١ىىی اوىاوی اوث با ویژایاوؿA  یافح  ؾوث های 

لوؿای اِیل و ؼىؾفكماوفكما اوث، و  لوؿای ٠اقیحی و ؾیگكفكماوفكما، باوقهای اوىران م١ىرىی، فقرٗ ، ؾاقای ?چ  کىم؟@

اكی،  وقلی، اظىران او، فقٗ ب  ؼیكؼىاهی )٠رؿاجثشىیی و اقاؾۀ  وات و ٠ىا٘ف او فقٗ ب  شمال٘ بی، اظىا ب  ظقیقث

وقلؾ، ِرؿاقث ؾاقؾ و برامؼكه،  اورّیث ومریهای ؾیگكان ؾقبراقۀ ؼرىؾ ظّى  وقلی( محمایل اوث، وىبث ب  ؾاوقی و معبث

 (><8 -6=8، 8=7 -<77، >76: 6، 9<68کىؿ. )م كیان  اوىان م١ىىی هم  چیم قا ال ؾقون ؼىؾ ٘ ب می

یابیتعریف3 هایهختلف.روشارز

قلیرابی، کىیم. م١یراق اِر ی  ا های مؽح ف  م١ىىیث ال ؾو مالک و م١یاق اورحفاؾه مری ؾق ایه شا، بكای اقلیابی ج١كیف

ؾورث ؾاؾن  جك بیان ٌرؿ کر  هرؿف ایره مقاجر  ویرم بر  قكآوی اوث. پیً -های جٙبیقی مىاوب بىؾن  ج١كیف با پژوهً

بایرؿ ج١كیفری ال  ی قكآوری جىاورب ؾاٌرح  باٌرؿ،ی١ىی هرا های جٙبیقی ؾق پژوهً ج١كیفی ال م١ىىیث اوث ک  با هؿف

جك  شاوبر  ها، بر  وعرىی هم  آن وىبث ب  م١ىىیث قا با ؾیگك ؾیؿااهم١ىىیث قا بكامیىیم ک  بك اوان آن، بحىاویم ؾیؿااه قك

ؿ  مىٔرىٞ جكیه جعؿیر شا، یا مىاوب جكیه ج١كیف بكای م١ىىیث ؾق ایه ک  مىاوب قوؿ مقایى  کىیم. بىابكایه، ب  وٝك می

اورث جمرام وعىی ک  جا شایی کر  ممكره  بكای یک پژوهً جٙبیقی، ج١كیف و جعؿیؿی اوث ک  ٠ام و ٌامل باٌؿ، ب 

مٍحكکی قا بیابرؿ  اوؿ، پىًٌ ؾهؿ و وش  های مؽح ف فككی اقائ  ؾاؾه وٝك ال وع   ج١اقیف مهمی قا ک  محفككان ِاظب

ی محفاوت  جعّقق  آن )وش  مٍرحكک( باٌرىؿ. جىهرا ؾق ِرىقجی کر  ها ها و قاه های مؽح ف، مّاؾیق و وبک ک  م١ىىیث

های مؽح رف فكركی قا  ایكی ؾیرؿااه جرىاویم مىٔرٟ جك جعاٚ کىیم، می لجك و ٌام ج١كیف و جعؿیؿ قا ؾق وٙعی اوحما٠ی
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حرایصی کر  امـهاوی( ؾورث یرابیمA و جك )٠یىی، ب  م١ىای بیه و ب  وحایصی ٠یىیومىؾه   وىبث ب  آن وش  مٍحكک، مقایى 

اق  مىاورب برىؾن، آن قا جكیه ویژای ج١كیف م١ىىیث کر  م١یر جك ؼىاهؿ بىؾ. بىابكایه، مهم ها واؾه مى ما  جىافق بك وك آن

 کىؿ، ٠ام و ٌامل بىؾن ج١كیف اوث. اقحٕا می

مىٝىق    فهم ٠كفی ؾق کاقبكؾهای قایرس واژۀ م١ىىیرث اورث. بر -ماوىؿ هك واژۀ ؾیگك -ها م١یاق ؾوم  اقلیابی  ج١كیف 

ن اورث و یرا ال ٌىاوایی فهم ٠كفی یا ب  جٍؽیُ ٜهىق، جىوٗ معقق بىىؿه ٌؿه ک  ا٠حبراق آن مبحىری برك جىافرق ؾاوقا

ً  یرک ج١كیرف ٌىؾ. ؾق ٠یه ظال، چىن هؿف ؾق ایره شرا،  های جعقیقات میؿاوی بكای آن ٌاهؿ آوقؾه می یافح  ارمیى

یافحه ب  یک ج١كیف کامال  ٠كفی )ج١كیف مفهىمی(، م١یراق  مىاوب بكای اهؿاف جعقیق اوث )ج١كیف اومی( و  ؾوث

ایركؾ کر   ای ذاوىی و فك٠ی ؾاقؾ و ب  ایه ؼا٘ك، مىقؾ  جىش  قركاق می ىب ها بكای ایه پژوهً، فقٗ ش ؾوم  اقلیابی  ج١كیف

ه، ٔركوقجی جا شایی ک  ممكه اوث، ال ج١كیف مفهىمی  آن فاِ   وگیركؾ. بىرابكای ج١كیف اومی و قكاقؾاؾی  م١ىىیث،

 کاقایكی م١یاق ؾوم، ؾقث و وقث لیاؾی قا ِكف کىیم. وؿاقؾ جا بكای ب 

یابیتعریف4 ها.ارز

اورؿA امرىقی ماوىرؿ جىاورایی براجقىۀ  ها و امىق مؽح فی جمكکم کكؾه ٌىؾ، ج١اقیف بام، بك شىب  ٘ىق ک  مٍاهؿه می انهم

و  7افحؿ )ج١اقیف ٌرماقۀ  ق جعٝاجی ال لوؿای اجفا  می(، جصكبۀ ؾقووی  ؼاِی ک  ؾ6ؼاِی ؾق اوىان )ج١كیف ٌماقۀ 

ای  (، پاوػ بر  ؾ٠رىجی اجهری، یرا پاورػ بر  اوگیرمه=و  8اقۀ (، وبک ؼاِی ال افقان لوؿای )ج١اقیف ٌم66و  ;و  :

(، ظٕرىق 69و  67و  65و  >امرىقی ؼراَ )ج١راقیف ٌرماقۀ (، فكایىؿ شىرحصىی  9ؾقووی و ؼاَ )ج١كیف ٌماقۀ 

ی بر  ؾاق ؾیره(، 68(، باوقهایی برا پیامرؿهای ؼراَ )ج١كیرف ٌرماقۀ <های  ؼاَ )ج١كیف ٌماقۀ  حیای با هى قابٙ 

بىؾن ویم ؾق ج١اقیف بام،اغ ب با ورى٠ی اقجبراٖ برا م١راوی وشرىؾی و یرا برا (. ؼاَ :6یف ٌماقۀ وبكی ؼاَ )ج١ك

 ان ٌؿه اوث.و اجهی و یا با اهؿاف وهایی، ج١اجی، کمال و ٠قالویث بی  مقّؿنهای بكجك،  هىحی

ً  ظاِرل ال ال م١ىىیث، اجبح  با قٟٙ وٝك ال قرؿقی جٍر :6ج١كیف ٌماقۀ   جقكیبا  قوٌه اوث ک  مقّىؾ اِ ی ىی

ی اوث. امرا ؾاق ؾیهها، یک وبک ال  نهای فكؾی اوىا کاقبكؾ ک مات و ٠باقات محفاوت، وٝیك ؾیه، فهم ال ؾیه و ویژای

ٌكال چىیه ج١كیفی ایه اوث ک  ٜاهكا  بىی هایی قا ک  ؾق کاقبكؾ قایرس  واژۀ م١ىىیرث، م١ىرىی معىرىب  اقی ال اوىانا 
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ىؿ. مرال  افكاؾی ک  ب  فكْ با ؼؿاوورؿ اقجبرا٘ی قرىی ؾاقورؿ، وجری ؾق ؼی ری ال ک ٌىوؿ، ال ٌمىل ج١كیف ؼاقز می می

