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 . مقدمه1
ی،فاه استت.  شتن،ستی خید در دند دفه اخیی توستعه ن رغم قدمت طوالنی خید در فلستفه  روا به 
ظی بی خید و ستتنجش آن وجود دارد که دانش معابیی از  ح،ضتتی  دندین النوی نظیی ن، ح،ی در 

ن النوف،  محقق،ن دینیی  اند. به موازات ای دستت دادا ف، و پی،مدف،ی خید به آیندف،  فیبستاه پیش 
؛  2003   1اند )آردلت دار مورد بیرستتی قیار دادا راا افیاد ر،دی از خید را به صتتورت نظ،م فم اد 

؛ میرلی و  2005و فیر،ران     4؛ لونستون 2010،ران   فیر و    3؛ گیاستین 2008   2ب،لاز و استییت 
؛  1395   1394؛ کید نوق،بی و فیر،ران  1394  استعدی   2003   6؛ وبستای 2008   5استا،دیننی 
ریتل آمتدا  ستتت،زی خید بته (. بت، وجود تعتدد و تنوری کته در مفهوم 1394فیرت،ران   دیاغی و  

دو بخش تقستتیم کید. رویریدف،ی    توان به شتتن،ستتی خید را می کلی تحقیق،ت حوزا روان طور به 
شتتوند؛ و  ف، و تع،ریف خید فستتاند که توستتخ ماخیتتیتتین ارا ه می   نظییه 7نظییه تیتتییحی 

اند )استا،دیننی  ف،ی میدم ر،دی شترل گیفاه یه بی یفن و اندیشته ب، تر   8رویریدف،ی نظییه ضتینی 
کننتد افیاد    فدب رویریدف،ی ضتتینی این استتت ت، تیتتییح     به بیت،ن دینی     (. 2011   9و گ؛ا 

کننتد. در این تحقیقت،ت  افیاد  ی( دربت،را  خید دنونته فری می غییماخیتت  )مت،ننتد میدم رت،د 
رنوان خیدمنتد معیفی و در نهت،یتت   خت،صتتی را بته فت،ی خید را مشتتخ   افیاد  تواننتد ویژگی می 

(. در واقع  2019   10شتت،ن بی،ن کنند )وستتاییت  ب؛ا و گ؛ا میتت،دیق خیدمندی را در زندگی 
؛ استتات،دیننی و گ؛ا   1970   12کنتد )فت،بیمت،س پییوی می   11فقی« از »معیت،ر حقیقتت توا   خید 

ف درب،را معن،ی خید و این که ده  ف،ی مخال (. بن،بیاین  از آنج، که میرن است در فیفنگ 2011
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف،ی ضتینی خید فیچن،ن در  کستی بهایین نیونه خید استت تف،وت وجود داشتاه ب،شتد  نظییه 
و فیر،ران     1آورند )فیاری هیی را بیای مط،لعه رلیی ست،زا خید فیافم می ف، شتیوا  م فیه فیفنگ 

یت،بتد   کته در آن تجلی می   فت،ی فیفننی (. در واقع  مفهوم خیدمنتدی بتدون تتأکیتد بی زمینته 2016
 (. 1996طور ک،مل ق،بل درا نخوافد بود )اسا،دیننی   به 

طور ستنای  از اصتط؛   به   دارند در گذشتاه  ( بی،ن می 98   2019وستاییت  ب؛ا و گ؛ا ) 
ف،ی دینی بیای  شتد. بیدستب درب،را خید استاف،دا می   2ی افیاد »نظییه ضتینی« بیای ب،ورف،ی درون 

بودند.    5ف،ی یفنی و نظییه   4  نظییه افیاد ر،می 3ظییه افیاد غییماخیتت  این موضتتو   شتت،مل ن 
بین افیاد پژوفشتنی    کنند ب،ید از بیدستب افیاد غییماخیت  اجان،، شتود دیا که آنه، تأکید می 

شتتونتد از آنجت، کته در دینی  آور می کنتد. ر؛وا بی این  آنهت، یت،د و دینی افیاد شتترت،ب ایجت،د می 
ا  شتن،ستی  م،نند ی،دگییی و ح،فظه  از این اصتط؛  به صتورت ماف،وت استاف،د ف،ی روان حوزا 

کنند ب،  تأکید می شتود. در نه،یت  آنه،  شتود  بن،بیاین  استاف،دا از اصتط؛  ضتینی توصتیه نیی می 
رستتد که نظیی،ت ک،ملی در یفن  ظی می وجود آنره افیاد ب،ورف،یی درب،را خید دارند  ام، بعید به ن 
 شود.  داشاه ب،شند  بن،بیاین  اساف،دا از نظییه نیز پیشنه،د نیی 

ضتینی خید«     ف،ی به ج،ی اصتط؛  میستوم »نظییه   مق،له اه شتد  در این  بی است،س آنچه گف 
«  6دراا افیاد از خید شتن،ستی خید استاف،دا شتدا استت  از اصتط؛  »ا در پیشتینه روان که ت،کنون  

ف،ی تیتییحی خید یعنی  ف،ی ماخیتیتین ی، نظییه شتود. ادراا افیاد از خید ب، نظییه استاف،دا می 
مق،یسته فستاند. این دو رویرید به رنوان  شتوند  ق،بل توستخ محققین ارا ه می ف،ی رستیی که  نظییه 

ف،ی تحقیق،تی ن،ظی بی مفهوم خید نیستاند  بلره بستی،ری  ،مً؛ مستاقل در قلییو ت؛ه دو زمینه ک 
ی،فاه به وستیله ماخیتیت،ن در قلییو خید  است،ستً، بی کندک،وف،ی اولیه ادراا  ف،ی توستعه نظییه   از 

(. بته  2001و فیرت،ران     7؛ جیستتون 2003مفهوم مبانی بودا استتت )مت،ننتد آردلتت     افیاد از این 
ف،ی ماخیتتیتت،ن درب،را معن،ی  ی افیاد و نظییه ف، دور از یفن نیستتت که بین ادراا طور کلی   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف،ی ماخیتیت،ن  بی بیرستی صتییح  که  نظییه خید مشت،بهت و فیووشت،نی دیدا شتود. ام، از آنج،  
تی فستتاند.  تی و ج،مع د  در مق،یستته ب، ادراا افیاد  معیواًل  پیچیدا من،بع مخالف مبانی فستتان 

از موارد  تحقیق روی ادارا افیاد  اط؛رت،ت جتدیتدی را کته میرن استتتت  الباته  در بعیتتی  
ویژا در مواقعی کته  دستتت دفتد. این موارد بته انتد را بته اته یت، آزمون نریدا ماخیتتیتتین نت،دیتدا گیف 

گیینتد  اتفت،ق  فت،ی مخالف مورد بیررستتی قیار می در بت،فتت فت،ی جتدیتد  مفت،فیم خید بته شتتیوا 
فت،ی  ای بیای تحقیقت،ت و پژوفش فت، بته رنوان پت،یته بینش   این   تواننتد از افاتد. ماخیتتیتتین می می 

دو بیای تحقیقت،ت  رو  پینییی این دو رویرید و حای پیونتد این  از این   نظیی آینتدا استتافت،دا کننتد. 
 (. 97   2019ییت  ب؛ا و گ؛ا   قلییو خید  مفید خوافد بود )وسا 

 
 . پیشینه پژوهش2

ار گیفاه استت. ادراا افیاد از خید مورد استاف،دا قیف، بیای ستنجش مجیوره مانوری از روه 
شتود ت، در  می  رویرید معیوی بیای مط،لعه ادارا افیاد از خید  این استت که از افیاد خواستاه

ف،   ف،  توان،ییای ی، رب،رت کوت،فی )م،نند ویژگیکلیهتکگیف،ی  مورد فهیستای از توصتیف
( که به خید نزدیک  میتبخ ی، مشتت،به فستتاند  ف،ف،  رفا،رف،  فیایندف، ی، موقعیتخیتتییتته

فهیستای از  گیید. در میحله اوی در سته میحله انج،م می قیت،وت کنند. این رویرید معیوالً 
( و 2011؛ گ؛ا و ب؛ا   2010  1ننتد بیزینت،گیف،ی ب،لقوا از تحقیقت،ت نظیی )م،توصتتیف

( ی، 1997   2فلستون؛ وینک و 1985توستخ ماخیتیتین )م،نند استاینبی    ی، مشتخ  شتدا
و   3شتود که خید دیستتم م،نند فوومی افیاد ر،دی )گ،فی اوق،ت خیلی ست،دا از آنه، ست ای

صتتف،ت   یادب شتتود. بعد از حذب صتتف،ت منحیتتی به فید و ما( تهیه می2016فیر،ران   
شتود و  م،ندا در یک فهیستت اصتلی ادغ،م و به نیونه دینیی ب، حجم بزرگای ارا ه میج،یبه

شتود ب، توجه به افییای که فی واها بیای مفهوم خید دارد  آن کنندگ،ن خواستاه میکتاز شتی
  ف،ی ک،فش ابع،د آم،ریبندی کنند. در میحله بعد محققین بیشتتای از ترنیک،ت را رتبهصتتف

  تحلیتل رت،ملی یت، تحلیتل  4گتذاری دنتدبعتدیطور معیوی  مقیت،سکننتد. بتهاستتافت،دا می
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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   2گیید )م،نند ک؛یاون و بیین ورد استاف،دا قیار می ف،ی خید م یم لفه بیای شتن،ست،یی زی   1ای خوشته 
؛  2014   4؛ کتونتیتگ و گت؛ا 1986   3؛ فت،لتیتدی و دت،نتدلتی 2011؛ گت؛ا و بت؛ا   1980

 (. 1394؛ دیاغی و فیر،ران   2016؛ وساییت  فیاری و آردلت   1985   5اساینبی  
 فستاند.   6 وابستاه به زمینه ف،ی ک،م؛ ف،ی ستنجش ادراا افیاد از خید  روه شتیوا  دینی 

