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چیستی معنویت به مثابۀ موضوعی برای پژوهشهای تطبیقی در قرآن*

چکیذه 

بكای اوصام یک پژوهً جٙبیقی -قكآوی ؾقباقۀ م١ىىیث ،وؽىث بایؿ م١ىىیث قا ج١كیف کىیم .ایه واژه ؾق قركآن بر کاق
وكفح اوث و ج١كیف آن ؾق واق ،ٟج١ییه و جعؿیؿ ؾقیق مىٔرى ٞیرک پرژوهً جٙبیقری اورث .ایره مقاجر شىرحصىیی
٠قالوی بكای ؾوثیابی ب ج١كیفی مىاوب بكای م١ىىیث اوث ،ب وعىی ک بحىان آن قا ؾق پژوهًهای جٙبیقی -قكآوری
مالک قكاق ؾاؾ .چىیه ج١كیفی ،ب اِٙالض یک ج١كیف اومی و قكاقؾاؾی ؼىاهؿ بىؾ .ؾق یک ج١كیف قركاقؾاؾی ،بیٍرحك
مىاوب بىؾن آن با اهؿاف جعقیق مؿوٝك اوث جا ایىك وگكان ّ
ِعث و مٙابقث کامل آن با واق ٟباٌیم .بىابكایه ،ؾق ایره
مقاج  ،بعد ایه ویىث ک م١ىىیث ؾقوث یا ظق ،کؿام اوث و چ جفاوجی با م١ىىیرث واؾقورث یرا با٘رل ؾاقؾ ،ب كر
ب ؾوبال ج١كیفی هىحیم ک با هؿفی مقایى ای ؾق قاوحای مقایىۀ وٝكات قكآن با ؾیگك ؾیرؿااههایی کر ؾقبراقۀ م١ىىیرث
وشىؾ ؾاقؾ ،مىاوبث ؾاٌح باٌؿ .ؾق وهایث م ١ىم ؼىاهؿ ٌؿ ک مىاوبجكیه ج١كیف م١ىىیث ایه اوث ک آن قا فكایىؿ
ُ
شىحصىی ب وىبث پایؿاق امك قؿوی ؾق لوؿای بؿاویم.
ّ
واژگاوکلیذی :پژوهً جٙبیقی -قكآوی ،م١ىىیث ،مقؿن (قؿوی) ،فكایىؿ شىحصى ،م١ىای لوؿای.
 جاقیػ ؾقیافث9942/50/44 :

جاقیػ پفیكي9943/95/45 :

 .6اوحاؾیاق پژوهٍگاه  ٠ىم و فكهىگ اوالمی

m.saeedi@isca.ac.ir
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بیاوهسئله 

بالاٍث اوىانها ؾقشىام ٟمؿقن ب م١ىىیث و ٜهىق و قٌؿ اكوههای وىپؿیؿم١ىىی و اكایً قولافمون ب ؾق اِرٙالض
٠كفانها و اؾیان وىٜهىق (کیىگ  );<-:> :68>7ؾجی ی بك بی پاوػ ماوؿن یک ویال اواوی ؾق اوىان شؿیؿ اورث کر
م١ىىیثهای اؾ٠اٌؿه قّؿ پاوؽگىیی ب آن قا ؾاقورؿ( .مگری  A69:-68; :68>6جاورگ  )>:->6 :68>6اكوههرای
وىپؿیؿ ؾیىی ،اكوههایی هىحىؿ ک یا ب ِكاظث اؾ٠ای ٠كٔۀ یک آییه و وبک لوؿای و م١ىىیث شؿیرؿ قا ؾق قاورحای
جأمیه و١اؾت و وصات اوىانها ؾاقوؿ و ؼىؾ قا پاوػاىی پكوًهای غایی ایٍان میؾاوىؿ ،و یا ؾوثکم بؿون ؾاٌرحه
چىیه اؾ٠ایی ،ؾق ٠مل بؽً مهمی ال کاقکكؾهای ؾیه وىحی قا ؾق جأمیه آقامً ،اظىان قٔایث با٘ىی وؼىٌربؽحی
افكاؾ شام ، ١ب ٠هؿه اكفح اوؿ .ظال با جىش ب قووؿ قوب قٌؿ ایه اكوههرا ؾقشام١رۀ ایركان و اقائرۀ ایرؿههای م١ىرىی و
قفحاقها و وبکهای مؽح ف م١ىىیرثاكایی ال شاورب آوهرا ،ملم اورث اب١راؾ مؽح رف م١ىىیرث قا ؾق قركآن بر ٠ىىان
مهمجكیه مىب ٟؾیه ب ؾوث آوقیم جا م١یاقی بكای وىصً و مقایىۀ ؾیگك م١ىىیثهای اقائ ٌؿه ؾاٌح باٌیم.
م١ىىیث واژهای اوث ک ممكه اوث هك فكؾی ،جّىقی ال آن قا ؾق ـهه ؼرىؾ ؾاٌرح باٌرىؿ .چىاوهر ؼىاهرؿ آمرؿ،
کىاوی ک ب ج١كیف آن پكؾاؼح اوؿ ،کرامال یكىران ومیاوؿیٍرىؿ .افرمون برك اؼرحالف و ابهرامی کر ؾق اِرل چیىرحی و
ّ
مؤجف های م١ىىیث وشىؾ ؾاقؾٌ ،كایٗ فكؾی و اشحما٠ی جكىیه یا قٌؿ آن ،ج١امالت اشحمرا٠ی مركجبٗ برا آن و پیامرؿهای
فكؾی یا اشحما٠ی ظاِل ال آن ویم ب ؾقوحی قوٌه ویىث .ال شهث جاقیؽی ،م١ىىیث ؾق شام١ۀ ؾیىی مرا همرىاقه ال اقلي
آقماوی وامیی بكؼىقؾاق بىؾه اوث ،و جىها مىب ٟمهم ج١كیرف و جفىریك آن ٠اجمران و ٠اقفران ؾیىری بىؾهاورؿ .امرا ّ
جعرىمت
شهاوی ؾقباقۀ م١ىىیث ک ؼىؾ قا ب ٌكل ٜهىق و قٌؿ اكوههای وىپؿیرؿ م١ىرىی ؾق شام١رۀ ایركان ویرم وٍران ؾاؾه ،ق١ٙرا
جغییكات بیٍحكی قا ؾق م١ىا و ّ
ماهیث م١ىىیث ؾامه ؼىاهؿ لؾ و آن قا ب ٠كِ های مؽح ف لوؿای فكؾی و اشحمرا٠ی مركؾم
ّ
ؼىاهؿ کٍاوؿ .ایه ٌكایٗ اقحٕا میکىؿ ک مى ماوان جأمل بیٍحكی ؾق کحاب مقؿن ؼىؾ ومایىرؿ و ؾیرؿااه قركآن قا ؾقبراقۀ
م١ىىیث و پؿیؿههای مكجبٗ با آن بیابىؿ جا ال ایه ٘كیق بحىاوىؿ .6 :م١ىىیث قكآوی قا ٘ىقی با م١ىىیثهای ؾیگك ،بر ٌرك ی
جعرىمت م١ىرىی قغؾاؾه یرا ّ
ّ
جعرىمت
بی٘كفاو مقایى کىىؿ ک بكای اـهان ّ٠ك ظأك ویم قاوٟکىىؿه باٌؿ .7 Aوىبث ب
آیىؿه ؾق شام ، ١قٕاوت و قفحاق مىاوبجك و هماهىگجكی با کحاب آوماوی ؼىیً ؾاٌح باٌىؿ.
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اما با جىش ب ایه ک واژۀ م١ىىیث ؾق قكآن ب کاق وكفح اوث ،بكای جٍؽیُ ؾقیق مىٔرى ٞپرژوهً قكآوری ؾقبراقۀ
م١ىىیث ،واچاق هىحیم وؽىث ،م١ىىیث قا ج١كیف و جعؿیؿ کكؾه ،مقّىؾ ؼرىؾ قا ال آن قوٌره ومراییم .ؾق غیرك ایره
ِىقت ،هك چ قا ک بؽىاهیم ال قكآن ب م١ىىیث وىبث ؾهیم ،مبحىی بك یک ج١كیف واؼىؾآااه و مكجكم ـهىری ؼىاهرؿ
بىؾ ک ال پیً -ااك چ ب اشمال -ؾق ـهه ؾاقیم .ب بیان ؾیگك ،بایؿ قویككؾمان ؾق مكاش ١ب قكآن ،قویككؾ ال مىٔىٞ
ب قكآن باٌؿ ،ی١ىی ابحؿا ،مىٔى ٞقا  -ک ؾق ایهشا ،م١ىىیث اوث -کامال آااهاو ج١كیف و جعؿیؿ کىیم ،ورسه ،وٝرك
قكآن ؾقباقۀ آن چ ج١كیرف کركؾیم و پؿیرؿههای مركجبٗ برا آن قا مرىقؾ کراوي قركاق ؾهریم .چىریه ج١كیفری برك اوران
اِٙالظات قويٌىاؼحی ،ج١كیف اومی وامیؿه میٌىؾ .ج١كیف اومی وى٠ی ج١كیف قكاقؾاؾی اوث کر معقرق آن قا
ؾق آغال کاق مٙكض میکىؿ جا پژوهً قا بك مبىای آن وامان ؾهؿ .قوٌه اوث ک ؾق ایره ورى ٞال ج١راقیف ،آن چر مهرم
اوث مىاوب یا وامىاوب بىؾن ج١كیف با پژوهً ،پكوًها و اهؿاف آن میباٌؿ .بر ٘ىق ؼراَ ،ؾق ج١كیرف اورمی
م١ىىیث ،جالي میٌىؾ ج١كیفی بكای م١ىىیث بكامیؿه یا اقائ اكؾؾ ک بكای پژوهًهای جٙبیقی -قكآوی مىاوب باٌؿ.
م١ىىیث قكآوی (م١ىىیث ؾقوث یا م١ىىیث ظق بىا بك ا٠حقاؾ اوالمی) مبحىی بك ؼّىِیاجی اوث ک ما ال قركآن بركای
آن چ م١ىىیث میؾاویم و ج١كیف کكؾهایم ،اوحىباٖ و اوحؽكاز ؼىاهیم کكؾ.
.واژهضًاسی
 1

