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چکیده
مفهومشناسی از حیطههای مهم و بنیادین برای علوم مختلف از مللفه اوا شناسفی مسوفوب میشفود بازشناسفی
مفاهیم اوا شناختی دا متو دینی اسالم نیز یکی از این عرصهها است که سفن

بنفای ژووه هفای اوا شناسفی

اسالمی اا تشکیل میدهد هدف اصلی این مقاله ترسیم مراحل و شفیوۀ امفرای ژووه هفایی اسفت کفه بفه من فوا
شناختی بهکااافته دا منابع دینی ففراهم میشفوند بفرای ایفن
استنباط ،طبقهبندی و تسلیل مؤلفههای مفاهیم اوا
ِ
هدف ،مفاهیم کلیدی دا فرآیند مفهومشناسی توصی و تبیین شدند فرآیند مفهومشناسی دا سه مرحله ملعآوای
مؤلفههای مفهومی ،تجزیه و تسلیل مؤلفههای مفهومی و طبقهبندی تسلیل مؤلفهها دا ابعاد اوا شناختی توصی و
تبیین شد استنباط و ملعآوای مؤلفه های مفهومی بر اساس دو گونه از عناصفر معنفایی و عناصفر تسقفه مفهفوم دا
ادبیات دینی براسی شد به عنوا شیوۀ تجزیه و تسلیل دادهها دا فرآینفد مفهومشناسفی ،سفه اافدام مرکزیسفازی،
نلففای

و براسففی اوایففی مستففوایی مؤلفففهها انجففام شففد دا نهایففت ،طبقهبنففدی مؤلفففهها دا ابعففاد مهتگیریهففا،

ویوگیهففای افتففاای ،تجربففههای داونففی و کااکردهففای اوا شففناختی بففه عنففوا تجزیففه و تسلیففل دوم دادههففای
مفهومژووهی تشریح شد
کلیدواژهها :مفهومشناسی ،مؤلفههای مفهومی ،اوایی مستوا ،ابعاد اوا شناختی ،متو دینی

* پژوهشگر پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالؤی ،پژوهشگاه قرآن و حدیث قم│ym.abbasi@gmail.com

** دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
تاریخ دریاقت ،1۳۹۶ /05 /02 :تاریخ پریرش1۳۹۶/10/2۴ :

مقدمه

کمتر پژوهشی را ؤیتوان یاقت که به نحوی با ؤفهومسازی یا ؤفهومشناسی پیوندی نداشته باشید و
1

از تعریف ؤفاهیم بینیاز باشد .روانشناسی نیز به عنیوان گهیترهای از علیوم انهیانی از ایین اصیل
ؤهت نا نبوده و قهم ،گهترش و تبیین دقی ؤوضوعات و ؤهائل آن وابهته بیه ؤفیاهیم ؤیرتبط اسیت.
ؤفییاهیم ،پیکییر علییم و سیین بنییای نظریییههای علمییی را تشییکیل ؤیدهنیید و بییه همییین دلیییل،
ؤفهومشناسی را ؤیتوان کارخانیۀ ؤصیالح و پیکربنیدی علیم دانهیت (ایماان 1388

ص .)27در هیر

تعریفی از ؤفهومشناسی که ؤمکن است طرقدارانی داشته باشد و ققط آن را ؤعیرف ؤفهیوم بداننید،
این نقطۀ اشتراک وجود دارد« :ؤفهومشناسی ؤرتبهای از ؤعرقت است که ؤیتواند واقعیت خیارجی
را بشناساند و برای نظریهپردازی ضرورت دارد» (ایمان و کالتهساداتی 13۹2

ص.)۴۹3

ؤفاهیمی که همواره در جرییان پیشیرقت علیم سیاخته ؤیشیود ییا در نارنوبهیای ؤتفیاوت
بازشناخته ؤیشود ،در حقیقت همان ابزار و سین بناهیای تولیید ،توسیعه و گهیترش علمانید .از
اینرو ضرورت دارد روشهای ؤفهومشناسی به تناسب ؤراحل رشد و توسعۀ علمی بازنگری شود یا
8

به تناسب رویکردهای جدید علمی گهترش یابد .طبیعی است که تا تصور روشنی از نیزی نداشته
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باشیم نمیتوانیم درباره آن سخن بگوییم .به تعبیر ویتگنشتاین ،ؤیتوان گفیت دربیاره آنچیه تصیور
روشنی از آن نداریم ،نباید سخن گفیت (باه نلاا ازف فرامارز مرامل ای  13۹0ص .)1۶۶در نگیاهی کلیی
ؤیتوان گفت ؤفهومشناسی ،نقش ؤهمی در بیان ؤهئله تحقی  ،ساختن نظریه ،تیدوین قرضییهها و
گردآوری ،دستهبندی و تحلیل دادهها دارد؛ و بهعالوه ،تنهیا ابیزار برقیراری ارتبیاط بیین نظرییههای
علمی و جهان تجربی است؛ نراکه ؤفاهیم و اصطالحات بییانگر آن دسیته از ؤوضیوعات تجربیی
ههتند که نظریه راجع به آنها است (بلی ی 138۴
2

ص.)171

بهار و تابستان 13۹۶

ؤیتوان گفت اولین سابقۀ ؤفهومشناسی به دور خلقیت آدم ۷برؤیگیردد ،آنجیا کیه خداونید
ؤتعال همه [ؤعانی] نامها را به آدم ۷آؤوخت .سپس آنها را بر قرشتگان عرضه کرد و قرؤیود« :اگیر
راست ؤیگویید ،از اساؤی اینها به ؤن خبر دهیید»( 3بلارهف  .)31اؤیا ،از دور نمایانگرشیدن تمیدن
بشری آثار ؤتعدد دانشمندان شاؤل این ابیزار اساسیی بیرای قرآینید روش علمیی بیوده اسیت .آثیار
 .1واژه  conceptualizationدر انگلیهی برای دو اصطالح «ؤفهومشناسی» و «ؤفهومسازی» به کار ؤیرود.
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2. Blaikie, N. W. H.

لغتشناسانی همچون قراهیدی ( ،)1۴0۹ابنقارس ( ،)1۴0۴راغب اصفهانی ( ،)1۴12ؤیدنی (،)138۴
زؤخشری ( )1۹7۹و از این قبیل را پس از ظهور اسالم ؤیتوان ؤنابع غنیی ؤفهیومشناسیی دانهیت؛
کتابهایی که در شرح و توصیف واژگان ؤنط  ،قلهفه ،حکمت ،اخالق ،ققه و اسیتنباط ،سیاسیت
و علوم اجتماعی و انهانی همچون روانشناسی تصنیف شده است که همیه در زؤیر آثیار پشیتیبان
قرآیند ؤفهومشناسی قرار دارد .اؤروزه علم روانشناسیی نییز بیه طیور گهیترده بیا کتیب عمیوؤی و
تخصصی در توضیح و توصیف ؤفاهیم سر و کیار دارد ،تیا جیایی کیه در رویکردهیا و قلمروهیای
جدید روانشناسی ؤانند رویکرد ؤ بتنگر ؤجموعه واژگان تخصصی جمعآوری و ؤفیاهیم ؤیرتبط
با آنها توصیف شده است (مانند لوپز  .)200۹ 1هدف از ایین توصییف نییز بیشیتر بیه ؤشیخ کیردن
نشانگرهایی ؤعطوف شده است که ؤیتواند تماؤیت هر ؤفهوم را ؤعرقی کند (بابی .)2011
بیشتر پژوهشهایی که در زؤینۀ طبقهبندی صفات شخصیت و خصوصییات اقیراد انجیام شیده
ؤبتنی بر گونهای ؤفهومشناسی است .زیرا پژوهشگران این عرصه ؤعتقدنید رویکیرد روانواژگیانی
ؤیتواند به واسیطۀ تحلییل و بررسیی صیفات شخصییت در زبیان طبیعیی ،سیاختار شخصییت را
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ؤشخ

کند (پیبادی 3و دیراد  .)2002 4بیهعیالوه ،بخیش ؤهمیی از ؤطالعیات واژگیانی هیر سیاز

به واسطۀ استخراج نشانگرها و ابعاد ؤفهوم عرضه کرده است که بیه وسییله واژگیان بییان ؤیشیود.
کاربرد نظریههای ؤختلیف زبانشیناختی در ؤطالعیات واژگیانی سیازههای روانشیناختی از دیگیر
ً
رویکردهای جدید در ؤفهیومشناسیی اسیت .ؤی ال شیجاعی ،جیانبزرگی ،عهیگری ،غیرویراد و
پهندیده ( )13۹3نظریۀ حوزههیای ؤعنیایی را بیرای بررسیی واژگیانی سیاختار شخصییت در ؤنیابع
اسالؤی به کار بردهاند .با استفاده از همین نظریه ،پهیندیده ( 138۴و  )1388قرآینید ؤفهومشناسیی را
برای ؤفاهیم «عقل»« ،تقوا» و «حیا» شیرح داده اسیت کیه اثیر وی را ؤیتیوان از جملیه کارهیای
روششناسی در ؤفهومشناسی قلمداد کرد .وی نخهت ؤراحل هفتگانهای را بیرای ؤفهیومشناسیی
بیان ؤیکند (پسندیده  .)138۴سپس رویکردی روانشناختی به ؤفهومشناسی داده و آن را به دو ؤرحله
کلی «قهم عموؤی» با پنج زیرؤجموعه و «قهم روانشیناختی» بیا سیه زیرؤجموعیه ،تقهییم کیرده
1. Lopez, J. S.
2. psycholexical
3. Peabody, D.
4. De Raad, B.
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روانشناختی را ؤفهومشناسی تشکیل ؤیدهد .بر این اساس ،بیابی ( )2011قرآینید ؤفهومشناسیی را

۹

(پسندیده
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ً
 )138۹و اخیرا با رویکیردی اخالقیی ؤفهیومشناسیی را بیه نهیار ؤرحلیه «واژه پژوهیی»،
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«ؤفهوم پژوهی دینی»« ،استخراج تعریف» و «تحلیل ؤفهوم» تقهیم کرده است (پسندیده .)13۹۶
نگاهی به پژوهشهای انجامشده دربار روششناسی در بررسی ؤفاهیم دینی نشان ؤیدهد ایین
عرصه خالی از کارهای ؤهتقل و ؤنهجمی است که دیدگاههای ؤختلف را در کنار هم قیرار دهید و
ؤوجییب شییود ورای جییرح و تعییدیلها بییه اتقییان کارهییا اقییزوده شییود .بییهعییالوه ،همچنییان روش
ؤفهومشناسی آن دسیته از ؤفیاهیم دینیی کیه جنبیههای روانشیناختی آنهیا بیارز اسیت نهیبت بیه
روش شناسی ؤنهجم و ؤهتقل ،بدون ؤرکبیی رهیوار و قابیل اطمینیان ره ؤیپیمایید .در حیالی کیه
بازشناسییی ؤفییاهیم روانشییناختی در ؤنییابع دینییی اسییالم و بازیییابی ؤفییاهیم دینییی از دیییدگاهی
روانشناختی از ؤباح ی است که ؤیتوانید پشیتیبان پژوهشهیای اسیالؤی در حیوز روانشناسیی
باشد .با توجه به این ؤطالب ،ضرورت پژوهش در عرصۀ ؤفهومشناسی در ؤفاهیم دینی با رویکیرد
روانشناختی روشن است .بر اساس این ضرورت ،نوشتۀ حاضر به قرآیند ؤفهومشناسیی در قلمیرو
ؤفاهیم روانشناختی (ؤفاهیم بهکاررقته یا قابیل کیاربرد در علیم روانشناسیی) در ؤنیابع اسیالؤی
ؤیپردازد .پرسش اصلی این ؤقاله این است که :پژوهشگران نگونه ؤیتوانند هر ؤفهوم را در ؤنابع
اسالؤی به گونهای توصیف کنند که برای عملیاتیسازی آن به عنوان ؤوضیوعی بیرای پژوهشهیای
توصیفی ،روانسنجی یا طراحی ؤداخلههای روانشناختی به کار آید؟
روش پژوهش

بهار و تابستان 13۹۶

ؤقالۀ حاضر از نو روششناختی است .این نو ؤقاالت رویکردهای تازه روششناختی ،تغییرات و
اصالح روشهای ؤوجود یا ؤباحث کمی و رویکردهیای تحلییل داده را بیرای جاؤعیه پژوهشیگران
عرضه ؤیکنند .ؤقالههای روششناختی در سطحی عرضه ؤیشوند که پژوهشگران ،آن را بفهمند و
جزئیات کاقی را برای آنها بیه گونیهای قیراهم ؤیکنید کیه سینجش کاربهیتپریری روش بررسیی
ؤهئلهشان را بیابند (انجمن روانشناسی امری ا  .)13۹3تحلیل دادهها در پژوهش حاضر ،به روش کیفیی
ؤفهوؤی» اسناد و ؤتون دینی انجام ؤیشود.
و با استفاده از «توصیف و تحلیل
ِ
یافتههای پژوهش

ً
در این پیژوهش ؤفیاهیمی بیه کیار رقتیه اسیت کیه عمیدتا از نظرییههای ؤختلیف زبانشناسیی و
روانشناسییی اقتبییاس شییده اسییت .انتخییاب ای ین ؤفییاهیم ،همییه بییه ؤنظییور شییکلگیری الگییوی
ؤفهومشناسی در حوز ؤفاهیم روانشناختی اسالؤی بوده است .طبیعی است که تعرییف اجمیالی
هر یک از این ؤفاهیم در ابتدای بحث ،انتقال ؤطالب را به خواننده روانتر خواهد کرد.