ادراا خید را مورد     ف،ی وابساه به زمینه رنوان اولین شیوا روه به    7رویرید واقعی زندگی 
شتتود ت، افیادی را که  کنندگ،ن خواستتاه می از شتتیکت دفد. در این شتتیوا بیرستتی قیار می 

تواننتد  ی کننتد )یعنی خیدمنتدتیین فیدی را کته م خیدمنتد فستتتانتد یت، خیدمنتدانته رفات،ر می 
معیفی و    ب،شتتد  شتتن،ستتند ی، یک شتتخیتتیت اجای،ری ب او را    تیتتور کنند(  ده شتتخیتت،ً 

و فیرت،ران  ؛ گ؛ا  1394   9؛ استتتعتدی 1995و فیرت،ران     8ارزیت،بی کننتد )مت،ننتد دنی 
پیلیت،تی 2001؛ جیستتتون و فیرت،ران   2012 اوروی و  از موارد 1990   10؛  (. در بیخی 

ارا ته   این فید بته رنوان خیدمنتد معیفی شتتتدا فیچنین توضتتتیحت،تی در مورد این کته دیا  
؛ فوو و فیر،ران  2008کنند )م،نند آردلت   ت،فی از او تعییف می دفند ی، داستا،ن کو می 

ف،ی  (. در مواردی نیز نیونه 2016؛ وستاییت و فیر،ران  2012ا   ؛ کونیگ و گ؛ 2016
و   11گییند )ب،لاز می   کنندا در مط،لع،ت بعدی مورد استتاف،دا قیار خیدمند به رنوان شتتیکت 

یتت،نتتگ 1995فتیترتت،ران    نتیتونتته 2008   12؛  ویتژگتی (.  استتتت،س  بتی  فتت،ی فتت،ی ختیدمتنتتد 
ق،ت موقعیت ی، ب،فای  شتن،خای م،نند ستن  جنستیت  ستطح تحیتی؛ت  و گ،فی او جیعیت 

  13شتتتونتد. این رویرید مبانی بی نظییته نیونته بنتدی می انتد طبقته کته آنهت، در آن خیدمنتد بودا 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف،ی زندگی واقعی به رنوان نق،ط میجع بیای  ( استت  که در آن نیونه 9901   1)استییت و زارات 
شت،ن از خید  ف، در نی،ی،نندگی نیونه کنند. فیدند  افیاد در فهم مف،فیم انازاری م،نند خید ریل می 

)راه و    2نیونته یتک پیش   دفنتدا  نشتت،ن   فت،ی مشتتایکشتت،ن احایت،الً مافت،وت فستتانتد  ولی ویژگی 
   ز افیاد تأیید شدا است. که توسخ جیعی ا   ( خید است 1975   3میویس 

به صتورت   شتن،خای بودا وبیشتای مبانی بی بوم   4این،مهروایت خودزیستت  دومین شتیوا 
پیدازد. این شتیوا  خ،طیات افیاد از تج،ر، رییق به بیرستی تج،ر، خ،ص زندگی افیاد می

کید قیارف،یی از خید را شت،مل میواقعی زندگی که جلوا  دفد. در بیخی از  می شتود  مورد تأ
اند ،یی را که خیدمندانه فری کیدافشتود ت، زم،نکنندگ،ن خواستاه میاین مط،لع،ت  از شتیکت

؛ کونیتک و  2005؛ گ؛ا و فیرت،ران   2004انتد )مت،ننتد ب؛ا  و گ؛ا   یت، ریتل کیدا
انتد )مت،ننتد وستتاییتت و  ( و یت، این کته در زنتدگی خودشتتت،ن خید کستتتب کیدا2012گ؛ا   
 (  به ی،د آورند. 2018ان   فیر،ر

ئوری و تحلیل پدیدارشتن،خای( بیای کیفی استت )م،نند گیاندد ت در شتیوا ستوم که ک،م؛ً 
؛  1395فت،ی خید از میتتت،حبته رییق )مت،ننتد کید نوقت،بی و دلفت،ن بییانونتد   ارزیت،بی جلوا 

؛  2014   2011و فیرت،ران     6؛ دن2015؛ لویتت و دونت،وانتت   2015   5دونت،وانتت و لویتت
 شود. ( اساف،دا می2002و فیر،ران    7مونانومیی 

 از جیله   « ف،ی ضتینی فوه  خ؛قیت و خید نظییه » رنوان  ب،    (  1985مط،لعه استاینبی  ) 
خود از    ف،یی است که ب، رویرید ادراا افیاد از خید صورت گیفاه است. او در مط،لعه پژوفش 

خواستتت ت، فید ن از ر،مه  افیاد ماخیتت  در حوزا فنی  تجت،رت  فلستتفته  فیزیک و فیچنی 
دست آمدا از این مط،لعه توسخ گیوفی از  ف،ی به خیدمند مورد نظی خود را توصیف کنند. دادا 

ستتت،زی  بنتدی شتتتدنتد. نایجته تحلیتل مقیت،س ای  درجته درجته دانشتتجویت،ن در یتک مقیت،س نته 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ییی از  دندبعدی  شتش بعد بود که استاینبی  آنه، را توان،یی استادالی  کی،ستت و زییکی  ی،دگ 
ف،ی دینیان(  فوشتیندی  قیت،وت  استاف،دا ستییع و من،ستب ا و محیخ )ی،دگییی از اشتاب،ا اید 

 از اط؛ر،ت ن،مید.  
    «ادراا از خید و افیاد خیدمنتد در هاپن»بت، رنوان    خود( در پژوفش  2002تت،کت،یت،مت، )

ستت،ی   90ت،  20نفی از میدان و زن،ن هاپنی که بین    2000ف،ی خید را از طییق مط،لعه  م لفه
ف، ده،ر ر،مل ن گیوا گیفاه روی ایف،ی صورت داشاند مورد بیرسی قیار داد. بیاس،س تحلیل

ند از: دانش و تحیتتی؛ت  فهم و قیتت،وت  روابخ اجای،ری و  اشتتن،ستت،یی شتتد که رب،رت 
رنوان یک شتت،یستتانی ریلی و مبانی  ف، اغلب خید را بههاپنی  ه. در واقعننیانرویرید درون

)به  ادالی و فوه ریومی میتبخ دانساندخید را ب، توان،یی اسه تعییف کیدند و کیای  بی تجیب
 (. 2019نقل از ی،نگ و اناظ،ری   
  ( 2001ی،نگ )     که « ف، ت،یوانی تتت    مفهوم خید در می،ن دینی » ب، رنوان    در مط،لعه مش،به دینی 

   2و دلسوزی   خوافی  خیی1ف، انج،م داد  ش،یسانی و دانشت،یوانیتتت نفی از دینی  296روی 
رنوان روامتل خید شتتنت،ستتت،یی کید.  را بته  4آزاریفیوتنی و بی   3انتدیشتتیگشتتودگی و هرب 

تب،ر و رافب،ن بودایی افل تبت  این نا،یج نشتت،ن دادند ف،ی استتو،نی،ییبیخ؛ب نظی امییر،یی
مفهوم  گییند و بیشتای بهف،ی ت،یوانی  جنبه معنوی و مذفبی خید را کیای در نظی میکه دینی

شتتود  ارزه  ر جت،معته منجی میدر زنتدگی روزمیا کته بته ایجت،د فیت،فننی د  گیایت،نتهریتل
ف،یی ب، نوری خید استت که به فیفنگ 5دفند. ی،نگ بی این نظی استت که تواضتع و فیوتنیمی

ف،ی ت،یوانی ب، این موضو  که توان گفت که بسی،ری از دینیتی است. میریشه دینی نزدیک
مخت،لف    خود جلتب کنتد بت،یتد فیدی پیفیت،فو بودا و توجته دینیان را بته  شتتخ  خیدمنتد

 فساند. از نظی آنه، فید خیدمند نب،ید مغیور بودا و خود را نسبت به دینیان بیتی بداند.  
ف،ی  ف،ی افیاد خیدمند بی پ،یه نظییهویژگی»رنوان ب،  ( در پژوفش خود 1394استعدی )

را ب، استاف،دا از نیونه   ست،زا خید   «ف،ی ستنی و جنستیایف،ی گیوا ضتینی: ب، نن،فی بی تف،وت 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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وستیله پیستشتن،مه ب،زپ،ست  مورد ف، و ستنین مخالف میدم شتهی اصتفه،ن بهفیی از گیوا ن  334
مافری و منطقی  صتبور و ب،   ننیی  ب،ایی،ن ج،نبهف،ی فیهبیرستی قیار داد. رفا،رف، و ویژگی

ننی و  حایام بته خود و دینیان  رت،قتل  آینتداافتل ا  مهیبت،ن گتذشتتتت  صتتت،حتب رلم و دانش   
 دست آمد. ف،ی خید بهم لفهرنوان  ب،فوه به

فت،ی ضتتینی خید  نظییته»در تحقیق خود بت، رنوان  (  1395دلفت،ن بییانونتد )کید نوقت،بی و  
ف،ی خید ب، رویرید پدیدارشتتن،خای  م لفه  به بیرستتی  «در اییان: بیرستتی پدیدارشتتن،خای

پتذییی   دانش/انعطت،بخید شتتت،متل شتتنت،ختت  فیتدلی/حیت،یتت   فت،ی  پیداخانتد. م لفته
  92که    کنندامداری بودند. نا،یج نشت،ن داد که افیاد شیکتگیی/ ابیاز وجود و دینخودتعیین
بیشای پدر )در طبقه ف،میل( را به رنوان خیدمندی که در زندگی آنه، تأثییگذار بودا    نفی بودند

د را به خود اخایت،ص ،در و اقوام نزدیک بیشتایین درصت ف،ی بعدی ممعیفی کیدند و در میتبه
کنندگ،ن در طبقه  شتدا از ستوی شتیکتتوان گفت بیشتای اشتخ،ص خیدمند معیفیدادند که می