م١ىىیث ؾق کحابهای جغث ٠كبی وشىؾ وؿاقؾ .جغثٌىاوان ٠كب ظحی واژۀ اجم١ىىی ب م١ىرای ؼرالف ّ
ّ
مراؾی یرا
واژۀ
ؼالف ـاجی قا ویم ال واژاان شؿیؿ ؾق جغرث ٠كبری میؾاوىرؿ( .اوریه و ؾیگركان  A;88 :68<7م ١رىف ):8: :68<9
ّ
م١ىىیث ٜاهكا ؾق لبان فاقوی ب وبک یک مّؿق ش ١ری ال واژۀ م١ىرا و م١ىرىی وراؼح ٌرؿه و ؾق ایره
بىابكایه ،واژۀ
ِىقت ،ؾق جغث ،مفهىم مكبىٖ ب م١ىا بىؾن ،یا ب م١ىا قبٗ ؾاٌحه قا میفهماوؿ .ؼىؾ ک مۀ م١ىا ویم ب مقّىؾ ،مرؿجىل
ّ
اجكوظاویة ؾق لبان ٠كبی و  Spiritualityؾق لبان اوگ یىی قا م١راؾل
و مٕمىن ؾمجث میکىؿِ .اظبوٝكان وى٠ا واژۀ
و محكاؾف با ک مۀ م١ىىیث ؾق لبان فاقوی میؾاوىؿ )Nasr, 1991:xvi-xvii( .ب ؾمیرل مؽح رف ،امركوله ؾق شهران
غكب ،م١ىىیث اهمیرث لیراؾی یافحر و بر ویژه ؾق مباظرد مكبرىٖ بر آمرىلي و پكوقي(کیىرگ ،);;-;9 :68>7
بهؿاٌث والماوی( )Mohamed et al., 2004:102-105و مىفقیث ؾق کىب و کراق ( Ashar & Lane-Maher,
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 )2004: 249-259پژوهٍگكان و محؽّّان اوگ یىیلبان م١اِك ،جعقیقات قابلجىشهی ؾق اقجباٖ با م١ىىیث اوصام
ؾاؾه و لیكٌاؼ های ؾاوٍگاهی شؿیؿی ؾق قٌح های قواوٍىاوی ،پكوحاقی ،ؾیهپژوهی و ؾیگك قٌح های  ٠ىم اوىراوی
جأویه کكؾهاوؿ .ؾق وىٌح هایی ک ظاِل ایه جاليهای  ٠می اوث ،بكای ؾمجث بك م١ىىیرث ،ال واژۀ Spirituality

اوحفاؾه میٌىؾ.
قیٍۀ  Spiritualityواژۀ  Spiritاوث Spirit .واژهای ال اوگ یىی میاو ( 6655جرا  6:55مریالؾی) میباٌرؿ کر
اکىىن ؾق م١اوی مح١ؿؾی ماوىف قوض ،قوان ،شان ،م١ىا و مقّىؾ ب کاق مریقوؾ .ایره واژه ال  Esperitال واژاران فكاوىرۀ
ََ
قؿیم (جا  6855میالؾی) ،یا ال واژۀ مجیىی  Spiritusب م١ىای شان یا وفه و َؾم اكفح ٌؿه و با واژۀ مجیىی  Spirareب
م١ىای جىفه کكؾن ،یا ؾمیؿن مكجبٗ اوث )Webster's Dictionary of Word Origins,1995: 438-439( .ایه
م١ىا ٜاهكا همان ٘ىق ک بكؼی ویم اظحمال ؾاؾهاوؿ ،با ایه ٠قیؿه ؾق اقجباٖ اوث ک ؼؿاووؿ قوض لوؿای (یا قوض ؼرىؾ)
قا ؾق آؾم ،وؽىحیه بٍك ،ؾمیؿ .همهىیه ،واژۀ ( Inspirationاجهام) ک ب ؾقیافرث وااهراوی اوؿیٍر های ؼرال اٌراقه
ّ
ؾاقؾ ال همان واژۀ مجیىی قیٍ اكفح اوث .اوپاویٍاؾها یا ج ١یمات ّ
وكی (ال مهمجكیه محىن مقؿن آییه هىرؿو) کر ؾق
ََ
والهای  ;55جا . 755م وىٌح ٌؿه ،هیچاىو جمایمی میران وفره َ(ؾم) و قوض قائرل ویىرث و اوجری قا بر اىور ای
ّ
َ
جىِیف میکىؿ ک ما ؾومی قا ج١كیف میکىیم@ :ظیات همۀ اٌیا? و @وفه (ؼىؾ) برا٘ىی (ؾقووری)? و فاقرؿ جص ری.
ّ
ّ
ََ
وفه ؾق اوپاویٍاؾها ،ظ ىل امك وامحص ی ؾق امك محص ی اوث ک مىشب بقای اوىان اوث .ؾق ا٠حقاؾات ؾیىری ویرم (برا
اؼحالفاجی ؾق شمئیات) قوض ظقیقحی وقای جص ّ یات ّ
ماؾی اوث ک واق١یث شىم آن قا معؿوؾ ومیکىؿ و هىگرام مرك
شىم قا جكک میکىؿ جا ب اِل ؼىؾ بالاكؾؾ Aؾقوث ماوىؿ بالؾمی ک بكمیاكؾؾ( .فىوحاوا)8;-8: :68=: ،
ؾق هك ِىقت Spirituality ،اکىىن ؾق جغث اوگ یىی ،ب م١ىای ویژای اقجباٖ ؾاٌحه با ؾیره ،یرا برا قوض و شران
اوىاوی اوث )Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2004:1245( .اما آن چر ؾق ایره شرا و بركای ایره
پژوهً مهم اوث ،ؾوث یافحه ب یک ج١كیف اِٙالظی بكای م١ىىیث یا  Spiritualityاوث ک بركای پژوهًهرای
جٙبیقی -قكآوی مىاوب باٌؿ.
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پیطیًۀتعریفهایهختلفهعًىیت 

.2

محؽّّان بكآوىؿ ک مفهىم م١ىىیث ویم هماوىؿ مفهىم ؾیه ،والهای پیهیؿه و چىؿ ُب١ؿی اوث .بكؼری ال معققران
میؿاوی ایه اىو مفاهیم قا والههای پىهان میوامىؿ Aهىحیهای بىیاؾی و مفهىمی ک بر ٘ىق مىرحقیم قابلمٍراهؿه
ویىحىؿ ،ب ك ال مٍاهؿۀ بكؼی ال اب١اؾ والوؿۀ ؼىؾ ،اوحىباٖ میٌىوؿ .ایه مفراهیم ،پیهیرؿه و م١مرىم ُ
چىؿب١رؿی
ُ

میباٌىؿ ،بؿون ایه ک یک وىص یرا ب١رؿ واظرؿ بحىاورؿ م١ىرای ارىهكی آنهرا قا ؾق ؼرىؾ شرای ؾهرؿMiller ( .

 )&Thoresen, 2003: 28کالقک ؾق = 6>:ال =; وفك ٌرامل قواوٍرىان ،قواوسمٌرک ،وكپكورث امرىق ؾیىری،
ؾیهٌىان ،شامٌ ١ىان ،مكؾمٌىان و فی ىىف ؼىاوث جا ؾیه قا ج١كیف کىىرؿ .او بر ایره وحیصر قوریؿ کر ؾیره
پؿیؿه ای چىؿوشهی اوث و محؽّّان ال واژۀ ؾیىی ،چیمهای بىیاق محفاوجی قا اقاؾه میکىىؿ .اوكات ؾق <>> ،6با
اوصام جع یل معحىای 95ج١كیف مؽح ف ال م١ىىیث ک ؾق وؿۀ  75میالؾی ،ؾق وىٌح های مكبرىٖ بر ؾاوٍرمىؿان
 ٠ىم اشحما٠ی اقائ ٌؿه بىؾ ،ب وحیصۀ مٍابهی ؾقباقۀ م١ىى یث قویؿ .پژوهًهای مح١ؿؾ اشحما٠ی وٍران میؾهرؿ
ک جىى٠ی ک ؾق ؾیؿااه و ج١كیف محؽّّان ،وىبث ب ؾیه و م١ىىیث وشىؾ ؾاقؾ ،ؾق میان مّاظب ٌىوؿاان و مكؾم
م١مىجی ویم شاقی اوث.
ؾق اؾام  ،مهمجكیه ج١كیفهایی ک بیٍحك شىبۀ ٠مىمی ؾاقوؿ و ب ؾیه ،آیریه و مرفهب ؼاِری مكبرىٖ ویىرحىؿ برا
ق٠ایث جكجیب لماوی اوحٍاق آنها ،بیان میٌىؾ .ؾق مبعد اقلیابی ٠ ،ث امیىً ج١اقیف ٠مىمیجك بیان ؼىاهرؿ ٌرؿ.
ایه ج١كیفها جىوٗ قوانٌىاوان ،قوانؾقماناكان ،شامٌ ١ىاوان ،محك مان و فی ىىفان ؾیه اقائ ٌؿه اوث:
 .6ق مكو اىحكؾۀ اوح١ؿاؾ اوىاوی ک با اهؿاف وهایی ،با مىشىؾات بكجك ،با ؼرؿا و برا ٍ٠رق و ٌرفقث ورك و کراق ؾاقؾ.
()Tart, 1975: 4
ُ .7ب١ؿی مح١اجی ؾقون جصكبۀ اوىاوی ک ؾق جعٝاجی جص ی مییابؿ کر فركؾ ؾق آن جعٝرات م١ىرای وشرىؾ ٌؽّری قا
میشىیؿ و جالي میکىؿ جا ؼىؾ قا ؾق لمیىۀ هىحیٌرىاؼحی اىرحكؾهجكی شرای ؾهرؿShafranske & Gorsuch, ( .