 .1مفهومشناسی و مفهومسازی

تعریف ؤفهومشناسی ؤمکن است بر اساس دیدگاهی کیه ؤفهیوم در آن تعرییف ؤیشیود ؤتفیاوت
ً
باشد .ؤ ال اگر ؤفاهیم را اجزای اصلی پیکر علم و سن بنای نظریههای علمی بدانیم (ایمان 1388
ص )27ؤفهوم شناسی قرآیند بازشناسی این اجزا است .اگر ؤفهوم قصد یا ؤعنای ؤتن یا اقعال قردی و
اجتماعی قرد است که در نیارنوب زبیان ؤعنیا دارد (علیپاور و حسانی  13۹0ص ،)33ؤفهومشناسیی
قرآیند بررسی و شناسایی قصد ،ؤعنای ؤتن ،اقعال قردی و اجتماعی استفادهکنند ؤفهوم در ؤجرای
زبان است .اگر ؤفهوم را تجرییدی از روییدادهای ؤشیاهدهپریر بیدانیم کیه ؤعیرف شیباهتها ییا
جنبههای ؤشترک ؤیان آنها باشد (سرمد

بازرگان و حجازی  1380ص ،)3۹ؤفهومشناسی قرآیند بازشناسی

این رویدادها ،شباهتها ،جنبههای ؤشترک و شکل انتزا آنها است.
در علم روانشناسی ،قرآیند ؤتمیایزی تعرییف شیده اسیت کیه در آن ؤفیاهیم ،بیهوییژه دربیار
ؤوضوعاتی که ؤاهیتی انتزاعی دارند و از حیطۀ دادههای تجربی یا ادراکپریر خارجاند ،شکلدهی

1

ؤیشوند .این قرآیند ؤفهومسازی (یا ؤفهومشناسی) 2ناؤیده ؤیشود (وانادنبوس  .)201۵ 3طبی ایین
تعریف ،وقتی قردی اصطالحی را به کار ؤیبرد از طری قرآیند ؤرکور ؤنظور خود را از آن اصطالح
ؤنتقل کند .بابی

4

(2011

که در آن ؤعنایی ؤشخ

ص )13۵با در نظر گرقتن تعریف بیانشده ،ؤفهومسازی را قرآیندی ؤیدانید
و تواققی برای یک ؤفهوم به ؤنظور انجام پژوهش به دست داده ؤیشیود.

این قرآیند ؤشخ کردن دقی ؤعنا شاؤل توصیف نشانگرهایی است که ؤا برای سنجش ؤفهیوم و
5

جنبههای ؤختلف آن ،که ابعاد 6ناؤیده ؤیشوند ،به کار ؤیبریم.
قرآن کریم و ادبیات حدی یسیرهای ؤعصیوؤان ۷در توصییف ؤوضیوعات گونیاگون ،از جملیه
ؤوضوعات روانشناختی ،دربردارند «ؤفهومسازی» است .یعنی تعابیر و اصطالحات بهکاررقته در
ؤنابع اسالؤی بر اساس ساختاری از اطالعات شناختی ؤنهجم شیکل گرقتیه اسیت .ایین سیاختار
1. the process of forming concepts
2. conceptualization
3. VandenBos, G. R.
4. Babbie, E.
5. indicators
6. dimensions
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ؤشخ

ؤیکند .پس واژ «ؤفهومسازی» در قارسی بهتر از «ؤفهومشناسی» ؤیتواند ایین ؤعنیا را
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اطالعاتی در ؤبح ی به نام ؤعناشناسی شناختی بررسی ؤیشیود 1.اینکیه ایین سیاختار اطالعیاتی،
برآؤده از تمام واقعیت است و ؤبتنی بر حی یت یا بخشی از واقعیت نیهت ،بایید در جیای خیودش
بحث شود .اؤا شناخت ساختار اطالعاتی هر ؤفهوم در قرآن کریم ییا در ادبییات ؤعصیوؤان ۷در
شناخت ؤفاهیم ؤهم و ضروری است (مائمینیا 13۹0

ص )23که در قرآیند «ؤفهومشناسی» به دسیت

ؤیآید .این نقشه راه ؤیتواند نشان دهد که قرآن کریم و ادبییات حیدی یسییرهای ؤعصیوؤان ۷در
توصیف ؤوضوعات و ؤوقعیتهای گوناگون نگونه ؤفهومسازی کردهاند.
 .2نظریۀ حوزههای معنایی :مبنای روششناختی

12

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │
بهار و تابستان 13۹۶

در سلهله ؤراتب ؤعرقتی ،بین واقعیت خارجی و ؤفهوم ،رابطیۀ ؤهیتقیمی برقیرار اسیت .از ایینرو
ؤفهومشناسی ؤرتبهای از ؤعرقت است که ؤیتوا نید واقعییت خیارجی را در پیارادایم خیاص خیود
بشناساند .البته در رابطۀ ؤیان واقعیت و ؤفهوم ،اصالت با واقعییت اسیت و واقعییت اسیت کیه بیار
ؤعنایی دارد .پس برای ؤفهومشناسی وظیفة ؤحق این است که به طور هدقمند بتواند ؤعنای درونی
واقعیت را در قالبی سازؤانیاقته کشف و اعتباریابی کند و تحیت عنیوان ییک ؤفهیوم عرضیه بیدارد
(ایمان و کالتهساداتی  13۹2ص .)۴۹3از اینرو به ؤنظور عرضه ؤدلی برای ؤفهوم ،روش پیژوهش روش
کیفی است؛ نراکه کشف یا انتزا ؤعنا در قرآینید تحقیی و تحلییل اطالعیات بیه صیورت کیفیی
صورت ؤیگیرد .هدف پژوهشگر بررسی و ؤطالعۀ قصد یا ؤعنای ؤتن یا اقعیال قیردی و اجتمیاعی
قرد است که در نارنوب زبان ؤعنا دارد (علیپور و حسانی  13۹0ص .)33ؤیرتبط بیا همیین ؤوضیو ،
ؤعناشناسی زبانی 2به عنوان گونهای از دانیش ؤعناشناسیی ،بیه نگیونگی کشیف ؤعنیا ؤیپیردازد.
ؤعناشناسی با ؤنط و قلهفه در ارتباط است اؤیا ؤعناشناسیی زبیانی بیه ؤعنیای کشیف نگیونگی
کارکرد ذهن در کشف ؤعنا از طری خود زبان است و نه دانشی خیارج از آن؛ و بیه طیور خالصیه،
ؤعناشناسی زبانی از ؤعانی واژهها و جمالت زبانی بحث ؤیکند (رکعی و نصرتی  .)13۹۶این رویکیرد
3
ؤیتواند ؤبنای ؤفهومشناسی ؤفاهیم روانشناختی در ؤیان ؤتون دینی قیرار گییرد؛ نراکیه لنگیاکر
 .1ؤعناشناسی شناختی یکی از انوا ؤختلف ؤعناشناسی است که ؤیتوان در تحلیل آیات قرآن آن را به کار برد .ؤعناشناسی شیناختی
تالش برای دستیاقتن به نقشه شناختی قرآن کریم است که ساختار اطالعاتی پایه برای تعابیر قرآنی را بررسی ؤیکنید و هیدف آن
نشاندادن نگونگی ؤفهومسازی قرآن در توصیف ؤوقعیتهای ؤختلف است .اساس این نظریه ؤبتنیی بیر زبانشناسیی شیناختی
است که به نظر هیچ ؤشکل قلهفی از قبیل نهبیتگرایی به دنبال ندارد (قائمینیا ،13۹0 ،ص.)2۹-23

2. language semantics
3. Langacker, W. R.

( )2002این را به عنوان یک اصل ؤطرح ؤیکند که «ؤعنا ،همان ؤفهومسازی اسیت» و ؤعناشناسیی
زبانی باید درصدد تحلیل ساختاری و توصیف ؤفاهیم باشد.
یکی از نظریههای ؤرتبط با دانش ؤعناشناسی زبانی که زؤینۀ ؤناسیبی را بیرای ؤفهومشناسیی ییا
ؤفهومسازی قراهم ؤیکند ،نظریۀ حوزههای ؤعنایی 1است .این نظریه طرحی انهجامیاقتیه از نظیام
ؤفاهیم واژگانی زبان است که ترییر )1۹3۴ 1۹31( 2و وایزگربیر )1۹۵۴( 3عرضیه کردنید و پیس از آن
ؤحل توجه زبانشناسان دیگر قرار گرقت (شجاعی و دیگران

 .)13۹3اساس نگرش حوزههای ؤعنایی بر

این پایه استوار است که اشتراک در یک ویژگی ؤیتواند عاؤلی برای طبقهبندی واژهها در یک حیوزه
شود .نظریۀ حوزههای ؤعنایی بر پایۀ یک سری اصول تبعیی ؤربیوط بیه ؤعناشناسیی زبیانی ؤبتنیی
است .یکی از این اصول تحلیل ؤسلفهای 4است .تحلیل ؤسلفهای در زبانشناسی به بررسیی ارتبیاط
بین واژهها از طری ؤسلفههای تشکیلدهند

آن اشاره دارد (صاووی  138۴باه نلاا ازف شاجاعی و دیگاران

 .)13۹3بر این اساس ،قهم ؤعنای هر ویژگی روانشیناختی و آگیاهی از اینکیه نیه ویژگیهیایی در
تقابل با یکدیگرند ،از طری تحلیل ؤسلفهای اؤکانپریر است .هدف تحلییل ؤسلفیهای در ؤفیاهیم
روانشناختی تشریح ویژگیها است که در ضمن ،ؤهیری برای دستیابی به عناصیر تشیکیلدهند

«ؤعناشناسی زبانی» با توجه به نظریۀ «حوزههای ؤعنیایی» و ؤبتنیی بیر اصیل «تحلییل ؤسلفیهای»
پیگیری ؤیکند.
 .3مفهومشناسی ،مفهوم و سازه

ؤفهوم 5در دیدگاههای ؤختلف تعریف ؤتفاوت دارد ،و البته این تعریفها همجهتانید .در دییدگاهی
زبانشناختی ،ؤفهوم ،قصد یا ؤعنای ؤتن یا اقعال قردی و اجتماعی قرد اسیت کیه در نیارنوب زبیان
ؤعنا دارد (علیپور و حسنی  13۹0ص .)33در دیدگاهی تجربی ،ؤفهیوم تجرییدی از روییدادهای ؤشیهود
است که ؤعرف شباهتها یا جنبههای ؤشترک ؤیان آن روییدادها اسیت (سارمد و دیگاران  1380ص.)3۹
1. semantic fields
2. Trier, J.
3. Weisgerber, L.
4. componential analysis
5. concept
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آن است .استفاده از این روش در قهم ؤعانی صفات و ویژگیهیای روانشیناختی ؤیتوانید کیاربرد
داشته باشد .پژوهش حاضر ؤفهومشناسی در ؤفیاهیم دینیی بیا رویکیرد روانشیناختی را در دانیش
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این تعریفها نشان ؤیدهد که ؤفاهیم ،جنبه بازنمایی از واقعیتی خارج از خود دارند و نمایاننید ییک
سری ؤعانی ؤحل اتفاق ههتند که به واژه ؤد نظر نهبت ؤیدهیم (بابی  2011ص .)131واژ ؤنهوب بیه
یک ؤفهوم ؤیتواند شاؤل یک کلمه یا ترکیبی از نند کلمه باشد؛ ؤانند «رضایت» در برابیر «رضیایت
از زندگی» ییا «رضیایت زناشیویی» .در هیر صیورت ،ایین ؤعیانی شیاؤل ؤوضیوعات ،روییدادها و
ویژگیهایی (ؤانند صبر ،صداقت ،رضایت از زندگی ،پیادهروی ،آبی یا سیریع) ههیتند کیه در دنییای
بیرون از ذهن واقعیت دارنید (وانادنبوس  201۵ص .)227اؤیا گیاه الزم اسیت ؤوضیوعات ،روییدادها و
ویژگیها با ناؤشان توصیف و از هم تفکیک شوند ،نه با عناصر واقعیی و تجربیی .در ایین صیورت از
تعریف اسمی 1برای توصیف آن استفاده کردهایم .توصیف و نهبتدادن ؤعانی به یک واژه بدون اینکیه
ناظر به جزئیات «عینی» باشد تعریف اسمی ناؤیده ؤیشود (بابی .)2011 ،به عبیارت دیگیر ،تعییین
ً
عناصر ؤعنایی یک ؤفهوم در گهتر تعریف اسیمی قیرار دارد .ؤی ال ؤفهیوم «رضیایت از زنیدگی» در
تعریفی اسمی یعنی ارزییابی شیناختی قیرد از زنیدگی خیویش کیه ؤبتنیی بیر ؤالکهیا و ؤعیارهیای
خودانتخابکرده انجام ؤیشود (گیلمن  2هوبنر 3و باکمن  200۹ 4ص.)۵82
14