قا برؿون اورحؿمل  های ایٍران اورؿ و افحر  فكماوفكما هىحىؿ(، بكای اٌؽاِی قؿاورث قائل وقلوؿ )ؾیگك مىاقؾ ج١ّبؿ می

و مق١ٙی  جأوریه  آن محّكری  ٌان بك ظىاؾخ  جاقیؽی ؾیه، یا اؤاٞ مع ی پفیكوؿ، یا بؽً مهمی ال باوقها و ا٠مال می

ی( ااكچ  اقجبرا٘ی ویكومىرؿ برا ؼرؿا و یرا ٌان وهفح  اوث و غیكه، )چىیه افكاؾ اوث، یا باق محافیمیک اكاوی ؾق باوقهای

بؽً قا ویم ؾقک کكؾه باٌىؿ، بك ٘بق ایره ج١كیرف، م١ىرىی ویىرحىؿ، ؾق ظراجی کر   آقامًؾاٌح  و جصاقب  مقّؿنامىق 

فهماوىؿ، ؾق ایه مىاقؾ، مح١اقف و ٌایٟ اوث. چىیه اٜهراق وٝركی ؾوق ال واقرٟ  ک  م١ىىیث قا می ٜاهكا  کاقبكؾ واژااوی

ای اوث بكای  ویىث، ب ك  جىِی  ٌىؾ، ، جىِیف واق١یث بیكووی  آن چ  م١ىىیث وامیؿه می:6كیف ٌماقۀ ویىث ک  ج١

ٌرمىل کرم، مىاورب پرژوهً جٙبیقری چ  ک  بهحك اوث م١ىىیث وامیؿه ٌىؾ. ؾق هك ِىقت، ایه ج١كیف بر  ؾجیرل  آن

 باٌؿ.  ومی

ـاجری ؾق 68ج١كیف ٌماقۀ  ـات، و چ  ال شهث کاقکكؾ، مبهم اوث. ب  وؽه ؾیگرك، چر  ج١كیرف قا  ، چ  ال شهث 

  ٜاهكا  ایه چىیه اوث(، با ابهام مىاش  ؼرىاهیم برىؾA لیركا هرم چیىرحی باوقهرایی کر  وٝك بگیكیم و چ  کاقکكؾی )ک

م١ ىم ویىث، و هم ج١اجی فكؾ ب  ٠ىىان کاقکكؾ باوقها، بىیاق ک ی و بر  ٘رىق ورام١یىی، بر  وشرىه مىح مم ج١اجی هىحىؿ، 

ها  مؿجىل واژۀ م١ىىیث قا ؾقبكؾاقوؿۀ ایرؿه ک  ٜاهكا  ؾق کاقبكؾ مح١اقف، ااك جك ایه باٌؿ. وكحۀ مهم كپفیك میمؽح ف جفىی

ایرركؾ. برر  ج١بیررك ؾیگررك، مقّررىؾ  م ؾقبكمیو باوقهررای ؼرراَ هررم بررؿاویم، افررمون بررك ایرره، چیمهررای ؾیگرركی قا هرر

ث، ب كر  اظحمرام  همیٍر ، ورىٞ ؼاِری ال قفحاقهرا، ها و باوقهرا ویىر ای ال ایرؿه کىىؿاان ایه واژه، فقٗ اىو  اوح١مال

ها و باوقهایی ؾق فكؾ، مىرح مم ج١راجی  قاوحی، ایؿه یم ؾق مؿجىل ک م  ؾاؼل اوث. ؾق واقٟ، ااك ب اظىاوات و ٠ىا٘ف و

برالی چ  کر  وقرً واورٙ  قا  ٘كفۀ ٠ ّیث ال باوقها ب  ج١اجی فكؾی بكقكاق باٌؿ، ٜاهكا  آن ؿ، ی١ىی یک شكیان یکاو باٌى

 68مىل مؿجىل واژۀ م١ىىیث اوث. بىرابكایه ج١كیرف ٌرماقۀ ومایؿ ویم مٍ کكؾه و باوقها قا ب  پیامؿ  ج١اجی فكؾی ؼحم می

 قوؿ. ویم مىاوب ب  وٝك ومی

، <کىىرؿ، ماوىرؿ ج١كیرف ٌرماقۀ  های ؾیگرك جفىریك می ای با هىحی ٙ ب  ظٕىق یا وشىؾ قاب ج١اقیفی ک  م١ىىیث قا

و ظحری ج١راقیفی  66و  ;و  :و  7ٌماقۀ   ومایىؿ، ماوىؿ ج١اقیف ای ؾقووی ج قی می هایی ک  آن قا جصكب  همهىیه ج١كیف
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، )جمرام ایره 9ىىؿ، ماوىؿ ج١كیف ٌرماقۀ ک ک  آن قا پاوػ ب  ؾ٠ىجی ؼاَ، یا پاوػ ب  اوگیمه و وؿایی ؾقووی جىِیف می

م١كفری  -با جككاق و ظّىل پیامؿهایی ؾق لوؿایااك چ  همكاه  -ج١اقیف( پؿیؿۀ م١ىىیث قا بیٍحك، یک قویؿاؾ مق١ٙی

قوؿ مفهىم م١ىىیث ؾق کاقبكؾهای قایرس آن  ها. ؾق ظاجی ک  ب  وٝك می مىحمك ؾق بكؼی ال اوىان کىىؿ، جا یک ویژای   می

وق، های وىبحا  پایؿاق قفحاقی )قفحراق بر  م١ىرای ٠رام ٌرامل برا ٠باقت اوىان م١ىىی، بىا بك فهم ٠كفی، ب  ویژایمرال  ؾق 

ک قابٙ  یا جعّقق یک جصكب . ااك ایه ٘ىق باٌرؿ جك اوث جا ب  قؼؿاؾهای ؾف١ی ماوىؿ ظّىل ی اظىان و ٠مل( ومؾیک

 ها.اىو  قابٙ  یا جصكب  اوث، و  ؼىؾ آو ىىیث، مىح مم جعقق آنهای وىبحا  پایؿاق قفحاقی بؿاویم، م١ و م١ىىیث قا ویژای

ٍحك وراٜك اىیؿ، ؾق ِىقجی ک  مىاقؾ کاقبكؾ ایه واژه، بی ویم فقٗ ال یک اوح١ؿاؾ و جىاوایی باجقىه می 6ج١كیف ٌماقۀ 

کاق قوؾ. ب  ٠ىرىان مررال،   ک  ِكفا  بكای اٌاقه ب  یک اوح١ؿاؾ ؼاَ اوىاوی ب قویؿۀ آن اوث جا ایه ف١ ّیث های ب  ب  شىب 

، ور  بر  شهرث وشرىؾ یرک اورح١ؿاؾ ٌىؾ ها ال اوىان غیكم١ىىی محمایم می اوىان م١ىىی، ب  شهث وشىؾ همیه ف١ ّیث

ْ  ایه ک  اوح١ؿ  ها وشىؾ ؾاقؾ. اؾ  اوىاوی اوث، ؾق همۀ اوىاناوىاوی ک  بىا بك فك

ؾاوىرؿ،  های وىربحا  پایرؿاق قفحراقی ؾق فركؾ( می ویژای)ٜاهكا  ج١اقیفی ک  م١ىىیث قا وبكی ال بىؾن و لوؿای کكؾن 

ویژه هىگرامی کر  ورى٠ی  ٌرىوؿ، بر  جىاوىؿ مىاقؾ ِؿ  ٠كفی  ایه مفهىم قا ٌرامل  ، بهحك می =و  8ٌماقۀ   ؿ ج١اقیفماوى

٠رؿم  کم، ي، پىیایی و ظكکث قا ویم بفهماوىؿA لیكا وفاقي و جأکیؿ اهل م١ىىیث ب  مكاقبث یا مصاهؿت و یا ؾورثجال

