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ز مقممسهزی در مسررد راز ناایسی دیسک یاسی ز

جمیمتریک مفاهیم مطرح نمه در زیک حر ه یعای هسر
رریی قرزر گرفته زیت .در یالهای زخیر مفهسر هسر

معاسری مسررد وس ا
تاهسا سه عاسرز یس

ترزنایی نااختی در نظر گرفته نمینرد ،لاه ه حر ههای دیگری مانام هسر
هیجانی ،هر

طبیعی ،هر

چهار چرب نظری هسر

اجسردی ا هسر

معاسری گرستر

یافتسه زیست.

معاسری ا مؤلفسههای آ مطسرح ا چال هسای هسه در

رز طۀ ا زیک مفهر جمیم در راز ناایی اجرد دزرد مررد وس قسرزر گرفتسه
زیت .عضی ز مؤلفههای آ

ا متر زیالمی ا زد ی مطا قت نسمه زیست ا در

پایا یؤزلهای رزی مطالعات ا توقیقات یشتر در آیامه مطرح نمه زیت.
کلید واژه ها:
هر  ،معاری ،رازنشاایی دیک.
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مقدمه
راز ناایسسا مشسسهرری ماناسسم ایلیسسا جمی س  ،)1902( 1هسسارل یرن س

2

( )1969ا گررد آلپررت )1950( 3ز تجر ههای دیای 4ا مطالعه زیسک تجر سهها
یخک گفتهزنم .ا زیک حال رزی مسمتهای طسرننی مطالعسه دیسک ا معاریست 5در
راز ناایی مررد ترجه چاسمزنی قسرزر نگرفتسه زیست .پارگاماست 6ا یسانمر

7

( )2007دلیل زیک مرئله رز زیک چایک مطرح میهاام؛ زال زیک هه عضسی ز راز
ناایا معتقمنم هه راز ناایی یس علسم زیست ا ز را هسای علمسی دقیس
زیسستفاده میهاسسم ،زمسسا علسسر دیاسسی یشسستر جابسسه فلرسسفی دزرنسسم .دا زیسسک هسسه
مرضرعات دیای گاهی ا راح گرزیی ،مرمرییم ،8زمرر خرزفی همرزه زیست .در
نهایت ه دلیل زیک هه در قر

یرتم رازنااای ا رفتارگرزیی دا رایاسرد االس

در راز ناایی ردنم ا زیک دا دیمگاه نی تجر ه دیاسی رز نادیسمه میگرفتاسم،
اا رزیک مطالعات دیک ا معاریت همتر مررد ترجه راز ناایی قرزرگرفت.
زما در دا دهه زخیر راز ناایی دیک 9ا مطالعه مرضرعات معاسری سه
طرر فرزیامهای مررد ترجه راز ناایا قرزر گرفته زیت .یشتریک مطالعسات
صررت گرفته در حر ه راز ناایی دیک توقیقسات مر سرب سه رز طسه دیسک ا
معاریت ا یسالمت راز زیست .در زهثسر زیسک مطالعسات یس رز طسه مثبست سیک
اارهای دیای ا معاریت ا یالمت راز زفسرزد یافست نسمه زیست ( سرزی مثسال
رجایی ،یاضی ا حبیبی پسرر1387 ،؛ پارگاماست ا یسانمر 2007 ،؛ پارگاماست،
هرنیاس  10ا پسر 2000 ،1؛ مسارتیا  2ازیسمیت 3ا سارلر2007 ،4؛ هسسا 2006 ،5؛
1

William James
Carl G, Jung
3
Gordan Allport
4
Religious experiences
5
Spirituality
6
Pargament
7
Saunders
8
Mesmerism
9
Psychology of Religion
10
Koening
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ریچارد  6ا رگیک2005 ،7؛

نفرنرای،8

2001؛ هرل

،9

2005؛

ایت،10

.)2000

عالاه سر زیسک عضسی ز راز درمسانگرز یسعی هردهزنسم تسا ز دیسک ا
معاریت در درما زخستالنت راز نسااختی زیستفاده هااسم سرزی مثسال درمسا
نسسااختی – هیجسسانی دیاسسی( 11رجسسایی)2008 ،1387 ،؛ درمسسا زنرسسانگرزیانه ا
هرتیگرز( 12ماهرر 13ا نفرنرای)1996 ،؛ درمسا مرزجس – موسرر( 14ایست،
)2000؛ درما عقالنسی– هیجسانی( 15نیلرسر  ،16جانرسر  17ازلسی )2001 ،18؛
درما نااختی (پراپرت 19انفرنرسای)1996 ،؛ ا راز درمسانی یس

پارچسه

معاری( 20پارگامات.)2007 ،
زما در چام یال زخیر مفهر جمیمی ازرد حر ه راز ناایی دیک نسمه
زیت .زیک مفهر هسر

معاسری(SI) 21زیست .در زیسک مقالسه یسعی مینسرد تسا

دیمگاههای مرجرد در حر ۀ هر

معاری ا همچایک چال های هه پسی

رای

زیک مفهر جمیم در راز ناایی اجرد دزرد مررد و قرزر گیرد.

1

Perez
Martinez
3
Smith
4
Barlow
5
Hage
6
Richards
7
Bergin
8
Shafranske
9
Cole
10
West
11
)Religious Cognitive-Emotional Therapy(RCET
12
Existential- Humanistic Therapy
13
Mahrer
14
Person- Centered Therapy
15
Rational – Emotive Therapy
16
Nielson
17
Johnson
18
Ellis
19
Propst
20
Spirituality Integrated Psychotherapy
21
Spiritual Intelligence
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گرتر
قسسر

مفهر هر  :هر

ه عاسرز یس

ترزنسایی نسااختی در زازیسل

یرسستم تریسسد آلفسسرد یاسسه 1مطسسرح نسسم .زا همچاسسیک آ مسسرنی رز سسرزی

زنمز هگیری می ز

هره هر

زفرزد ز سمز هسرد .عسمها لسرسی

تسرمک 2ا دیریسم

اهرلر 3آ مر های جمیمتری رز یاختام .زمّا در دا دهه زخیر مفهر هسر
حر هها دیگری مانام هر
معاری گرتر

هیجانی ،4هر

طبیعی ،5هسر

یافته زیت .عالاه ر زیک دیگر هر

سه

اجسردی 6ا هسر

ه عارز ی ترزنایی هلسی

موررب نمیگردد .لاه ه عارز مجمرعهزی ز ظرفیتهسای گرنساگر در نظسر
گرفته مینرد.
گلمسسسک )1998( 7ا هملرنسسسم 8ا زیسسسترنبر  )2000( 9عاسسسرز میهااسسسم
هرنبهر )IQ( 10فقد  20تا  30درصم ز مرفقیتهسای نسیلی زفسرزد رز تضسمیک
میهاسسم .زیسسترنبر ( )2001عاسسرز نمسسرد هسسه سسرزی یس پی
مرفقیتهای زفرزد ا رهبری نیا مام گرتر