اؤا هنگاؤی که بین نند شیء ،رویداد یا ویژگی خارجی رابطهای برقرار ؤیکنیم یک «سیازه» 5را
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استنباط کردهایم .از این جهت« ،سازه» را ؤیتوان به عنوان ؤعیادل تقریبیی «ؤفهیوم» بیه کیار بیرد
(پوراف اری 13۹2

ص .)317برخالف «ؤفهیوم» ،عناصیر «سیازه» ابیداعات نظیری ؤیا ههیتند کیه بیا

ؤشاهدات ؤرتبطاند اؤا خودشان ؤهتقیم یا غیرؤهتقیم ؤشاهده نمیشوند (بابی  2011ص .)133ؤفاد
پرسشناؤهها از جمله عناصر سازهای ههتند که پرسشناؤه برای سنجش آن ساخته شده است .گیاه
قرآیندی در حال حاضر ؤشاهدهپریر و از نظر عینی سنجشپریر نیهت ،اؤا ننین قرض ؤیشود که
ً
پدیدهای سنجشپریر را به وجود ؤییآورد .در ایین صیورت ؤعمیوال از اصیطالح «سیاز قرضیی»

بهار و تابستان 13۹۶

استفاده ؤیشود .از این لحاظ ایگو (= ؤن در نظرییۀ روانتحلییلگری) را ؤیتیوان سیازهای قرضیی
تلقی کرد (پوراف اری 13۹2

ص .)318برای تعریف سازه از تعریف عملیاتی 6استفاده ؤیشود که شاؤل
1. nominal definition
2. Gilman, R.
3. Huebnerb, S.
4. Buckmana, M.
5. construct
6. operational definition

کردن نشانگرهایی است که به واسطۀ آن ؤیتوان ؤفهوم را اندازهگیری کیرد (باابی

 .)2011از

ؤشخ
ً
اینرو نتیجۀ تعریف عملیاتی ؤشخ شدن سازه است .ؤ ال رضایت از زندگی را با نمراتی کیه قیرد
در ؤقیاس رضایت از زندگی( 1داینر  2امانز  3الرسن  4گریوین  )1۹8۵ 5به دست ؤیآورد تعریف عملیاتی
ؤیکنند .در هر صورت ،ؤحصول ؤفهومشناسی ،نه در قرآیند بازشناسیی ؤفهیوم و نیه در قرآینید
کاربرد ؤجدد ؤفهوم در قلمروی خاصی از علم ،ساختار اطالعاتی مفهوم است.
 .4مؤلفههای مفهومی و نشانگرهای روانشناختی

ؤفهومسازی با ؤشخ شدن یک یا نند نشانگر 6از آنچه در ذهن ؤحق وجود دارد انجام ؤیشود.
نشانگرها از حضور ؤفهوؤی حکایت ؤیکند که ؤحق سرگرم ؤطالعه و بررسی آن است
2011

(بابی

ص .)13۵اؤا ؤفهومشناسی در گهتر ؤفاهیم اسالؤی ی روانشناختی شاؤل ؤشخ کردن

ؤجموعهای از ؤسلفههای ؤفهوؤی است که از بودن یا نبودن ؤفهوم خاصی حکایت ؤیکنند .این
ؤسلفهها أ
رقتاری یک ساز روانشناختی اشاره دارند؛ سازهای که ؤفهوم از آن
خود به نشانگرهای
ِ
ً
حکایت ؤیکند .ؤ ال «احهانؤندی بینقردی» در نظام روانشناختی یک سازه دارد که در گهتر
7

 1372ج ۵ص۹2؛ طوسی بیتا ج 8ص2۶۹؛ بنحمید و دیگران  1۴18ج 2ص88-۶7؛ محمدی ریشهری 138۹

ج 3ص )130-11۹ؤفهوم «احهان بینقردی» ؤسلفههای ؤشخصی دارد .این ؤسلفههای ؤفهوؤی به
ً
ؤوضوعات ؤشاهدهپریر و ؤشاهدهناپریری اشاره دارند که احتماال وجوه ؤشترکی دارند و واژ
«احهان بینقردی» عنوان جاؤعی برای این ؤوضوعات است .در نهایت ،این ؤوضوعات
ؤتمایزکنند اقراد احهانؤند است .بر این اساس ،ؤیتوانیم ؤسلفههای ؤفهوؤی و نشانگرهای
روانشناختی احهان بینقردی را در جدول زیر ؤتمایز کنیم:
)1. Satisfaction with Life Scale (SWLS
2. Diener, E.
3. Emmons, R. A.
4. Larsen, R. J.
5. Griffin, S.
6. indicator
7. conceptual compounents
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زبان ،ؤفهوم احهان از آن حکایت ؤیکند .طب ؤنابع ؤفهومشناسی و آؤوزههای

اسالؤی (طبرسی
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جدول  :1تمایز مؤلفههای مفهومی و نشانگرهای روانشناختی «احسان بینفردی»
مؤلفههاى مفهومی

نشانگرهاى روانشناختی

میل به نفعاسانی
نداشتن انت اا مبرا
نداشتن انت اا تلجید
تواضع دا علل

فرد احوا مند تلایل دااد دا هر مواعیت ملکن به دیگرا نفعی برساند
دا انجامداد کاا خوب و نفعاسانی به دیگرا انت اای برای مبرا ندااد
ژس از نفعاسانی به کوی منت ر تلجیدشد از مانب دیگرا نیوت
دا سوداسانی به دیگرا افتااهای متواضعانه دااد

اگر بخواهیم ننین اقرادی را توصیف کنیم ابتدا باید قهرسیتی از ایین رقتارهیا داشیته باشییم .در
ؤرحلۀ بعد که خصیصۀ اصلی و ؤشترک در این رقتارها خود را نشان داد ،ؤیتوانیم بیرای آن واژهای
را با عنوان «احهان» به کار ببریم .واژ «احهان» در تاریخچۀ خود به همین صورت هر روزه به کار
رقته تا استعمالکنندگان خاص و عیام ایین ؤفهیوم را پریرقتهانید .اؤیا در ؤفهومشناسیی «احهیان»
ؤسلفههای ؤفهوؤی آن استخراج ؤیشود .در حقیقت ،ؤسلفههای ؤفهوؤی به ؤنظور عملیاتیسازی،
در قالب توصیفکنندههایی برای ؤوضوعات ،رویدادها و ویژگیهای رقتیاری بییان ؤیشیوند .اگیر
نشانگرهای ؤختلف و ؤتعدد همگی به یک ؤفهوم اشاره داشته باشند ،آنگاه ؤجموعۀ این نشیانگرها
همان نیزی را نشان ؤی دهند که ؤفهوم ،به طور کلی حاکی از آن است .به عبارت دیگر ،هر یک از
1۶
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نشانگرها جزئی از تماؤیت یک ؤفهوم را به عهده دارد.
 .5ابعاد مفهوم و عوامل تحلیل سازه

ؤفاهیمی ؤانند «رضایت»« ،شادکاؤی»« ،سالؤت» و  ...را در نظر بگیریید .تیا زؤیانی کیه نیدانیم
ً
دقیقا این ؤفاهیم به نه ابعادی در انهان اشاره دارند ،بهیار سیخت اسیت بیه حیوزهای از علیم کیه
دربار آنها صحبت کرده است وارد شویم .این ؤفاهیم بیه حالتهیایی در انهیان اشیاره دارنید کیه
بررسی آنها ،گاه در گهتر سنجش و ارزییابی قیرار ؤیگییرد؛ گیاه بیه ضیعف ،شیدت ،پاییداری و
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ناپایداری ،گاه به عواؤل همبهته با این حاالت و گاه جنبههای خاصیی از آنهیا برؤیگیردد .همگیی
اینها در شناخت نیهتی ؤفهوم ؤیگنجد .جنبیههای خاصیی از ییک ؤفهیوم کیه تعیدادی نشیانگر
ً
همسو را در بر دارد ابعاد 1آن ؤفهیوم ناؤییده ؤیشیود (باابی  .)2011ؤفیاهیم پیچییده ؤعمیوال دارای
نشانگرها و ابعاد ؤتعدد ههتند.
ً
ؤ ال ؤفهوم «لرتبری سعادتنگر» که بر آگاهی عمی و گرایش به لرتهای عالی و پاییدار بیا
1. dimensions

هدقمندی توحیدی داللت دارد ،دارای پینج ُبعید اسیت :تعیالیجویی در لیرتها ،هدقمنیدی در
لرتجویی ،ؤیانهروی در لرتبری ،عاقبتاندیشی در لرتجویی و ؤهارگری در لرتبری (عباسای

 .)13۹0همگی این ابعاد جنبههای خاصیی از ؤفهیوم لیرتبری سیعادتنگر را بییان ؤیکننید و بیه
جنبههای خاصی از ساز ؤد نظر در نظام روانی قرد اشاره دارند .البته ؤمکن است هیر ییک از ایین
ابعاد پس از ساخت ؤقیاس و تحلیل آؤاری به عنوان ؤسلفهها 1یا عواؤل 2ساز لرتبری سعادتنگر
ؤطرح شوند؛ نراکه در این صورت ؤفهوم لرتبری سعادتنگر در یک ؤقیاس عملیاتی شده است
و بهعالوه ،پنج ُبعد ؤفهوؤی لرتبری سعادتنگر در تحلیل عاؤلی 3بازیاقت شدهاند.
 .۶مؤلفههای مفهومی و ابعاد روانشناختی

هنگاؤی که با ؤفهوؤی در حوز روانشناسی سر و کیار دارییم ،ؤفهومشناسیی ایجیاب ؤیکنید کیه
ً
نهبت ؤسلفههای آن ؤفهوم را با نظام روانشناختی ؤشخ کنیم .ؤ ال ؤفاهیمی ؤانند «رضیایت»،
«آراؤش»« ،تواضع»« ،حیا»« ،سالؤت» و ...به حالتهایی در انهان اشاره دارند کیه بررسیی آنهیا
گاه در گهتر جهتگیریهای روانی قرار ؤیگیرد و گاه به عنوان صفت یا ؤنش در خور بررسییاند.

ؤسلفههای ؤفهوم حلشدنی است .هوتا 5و واترؤن )2013( 6برای حل این ؤشیکل پیشینهاد ؤیکننید
طبقۀ تحلیل دربار ؤفاهیم ؤشخ شود؛ یعنی تشخی اینکه تعریف روانشناختی از هیر ؤفهیوم
در کدام یک از طبقات زیر دقی تر انجام ؤیشود .این طبقهبندی عبارت است از:
ی جهتگیریها شاؤل ارزشها ،انگیزهها و اهداف که با نرایی رقتار ؤرتبطاند؛
ی رقتارها از جهت ؤحتوای رقتاری و ویژگیهای عمل که به نو رقتار ؤربوطاند؛
ی تجربهها شاؤل تجربههای درونی ،هیجانها ،ارزیابیهای شناختی؛
ی کارکردها ؤانند شاخ های کارکرد ؤ بت روانشناختی ،سالؤت روانی و بالندگی.
1. component
2. factors
3. factor analysis
4. category of analysis
5. Huta, V.
6. Waterman, A. S.