و  >ٌرماقۀ   غف ث بكای قویؿن ب  وحیصۀ مٙ ىب، جىِی  و ؾوحىقاج١م ی مٍهىق و محؿاول اوث. بك ایه اوان، ج١اقیف

قوىؿ، اجبحر  اارك برا أراف  کركؾن  بهحكی ب  وٝك می  ج١اقیفکىىؿ،  ک  م١ىىیث قا وى٠ی شىحصى ج قی می 69و  67و  65

لوؿای فكؾ هم مىقؾ جأکیؿ قكاق ایكؾ، ؤىض بیٍحكی ؼىاهؿ یافرثA  قیؿی، ؼّىِیث  پىیایی و ؾوام  وىبی  شىحصى ؾق

 ؾق لوؿای.  ماوىؿ فكایىؿ وىبحا  پایؿاق شىحصىی ؼاَ

و م١ىا. م١ىرای  مرىقؾ  شىرحصى ؾق ایره  مقّؿنم اوثA امك مىقؾ  وٝك، یكی ال ایه ؾو چی  قیفاج١مح١ ق شىحصى ؾق 

یابرؿ. امرا  ؿ وشىؾی و یا هؿف لوؿای، جىِیف و جىٔیط  بیٍحكی میىوویم م١مىم  با ک مات و ٠باقاجی ما  اىو  ج١اقیف

 ٠باقت  شىحصىی م١ىای وشىؾی یا شىحصىی م١ىا و هؿف لوؿای، ؾایكۀ ٌمىل آن قا بریً ال ج١كیف کكؾن م١ىىیث با
 ایكؾ.    آوقؾ ک  ؾق اؾام  مىقؾ بكقوی قكاق می ؾهؿ و مٍكل ؾیگكی قا پیً می ظؿ اىحكي می
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یابیتعریفًىیتباهععه.ارتباط4-1 ها(ًایزيذگی)ديبالۀارز

جىان م١ىىیث قا ؾق اِٙالض شىحصىی م١ىایی وشىؾی یا م١ىایی بكای لورؿای ج١كیرف  ؾق مقام ج١كیف  م١ىىیث، آیا می

 جىان م١ىىیث قا ٌٖك اواوی بكای یک لوؿای م١ىاؾاق معىىب ومىؾ؟ ؾق مقام ج١كیف  م١ىاؾاقی  لوؿای، آیا میکكؾ؟ یا 

ۀ ٌرمىجی ها مىفی باٌؿA لیكا محؽّّان اغ ب بكای اِٙالض  م١ىاؾاقی  لوؿای، ؾایك وؿ پاوػ ب  ایه پكوً ب  وٝك می

ـیرل قا جىٔریط ؾهریم: جك ال اِٙالض  م١ىىیث قائل هىحىؿ. بكای  مكاجب اىحكؾه ب  قوٌه ٌؿن ایه مٙ ب بایؿ ؾو وكحرۀ 

ایركؾ کر  هریچ اقجبرا٘ی برا ؾیره و  جىش ، مرىاقؾی قا ؾقبكمی لباهای ق وؽىث ایه ک  م١ىای لوؿای ؾق بكؼی ال ؾیؿااه

کىىرؿ،  یهایی ک  آن قا ٠ام و ٌامل ج١كیرف م ها، ظحی ؾیؿااه ی وؿاقوؿ و وكحۀ ؾوم ایه ک  م١ىىیث ؾق اکرك ؾیؿااهؾاق ؾیه

 ٌىؾ. با ؾیه و امىق ؾیىی مكجبٗ ج قی می

جك ٌرؿن  والی و جّركفاجی شهرث وأرط با ؼالِ  -محم  نؾق ایه شا، بكای جىٔیط وكحۀ اول، ال مٙاجب مقاجۀ جؿئى

های  کىیم. محم فی ىىف امكیكایی  ؾاوٍگاه ژوهاوىربىق  اورث کر  مقرامت مح١رؿؾی ؾق قولوامر  اوحفاؾه می -ِؿ آنمقا

ایره  هایی ال چىؿیه کحاب قا ؾق ایه مىٔٞى وگاٌح  اوث. ایٍان ؾق یكی ال قباقۀ م١ىای لوؿای مىحٍك کكؾه و فّلم١حبك، ؾ

بىؿی و  ح آوقی، ؾور ؼىبی، شمرٟ های مؽح رف ؾقبراقۀ م١ىرای لورؿای قا بر  مقامت ک  ب  فاقوی هم جكشم  ٌؿه، وٝكی 

کىىرؿ، بر   بىیاؾی و ٌكایٗ والوؿۀ یک لوؿای م١ىاؾاق قا بیان می های مكبىٖ ب  م١ىاؾاقی ک  واؼحاق بكقوی کكؾه اوث. ایؿه

براوق، ا٠حقراؾ بر   های فكا٘بی١ث ٌرىوؿ. بكؾاٌرث باوق جقىیم می ای فكا٘بی١ثه اكا و بكؾاٌث های ٘بی١ث ؾو ؾوحۀ بكؾاٌث

ٌرىوؿA  اركوه جقىریم میها بر  وىبرۀ ؼرىؾ، بر  ؾو لیك ؾاوىؿ. ایه وٝكیر  اؾاقی لوؿای ملم مییک ق مكو قوظاوی قا بكای م١ى

اوورؿ قا ٌرٖك ملم و کرافی بركای ؿؼهای ؼؿامعىق، قبٗ و وىبث  اوىان با  معىق. ایؿه های قوض های ؼؿامعىق و ایؿه ایؿه

ؿن لوؿای ٌؽُ ج قی می رث م١ىرىی  ورامیكا و  های قوض کىىؿ، ؾق ظاجی ک  بىا بك ایؿه م١ىاؾاٌق معىق، ا٠حقاؾ ب  یرک وٌك

براوقان،  یا اؼكوی، ٌٖك ملم و کافی بكای م١ىاؾاقی لوؿای اورث. اجبحر  بىریاقی ال فكا٘بی١ث وٞى ؼاِی ال لوؿای ابؿی

های  معرىقی اورث. ؾق ٠ریه ظرال، وٝكیر  یكىران، هرم مبحىری برك ؼرؿامعىقی و هرم قوض ؿای  بام١ىا ب ولوؿ ک   م١حقؿ

 (>;7-5=7 :7=68ؾهىؿ. )محم  معىق  معٓ، وقً اواوی قا فقٗ ب  یک ٘كف می قوض ؼؿامعىق یا

اكایران  ث١وكحۀ مهم بكای بعد ما ایه اوث ک  بؽً قابل جىشهی ال مباظد مكبرىٖ بر  م١ىرای لورؿای ال آن  ٘بی
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ی جىاوؿ ب  لوؿای م١ىا ؾهؿ،  اكایان ممكه اوث بسفیكوؿ ک  ؼؿا یا قوض می اوث. ٘بی١ث وجی ٔكوقی بىؾن  چىیه ٌ٘ك

های  ؾاوىرؿ. بكؾاٌرث ی قا بكای م١ىاؾاقی  لوؿای کافی میهای ؼاِی ال لوؿای ؾق ٠اجمی ِكفا  ماؾّ  قا اوكاق کكؾه، اىو 

های  ها، پىلیحیىیىرث ٌرىؾ. پكااماجیىرث می اركا جقىریم اكا و ٠یه لیكاكوه  ٌرؽُ واكایاو  ال م١ىای لوؿای، ب  ؾ ٘بی١ث

ؿااه ایٍران، اكایاو  ال م١ىای لوؿای اٌحكاک ؾاقورؿ. ؾق ؾیر های ٌؽُ ها ؾق جع یل ها و هیىمی مىٙقی، اامیىحاوىیاجیىث

اكایان ؾقباقۀ ایه ک  کرؿام ُ ایكی ایصابی ؼاَ او اوث. ٌؽ بؽٍؿ، وابىح  ب  ٌؽُ و شهث آن چ  ب  لوؿای م١ىا می