)1984: 231
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 .8یک وبک بىؾن و جصكب کكؾن ک ب وبب آااهی ال یک ُب١ؿ مح١اجی ب وشىؾ آمؿه و ب کمرک بكؼری ال اقليهرای
قابلٌىاوایی مٍؽُ میاكؾؾ Aاقليهایی ؾقباقۀ ؼىؾ ،ؾیگكان٘ ،بی١ث ،لوؿای و هك چ ومؾ فركؾ ،وهرایی معىرىب
میٌىؾ)Elkinset al, 1988: 10( .
 .9پاوػ اوىاوی ب ؾ٠ىت بمق مىٍاوۀ ؼؿاووؿ ب ؾاٌحه قاب ٙبا ؼىؾي /پاوػ مرا بر یرک آقلوی ٠میرق و اوركاقآمیم
اوىاوی بكای ج١اجی و جى یم ،آقلویی بكای یافحه شایگاه ؼىؾ)Benner, 1989: 20( .
ّ
 .:جصكب ای ٌؽّی (یا ؾقووی) ال امك مقؿن)Vaughan, 1991: 105( .
; .آن چ ک هىگام جمان با امك اجهی ،ؾقون ؼىؾ ،با آن وك و کاق ؾاقیم)Fahlberg & L. A. Fahlberg, 1991: 274( .
< .شىحصى بكای م١ىای وشىؾی)Doyle, 1992: 302( .
= .قوٌی ک فكؾ ؾق لوؿای قولمكه ،ایماوً قا لوؿای میکىؿ (بك ٘بق ایماوً ،لورؿای قا ورسكی میکىرؿ) و قاهری کر
ٌؽُ با ٌكایٗ وهایی وشىؾ مكجبٗ میاكؾؾ)Hart, 1994: 23( .
> .ظٕىق قاب ٙای با قؿقت بكجك ک ٌیىۀ ٠م ككؾ فكؾ قا ؾق شهان جعث جأذیك قكاق میؾهؿ)Armstrong, 1995: 3( .
 .65شىحصىی ٌؽّی م١ىا و هؿف ؾق لوؿای ک ممكه اوث ب ؾیه مكجبٗ باٌؿ یا وباٌؿ .ایه شىحصى پیىورؿی قا برا
باوقها ،اقليها و ا٠مال ؼىؾامیه و یا ؾیىی ؾق پی ؾاقؾ ک ب لورؿای م١ىرا میؾهىرؿ و ؾق وحیصر  ،اجهرامبؽً افركاؾ و
بكاوگیماوىؿۀ ایٍان بكای کىب بهحكیه ظاجث وشىؾیٌان هىحىؿ .ایه پیىوؿ ،مىشرب ایمران ،امیرؿِ ،ر ط و جىاومىرؿی
اوث .پیامؿهای ایه ؤ١یث ٠باقجىؿ ال جرفت ،بؽٍرایً ؼرىؾ و ؾیگركان ،آاراهی و پرفیكي ورؽحیهای لورؿای و
میكایی ،اظىان پكقوگ والمحی شىمی و قوظی ،و جىاوایی فكاجك قفحه ال ٔ١فهای وشىؾی()Tanyi, 2002: 506
 .66ظاجحی ال بىؾن ،ک ب امكی اجهی و فكا٘بی١ی ،یا ب وٝمی مح١اجی ال واق١یرث مكبرىٖ میٌرىؾ .جصكبرۀ اظىران یرا
آااهی وىبث ب یک َابكواق١یث ک ال جصاقب لوؿای ٠اؾی فكاجك میقوؾ)Wuthnow, 2004: 307( .
ّ
 .67شىحصىی فكؾی یا اكوهی بكای امك مقؿن)Zinnbauer & Pargament, 2005: 35-36( .
 .68همۀ ایؿهها و باوقهایی ک مىح مم ج١اجی فكؾ اوث)Clarke, 2006: 543( .
 .69شىحصىی اوىاوی بكای م١ىا)Holmes. 2007: 24( .
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ُ
 .6:جب و اىهك ؾیه Aفهم شؿیؿی ال ؾیه ک با ویژایهای اشحىابواپفیك اوىان مؿقن و ویژایهرای اشحىابپرفیك ظرق یرا
ؼىب او واوالااقی وؿاقؾ Aؾیه ٠قالویثیافح و ٠قالویٌؿه Aؾیىی با ویژایهای ـیرل٠ :امرل ّ
ج١برؿ ؾق آن ،جرا ظرؿ امكران
ظفف ٌؿه اوث ،کمحكیه اجكا قا بك ظىاؾخ جاقیؽی ؾاقؾ ،وى٠ی جصكب اكایی ؾیىی ایىصرایی و اکىرىوی اورث و ؾورثکم،
ّ
بؽٍی ال آذاق ّ
جؿیه قا ؾق همیه ؾویا می٘ بؿ ،باق محافیمیكی آن ب کمحكیه ظرؿ ممكره قوریؿه اورث ،ؾق آن ،بر ورى٠ی ال
ّ
اٌؽاَ قؿاوثلؾایی ٌؿه و آن چ مكبىٖ ب مع ی بىؾن و مق١ٙی بىؾن میباٌؿ ،فكوقیؽح اوث ،ؾق ؼرؿمث اوىران و
قفر ٟمٍرركل اواورری او اورث ،ور اوىرران ؾق ؼررؿمث آن Aویژایهرای مٍررحكک کىرراوی کر بر آقامررً ،امیررؿ و ٌرراؾی
ؾوثیافح اوؿ Aاوىان م١ىىی اوىاوی اوث با ویژایهای ـیل :بكای او یگاو پكوً و یرا بمقاحركیه پكورً ،ایره اورث کر
@چ کىم؟? ،ؾاقای لوؿای اِیل و ؼىؾفكماوفكما اوث ،و لوؿای ٠اقیحی و ؾیگكفكماوفكما ،باوقهای اوىران م١ىرىی ،فقرٗ
ب ظقیقث٘ بی ،اظىاوات و ٠ىا٘ف او فقٗ ب شمالشىیی و اقاؾۀ او ،فقٗ ب ؼیكؼىاهی (٠رؿاجثوقلی ،اظىراناكی،
و معبثوقلی) محمایل اوث ،وىبث ب ؾاوقیهای ؾیگكان ؾقبراقۀ ؼرىؾ ّ
ظى ّ
اوریث ومریوقلؾِ ،رؿاقث ؾاقؾ و برامؼكه،
اوىان م١ىىی هم چیم قا ال ؾقون ؼىؾ ٘ ب میکىؿ( .م كیان )8>< -8=6 ،7=8 -77> ،76< :6 ،68>9
.روشارزیابیتعریفهایهختلف 

3

ؾق ایه شا ،بكای اقلیابی ج١كیفهای مؽح ف م١ىىیث ال ؾو مالک و م١یاق اورحفاؾه مریکىیم .م١یراق اِر ی اقلیرابی،
مىاوب بىؾن ج١كیف با پژوهًهای جٙبیقی -قكآوی اوث .پیًجك بیان ٌرؿ کر هرؿف ایره مقاجر ویرم بر ؾورث ؾاؾن
ج١كیفی ال م١ىىیث اوث ک با هؿفهای جٙبیقی ؾق پژوهًهرای قكآوری جىاورب ؾاٌرح باٌرؿ،ی١ىی بایرؿ ج١كیفری ال
م١ىىیث قا بكامیىیم ک بك اوان آن ،بحىاویم ؾیؿااه قكآن وىبث ب م١ىىیث قا با ؾیگك ؾیؿااهها ،بر وعرىی هم شاوبر جك
مقایى کىیم .بىابكایه ،ب وٝك میقوؿ ک مىاوبجكیه ج١كیف بكای م١ىىیث ؾق ایهشا ،یا مىاوبجكیه جعؿیرؿ مىٔرىٞ
بكای یک پژوهً جٙبیقی ،ج١كیف و جعؿیؿی اوث ک ٠ام و ٌامل باٌؿ ،ب وعىی ک جا شایی کر ممكره اورث جمرام
ج١اقیف مهمی قا ک محفككان ِاظبوٝك ال وع های مؽح ف فككی اقائ ؾاؾهاوؿ ،پىًٌ ؾهؿ و وش مٍحكکی قا بیابرؿ
ّ
ک م١ىىیثهای مؽح ف ،مّاؾیق و وبکها و قاههای محفاوت جعقق آن (وش مٍرحكک) باٌرىؿ .جىهرا ؾق ِرىقجی کر
ج١كیف و جعؿیؿ قا ؾق وٙعی اوحما٠یجك و ٌاملجك جعا ٚکىیم ،میجرىاویم مىٔرٟایكی ؾیرؿااههای مؽح رف فكركی قا
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وىبث ب آن وش مٍحكک ،مقایى ومىؾه و ب وحایصی ٠یىیجك (٠یىی ،ب م١ىای بیهامـهاوی) ؾورث یرابیم Aوحرایصی کر
مى ما جىافق بك وك آنها واؾهجك ؼىاهؿ بىؾ .بىابكایه ،مهمجكیه ویژای ج١كیف م١ىىیث کر م١یراق مىاورب برىؾن ،آن قا
اقحٕا میکىؿ٠ ،ام و ٌامل بىؾن ج١كیف اوث.
م١یاق ؾوم اقلیابی ج١كیفها -ماوىؿ هك واژۀ ؾیگك -فهم ٠كفی ؾق کاقبكؾهای قایرس واژۀ م١ىىیرث اورث .بر مىٝىق
ٌىاوایی فهم ٠كفی یا ب جٍؽیُ ٜهىق ،جىوٗ معقق بىىؿه ٌؿه ک ا٠حبراق آن مبحىری برك جىافرق ؾاوقان اورث و یرا ال
یافح های جعقیقات میؿاوی بكای آن ٌاهؿ آوقؾه میٌىؾ .ؾق ٠یه ظال ،چىن هؿف ؾق ایره شرا ،ارمیىً یرک ج١كیرف
مىاوب بكای اهؿاف جعقیق اوث (ج١كیف اومی) و ؾوثیافحه ب یک ج١كیف کامال ٠كفی (ج١كیف مفهىمی) ،م١یراق
ؾوم اقلیابی ج١كیفها بكای ایه پژوهً ،فقٗ شىب ای ذاوىی و فك٠ی ؾاقؾ و ب ایه ؼا٘ك ،مىقؾ جىش قركاق میایركؾ کر
ج١كیف اومی و قكاقؾاؾی م١ىىیث ،جا شایی ک ممكه اوث ،ال ج١كیف مفهىمی آن فاِ وگیركؾ .بىرابكایهٔ ،ركوقجی
وؿاقؾ جا بكای ب کاقایكی م١یاق ؾوم ،ؾقث و وقث لیاؾی قا ِكف کىیم.
.ارزیابیتعریفها 