یاسسی ماایس ز

مفهر هسر  ،فرزیسری هرنسبهر

( )IQهرتیم.
یالرای )2002( 11عارز هرد هر

زنرا متشال ز مجمرعه مومادی

ز قا لیت های نااختی نیرت ،لاه جابهزی هیجانی نیس میترزنسم در آ مطسرح
انم .مایر 12ایالرای ( )1997هر

هیجانی رز نامل ترزنایی رزی تشسخی

دریسست هیجا هسسا ا عرزطسسد دیگسسرز ا پایسسس متاایسس

سسه آنهسسا ،همچاسسیک

سسرزنگیختک ،آگسساهی ا نظسسم خشسسیم  ،ا هاتسسرل پایسسسهای هیجسسانی خریشسستک
1

Alfred Binet
Lewis Terman
3
David Wechsler
4
Emotional Intelligence
5
Natural Intelligence
6
Existential Intelligence
7
Goleman
8
Hedlund
9
Sternberg
10
Intelligence quotient
11
Salovey
12
Mayer
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میدزنم .گلمک ( )1998هر

هیجانی رز ی

یا ه هلی میدزنم هه میترزنم علست

مرفقیت فرد در جابههای مختلد نمگی انم .زا ( )1998یسا میهاسم زفسرزدی
هه زحرایات نا رز سه خسر ی هاتسرل میهااسم ا سه طسرر مسر ر سا دیگسرز
رخررد مینمایام نسمگی پرموتسرزتری دزرنسم .همچاسیک زفسرزد نساد ،زیستعمزد
یشتری در ه دیت آارد زطالعات دزرنم ا نربت ه زفرزد نارزضی ،ز

نمگی

ز ر خشی رخرردزرنم .ار– آ  )2002( 1پاج مؤلفه درا فسردی ،سیک فسردی،
زنطباق پذیری ،2ممیریت زیترس 3ا خل هلی 4رز رزی هر

هیجسانی مشسخ

هرد ا آ مرنی رزی زنمز ه گیری آ یاخت.
زیترنبر

( )1997ی

ممل یه اجهسی رز ز هسر

هر

توصیلی( 5هه ه اییله آ مر های هر

هر

عملی( 6هه ز طری زف زی

اجرد میآیم)؛ ( ) هر

دزن

مطسرح هسرد؛ (زلسد)

یاتی یساجیمه مینسرد)؛ (ب)

تجر سی در حسل مشساالت را مسره سه

خالقانه ،7هه نامل ترزنسایی تولیسل مرساسل سه نسیره

های نر ا فرزتر ز تفار قرزردزدی زیت.
زما گاردنر )1999( 8ممل جال تری ز هر
هر

رز زرزسه دزد .ز نظسر گساردنر

نامل مجمرعهزی ز ترزناسیهایت هسه سرزی حسل مرساسل سه هسار سرده

مینسسرنم ا موصسسرنتی رز خل س میهاسسم هسسه در میسسا ی س جامعسسه ا فرها س
زر نمام قلممزد مینرنم .زا ( )1983هفت نسر هسر

رز مطسرح هسرد :سانی،9

مرییقایی ،10ماطقسی ،ریاضسی ،11فضسایی ،12جابشسی -سمنی ،13سیک فسردی 1ا
1

Bar- on
Adaptability
3
Stress Management
4
General Mood
5
Academic Intelligence
6
Practical Intelligence
7
Creative Intelligence
8
Gardner
9
Linguistic
10
Musical
11
Logical- Mathematical
12
Spatial
13
Bodily- Kinesthetic
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درا فردی .2عمگاردنر ( )2000ز هسر
هر

طبیعسی صسوبت سه میسا آارد .زا

طبیعی رز ه عارز ترزنایی رزی تشخی

ا جانررز ) در موید مشخ

ا طبقه امی (گرنههای گیاها

هرد .ز نظر ای هرانی هه ه رنتههای یرست

ناایی ،جانررناایی ا یا مساهیگیری ا هرهاسرردی رفستک در طبیعست عالقسه
دزرنسسم ،ا سسه هشسساار ی ا پسسرار

گسسل ا گیسساه میپردز نسسم ز هسسر

یشتری رخرردزرنم .زا هم چایک ز زحتمال اجرد هر

طبیعسسی

اجردی یعای ظرفیست

رزی یؤزل در مررد ماهیت زنرا ا چرزیی ا اایت نمگی ،هه در عرفا  ،هار،
نعر ا فلرفه ا دیک جلرهگر مینرد یخک گفت ،زمّا ه زیک نر هر

سا دیسمه

ن نگاه هرده زیت.
هلما 3ا زیتری ن  )2004( 4عارز میهااسم هسه هسر
رزی یافتک معاای نمگی زیت ا چهار مؤلفه رز رزی هر

اجسردی ترزنسایی
اجسردی مشسخ

میهاام:
زلد) ترزنایی زدرزک زر

های یردمام زحتمسالی در مرقعیتهسای عیاسی.

زیک مرقیعت های نامل اقای را زنه همچایک مشساالت نسمگی ماناسم ز دیست
دزد ن دیاا  ،یماری ،مراسل را مره ا ایسره زیست ،هسه فسرد رز سرزی یسافتک
معاای جمیمی ز
زر

مثبت دزد

نمگی ا تعبیسر ا تفرسیر نسریای ز آ

سه چسال

میهشسانم.

ه زیک مرقعیتها ا معاادزر هرد آنها ماجسر سه همفماسمی ا

رضسسایت در نسسمگی میگسسردد( .ب) ترزنسسایی سسرزی تشسسایل یلرسسله مرزتبسسی ز
زر

ها ا زهمزف هه ا ییرتم زعتقادی یا ما یافتسه فسرد مر سرب زیست) ( .