ورؿ  وٝرك ؾاقورؿ. بكؼری ال ایٍران م١حقؿ ، اؼحالفقواوری، ؾق م١ىراؾاق کركؾن لورؿای مرؤذك اورث -جىاوایی یا ظاجث ـهىی

ها یا کاقهای ؼرىؾ( ظاِرل  ل اظىان قٔایث ؾاٌحه )مرال  ال امیىًهىحىؿA م١ىای لوؿای ا  اظىاوات ٌؽُ اواوی

ق آن جمایالت قا ب  قا جابٟ جمایالجی می یٌىؾ، بكؼی ؾیگك م١ىای لوؿا می ؾوث آوقؾه اورث. بكؼری  ؾاوىؿ ک  ٌؽُ مح١ َّ

١ىراؾاقی لورؿای امركی ها، بكای م هىحىؿ ک  پفیكي بكؼی ال اهؿاف ؾق لوؿای و جالي بكای جعقق آن  بك ایه باوق ؾیگك هم

هرای ٠یىری و  های لورؿای ٘بی١ری )اقلي شىب  وؿ ک  بكؼی ال اكاها بك ایه باوق اكاها، ٠یه اوث. ؾق مقابل  ٌؽُ  اواوی

ؽّی( و و  ؾاٌحه هك قویككؾ ایصابی ٌؽّی، می اوؿ آن قا م١ىاؾاق والؾ. لوؿای م١ىاؾاق ؾق وٝك ایٍران، ال همركاه جى غیٌك

های  های مىحقل ال ـهه و قوان فكؾی و ب  ج١بیرك ؾیگرك، ٔرمیم  ٌرؿن شرفابیث ؼاَ با اقليقواوی  -ٌؿن قىای ـهىی

ا ؾاقای اوؿ کر  چر  چیرمی یرک کراق ق اكاها ؾقیقا  مٍؽُ وككؾه ٌىؾ. اجبح ، ٠یه های ٠یىی ظاِل می ٌؽّی با شفابیث

ـاجی( می اورؿ،  اورؿ. بكؼری ال ؼالقّیرث ورؽه افح  کىؿ و ؾق ایه مىقؾ، هك کؿام ب  قاهی قفح  اقلي )یا شفابیث( ٠یىی )یا 

اورؿ و  ویژه، اظىان و ٠مل ؼیكؼىاهاو  قا ب  ٠ىىان ٌكایٗ م١ىاؾاقی لوؿای مٙكض کكؾه ای م كات و ا٠مال اؼالقی، ب  ٠ؿه

( ؾق هرك 6<7-5=7اوؿ. )همران:  ها قا مهرم ؾاوىرح  ؾیگكان ویم ؾق ایه مىقؾ، ؼّىِیات ؾیگكی، ماوىؿ ٠بىق ال معؿوؾیث

ایركؾ کر  ممكره  اكایاو  ؾقباقۀ م١ىرای لورؿای، مرىاقؾی قا ؾقبكمی اکىىن ایه وكح  قوٌه اوث ک  وٝكات ٘بی١ث ِىقت،

 اىو  اقجبا٘ی با مٕامیه ؾیىی وؿاٌح  باٌىؿ. اوث هیچ

های پژوهٍری و جعقیقرات مح١رؿؾ  جىان ظاِل یافح  ی قا میؾاق ؾیهاما وكحۀ ؾوم، ی١ىی اقجباٖ و ومؾیكی م١ىىیث با 

ی، و هرم مفهرىم ؾاق ؾیرهها، اٌاقه ٌؿ، هم مفهىم ؾیه یا  جك، ؾق اول بعد ال ج١كیف ی ؾاوىث. همان ٘ىق ک  پیًمیؿاو

اوؿ. برا وشرىؾ ایره، همیٍر  ؾق بریه  های محفاوت ج١كیف ٌؿه ٌىان و ؾیگكان، ب  ٌیىه م١ىىیث میان محؽّّان  قوان

ُب١ؿی و اىحكؾه بىؾه و جمایم آٌركاقی برا  ىم، هك ؾو چىؿوعى اشمال ایه جىافق وشىؾ ؾاٌح  ک  ایه ؾو مفه محؽّّان ب 
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های ؾیىی و م١ىىی، م١مىم  جعرث چحرك  میالؾی، پؿیؿه 75ویژه جا پیً ال ؾهۀ پایاوی وؿۀ  هم وؿاقوؿ. ؾق ایه ؾیؿااه، ب 

، ال ؾهرۀ قفحىرؿ. هرك چىرؿ کاق می ٌؿوؿ و یا اِٙالظات  ؾیه و م١ىىیث ب  شای هم بر  اىحكؾۀ والۀ ؾیه شای ؾاؾه می

جؿقیس ؾق غكب و ٌرك  ٠راجم قواز پیرؿا کكؾورؿ،  ک  َاٌكال مح١ؿؾ و شؿیؿی ال ایمان، جعث ٠ىىان م١ىىیث، ب  5=<6

جؿقیس، ب  ٠ىىان  یک والۀ محمایم، و مىٔى٠ی مصما بكای پژوهً میران محؽّّران مٙركض ٌرؿ.  مفهىم م١ىىیث ویم ب 

های فركؾی ابركال ایمران،  ث وهاؾهای ورىحی ؾیره، افرمایً ٌركلقواز اٌكال شؿیؿ م١ىىیث همكاه بىؾ با کاهً اهمیّ 

های ؾیىی و براقلجك ٌرؿن ؼّىِریث جكركاكایری ؾیىری و  شابصایی ال جأکیؿ بك باوقهای ؾیىی، ب  وىی جأکیؿ بك جصكب 

م١ىىیرث ٌركل ی و ؾاق ؾیرههای  مفهىمی   مؿاقای فكهىگی. ایه اؤاٞ وبب ٌؿ جا ؾق شام١ۀ ٠ می، جمایمی بیه واله

ت ؾوااور  ج١كیرف ٌرّؿ  جكیه ِىقت  آن، بكؼی ال محؽّّان ایه ؾو اِٙالض قا ؾق یک چاقچىب  ب  ایكؾ، و ؾق افكا٘ی

ـاجی، ایىحا، وهاؾی، ٠یىی، و مبحىی بك باوق قا ؾق مقابل  م١ىىیث  کاقکكؾی ، پىیرا، ٌؽّری، ؾاق ؾیهکىىؿA مرال  ااهی  ی  

 (Zinnbauer & Pargament, 2005: 22-27اوؿ. ) ـهىی، و مبحىی بك جصكب  قكاق ؾاؾه

ی و م١ىىیرث قا ؾاق ؾیرهٌرؿه، وشرىؾ جمرایم میران ؾو مفهرىم  امكوله، ااك چ  با جىش  ب  جعرّىمت اشحمرا٠ی  اٌاقه

ٌىاوری، مٍركالجی قا ؾق پری  جىان اوكاق کكؾ، ؾق ٠یه ظال، ؾوقٙبی ج قی کكؾن  ایه ؾو مفهرىم، ال ظیرد اِٙالض ومی

وؿ ج١كیف کكؾن م١ىىیث ب  ٌك ی کامال  کراقکكؾی، مركل جمرایم آن قا  رال، محؽّّان م١حقؿب  ٠ىىان م ؼىاهؿ ؾاٌث.