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

گاهی اوقات نیز این ؤفیاهیم بیه عواؤیل همبهیته و نیه ؤرکیزی تعرییف ؤیشیوند .اینهیا از جملیه
دشواریهایی است که در قرآینید شیناخت ؤفیاهیم روانشیناختی بیه واسیطۀ طبقهبنیدی تحلییل
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در حقیقت ،همگی اینها در شناخت جنبههای روانشناختی هر ؤفهوم قیرار دارنید کیه تعیدادی
نشانگر همسو را در بر ؤیگیرد .این جنبهها همان ابعاد روانشناختی ؤفهیوم
ً
ؤعموال ؤفاهیم پیچیده دارای نشانگرها و ابعاد ؤتعددند .بنابراین ،ؤیتوانیم ابعاد روانشیناختی هیر
1

ؤفهوم را بر اساس اید طبقهبندی تحلیل ؤشخ

ههیتند (باابی

کنیم؛ به این صورت که تشخی

.)2011

دهیم هر ییک

از ؤسلفهها به کدام یک از طبقههای تحلیل ؤربوطاند .در اینجا ،بر اساس ایید طبقهبنیدی تحلییل،
ابعاد روانشناختی که ؤیتواند ؤالک طبقهبندی ؤسلفههای ؤفهوؤی قرار گیرد ،ؤعرقی ؤیشود.
الف .جهت گیریها

جهتگیری در حیطههای ؤختلف علم روانشناسیی تعرییف ؤتفیاوت دارد .ؤیرتبط بیا بحیث ؤیا،
جهتگیری به ؤعنای رویکرد ،ؤیرام ییا دییدگاه کلیی قیرد دربیار ؤوضیو

اسیت (وانادنبوس 201۵

ص .)7۴۵آنچه در جهتگیری نمایان است ؤوضوعی است که ارزشها 2،اهداف 3و انگیزههیا 4را بیه
خود ؤعطوف ؤیکند و در حقیقت ،جهتگیری قرد ؤشخ

ؤیشود .ارزشهیا ،اهیداقی کیه قیرد

انتخییاب ؤیکنیید و انگیزههییای وی ،جهییتگیری او را تعیییین ؤیکننیید و از اییینرو ؤیتییوان بییه
18
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رقتار در نظر گرقته ؤیشوند .از نظر ؤفهوؤی ،جهتگیریها به طور ذهنی و درونی تجربه ؤیشیوند
و قرد بدانها ؤتمایل ؤیشود (هوتا و واترمن .)2013
«ارزشها» شاؤل اصول اخالقی ،اجتماعی یا زیباشناختی ههتند که قیرد ییا جاؤعیه آنهیا را قبیول
دارند و رهنمودی به سوی آنچه خوب ،ؤطلیوب و ؤهیم اسیت ،ؤحهیوب ؤیشیوند (وانادنبوس 201۵
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ص .)112۹ارزشها به ؤالکهیایی ؤربیوط اسیت کیه شیخ بیرای تصیمیمگیری بیدان توجیه دارد؛
ً
تصمیمگیری برای اینکه آیا قالن عمل ارزش انجامدادن دارد یا خیر .ؤ ال دربار ؤسلفههای حیا ؤیتوان
قرد باحیا ،حفظ ایین کراؤیت را
گفت «حرؤت و کراؤت ناظر» با ارزشهای قردی ارتباط دارد؛ نراکه ِ
به عنوان اصول اخالقی خویش پریرقته است« .اهداف» نتایج خاصی ههتند که شخ

اؤیید دارد از

ؤهیر رقتارهایی که به طور قعال پیگیری ؤیکند ،بدان برسد (هوتا و واترمن « .)2013انگیزهها» نیز شیاؤل
1. conceptual dimensions
2. values
3. goals
4. motives

دالیل شخصیاند کیه اقیراد بیرای علیت رقتارشیان بییان ؤیکننید (وانادنبوس  201۵ص .)۶71تیرس از
سرزنش ؤردم و ؤواجهه با نقصان ،حشمت طرف ؤقابل ،حضور نیاظر ؤحتیرم ،نظیارت ادراکشیده و
کراؤت ادراکشده از جمله عناصر ؤفهوم حیا ههتند که با انگیز حیا ؤرتبطاند.
ب .ویژگیهای رفتاری

ؤحتوا و گونۀ رقتار از جمله ویژگیهای رقتاری به شمار ؤیآیند .این طبقه بیه جیای «نراییی» ،بیه
ؤاهیت یا «نیهتی» رقتار توجه ؤیکند .طب نظر هوتا و واترؤن ( ،)2013طبقۀ ویژگیهیای رقتیاری
شاؤل ؤحتوای رقتار (ؤانند دستکشیدن از عملی ناؤطلوب یا اقیدامکردن) و خصیصیههای عمیل
ً
(ؤ ال نگونگی اجتناب یا ؤقدار ؤهارتی که شخ ؤیتواند در روابط ؤیانقردی نشان دهد) است.
از نظر ؤفهوؤی ،عناصر این طبقه در داؤنهای از اؤور ذهنیی و درونیی (ؤاننید ؤییزان ارزشؤیداری
ً
شخصی به یک عمل) تا کاؤال عینی (ؤانند ؤقدار ؤهارتی که شخ بیرای قعیالیتی خیاص نشیان
ؤیدهد) قرار دارند.
ج .تجربههای درونی

شناختیعاطفی است .از نظر ؤفهوؤی ،این طبقه تا حد بهیاری ذهنی است (هوتا و واترمن  .)2013در
ؤفهوم «حیا» عناصری همچون انقباض ،تغیر ،انزوا ،انکهار ،انحصار نفس و ترس از آنچه ؤیرؤوم
و عیب است را ؤیتوان در طبقۀ تجربههای درونی قرار داد.
د .کارکردهای روانشناختی

این طبقه از تحلیل بر روشهای رقتار ،تفکر و کارکردی تأکید دارد که ؤسلفههای هر ؤفهوم ؤیتواند
از آنها حکایت کند .نشانههای عملکرد ؤ بت روانشناختی ،سالؤت روانی و بالندگی از جمله ایین
ؤسلفههای ؤهم برای ؤفهوم ههتند (همان) که ؤیتوانند در ؤفیاهیم بهکاررقتیه در ادبییات دینیی نییز
ً
ؤحل توجه قرار گیرند .ؤ ال ؤهارگری شیاؤل دو وضیعیت رویآوری و بیازداری رقتیاری بیه عنیوان
کییارکرد روانشییناختی بیرای ؤفهییوم «حیییا» اسییت .ؤسلفییههایی از اییین قبیییل ،اغلییب در قرآینییدی
روانشناختی و پس از یک دور زؤانی در خور توجه به دست ؤیآیند ،و بنیابراین اغلیب بیه عنیوان
نتایج آن قرآیند قلمداد ؤیشوند.
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این طبقه از تحلیل ؤفهوم ،ؤبتنی بر تجربههای درونیی شیاؤل هیجانهیا ،عواطیف و ارزیابیهیای

1۹

 .7مراحل مفهومشناسی

ؤفهومشناسی قرآیندی غیر از قهم تکواژه است .در قهم ؤعنای هر واژه ،به دنبیال شیناخت نییزی
ههتیم که جزء ؤوضوعات روانشناختی بهکاررقته در ؤنابع دینی نیهت .در حالی که ؤفهومشناسی
ً
عملیاتی است برای بررسی ؤفاهیمی که در گهتر ؤ ال علم روانشناسی ههتند و در ادبییات دینیی
نیز شکل یاقته یا به کار رقتهاند .این ؤفاهیم ؤیتوانند عنوان عاؤی برای یک سرقصل از ؤعارف دیین
باشند که آیات قرآن و احادیث ؤتعددی ،بیانگر جنبههای ؤختلیف آن ههیتند؛ ؤاننید :تقیوا ،حییا،
خییوف ،صییبر ،عفییت ،سییعادت ،رضییایت و . ...از اییینرو قهییم ؤعنییای سییاده از هییر واژه جییای
ؤفهومشناسی را نمیگیرد .قهم عمی از ساختار اطالعاتی هر ؤفهوم در ؤنابع دینی طی قرآینیدهایی
انجام ؤیشود که در دو ؤرحلۀ کالن قابل تنظیم است:
ؤرحلۀ اول :جمعآوری ؤسلفههای ؤفهوؤی
ؤرحلۀ دوم :تجزیه و تحلیل ؤسلفههای ؤفهوؤی
عملیاتی ؤفهومپژوهی است که در این دو ؤرحلیۀ کیالن تنظییم
آنچه در اداؤه ؤیآید قرآیندهای
ِ
شده است .اؤا زؤانی ؤیتوان گفت ساختار اطالعاتی هر ؤفهیوم دینیی از دییدگاهی روانشیناختی
20
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بررسی شده که تماؤی قرآیندها در این دو ؤرحله با توجه به «ابعاد روانشناختی ؤسلفهها» به نتیجیه
برسد .از اینرو نتیجهگیری جمعبنیدی ؤ الهیا در ایین ؤقالیه نییز بیر اسیاس ابعیاد روانشیناختی
عرضهشده در بخش قبل انجام شده است.
مرحلۀ ّاول :جمعآوری مؤلفههای مفهومی

قهم عمی هر ؤفهوم ؤبتنی بر استخراج ؤسلفههای ؤفهوؤی آن است .بخشی از این ؤسلفیهها شیاؤل

بهار و تابستان 13۹۶

ؤعنایی» 1ؤفهوم است و بخشی دیگر شاؤل ویژگیهایی است کیه در ادبییات ؤتیون دینیی
«عناصر
ِ
ً
ادبییاتی» 2ؤفهیوم ؤینیاؤیم .ؤی ال «سودرسیانی» و
شرط تحق ؤفهوم اسیت کیه آنهیا را «عناصیر
ِ
«نداشتن انتظار جبران» عناصر ؤعنایی «احهان» ؤحهوب ؤیشوند اؤا در ادبییات اسیالؤی وقتیی
احهان بینقردی تمام است که قرد احهانکننده «رقتار ؤتواضعانه» داشته باشد .از اینرو تواضیع را
عنصر تحق ؤفهوم احهان بینقردی در ادبیات اسیالؤی ؤییدانیم .بیه طیور کلیی ،ؤفهومشناسیی
قرآیندی برای استخراج ؤجموعۀ این عناصر و سپس طبقهبندی و تحلیل آن در ؤسلفیههای ؤفهیوؤی
1. semantic elements
2. literary elements

است کیه ایین بخیش در دو ؤرحلیۀ «ؤفهیومپژوهی واژگیانی» و «ؤفهیومپژوهی در ؤتیون دینیی»
انجام ؤیشود.
 .1مفهومپژوهی واژگانی

نخهتین گام در شناخت هر ؤفهوم ،بررسی واژ ؤد نظر است .این کیار اقیداؤاتی نییاز دارد کیه در
اداؤه بیان ؤیشود.
الف .عناصر معنایی در گوهر معنا

عناصر ؤعنایی اولی و اصیل در گیوهر ؤعنیا یاقیت ؤیشیوند .ییاقتن گیوهر ؤعنیا ؤوجیب ؤیشیود
ً
کاربردهای نزدیک و دور آن ؤفهوم ؤتمایز شود .ؤ ال «کاقر» ؤعانی ؤتعددی دارد .ؤعنای ؤشهور آن
«بیایمان» است .کفر به ؤعنای تاریکی شب ،کوه بزرگ یا گردنه و قلۀ کوه آؤده است .دربار قییری
که با آن کشتی را عای ؤیکنند به کار رقته است .کفران نعمت نیز به ؤعنای قدرناشناسی و ناسپاسی
است (نک.ف ابناثیر جزری  .)13۶7اؤا ابنقارس ( 1۴0۴ج۵

ص )1۹1همه این ؤعیانی را بیه ییک عنصیر،

یعنی «پوشاندن» ،برؤیگرداند .روح ؤعنا که در تمام استعماالت ؤتفاوت بیا ریشیه «کفیر» جیاری
پژوهشگر را به کاربرد ننین شیو اجتهادی سوق ؤیدهد .پس الزم است پژوهشیگر بیرای کشیف
ً
ؤعنای اصلی با همه حدود و ؤرزهای آن ،خود ؤهتقیما به ؤنابع در دسترس ؤراجعیه کنید و در پیی
ؤعنایی هر واژه در ایین ؤرحلیه
کوششی قراگیر به ؤعنای اصلی برسد (طباطبایی  .)13۹0کشف گوهر
ِ
به واسطۀ شناسایی و جمعآوری تعریفهای لغتشناسان انجام ؤیشود .در این بررسی ،بیه هیدف
استخراج عناصر ؤعنایی ،دیدگاههای ؤختلف بررسی ،و این عناصر جمعآوری ؤیشوند .اقیداؤاتی
که در اداؤه ؤعرقی ؤیشود عملیات کشف عناصر ؤعنایی را در دیدگاه لغتشناسان شاؤل ؤیشود.
یک .جمعآوری تعاریف واژگانی

در این بخش ،دیدگاههای ؤتفاوت لغتشناسان جمعآوری ؤیشود که به کشف جنبیههای بیشیتری
ً
کمک کند .هر ؤفهوم ،ؤعموال ابعاد ؤتفاوتی دارد .لرا ؤمکن است هر یک از لغتشناسان بیه ییک
ُبعد پرداخته باشند یا به آن بیشتر توجه کرده و نکات بیشتری دربیاره آن بییان کیرده باشیند .از بیاب
نمونه ،خانواد تعریفهای لغوی دربار ؤفهوم «حیا» را آوردهایم:
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است ،پوشاندن و ؤحیوکردن اسیت .بدینصیورت ییاقتن عنصیر ؤعنیایی هیر واژه در ؤتیون دینیی،
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ابنقارس ( 1۴0۴ج 2ص« )122حیا» را به ضد آن ،یعنی «وقاحۀ» ،تعریف کرده است.
ُ
ُ
قیوؤی ( 1۴1۴ج 1ص« )1۶0حیا» را به انقباض و انزوا تعریف کرده است و آن را نیاؤی بیرای دبیر
1

هر ؤسن ی ؤیداند.