4

همان ٘ىق ک مٍاهؿه میٌىؾ ،ج١اقیف بام ،بك شىب ها و امىق مؽح فی جمكکم کكؾهاورؿ Aامرىقی ماوىرؿ جىاورایی براجقىۀ
ؼاِی ؾق اوىان (ج١كیف ٌماقۀ  ،)6جصكبۀ ؾقووی ؼاِی ک ؾق جعٝاجی ال لوؿای اجفا میافحؿ (ج١اقیف ٌرماقۀ  7و
 :و ; و  ،)66وبک ؼاِی ال افقان لوؿای (ج١اقیف ٌماقۀ  8و =) ،پاوػ بر ؾ٠رىجی اجهری ،یرا پاورػ بر اوگیرمهای
ؾقووی و ؼاَ (ج١كیف ٌماقۀ  ،)9فكایىؿ شىرحصىی امرىقی ؼراَ (ج١راقیف ٌرماقۀ < و  65و  67و  ،)69ظٕرىق
قاب ٙای با هىحیهای ؼاَ (ج١كیف ٌماقۀ >) ،باوقهایی برا پیامرؿهای ؼراَ (ج١كیرف ٌرماقۀ  ،)68ؾیرهؾاقی بر
وبكی ؼاَ (ج١كیف ٌماقۀ  .)6:ؼاَ بىؾن ویم ؾق ج١اقیف بام،اغ ب با ورى٠ی اقجبراٖ برا م١راوی وشرىؾی و یرا برا
ّ
هىحیهای بكجك ،مقؿن و اجهی و یا با اهؿاف وهایی ،ج١اجی ،کمال و ٠قالویث بیان ٌؿه اوث.
جقكیبا قوٌه اوث ک مقّىؾ اِ ی ج١كیف ٌماقۀ  6:ال م١ىىیث ،اجبح با ق ٟٙوٝك ال قرؿقی جٍرىیً ظاِرل ال
کاقبكؾ ک مات و ٠باقات محفاوت ،وٝیك ؾیه ،فهم ال ؾیه و ویژایهای فكؾی اوىانها ،یک وبک ال ؾیهؾاقی اوث .امرا
اٌكال چىیه ج١كیفی ایه اوث ک ٜاهكا بىیاقی ال اوىانهایی قا ک ؾق کاقبكؾ قایرس واژۀ م١ىىیرث ،م١ىرىی معىرىب
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میٌىوؿ ،ال ٌمىل ج١كیف ؼاقز میکىؿ .مرال افكاؾی ک ب فكْ با ؼؿاوورؿ اقجبرا٘ی قرىی ؾاقورؿ ،وجری ؾق ؼی ری ال
مىاقؾ ّ
ج١بؿ میوقلوؿ (ؾیگك فكماوفكما هىحىؿ) ،بكای اٌؽاِی قؿاورث قائلاورؿ و افحر های ایٍران قا برؿون اورحؿمل
ّ
میپفیكوؿ ،یا بؽً مهمی ال باوقها و ا٠مالٌان بك ظىاؾخ جاقیؽی ؾیه ،یا اؤا ٞمع ی و مق١ٙی جأوریه آن محكری
اوث ،یا باق محافیمیک اكاوی ؾق باوقهایٌان وهفح اوث و غیكه( ،چىیه افكاؾی) ااكچ اقجبرا٘ی ویكومىرؿ برا ؼرؿا و یرا
ّ
امىق مقؿن ؾاٌح و جصاقب آقامًبؽً قا ویم ؾقک کكؾه باٌىؿ ،بك ٘بق ایره ج١كیرف ،م١ىرىی ویىرحىؿ ،ؾق ظراجی کر
ٜاهكا کاقبكؾ واژااوی ک م١ىىیث قا میفهماوىؿ ،ؾق ایه مىاقؾ ،مح١اقف و ٌای ٟاوث .چىیه اٜهراق وٝركی ؾوق ال واقرٟ
ویىث ک ج١كیف ٌماقۀ  ،6:جىِیف واق١یث بیكووی آن چ م١ىىیث وامیؿه میٌىؾ ،ویىث ،ب ك جىِی ای اوث بكای
آنچ ک بهحك اوث م١ىىیث وامیؿه ٌىؾ .ؾق هك ِىقت ،ایه ج١كیف بر ؾجیرل ٌرمىل کرم ،مىاورب پرژوهً جٙبیقری
ومیباٌؿ.
ج١كیف ٌماقۀ  ،68چ ال شهث ـات ،و چ ال شهث کاقکكؾ ،مبهم اوث .ب وؽه ؾیگرك ،چر ج١كیرف قا ـاجری ؾق
وٝك بگیكیم و چ کاقکكؾی (ک ٜاهكا ایه چىیه اوث) ،با ابهام مىاش ؼرىاهیم برىؾ Aلیركا هرم چیىرحی باوقهرایی کر
مىح مم ج١اجی هىحىؿ ،م ١ىم ویىث ،و هم ج١اجی فكؾ ب ٠ىىان کاقکكؾ باوقها ،بىیاق ک ی و بر ٘رىق ورام١یىی ،بر وشرىه
مؽح ف جفىیكپفیك میباٌؿ .وكحۀ مهمجك ایهک ٜاهكا ؾق کاقبكؾ مح١اقف ،ااك مؿجىل واژۀ م١ىىیث قا ؾقبكؾاقوؿۀ ایرؿهها
و باوقهررای ؼرراَ هررم بررؿاویم ،افررمون بررك ایرره ،چیمهررای ؾیگرركی قا ه رم ؾقبكمیایرركؾ .ب ر ج١بیررك ؾیگررك ،مقّررىؾ
اوح١مالکىىؿاان ایه واژه ،فقٗ اىو ای ال ایرؿهها و باوقهرا ویىرث ،ب كر اظحمرام همیٍر  ،ورى ٞؼاِری ال قفحاقهرا،
اظىاوات و ٠ىا٘ف ویم ؾق مؿجىل ک م ؾاؼل اوث .ؾق واق ،ٟااك ب قاوحی ،ایؿهها و باوقهایی ؾق فكؾ ،مىرح مم ج١راجی
او باٌىؿ ،ی١ىی یک شكیان یک٘كفۀ ّ ٠یث ال باوقها ب ج١اجی فكؾی بكقكاق باٌؿٜ ،اهكا آنچ کر وقرً واور ٙقا برالی
کكؾه و باوقها قا ب پیامؿ ج١اجی فكؾی ؼحم میومایؿ ویم مٍمىل مؿجىل واژۀ م١ىىیث اوث .بىرابكایه ج١كیرف ٌرماقۀ 68
ویم مىاوب ب وٝك ومیقوؿ.
ج١اقیفی ک م١ىىیث قا ب ظٕىق یا وشىؾ قاب ٙای با هىحیهای ؾیگرك جفىریك میکىىرؿ ،ماوىرؿ ج١كیرف ٌرماقۀ >،
همهىیه ج١كیفهایی ک آن قا جصكب ای ؾقووی ج قی میومایىؿ ،ماوىؿ ج١اقیف ٌماقۀ  7و  :و ; و  66و ظحری ج١راقیفی
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ک آن قا پاوػ ب ؾ٠ىجی ؼاَ ،یا پاوػ ب اوگیمه و وؿایی ؾقووی جىِیف میکىىؿ ،ماوىؿ ج١كیف ٌرماقۀ ( ،9جمرام ایره
ج١اقیف) پؿیؿۀ م١ىىیث قا بیٍحك ،یک قویؿاؾ مق١ٙی -ااك چ همكاه با جككاق و ظّىل پیامؿهایی ؾق لوؿای -م١كفری
میکىىؿ ،جا یک ویژای مىحمك ؾق بكؼی ال اوىانها .ؾق ظاجی ک ب وٝك میقوؿ مفهىم م١ىىیث ؾق کاقبكؾهای قایرس آن
مرال ؾق ٠باقت اوىان م١ىىی ،بىا بك فهم ٠كفی ،ب ویژایهای وىبحا پایؿاق قفحاقی (قفحراق بر م١ىرای ٠رام ٌرامل براوق،
ّ
اظىان و ٠مل) ومؾیکجك اوث جا ب قؼؿاؾهای ؾف١ی ماوىؿ ظّىل یک قاب ٙیا جعقق یک جصكب  .ااك ایه ٘ىق باٌرؿ
و م١ىىیث قا ویژایهای وىبحا پایؿاق قفحاقی بؿاویم ،م١ىىیث ،مىح مم جعقق آناىو قاب ٙیا جصكب اوث ،و ؼىؾ آوها.
ج١كیف ٌماقۀ  6ویم فقٗ ال یک اوح١ؿاؾ و جىاوایی باجقىه میاىیؿ ،ؾق ِىقجی ک مىاقؾ کاقبكؾ ایه واژه ،بیٍحك وراٜك
ب شىب های ب فّ ١یثقویؿۀ آن اوث جا ایهک ِكفا بكای اٌاقه ب یک اوح١ؿاؾ ؼاَ اوىاوی ب کاق قوؾ .ب ٠ىرىان مررال،
اوىان م١ىىی ،ب شهث وشىؾ همیه فّ ١یثها ال اوىان غیكم١ىىی محمایم میٌىؾ ،ور بر شهرث وشرىؾ یرک اورح١ؿاؾ
اوىاوی ک بىا بك فكْ ایه ک اوح١ؿاؾ اوىاوی اوث ،ؾق همۀ اوىانها وشىؾ ؾاقؾ.
ٜاهكا ج١اقیفی ک م١ىىیث قا وبكی ال بىؾن و لوؿای کكؾن (ویژایهای وىربحا پایرؿاق قفحراقی ؾق فركؾ) میؾاوىرؿ،
ماوىؿ ج١اقیف ٌماقۀ  8و =  ،بهحك میجىاوىؿ مىاقؾ ِؿ ٠كفی ایه مفهىم قا ٌرامل ٌرىوؿ ،بر ویژه هىگرامی کر ورى٠ی
جالي ،پىیایی و ظكکث قا ویم بفهماوىؿ Aلیكا وفاقي و جأکیؿ اهل م١ىىیث ب مكاقبث یا مصاهؿت و یا ؾورثکم٠ ،رؿم
غف ث بكای قویؿن ب وحیصۀ م ٙىب ،جىِی و ؾوحىقاج١م ی مٍهىق و محؿاول اوث .بك ایه اوان ،ج١اقیف ٌرماقۀ < و
 65و  67و  69ک م١ىىیث قا وى٠ی شىحصى ج قی میکىىؿ ،ج١اقیف بهحكی ب وٝك میقوىؿ ،اجبحر اارك برا أراف کركؾن
قیؿی ،ؼّىِیث پىیایی و ؾوام وىبی شىحصى ؾق لوؿای فكؾ هم مىقؾ جأکیؿ قكاق ایكؾ ،ؤىض بیٍحكی ؼىاهؿ یافرثA
ماوىؿ فكایىؿ وىبحا پایؿاق شىحصىی ؼاَ ؾق لوؿای.

ّ
مح ١ق شىحصى ؾق ج١اقیف مىقؾ وٝك ،یكی ال ایه ؾو چیم اوث Aامك مقؿن و م١ىا .م١ىرای مرىقؾ شىرحصى ؾق ایره

اىو ج١اقیف ویم م١مىم با ک مات و ٠باقاجی ماوىؿ وشىؾی و یا هؿف لوؿای ،جىِیف و جىٔیط بیٍحكی مییابرؿ .امرا
ج١كیف کكؾن م١ىىیث با ٠باقت شىحصىی م١ىای وشىؾی یا شىحصىی م١ىا و هؿف لوؿای ،ؾایكۀ ٌمىل آن قا بریً ال
ظؿ اىحكي میؾهؿ و مٍكل ؾیگكی قا پیً میآوقؾ ک ؾق اؾام مىقؾ بكقوی قكاق میایكؾ.
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ًایزيذگی(ديبالۀارزیابیتعریفها) 