ـاجی بركای م١ىىیرث جعراٚ وٍرىؾ، ومی قوگ ؼىاهؿ کكؾ. ااك هىح  های مٍاب  کم با پؿیؿه های  جرىان آن قا ال پاورػ ای 

ؾهىرؿ، محمرایم ومرىؾ. یكىران  ف لورؿای( میها ب  مىائل وشىؾی لوؿای )ماوىرؿ مىرۀ ۀ م١ىرا و هرؿ ؾیگكی ک  اوىان

هرای ٌؽّری، جّرىیك  های وكىمق و کامال  غیكؾیىری، شىرحصىهای وشرىؾی و یرا اقلي پىؿاٌحه  م١ىىیث با جصكب 

 ؾهؿ.  مبهمی ال مفهىم م١ىىیث اقائ  می

کر  مىاوربی اورث ای ِكفا  ٌؽّی، اوم  واؾیؿه اكفحه بىحك فكهىگی  همهىیه، ج١كیف کكؾن م١ىىیث ب  ٠ىىان پؿیؿه

ؿ می اكای وىپؿیرؿ ؾق  هرای م١ىىیرث ها و اكوه یابؿ، ذاویا  جىش  وككؾن ب  ٜهرىق ورالمان م١ىىیث ؾق آن، مصال ٜهىق و ٌق

( همهىریه، >:-:65: ;<68مكاجب ورالماوی ؾاقورؿ. )ور١یؿی،  شام١  اوث ک  کم یا بیً اقحٕائات وهراؾی و و ىر  

کىرؿ،  صاقب مح١اجی اوث و هیچ باوق و ا٠حقاؾی آن قا ظمایرث ومیت ؾقووی و ججّىق م١ىىیحی ک  ِكفا  مبحىی بك اظىاوا
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ی  ٠راقی ال اظىران ؾاق ؾیرهک  جّىق ٠كه آن بركای   اىو  های مىشىؾ اوث، همان بىیاق ؾوق ال واق١یث بیكووی  م١ىىیث

 كب  هىحىؿ.اوگیمي و جصای ال اوؿیٍ ، اظىان، قفحاق،  ی و م١ىىیث، هك ؾو آمیمهؾاق ؾیهباٌؿ. ؾق واقٟ،  چىیه می

هرا ؾق ؾو  ی و م١ىىیث ؾق مقرام ج١كیرف و قركاق ؾاؾن  آنؾاق ؾیهجكیه اٌكاجی ک  ال شؿاکكؾن مفهىمی   اما ٌایؿ مهم

ی و ؾاق ؾیرهاىیان، ال  آیؿ، ایه اوث ک  چىیه جمایمی با ؼىؾپىرؿاقه  و بكؾاٌرث اکررك پاورػ قٙب  واوالااق ب  وشىؾ می

و هرم م١ىرىی  ؾاق ؾیرهؾهؿ اکركیث مركؾم ؼرىؾ قا هرم  ح١ؿؾ میؿاوی وٍان میهای م پژوهًؼىاوی وؿاقؾ.  م١ىىیث هم

پىؿاقۀ ؾیىی و ؼىؾپىرؿاقۀ م١ىرىی، یرک همبىرحگی م١ىراؾاق  ها، میان ؼىؾ اىو  پژوهً پىؿاقوؿ. افمون بك ایه، ؾق ایه می

وؿ ک  ایره اركوه   عققان م١حقؿپىؿاقوؿ. م اىیان ؼىؾ قا م١ىىی، اما غیكؾیىی می ٌىؾ. ب  ، همیٍ  اق یحی ال پاوػ ؾیؿه می

ی و ؾاق ؾیرهوالی   های مكبىٖ ب  ؾوقٙبی جأذیك ایؿه ی ؾاقوؿ، و جعثؾاق ؾیههایی مىفی وىبث ب   اق ّیث، ؾق واقٟ، وگكي

 :Zinnbauer & Pargament, 2005کىىرؿ. ) ی شىرحصى میؾاق ؾیرهم١ىىیث، هىّیث م١ىىی ؼىؾ قا ؾق شرؿایی ال 

هرای وىپؿیرؿ م١ىرىی، واکاقآمرؿی  ؾهؿ ک  ااك چ  یكی ال ٠ رل وقوؾ افركاؾ بر  اكوه می ها وٍان وهً( بكؼی ال پژ29

ی مكوىم ؾق بكآوقؾن ویالهای م١ىىی ایٍان اوث، اما مفاهیم ؾیىی، اغ ب بىحك مىاوبی بكای پرفیكي اؾ٠اهرای ؾاق ؾیه

حك مركؾم، برا اجكرا بر  یرک ؿ، بركای بیٍرهرای وىپؿیر ٘ىق ک ی، م١ىىیث ظحی م١ىىیث کىىؿ. ب  م١ىىی شؿیؿ فكاهم می

هرای وىٜهرىق  لمیىۀ ؾیىی، شفب م١ىىیث افحؿ. مكؾم م١مىم  با بكؼىقؾاقی ال یک پیً چاقچىب ؾیىی ؼاَ اجفا  می

 (9;: ;<68لمیىۀ ٌؽّی بسفیكوؿ. )و١یؿی  ٌىوؿ، هكچىؿ ممكه اوث ؾق مكاظل ب١ؿی، جغییكاجی قا ؾق آن پیً می

کىؿ ک  مفهىم م١ىىیث با وشىؾ جمرایمی  وكحۀ ؾوم قا بكای ما قابل قبىل میكهای بام، وشىؾ مٍكالت مفکىق ؾق وٙ

ی یافح ، ب  آن ومؾیک و با آن مكجبٗ اوث. و با جىش  ب  وكحۀ اول، ی١ىری ایره کر  م١ىرای لورؿای )یرا ؾاق ؾیهک  با مفهىم 

ح  باٌرىؿ، بر  ایره وحیصر  ه ؾیىری وؿاٌراىو  اقجبا٘ی برا مٕرامی ایكؾ ک  ممكه اوث هیچ وشىؾی(، مىاقؾی قا ؾقبكمی

 مقرّؿنجكیه ج١كیف بكای م١ىىیث، ایه اوث ک  آن قا و  شىرحصىی م١ىرا، ب كر  شىرحصىی امرك  قویم ک  مىاوب می

کىریم: فكایىرؿ  اىور  بیران  جرىاویم آن قا ایه ( ک  با أاف  کكؾن  قیؿی ک  پیٍحك اٌاقه کركؾیم، می67بؿاویم )ج١كیف ٌماقۀ 

ؾق لوؿای. ب  کاق بكؾن واژۀ وىبحا  بكای قواوؿن ایه مٙ رب اورث کر  ِرؿ  ٠كفری   مقّؿن پایؿاق امك شىحصىی وىبحا  

پایؿاقی و ؾوام بكای جعقق م١ىىیث، کافی اوث. اجبح ، بكای ایه ک  مىاوب بىؾن ایره ج١كیرف ؤرىض بیٍرحكی بیابرؿ، 
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 ملم اوث. مقّؿنجىٔیعی بكای مفاهیم فكایىؿ شىحصى، و امك 

ذهتعریفبرگسی.تبییى5

هقّذش.اهر5-1

? ٌؿه ب  یک م١بىؾ و اجهر  یرا امرك مىرّمه ٌؿه یا وقف ؾاؾه اؼحّاَ@ب  م١ىای   Sacer، واژۀ  Sacredقیٍۀ مجیىی واژۀ 

بىؾه ک  اکىىن فقٗ ب  ٌكل ِرفث  Sacrenؾق لبان اوگ یىی، ؾق واقٟ، ٌكل وىم ال ف١ل مهصىق   Sacredاوث. واژۀ 

ً  م١برىؾ، اؼحّراَ @میالؾی، ب  م١ىای   69وؿۀ  ال Sacredقوؾ. ِفث  کاق می ب  آن چ  ک  بكای ؼرؿمث یرا پكورح

 :6ویرم بركای ایره واژه، ؾق ورؿۀ ? وماواق  ظكمث و بمقاؿاٌرث ؾیىری@کاق قفح  و وسه، م١ىای   ب ? ٌؿه  یافح  یا محمایم

و یرا   یرا قابٙر   ؾق چیىرحیآن چر  کر  @ؾق م١ىرای   Sacredمریالؾی،  ;6ث. بامؼكه، ؾق وؿۀ میالؾی جكىیه یافح  او

( Webster's Dictionary of Word Origins, 1995: 405ویرم بر  کراق قفحر  اورث. )? کاقبكؾي، ؾیىری اورث

کىىؿA مىّمه، چیمی کر   میهای مؽح ف بیان  ، م١مىم  همیه م١اوی قا ب  ٌیىه Sacredهای م١اِك ویم بكای واژۀ  فكهىگ

 اق  وحایً و اظحكام، مكجبٗ با ؼؿا  یا مكجبٗ با یک م١بىؾ. ال اٌیاء  م١مىجی محمایم ٌؿه، وماو