2

طریحی ( 13۶7ج 1ص )113ؤیگوید «حیا» عبارت است از دگرگونی حال و انکهیاری کیه بیه جهیت
ترس از آنچه عیب شمرده و نکوهش ؤیشود ،حاصل ؤیگردد 3.همچنین ،وی «اسیتحیاء» را بیه ؤعنیای
انقباض (گرقتگی) و انزوا (دوریگزینی) از کار زشت ،به جهت ترس از ؤرؤت ؤردم ؤیداند.

4

ابناثیر جزری ( 13۶7ج 1ص« )۴72حییا» را در تفهییر حیدیث «الحییاء ؤین االیمیان» ،عاؤیل
بازدارندگی و ُبریدن از ؤعصیت (انقطا ) ؤعرقی ؤیکند« .حشیمت» و «حییا» را برابیر ؤیدانید و
«احتشام» را به «انقباض» تفهیر ؤیکند و نیز «حشمت» را به «وقایه» و «خودنگهداری» ؤعنا کرده
است (همان ج 1ص .)3۹1همین ؤطلب را زبیدی ( 1۴1۴ج 1۹ص )3۶0نیز بیان کرده است.
ابنؤنظور ( 1۴1۴ج 1۴ص« )3۹1حیا» و «حشمت» را ؤترادف دانهته (همچنین فیروزآبادی بیتاا ج۴
ص 37و 3۵0؛ زبیدی  1۴1۴ج 1۹ص3۵۹؛ ابنسیده بیتا ج3
«انقباض» اشاره ؤیکند (ابنمنظور  1۴1۴ج12
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ص )3۹۹و در ؤعنای «حیا» و «حشیمت» بیه

ص .)13۵وی همچنین در تفهیر حدیث «الحییاء ؤین
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االیمان» ،حیا را عاؤل بازدارندگی و ُبریدن از ؤعصیت (انقطا

) ؤعرقی ؤیکند (همان ج1۴

ص.)217

دو .طبقهبندی عناصر معنایی

پس از جمعآوری دیدگاه لغتشناسان ،اولین ؤرحلۀ تجزیه و تحلیل در قرآیند ؤفهومشناسی ؤمکن
ؤیشود .تجزیه و تحلیل در این ؤرحله شاؤل طبقهبندی عناصر ؤعنایی در لغت اسیت .نتیجیۀ ایین
طبقهبندی قهم ؤنهجم از عناصر اصلی ؤعنا در ؤفهوم و بررسی جنبههای ؤختلیف آنهیا اسیت .در
این بررسی ،نند کار صورت ؤیگیرد .1 :ؤشخ شدن عناصر اصلی هر تعرییف؛  .2جمیعآوری

بهار و تابستان 13۹۶

ؤصادی ؤتفاوت یک واژه و ؤشخ شدن جنبۀ ؤشترک همه آنها که نتیجۀ این دو کار این است کیه
گییوهر ؤعنییا بییه دسییت ؤیآییید و از دیییدگاه هییر لغتشییناس تحلیییل دقیقییی حاصییل ؤیشییود؛
ُّ
 .1الحاء والیاء والحرف المعتل أصالن :أحدهما خالف َ
الم أوت ،واآلخر االستحیاء الری [هو] ِضد الوقاحة.
ِ
ُ
أ ُ ُ َ أ َ ُ َ أ َ ُ َ َ أ َ أ َ ُ َ َ َّ َ أ
َ
أ َأ ََ ُ أَأ ُ
أ
أ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
أ
 .2و أ
(اس َت أحیا) ِؤنه و هو االن ِقباض واالن ِزواء قال اْلخفش یتعدی ِبنف ِه ِه و ِبالحر ِف قیقال (استحییت) ِؤنه و (استحییته) و ِق ِیه لغتیان
أ
أ
ُ
ُ
َ ُ َّ َ أ ُ ٌ َ َ
َّ ُ
ُ
َ
أ َ ُ أ ٌ ُّ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
للیدبرُ
ُ
َ
إ أح َداه َما لغة الحجاز و بها ج َاء القرآن ب َ
یاء و ِاحد ٍة (و حیاء الش ِاة) ؤمدود قال أبو ز ٍید (الحیاء) اسیم
یاء ِین وال ِانیة ِلت ِم ٍیم ِب ٍ
ِ
ِ
ِ
أ
أ
أ
ِ أ ِّ ُ أ َ َ ِّ أ ِ ِ أ
َ
َ
َّ َ
ُ َ
َ
َ
وال ُخ ِّف و َغیر ذلک و َقال الف َارابی قی َ
والناق ِة.
حیاء) ق أر ُج الج ِار ِیة
اب (ق َع ٍال) (ال
ب
ف
ل
الظ
ِؤن کل أن ی ِؤن
ِ
ِ
ِ
ِ
 .3قال المفهرَ :
الح ُ
یاء تغیر وانکهار یعتری االنهان ؤن تخوف ؤا یعاب به و یرم.
أ
االست أح ُ
یاء ،و هو االنقباض واالنزواء عن القبیح ؤخاقة الرم.
ِ .4

ً
 .3ؤشخ شدن دیدگاه هر لغتشناس که ؤعموال در کیار لغتشناسیی بیه جمیعآوری دییدگاهها
بهنده ؤیشود .اؤا ،الزم است ؤفهومپژوه درباره هر عنصر ؤعنایی نظر لغتشناس را به دسیت آورد
و ؤشخ

کند؛  .۴بررسی و ؤقایهۀ دیدگاههای ؤتفاوت لغتشناسان با یکدیگر و جمعبندی نتایج

دربار عناصر ؤعنایی ؤفهوم.
ب .عناصر معنایی در تعریف اصطالحی

آگاهی از دیدگاه دانشمندان و صاحبنظران در علیوم و گرایشهیای ؤیرتبط از جملیه روانشناسیی
ؤ بت نگر ،اخالق ،قلهفه و حکمت ،همچنین ؤفهیران قیرآن کیریم و شیارحان حیدیث و رواییت
ؤیتواند پیشینۀ ؤفیدی را در قرآیند ؤفهومشناسی در اختیار قرار دهد؛ نه اینکیه پژوهشهیا و آثیار
این گروه از دانشمندان شاؤل تعریفها و توصیفهای ؤتعددی از ؤفاهیم ؤختلف از جمله ؤفاهیم
روانشناختی است.
اگرنه تا بدینجا ،جمعبندی عناصر ؤعنایی در ؤیان تعاریف واژگانی کتب لغت توانهته تعریف
ؤناسبی از ؤفهوم به دست دهد ،ؤطابقت تعاریف صاحبنظران علوم ؤرتبط با تعریف ؤا از ؤفهوم،
تعاریف صاحبنظران ؤیتواند عناصر ؤعنایی ؤغفول را به تعریف ؤا اضاقه کنید کیه ایین ؤوضیو
اهمیت بهیار دارد .در این کار نیز بیرای جمیعآوری دییدگاه صیاحبنظران همیان ؤراحلیی کیه در
لغتشناسی بود (شاؤل جمعآوری دیدگاهها و طبقهبندی آنها) تکرار ؤیشود.
ً
ؤ ال بر اساس تعریفهای اصطالحی دربار «حیا» (نک.ف راغا اصاوهانی 1۴12

ص270؛ بنحمیاد و

دیگران  1۴18ج ۵ص 17۹۶و  )17۹7ؤیتوان گفت نند ؤحور در این تعاریف وجود دارد:
 .1ویژگی و حالت روانی حیا با تعبیرهایی همچون «انقباض»« ،تغیر»« ،انکهار»« ،انحصیار»
و «وقار» بیان شده است؛
 .2ؤوضو حیا قعل قبیح است؛ یعنی رقتاری که حیا در آن اتفاق ؤیاقتد؛
 .3علت و برانگیزانند این حالت روانی نند گونه بیان شده است :ترس از سرزنش ،ؤواجهیه بیا
نق

و حشمت طرف ؤقابل.
 .۴دربار نتیجه حیا ،برخی ترککردن را و برخی جلوههای رقتاری ؤانند سیر بیه زییر اقکنیدن را

بیان کردهاند.

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

در حقیقت ،شواهدی برای روایی استنباط ؤیا ؤحهیوب ؤیشیود .گرشیته از ایین قاییده ،دقیت در

23

بنابراین ،از دیدگاه این صاحبنظیران ؤیتیوان گفیت حییا ویژگیی روانشیناختی اسیت کیه در
انجامدادن قعل قبیح ،به علت ؤواجهه با نق

و عییب کیار ییا حشیمت طیرف ؤقابیل ییا تیرس از

سرزنش ؤردم ،حالتی از گرقتگی و حصر و شکهتگی روانی را ؤوجیب ؤیشیود .جمعبنیدی ؤییان
تعریف واژگانی «حیا» و تعریف اصطالحی آن نشان ؤیدهد که نکات ؤشترک بهییاری در ایین دو
ً
گروه تعریف وجود دارد ،اگرنیه بعضیا هیر کیدام نکیات ؤتمیایزی را القیا ؤیکننید .جیدول ییک
جمعبندی این دو دیدگاه را نشان ؤیدهد.
جدول  :1جمعبندی عناصر مفهوم «حیا» از دیدگاه لغتشناسان و متخصصان
ویژگیها
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دیدگاه لغتشناسان

دیدگاه متخصصان
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حالت اوانی

اات ومه
انقباض (گرفتگی) نفس

موضوع

فعل ابیح ،وااحۀ

انقباض نفس
ّ
تغیر نفس
انکواا نفس
انسصاا نفس
وااا
فعل ابیح

کااکرد

بازداای

بازداای و اویآوای

منشأ و علت

ترس از آنچه عیب است
ترس از سرزن

مردم

ترس از سرزن
موامهه با نقصا
حشلت طرف مقابل

ً
این دو دیدگاه در بیان ویژگیهای حالت روانی ،ؤوضو و کارکرد حیا تقریبا بیا هیم ؤشیترکاند.
اؤا علت و برانگیزانند حیا ،ققط در تعریفهای اصطالحی بحث شده است.
 .۲مفهومپژوهی در متون دینی
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ادبیات دینی برای هر ؤفهوم ،تعریف ؤشخصی دارد که ؤمکن است با تعریف واژه ،ؤطاب باشد ییا
نباشد .از این رو الزم است تعرییف ادبییات دیین از ؤفهیوم بررسیی شیود .ییاقتن تعرییف دیین ،از
ؤهمترین و حهاسترین ؤراحل ؤفهومشناسی است .در این ؤرحله ،نتیجیه بهدسیتآؤده از ؤرحلیه
ؤفهومپژوهی واژگانی ،به ادبیات ؤتون دینی عرضه ؤیشیود .هیدف از ایین عرضیه دو نییز اسیت:
 .1سنجش روایی ؤحتوا1ی تعریف واژگانی و اصطالحی بر اساس ادبیات ؤتون دینی که به واسیطۀ
1. content validity

ؤیزان هماهنگی تعریف بهدستآؤده با ادبیات ؤتون دینی ؤشیخ

ؤیشیود .در ایین صیورت ،دو

حالت ؤتصور است .اگر عناصر ؤعنایی ؤفهوم ،حاصل از بررسییهای واژگیانی و اصیطالحی ،بیا
ادبیات ؤتون دینی هماهن باشد ،پژوهش ؤفهومشناسی ؤا در ؤرحلۀ تعرییف واژگیانی نهیبت بیه
ادبیات ؤتون دینی از روایی برخوردار است .بهعالوه ،ؤراجعه به کتب لغت شرو تههیلگری بیرای
ؤراحل بعدی ؤفهومشناسی است؛ نه اینکه بخش در خور توجهی از کتیب لغیت ؤناسیب بیا ایین
هدف (مانند فراهیدی 1۴0۹؛ ابنفارس 1۴0۴؛ راغ اصاوهانی 1۴12؛ مادنی 138۴؛ زمخشاری 1۹7۹؛ طریحای

 )13۶7با توجه به ادبیات اسالؤی تدوین شده است .اؤا اگر ؤیان این دو ؤرحلیه نیاهمخوانی وجیود
داشته باشد ،باید به دنبال راهی برای حل این ناهمخوانی یا تعارض باشیم؛  .2هدف دوم ،استخراج
ویژگیهایی در ادبیات ؤتون دینی است که شرط تحق ؤفهوم ؤحهوب ؤیشود و ؤا آنها را عناصیر
ادبیاتی ؤفهوم ناؤیدیم .ننانچه پیش از این یادآور شدیم ،در پی آنیم که بیدانیم ؤفهیوم ؤنتخیب در
ِ
ؤنابع دینی از نه ؤسلفههایی برخوردار است.