ترزنایی رزی ممیریت هسرد خریشستک ا مرساسل جهست ریسیم

سه زهسمزف سا

نیرههای ماای (د) ترزنایی رزی توت تأ یر قرزر دزد ا هم

ه یایر زفسرزد

در مررد یافتک معاای نمگی .همچایک هلما ا زیتری ن ( )2004زظهار نمردنسم
هه ترزنایی رزی یافتک معاای نمگی ی عاصر مهم در هر
پژوهشن
امه
تربيتي
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اجردی ا هر

انم .اا رزیک آنها معتقمنم هه هر

معاری هر چام هه هسامال

همانام نیرتام ،زما یا ه های مرتبد ا هسم هرستام هسه تسا حسمادی سا یاسمیگر
همپرنی دزرنم.
چهارچرب نظری هر

معاری ( :)SIپ

ز گرستر

سه

مفهسر هسر

یایر قلمراها ،ظرفیتها ا ترزناسیهای زنرا ا خصرص مطسرح نسم هسر
هیجانی در راز ناایی ،زیمرن  1دریال 1999یا ه جمیمی رز ا عارز هر
معاری مطرح هرد .زا عارز هرد هر
هره گیری ز ماا
معاریت رز دری

معاسری مجمرعسهزی ز ترزناسیهسا سرزی

دیاسی امعاسری زیست .هسر

ا

معاسری یسا ههای هسر

یا ه ترهی نمرده زیست .در حسالی هسه معاریست جرستجری

رزی یافتک عااصسر مقسمس ،معاایسا ی ،2هشسیاری سان  ،3تعسالی 4زیست ،هسر
معاری نامل ترزنایی سرزی زیستفاده ز چاسیک مرضسرعات زیست هسه میترزنسم
هسسارهرد ا یسسا گاری فسسرد رز پسسی

یاسسی هاسسم ا ماجسسر سسه ترلیسسمزت ا نتسسایج

زر نمامی گردد.
زما آیا میترز ترزنایی زیتفاده ز ماا ا مرضرعات دیاسی ا معاسری رز
ه عارز ی هر
هر

قلممزد هرد؟ زیمرن ( )2000 ،1999تعارید گرنساگرنی رز ز

مطرح میهام ،زما هرته زصلی تمامی زیک تعارید رز تمرهس سررای حسل

مرأله رزی یسا گاری ا ریسیم

سه زهسمزف میدزنسم .مسثال (چیسر ،5هرنس  6ا

دیرک ،1994 ،7ص  ،106نقل ز زیمسرن  )2000 ،هسر
رزی دیتیا ی ه زهمزف در رایارایی ا مرزن

رز سه عاسرز « ترزنسایی

رزیاس تصسمیماتی هسه مبتاسی

ر زصرل ماطقی زیت» تعرید میهاام .پیاار ،1997( 8ص  ،67نقسل ز زیمسرن ،
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 )2000هر
زیاس ی

رز «مجمرعهزی ز ترزناسیها میدزنم هه ه فرد زجسا ه میدهسم سر
موید فرهاگی ایژه مشاالت رز حل هام ا یا ترلیمزت ماایبی دزنته

انم».
چاانچه ترزنایی رزی یرد جرتک ز ماا
قلممزدهایم ،پ

معاری رز ه عارز ی هسر

زیک ترزنایی ایرتی در حل مراسل نسمگی ا ریسیم زفسرزد سه

زهمزف هم نمایم ا ماجسر سه یسا گاری هتسر آنسا گسردد .پژاه هسا نشسا
میدهم هه یک معاریست سا رضسایت ا همفماسمی نسمگی ،یسالمت ا ه یرستی
رز طسسه مثبسست اجسسرد دزرد (رجسسایی ،یاضسسی ا حبیبسسی پسسرر1387 ،؛ جسسرر ،1
نریر  ،2هرنیاس  3امس

هسالد2000 ،4؛ پارگاماست ا یسانمر 2007 ،؛ هسرل؛

2005؛ ایت2000 ،؛ نفرنرای .)2001 ،اا رزیک ترزناسیهای معاری می ترزنم
ز رزت مثبت ا موصرنت یردمامی رزی فرد سه زرمیسا آارد ،سه خصسرص
هاگامی هه زیک نتایج ر زیاس موید زجتماعی ا فرهاگی زفرزد مررد زر نسیا ی
قرزر گیرد.
عالاه ر زیسک گساردنر ( )1993در نظریسه هسر

چامگانسه )MI( 5عاسرز

میهام چاانچه خرزهیم مجمرعهزی ز ظرفیتها یا ترزناسیها رز ه عارز هسر
قلممزد هایم ایم  8معیار رز در نظر گیریم:
 -1مجمرعهزی ز فعالیتهای مشخ

رز در رگیرد.

 -2دزرزی تاریخچه تااملی انم ا ز نظر تااملی عقالنی ه نظر ریم.
 -3دزرزی زلگری خصرصی ز رنم ا تورل انم.
 -4ترزنیم ز طری آیی می ی آنرز مشخ

هایم.

 -5زفرزد رز ترزنیم در گرتره زی ز اجرد آ ترزنایی ا یا فقمز آ طبقه اسمی
هایم.
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 -6ق ا لیت رزی رم گردزنی ا ی ییرتم نمادی رز دزنته انم.
 -7رزیاس مطالعات راز ناایی تجر ی حمایت گردد.
 -8رزیاس یافتههای رازنراجی حمایت نرد.
معاری معیارهسای

در زیاجا دا یؤزل مطرح میگردد :زاّل زیااه آیا هر

هشت گانه گاردنر رز دزرد یا خیر؟ دا زیک هه آیا ازقعا میترز هسر
رز همانام یایر ترزناسیها مانام هر
گرفت ا زیک معیارها رز رزی هر

معاسری

فضایی ،ریاضسیات ا یسا حرهتسی در نظسر
معاری نی صادق مزنیم.

زیمرن ( )2000معتقم زیت هه هر

معاری زیک معیارهسا رز دزرزیست .زا

در دفا ز زیک مرضر یشستر سررای تاریخچسه تاساملی تأهیسم میهاسم ،یسرز
گاردنر ( )2000در رد هر

معاری یشتر ر رای زیک مالک ترجه هرده زیت.

ز نظرزیمرن ( )2000پایههای یرت نااختی هسر

معاسری رز ز یسه یسط

میترزنیم رریی هایم؛ یرت ناایی تااملی ،1ژنتی

رفتاری ،2ا ییرتمهای

عصبی.3
تاریخچه تااملی معاریت :زلبته پذیر

ا مقبرلیت تااملی دیک ا معاریست

تریسسد دزنشسسمامز مختل سد ماناسسم :یرسست ناایسسا  ،راز ناایسسا  ،زنرسسا
ناایا ا دیک ناایا

رریی نمه زیت .هری

پاتری  )1999( 4معتقم زیت

همیک هه در طسرل تساریس تاامسل زنرسا  ،دیسک ترزنرسته زیست یسا ا هارهسا ا
رزهبردهای راز نااختی رز ه اجرد آارد هه ز طری زنتخاب طبیعسی ترزنسم
ریاری ز مشاالت هه زجمزد مسا سا آ را سرا ردهزنسم ،رز حسل ا فصسل هاسم،
نشا دهامه هارهرد تااملی دیک ا معاریت زیت .زیک یا ا هارها هم در یط
فرهاگی– زجتماعی ا هم یط فردی اجسرد دزنستهزنم .تعسمزدی ز زیسک یسا ا
هارهای یرتی هه در طرل تاریس نسمگی زنرسا ظاهرنسمه زیست ،ا یر اسای
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اارها ا رفتارهای دیای رده زیت .مانام دلبرتگی ،1احمت ا پیریتگی ،تبادل
زجتماعی ،2نرعمایتی قرمی زیت .اا رزیک ه نظسر میریسم هسه اجسرد دیسک ا
معاریت ز نظر تااملی ه حل مراسل ا مشاالت ا قاء زنرا هم هرده زیت.
زر سسی سسرد معاریسست :زمسسا مطالعسساتی هسسم در خصسسرص ارز تسسی سسرد
ترزناسیهسسا ا ظرفیتهسسای معاسسری زنجسسا گرفتسسه زیسست .مسسثال هسسامر )2004( 3در
مطالعاتی ررای رزدرز اخرزهرز هم جسا