پژوه و مىقغ آجماوی وؽىرحیه کىراوی بىؾورؿ کر  ال  ٌىان فكاوىىی و قوُؾجف ُاّجى، ؾیه اظحمام  امیل ؾوقکیم، شام١ 

٠ مری ا بكای جٍكیط جصكبۀ ؾیىری و م١ىرىی برا قوٌری مىٕربٗ و ؾق محرىوی بكای ج١كیف ؾیه و م١ىىیث ی  مقّؿنواژۀ 

قا مٍؽّۀ اِ ی اوؿیٍرۀ ؾیىری  مقّؿنو چیمهای وا مقّؿن، جقىیم شهان ب  چیمهای 67<6اوحفاؾه کكؾوؿ. ؾوقکیم ؾق 

یا اورحىاؾ بر   نمقّؿ های محمایمکىىؿۀ ایه ؾو ؾوح ، اوحىاؾ ب  بكجكی  ٌأن و قؿقت چیمهای  ؾاوىث. او بكای بیان ؼّ ث

کىٌؿ ؾاكواوی مٙ ق قا ب  ٠ىىان مرالک جمرایم ایره  ؾاوؿ و می یقی ومیقا مالک ؾق مقّؿنوابىحگی و جب١ّیث چیمهای وا

بىؿی ورمؾ اـهران  ؾو ؾوح  جىٔیط ؾهؿ. اجبح ، جىٔیعات ؾوقکیم بیٍحك، اجكا کكؾن و ظىاج  ؾاؾن ب  ؤرىض ایره جقىریم

شهرث  ( ؾوقکریم ؾق وه رۀ وؽىرث بر =9-7:: 9=68هایی ؾقیرق. )ؾوقکریم،   اوث، جا ٌمكؾن مٍؽّ ؾاق ؾیهمكؾم  

( و ؾق 8:-6;و  78-86: :<68ٌىان بىؾن، جىها ب  ومىؾ ؼاقشی ؾیه و ُب١ؿ اشحما٠ی آن جىش  ؾاقؾ )ور١یؿی،  شام١ 

ی ٠یىری )و ها اكایاوۀ ؼرىؾ )و ور  جفىریكی( بیٍرحك بر  ٌریىه اذبات  ٌىاؼحی وه ۀ ؾوم ب  مقحٕای قویككؾ ؼاَ شام١ 

قو بركای او  های ٌؽّی و ؾقووی ایٍان، ٠القمىؿ اوث. ال ایه آااهی جا ؾاق ؾیهی و قفحاق بیكووی مكؾم  ؾاق ؾیه٠مىمی( 
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کىرؿ کر  مقّرىؾ ال  مهرم اورث و بر  همریه شهرث جأکیرؿ می مقّؿنایكی مكؾم وىبث ب  همۀ مّاؾیق  وعىۀ مىٟٔ

ورىگ،  ورامیم، ویىرثA جؽح  ٘ىق م١مرىل ؼرؿایان یرا اقواض می فقٗ وشىؾهای ٌؽّی اوث کر  بر  مقّؿنچیمهای 

ج قری ٌرىؾ.  مقرّؿنجىاورؿ امركی  ای ال چىب یا یرک ؼاور ، ؼالِر ، هرك چیرمی می ، وىگكیمه، جك ٍم ؾقؼث، چ

های بىیراوی ظیرات  های کحابً، مرال  وقحری کر  ِرىقت ( ؾق ٠یه ظال، ؾوقکیم ؾق ب١ٕی بؽً<9: 9=68)ؾوقکیم، 

اي قا  مٍرؽُ کركؾه و قابٙر  قا مقّؿنکىؿ، واؼىاوح ، مّؿا  معىقی   ؾیىی قا میان قبایل بؿوی اوحكاجیا جىِیف می

 اىیؿ: کىؿ. وی می با ؾیگك مّاؾیق  آن جكویم می

پرستی،دیِىفالويىعجايىر،فالودستهازافرادبطرییافالوگروهازتصاویريیستت،بلکتهدیتىيتىعیيیترویتىتن

هتابیتاهیسدواهیچکتذامازآوهبتآيکهالبتهاوجىددارد،بذووياموغیرضخصیاستکهدرهریکازایىباضًذهبی

تتاری استت،ختذاییکتهياموبیتطخص،بیتماهیهالکآويیست...خذاییکهبییکیضىد،هیچهىجىدیبه

(252ضمارچیسهاپراکًذهاست.)هماو:درووجهاوقرارداردودرايبىهبی

 وىیىؿ:  ؾق شای ؾیگك، ب١ؿ ال جىِیف یكی ال مىاوک ؾیىی، می

ایازضتىروجببته،چنىيتههمکتىاستتدینترخىیطتتىختىدراتىاودریافتکهبطردرچًیىهرتبهايیهیآسبه

بیًتذ،يیرویتیکتهویراضذهبهديبتا آوهیبازيطًاسذ.چًیىآدهیکهخىدرازیرسلطۀیکيیرویبیرويیوکطیذه

(222اختهاست،بیًذیطذوعملکًذ...)هماو:وسچهدرحالتهعمىلیازاایغیرازآوداردتابهضیىهواهی

هرای  همیه ویركو یرا ویكوهای -بؿون ایه ک  جّكیط کىؿ -ؾق ومؾ ؾوقکیم مقّؿنؾق واقٟ، مّؿا  اِ ی و معىقی  

ه، یرا  قاهك و مى ٗ ؾق باوق و ا٠حقاؾ آؾمیان اوث. ؾیگك چیمها فقٗ ب  شهث قابٙ  و پیىوؿ با ایه قرؿقت های بكجرك و مىرمَّ

 ٌىوؿ. ٌمكؾه می مقّؿنها،  مایی و ؾمجث بك آنالوب

 -ٌرىاؼحی کىٌؿ جرا برا وگراهی قوان قویككؾ قوؾجف ُاّجى وىبث ب  ؾیه بك ؼالف ؾوقکیم، اشحما٠ی ویىث، ب ك  می

ومایرؿ کر  مقّرىؾ او ال امرك  جىِیف کىؿ و جّكیط می مقّؿنپؿیؿاقٌىاؼحی، اظىان و آااهی آؾمی قا وىبث ب  امك 

ـات  اجهی اوث. ُاّجى ؾق فّل امك)یا  مقّؿن ، ب١ؿ ال ایره کر  ؾقک  >6<6های اول جا چهاقم کحاب ماوؿااقي ؾق  ُقؿوی( 

ؾاورؿ، ؼىاوىرؿاان قا بر   های مفهىمی لبران می های ٠قل بٍكی و قاجب کامل امك ُقؿوی قا مبحىی بك قهایی ال معؿوؾیث
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ل اظىران مؽ ىقیرث، وابىرحگی ؾق قوض و اورحغكا  ؾق و اؼىاورؿ. ا بیؿاقکكؾن  اظىاوات مكبىٖ ب  جصكبۀ ؾیىی فكامی

واکی و ٠ٝمرث و قالآجرىؾای و ٌرى  و  کىؿ و وسه اظىان هیبث ٠ؿم، ؾق مقابل یک قؿقت مٙ ق مىحىجی ٌكوٞ می

کر  برا  مقرّؿن( بىابكایه، ُاّجرى بر  ؾیگرك مّراؾیق >8-;<: 5=68ُاّجى، ق.ک: ؾهؿ. ) شفب  ؾق جصكبۀ ؾیىی قا جىٔیط می

 ٌىوؿ، هیچ جىشهی وؿاقؾ. می نقّؿ مواوٙ ، 

جیاؾه، ؾق شاافحاؾن امك ب١ؿ ال ؾوقکیم و ُاّجى، آذاق یک جاقیػ ، ب  ٠ىىان ٠ىّرك اواوری  مقّؿنوگاق ؾیگك  اؾیان، میكچا ا 

جاقیؽی  -ٌىاواو  (، قویككؾی مكؾم;:<6) هقّدسو يا هقّدسؾیه و م١ىىیث، مؤذك بىؾه اوث. قویككؾ اجیاؾه ؾق کحاب  