.1-4ارتباطهعًىیتباهع

ؾق مقام ج١كیف م١ىىیث ،آیا میجىان م١ىىیث قا ؾق اِٙالض شىحصىی م١ىایی وشىؾی یا م١ىایی بكای لورؿای ج١كیرف
کكؾ؟ یا ؾق مقام ج١كیف م١ىاؾاقی لوؿای ،آیا میجىان م١ىىیث قا ٌكٖ اواوی بكای یک لوؿای م١ىاؾاق معىىب ومىؾ؟
ب وٝك میوؿ پاوػ ب ایه پكوًها مىفی باٌؿ Aلیكا محؽّّان اغ ب بكای اِٙالض م١ىاؾاقی لوؿای ،ؾایكۀ ٌرمىجی
ب مكاجب اىحكؾهجك ال اِٙالض م١ىىیث قائل هىحىؿ .بكای قوٌه ٌؿن ایه م ٙب بایؿ ؾو وكحرۀ ـیرل قا جىٔریط ؾهریم:
وؽىث ایه ک م١ىای لوؿای ؾق بكؼی ال ؾیؿااههای قابلجىش  ،مرىاقؾی قا ؾقبكمیایركؾ کر هریچ اقجبرا٘ی برا ؾیره و
ؾیهؾاقی وؿاقوؿ و وكحۀ ؾوم ایه ک م١ىىیث ؾق اکرك ؾیؿااهها ،ظحی ؾیؿااههایی ک آن قا ٠ام و ٌامل ج١كیرف میکىىرؿ،
با ؾیه و امىق ؾیىی مكجبٗ ج قی میٌىؾ.
ؾق ایه شا ،بكای جىٔیط وكحۀ اول ،ال مٙاجب مقاجۀ جؿئىن محم  -با ؼالِ والی و جّركفاجی شهرث وأرطجك ٌرؿن
مقاِؿ آن -اوحفاؾه میکىیم .محم فی ىىف امكیكایی ؾاوٍگاه ژوهاوىربىق اورث کر مقرامت مح١رؿؾی ؾق قولوامر های
م١حبك ،ؾقباقۀ م١ىای لوؿای مىحٍك کكؾه و فّلهایی ال چىؿیه کحاب قا ؾق ایه مىٔى ٞوگاٌح اوث .ایٍان ؾق یكی ال ایره
مقامت ک ب فاقوی هم جكشم ٌؿه ،وٝكی های مؽح رف ؾقبراقۀ م١ىرای لورؿای قا بر ؼىبی ،شمرٟآوقی ،ؾورح بىؿی و
بكقوی کكؾه اوث .ایؿههای مكبىٖ ب م١ىاؾاقی ک واؼحاق بىیاؾی و ٌكایٗ والوؿۀ یک لوؿای م١ىاؾاق قا بیان میکىىرؿ ،بر
ؾو ؾوحۀ بكؾاٌثهای ٘بی١ثاكا و بكؾاٌثهای فكا٘بی١ثباوق جقىیم میٌرىوؿ .بكؾاٌرثهای فكا٘بی١ثبراوق ،ا٠حقراؾ بر
یک ق مكو قوظاوی قا بكای م١ىاؾاقی لوؿای ملم میؾاوىؿ .ایه وٝكیر ها بر وىبرۀ ؼرىؾ ،بر ؾو لیكاركوه جقىریم میٌرىوؿA
ایؿههای ؼؿامعىق و ایؿههای قوضمعىق .ایؿههای ؼؿامعىق ،قبٗ و وىبث اوىان با ؼؿاوورؿ قا ٌركٖ ملم و کرافی بركای
م١ىاؾاقٌؿن لوؿای ٌؽُ ج قی میکىىؿ ،ؾق ظاجی ک بىا بك ایؿههای قوضمعىق ،ا٠حقاؾ ب یرک وكٌرث م١ىرىی ورامیكا و
وى ٞؼاِی ال لوؿای ابؿی یا اؼكویٌ ،كٖ ملم و کافی بكای م١ىاؾاقی لوؿای اورث .اجبحر بىریاقی ال فكا٘بی١ثبراوقان،
م١حقؿوؿ ک لوؿای بام١ىا ب یكىران ،هرم مبحىری برك ؼرؿامعىقی و هرم قوضمعرىقی اورث .ؾق ٠ریه ظرال ،وٝكیر های
ؼؿامعىق یا قوضمعىق معٓ ،وقً اواوی قا فقٗ ب یک ٘كف میؾهىؿ( .محم )7;<-7=5 :68=7
وكحۀ مهم بكای بعد ما ایه اوث ک بؽً قابل جىشهی ال مباظد مكبرىٖ بر م١ىرای لورؿای ال آن ٘بی١ثاكایران
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اوث٘ .بی١ثاكایان ممكه اوث بسفیكوؿ ک ؼؿا یا قوض میجىاوؿ ب لوؿای م١ىا ؾهؿ ،وجی ٔكوقی بىؾن چىیه ٌك٘ی
قا اوكاق کكؾه ،اىو های ؼاِی ال لوؿای ؾق ٠اجمی ِكفا ّ
ماؾی قا بكای م١ىاؾاقی لوؿای کافی میؾاوىرؿ .بكؾاٌرثهای
٘بی١ثاكایاو ال م١ىای لوؿای ،ب ؾو لیكاكوه ٌرؽُاكا و ٠یهاركا جقىریم میٌرىؾ .پكااماجیىرثها ،پىلیحیىیىرثهای
مىٙقی ،اامیىحاوىیاجیىثها و هیىمیها ؾق جع یلهای ٌؽُاكایاو ال م١ىای لوؿای اٌحكاک ؾاقورؿ .ؾق ؾیرؿااه ایٍران،
آن چ ب لوؿای م١ىا میبؽٍؿ ،وابىح ب ٌؽُ و شهثایكی ایصابی ؼاَ او اوثٌ .ؽُاكایان ؾقباقۀ ایه ک کرؿام
جىاوایی یا ظاجث ـهىی -قواوری ،ؾق م١ىراؾاق کركؾن لورؿای مرؤذك اورث ،اؼحالفوٝرك ؾاقورؿ .بكؼری ال ایٍران م١حقؿورؿ
اظىاوات ٌؽُ اواوی هىحىؿ Aم١ىای لوؿای ال اظىان قٔایث ؾاٌحه (مرال ال امیىًها یا کاقهای ؼرىؾ) ظاِرل
َّ
میٌىؾ ،بكؼی ؾیگك م١ىای لوؿای قا جاب ٟجمایالجی میؾاوىؿ ک ٌؽُ مح ١ق آن جمایالت قا ب ؾوث آوقؾه اورث .بكؼری
ؾیگك هم بك ایه باوق هىحىؿ ک پفیكي بكؼی ال اهؿاف ؾق لوؿای و جالي بكای جعقق آنها ،بكای م١ىراؾاقی لورؿای امركی
اواوی اوث .ؾق مقابل ٌؽُاكاها٠ ،یهاكاها بك ایه باوقوؿ ک بكؼی ال شىب های لورؿای ٘بی١ری (اقليهرای ٠یىری و
غیكٌؽّی) و و ؾاٌحه هك قویككؾ ایصابی ٌؽّی ،میجىاوؿ آن قا م١ىاؾاق والؾ .لوؿای م١ىاؾاق ؾق وٝك ایٍران ،ال همركاه
ٌؿن قىای ـهىی -قواوی ؼاَ با اقليهای مىحقل ال ـهه و قوان فكؾی و ب ج١بیرك ؾیگركٔ ،رمیم ٌرؿن شرفابیثهای
ٌؽّی با شفابیثهای ٠یىی ظاِل میٌىؾ .اجبح ٠ ،یهاكاها ؾقیقا مٍؽُ وككؾهاوؿ کر چر چیرمی یرک کراق قا ؾاقای
ّ
ؼالقیرث ورؽه افح اورؿ،
اقلي (یا شفابیث) ٠یىی (یا ـاجی) میکىؿ و ؾق ایه مىقؾ ،هك کؿام ب قاهی قفح اورؿ .بكؼری ال
٠ؿهای م كات و ا٠مال اؼالقی ،ب ویژه ،اظىان و ٠مل ؼیكؼىاهاو قا ب ٠ىىان ٌكایٗ م١ىاؾاقی لوؿای مٙكض کكؾهاورؿ و
ؾیگكان ویم ؾق ایه مىقؾ ،ؼّىِیات ؾیگكی ،ماوىؿ ٠بىق ال معؿوؾیثها قا مهرم ؾاوىرح اوؿ( .همران )7>6-7=5 :ؾق هرك
ِىقت ،اکىىن ایه وكح قوٌه اوث ک وٝكات ٘بی١ثاكایاو ؾقباقۀ م١ىرای لورؿای ،مرىاقؾی قا ؾقبكمیایركؾ کر ممكره
اوث هیچاىو اقجبا٘ی با مٕامیه ؾیىی وؿاٌح باٌىؿ.
اما وكحۀ ؾوم ،ی١ىی اقجباٖ و ومؾیكی م١ىىیث با ؾیهؾاقی قا میجىان ظاِل یافح های پژوهٍری و جعقیقرات مح١رؿؾ
میؿاوی ؾاوىث .همان ٘ىق ک پیًجك ،ؾق اول بعد ال ج١كیفها ،اٌاقه ٌؿ ،هم مفهىم ؾیه یا ؾیرهؾاقی ،و هرم مفهرىم
م١ىىیث میان محؽّّان قوانٌىان و ؾیگكان ،ب ٌیىههای محفاوت ج١كیف ٌؿهاوؿ .برا وشرىؾ ایره ،همیٍر ؾق بریه
محؽّّان ب وعى اشمال ایه جىافق وشىؾ ؾاٌح ک ایه ؾو مفهىم ،هك ؾو چىؿ ُب١ؿی و اىحكؾه بىؾه و جمایم آٌركاقی برا
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هم وؿاقوؿ .ؾق ایه ؾیؿااه ،ب ویژه جا پیً ال ؾهۀ پایاوی وؿۀ  75میالؾی ،پؿیؿههای ؾیىی و م١ىىی ،م١مىم جعرث چحرك
اىحكؾۀ والۀ ؾیه شای ؾاؾه میٌؿوؿ و یا اِٙالظات ؾیه و م١ىىیث ب شای هم بر کاق میقفحىرؿ .هرك چىرؿ ،ال ؾهرۀ
َ
 6>=5ک اٌكال مح١ؿؾ و شؿیؿی ال ایمان ،جعث ٠ىىان م١ىىیث ،ب جؿقیس ؾق غكب و ٌرك ٠راجم قواز پیرؿا کكؾورؿ،
مفهىم م١ىىیث ویم ب جؿقیس ،ب ٠ىىان یک والۀ محمایم ،و مىٔى٠ی مصما بكای پژوهً میران محؽّّران مٙركض ٌرؿ.
قواز اٌكال شؿیؿ م١ىىیث همكاه بىؾ با کاهً ّ
اهمیث وهاؾهای ورىحی ؾیره ،افرمایً ٌركلهای فركؾی ابركال ایمران،
شابصایی ال جأکیؿ بك باوقهای ؾیىی ،ب وىی جأکیؿ بك جصكب های ؾیىی و براقلجك ٌرؿن ؼّىِریث جكركاكایری ؾیىری و
مؿاقای فكهىگی .ایه اؤا ٞوبب ٌؿ جا ؾق شام١ۀ  ٠می ،جمایمی بیه والههای مفهىمی ؾیرهؾاقی و م١ىىیرث ٌركل
ّ
ایكؾ ،و ؾق افكا٘یجكیه ِىقت آن ،بكؼی ال محؽّّان ایه ؾو اِٙالض قا ؾق یک چاقچىب ب ٌرؿت ؾوااور ج١كیرف
کىىؿ Aمرال ااهی ؾیهؾاقی ـاجی ،ایىحا ،وهاؾی٠ ،یىی ،و مبحىی بك باوق قا ؾق مقابل م١ىىیث کاقکكؾی  ،پىیراٌ ،ؽّری،
ـهىی ،و مبحىی بك جصكب قكاق ؾاؾهاوؿ)Zinnbauer & Pargament, 2005: 22-27( .
ّ
جعرىمت اشحمرا٠ی اٌاقهٌرؿه ،وشرىؾ جمرایم میران ؾو مفهرىم ؾیرهؾاقی و م١ىىیرث قا
امكوله ،ااك چ با جىش ب
ومیجىان اوكاق کكؾ ،ؾق ٠یه ظال ،ؾوقٙبی ج قی کكؾن ایه ؾو مفهرىم ،ال ظیرد اِٙالضٌىاوری ،مٍركالجی قا ؾق پری
ؼىاهؿ ؾاٌث .ب ٠ىىان مرال ،محؽّّان م١حقؿوؿ ج١كیف کكؾن م١ىىیث ب ٌك ی کامال کراقکكؾی ،مركل جمرایم آن قا
با پؿیؿههای مٍاب کمقوگ ؼىاهؿ کكؾ .ااك هىح ای ـاجی بركای م١ىىیرث جعرا ٚوٍرىؾ ،ومیجرىان آن قا ال پاورػهای
ؾیگكی ک اوىانها ب مىائل وشىؾی لوؿای (ماوىرؿ مىرۀ ۀ م١ىرا و هرؿف لورؿای) میؾهىرؿ ،محمرایم ومرىؾ .یكىران
پىؿاٌحه م١ىىیث با جصكب های وكىمق و کامال غیكؾیىری ،شىرحصىهای وشرىؾی و یرا اقليهرای ٌؽّری ،جّرىیك
مبهمی ال مفهىم م١ىىیث اقائ میؾهؿ.
همهىیه ،ج١كیف کكؾن م١ىىیث ب ٠ىىان پؿیؿهای ِكفا ٌؽّی ،اوم واؾیؿه اكفحه بىحك فكهىگی مىاوربی اورث کر
م١ىىیث ؾق آن ،مصال ٜهىق و قٌؿ مییابؿ ،ذاویا جىش وككؾن ب ٜهرىق ورالمانها و اكوههرای م١ىىیرثاكای وىپؿیرؿ ؾق
شام ١اوث ک کم یا بیً اقحٕائات وهراؾی و و ىر مكاجب ورالماوی ؾاقورؿ( .ور١یؿی ):<-65: :68>; ،همهىریه،
جّىق م١ىىیحی ک ِكفا مبحىی بك اظىاوات ؾقووی و جصاقب مح١اجی اوث و هیچ باوق و ا٠حقاؾی آن قا ظمایرث ومیکىرؿ،
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بىیاق ؾوق ال واق١یث بیكووی م١ىىیثهای مىشىؾ اوث ،هماناىو ک جّىق ٠كه آن بركای ؾیرهؾاقی ٠راقی ال اظىران
چىیه میباٌؿ .ؾق واق ،ٟؾیهؾاقی و م١ىىیث ،هك ؾو آمیمهای ال اوؿیٍ  ،اظىان ،قفحاق ،اوگیمي و جصكب هىحىؿ.
اما ٌایؿ مهمجكیه اٌكاجی ک ال شؿاکكؾن مفهىمی ؾیهؾاقی و م١ىىیث ؾق مقرام ج١كیرف و قركاق ؾاؾن آنهرا ؾق ؾو
قٙب واوالااق ب وشىؾ میآیؿ ،ایه اوث ک چىیه جمایمی با ؼىؾپىرؿاقه و بكؾاٌرث اکررك پاورػاىیان ،ال ؾیرهؾاقی و
م١ىىیث همؼىاوی وؿاقؾ .پژوهًهای مح١ؿؾ میؿاوی وٍان میؾهؿ اکركیث مركؾم ؼرىؾ قا هرم ؾیرهؾاق و هرم م١ىرىی
میپىؿاقوؿ .افمون بك ایه ،ؾق ایهاىو پژوهًها ،میان ؼىؾپىؿاقۀ ؾیىی و ؼىؾپىرؿاقۀ م١ىرىی ،یرک همبىرحگی م١ىراؾاق
ؾیؿه میٌىؾ .ب  ،همیٍ اق یحی ال پاوػاىیان ؼىؾ قا م١ىىی ،اما غیكؾیىی میپىؿاقوؿ .معققان م١حقؿوؿ ک ایره اركوه
اق ّیث ،ؾق واق ،ٟوگكيهایی مىفی وىبث ب ؾیهؾاقی ؾاقوؿ ،و جعثجأذیك ایؿههای مكبىٖ ب ؾوقٙبیوالی ؾیرهؾاقی و
ّ