الف .جمعآوری عناصر ادبیاتی در متون دینی

بگیرید ؤیخواهیم ؤسلفههای ؤفهوؤی «حزم» (= دوراندیشی) را استخراج کنییم .آنچیه از تعرییف
واژگانی و اصطالحی این ؤفهوم به دست ؤیآید داشتن قکر انهجامیاقته و استواری است کیه بیرای
انهان اطمینان ؤیآورد و ؤوجب حفظ و صحت کارهیا ؤیشیود (از باا نموناه ناک.ف فراهیادی 1۴0۹؛
ابنمنظور

1۴1۴؛ طریحی 13۶7؛ زبیدی 1۴1۴؛ ابناثیر جزری 13۶7؛ ابنفاارس 1۴0۴؛ جاوهری  .)1۴07اؤیا در

ادبیات اسالؤی ،در صورتی انهان ؤفهوم «حزم و دوراندیشی» را به طور تمام دربیار خیود ؤحقی
ً
ؤیکند که ؤ ال قبل از قرصت و اوضا و احوال ؤناسب اقدام به کاری نکند و همچنیین زؤیانی کیه
قرصت و اوضا و احوال ؤناسب بود در انجامدادن آن کار بیدرن وارد شیود .ایین ؤفیاد حیدی ی
است که حضرت علی ۷از قرزندش اؤام حهن ۷دربار

ؤعنای «حزم» ؤیپرسد .اؤام حهین۷

پاسخ داد« :اینکه ؤنتظر قرصت باشی و در اؤوری که برایت ؤمکین اسیت شیتاب کنیی»

1

(صادو،

َ
َ
ُ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ
ُ ُ
َ۷
۷
عاجیل ؤیا
.1
أجو ب ِت ِه عن ؤ ِ
هائل سأله عنها أؤیر الم ِ
سؤنین ی  ... :ؤا الحزم؟ قیال :أن تنت ِظیر قرصیتک و ت ِ
االؤام الحهن ی قی ِ
َ
أؤکنک.

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

پیش از این بیان شد که ،آنچه از تعریف واژگانی و اصطالحی به دست ؤیآید عناصر ؤعنایی ؤفهوم
ً
است که برآیند این عناصر لزوؤا ؤطاب با ؤقصد و نظر ادبیات دینی دربار آن ؤفهوم نیهت .در نظر
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1۴03

ص .)۴01دو عنصر «انتظار قرصت» و «شتاب در اؤکیان» را نیه بیه دلییل تعرییف واژگیانی و

اصطالحی ،بلکه بر اساس ویژگیهایی که در گزارههای دینی برای «حزم» الزم شمرده شده است به
عنوان عناصر این ؤفهوم در ادبیات دینی قلمداد ؤیکنیم.
شیو بازیابی عناصر ادبیاتی ؤفاهیم در گزارههای دینی از ؤنط پییشگفتیه بیرای ییاقتن عناصیر
ؤعنییایی در کتییب لغییت و ؤتییون تخصصییی پیییروی ؤیکنیید .از اییینرو جمییعآوری گزارههییای
ؤفهومشناختی در ؤتون دینی و استنباط عناصر ادبیاتی دینی دو عملیاتی ههتند کیه انتظیار ؤییرود
ؤفهومپژوه برای بازیابی عناصر تحق ؤفهوم در ادبیات دینی پیگیری کند.
یک .جمعآوری گزارههای مفهومشناختی

قدم نخهت ،تشکیل خانواده ؤتونی اسیت کیه در ؤییان گزارههیای دینیی بیه ؤفهومشناسیی کمیک
ؤیکند .هرنند خانواده ؤتون یکی از اصول ؤهم در قهم حدیث اسیت (مساعودی  138۹ص )18۵اؤیا
نو آن به تناسب ؤوضو و هدف تحقی ؤتفاوت خواهد بود .خانواده ؤتون در هر تحقیقی ؤتناسب
با ؤوضو و اهداف آن تشکیل ؤیشود .در این بحث ،باید خانواده ؤتون بیا گیرایش ؤفهیومشناسیی
2۶
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تشکیل شود .ؤتونی در این ؤجموعه قرار ؤیگیرند که به نوعی در ؤفهومشناسیی ؤسثرنید ،نیه تمیام
ً
ؤتون ؤربوط به اصل ؤوضو  .ؤی ال در تحقیی از «حییا» ،بایید تمیام ؤتیون ؤربیوط بیه ؤوضیو را
جمعآوری کرد؛ اینجا خانواده ؤتون یعنی تمام آیات و روایاتی که به نوعی با «حییا» ؤرتبطانید .اؤیا
برای شناخت ؤفهوم «حیا» ،آن خانواده ؤتون کارایی ندارد .زیرا ؤمکین اسیت دربردارنیده آییات و
روایاتی باشد که ارتباطی با ؤفهومشناسی ندارند .از اینرو الزم است خیانواده جدییدی بیا گیرایش
ؤفهومشناسی تشکیل شود .این خانواده ؤتون از ؤجمو آن آیات و روایات تشیکیل ؤیشیود و اگیر

بهار و تابستان 13۹۶

الزم باشد ؤتون دیگری هم به آن اقزوده ؤیگردد .این ؤرحله نیازؤند دقیت و تأؤیل خاصیی اسیت.
ؤجموعه روایات با گرایش ؤفهومشناسی ؤطالعه ؤیشوند و ؤواد الزم برای شناخت ؤفهوم به دست
ؤیآید .جهتوجوی گزارههای ؤسثر در ؤفهومشناسی به نند صورت ؤمکن اسیت .1 :اسیتفاده از
ؤعجمهای لفظی که همانند کتب لغت ،واژههیای استفادهشیده در ؤتیون دینیی و ؤشیتقات آنهیا را
طبقهبندی کرده و آیات یا روایات را ذیل آن طبقهبندیها آوردهاند؛  .2استفاده از برناؤههای رایانهای
که ؤیتواند جایگزین ؤناسبی برای ؤعجمهای لفظی باشد؛  .3ؤراجعه به تکنگارهها و کتابهیایی
که با استفاده از ؤنابع دینی دربار ؤفهوم ؤد نظر نگاشته شده است.

دو .استنباط عناصر ادبیاتی مفهوم

پس از تشکیل خانواده ؤتون ،نوبت به استنباط و استخراج عناصر ؤیرسید .اسیتنباط ییا اسیتخراج
عناصر ادبیاتی ؤفهوم به واسطۀ توجه به ویژگیهایی انجام ؤیشود کیه در هیر گیزار دینیی ؤمکین،
دربار شرایط تحق ؤفهوم بیان شده است .از اینرو نگاه به گزارههای دینی در این بررسیی نگیاهی
با رویکرد ؤفهومشناسی است تا اؤکان شناسایی و استخراج نکات ؤسثر در شیناخت ؤفهیوم قیراهم
شود .در این بررسی دو کار صورت ؤیگیرد:
 .1قهم عمی و روانشناختی ؤتون دینی که شاؤل بررسی ساختار گزاره است؛
 .2شناسایی و استخراج اطالعاتی که به شیرایط تحقی ؤفهیوم ؤربوطانید .ایین اطالعیات ،ییا
دستکم بخشی از آن را روشن ؤیکنید ییا نتیجیهای اسیت کیه از بررسیی
نکتهای است که ؤعنا یا ِ

ؤصداقها ،کاربردها و اقهام به دست ؤیآید .بهویژه در این نو دوم ،بایید بیا بررسیی ؤصیداقها و

اقهام« ،عنصر ؤشترک» جهتوجو شود تا ریشه و ؤاهیت ؤوضو به دست آید.
از باب نمونه ،شرایط تحق «حیا» را در ؤنابع اسالؤی بر اساس ؤهتندات ؤوجود عرضه کردهایم:
«حضور ناظر» بر اساس نقش ؤسثر حضور ناظر ؤحترم در برانگیختن حیا در روایات (برای نموناه
«نظارت ناظر» بر اساس نقش ؤهم عنصر نظارت در حییا در رواییات (بارای نموناه ناک.ف مجلسای
 1۴03ج ۹۴ص12۵؛ کوفی 1۴10

ص.)۴30

«حرؤت و جالل ناظر» بر اساس نقش حرؤت ،جالل و عظمیت نیاظر در برانگیختهشیدن حییا
(برای نمونه نک.ف ابنحیون  1۴0۹ج 2ص3۵۵؛ طبرسی 13۹0

ص.)1۶0

ؤوضو (قعل قبیح) بر اساس بخشی از ؤتون که ؤوضو
 1۴13ص1۶7؛ طوسی  1۴1۴ص18۹؛ اربلی 1381

حیا را بیان کردهاند (برای نمونه نک.ف موید

ج 2ص.)20۵

بازداری و رویآوری بر اساس بخش دیگری از ؤتون کیه از حییا بیه عنیوان عیاؤلی بازدارنیده و
وادارنده یاد شده است (برای نمونه نک.ف مجلسی  1۴03ج 3ص81؛ همان ج۹۴

ص.)1۵7

«خصیصۀ کراؤت» بر اساس گروهی از گزارههای دینی کیه بیه کراؤیت نفیس شیخ ِ باحییا و
لئاؤت انهان بیحیا اشاره کردهاند (برای نمونه نک.ف صادو 1۴13 ،ج 3ص۵0۶؛ طوسای  1۴07ج 8ص1۴1؛
ِ

تمیمی آمدی  13۶۶ص.)2۶0

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

نک.ف کلینی 1۴07

ج 1ص.)1۹1-1۹0
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ب .طبقهبندی عناصر ادبیاتی

در ؤرحلۀ استنباط عناصر ادبیاتی در ؤتون دینی ،یاقتههای پژوهش جمعآوری شده اسیت .از آنجیا
که با عناصر ؤتعددی ؤواجهیم طبقهبندی آنها کمک ؤیکند ویژگیهای استنباطشده بهتیر شیناخته
شوند .از ایینرو ایین ویژگیهیا بررسیی ،و ؤوضیو آنهیا ؤشیخ

ؤیشیود .نتیجیۀ ایین بررسیی

ؤشخ شدن یک یا نند عنصر ؤحوری است که در تحق ؤفهوم ،نقش اساسی دارند و بقییه ذییل
این عناصر قرار ؤیگیرند و با آنها تفهیر ؤیشوند .بدینترتیب عناصیر ؤحیوری ؤفهیوم در ادبییات
ً
دینی به دست ؤیآید .ؤ ال عناصیر ؤفهیوم «حییا» را در ادبییات دینیی ؤیتیوانیم در نهیار ؤحیور
طبقهبندی کنیم .1 :حضور و نظارت؛  .2کراؤت؛  .3ؤهارگری خویشتن؛  .۴ؤوضو (قعل قبیح).
مرحلۀ دوم :تجزیه و تحلیل مؤلفههای مفهومی

از نظر روش پژوهش ،ؤسلفههای ؤفهوؤی استخراجشده در دو گهتر «تعریف واژگانی» و «تعریف
ادبیات دینی» دادههای 1پژوهش ؤفهومشناسی ؤحهوب ؤیشیود .ایین دادههیا از اسیناد و ؤیدارک
ؤشخ
28
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عناصری ههتند که ساختار اطالعاتی ؤفهوم خاصی را بنا کردهاند .از آنجا که این دادهها به صورت
واژه (و نه به صورت ارقام) به توصیف واقعیت ؤیپردازند از نو دادههای کیفی ههتند که از طریی
ؤشاهده ،ؤصاحبه ،اسیتخراج از اسیناد و ؤیدارک و اؤ یال آن گیردآوری ؤیشیود .تنظییم و تحلییل
دادههییای کیفییی ؤهییتلزم سییه قعالیییت اسییت :الییف .تلخییی
ج .نتیجهگیری یا تأیید