ؾق ویك جاقیؽی  ؼىؾ ؾق شىامٟ اوىاوی و قوابٗ اشحما٠ی  مركجبٗ برا آن  مقّؿنماوىؿ ؾوقکیم ب  همۀ مّاؾیق و هاوث. ا

جىش  ؾاقؾ و بىابكایه، بكقوی ؼىؾ قا ب  جىِیف ٠میق  اظىان و آاراهی آؾمری، وىربث بر  مّرؿا  ؼراَ و اِر ی 

فحه  یرک ٌركل بىیراوی بركای لورؿای ؾیىری و یرا ؼالف ؾوقکیم، ؾقپی کىؿ. ال وىی ؾیگك، اجیاؾه بك مىعّك ومی مقّؿن

ؾهؿ. امرا اجیراؾه  باٌؿ، ب ك  هماوىؿ ُاّجى، ب  جصّ ی همان مّؿا  ؼاَ و معىقی اهمیث می اقشاٞ همۀ اؾیان ب  آن ومی

ٌرىؾ، ب كر  جصّ ری امرك قؿوری  پؿیؿاقٌىاؼحی ایه جصّ ی ؾق قوان و ـهه آؾمی محمكکرم ومی -ٌىاؼحی بك ماهّیث  قوان

ٌرىوؿ، ؾق جراقیػ و  می مقرّؿنی ک  ب  واوٙۀ همریه جصّ ری، مقّؿو( قا ؾق اوىاٞ اٌیاء  وامقّؿن ی مفهىم اِ )مّؿا 

ک ی  یک امك بر @ؼىؾ قا همهىن  مقّؿنٌىؾ، لیكا  کاوؾ. ال وٝك او، اوىان ال وشىؾ امك قؿوی آااه می فكهىگ بٍكی می

ایه شهان ج١ ق وؿاقؾ، ؾق چیمهایی ک  مح١ ق ب  ایه شهران ب  والؾA جصّ ی  واق١یحی ک   ، محص ی میمقّؿنال وا? محفاوت

ٌىاوراو  ؾق  ٘ىق جراقیؽی و مكؾم بؽٍری قا بر  کىٌؿ فكایىرؿ قممآمیرم جصّ ری و جقّؿن و ؾویای ٘بی١ی هىحىؿ. اجیاؾه می

جیاؾه،  فكهىگ  (:>68های مؽح ف بكقوی کىؿ. )ا 

٘ىقی  می وىبث ب  ؾیه و م١ىىیث جأذیكی ب  وما ؾاٌح ، بر ٠مىٜاهكا  کاقهای امرال ؾوقکیم، ُاّجى و اجیاؾه ؾق ٌىاؼث 

ؾق ٌىاوایی و مٙاج١ۀ ؾیره )و م١ىىیرث( برؿون  مقّؿنکىىؿ ک  ااكچ ، کاقایی مفهىم  ک  امكوله، محؽّّان اـ٠ان می

بر   ؾق معافل ؾاوٍگاهی و فكهىرگ ٠مرىمی، مقّؿنبعد و مىاقٍ  وماوؿه، وجی میان اوحقاؾاجی ک  وشىؾ ؾاقؾ، ایؿۀ امك 

مرىقؾ پرفیكي قركاق اكفحر  اورث.   کىىؿه بكای ؾیه )و م١ىىیث(، ب  ٘ىق اىحكؾه ٠ىىان یک م١یاق مى ٗ و ٠امل ج١كیف

(Guthrie, 1996: 124-138اجبح ، شرای ج١صرب اورث کر  ؾورث ) وٝكاوی کر  م١ىىیرث قا  کم، بكؼری ال ِراظب
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افرمون برك ؼرؿا،  مقرّؿنکىىؿ ک  مفهرىم  جأکیؿ میىؿ، م١مىم  با اوحىاؾ ب  ؾوقکیم، کى ج١كیف می مقّؿنشىحصىی امك 

افحر ،  ات  پیًمقّؿورها و ویكوهای مح١اجی، هك شىب  ال لوؿای قولمكه و هك ٌیء ٠اؾی قا ویم ک  ب  شهث قابٙ  برا  اجه 

 ،مقرّؿن، جىجیرؿات مقرّؿن، وقرایٟ قرّؿنمهای  ها و مكان هایی قا ال لمان ایكؾ. آن ااه، مرال ٌىؾ، ؾقبكمی می مقّؿن

کىىرؿ و  و غیكه بیران می مقّؿنهای اشحما٠ی  ، وقًمقّؿنٌىاؼحی  های قوان ، ویژایمقّؿنهای  ، اوىانمقّؿنا٠مال 

ٌرىوؿ یرا ور ؟ ؾق  هىحىؿ، وجی آیا مح١ ق شىحصىی م١ىىی هم واقٟ می مقّؿنؾهىؿ ک  ایه مىاقؾ، هك چىؿ  جىٔیط ومی

 مقرّؿن(، شىحصىی مرال  ؼرىؾ  لمران و مكران  مقّؿنك حصىی م١ىىی )ب  م١ىای کٍف و ظفٛ امظاجی ک  ٜاهكا  شى

چ  کر  ال میكچرا  ویىث، ب ك  شىحصىی همان امك مح١اجی، ؾق لمان و مكان  مىحىب ب  آن اوث. ؾق واقٟ، با جىش  ب  آن

جیاؾه وقل کكؾیم، اوىان ُقؿوری قا ؾق ّ ی امك ُقؿوی ؾق امىق ٠اؾی(، امرك بؽٍی )و ا٠حقاؾ ب  جص ها ال ٘كیق فكایىؿ  جقّؿن ا 

کاووؿ. بك ایه اوان، آؾمی هك چ  بهحك بحىاوؿ، ق مكوهای بیٍحكی ال لوؿای ؼرىؾ  ق مكوهای مؽح فی ال لوؿای ؼىؾ می

 ٌىؾ. جك معىىب می ها شىحصى )کٍف و ظفٛ( کىؿ، م١ىىی ببیىؿ و ظقیقحا  امك ُقؿوی قا ؾق آن مقّؿنقا 

، یا بر  مقّؿنافٌث، مقّىؾ ال امك  مقّؿنبىٖ ب  اِٙالض  ن چ  ال مالظٝات جغىی و جىٔیعات مكبىا بك جمام آ

های بكجرك و مىرّمه ؾق براوق و اوؿیٍرۀ  ج١بیك بهحك، مقّىؾ ال امك ُقؿوی ؾق ج١كیف  مىقؾ وٝك ال م١ىىیث، قؿقت یا قرؿقت

آن اظىران  بٍرك ؼرىؾ قا مقهرىق آن، یرا وابىرح  بر ها یا هك امك مح١ال و ماوقائی کر   آؾمی اوثA ؼؿا، م١بىؾها و اجه 

 کىؿ. اما مقّىؾ ال واژۀ ک یؿی ؾیگك  ایه ج١كیف، ی١ىی واژۀ شىحصى چیىث؟ می

.فرایًذجستجى5-2

جىان ؾقبكؾاوؿۀ و  مكظ ۀ اِ ی  کٍف، ظفٛ و بالج١كیف  امك قؿوی ؾاوىرث. مقّرىؾ ال کٍرف  فكایىؿ شىحصى قا می

یكی ب  امك قؿوی اوث. کٍف امك قؿوی ب  م١ىرایی یصاؾ قابٙ ، ؾقک  ظٕىق و اظىان ومؾکكؾن و یافحه  امك قؿوی، ا

ک  بیان ٌؿ، ممكه اوث مىٍأ اظىاوات ؾیگكی ؾق آؾمری ٌرىؾ، ماوىرؿ اظىران مؽ ىقیرث، اظىران قالآجرىؾای، 

و اظىران   واکی، ٠ٝمث و شفبۀ امك قؿوی، اظىان  ٠ٍق و ٌى   ب  او، اظىان  اجهامات قؿوری ال شاورب او هیبث