م١ىىیث ،هىیث م١ىىی ؼىؾ قا ؾق شرؿایی ال ؾیرهؾاقی شىرحصى میکىىرؿZinnbauer & Pargament, 2005: ( .

 )29بكؼی ال پژوهًها وٍان میؾهؿ ک ااك چ یكی ال  ٠رل وقوؾ افركاؾ بر اكوههرای وىپؿیرؿ م١ىرىی ،واکاقآمرؿی
ؾیهؾاقی مكوىم ؾق بكآوقؾن ویالهای م١ىىی ایٍان اوث ،اما مفاهیم ؾیىی ،اغ ب بىحك مىاوبی بكای پرفیكي اؾ٠اهرای
م١ىىی شؿیؿ فكاهم میکىىؿ .ب ٘ىق ک ی ،م١ىىیث ظحی م١ىىیثهرای وىپؿیرؿ ،بركای بیٍرحك مركؾم ،برا اجكرا بر یرک
چاقچىب ؾیىی ؼاَ اجفا میافحؿ .مكؾم م١مىم با بكؼىقؾاقی ال یک پیًلمیىۀ ؾیىی ،شفب م١ىىیثهرای وىٜهرىق
میٌىوؿ ،هكچىؿ ممكه اوث ؾق مكاظل ب١ؿی ،جغییكاجی قا ؾق آن پیًلمیىۀ ٌؽّی بسفیكوؿ( .و١یؿی ;>);9 :68
وشىؾ مٍكالت مفکىق ؾق وٙكهای بام ،وكحۀ ؾوم قا بكای ما قابل قبىل میکىؿ ک مفهىم م١ىىیث با وشىؾ جمرایمی
ک با مفهىم ؾیهؾاقی یافح  ،ب آن ومؾیک و با آن مكجبٗ اوث .و با جىش ب وكحۀ اول ،ی١ىری ایره کر م١ىرای لورؿای (یرا
وشىؾی) ،مىاقؾی قا ؾقبكمیایكؾ ک ممكه اوث هیچاىو اقجبا٘ی برا مٕرامیه ؾیىری وؿاٌرح باٌرىؿ ،بر ایره وحیصر
ّ
میقویم ک مىاوبجكیه ج١كیف بكای م١ىىیث ،ایه اوث ک آن قا و شىرحصىی م١ىرا ،ب كر شىرحصىی امرك مقرؿن
بؿاویم (ج١كیف ٌماقۀ  )67ک با أاف کكؾن قیؿی ک پیٍحك اٌاقه کركؾیم ،میجرىاویم آن قا ایهاىور بیران کىریم :فكایىرؿ
ّ
شىحصىی وىبحا پایؿاق امك مقؿن ؾق لوؿای .ب کاق بكؾن واژۀ وىبحا بكای قواوؿن ایه م ٙرب اورث کر ِرؿ ٠كفری
پایؿاقی و ؾوام بكای جعقق م١ىىیث ،کافی اوث .اجبح  ،بكای ایه ک مىاوب بىؾن ایره ج١كیرف ؤرىض بیٍرحكی بیابرؿ،
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ّ
جىٔیعی بكای مفاهیم فكایىؿ شىحصى ،و امك مقؿن ملم اوث.
.5تبییىتعریفبرگسیذه 
ّ
.1-5اهرهقذش 

قیٍۀ مجیىی واژۀ  ، Sacredواژۀ  Sacerب م١ىای @اؼحّاَؾاؾهٌؿه یا وقفٌؿه ب یک م١بىؾ و اجهر یرا امرك ّ
مىرمه?

اوث .واژۀ  Sacredؾق لبان اوگ یىی ،ؾق واقٌ ،ٟكل وىم ال ف١ل مهصىق  Sacrenبىؾه ک اکىىن فقٗ ب ٌكل ِرفث
ب کاق میقوؾِ .فث  Sacredال وؿۀ  69میالؾی ،ب م١ىای @آن چ ک بكای ؼرؿمث یرا پكورحً م١برىؾ ،اؼحّراَ
یافح یا محمایم ٌؿه? ب کاق قفح و وسه ،م١ىای @وماواق ظكمث و بمقاؿاٌرث ؾیىری? ویرم بركای ایره واژه ،ؾق ورؿۀ 6:
میالؾی جكىیه یافح اوث .بامؼكه ،ؾق وؿۀ ; 6مریالؾی Sacred ،ؾق م١ىرای @آن چر کر ؾق چیىرحی یرا قابٙر و یرا
کاقبكؾي ،ؾیىری اورث? ویرم بر کراق قفحر اورث)Webster's Dictionary of Word Origins, 1995: 405( .
فكهىگهای م١اِك ویم بكای واژۀ  ، Sacredم١مىم همیه م١اوی قا ب ٌیىههای مؽح ف بیان میکىىؿّ A
مىمه ،چیمی کر
ال اٌیاء م١مىجی محمایم ٌؿه ،وماواق وحایً و اظحكام ،مكجبٗ با ؼؿا یا مكجبٗ با یک م١بىؾ.
ُ ُّ
قوؾجف اجى ،ؾیهپژوه و مىقغ آجماوی وؽىرحیه کىراوی بىؾورؿ کر ال
اظحمام امیل ؾوقکیم ،شامٌ ١ىان فكاوىىی و
ّ
واژۀ مقؿن بكای ج١كیف ؾیه و م١ىىیث یا بكای جٍكیط جصكبۀ ؾیىری و م١ىرىی برا قوٌری مىٕربٗ و ؾق محرىوی  ٠مری
ّ
ّ
اوحفاؾه کكؾوؿ .ؾوقکیم ؾق  ،6>67جقىیم شهان ب چیمهای مقؿن و چیمهای وامقؿن قا مٍؽّۀ اِ ی اوؿیٍرۀ ؾیىری
ّ
ؾاوىث .او بكای بیان ؼّ ثهای محمایمکىىؿۀ ایه ؾو ؾوح  ،اوحىاؾ ب بكجكی ٌأن و قؿقت چیمهای مقؿن یا اورحىاؾ بر
ّ
وابىحگی و ّ
جب١یث چیمهای وامقؿن قا مالک ؾقیقی ومیؾاوؿ و میکىٌؿ ؾاكواوی م ٙق قا ب ٠ىىان مرالک جمرایم ایره
ؾو ؾوح جىٔیط ؾهؿ .اجبح  ،جىٔیعات ؾوقکیم بیٍحك ،اجكا کكؾن و ظىاج ؾاؾن ب ؤرىض ایره جقىریمبىؿی ورمؾ اـهران
مكؾم ؾیهؾاق اوث ،جا ٌمكؾن مٍؽّ هایی ؾقیرق( .ؾوقکریم )9=-:7 :68=9 ،ؾوقکریم ؾق وه رۀ وؽىرث بر شهرث
شامٌ ١ىان بىؾن ،جىها ب ومىؾ ؼاقشی ؾیه و ُب١ؿ اشحما٠ی آن جىش ؾاقؾ (ور١یؿی 78-86 :68>: ،و  ):8-;6و ؾق
وه ۀ ؾوم ب مقحٕای قویككؾ ؼاَ شامٌ ١ىاؼحی اذباتاكایاوۀ ؼرىؾ (و ور جفىریكی) بیٍرحك بر ٌریىههای ٠یىری (و
٠مىمی) ؾیهؾاقی و قفحاق بیكووی مكؾم ؾیهؾاق جا آااهیهای ٌؽّی و ؾقووی ایٍان٠ ،القمىؿ اوث .ال ایهقو بركای او
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ّ
وعىۀ مىٟٔایكی مكؾم وىبث ب همۀ مّاؾیق مقؿن مهرم اورث و بر همریه شهرث جأکیرؿ میکىرؿ کر مقّرىؾ ال
ّ
چیمهای مقؿن فقٗ وشىؾهای ٌؽّی اوث کر بر ٘ىق م١مرىل ؼرؿایان یرا اقواض میورامیم ،ویىرث Aجؽح ورىگ،
ّ
ؾقؼث ،چٍم  ،وىگكیمه ،جك ای ال چىب یا یرک ؼاور  ،ؼالِر  ،هرك چیرمی میجىاورؿ امركی مقرؿن ج قری ٌرىؾ.
(ؾوقکیم )9> :68=9 ،ؾق ٠یه ظال ،ؾوقکیم ؾق بٕ١ی بؽًهای کحابً ،مرال وقحری کر ِرىقتهای بىیراوی ظیرات
ّ
ؾیىی قا میان قبایل بؿوی اوحكاجیا جىِیف میکىؿ ،واؼىاوح  ،مّؿا معىقی مقؿن قا مٍرؽُ کركؾه و قابٙر اي قا
با ؾیگك مّاؾیق آن جكویم میکىؿ .وی میاىیؿ:
پرستی،دیىفالويىعجايىر،فالودستهازافرادبطرییافالوگروهازتصاویريیستت،بلکتهدیتىيتىعیيیتروی
 
تىتن
ِ
اهیچکتذامازآوهتابیتاهیسدو

هاوجىددارد،بذووآيکهالبتهبت


ياموغیرضخصیاستکهدرهریکازایىباضًذه

بی
ياموبیتتاری استت،ختذاییکته


تطخص،بی

تماهیهالکآويیست...خذاییکهبی

یکیضىد،هیچهىجىدیبه
درووجهاوقرارداردودرايبىهبیضمارچیسهاپراکًذهاست(.هماو )252:


ؾق شای ؾیگك ،ب١ؿ ال جىِیف یكی ال مىاوک ؾیىی ،میوىیىؿ:
ايیهیتىاودریافتکهبطردرچًیىهرتبهایازضتىروجببته،چنىيتههمکتىاستتدینترخىیطتتىختىدرا

بهآس

بازيطًاسذ.چًیىآدهیکهخىدرازیرسلطۀیکيیرویبیرويیوکطیذهضذهبهديبتا آوهیبیًتذ،يیرویتیکتهویرا

ایغیرازآوچهدرحالتهعمىلیازاوساختهاست،بیًذیطذوعملکًذ(...هماو )222:


داردتابهضیىه

واهی

ّ
ؾق واق ،ٟمّؿا اِ ی و معىقی مقؿن ؾق ومؾ ؾوقکیم -بؿون ایه ک جّكیط کىؿ -همیه ویركو یرا ویكوهایهرای
قاهك و مى ٗ ؾق باوق و ا٠حقاؾ آؾمیان اوث .ؾیگك چیمها فقٗ ب شهث قاب ٙو پیىوؿ با ایه قرؿقتهای بكجرك و َّ
مىرمه ،یرا

ّ
بالومایی و ؾمجث بك آنها ،مقؿن ٌمكؾه میٌىوؿ.
ُّ
قویككؾ قوؾجف اجى وىبث ب ؾیه بك ؼالف ؾوقکیم ،اشحما٠ی ویىث ،ب ك میکىٌؿ جرا برا وگراهی قوانٌرىاؼحی-
ّ
پؿیؿاقٌىاؼحی ،اظىان و آااهی آؾمی قا وىبث ب امك مقؿن جىِیف کىؿ و جّكیط میومایرؿ کر مقّرىؾ او ال امرك
ُ
ُّ
ّ
مقؿن (یا امك قؿوی) ـات اجهی اوث .اجى ؾق فّلهای اول جا چهاقم کحاب ماوؿااقي ؾق < ،6>6ب١ؿ ال ایره کر ؾقک
ُ
کامل امك قؿوی قا مبحىی بك قهایی ال معؿوؾیثهای ٠قل بٍكی و قاجبهای مفهىمی لبران میؾاورؿ ،ؼىاوىرؿاان قا بر
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بیؿاقکكؾن اظىاوات مكبىٖ ب جصكبۀ ؾیىی فكامیؼىاورؿ .او ال اظىران مؽ ىقیرث ،وابىرحگی ؾق قوض و اورحغكا ؾق
٠ؿم ،ؾق مقابل یک قؿقت م ٙق مىحىجی ٌكو ٞمیکىؿ و وسه اظىان هیبثواکی و ٝ٠مرث و قالآجرىؾای و ٌرى و
ُّ
ُّ
ّ
شفب ؾق جصكبۀ ؾیىی قا جىٔیط میؾهؿ( .ق.ک :اجى )8<->; :68=5 ،بىابكایه ،اجرى بر ؾیگرك مّراؾیق مقرؿن کر برا
ّ
واو ، ٙمقؿن میٌىوؿ ،هیچ جىشهی وؿاقؾ.
ُّ
ّ
ب١ؿ ال ؾوقکیم و اجى ،آذاق یک جاقیػوگاق ؾیگك اؾیان ،میكچا اجیاؾه ،ؾق شاافحاؾن امك مقؿن ،ب ٠ىىان ٠ىّرك اواوری
ّ
ّ
ؾیه و م١ىىیث ،مؤذك بىؾه اوث .قویككؾ اجیاؾه ؾق کحاب هقدس و ياهقدس (; ،)6>:قویككؾی مكؾمٌىاواو  -جاقیؽی
ّ
اوث .او هماوىؿ ؾوقکیم ب همۀ مّاؾیق مقؿن ؾق ویك جاقیؽی ؼىؾ ؾق شىام ٟاوىاوی و قوابٗ اشحما٠ی مركجبٗ برا آن
جىش ؾاقؾ و بىابكایه ،بكقوی ؼىؾ قا ب جىِیف ٠میق اظىان و آاراهی آؾمری ،وىربث بر مّرؿا ؼراَ و اِر ی
ّ
مقؿن مىعّك ومیکىؿ .ال وىی ؾیگك ،اجیاؾه بكؼالف ؾوقکیم ،ؾقپی یرافحه یرک ٌركل بىیراوی بركای لورؿای ؾیىری و
ّ
ُّ
اقشا ٞهمۀ اؾیان ب آن ومیباٌؿ ،ب ك هماوىؿ اجى ،ب جص ی همان مّؿا ؼاَ و معىقی اهمیث میؾهؿ .امرا اجیراؾه
ّ
ّ
بك ّ
ماهیث قوانٌىاؼحی -پؿیؿاقٌىاؼحی ایه جص ی ؾق قوان و ـهه آؾمی محمكکرم ومیٌرىؾ ،ب كر جص ری امرك قؿوری
ّ
ّ
ّ
ّ
(مّؿا اِ ی مفهىم مقؿن) قا ؾق اوىا ٞاٌیاء وامقؿوی ک ب واوٙۀ همریه جص ری ،مقرؿن میٌرىوؿ ،ؾق جراقیػ و
ّ
فكهىگ بٍكی میکاوؾ .ال وٝك او ،اوىان ال وشىؾ امك قؿوی آااه میٌىؾ ،لیكا مقؿن ؼىؾ قا همهىن @یک امك بر ک ی
ّ
ّ
محفاوت? ال وامقؿن ،محص ی میوالؾ Aجص ی واق١یحی ک ب ایه شهان ج ١ق وؿاقؾ ،ؾق چیمهایی ک مح ١ق ب ایه شهران
ّ
ّ
و ؾویای ٘بی١ی هىحىؿ .اجیاؾه میکىٌؿ فكایىرؿ قممآمیرم جص ری و جقؿنبؽٍری قا بر ٘ىق جراقیؽی و مكؾمٌىاوراو ؾق
فكهىگهای مؽح ف بكقوی کىؿ( .اجیاؾه)68<: ،
ُّ
ٜاهكا کاقهای امرال ؾوقکیم ،اجى و اجیاؾه ؾق ٌىاؼث ٠مىمی وىبث ب ؾیه و م١ىىیث جأذیكی ب وما ؾاٌح  ،بر ٘ىقی
ّ
ک امكوله ،محؽّّان اـ٠ان میکىىؿ ک ااكچ  ،کاقایی مفهىم مقؿن ؾق ٌىاوایی و مٙاج١ۀ ؾیره (و م١ىىیرث) برؿون
ّ
بعد و مىاقٍ وماوؿه ،وجی میان اوحقاؾاجی ک وشىؾ ؾاقؾ ،ایؿۀ امك مقؿن ؾق معافل ؾاوٍگاهی و فكهىرگ ٠مرىمی ،بر
٠ىىان یک م١یاق مى ٗ و ٠امل ج١كیفکىىؿه بكای ؾیه (و م١ىىیث) ،ب ٘ىق اىحكؾه مرىقؾ پرفیكي قركاق اكفحر اورث.
( )Guthrie, 1996: 124-138اجبح  ،شرای ج١صرب اورث کر ؾورثکم ،بكؼری ال ِراظبوٝكاوی کر م١ىىیرث قا
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ّ
ّ
شىحصىی امك مقؿن ج١كیف میکىىؿ ،م١مىم با اوحىاؾ ب ؾوقکیم ،جأکیؿ میکىىؿ ک مفهرىم مقرؿن افرمون برك ؼرؿا،
ّ
اجه ها و ویكوهای مح١اجی ،هك شىب ال لوؿای قولمكه و هك ٌیء ٠اؾی قا ویم ک ب شهث قاب ٙبرا مقؿورات پیًافحر ،
ّ
ّ
ّ
ّ
مقؿن میٌىؾ ،ؾقبكمیایكؾ .آن ااه ،مرالهایی قا ال لمانها و مكانهای مقرؿن ،وقرای ٟمقرؿن ،جىجیرؿات مقرؿن،
ّ
ّ
ّ
ّ
ا٠مال مقؿن ،اوىانهای مقؿن ،ویژایهای قوانٌىاؼحی مقؿن ،وقًهای اشحما٠ی مقؿن و غیكه بیران میکىىرؿ و
ّ
جىٔیط ومیؾهىؿ ک ایه مىاقؾ ،هك چىؿ مقؿن هىحىؿ ،وجی آیا مح ١ق شىحصىی م١ىىی هم واق ٟمیٌرىوؿ یرا ور ؟ ؾق
ّ
ّ
ظاجی ک ٜاهكا شىحصىی م١ىىی (ب م١ىای کٍف و ظف ٛامك مقؿن) ،شىحصىی مرال ؼرىؾ لمران و مكران مقرؿن
ویىث ،ب ك شىحصىی همان امك مح١اجی ،ؾق لمان و مكان مىحىب ب آن اوث .ؾق واق ،ٟبا جىش ب آنچ کر ال میكچرا
ّ
ُ
ُ
ّ
اجیاؾه وقل کكؾیم ،اوىانها ال ٘كیق فكایىؿ جقؿنبؽٍی (و ا٠حقاؾ ب جص ی امك قؿوی ؾق امىق ٠اؾی) ،امرك قؿوری قا ؾق
ق مكوهای مؽح فی ال لوؿای ؼىؾ میکاووؿ .بك ایه اوان ،آؾمی هك چ بهحك بحىاوؿ ،ق مكوهای بیٍحكی ال لوؿای ؼرىؾ
ُ
ّ
قا مقؿن ببیىؿ و ظقیقحا امك قؿوی قا ؾق آنها شىحصى (کٍف و ظف )ٛکىؿ ،م١ىىیجك معىىب میٌىؾ.
ّ
ّ
بىا بك جمام آن چ ال مالظٝات جغىی و جىٔیعات مكبىٖ ب اِٙالض مقؿن افٌث ،مقّىؾ ال امك مقؿن ،یا بر
ج١بیك بهحك ،مقّىؾ ال امك ُقؿوی ؾق ج١كیف مىقؾ وٝك ال م١ىىیث ،قؿقت یا قرؿقتهای بكجرك و ّ
مىرمه ؾق براوق و اوؿیٍرۀ
آؾمی اوث Aؼؿا ،م١بىؾها و اجه ها یا هك امك مح١ال و ماوقائی کر بٍرك ؼرىؾ قا مقهرىق آن ،یرا وابىرح بر آن اظىران
میکىؿ .اما مقّىؾ ال واژۀ ک یؿی ؾیگك ایه ج١كیف ،ی١ىی واژۀ شىحصى چیىث؟
.2-5فرایًذجستجى 