هسه در آ گس زر

ز زحرساس

تعالی خریشتک میدزدنم ی یهم ژنتیای رز مشساهمه هسرد .زلبتسه مرسلما یسافتک
نرزهم مبای ر زر ی رد معاریت نایمهار آیسانی نبانسم .همسا طسرری هسه
زیمسسرن ( )2000زنسساره میهاسسم سسه جسسای آ میتسسرز

سسه رز طسسه عضسسی ز

ایژگی های نخصیتی هه ه نظر می ریم زیاس ارز تی دزرنم ا معاریست زیسک
زیاس یرلرژیای دیک ا معاریت رز هتر رانک هرد .در فرها زیالمی نسیعه
زیسک مرسسأله هسه خسسانرزده ریسرل زهسسر (ص) ا زسمسه زطهسسار ز معاریست سسانیی
رخرردزر ردنم نایم دلیلی رزی زر سی سرد هسر
ناایا

معاسری انسم هسه راز

منبال یافتک آ هرتام.

عص ناایی تجر ههای معاری :عضی ز موققیک مطالعساتی رز زنجسا
دزدنم تا ماا های رز هه در می مر رب ه تجر ههای معاری زیت رز مشسخ
یا نم .رزی مثال دیریمیسر  4ا هماسارزن
 ) 2007دریافتام هرانی هه مرزقبسه عمیس
هرتا

پی

( ،2003نقسل ز آمسرز  5ا درزیسر،6
سه آمسر

دزده نسمه سرد فعالیست

پیشانی آنها فعالیت یشتری نربت ه یایر زفرزد دزنست .عضسی

ز توقیقات نشا دزدنم هه مماک زیست خشسهای متفسااتی ز ییرستم عصسبی
مر رب ه معاریت اجرد دزنته انم .مثال ییرستم لیمبیس

Attachment
Social exchange
Hamer
Davidson
Amram
Dryer
Limbic system
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معاری سریژه تجر سههای عرفسانی ز یگسانگی ا احسمت زیست (دی

آهسریلی1

ا

نیر ر  ،1998 ،2نقل ز زیمرن  .)2000 ،پژاه های زخیرمر رطه ه می (گسالی
ی ،2005 ،نقل ز آمرز ا درزیر )2007 ،نشا دزده زیت هه یر اسای یرستی
رزی ترزنایی همملی هرد
زما ه نظر مک هر

ا دیگرز هه ی مؤلفه هر

معاری اجرد دزرد.

معاسری یس ظرفیست عسالی نسااختی زیست نسه یس

ترزنایی زختصاصی هه صرفا ه خشی ز میس مر سرب انسم ،هسه سا تخریس
معاری زفرزد رزدیتااری هرد.

می ی ا یا توری آ هر

نرزهم رازنراجی :هما طرری هه هر
طری آ مر های مررد یاج
نی رزی زنمز ه گیری هر

هیجسانی ز

نسااختی ا هسر

قرزر گرفته زیت ،در یالهای زخیسر تال هسای

معاری ا یا ه طرر هلی تر معاریت صررت گرفتسه

زیست .المسک )2001( 3پریشساامه مسساتری

– رازنسی معاریست )PSI( 4رز طسسرح

ری ی هرد هه یشتر جهست گیسری معاسری رز مییساجم تسا هسر

معاسری زیسک

پریشاامه دزرزی 80گ یاه ا رزیاس مقیاس لیاسرت تاظسیم نسمه زیست .نس
( )2004مقیاس هر

ل5

معاری (SIS) 6رز هه دزرزی  17گ یاسه رزیساس مقیساس

درجه امی لیارت یساخت .همچاسیک رجسایی ،یاضسی ا حبیبسی پسرر در یسال
 1387پریشاامه ،اارهسای زیایسی دیاسی )BRBQ( 7رز سا  50گ یاسه تاظسیم
هردنم هه  10اار زیایی دیای رز زنمز ه گیری می هام.
آمرز ا درزیر ( )2007مقیاس هر

معاری یاپارچه ISIS)( 8رز در فسر

لام ا  83ا در فر هرتاه ا  45گ یاسه ز  5مؤلفسه :هشسیاری ،9فسی

زلهسی،10

1

d 'Aquili
Newberg
3
Woolman
4
Psycho-Matrix Spirituality Inventory
5
Nasel
6
)Spiritual Intelligence scale(SIS
7
)Basic Religious Beliefs Questionnaire (BRBQ
8
)Integrated spirital Intelligence scale (ISIS
9
Consciousness
10
Grace
2
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معاایا ی ،1ا حقیقت 2تهیه نمردنم .اترجه ه فعالیتهای زنجا نمه رزی یاختک
ز زرهایی رزی زنمز هگیری هر

معاری ه نظر میریم هه زنسمز ه گیسری زیسک

یسسا ه راز نسسااختی مماسسک زیسست .هرچاسسم هسسه هماناسسم دیگسسر آ مر هسسا ا
پریشاامه هایی هه رزی زنمز ه گیری یایر متیییرهسای راز نسااختی یساخته
نمه زیت ،رازیی ا زعتبار زیک آ مرنها نی ایرتی مررد رریی قرزر گیرد.
دزنتک تاریس تورلی ایژه :ماظسرر ز دزنستک تساریس توسرلی مخصسرص
رزی هر

زیسک زیست هسه ترزنسایی مسررد نظسر دارههسا ا مرزحسل مشسخ

ا

همگانی در طرل دارز رنم دزنته انم .مملهایی هه رنم زیما ا معاریت رز
ه صررت مرحلسهزی در نظسر میگیرنسم ،معتقمنسم هسه مرزحسل جهسانی ز رنسم
معاری ا ظرفیت رزی دیتیا ی ه دزن
رنممعاری در دارز

معاری اجرددزرد .در یالهای زخیر

رگرالی حر ه ماایبی رزی مطالعه ا نظریه پسردز ی

رده زیت (ای ایست ،3ترمساس ،1996 ،4نقسل ز زیمسرن  .) 2000 ،هرچاسم هسه
آمادگی ا ظرفیت های متفااتی رزی درک ا دریافت معاریت در یسایک مختلسد
اجرد دزرد ،زمّا ه نظر میریم هه زیک حر ه نیا ه مطالعات یشستری دزرد تسا
ه یؤزلهای مهمی در زیک میاه پایس دهام :آیا میترز یس نظریسۀ مرحلسهزی
مشخ

رز رزی رنم معاریت ز دارز زالیه رنم تا یسایک رگرسالی زرزسسه

دزد ؟ آیا زیک نظریۀ مرحلهزی میترزنم جابۀ جهانی ا همگانی دزنته انم؟
قا لیت رم گردزنی ز طری ی ییرستم نمسادیک :زیمسرن ( )2000عاسرز
می هام هه هر

معاری قا لیت رم گردزنی ز طری ییرتم نمادی رز دزرزیت.