4

(سرمد و دیگران

دادههییا؛ 2ب .عرضییۀ دادههییا؛ 3و

 1380ص .)207قرآیند ؤفهومشناسی نیز ،از سه قعالیت ؤربوط

به تحلیل دادهها بینیاز نیهت .در تلخیی

دادههیا ،ؤجموعیۀ عناصیر بهدسیتآؤده در دو گهیتر
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پیشگفته ،ؤتمرکز بر یک ؤوضو خالصه ؤیشیوند .ایین عملییات را ذییل عنیوان «ؤرکزیسیازی

5

ؤسلفهها» بررسی ؤیکنیم .در قعالیت دوم ،تحلییل دادههیا ،خالصیۀ بهدسیتآؤده در ؤجموعیهای
سازؤانیاقته ظاهر ؤیشود که این کار بیا عنیوان «نمیایش و عرضیۀ ؤسلفیهها» ؤطیرح ؤیشیود .در
1. data
2. data reduction
3. data display
4. conclusion drawing / verification
5. centralizing

نهایت ،شواهدی باید این ؤجموعیۀ سیازؤانیاقته را تأییید کننید .ایین شیواهد تأییید کارشناسیان و
ؤتخصصان در دو حیطۀ علوم دینی و روانشناسی ههتند که در عملیات «رواییسنجی ؤسلفهها» به
دست ؤیآید.
 .۱تلخیص و مرکزیسازی مؤلفهها

ؤرحلۀ ؤرکزیسازی و تلخی

ؤسلفهها ،جزئی از قرآیند تحلیل دادههای پژوهش در ؤفهومشناسیی

ؤحهوب ؤیشود .در این ؤیان ،یاقتههای دو ؤرحلۀ «ؤفهومپژوهشی واژگانی» و «ؤفهیومپژوهی در
ادبیات دینی» همان دادههای پژوهش ؤا ههتند .تلخی
نظر سرؤد و همکارانش (1380

دادهها اولین عملیات تحلیل است .طبی

ص 207و  ،)208ؤنظور از تلخی

تبدیل دادهها به صورتی خالصهتر است .طبی ایین نظیر ،تلخیی

دادهها انتخیاب ،تمرکیز ،تنظییم و
دادههیای کیفیی ،ؤرحلیهای از

تحلیل دادهها است که به ؤرکزیسازی ،تنظیم ،پالودن و زدودن اضاقات ؤوجود در دادهها ؤیپردازد
تا بتوان آنها را به نظم درآورده و سازؤان داد و نتیجهگیری نهایی را بیه عمیل آورد .بیا توجیه بیه ایین
ؤطالب ،برای تحلیل دادهها در ؤیان عناصر بهدستآؤده از دو گونه ؤفهومپژوهی ،توجه به دو نکتیه
ضروری است:

2۹

تعریف ؤفهوم ،تعریف برآؤده از ؤفهومپژوهی در ؤتون دینی است .به این دلیل که ؤفاهیم دینی نییز
در بهییتر ؤفهییوم لغییوی آن شییکل ؤیگیییرد ،یاقتییههای دو گهییتر «ؤفهییومپژوهی واژگییانی» و
«ؤفهومپژوهی در ؤتون دینی» جمعبندی ؤیشوند .ققط وقتی ؤتون دینی برخی عناصر ؤتفیاوت بیا
ؤفهوم را بیان کنند ،نظر لغت در آن ؤحدوده پریرقته نمیشود.
نکتۀ دوم؛ توجه به عناصر هستهای در تلخیص و مرکزیستازی مؤلفتهها :در ایین عملییات ،توجیه بیه
عناصر ههتهای در برابر عناصر غیرههتهای اهمیت دارد .به هر ؤییزان تلخیی

دادههیا بیر عناصیر

ههتهای ؤبتنی باشد ؤسلفههای بهدستآؤده برای آن ؤفهوم رواتر خواهد بیود .ؤییزان ههیتهایبودن
هر ؤسلفه به عناصر ؤشخصی وابهته است که در قهم دقی و ؤتمایزکننده از ؤفهیوم کمیک ؤیکنید
(امتباس ازف هوتا و واترمن .)2013
از باب نمونه ،تحلیل ؤسلفههای ؤفهوم «حیا» را پیگیری ؤیکنیم .بدینؤنظور جمعبندی عناصر
«حیا» از دیدگاههای سهگانه را انجام دادهایم که در جدول دو ؤشاهده ؤیکنید.
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نکتۀ اول؛ شرایط جمعبندی مؤلفههای مفهومی از دیدگاههای مختلف :به نظیر ؤیا ،سیند اساسیی در

جدول  :۲جمعبندی عناصر مفهوم «حیا» از دیدگاه لغتشناسان ،متخصصان و ادبیات متون اسالمی
ویژگیها

دیدگاه لغتشناسان

دیدگاه متخصصان

دیدگاه متون اسالمی

ادااک حرمت تهدیدشده

حالت اوانی

اات ومه
انقباض (گرفتگی) نفس

موضوع

فعل ابیح ،وااحۀ

انقباض نفس
ّ
تغیر نفس
انکواا نفس
انسصاا نفس
وااا
فعل ابیح

فعل ابیح

کااکرد

بازداای

بازداای و اویآوای

مهاا نفس

منشأ و علت

ترس از آنچه عیب است
ترس از سرزن

مردم

ترس از سرزن
موامهه با نقصا
حشلت طرف مقابل

حضوا ناظر مسترم
ن اات ادااکشده
کرامت ادااکشده

جدول  1بیانکنند جمعبنیدی سیادهای دربیار عناصیر ؤفهیوم «حییا» اسیت .اؤیا تلخیی

و

ؤتمرکزسازی ایجاب ؤیکند که ؤجموعۀ عناصر در طبقۀ حالت روانیی ،ؤوضیو  ،کیارکرد و علیت
حیا خالصه شود و هر ؤجموعه تحت عنوان جاؤعی قرار گیرد .ایین عنیاوین حیاکی از ؤسلفیههایی
30
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ههتند که ؤفهوم «حیا» را از دیگر ؤفاهیم ؤتمایز ؤیکنند؛ به عبیارت دیگیر ،ؤسلفیههایی ههیتهای
برای حیا ؤحهوب ؤیشوند .ؤطالبی که در پی ؤیآید به این عملییات ؤهیم دربیار ؤفهیوم «حییا»
پرداخته است.
تلخی

و ؤرکزیسازی عناصر ؤفهوم «حیا» نشان ؤیدهد که «حیا» شیاؤل سیه ؤسلفیۀ اصیلی

است و بقیۀ عناصر زیرؤجموعه این سه عنوان قرار ؤیگیرند (نک.ف جدول :)3
حرمت تهدیدشده :تمرکز نهار عنصر «قباحت و زشتی»« ،نظیارت»« ،نیاظر» و «کراؤیت/
یک.
ِ
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حرؤت تهدیدشده» است (پسندیده  138۴ص.)۵۵-۵0
حرؤت» در حیا بر ؤسلفهای با عنوان «
ِ
ّ

دو .تأثر درونی :ادراک تهدید حرؤت نزد دیگران ،ؤوجب تأثر درونیی ؤیشیود .ایین تیأثر قیرد را

دنار احهاس ترس از دست دادن حرؤت نزد دیگران ؤیکند که ؤنشأ تغیر و انکهار روانی است.
سه .مهارگری خویشتن :پیاؤد تهدید حرؤت خود و تأثر روانی به علیت نظیارت نیاظری ؤحتیرم،
حالتی از بازداری یا رویآوری است که در عنوان «ؤهارگری خویشتن» ؤتمرکز اسیت (ناک.ف عباسای

 . )13۹۶این حالت به قرد توان ؤقاوؤت در برابر وسوسیه ،تیأخیر در ارضیا ،کنتیرل و تنظییم رقتیار و
ؤدیریت خود را ؤیدهد و در نتیجه ،از نابهنجیاری دوری ،و بیرای قعالییت بهنجیار اقیدام ؤیکنید

(پسندیده  138۴ص.)37
خالصه سخن اینکه قرد باحیا ،شخصیتی کریم و وجهی رقی و حالتی باوقیار دارد .لیرا هنگیام
ؤواجهه با قعل قبیح ،وقتی خود را در حضور ناظر ؤحترؤی ؤیبیند ،دنار تیرس از آبیرو ؤیشیود و
روان او دگرگون شده (تغیر) ،از حالت بهط و گشودگی ،دنار قبض (انقباض) و احهاس در تنگنیا
بودن (انحصار) ؤیشود و حالتی از شکهتگی روانی را در درون تجربه ؤیکند .این حالیت ،وی را
به ؤهارگری خویشتن واداشته و از اؤر قبیح ؤنع ؤیکند کیه نتیجیه عملیی آن ،تیرک کیار ؤمنیو ییا
انجامدادن کار الزم است.
 .۲نمایش و عرضۀ مؤلفهها

قعالیت دوم در تحلیل دادهها ،عرضۀ آنها است .ؤنظور از عرضۀ دادهها ،ظاهرسیاختن ؤجموعیهای
سازؤانیاقته از دادهها است ،به طوری که به کمک آنها بتوان نتیجهگیری کیرد (سارمد و دیگاران 1380

ص .)20۹قاید عرضۀ دادهها این است که پژوهشگر را یاری ؤیدهد تا از طری آن به ادراک جدید و
دقیقی از دادهها برسد .طب نظیر ؤیلیز 1،هیابرؤن 2و سیالدانیا )201۴( 3تصیمیمگیری دربیار شییو
دیداری تحلییل دادههیا اسیت .ترسییم ؤاتریسهیا 4و شیبکهها 5از جملیه ؤهمتیرین شییو عرضیۀ
سازؤانیاقته از دادهها است .با استفاده از این شیوهها ،دادههیا بیه صیورت اطالعیات سیازؤانیاقته
تنظیم ؤیشود ،به طوری که پژوهشگر با دستیابی به آنها ؤیتواند با سیهولت بیشیتر بیه واقعییات
حاصل از دادهها پی ببرد و نتیجهگیریهای ؤهتندی از آنها به عمل آورد؛ یا اینکه دادههای بیشیتری
عرضه کند و نتیجهگیری نهایی را به دست دهد (سرمد و دیگران  1380ص 20۹و .)210
به نظر ؤیرسد ترسیم ؤاتریس بهترین شکل سازؤاندهی دادهها در تحلیل ؤسلفیههای ؤفهیوؤی
باشد .اؤا برای عرضۀ ؤسلفهها به صورت ؤاتریس ،ابتدا بایید دربیار شیکل ؤیاتریس تصیمیمگیری
کرد .از جمله پرسشهایی که در تشکیل ؤاتریس دادههای کیفی ؤطرح است آن است که :نیه نیو
1. Miles, M. B.
2. Huberman, A. M.
3. Saldaña, J.
4. matrices
5. networks

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

نمایش دادهها گام اول و ؤهم در این ؤرحله است .شکل نمایشی که انتخاب ؤییکنیم همیان نقشیۀ
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سطر و نه نو
و دیگران

ستونی ؤیتوان در نظر گرقت؟ در این باره پیشنهادهای ؤختلفی وجود دارد (نک.ف میلز

 .)201۴بیه نظیر ؤیرسید در تحلییل ؤسلفیههای ؤفهیوؤی بهتیرین شیکل ؤیاتریس شیاؤل

سطرهایی است که نمایانگر ؤسلفههای ؤفهوؤی است و ستونهایی کیه نماییانگر عناصیر ؤعنیایی و
عناصر ادبیاتی ؤربوط به ؤفهوم است .بر این اساس ،نمایش دادههای ؤربوط به ؤفهیوم «حییا» ،بیه
شکلی که ؤیبینید ،در جدول  ۳تنظیم شده است.
جدول :۳نمایش مؤلفههای مرکزی مفهوم «حیا»
مؤلفهها

حرمت تهدیدشده

عناصر

ابح ادااکشده
ن اات ادااکشده
ناظر تکریمشده
کرامت ادااکشده
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ّ
تأثر داونی
خودمهااگری

ترس
ّ
تغیر
بازداای
اویآوای

کلیدواژههاى متون اسالمی

فعل ابیح ،وااحۀ
حضوا ناظر
ناظر مسترم
حشلت ناظر
کرامت ،لئامت
اات ومه
وااا
بیمباالت دا خصوص آنچه میگوید و آنچه دابااهاش
گفته میشود
ترس از آنچه مذموم و عیب است
انقباضّ ،
تغیر ،انزوا ،انکواا و انسصاا نفس
منع ،ترک
واداای

بر اساس جدول  ،۳ؤیتوان ننین نتیجهگیری کرد که تحق ؤفهوم «حیا» بیه «حرؤیت تهدیدشیده»،
«تأثر درونی» و «خودؤهارگری» وابهته است که بقیه عناصر ذیل این سه ؤسلفه قرار ؤیگیرند.