 ف،میل قیار داشاند.  
استتافت،دا از رویرید بیرستتی  » بت، رنوان  ( در پژوفش خود  2002و فیرت،ران )   1پولهت،وس 

،را خواستتانتد دربت   از دانشتتجویت،ن   « نی فت، بیای مشتتخ  ستتت،خان انوا  فوه ضتتی نیونته 
کنندگ،ن بیشتای رفبیان  شتن،ستند فری کنند. نا،یج نشت،ن داد که شتیکت خیدمندتیین فیدی که می 

رنوان خیدمند  اند به آمیز و دلستتوزانه جه،ن را تغییی دادا صتتورت صتتلح مذفبی و کستت،نی که به 
 د بودند.  معیفی شدند  س،لین   رنوان نیونه خیدمند معیفی کیدند. فیچنین اکثییت افیاد که به 

ادراا افیاد رت،دی از خید و تحوی »بت، رنوان بت، رنوان  (  2011گ؛ا و ب؛ا )  در مطت،لعته  
بیرستتی افیاد ر،دی از خید از طییق پیستتشتتن،مه   ادراا «آن: رویریدی شتتن،خای و یرو،رده

ف،ی لفهف،ی شتن،خای و تأملی را به رنوان م کنندگ،ن ب، درا شتن،خای  ویژگی. شتیکتشتد
ن،خای و تأملی  م لفه ف،ی شاصلی خید بیشییدند و ب، یک ادراا یرو،رده  ر؛وا بی ویژگی

کید قیار دادند.  ر،طفی را نیز جزو م لفه  ف،ی اصلی خید مورد تأ
شتود که؛ آی، خید به رنوان نقطه ن ست ای مطی  می ف،  ای ب، بیرستی و تأمل بی نا،یج پژوفش 

ف،ی خید و  ف، یرستت،ن استتتم و ده میزان م لفه یفنگ ،ن در بین ف ،ی تحوی انستت   پ،ی،نی و اید 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف، و تف،ستتیی  طور کلی پ،ستت  ف، به ف، ماف،وت استتتم فیفنگ افییت نستتبی آن در بین فیفنگ 
ده که ماع،لی ی، یعی  انستت،ن و آن خ،ص و ماف،وتی به ستته جنبه بنی،دین زندگی یعنی جه،ن طب 

ف،یی که بیای ج،معه بشتیی الزم ستای انست،ن  ارزه ف، در تعیین دی الهی استت  دارند )فیفنگ 
که ده د،ردوبی ب،ید این روابخ را فدایت کند  ماف،وت  حیخ و این انستت،ن ب، م   استتت  و رابطه 

فت،ی   در رینی کته از زمینته بته این ستت االت کته ارتبت،ط تننت،تننی بت، فم دارنتد  فستتانتد(. پت،ستت  
ی،ری و فیفننی نیز تأثییگذار فستتاند. خید  گییند بی زمینه اجا اجای،ری و فیفننی نشتتئت می 

ف،ی اجای،ری فیفننی  طور که از زمینه بحث استت و فی،ن  ن،پذیی از این نیز یک بخش جدایی 
 (. 04   2019   1گذارد )ادم،ندسون و وارنی گیید بی آن فم تأثیی می نشئت می 

اه شتدا استت ای ادراا و بیوز خید شتن،خدفندا زمینهرنوان شترلفیفنگ از دییب،ز  به
ت و میزان تتأثییات فیفننی بته (  اگیدته فنوز مت،فیت   129   2011)فیاری  کت،ن  بنت،یون و نیو   

دفند زی،دی را نشت،ن می  ف،ی نستاب،ً اندازا ک،فی درا نشتدا استت. بیخی از رویریدف، تف،وت 
دفند ( در ح،لی که بیخی دینی نشت،ن می2001  ؛ ی،نگ 2002،فشتی و اورتون   )م،نند ت،ک

ده اناظ،ر ک،ت بیشتایی نستبت به آنف،ی مخالف اشتایا ف،ی اصتلی خید در فیفنگجنبه که
(  2008)  2رنوان مث،ی جستت و وافی،(. به2   2011رود داشتاه ب،شتند )گ؛ا  و ب؛ا   می

ف،ی رلیی مع،صتی از  را ب، دیدگ،ا 4و بهنود گیا، 3ست،زی خید در ماون ب،ستا،نی ودیکمفهوم 
)م،نند نایجه گیفاند که بین دو رویرید دندین شتتب،فت وجود دارد   خید را مق،یستته کیدند و

بین تحقیقت،ت  فیوتنی(.  بیای تنظیم فیجت،نی؛  مخالفی  ابزارفت،ی  از  امیوز  بته  تت،  فیفننی 
خید استتاف،دا کیدا و نا،یج اغلب ب، رویرید تف،وت شتتدید فیفننی مان،قت استتت  ستتنجش 

(. 2015   5  آلدوین و لونسون؛ لی  ک،ن2013)بیای نیونه ب،ننن و مونانومیی   
کنتد خید تنهت، زمت،نی کته در یتک زمینته فیفننی ادراا ( بیت،ن می 747   1996استتات،دیننی ) 

توان  طور کلی می شتتود. بته مافت،وت تعییف می   فت،ی مخالف یت،بتد و در فیفنتگ شتتود  معنت، می 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گیفاته در این حوزا و  فت،ی صتتورت م؛حظته تعتداد پژوفش گفتت کته بت، وجود رشتتتد قت،بتل 
تعییف مورد توافقی از خید  فت،ی دنتدبعتدی و دنتدین مقیت،س ارزیت،بی خید  فنوز  وصتتیف ت 

ییان نیز مورد توجه شتن،ستی ا ف،ی اخیی خید در حوزا روان که در ست،ی رغم این وجود نداشتاه و به 
قیار گیفاته ولی فنوز النوی جت،مع بومی از خید بت، توجته بته بت،فتت دنتد فیفننی جت،معته اییان  

به این امی مهم و توستعه خید نی،ز استت که ابادا به شتن،ست،یی    دستای،بی ت. بیای تدوین نشتدا است 
قدم،تی به دنب،ی  ف، و ابع،د خید پیداخاه شتتود. بن،بیاین این پژوفش به رنوان پژوفشتتی م م لفه 

 ف، و ابع،د خید در ج،معه اییان است. ف،ی افیاد خیدمند و شن،س،یی م لفه دسای،بی به ویژگی 

 . روش 2
محاوا و بت، استتافت،دا از رویرید کیفی انجت،م گیفاته استتت. رویرید کیفی  بته روه تحلیتل فش  پژو 

ف،  ،نی مورد نظی انست،ن ف، و ارا ه تفستیی مع ف،  پدیدا روشتی استت بیای توصتیف غییکیی موقعیت 
فت، داریم. در این حت،لتت  بته پتدیتدا  1فت،ی طبیعی. در روه کیفی  مت، نوری ننت،ا درون در موقعیتت 

رفات،رفت،ی آنهت، مورد بیرستتی قیار    فت، و ریی گیوا مورد پژوفش بیای توصتتیف ننیه مقوالت ف 
فید و  فت،ی محوری تحقیق کیفی استتت )مطلبی گیید و توجته بته تجیبته و شتتی  آن از ویژگی می 

استتافت،دا از رویرید    بته این تجیبیت،ت بت،   دستتایت،بی (. این پژوفش نیز بیای  101   1391فیرت،ران   
ست،ی اییانی و ب، توجه    20ج،معه پژوفش رب،رت استت از افیاد ب،الی  کیفی صتورت گیفاه استت.  

گییی در این پژوفش در دو میحله صورت گیفت. ابادا از بین  به ج،معه دندفیفننی اییان  نیونه 
یین جیعیت را به  قوم تیا  کید  لی  ری،  بلوچ  تیکین و ف،رس )که بیشتتا   7ف،ی اییانی  قومیت 

گییی  روه نیونه کنندگ،ن از فی قوم به  خ،، شتتدا و ستتوس شتتیکت اند( انا خود اخایتت،ص دادا 
فدفیند و نیونه در دستایس اناخ،، شتدند. از آنج،یی که حجم نیونه در تحقیق،ت کیفی دارای  

ب،   آمدا و به اشت میزان و تعداد مشتخیتی نیستت و تعداد نیونه بیاست،س میزان اط؛ر،ت به دستت 
نفی    328نتدگت،ن اناخت،بی بیای این پژوفش  کن گیدد  شتتیکتت رستتیتدن اط؛رت،ت تعیین می 

ست،ی و می،ننین    75ت،    20نفی از آنه، مید بودند. دامنه ستنی آنه،    194نفی از آنه، زن و    134ند فستا 
 بود.   41/ 2و    39/ 8سنی زن،ن و میدان به تیتیب  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 . ابزار سنجش1-2

فت،ی دنی و  بیای انجت،م پژوفش بت، استتافت،دا از مطت،لعته پیشتتینته پژوفش و اقابت،س از پژوفش
( و  2013وستاییت) (  فیاری و2011(  و گ؛ا و ب؛ا )2001(  ی،نگ )1999فیر،ران )

( پیسشن،مه ب،ز پ،س  تهیه و ب، مط،لعه مقدم،تی و اری،ی اص؛ح،ت   2016فوو و فیر،ران )
و روایی صتوری مورد تأیید دند ماخیت  قیار گیفت. پیستشتن،مه به از نظی روایی محاوایی  

 ه افیاد ارا ه شد.  صورت حیوری ب
شتن،ستید ن،م بیخی از ست االت پیستشتن،مه رب،رت بودند از: خیدمندتیین فیدی را که می

ف،یی  شتود ی، ده ویژگیببییدم دیا این فید )بیای شتی،( خیدمند استتم ده دیزی ب،رث می
ستتتم ف، ی، اموری این فید خیدمندتی ادانیدم در ده حوزاد که او را خیدمند میایدر او دیدا