ییرتمهای نمادیک هه زال نق

زیایی رز یاتهای دیای ا یا حقیقتهسا ا

صیرت ا ی میهاام فقد ا نیرت .هرچام هه ا میترزنم نق

زیایی ا

مهمی در زیک میاه دزنته انم .نمادهای دیای ه ترزنا یا ی زفرزد رزی هر
تعالی ا درک ااسی ازقعیت دردرا گراهی ز معتقسمز همس میهااسم .گساردنر
پژوهشن
امه
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( )1993آسیکها ،رم های دیای ا ییرتمهای زیطررهزی رز ه عاسرز رم هسای
نمادی میدزنم هه جابههای زیایی ز هر

زفسرزد رز در سر مسی گیسرد .تمسامی

زدیا دزرزی رم ها ا نمادهای پیشاهادی هرستام هسه ز طریس آنهسا مسرد هسم
هی

ا یامیگر تبادل زطالعات میهاام ا حقیقتها ا یا هسای جهسا رز سرزی

آنا آناار مییا نم .زصرن ما ترزنایی نمادیا ی زنرا ها قادر ه تریعه
ا گرتر

ظرفیتهای عالی ذهک نیرتام.

اا رزیک ر زیاس آ چه ذهر گردیم ه نظر میریسم هسه هسر
ریاری ز معیارهای مطرح نمه رزی هر

معاسری

رز دزرزیت .زلبته ل اما معیارهسای

مطرح نمه ترید گاردنر رز نی نمیترز تاها مالک رزی رریی زیک مرضسر
دزنرت هه آیا معاریت ی هر
مؤلفههای هر

زیت یا خیر؟

معاسری :زیمسرن ( )2000هسر

معاسری رز نسامل پساج

مؤلفه دزنت:
 -1ظرفیت رزی تعالی
 -2ترزنایی رزی تجر ه حالتهای هشیاری عمی
 -3ترزنایی رزی خمزیی هرد ا تقمس خشیم
 -4ترزنایی رزی یرد رد ز ماا

ه زمرر را زنه

معاری رزی حل مراسل

 -5ظرفیت پرهی گاری (تقری دزنتک )
زا ( )2000عارز میهام ترزنایی رزی تجر ه حالتهای هشیاری عمی ا
ایرمعمرل ز ایژگیهای مهم معاریت زیت .تعالی ا همال ه معاای حرهست سه
یری زا  ،مر های فرزتر ز جها فی یاسی ا آگساهی عمیس ز خردمسا زیست.
همچایک عرفا  1آگاهی ز ازقعیت ااسی زیت ،ی ح

یگانگی ا احمت هه مر

تما زنیاء ا پمیمهها ناپمیم مینرد ا ی هلیست ازحسم سه اجسرد میآیسم .زگسر
همال گرزیی رز ه عارز مؤلفه زصسلی هسر

معاسری در نظسر گیسریم در قسرآ
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هریم چایک آممه زیت «زی زنرا  ،تر در حرهت ه یری پراردگسارت هرستی ا
زا رز مالقات خرزهی هرد» (یرره زنشقاق ،آیه .)6
عالاه ر زیک هما طرری هه زیمسرن ( )2000مطسرح هسرده زیست مؤلفسه
دیگر هر

معاری تقمس خشیم

فرد زنجا میدهم عالاه ر ی
دزرد .هاگامی هه ی

ه زمرر را زنه زیت ،یعای تما زمسرری هسه

همف زختصاصی ی

هسمف هلسی ا مقسمس هسم

عمل ای همف مقمس صررت می پذیرد هیفیست متفسااتی

مییا م .مثال ماهرنی 1ا دیگرز ( )1999دریافتام هاگامی هه همررز

ه راز د

خرد جابه مقمس میدهام ،رضایت نانریی انتر ،اتعارضات همتری دزرنم ا
هتر میترزناسم مشساالت خسرد رز حسل ا فصسل هااسم .در دیسمگاه زیسال تأهیسم
فرزازنی در زیک خصرص نمه زیست هسه در هاگسا نسرا هسار ا زنجسا زمسرر
را زنه ا نا خمز ا رزی رضای زا زنجا نرد.
چهارمیک مؤلفسه هسر

معاسری سه رز طسه سیک معاریست ا حسل مرساسل

امشاالت یا ه عبارت دیگر ه رز طه دیک ا معاریت ا مهارتهای حسل مرسئله
زناره دزرد .ریاری ز زفرزد در معاا خشیم

ه پمیمههای مختلد نسمگی هسه

مماک زیت رزی آنا یخت ا دنرزر انم ز اارهای دیای یسرد می رنسم ا
زیک مرأله می ترزنم تا حسم یسادی سه یسا گاری آنسا همس هاسم .سرزی مثسال
پارگاماسست ( )1997عاسسرز میهاسسم هسسه دیسسک میترزنسسم در هسساه

ز سسرزت مافسسی

زیتریهای نمگی در زفرزد مؤ ر انم .در همیک مررد در قرآ هریم نی آمسمه
زیت « قطعا همه نما رز ا زمرری همچر ترس ،گریاگی ،یا مالی ا جسانی،
ا همبسسرد میرههسسا ا رزعتهسسا آ مسسای

مسسیهایم ا شسسارت سسمه سه زیسستقامت

هاامگا » (یررۀ قره ،آیه  .)155مرسلما هرسانی هسه زیسک ساار دیاسی رز دزرنسم
خمزانسسم آنهسسا رز در نسسرزید یسسخت مسسررد آ مسسر قسسرزر میدهسسم در رز سسر
زیترسهای نمگی نی تومل انتری دزرنم.
پژوهشن
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پاجمیک مؤلفه هر

معاری صفات پرهی گارزنسه زیست .زیمسرن ()2000

عارز میهام رفتارهای مانام خشس  ،نسارگ زری ،زیثسار ا فسمزرهاری ،عشس
مقمس ز جمله صفات پرهی گارزنسه زیست هسه ز مؤلفسههای هسر

معاسری سه

نمار میرانم .همچایک ز نظر اسرمیرتر 1ا زگس لیک )1999( 2خسرد –
هرته زصلی رییم

هاترلسی3

ه صفت تقرز ا پرهی گاری زیت.