 (>8-;<: 5=68ُاّجى، ق.ک:  ىقات او. )وظؿت با او و با ٠اجم مؽ

مقّىؾ ال ظفٛ امك قؿوی، ظفٛ اقجباٖ با امك قؿوی و جؿاوم ؾاؾن ب  جصاقب م١ىىی اوث کر  ؾق مكظ رۀ کٍرف، 
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شؿیرؿ، برا وّیب آؾمی ٌؿه اوث. مرال  ااهی ممكه اوث ا٠حقاؾ ب  امك قؿوی، یا اقجباٖ برا آن، ال شاورب ا٘ال٠رات 

ظكمحی قكاق ایكؾ. ؾق ایه ِىقت، ممكره اورث ا٘ال٠راجی کر   ٠مل ؾق م١كْ آویب و بیجهؿیؿاجی قوبكو ٌؿه و ؾق 

افحؿ ک  افكاؾ، ؼىؾ، ال مىریك م١ىرىی  مىٍأ ایه جهؿیؿات هىحىؿ، جىشی ، جّفی ، ب ىک  یا جعكیف ٌىوؿ. ااهی اجفا  می

ا، جىبر  کركؾن، قكبراوی کركؾن، ب  امك قؿوی، ماوىؿ ا٠حكاف ب  ؼٙاههای بالاٍث  ٌىوؿ. ؾق ایه ِىقت، قاه مىعكف می

هایی بركای وگهرؿاقی و ظفرٛ امرك  اوموای اشحما٠ی، جىبی  ومىؾن  ؼىؾ، شبكان ؼٙاها، جٙهیك و جمکیرۀ ؾل و غیركه ٌریىه

و قابٙر   های مهم ؾق لوؿای، ممكه اوث ا٠حقاؾ، اظىران باٌىؿ. ااهی ویم بكؼی قویؿاؾهای مىفی و فقؿان قؿوی می

و ؾجسرفیك ؾق وقای فاش١ر  و  مقرّؿنؿ. ؾق ایه اىو  مىاقؾ ویم ؾق وٝك اكفحه  یک ٘كض و هرؿف با امك قؿوی قا جهؿیؿ کىى

ظاؾذۀ ج ػ، یا جفىیك آن ب  ٠ىىان فكِحی بكای قٌؿ م١ىىی، یا اوحىاؾ آویب و فقؿان ب  یک اقاؾۀ بكجرك، مهكبران و ظكریم 

حىؿ ک  باوق افركاؾ و اقجبراٖ ایٍران قا برا امرك هایی هى ؾق همۀ مىاقؾ ؾقک کكؾ، قويجىان مقّىؾ و ظكمث او قا  ک  ومی

 (7=-;=: 9=68کىىؿ. )پاقامىث و ماهىوی،  قؿوی ظفٛ می

بامؼكه، فكایىؿ مىحمك  شىحصى ممكه اوث ؾقبكؾاقوؿۀ بالج١كیف امك قؿوی اكؾؾ. ٔكوقت بالج١كیف لماوی بركای 

قواوی فركؾ،  -ی لوؿای یا جغییكات ؾقووی  جعّىمت معیٗ اشحما٠ی و قویؿاؾهاٌىؾ ک فكؾ شىحصىاك م١ىىی مٙكض می

لوؿ ک  باوق و جصكبۀ امك قؿوری بر  ٌریىۀ شراقی و ورّىحی آن، ایكایری و   ای ققم می ٌكایٗ فكهىگی یا فككی او قا ب  اىو 

غییكاجری بىیراوی ؾق فهرم امرك ؾهؿ، ؾق ایه ِىقت، شىحصىی امك قؿوی، مىح مم ج شّفابّیث ؼىؾ قا ومؾ فكؾ ال ؾوث می

ٌرؿه ؾق  یافح  و جاله کٍف ا ٌیىۀ اقجباٖ با آن اوث. ال ایه په، فكایىؿ شىحصى، ظفٛ ایه امك قؿوی  جغییكٌكلقؿوی، ی

وٝك فكؾ ؼىاهؿ بىؾ. هك اوىان م١ىىی ممكه اوث ؾق لوؿای  ؼىؾ، باقها جصكبۀ امك قؿوی قا ال ؾوث ؾهرؿ و ؾوبراقه آن 

 (Zinnbauer & Pargament, 2005: 33-34کٍف ومایؿ. )قا ب  اىوۀ ؾیگكی 
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گیریيتیجه

قكآوری ؾقبراقۀ م١ىىیرث،  -شا ک  واژۀ م١ىىیث ؾق قكآن اوحفاؾه وٍؿه اورث، بركای اوصرام یرک پرژوهً جٙبیقری ال آن

ج١كیرف وؽىث، ملم اوث ب  چیىحی م١ىىیث بسكؾالیم و ؾق واقٟ، مىٔرىٞ مقایىر  قا محىاورب برا اهرؿاف پرژوهً 

جىاورؿ آن قا اوران و مبىرای کراق  یک ج١كیف قكاقؾاؾی قویؿیم کر  پژوهٍرگك می وماییم. با ایه شىحصىی ٠قالوی، ب 

جفّیل وٍان ؾاؾه ٌؿ ک  یک ویژای مهم چىیه ج١كیفی، ٠ام برىؾن و  ؾهؿ. ؾق ایه مقاج ، ب   جعقیق جٙبیقی ؼىؾ قكاق می

كی مؽح ف قا ؾقبكایركؾ و های فك مكبىٖ ب  م١ىىیث ؾق اؾیان و وع  های  ٌمىل آن اوثA ب  قؿقی ٠ام ک  همۀ ج١كیف

قرؿق ٠رام باٌرؿ کر   ؾق شام١ۀ ٠ می ویم جاشایی ک  ممكه اوث مىقؾ وفا  باٌؿ. اما ال وىی ؾیگك ایه ج١كیف وبایؿ آن

حفراهم ٠كفری و ؼىؾپىرؿاقۀ م١ىىیث قا ال باق م١ىایی جهی کىؿ یا با مفهىمی ٠ام ال ؾیه، کامال  واوالااق افحؿ یا مٙابق با م

های جٙبیقی قكآوی، فكایىؿ شىحصىی  مىٝىق اوحفاؾه ؾق پژوهً ٌؿ. بكاوان چىیه ٌكایٙی م١ىىیث قا ب افكاؾ شام١  وبا

ٌیىۀ ٠ می، هىىل ؾق آغرال  وىبحا  پایؿاق امك ُقؿوی ؾق لوؿای ج١كیف کكؾیم. اجبح ، بایؿ اـ٠ان کكؾ ک  بكقوی م١ىىیث، ب 

شایی ویىرث. ؾق  امـهاوی و مٍحكک، هىىل اوحٝاق ب  یف بیهابكایه، اوحٝاق ؤىض ظؿاکركی، ال یک ج١كقاه ؼىؾ اوث، بى

جىان ج١كیف بام قا بیان  آن وش  مٍحكکی ؾاوىث ک  بیٍحكیه جىافق ٠مىمی، بك م١ىىیث برىؾن  آن ظاِرل  ٠یه ظال، می

یرک،  های فككی و م١ىىی، هك قكآن و ؾیگك وع   قكآوی، بكقوی کكؾ ک  -جىان ؾق یک پژوهً جٙبیقی اوث. اکىىن، می

ها، ؾق  کىىؿ، هك یک ال ایه وربک ؾاوىؿ و چ  وبک و قوٌی قا بكای شىحصىی امك قؿوی ٠كٔ  می امك قؿوی قا چ  می

قا هىحىؿ و بامؼكه، چ  پیامرؿهایی   یابىؿ یا همكاه باجىؿ، با چ  فكایىؿهایی جعقق می قویىؿ و می چ  بىحكها و ٌكایٙی می

٘كفاور  و  اممكران، بی ای ظحی بركای مقایىر   ه بر  م١ىرای فركاهم برىؾن لمیىر والوؿ و ایر بكای واجكان ؼىؾ فكاهم می

 امـهاوی اوث. بیه
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