 ف،یی داردمنظی شی، یک فید خیدمند ده ویژگیبه
 . روش اجرا و تحلیل2-2

ف،ی ب،زپ،ستت  توستتخ خود محقق و ی، دو تن از فیر،ران پژوفش  ب، میاجعه به پیستتشتتن،مه
فقت و اطیین،ن از فیر،ری آنه، در پژوفش به کنندگ،ن و بعد از کستتب موافید شتتیکتفیدبه

آوری شتتد.  جیع  دقیقه بود پیستتشتتن،مه  70ت،  30الزم که بین  آنه، ارا ه و بعد از مدت زم،ن
خخ  بتهکتدگتذاری بت،ز )شتت،متل خوانتدن خخ( 1میحلته انجت،م شتتد.    3فت، در  روه تحلیتل دادا

والت و طبق،ت اولیه(؛ ف،  مف،فیم و جی؛ت اصتتلی  تشتتریل مقف،  استتاخیام م لفهدادا
فت،  مشتتخ  نیودن زییطبقت،ت   فت، و م لفتهبنتدی داداکتدگتذاری محوری )شتتت،متل طبقته(2

کدگذاری اناخ،بی )یرو،رده کیدن مقوالت بیای ست،خت نظیی( -3تشتریل طبق،ت اولیه( و 
فت،ی پژوفش بعتد از بیرستتی  (. بیای اطیینت،ن از ارابت،ر یت،فاته1998)اشتتایاوس و کوربین   

ز  نفی ا 2کنندگ،ن و کدگذاری اولیه توستخ محقق اوی  نا،یج توستخ ف،ی شتیکتاهنوشت دستت
حله بعدی دینی محقق،ن ب،زننیی شتتدا و اخا؛ف،ت موجود شتتن،ستت،یی و رفع گیدید. در می

کنندگ،ن پژوفش مطی  و  ف،  مقوالت و طبق،ت استتاخیام شتتدا ب، بیخی از شتتیکتم لفه
فت، و طبقت،ت بته نهت،یتت مشتتخ  شتتتد کته م لفته  نظیات آنهت، مورد بیرستتی قیار گیفتت. در

 کنندگ،ن پژوفش است. ف، و رق،ید شیکتت  دیدگ،اآمدا  بیونداد درسای از نظیا دست
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

80 
 3شماره    ، 13  دوره 

 1399پاییز   
 51پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها. یافته۳
ف،ی خید  شتود. بخش اوی میبوط به نیونهنا،یج ح،صتل از این پژوفش در دو بخش ارا ه می

 125کنندگ،ن این پژوفش  مجیو  شتتیکتدر  ف،ی خید استتت. و بخش دوم میبوط به م لفه
نفی مید   106نفی زن و    19معیفی شتتتدا    فت،ینیونته خید را معیفی کیدنتد. از مجیو  نیونته

درصتد  زن،ن    8/5گ،ن میدان را خیدمند و کننددرصتد از شتیکت  2/94معیفی شتدند. در واقع  
 را خیدمندتیین دانساند. 

 
 کنندگان معرفی شدند های خرد که توسط شرکت (. میانگین سنی و جنسیت نمونه 1جدول شماره )

 الگوی خرد مرد   معرفیدرصد   سن الگوی خرد  گروه شرکت کنندگان 
 س،له  39ت،  20
 98/ 96 60/ 30 مید
 75/ 82 56/ 17 زن
 س،له  59ت،  40
 100 68/ 19 مید
 9/90 64/ 26 زن
 به ب،ال  60
 90 7/71 مید
 75 5/68 زن

 
( بود. فیچنین ستتن تی،می   8/12)انحیاب معی،ر    9/62ف،ی خید  می،ننین ستتنی نیونه

 کنندگ،ن خید ب،التی بود. یک نفی( از سن معیفیف،ی خید معیفی شدا )به جز  نیونه
 

شدههای خرد معرفی کنندگان با نمونه. درصد تنوع روابط شرکت(2)جدول شماره  

 کنندگانگروه شرکت         
 ونه خرد نم  

 سال به بال  60 ساله 59-40 ساله 39-20
 مرد  زن مرد  زن مرد  زن

 -  -  -  11/ 76 -  4/ 35 فیسی
 -  -  6/ 76 2/ 94 5/ 05 18/ 48 پدر 

 -  -  -  -  -  9/ 78 م،در
 -  -  1/ 35 -  1/ 01 -  پدربزر  
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 کنندگانگروه شرکت         
 ونه خرد نم  

 سال به بال  60 ساله 59-40 ساله 39-20
 مرد  زن مرد  زن مرد  زن

 -  -  -  -  -  -  م،دربزر 
 -  -  4/ 05 5/ 88 8/ 08 10/ 87 اقوام مید 
 -  -  -  -  1/ 01 1/ 09 اقوام زن 

 -  -  -  -  9/ 09 -  دوست مید 
 -  33/ 33 -  5/ 88 -  4/ 35 دوست زن 

 27/ 27 -  16/ 22 23/ 53 26/ 26 17/ 39 ماخی  مید
 -  -  -  -  -  1/ 09 زنماخی  

 -  -  4/5 2/ 94 2/ 02 2/ 17 ر یس /فیر،ر 
 27/ 27 33/ 33 31/ 08 20/ 59 9/ 09 3/ 26 شخییت اجای،ری/سی،سی 

 27/ 28 33/ 34 35/ 14 23/ 54 31/ 32 19/ 56 شخییت دینی 
 18/ 18 -  -  2/ 94 7/ 07 7/ 61 س،یی

 
ف،ی  خییتشدا شف،ی معیفیدرصد از نیونه  9/27دفد که طور کلی نش،ن مینا،یج به

 6/14افیاد ماخیتت  و درصتتد   15/19درصتتد نزدیر،ن فید )والدین و اقوام(    1/20دینی  
سی،سی و م،بقی را دوسا،ن  فیر،ر و س،یی موارد تشریل  تتت ف،ی اجای،ریشخییتدرصد را 

رنوان  کته تنهت، گیوا زنت،ن بودنتد کته فیستتیان و مت،دران خود را بتهتوجته ایندفنتد. نراته قت،بتلمی
نی  کنندگ،ن به رنوان نیونه خید بیشایین فیاوا معیفی کیدند. افیادی که توسخ شیکت  خیدمند

 را داشاند به تیتیب  پدر  حییت محید و ام،م رلی بودند.  
ید معیفی شتتتدا از فت،ی خفت، مشتتخ  شتتتد کته نیونتهدر رابطته بت، تحیتتی؛ت نیونته

ریومی میدم در مورد رابطه    ف،یتحیتی؛ت ب،الیی بیخوردار بودند. این ی،فاه مط،بق ب، گفاه
کننتدگت،ن در این مطت،لعته  کتتبین آموزه و خید استتتت. الزم بته یکی استتتت کته نیونته شتتی

افیادی را معیفی   احای،الً    ستت،ی( و بن،بیاین 16ب،الیی داشتتاند )ب،الی    تحیتتی؛ت نستتبا،ً 
ف،ی اند که از ستتطح تحیتتی؛ت ب،التیی بیخوردار فستتاند. الباه تعداد کیی از نیونهداکی

ی دفد که آموزه رستتیی بیا شتتدا نیز تحیتتی؛ت بستتی،ر کیی داشتتاند و نشتت،ن میمعیفی
کنندگ،ن  یک از شیکتخیدمند بودن الزامی نیست. در فیین راسا، در پ،س  به س االت  فیچ

 بیای خیدمند بودن ک،فی است.  اند که آموزه اظه،ر نریدا
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ف،ی  یل افیاد در مورد قی،وت نیونهیری از موارد دینیی که مورد بیرسی قیار گیفت  دال
ف، در آن خیدمند بودند را ف،یی که نیونهاز آنه، خواستتاه شتتد ت، حوزا   بن،بیاینخیدمند بود.  

فت،ی بین فیدی و  هت،رت فت،ی مفت،ی زن بیشتتای در حوزابیت،ن کننتد. نات،یج نشتتت،ن داد کته نیونته
تخیتتیتتی و شتتغلی     فت،یفت،ی مهت،رت اجایت،ری و کیتک بته دینیان؛ و میدان در حوزا

 ف،ی میتبخ ب، دانش خیدمند معیفی شدند.  مدیییت و حوزا
 های خرد . مؤلفه1-۳

ویژگی ی، رفا،ر میتبخ ب،   3083ف،ی پژوفش  کنندگ،ن به ست ایف،ی شتیکتدر بیرستی پ،ست 
بندی کیدیم که این شتت،ن ب، یردینی طبقهف، را ب، توجه به ارتب،طلفه، م خید به دستتت آمد. م

ف،ی ب،یک،وت   م لفه  دند. بیای مث،یبندی شت طبقه/مقوله ابادایی دستاه  202م لفه در تعداد 
زییا  ب،فوه  ب، استاعداد  فوشتی،ر در مقوله »فوه ستی،ی« ج،ی گیفاند  و در نه،یت این 

ف،ی رق؛نی  اخ؛قی  مدنی  ریلریدی و معنوی  فیتتیلت  طبقه در پنج طبقه اصتتلی  202
ف،ی  و طبقه 2و ستطح    1ف،ی ستطح  ف،  مقوله(  م لفه7( ت، )3)قیار گیفاند. جداوی شتی،را  

دفندا افییت ی، بندی در این جداوی نشت،نفد. ب،ید توجه داشتت که طبقهداصتلی را نشت،ن می
 ف، نیست. ف، و م لفهفیاوانی طبقه

 
های عقالنی طبقه فضیت ـهای خردبندی مؤلفه(. طیقه3شماره )جدول 

مؤلفه/ویژگی 1ح  مقوله سط2مقوله سطح  

مه،رت ف، و 
ف،ی توان،یی 

شن،خای 

ب،یک،وت  زییا  ب،فوه  ب، اساعداد  فوشی،رفوه سی،ی 

میاحل  ب، تجیبه  اساف،دا از تج،ر،  اساف،دا از تج،ر، دینیان  داشان فوه مابلور
بحیانی در زندگی 