خمزانسسم متعسسال نیس در قسسرآ هسسریم میفرمایاسسم «زی هرسسانی هسسه زیمسسا
آاردهزیم ،تقرز پیشیه هایم ا هر ه

نگاه هام هه رزی فردزی خرد چسه ز پسی

فریتاده زیت»( .یررۀ حشر ،آیسه  )18همچاسیک مفهسر خسرد هاترلسی نیس در
متر زیالمی هما عم پیرای ز نف

زیت هه اع گمرزهی ا داری زنرسا

ز تقری ا پرهی گاری زیت.
اهار 4ا مارنال ،2003( 5نقسل ز هلمسا ا زیستری ن  )2004 ،یسه نسر
هر  ،عقالنی ،6هیجانی 7ا معاری 8رز ذهر هردهزنم .آنها مشخصات زفرزدی هسه
دزرزی هر

معاری انی هرتام رز زیاگرنه ذهر هسرده زنسم .زیسک زفسرزد زنعطساف

پذیر هرتام ،درجۀ انی ز هشیاری نربت ه خریشستک دزرنسم ،ترزنسایی سرزی
رایارایی ا مشاالت ا دردها ا چیره نم
طری زر
گرز (پی رد
دزد

رآنها رز دزرنم .همچاسیک زلهسا ز

ها ا صیرتها ،زجتااب ز م هرد نربت ه دیگرز  ،تفار احسمت
ه راز د میا زنیاء ا پمیمههای مختلد) ،جرستجر سرزی پایسس

سسه یسسؤزلهای زیایسسی ،عسسم از رسستگی سسه دیگسسرز امقاامسست در رز سسر

نیرهها ا یاتهای معمرل جامعه ز ایژگیهای دیگر آنها هرت.

2
3
4
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ییر  1اتررن  )2001( 2مؤلفههای هسر

معاسری رزدر نس

میاسه

مطرح هردنم:
 -1ظرفیتها زصلی :3عالقمامی سه مرساسل هرستی اعسالم اجسرد ا مهارتهسای
مانام تمره ا در خرد فرارفتک ،زلها ا صیرت.
 -2زر

های زصلی :4پیریتگی ا احسمت ،مهر سانی ،زحرساس بسات اتعسادل،

مرئرلیت پذیری اعبادت
 -3تجر ههای زصلی :5آگاهی ز تجر ههای ااسی ا معاای آنها ،تجر ههای زا ،
زحراس تعالی ،حالتهای هشیاری عمی .
 -4رفتارهای پرهی گارزنه مهم :6حقیقت ،عمزلت ،مهر انی ،ا پریتاری
 -5ییرتم نمادی :7نهر ،مرییقی ،رق

 ،زیتعاره ،دزیتا

 -6حالتهای می ی :8ز خرد ی خرد نم ا خلره
زلبته مؤلفهها مطرح نمه ز یری ییر اتررن

تا حسم یسادی همسا

مؤلفههای زیت هه ترید زیمرن مطرح نمه زیت.
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Sisk
Torrance
Core Capacities
Core Values
Core Experiences
Key Virtues
Symbolic
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زمرز ا درزیر ( )2007هفت مؤلفه رز رزی هر

معاری مطرح هردنم:

 هشیاری :آگاهی ا خرد – دزنایی 1رنم یافته.زلهی :نمگی همرزه ا تظاهر عش زلهی ا زعتماد در نمگی

 -فی

 معاایا ی :معاادزر رد فعالیتهای را مره ز طری زحراس همفمامی ا یح

اظیفه ناایی در را رانم

ا رنجها ا مشاالت نمگی.

 تعالی :حرهت فرزتر ز ی خریشتک مافرد ه ی هلیت ه هم پیریته. -حقیقت :نمگی سا پسذیر

ا گشساده رایسی ،هاجاساای ا عشس

سرزی تمسا

مخلرقات.
 -دزنتک صل ا آرزم

نربت ه خریشتک (حقیقت ،خمزانم ،ا ذزت حقیقی).

 همزیت – درانی :2آ زدی درانی همرزه ا مرئرلیت اخردمامی در زعمالهر چام در هشررهای ار ی یعی نمه زیت هه معاریت ا هر
در چهارچرب فرها آنا تعرید ا مؤلفههای آ مشخ
می ریم در فرها

معاری

گردد ،زمسا سه نظسر

زیالمی زیرزنی متسر فرزازنسی اجسرد دزرد هسه در آ هسا ز

عمی س تریک صسسفات ،حسسانت ا هیفیسست معاسسری صسسوبت نسسمه زیسست .همچاسسیک
نخصیتهای یادی اجرد دزرنم هسه میتسرز

سا مطالعسه ایژگیهسا ا صسفات

آ ها ه مؤلفههای ریار عمیقی ز معاریت ا هر

معاری دیت یافست .سرزی

مثال خمزانم در قرآ هریم یررۀ مؤمار آیههای  2تا  10ایژگیهسای مسؤمک
رز چایک رنمرده زیت:
سه

مؤماا در نما نا فراتاسم اخشسر دزرنسم .یعاسی هسامال ترجسهز
خمزانم جل مینرد (ترزنایی رزی تجر ه هشیاری عمی امرزقبه).

 همانا هرانی هه ز هار ا یخک یهرده راگردزناسم .یعاسی همفماسمی در زمسررنمگی ا زنجا زمرر رزی رییم

سه رضسای خمزانسم (همفماسمی ا تقسمس

خشیم در زمرر نمگی).
پژوهشن
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 آنا هه هات می پردز نم ا ر عهم ا پیما خرینما خری

پایبام هرتام ا در زنجسا

دقت نظر دزرنم( .ظرفیت رزی رفتارهای پرهی گارزنه).