فكایىؿ شىحصى قا میجىان ؾقبكؾاوؿۀ و مكظ ۀ اِ ی کٍف ،ظف ٛو بالج١كیف امك قؿوی ؾاوىرث .مقّرىؾ ال کٍرف
کكؾن و یافحه امك قؿوی ،ایصاؾ قاب ، ٙؾقک ظٕىق و اظىان ومؾیكی ب امك قؿوی اوث .کٍف امك قؿوی ب م١ىرایی
ک بیان ٌؿ ،ممكه اوث مىٍأ اظىاوات ؾیگكی ؾق آؾمری ٌرىؾ ،ماوىرؿ اظىران مؽ ىقیرث ،اظىران قالآجرىؾای،
هیبثواکیٝ٠ ،مث و شفبۀ امك قؿوی ،اظىان ٍ٠ق و ٌى ب او ،اظىان اجهامات قؿوری ال شاورب او و اظىران
ُّ
وظؿت با او و با ٠اجم مؽ ىقات او( .ق.ک :اجى)8<->; :68=5 ،
مقّىؾ ال ظف ٛامك قؿوی ،ظف ٛاقجباٖ با امك قؿوی و جؿاوم ؾاؾن ب جصاقب م١ىىی اوث کر ؾق مكظ رۀ کٍرف،
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وّیب آؾمی ٌؿه اوث .مرال ااهی ممكه اوث ا٠حقاؾ ب امك قؿوی ،یا اقجباٖ برا آن ،ال شاورب ا٘ال٠رات شؿیرؿ ،برا
جهؿیؿاجی قوبكو ٌؿه و ؾق ٠مل ؾق م١كْ آویب و بیظكمحی قكاق ایكؾ .ؾق ایه ِىقت ،ممكره اورث ا٘ال٠راجی کر
مىٍأ ایه جهؿیؿات هىحىؿ ،جىشی  ،جّفی  ،ب ىک یا جعكیف ٌىوؿ .ااهی اجفا میافحؿ ک افكاؾ ،ؼىؾ ،ال مىریك م١ىرىی
مىعكف میٌىوؿ .ؾق ایه ِىقت ،قاههای بالاٍث ب امك قؿوی ،ماوىؿ ا٠حكاف ب ؼٙاها ،جىبر کركؾن ،قكبراوی کركؾن،
اوموای اشحما٠ی ،جىبی ومىؾن ؼىؾ ،شبكان ؼٙاها ،جٙهیك و جمکیرۀ ؾل و غیركه ٌریىههایی بركای وگهرؿاقی و ظفر ٛامرك
قؿوی میباٌىؿ .ااهی ویم بكؼی قویؿاؾهای مىفی و فقؿانهای مهم ؾق لوؿای ،ممكه اوث ا٠حقاؾ ،اظىران و قابٙر
ّ
با امك قؿوی قا جهؿیؿ کىىؿ .ؾق ایه اىو مىاقؾ ویم ؾق وٝك اكفحه یک ٘كض و هرؿف مقرؿن و ؾجسرفیك ؾق وقای فاش١ر و
ظاؾذۀ ج ػ ،یا جفىیك آن ب ٠ىىان فكِحی بكای قٌؿ م١ىىی ،یا اوحىاؾ آویب و فقؿان ب یک اقاؾۀ بكجرك ،مهكبران و ظكریم
ک ومیجىان مقّىؾ و ظكمث او قا ؾق همۀ مىاقؾ ؾقک کكؾ ،قويهایی هىحىؿ ک باوق افركاؾ و اقجبراٖ ایٍران قا برا امرك
قؿوی ظف ٛمیکىىؿ( .پاقامىث و ماهىوی)=7-=; :68=9 ،
بامؼكه ،فكایىؿ مىحمك شىحصى ممكه اوث ؾقبكؾاقوؿۀ بالج١كیف امك قؿوی اكؾؾٔ .كوقت بالج١كیف لماوی بركای
فكؾ شىحصىاك م١ىىی مٙكض میٌىؾ ک ّ
جعىمت معیٗ اشحما٠ی و قویؿاؾهای لوؿای یا جغییكات ؾقووی -قواوی فركؾ،
ٌكایٗ فكهىگی یا فككی او قا ب اىو ای ققم میلوؿ ک باوق و جصكبۀ امك قؿوری بر ٌریىۀ شراقی و ّ
ورىحی آن ،ایكایری و
ّ
شف ّابیث ؼىؾ قا ومؾ فكؾ ال ؾوث میؾهؿ ،ؾق ایه ِىقت ،شىحصىی امك قؿوی ،مىح مم جغییكاجری بىیراوی ؾق فهرم امرك

قؿوی ،یا ٌیىۀ اقجباٖ با آن اوث .ال ایه په ،فكایىؿ شىحصى ،ظف ٛایه امك قؿوی جغییكٌكلیافح و جاله کٍفٌرؿه ؾق
وٝك فكؾ ؼىاهؿ بىؾ .هك اوىان م١ىىی ممكه اوث ؾق لوؿای ؼىؾ ،باقها جصكبۀ امك قؿوی قا ال ؾوث ؾهرؿ و ؾوبراقه آن
قا ب اىوۀ ؾیگكی کٍف ومایؿ)Zinnbauer & Pargament, 2005: 33-34( .
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يتیجهگیری 


ال آنشا ک واژۀ م١ىىیث ؾق قكآن اوحفاؾه وٍؿه اورث ،بركای اوصرام یرک پرژوهً جٙبیقری -قكآوری ؾقبراقۀ م١ىىیرث،
وؽىث ،ملم اوث ب چیىحی م١ىىیث بسكؾالیم و ؾق واق ،ٟمىٔرى ٞمقایىر قا محىاورب برا اهرؿاف پرژوهً ج١كیرف
وماییم .با ایه شىحصىی ٠قالوی ،ب یک ج١كیف قكاقؾاؾی قویؿیم کر پژوهٍرگك میجىاورؿ آن قا اوران و مبىرای کراق
جعقیق جٙبیقی ؼىؾ قكاق میؾهؿ .ؾق ایه مقاج  ،ب جفّیل وٍان ؾاؾه ٌؿ ک یک ویژای مهم چىیه ج١كیفی٠ ،ام برىؾن و
ٌمىل آن اوث Aب قؿقی ٠ام ک همۀ ج١كیفهای مكبىٖ ب م١ىىیث ؾق اؾیان و وع های فككی مؽح ف قا ؾقبكایركؾ و
ؾق شام١ۀ  ٠می ویم جاشایی ک ممكه اوث مىقؾ وفا باٌؿ .اما ال وىی ؾیگك ایه ج١كیف وبایؿ آنقرؿق ٠رام باٌرؿ کر
م١ىىیث قا ال باق م١ىایی جهی کىؿ یا با مفهىمی ٠ام ال ؾیه ،کامال واوالااق افحؿ یا مٙابق با محفراهم ٠كفری و ؼىؾپىرؿاقۀ
افكاؾ شام ١وباٌؿ .بكاوان چىیه ٌكایٙی م١ىىیث قا ب مىٝىق اوحفاؾه ؾق پژوهًهای جٙبیقی قكآوی ،فكایىؿ شىحصىی
ُ
وىبحا پایؿاق امك قؿوی ؾق لوؿای ج١كیف کكؾیم .اجبح  ،بایؿ اـ٠ان کكؾ ک بكقوی م١ىىیث ،ب ٌیىۀ  ٠می ،هىىل ؾق آغرال
قاه ؼىؾ اوث ،بىابكایه ،اوحٝاق ؤىض ظؿاکركی ،ال یک ج١كیف بیهامـهاوی و مٍحكک ،هىىل اوحٝاق ب شایی ویىرث .ؾق
٠یه ظال ،میجىان ج١كیف بام قا بیان آن وش مٍحكکی ؾاوىث ک بیٍحكیه جىافق ٠مىمی ،بك م١ىىیث برىؾن آن ظاِرل
اوث .اکىىن ،میجىان ؾق یک پژوهً جٙبیقی -قكآوی ،بكقوی کكؾ ک قكآن و ؾیگك وع های فككی و م١ىىی ،هك یرک،
امك قؿوی قا چ میؾاوىؿ و چ وبک و قوٌی قا بكای شىحصىی امك قؿوی ٠كٔ میکىىؿ ،هك یک ال ایه وربکها ،ؾق
چ بىحكها و ٌكایٙی میقویىؿ و میباجىؿ ،با چ فكایىؿهایی جعقق مییابىؿ یا همكاه هىحىؿ و بامؼكه ،چ پیامرؿهایی قا
بكای واجكان ؼىؾ فكاهم میوالوؿ و ایره بر م١ىرای فركاهم برىؾن لمیىر بركای مقایىر ای ظحیاممكران ،بی٘كفاور و
بیهامـهاوی اوث.
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هًابعوهآخب 
ُ
ُ .6ا ّجىُ ،
قوؾجف ( ،)68=5هفهىم اهز قدسی ،جكشمۀ همایىن همحی ،چاپ اول ،جهكان :اوحٍاقات وقً شهان.
ّ
ّ
 .7اجیاؾه ،میكچا ( ،)68<:هقدس و ياهقدس ،جكشمۀ وّكاج لوگىئی ،چاپ اول ،جهكان :وكوي.

 .8اویه ،ابكاهیم و ؾیگكان ( ،)68<7المعجن الىسیط ،ش ؿ اول و ؾوم ،چاپ چهاقم ،جهركان :ؾفحرك وٍرك فكهىرگ
اوالمی68<7 ،ي.
ّ
 .9پاقامىث ،کىث آی .و آوث ماهىوی (@ ،)68=9م١ىىیث :کٍرف و ظفر ٛامرك مقرؿن? Aجكشمرۀ معمؿقٔرا
شهاوگیكلاؾه ،هعزفث ،ي<>.==-<< ُِ ،
 .:جاوگ ،کكیه (@ ،)68>6وقؿی بك م١ىىیثاكایی ّ٠رك شؿیرؿ? Aجكشمرۀ اظمرؿ ٌراکكوژاؾ ،سییاتث ریز ،
ي ،669بهمه .>:->6 ُِ ،68>6
; .ؾوقکیم ،امیل ( ،)68=9صىر بًیايی تیات دیًی ،جكشمۀ باقك پكهام ،چاپ ؾوم ،جهكان :وٍك مكکم.
< .و١یؿی ،معمؿمى١ىؾ ( ،)68>:جاهعهشًاسی دیى و سکىالر شدو Aمٍهؿ :کاویان کحاب.
= .و١یؿی ،معمؿمى١ىؾ (;>٠ ،)68كفان ؾق اكو ظ ق ها ،قم :پژوهٍگاه  ٠ىم و فكهىگ اوالمی.
> .فىوحاوا ،ؾیىیؿ ( ،)68=:رواوشًاسی ،دیى و هعًىیث ،جكشمۀ اجف .واواق ،چاپ اول ،جهكان :وٍك اؾیان.
 .65کیىگ ،اوقوىم (@ ،)68>7م١ىىیثاكایی ؾق ّ٠كی پىامؿقن :ایمان و ٠مل ؾق بىحكهایی شؿیؿ? ،جكشمرۀ
وظیؿ وهكابیفك ،کتا هاه دیى ،ي.;=-:> ُِ ،6>8
 .66محم ،جؿئىن (@ ،)68=7آذاق شؿیؿ ؾقباقۀ م١ىای لوؿای? ،جكشمۀ معىه شىاؾی ،يقید و يریز ،ي>،85-7
ُِ ;;.868-7
 .67م ١ىف ،جىیه ( ،)68<9المًجد فی اللغة ،چاپ ؾوم ،قم :وٍك بالغث.
 .68مگی ،ا یه ای@ ،)68>6( .م١ىىی ،اما و ؾیىی :وقرؿی برك شىربً م١ىىیرثاكایی مرؿقن? ،جكشمرۀ اظمرؿ
ٌاکكوژاؾ ،سیاتث رز  ،ي.69:-68: ُِ ،666
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