سنج  دقیق  شن،خت و ادراا رییق  ادراا ب،ال  فهیم  نراهفهم
العیی  تخی  داشانافل مط،لعه  ی،دگییندا م،دامد سوا 

گ،ا  ر،لم  ب، بیییت  ب، درایت  ر،قل  ب، تدبیی  قدرت تشخی   دان،یی  دان،  آ
درست  سخن،ن سنجیدا و منطقی 

بودن  آشن، به مس، ل روز  ب،دانش روزبهروزآمدی

تیییم گییی و  
گییی تیییمریل ر،ق؛نه 

من،سب در مواقع گییی یی من،سب  تیییمگیاناخ،، درست  تیییم
گییی  ریل ر،ق؛نه   گییی ر،ق؛نه  رجوی نبودن در تیییم تیییمبحیانی  

تفری قبل از ریل
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مؤلفه/ویژگی 1ح  مقوله سط2مقوله سطح  

توان،یی حل مسئله  توان،یی تجزیه و تحلیل  دید گسایدا و رییق  دندبعدی  حل مسئله
ننینبه ج،وجوگی  پیسشنی  فیه ننی  کنجر،و و جستننی  ج،معبودن  کل 

نریدن  قی،وت نریدن دینیان قی،وت درست  زود قی،وت قی،وت

بین  قدرت اسادالی ب،ال  تفری درست  شن،خت  ک،ربید منطق  مافری  واقعمنطق
ف،ی زندگی  نظم فریی و پذییه واقعیت 

نظیپیداز یفن ب،ز  دارای تفری خ؛ق  ص،حبایدا نوآوری خ؛قیت 

اناق،دگیناق،دی  قد  دارای دید ااناق،دپذیی  منامناقد

تأمل 

ف،ی خود  ب، تأملشن،خت محدودیت تعییق
خوشن،سی  خودآگ،فی خودشن،سی 
خودارتق، ی خودارتق، ی 

دارای بینش درونی شهود 

 های اخالقی طبقه فضیلت  ـ های خردبندی مؤلفه(. طیقه4جدول شماره )

مؤلفه/ویژگی 1مقوله سطح  2مقوله سطح  

؛قخا
اساق؛ی ریل  اساق؛ی فریی  آزاد اندیشخودپییوی 

مدارف،  ق،نون ه مند  اصوی ارزشی داشان  احایام به ارزد،ردو، نظ،م ارزشی 
سخن  خلق خو، حسن نیت  حسن کیدار  ب، اد،  خوه بودن اخ؛قی 

ننیانی و توجه  
نسبت دینیان

دار  فیدلی داشان  شنوندا خو،  میدمفیدلی 
آزار نیس،ندن به دینیان  از خودگذشانی  ب،گذشت  دلسوز  مهیب،ن  بخشندا یب،نیهم 

طلبف،  حق ب، انی،ب  ر،دی  رر،یت حقوق دینیان  بیابی دانسان انس،ن ردالت 
حفظ حیمت انس،ن  احایام به دینیان  احایام به انس،نیت احایام به دینیان 

صداقت و ام،نت  
داری 

پذیی  مورد ارای،د رازدار  ماعهد  مسئولیتق،بل ارای،د بودن 
داری ام،نتام،نت داری 
ک،ر  امین  راسانو  صداقت داشان  درست راسانویی 

فیوتنی و خیو  

ب، ما،نتمحجو،
خودخواا نبودن  تربی بی 
زیستس،دا زیستس،دا 

ماواضع و فیوتن تواضع 
شج،رت  ب،جس،رت شج،رتشج،رت
ر،مل به رلم خود  یری بودن حیب و ریل ر،مل به رلم خود د خور،مل به رلم 

رفا،ر من،سب  رفا،ر خیدمندانه رفا،ر من،سبرفا،ر من،سب
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 های مدنی طبقه فضیلت  ـ های خردبندی مؤلفه(. طیقه5جدول شماره )

مؤلفه/ویژگی 1مقوله سطح  2مقوله سطح  
مشر؛ت دینیان به دینیان  حلمحیوم،ن  کیک کیک به کیک به دینیانکیک به دینیان

مش،ورا و 
رافنی،یی دینیان 

رفبیی و فدایت دینیان  تأثییگذار رفبیی دینیان 
افل مشورت  النوگییی از افیاد خیدمند مش،ورا ب، دینیان 
رافنی،یی و مش،ورا دینیانرافنی،یی دینیان 

منفعت جیعی 
گیفان  خییخواا منفعت جیعی را در نظی منفعت جیعی 
دوسای خدمت به بشییت  انس،نبه فری بشییت 

 
 های معنوی طبقه فضیلت  ـ های خردبندی مؤلفه(. طیقه6جدول شماره )

مؤلفه/ویژگی 1مقوله سطح  2مقوله سطح  

تع،لی
معنویت ب،ال  خودمیاقبای  زندگی معن،دار معنویت

دینداری 
دیندار     وابسانی دنیوی نداشان ب، ایی،ن  توکل به خدا داشان  

،  مادین  ب،تقوا خداتیس  پ،رس 

 
 های عملکردی طبقه فضیلت  ـ های خردبندی مؤلفه(. طیقه۷جدول شماره )

مؤلفه/ویژگی 1مقوله سطح  2مقوله سطح  

گشودگی 
گشودگی نسبت به تج،ر، جدید  معاقد به تغیییات دا مگشودگی 

خ،کسایی داشان نن،ا پذییه ب،ال 
پذییی  قدرت س،زگ،ری ب،ال  افل مدارا شان  انعط،ب ندا تعیبانعط،ب پذییی 

تع،دی و  
فی،فننی درونی 

رو  ارادای داشان می،نهتع،دی
دفندا آرامش ب،ال  حفظ آرامش در مواقع بحیانی  آرامشآرامش درونی

صدر رجوی نبودن  صبور  بیدب،ری  شریب،  سعه  صبور بودن 

ننیه مثبت

ش،دک،می ش،دک،می 
رض،یایندی ب،الت از زندگی ،یرض 

بین  امیدوار خوه بینی خوه 
اندیشمثبتننیه مثبت به زندگی 

فوه فیج،نی 

ف،ی ارتب،طی و  مه،رت
اجای،ری 

اجای،ری بودن  روابخ اجای،ری من،سب  تع،مل من،سب ب، دینیان   
حیب کم خوه بیخورد  قدرت بی،ن ب،ال  

نایی فیج،ن،تنایلی  کنایی خشم  ککنایی احس،س،ت  خودککنایی فیج،ن،ت
فوه فیج،نی ب،ال فوه فیج،نی 
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مؤلفه/ویژگی 1مقوله سطح  2مقوله سطح  

ریزی و بین،مه
ننیی آیندا 

بندی امور  قدرت مدیییت ریزی داشان  اولویت بین،مهریزیبین،مه
فدفیند فدفیندی 

دوراندیش اندیش  ننی  ر،قبتآیندا ننیی آیندا 
شن،س قعیت شن،س  موقدر زم،ن را دانسان  زم،نشن،سی وقت

منظم بودن منظم بودن 

شخییت رفبیی 

گ،ا دینیانتوانیند  تریه شخییت قوی 
اننیزه دفندا  اننیزه ب،ال ب، اننیزا 
تأثییپذییی ق،طع  ردم ب،ثب،تی 

اجای،ری  النو بودن  مورد احایام  میجع بودن ج،ین،ا اجای،ری  مقبولیت  مقبولیت ب،ال
ب،ال  خودک،رآمد  ارای،د به نفس ب،ال  بلندنظینفس رزت ارای،د به نفس ب،ال 

کوه  ب، ارادا اساق،مت ب،ال  پیت؛ه  پشار،ر ب،ال  سخت پیت؛ه 

بهزیسای 
بهزیسای  

روانیتجسیی 
امور زندگی روانی  سبک زندگی س،لم  موفق در تبهزیسای جسیی 

 
ف، و رصتد از کل ویژگید  05/37ف،  مقوالت و طبق،ت نشت،ن داد که نا،یج بیرستی م لفه

ف،ی ریلریدی   ف،ی رق؛نی قیار گیفاند و فییلتدست آمدا ییل طبقه فییلترفا،رف،ی به
فت، و  درصتتتد از کتل م لفته  4/4و    01/8   6/18   5/26اخ؛قی  متدنی و معنوی بته تیتیتب  

درصتتد( کته   5ی )حتدود  ویژگی یت، رفات،ر  167،ص دادنتد. تعتداد  فت، را بته خود اخایتت گیویژ
ف،ی صتتبی   تیتیب م لفها بهبود حذب شتتدا استتت. ب،التیین فیاوانی ر  4اوانی آنه، کیای از  فی

گییی من،ستتب  افل مط،لعه  مافری  رافنی،یی و مشتت،ورا دینیان و منفعت  دانش  تیتتییم
 جیع را در نظی گیفان  داشاند. 