جامی ( ،1381نقل ز اباری ااب ا هماسارز  )1386 ،سر زیساس متسر
مذهبی مؤلفههای زیما امعاریت رز چایک عارز هرده زیت:
 -1مشاهمه احمت در ارزی هثرت ظاهری؛
 -2تشخی

ا دریافت پیا های معاری ز پمیمه ها ا زتفاقات؛

 -3یؤزل ا دریافت جرزب معاری در مررد ماشأ ا مبمأ هرتی (مبمأ ا معاد)؛
 -4تشخی

قرز هرتی ا راز د یک فردی رفضیلت عمزلت زنرانی؛

 -5تشخی

فضیلت فرزرانمگی ز رنج اخطا ا ه هارگیری عفسر ا گذنست در

راز د یک فردی؛
 -6تشخی

زلگرهای معاری ا تاظیم رفتار رمباای زلگری معاری ؛

 -7تشخی

هرزمت ا زر

 -8تشخی

فرزیام رنم معاسری ا تاظسیم عرزمسل درانسی ا یرانسی در جهست

فردی ا حفظ ا رنما نارفایی زیک هرزمت؛

رنم هیاه زیک فرزیام معاری ؛
 -9تشخی

معاای نمگی ،مر احرزدث مر سرب سه حیسات ،نشسرر ،مسر ا

ر خ ،هشت ا دا خ رازنی؛
 -10درک حضرر خمزانمی در نمگی معمرلی ؛
 -11درک یبایی های هاری ا طبیعی ازیجاد ح
 -12دزنتک ذاق عش ا عرفا هه در آ عش

قمردزنی اتشار؛
ه اصال ماشأ دزن

زیت نسه

زیتمنل ا قیاس؛
 -13دزنتک هر
 -14هر

ناعرزنه هه معاای نهفته در ی قطعه نعری رز فهمم؛

معاری اع فهم آیات قرآنی مینرد ا مرج میگردد زفرزد هسال

زنبیا رز رزحت تر ا ا عم
پژوهشن
امه
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 -15هر

یشتر درک نمایام؛

معاری در فهم دزیتا های متر مقمس ا زیستاباب معاسای نمسادیک

زیک دزیتا ها هم فرزازنی میهام؛
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 -16هر

معاری هه در قرآ در مررد صاحبا آ صفت زالرزنلباب سه هسار

رفته زیت .اع مینرد زفرزد ه جسرهرۀ حقیقست پسی برنسم ا ز پردههسای
زاها عبرر نمایام.
چاانچه مؤلفه های ذهر نمه ز طری را
قرزر گیرنم میترز

تولیل عاملی مسررد رریسی

رزیاس زیک مؤلفهها ه عرزمسل مهسم هسر

معاسری دیست

یافت .رزی مثال مشاهمه احمت در ارزی هثرت رز میتسرز یاسی ز مؤلفسههای
مهم هر

معاری ر نمرد ا هرانی هه دزرزی زیسک ظرفیست انسام ،خمزانسم رز

در ریاری ز پمیمهها ا زمرر هه در ظاهر متفاات هرتام در مییا ام چاا هسه
ا ا طاهر (قر  5ق) زیک مرأله رز زیاگرنه می گریم:
ه صورز اگر صورز تر یام
ه دریا اگر دریا تر یام
ه هر جا اگر هره ا در ادنت
نشا ز قامت رعاا تر یام
همچایک دزنتک ذاق عش ا عرفا ا اصال سه خمزانسم متعسال نیس ز
عرزمل مهم هر

معاری زیت هه جابه زنگی نی اهیجانی هر

معاری قلمسمزد

مینرد .طرری هه مرننسا (زلسد ،قسر  7ق ،ص  )9زیاگرنسه عشس رز ترصسید
میهام:
هافر ز درد ا جها  ،عش

رد خرنتر ز یک
دیمۀ ،زیما نرد ز نر

هام هافر ز یک

پژوهشن
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عش

رد ها هار ،عش

رد معم

ر

دایت نرد جلره ز آ  ،پریت نرد پر ر ز یک
ازژه فرزیت در متر زد ی نیس سه هسر

معاسری زرتبساب پیسمز میهاسم.

گرهریک ( )1382فرزیت رز زیک گرنه تعرید میهام« :مرهبتی زیت هسه سه زهسل
زیما ازقعی ا صادقانه ا مخلصا حقیقی نسریعت ا طریقست عطسا مینسرد ا
هم زیما صوی ا مؤ ر ا ترجه ا مرزقبسه هامسل یسال زیست در زمسرر

علت

مر رب ه یلرک .ا هامال ا مشایس ز آنجا هه در زیک زیمسا ا ترجسه همیشسه
رزیس رده ا ه حم همال ازقعی آ رییمهزنم پیریته صاح فرزیستزنم» (ص
.)301
مرننا (ب ،قر  7ق ،ص  )137نی چایک گفته زیت :
ما ه دل ی ازیطه خر

اگریم
ه فرزیت ما ه عالی ماظریم

خرزجه عبمزهلل زنصاری (قر  5ق ،ص )312 ،در و فرزیست یسه اجسه
رز مشخ

هرده زیت« :تفرس ه تجر ت (ا زیک همت ممی ز زیست) ا فرزیست

زیتمنل (ا زیک همت عاقال زیت) ا فرزیت نظسر دل (ا زیسک نشسا

سمز نسرر

زیت هه مؤماا در دل دزرنم » .زیک یه اجسه در ازقس همسا تجر سه هسرد

سا

حرزس ،ماط ا زیتمنل ا نااخت عقالنی ا زنرزق ز طری دل زیت.
اا رزیک ه نظر میریسم در متسر زیسالمی ا زد سی زنمیشسهها امفساهیم
یشماری در مررد معاریت اجرد دزرد هه میترز ز آنهسا در رانسک یساختک
ایژگیها ا مؤلفههای هر

معاری یرد رد .ا زیک حال رریسی ا ترجسه سه

زیک متر زیالمی ا زد ی نیا ه ی دیمگاه ا نیره نریای دزرد هه هماهاس
را های علمی زمرا ی در راز ناایی انم.
پژوهشن
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بحث و نتیجهگیری
هما طرری هه مالحظه نم هر

معاری مفهر نربتا جمیمی زیت هسه

در راز ناایی مطرح نمه زیت .زیک مفهر در ازق نانی ز یس نگساه نسریک
در راز ناایی یعای ترجسه سه معاریست زیست .هسر چاسم هسه در تساریس راز
ناایی زفرزد مشهرری ه حر ه دیک ترجه هردهزنم ا هتا هسا امقسانتی در زیسک
میاه زنتشار یافته زیت .زما در دهههای زخیر زیک مرضر مررد ترجه ایسژهزی
قرزر گرفته زیت.
زمرا ه ترجسه سه دیسمگاهها ا فلرسفه نسرقی ماناسم ردزسیرسم ا فلرسفه
اجردی در راز ناایسی اسرب گرستر

یشستری پیسمز هسرده زیست ا حتسی

نیره های نریای ز راز درمانی رزیاس فلرفه مشرق میک ا معاریت مسررد
ترجه قرزر گرفته زیت .رزی مثال راز درمسانی یاپارچسه معاسری (پارگاماست،
2007؛ )
مطرح نم هر

معاری توت تأ یر زیک مر معاسری گرزیسی سه عاسرز

ی یسا ه میترزنسم ظرفیتهسای جمیسم رز در راز ناایسی دیسک فسرزهم آارد.
زیمرن ( )2000عارز میهام هه هسر