 
 گیری جه. بحث و نتی۴

که واقعً، خید دیستت و  ی درا اینوجو بیا شتن،ستی خید  جستتاز زم،ن آغ،ز تحقیق،ت روان
ف،ی مهم بیرستی و تحقیق بودا استت. در واقع خید از  د یری از حوزاشتودنونه تعییف می

  2011؛ استتات،دیننی و گ؛ا   1970کنتد )فت،بیمت،س   معیت،ر »حقیقتت توافقی« پییوی می
مهیی  ف،ی ضتینی خید( شتیوا ویرید بیرستی ادراا افیاد از خید )نظییه(. بن،بیاین  ر216

فت،ی مخالف ت؛ دیا کته فیفنتگفت، بت،قی مت،نتدا استتت بیای مطت،لعته رلیی خید در فیته فیفنتگ
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کستتی بهایین نیونه خید استتت ب، فم تف،وت میرن استتت درب،را معن،ی خید و این که ده
ف،ی فیفننی  نشتت،ن دادا استتت که تف،وت (. نا،یج  2016داشتتاه ب،شتتند )فیاری و فیر،ران   

الزم است که در بین    ف،ی خیدمند بودن است؛ بن،بیاینو ویژگی ر،مل مهیی در مفهوم خید 
تیی از آن ح،صتل  ف،ی مخالف مفهوم خید مورد بیرستی قیار گیید ت، شتن،خت ج،معفیفنگ

مطت،لعته و بیرستتی  توانتد نقطته شتتیوری بیای  حت،ضتتی میپژوفش  نات،یج     روشتتود. از این
بی تفری خیدمنتدانته بت،شتتتد و بستتای آینتدی تتأثییگتذار  ینتدی  فیزمت،ن و پسآماغییفت،ی پیش

 بی بیای مداخ؛ت در حوزا آموزه تفری خیدمندانه فیافم آورد. من،س
راستتات، بت،  فت،ی قبتل و فمکته در این پژوفش مت، بته دنبت،ی نات،یج مبانی بی یت،فاتهبت، توجته بته این

ه ف،  و طبق،ت اجان،، کیدا و ت، ج،یی کاز محدود کیدن م لفه  نبودیمف،ی گذشتاه  پژوفش
 دیم.  ف، و طبق،ت اساقب،ی کیم لفه ف، میرن بود از تنو  پ،س 

توانند ست االت انازاری درب،را خید را پ،ست  دفند  ث،بت شتدا استت که اگیده افیاد می
ف،ی ت بیای نشتت،ن دادن جلوا رویرید معیفی نیونه خید  یک منبع ج،ینزین غنی از اط؛ر،

(. نا،یج پژوفش ح،ضتتی  105   2019ران   خید در زندگی واقعی استتت )وستتاییت و فیر،
شتود ت، خیدمندتیین شتخ  را معیفی کنند  زن،ن و  استاه مینشت،ن داد زم،نی که از افیاد خو

 کنند که از خودش،ن بزرگایند. میدان افیادی را معیفی می
ف،ی شتیق و غی،  بی این  ف،ی فیفنگ ف،  اشتع،ر و داستا،ن از نظی ت،ریخی و فیفننی  تیثیل 

(.  108   1980یت،بتد )ک؛یاون  و بیین   انتد کته خید بت، بت،ال رفان ستتن  افزایش می متدرت، فستت 
دانند که ب، ب،ال رفان  خیی نیز نشت،ن دادا استت که میدم ر،دی خید را ویژگی می تحقیق،ت تجیبی ا 

( گزاره دادند که جوان،ن  می،نستت،الن و  1980ی،بد. بیای مث،ی ک؛یاون و بیین ) یش می ستتن افزا 
ی،بد  ایر،ن دارند. ب، این ح،ی   که خید ب، ستن افزایش می ست،لیند  فینی به این ایدا    بزرگست،الن 

تیی بین خید و ستن نستبت به  ی افیاد جوان و می،نست،ی نشت،ن داد که آنه، ارتب،ط نزدیک ف، پ،ست  
( گزاره دادند که وقای از  1990تی ق، ل فساند. فیچنین اوروی و پیلی،تی ) خوردا خ،ص ست،ی اشت 

ست،له  موافق این    90ت،    20نندگ،ن ست ای شتد که خید ب، ستن رابطه مثبت دارد  افیاد م،بین  ک شتیکت 
( دری،فاند که »ستت،لیندی« توستتخ افیاد  1986د،ندلی )   بودند. ر؛وا بی این  ف،لیدی و موضتتو   

می،نست،ی و ست،لخوردا به رنوان یک ویژگی که مشتخیته افیاد خیدمند استت در نظی گیفاه  ن   جوا 
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ب، این ح،ی  بیای فی سته گیوا  این ارتب،ط  پیوند ضتعیفی بود. شتوافد این پژوفش موید  شتود.  می 
ا استت که در فیفنگ م، بزرگست،الن فیه ستنین معاقدند که بین ستن و خید رابطه مثبت  این دیدگ، 

(؛  1995(؛ دنی و فیرت،ران ) 1995فت،ی بت،لاز و فیرت،ران ) دارد. این نات،یج بت، پژوفش وجود  
ای بته ستتن  ( فم راستتات، استتتت. بت، این حت،ی  این ارتبت،ط تت، انتدازا 2001ان) جیستتون و فیرت،ر 

تی  نستبت به  کنندگ،ن جوان شتود شتیکت طور که مشت،فدا می ت. فی،ن کنندا نیز میتبخ است شتیکت 
 تی را به رنوان خیدمند معیفی کیدند. و س،لیند  اشخ،ص ب، سن پ،یین کنندگ،ن می،نس،ی  شیکت 

م میدان و فم زن،ن تی،یل دارند که  ف،ی خید  نا،یج نشت،ن داد ف در ارتب،ط ب، جنستیت نیونه 
رنوان نیونته خید معیفی کننتد. تیت،یتل بته معیفی میدان بته ویژا در گیوا میدان  بیشتتای میدان را بته 

(؛  2012(؛ گ؛ا و فیرت،ران ) 1995مطت،لعت،ت دنی و فیرت،ران )   بیشتتای استتتت کته بت، نات،یج 
( یرست،ن استت. در واقع بیخی شتوافد وجود 1989) 1(  ست،واروک، 2001جیستون و فیر،ران ) 

دارد که خید میرن استت به رنوان یک صتفت بیشتای میدانه دیدا شتود ت، زن،نه. اوروی و پیلی،تی  
ه از افیاد ستت ای شتتد خید ب، جنستتیت رابطه  ( در پژوفش خود دری،فاند زم،نی ک 171   1990) 

ای وجود داشتاه ب،شتد. ب، این ح،ی  وقای ه کنند دنین رابط داشتاند که فری نیی دارد  آنه، بی،ن می 
ند ن،م ببیند  افیاد بیشای تی،یل داشاند میدان  دان از آنه، خواساه شد افیادی که آنه، را خیدمند می 

ف،ی اجای،ری مید فستتاند میرن استتت  یت شتتخیتتیت را معیفی کنند. این واقعیت که اکثی 
 ن را موجب شدا ب،شد. گیایش افیاد بیای ن،م بیدن بیشای میدان نسبت به زن، 

راستتات، بت،  فت، در آن خیدمنتد بودنتد نات،یج این پژوفش فم فت،یی کته نیونته در ارتبت،ط بت، حوزا 
(  1995یر،ران ) ( بود. دنی و ف 2005( و ب؛ا و گ؛ا ) 1995ف،ی دنی و فیر،ران  ) پژوفش 

گ،ن  کننتد ستت،ی ی،فانتد که فیته شتتیکت   79- 20زن  در ستتنین    233مید و    155ای ب،  در مطت،لعته 
فت،یی را خیدمنتد معیفی کیدنتد کته پییتی از خودشتت،ن بودنتد. وقای از آنهت، خواستتاته شتتد که  نیونته 
فت،ی  ،رت فت،ی مهت فت،ی زن در حوزا فت،یی کته النوفت، در آن خیدمنتد بودنتد گزاره کننتد  نیونته حوزا 

ف،ی خ،ص )م،نند تج،رت ی، رلم( خیدمند معیفی شتتدا  ف،ی مه،رت بین فیدی و میدان در حوزا 
دارنتد میرن استتت زنت،ن بیشتتای از  ( بیت،ن می 104   2005طور کته ب؛ا و گ؛ا ) بودنتد. فیت،ن 

 فیدی  و میدان از نظی فوشیندی خیدمند دیدا شوند. خ بین لح،ظ رواب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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( بود.  2011ف،ی تحقیق فیاری و فیر،ران )راستا، ب، ی،فاهفیچنین نا،یج این پژوفش فم
د در بین مستتلیت،نت،ن و یهودیت،ن پیداخانتد و نات،یج آنهت، در پژوفش خود بته بیرستتی مفهوم خی

مذفبی خود م،نند حیتیت محید را به   کنندگ،ن مستلی،ن بیشتای رفبیاننشت،ن داد که شتیکت
افیا   رنوان خیدمنتد معیفی کیدنتد بیشتتای  ویژا پتدربزر  و  خود و بته  د خت،نواداو یهودیت،ن 

نتدگت،ن این پژوفش فم پتدر و  نک؛ شتتیکتتفت،ی خید معیفی کیدنتدرنوان نیونتهمت،دربزر  را بته
بت، این حت،ی نات،یج در این حوزا   فم رفبیان متذفبی خود را بته رنوان خیدمنتد معیفی کیدنتد. 

ف،ی مشتهود و اجای،ری؛  موقعیتمقداری مان،قت استت. ب، توجه به ستهم بیشتای میدان در 
ف،ی بیشتایی بیای زن،ن در جهت پیوره و ابیاز تواند فیصتتف،ی جنستیای  میک،فش نقش

 خیدش،ن ایج،د کیدا و مف،فیم بدون سوگییی جنسیای خید را تقویت کند. 
فت،ی رق؛نی  اخ؛قی  متدنی   طبقته فیتتیلتت   5فت،ی خید  نات،یج در  در ارتبت،ط بت، م لفته 

ف،یی فستاند که بیای تشتخی   ف،ی رق؛نی ویژگی معنوی ج،ی گیفاند. فیتیلت ریلریدی و  
ف، و  وجوی دانش  حقیقت و ادراا الزم استتت و شتت،مل مه،رت و ریل صتتحیح و جستتت 

ف،ی این گییی و ریل ر،ق؛نه  خ؛قیت و تأمل استتت )م لفه ف،ی شتتن،خای  تیتتییم توان،یی 
ف،ی  ر بیشای مط،لع،ت خید را به رنوان توان،یی آمدا است(. افیاد  د   3مقوالت در جدوی شی،را 

گیینتد؛ خیدمنتدان در یت،دگییی از طییق تجیبته  استتاثنت،یی فستتانتد و پت،یته شتتنت،خای درنظی می 
ویژا تج،ر،  به     گستایدا و رییقی از دانش آشتر،ر و ضتینی زندگی دارند. در واقع داشتان تجیبه 

ب،ید توجه داشتتت که داشتتان تجیبه به ف،ی فید خیدمند استتت؛ الباه اننیز  جزو ویژگی د،لش 
کنتد بلرته فید بت،یتد از تجت،ر، خود بینش کستتتب کنتد. فیچنین   تنهت،یی فید را خیدمنتد نیی 

آیند  افیاد خیدمند ق،درند ب، استادالی و  ف،ی پیچیدا و ن،مشتخ  به وجود می زم،نی که د،لش 
نفع،ن حفظ یی که منت،فع فیته    حلی ف، بیای پیتدا کیدن راا ف، و ن،دانستتاته ب، در نظیگیفان دانستتاته 

شتتود مستتئله را حل کنند. از این رو م لفه شتتن،خای فم دانش تجیعی و فم توان،یی پیدازه  
؛  2012شتود. در مط،لع،ت ب،زپ،ست  )م،نند گ؛ا و فیر،ران   اط؛ر،ت پیچیدا را شت،مل می 

یاوانی را در  ف ( این نو  توان،یی  بیشتتایین  2013؛ کونیتگ و گ؛ا   2014   1ویلوبت،، - ک،لوزن، 
 کنندگ،ن داشاه است. ف،ی شیکت بندی پ،س  طبقه 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ف،ی رق؛نی   ف،یی استت که در توانیندست،زی فیتیلتف،ی ریلریدی  ویژگیفیتیلت
پذییی   ف،ی این فیتیلت شت،مل گشتودگی  انعط،باخ؛قی و مدنی ب، افییت فستاند. م لفه

طور و اننیزه ب،ال استت. فی،ن ننیی ف،ی ارتب،طی و اجای،ری  آینداارادای  صتبی  مه،رت 
ف،ی ف،ی مط،لع،ت کیفی نشتت،ن دادا  تنظیم فیج،نی  تع،دی و گشتتودگی جزو م لفهکه ی،فاه

ف، نشت،ن دادا که افیاد خیدمند   ف، استت. ت،کنون  بیرستیرایج در مفهوم خید در می،ن نظییه
ح،ی خید  د. ب، ایننف،ی شتن،خای  تأملی و ر،طفی فستاف،ی استاثن،یی در حوزادارای ویژگی

فت،ی  فت، استتتت  افیاد خیدمنتد قت،درنتد این موفبتتدیزی بیشتتای از داشتتان این ویژگی
شتن،خای را به رفا،رف،ی دنی،ی واقعی اناق،ی دفند  که در واقع شتر،ب بین قیتد و ریل روان

د  ا کنتد. در مطت،لعت،ت مفهوم خید  افیکننتد  پی میرا کته دینی افیاد بیای غلبته بی آن تق؛ می
دانند که ف،یی میتبخ میف، و مه،رت ای از رافبیدف،ی ریلی  شتت،یستتانیخید را ب، مجیوره

فت،ی متدیییتت زنتدگی کت،ربید دارنتد )مت،ننتد دن و  گییی و موقعیتتمستتئلته  تیتتییمدر حتل
 (.  2014ویلوب،،   -؛ ک،لوزن،1986؛ ف،لیدی و د،ندلی   2014فیر،ران   

ف،یی    صتداقت  فیوتنی و ردالت؛ ویژگیتف،ی اخ؛قی م،نند شتفقت  شتج،رفیتیلت
ف،یی که نی،زمند یک پ،ست  اخ؛قی استت خو، ست،زند ت، در موقعیتفستاند که م، را ق،در می
ف،ی اخ؛قی صتحبت کند )ک،پیمن  تواند از خید جدا از ب،فت ارزه ریل کنیم. کستی نیی

را به ستوی یک   ف،ی اخ؛قی  ب، فم  میرن استت فید (. خید و ارزه 2010؛ تییی  2005
(  فدایت کننتد. معیواًل  ریتل 1983   1969) 1موقعیتت اخ؛قی ی،  میحلته در نظییه  کلبی  

صتورت بهینه در یک ب،فت اجای،ری/فیفننی ارزه دارد  انعر،س  ده را که بهخیدمندانه آن
تی استت.  (. ام، طیف خید از استادالی اخ؛قی وستیع 2016دفد )وستاییت و فیر،ران   می

فیدی  بین فیدی و فیافیدی را ای حل تی،م مشتتر؛ت بشتتی که تع،دی بین ر؛یق درونبیخید  
ف،ی اخ؛قی درگیی فستاند ی، نه  ق،بل ک،ربید که موضتو شتود  بدون توجه به اینشت،مل می

 (. 166   2019است )آردلت و فیر،ران   
فنی،یی و دینیان  را رست،نی و کیک به  ف،یی م،نند ی،ریف،ی مدنی شت،مل ویژگیفیتیلت

مشتت،ورا دینیان و منفعت جیعی را در نظی گیفان استتت که بیای شتتهیوندی مستتئوالنه  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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کنند. ج،لب توجه استتت که ارتب،ط فیدلی و ننیانی  ضتتیوری و به خیی مشتتایا کیک می
فت،ی تخیتتیتتی خید استتتت. در حت،لی کته بیخی از  بیای دینیان  نقطته واگیایی در نظییته

گییی بته خیی مشتتایا )استتاینبی    ( یت، یتک جهتت2003)آردلتت   محققت،ن خید  فیتدلی  
فت،ی طور ویژا روی جنبتهگیینتد  دینیان بتهای بیای خید در نظی میرنوان پت،یته( را بته1998

تأملی و شتن،خای استادالی درب،را مست، ل زندگی ماییکز فستاند )م،نند ب،لاز و استا،دیننی   
 (. 2010؛ گیاسین و فیر،ران   2000

  به  2005ف،ی دینداری فستاند. تیوبییج )،مل معنویت و م لفه،ی معنوی شت ففیتیلت
ف،ی شتخیتی میبوط به ( معنویت را در لیستت دینی ویژگی112  2011نقل از کیافستیک   

اغلتب توستتخ گییی کید کته جنبتهخید قیار داد و دنین نایجته الهی و متذفبی خید  فت،ی 
دارد که پیداخان به مست، ل مذفبی ن بی،ن میاند. او فیچنیشتن،ست،ن ن،دیدا گیفاه شتداروان
 زمینه بیرسی جدی خید است. پیش

اند کیای به معنویت  خید را مطی  کیدا شتن،ستی خید و آث،ری که ست،زادر تحقیق،ت روان
کند. ویژگی که آن ننیی معنوی صتحبت می( درب،را درون135   2003اشت،را دارند. کیامی )

تتأمتل و تیتتییم دربت،را معیت،فت،ی وجودی   یات وجود   را پیستتش در مورد معنت،ی زنتدگی 
ف،ی پیستاش و رق،ید  ننیی معنوی فیچنین مستالزم تأیید اراب،ر کثیت ب،فتداند. درونمی

ف،ی فیفننی  مذفبی  شتتود؛ و بیخورد ب، دینیان بی مبن،ی تف،وت مذفبی خود و دینیان می
( 587   2001)  و فیرت،ران  شتتود. جیستتونو ترت،ملی در فننت،م پنتددفی را نیز شتتت،متل می

دانند و معاقدند که معنویت یک دفندا  مفهوم خید میمعنویت را یری از پنج ر،مل تشتریل
استتتت  الباته تنهت، دو آیام این مقیت،س بته این مبحتث   1رت،متل تجیبی در مقیت،س ارزه بنیت،دین

یری شتدن  دارند که معنویت یعنی یک زندگی معنوی و فییافی و میتبخ استت. آنه، بی،ن می
ف،ی ( گ،فی از شتخیتیت275   2004(. مدی آردلت )2001خدا )جیستون و فیر،ران   ب،  

به دانش خید یک ریل معنوی استتت     دستتای،بیدادن این که ت؛ه بیای  مذفبی بیای نشتت،ن
و مدیایشتن ماع،لی در مف،فیم    3( از تع،لیم ودیک2000) 2لئون-کند. پ،ستروایاستاف،دا می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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کیتد  گیید وخید بهیا می گت،فی دارد کته ترت،متل تفری می  بی این تتأ توانتد منجی بته حت،الت بهای آ
 فریی معنوی  و زندگی و س،لیندی موفق شود. از جیله خید  روشن

  1معنوی دشتتوار استتت )ویلبیکیدن معنویت و بیتتییت شتتبهتبیین مفهوم و ریلی،تی
،ضتتی  ریتتی ح  2فیافیدیپیداز  که شتت،ید تأثییگذارتیین نظییه   (2006(. کن ویلبی )2006

کند که معنویت حداقل ده،ر معنی دارد که ب،ید مدنظی قیار گیید. اوی  استت  خ،طینشت،ن می
توان معنویتت را بت،التیین ستتطح ترت،متل شتتنت،خای  بین فیدی  فیافیدی و غییا کته میاین

ه  توان بنت،بی ترت،متل خود آن تعییف کید )بیای مثت،ی  فوکته معنویتت را میدانستتت. دوم این
توان حس تجیبته متذفبی یت، معنوی دانستتتت مت،ننتد تجت،ر،  معنویتت را میمعنوی(. ستتوم   

شتتدا توان معنویت را به رنوان یک دیدگ،ا اقاب،سکه میای. و ده،رم اینحداکثیی و واستتطه
گیید و  می  3رستد تییکز را از خودشتود و به نظی میتعییف کید که شت،مل رشتق و شتفقت می

 (. 2001،شد )لونسون و فیر،ران   فیووش،نی داشاه بمیرن است ب، تع،لی 
فت،ی خید از منظی میدم توان گفتت کته م لفتهطور کلی بت، توجته بته نات،یج این پژوفش میبته