معاسری میترزنسم مطالعسات پرزهاسمه در

خصرص دیک ا معاریت رز یاپارچه یا د ا توقیقات جمیمی رز در مسررد پایسه
معاری رفتار فرزهم آارد .زلبته زیک مرأله هه توقیقات مر رب ه راز ناایسی
دیک هار

ه زنرجا ماایبی نرییمه زیت دریت زیت ،زما آیا هسر

معاسری

میترزنم چهارچرب نظری ماایبی سرزی گسردآاری زیسک توقیقسات ا فعالیتهسا
فرزهم آارد .زیک یؤزلی زیت هه هار نمیترز

ه دریتی ه آ پایس دزد ؟

هر چام هه زیمرن ( )2000یسعی نمسرده زیست معاریست رز در قالس یس
هر

مطرح هام ا معتقم زیت هه معیارها ا مالکهسای هسر

رز دزرزیست .زمسا

هاسسر زیسسک مرضسسر سسا چال هسسای را رازیسست .سسرزی مثسسال گسساردنر ()2000
تجر ههای پمیمزر نااختی رز خار ز چهارچرب نظری هر

پژوهشن
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در مررد عضی ز معیارهای هر

میدزنم .همچاسیک

هاسر نمیتسرز زطمیاسا حاصسل هسرد هسه
سال هفتم –
شماره - 22
بهار 89

41

هوش معنوی :دیدگـاهها و چــالشهـا

معاری آ نرزید رز دزرزیت .رزی مثال زیک هه چه یساختارهای میس ی

هر
در هر

معاری جابۀ ارز تی دزرد ،یا خیر؟

معاری دخالت دزرنم؟ ا آیا هر

ا زیک حال در زیک خصرص یؤزلهای مهمتری نی اجرد دزرد هه هاسر
ه آنها پایس دزده نشمه زیت .آیا مالکهسای مطسرح نسمه سرزی هسر

تریسد

ی یا ه ه عاسرز هسر

انسم؟

گاردنر می ترز مالک ماایبی رزی یاج
آیا زیک مالکها رزی تمامی زنرز هر

ز جمله هر

چاانچه معاریت ا زیتفاده ز آ
ظرفیت اهر
زفرزد گرتر

معاری یارا زیت ؟

رزی حل مراسل نمگی سه عاسرز یس

پذیرفته نرد ،چگرنه میترز ز طری آمر
دزد؟ ییر اتسررن
زر

همفمام ،تشسخی

زیک ظرفیت رزدر

( )2001یسعی هردنسم سا آمسر

 ،تفاسر

هسا ،مرسئرلیت پسذیری در رز سر زهسمزف ،معاایسا ی در

نمگی ،ترجه ه عش ا موبت ه دزن آمر ز در رنسم هسر

معاسری همس

هاام .زلبته در هشرر ما دراس معارف زیالمی سه دزن آمسر ز ا دزنشسجریا
تمری

میگردد ،تا آگاهی ا دزن

در چهارچرب هر
آمر

دیای آنا زف زی

معاری ه زیک آمر

یا م .زما چاانچه خسرزهیم

ها پردز یم آیا ایم تیییسری در زیسک

ها صررت پذیرد یا خیر؟
ه هر حال مطرح نم هر

معاسری تریسد راز ناایسا

جمیمی رز رزی موققیک فرزهم آاردهزنم تا در مررد نق
ا رفتار زنرا

میاسههای

معاریست در زحرساس

ه توقیقسات ا رریسیهای جمیسمی پردز نسم ا یسؤزلهای هسه

هار در زیک مررد اجرد دزرد پایسس دهاسم .ابساری اساب ا هماسارز ()1386
یؤزلهای جالبی رز در زیک حر ه مطرح هرده زیت هه میترزنسم نقطسه ماایسبی
رزی مطالعات جمیم انم.
 -1ه ر

معاری چگرنه در هردهسا نسال میگیسرد ا چگرنسه توسرل مییا سم.

مرزحل زیایی تورل زیک هر
 -2در تورل هر
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در زفرزد چگرنه زیت؟

معاری تا چه حم افت فرهاگی -مویطی ،خسانرزده ،مر یسا ،

معلما  ،دایتا ا نر مذهبی هه فرد ه آ پایبام زیت ،تأ یر می گذزرد؟
سال هفتم -
شماره -22
بهار 89
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 -3تجر یات مذهبی ا معاری زفرزد در طرل نمگی ،چال های مختلد ا هیفیت
هریت یا ی زفرزد در نال گیری هر
 -4هر

معاری چه تأ یری میگذزرد؟

معاری رز چگرنه میترز مفهر یا ی نمرد ا نظریسه مارسجمی هسه

زعتبار درانی دزنته ا رزی توقیقات ا ز زر یسا ی هسارز انسم ،زرزسسه دزد؟
زرها زیک نظریه همز زیت ا چگرنه میتسرز زعتبسار نظسری ا زر

عملسی

زیک نظریه رز تأییم هرد؟
 -5چگرنه می ترز

ا زیتفاده ز نظریه مارجم ز زرهسای ماایس ا معتبسر سا

رازیی ان رزی گراههای مختلد یای ،جاری ،گراههای عادی ا زیستثاایی
تهیه هرده ا زعتبار تجر ی آ رز ه دیت آارد؟
 -6چگرنه میترز ممزخالت ن
نظریه های هر

سرزی زفس زی

هسر

معاسری سا زیستفاده ز

معاری تهیه نمرد ا زعتبار ا رازیی زیک ممزخالت رز آ مسرد

؟
 -7زرتباب هر

معاری رز چگرنه میتسرز

مشاالت معاری ا یا
یاج

سا فهسم دقیس ز متسر دیاسی ،حسل

پیمز هرد نربت ه معمای معاری مررد رریسی ا

قرزر دزد ؟

 -8تا چه زنمز ه میترز پایسه هسای تاساملی رز در توسرل نسرعی هسر

معاسری

مررد رریی ا آ مر قرزردزد؟
 -9تا چه زنمز ه تفااتهای مرجرد در درجات هر

معاری ،ماجر سه زخستالف

فهم زفرزد ز متر مذهبی میگردد؟
 -10چگرنه میترز مویطی زیجاد هرد هه مجال رنم هر

معاری رز ه زفسرزد

مهم؟ ( ه عارز مثال زیتفاده ز قرآ  ،متر عرفانی)... ،
زلبته پایس ه زیک یؤزلها نیا مام آنرست هسه موققسیک عسالاه سر متسر
راز ناایی یایر ماا ز جمله متسر دیاسی ا زد سی ا فلرسفی رز نیس مسررد
رریی ا مطالعه قرزر دهام ا ز زیک طری

ر ااای زیک حر ه جمیسم مطالعساتی
پژوهشن
امه
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یف زیام.
سال هفتم –
شماره - 22
بهار 89
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