پوشتتت،نی زیت،دی نیز دارنتد. در  فت،  فمرغم تفت،وت فت،ی دینی بتهفت،ی پژوفشاییان بت، یت،فاته
ف،ی ب، ن،م  شتتدا را ی شتتن،ستت،ییف،گیفاه در حوزا خید  محقق،ن م لفهف،ی صتتورت پژوفش

فت،ی  انتد فیدنتد کته از نظی محاوا مشتتت،بته فستتانتد. بیای مثت،ی »فیتتیلتتمافت،وتی ارا ته کیدا
وستیله رق؛نی« به دستت آمدا در این پژوفش میتبخ ب، »دانش« و »تجیبه« شتن،ست،یی شتدا به

شتتدا (  »توان،یی شتتن،خای« و »ننیه تأملی« شتتن،ستت،یی  2002مونانومیی و فیر،ران )
النوف،ی فلستفی« پیشتنه،د شتدا توستخ وستاییت و  (  »پیش2005گ؛ا )توستخ ب؛ا و 

(  »تخیتت  در مستتت، تل بنیت،دین زنتدگی« در متدی خید بیلین )بت،لاز   2016فیرت،ران )
(  »شتتت،یستتانی و دانش«   2004(  ابعت،د »شتتنت،خای« متدی آردلتت )2008استتییتت 

ن،یی شتن،خای«   ( و »توا2001نگ )وستیله ی،»گشتودگی و رییق بودن« شتن،ست،یی شتدا به
 ( است.  2016دست آمدا در مط،لعه فیاری و فیر،ران )»بینش« و »توان،یی حل مسئله« به

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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»متهت،رت »فیتتتیتلتت بت،  متیتتبتخ  پتژوفتش  ایتن  رتیتلترتیدی«  واقتعتی« فت،ی  دنتیت،ی  فت،ی 

النوف،ی ریلی« خید پیشتنه،د شتدا (  »پیش2005شتدا توستخ ب؛ا و گ؛ا )شتن،ست،یی
بخش زندگی«   (  »دستای،بی و حفظ وضتعیت رضت،یت2016و فیر،ران )توستخ وستاییت  

 ( است. 2008وسیله ی،نگ )»توسعه مسییف،ی زندگی« شن،س،یی شدا به
دستتتت آمتدا بت، »اصتتوی اخ؛قی« مونانومیی و فت،ی اخ؛قی« بتهفیچنین »فیتتیلتت

مدی (  ابع،د ر،طفی در  2005(  »دلسوزی بیای دینیان« ب؛ا و گ؛ا )2002فیر،ران )
( و »ننیانی  2008شتدا توستخ ی،نگ )(  »فیوتنی و محجوبیت« شتن،ست،یی2004آردلت )

 ( ارتب،ط دارد. 2016بیای دینیان« در مط،لعه فیاری و فیر،ران )
شتتدا توستتخ ف،ی مدنی« ب، »روابخ خییخواف،نه« و »رافنی،یی« شتتن،ستت،یی»فیتتیلت

خ شتتتدا توستت خید پیشتتنهت،د  خییخوافی«النوی  (  »پیش2002مونانومیی و فیرت،ران )
شتدا توستخ  (  »ت؛ه بیای رستیدن به خیی مشتایا« شتن،ست،یی2016وستاییت و فیر،ران )

شتدا توستخ دن و  شتن،ست،یی ( و »نا،یج مثبت«2005( و استاینبی  )2008   2001ی،نگ )
فت،ی معنوی تت، حتدودی مشتتت،بته بت، ( میتبخ استتتت. و در نهت،یتت فیتتیلتت2014فیرت،ران )

 ( است. 2001ر،ران )»معنویت و ارتب،ط ب، طبیعت« جیسون و فی
( نشت،ن داد که اکثییت 2013نا،یج بیرستی ادبی،ت خید  توستخ ب،ننن  میرز و جستت )

وستتیله محقق،ن امییر،یی و  به  1980شتتن،ستتی از دفه  قییب به اتف،ق تع،ریف خید در روان
و  ف،  یبی از خید منبع مهم و غنی از ایداادراا افیاد غییغ    رواروپ،یی ارا ه شتدا استت. از این

رستتد نا،یج این پژوفش  می  ب،ورف،یی استتت که کیای در غی، شتتن،خاه شتتدا استتت. به نظی
که تریته بی    ف،ی شتتنت،خای و شتتیق آستتیت،ف،ی غیبی که بیشتتای بی م لفتهبیخ؛ب پژوفش

ف،ی شن،خای  م لفهطور که بی  ف،ی ر،طفی دارند  رافی بین،بین را در پیش گیفاه و فی،نم لفه
کیتد دارد  دفد. در  ف،ی ر،طفی و دینداری نیز به فی،ن میزان افییت میبه م لفته  و رق؛نی تأ

کیتد فیفنتگ غی، توان گفتت کته ادراا خید اییانیت،ن تلفیقی از م لفتهواقع می فت،ی مورد تتأ
 ر،طفی و معنویت( است. ت)شن،خای  رق؛نی( و شیق)اجای،ری
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ان فیایندی استت که در رنوفیدی و فیزم،ن بهد یک ویژگی درونب،ید توجه داشتت که خی
فیدی  بیای شتن،خت  بستای محیخ  ج،معه و فیفنگ قیار دارد. تییکز روی من،بع صتیفً، درون

فت،ی اجایت،ری و  بت،یستتتت زمینتهکننتدا بت،شتتتد و میطور بت،لقوا گییااتوانتد بتهمت،فیتت خید می
ید متد نظی قیار گیینتدفت،ی موقعیفیفننی در ستتطح ک؛ن تت، زمینته . ای خت،ص در ستتطح خ 

فت،ی زیت،دی در  فیفنتگانتد کته خیدامعتدود مطت،لعت،ت خید توجته بته این واقعیتت داشتتاته
ف،ی زندگی ف، و ستتبکف،یی که در آنه، افیاد ب، ارزه فیفنگفیفنگ وجود دارند. خیدافی،ن

تیی ستتاقیم و گستتایداتوانند تأثییات مف،ی محلی و قومی مواجه شتتدا  میخ،نوادا و گیوا 
ریومی شتیقی ی، غیبی در تحوی و ادراا خید داشتاه ب،شتند. مط،لعه نستبت به یک فیفنگ  

فت،ی مخالف در اییان  ای بود کته بته ادراا افیاد از خید در قومیتتحت،ضتتی نخستتاین مطت،لعته
ف، ح،کی از آن استتت که استت؛م تأثییمعن،داری روی ادراا خید در فیفننی  پیداخت. ی،فاه

کید ایی ف،ی معنوی و  کنندگ،ن این پژوفش بی م لفهشتیکتانی داشتاه استت دیا که ر؛وا بی تأ
 ف،ی خیدمند معیفی شدا  بیشایین سهم را داشاند. ف،ی دینی در نیونهدینداری؛ شخییت

ب، وجود اجی،  در مورد افییت بعیتی از رن،صتی خید در تع،ریف افیاد ر،دی از خید    
فت،وت استتتت و فقتدان  فت،ی خید بین افیاد ماا بیخی از م لفتهکته دیفنوز مشتتخ  نیستتتت  

شن،خای خید است. س الی که در  ف،ی محقق،ن حوزا روانتعییف مورد توافق یری از دغدغه
شتتن،ستتی تجیبی  تعییف مورد توافقی از خید  شتتود آی، الزم استتت که روانج، مطی  میاین

ق،ت خید  بهای این استت که النوف،ی رستد در این میحله از تحقینظی میداشتاه ب،شتدم به
دی از خید در ج،معه جه،نی داشتاه ب،شتیم  دیا که موجب ی،دگییی بیشتای م، در مورد این زی،

 ی،فانی خوافد شد.  دستس،زا سخت
انتد تحقیقت،ت کیی شتتتدارنوان نیونته خیدمنتد معیفیتت، بته امیوز  دربت،را افیادی کته بته 

اند و  یی بودااد از بزرگ،ن دینی  مذفبی  ستی،ستی و رلصتورت گیفاه استت. بیخی از این افی
ف،ی شت،ن مورد احایام فستاند. یری از نقشبیخی شت،مل افیادی فستاند که اغلب در جوامع

ف،ی تواند بیرستی غییماعیتب،نه و مداوم این نیونهشتن،ستی رلیی به تحقیق،ت خید میروان
ند به یک تعییف مورد توافق بیستتند   شتتن،ستت،ن باوانکه روانخید ب،شتتد. فیچنین قبل از این

شتتدا فزار زب،ن ثبت  5شتتدا خید در م استتت بیای ادراا واقعی آن  پییامون مع،نی بی،نالز 
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فت،ی خید  تحقیق شتتود. یتک بینت،مته منظم تحقیقت،تی و یتک بیرستتی کت،متل و معابی از ستتنتت
 وافد بود. دنب،ی درا معن،ی واقعی خید فساند بسی،ر مفید خجه،ن  بیای محقق،نی که به
شتود در تج،ر، افیاد  تحوی خید را تستهیل و موجب می   تف،وت که فیچنین ب، توجه به این 

ف،ی ماف،وتی از خید را بی،ن کنند  تحقیق،ت بیشتایی نی،ز استت ت، رابطه بین ت، تع،ریف و ویژگی 
 شتن،خای م،نند ستن  جنستیت  نژاد/قومیت  ست،خا،ر خ،نوادا  تحیتی؛ت  ی، اط؛ر،ت جیعیت 

 ف،ی خید را مورد بیرسی قیار دفند. یژگی ف،ی دینی/معنوی ب، تع،ریف و و دیدگ،ا 
 

 



 

 

 ران فصلنامه تحقیقات فرهنگی ای 
 

 
 

95 
 مفهوم خرد در جامعه ایران 

 منابع  

ف،ی ف،ی گیوا ف،ی ضتینی: ب، نن،فی بی تف،وت نظییه ف، افیاد خیدمند بی پ،یه(. ویژگی1394استعدی  ستی،نه )
 .51-66، 1شامسی هثبت، نمه  روانپژوهشسنی و جنسیای. 
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