بهار و تابستان 13۹۶

 .۳تأیید مؤلفهها و بررسی روایی محتوا

پس از آنکه ؤسلفههای ؤفهوم ؤشخ

و تحلیل شد باید شاخ ها و ؤالکهایی را قراهم آوریم که

هر کهی بتواند ؤسلفههای بهدستآؤده از قرآیند ؤفهومشناسیی را ارزییابی کنید .الزم اسیت نشیان
دهیم استخراج و استنباط ؤا از ؤنابع ؤفهومشناسی ؤعتبر و ؤفید است .اعتبار و قاییده بیه ایین ؤعنیا
است که ؤسلفههای بهدستآؤده از ؤتون دینی ؤی توانند ؤفهوم ؤرتبط با آن را به شیکل ؤتمایزکننیده
نشان دهند .به دیگر سخن ،بررسی کنیم که آیا طب ؤهتندات ؤوجود ،ؤسلفههای استنباطشده بیرای
ؤفهوم روا ههتند یا نه.

ً
اصطالح «روایی» اساسا برای گونۀ خاصی از اعتبار ابزارهای سنجش به کار رقته اسیت .رواییی
نشان ؤیدهد که هر ابزار به نه ؤیزان ؤیتواند همان نیزی را بهنجد که برای آن طراحی شده است
(شولتز  1ویتنی 2و زی اار  201۴ 3ص .)83سه گونۀ اصلی روایی آزؤونها عبارتاند از :روایی ؤیالک کیه
ؤبتنی بر همبهتگی آزؤون با استانداردی پریرقتهشده است؛ روایی سازه که ؤبتنی بر ؤتغیر ؤفهیوؤی
زیربنای آزؤون است؛ و روایی ؤحتوایی که ؤبتنی بیر ؤوضیوعات تحیت بررسیی در آزؤیون اسیت
(واندنبوس 201۵

ص« .)11۹2روایی ؤحتوایی» 4ؤشخ

ؤیکند که به نه ؤیزان ،ابزار ،نمونۀ ؤعرقی

را از ؤوضوعات یا رقتارهای تحت بررسی ارزیابی ؤیکند (همان

ص .)2۴2پس از اینکه ابزار طراحی

کارشناسیان ؤوضیو ؤحیل بحیث
شد بررسی روایی ؤحتوایی به واسطۀ وارسی ؤنطقی و ؤهیتدل
ِ
6
انجام ؤیشود (شولتز و دیگاران  201۴ص .)83از اینرو ایین روش را روش قضیاوتی نییز ؤیخواننید.
ً
ؤعموال روش قضاوتی برای داوری دربار روایی آزؤون ،روشی کیفیی اسیت ،اؤیا ؤیتیوان آن را بیه
کمیت تبدیل کرد.

5

در قرآیند استنباط ؤسلفههای ؤفهوؤی از ؤنابع ؤفهومشناسی ؤیکوشیم عناصر ؤعنایی و ادبییاتی
استخراجشده ،نمونۀ کاؤلی از اطالعات ساختاری ؤفهیوم ؤید نظیر باشید .ایین بیه ؤعنیای رواییی

عناصر بهدستآؤده در ؤفهومشناسی ؤعرف کلیۀ عناصر ؤمکنی است کیه ؤیتواننید از ؤفهیوم ؤید
نظر حکایت کنند.
الف .شیوۀ اجرا

برای ارزیابی روایی ؤحتوایی ؤسلفهها بر اساس ؤهتندات عرضهشده از ؤنابع ؤفهومشناسی ،دربیار
ؤیزان ؤطابقت هر ؤسلفه با ؤفهوم ؤد نظر ییا ؤییزان ضیرورت هیر ؤسلفیه بیرای آن ؤفهیوم ،از نظیر
کارشناسان ؤوضو استفاده ؤیشود .بنا بیر آنچیه حیاجیزاده و اصیغری ( )13۹0بییان کردهانید ،بیه
1. Shultz, K. S.
2. Whitney, D. J.
3. Zickar, M. J.
4. content validity
5. subject matter experts
6. judgemental

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

ؤسلفهها برای ؤفهوم ؤد نظر است .روایی ؤحتیوایی ؤسلفیهها بیه ؤیا نشیان ؤیدهید بیه نیه ؤییزان
استخراج و استنباط ؤا از ؤنابع ؤفهومشناسی ؤعتبر و ؤفید است و بیه دیگیر سیخن ،بیه نیه ؤییزان
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ؤنظور ارزیابی روایی ؤحتوایی ؤسلفههای ؤفهوؤی دو روش کیفی و کمی در نظر گرقته ؤیشود:
 .1در بررسی کیفی ؤحتوا ،پژوهشگر از کارشناسان درخواست ؤیکند بیازخورد الزم را دربیار
ارتباط و ضرورت ؤسلفهها با ؤفهوم بدهند تا اطالعات اصالح شود.
 .2در بررسی کمی ؤحتوا ،از کارشناسان داور خواسته ؤیشود ؤسلفهها را ببینند ،ؤهتندات و اسیتدالل
ؤحق را بخوانند و آنها را با توجه به ؤیزان دقتی که در حکایت از ؤفهوم دارند درجهبندی کنند.
قرم ؤشخصات بهتیرین شیکل بیرای جمیعآوری دییدگاههای کارشناسیان ؤوضیو اسیت .قیرم
ؤشخصات ابزاری است که در آن ؤحتوای ؤوضو و ابعاد ؤختلف آن بیهخیوبی ؤینعکس ؤیشیود
(سیف 13۹0

ص .)171نمونۀ این قرم را در شکل  1ؤشاهده ؤیکنید.
شکل  :۱فرم نظرخواهی کارشناسان موضوع محل بحث
میزان ضرورت مؤلفه
میزان ارتباط مؤلفه با مفهوم
براى مفهوم با توجه به
با توجه به مستندات
مستندات
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بسیار مرتبط

مرتبط

تاحدى مرتبط

غیرمرتبط

ضرورى

غیرضرورى

مفید اما غیرضرورى
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مؤلفهها

مستندات

موتندات مفهومژووهی شامل تعریف لغفوی،
مؤلفۀ  1تعری ف اصففطالحی و منففابع دینففی مففرتب بففا
مؤلفۀ  1دا اینجا آواده شود

بهار و تابستان 13۹۶

موتندات مفهومژووهی شامل تعریف لغفوی،
مؤلفۀ  2تعری ف اصففطالحی و منففابع دینففی مففرتب بففا
مؤلفۀ  2دا اینجا آواده شود
...

....

بررسی روایی ؤحتوای ابزارهای اندازهگیری بیان شیده (ناک.ف سایف

 ،)13۹0الزم

طب آنچه دربار
نیهت داوران ُپرشمار باشند ،بلکه ؤهم این است که از حیطۀ اطالعات علمی ؤد نظر آگاهی داشته

ً
باشند و از این نظر نهبتا در یک سطح قرار داشته باشند .طب نظر لین
 )200۶کمترین تعداد کارشناسان باید سه نفر باشد و بیشتر از َده نفر نیز ضرورت ندارد.
1

2

( 1۹8۶به نلا ازف پولیت و باک

3

ب .تجزیه و تحلیل دادهها

نظرهایی که کارشناسان ؤوضو ؤحل بحث دربار هر تعداد از ؤسلفهها در قرم ؤشخصات ؤسلفیهها
درج کردهاند ،دادههایی است که بایید بیه روش کمیی تجزییه و تحلییل شیود .نتیجیۀ ایین تحلییل
ؤشخ

ؤی کند که آیا طبی نظیر داوری کارشناسیان ؤوضیو  ،اسیتخراج و اسیتنباط ؤیا از ؤنیابع

ؤفهومشناسی ؤعتبر و ؤفید ههت یا نه .به دیگر سخن ،ؤشخ

ؤیشود که ؤسلفههای بهدستآؤده

در ؤفهومشناسی ؤعرف آن عناصر ؤمکنی است که ؤیتوانند از ؤفهوم ؤد نظر حکایت کنند یا خیر.
طب آنچه شولتز و همکارانش ( )201۴بیان کردهاند ،برای این بررسی ؤیتوان از دو ضریب «نهیبت
روایی ؤحتوا )CVR( »4و «شاخ

روایی ؤحتوا )CVI( »5استفاده کرد.

یک .محاسبۀ شاخص روایی محتوا

 CVIبرای هر یک از ؤسلفهها ،به صورت تجمیع اؤتیازات ؤواق برای هر ؤسلفه تقهییم بیر تعیداد کیل
و «غیرؤرتبط» عالؤت زدهاند .اؤتیازات ؤواقی شیاؤل جمیع اؤتییازات درجشیده ؤربیوط بیه «بهییار
ؤرتبط» و «ؤرتبط» است (پولیت و بک  .)200۶طب پیشنهاد لین ( 1۹8۶به نلاا ازف پولیات و باک  )200۶نمیره
 CVIبرای تکتک ؤسلفهها نباید کمتر از  0/78باشد که در غیر این صورت ،ؤسلفۀ ؤد نظر رواییی الزم
برای آن ؤفهوم را ندارد و باید حرف شود یا پس از بازنگری دوباره رواییسنجی شود.
دو .محاسبۀ نسبت روایی محتوا

برای تعیین  CVRاز کارشناسان درخواست ؤیشیود بیر اسیاس ؤهیتندات عرضهشیده نظرشیان را
دربار ضرورت هر ؤسلفه بیرای ؤفهیوم ؤید نظیر درج کننید .درج نظیر بیر اسیاس طییف اؤتییازی
1. Lynn, M. R.
2. Polit, D. F.
3. Beck, C. T.
)4. Content Validity Ratio (CVR
)5. Content Validity Index (CVI

مفهومشناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روانشناختی :مراحل و شیوۀ اجرا

کارشناسان داور است که نظرشان را بر اساس اؤتیازهای «بهیار ؤرتبط»« ،ؤرتبط»« ،تاحیدی ؤیرتبط»
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«ضروری»« ،غیرضروری ولی ؤفید» و «غیرضروری» انجام ؤیشود (شاولتز و دیگاران

 201۴ص.)8۵

سپس نهبت روایی ؤحتوا بر اساس قرؤول زیر ؤحاسبه ؤیشود:

در این رابطه nE ،تعداد کارشناسانی است که گزینۀ «ضروری» را برای ؤسلفهای عالؤت زدهانید
و  Nتعداد کل ؤتخصصان است .اگر ؤقدار ؤحاسبهشده از ؤقادیری که در جدول  ۴آؤده بیزرگتیر
باشد ؤحتوای آن ؤسلفه نهبت به ؤفهوم ؤد نظر پریرقته ؤیشود:
جدول :۴حداقل  CVRبرای تصمیمگیری دربارۀ مؤلفهها (نیل از :حاجیزاده و اصغری)۱۳۹۰ ،
تعداد کارشناسان پاسخگو

3۶

حداقل CVR
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 7و کمتر از 7

0/۹۹

8

0/8۵

۹

0/78

10

0/۶2

1۵

0/۴۹

20

0/۴2

2۵

0/37

30

0/33

۴0

0/2۹

همانگونه که ؤشاهده ؤیکنیید ،هرنیه تعیداد کارشناسیان بیشیتر ؤیشیود ؤییزان  CVRبیرای
تصمیمگیری دربار ؤسلفهها کمتر ؤیشود.
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بحث و نتیجهگیری

در این ؤقاله ،ؤفیاهیم کلییدی در قرآینید ؤفهومشناسیی توصییف و تبییین شیدند .ؤفهومشناسیی قرآینید
بازشناسی عناصر ؤعنایی هر ؤفهوم است که در حقیقت ساختار اطالعاتی آن ؤفهیوم را نشیان ؤیدهنید.
اگر ؤفهومشناسی به ؤنظور سنجش ؤفهوم انجام شود عناصر ؤعنایی ؤیتوانند نشانگرهایی باشیند کیه در
سنجه یا آزؤونی به کار ؤیروند .روند ؤفهومشناسی در ؤنیابع اسیالؤی ؤبتنیی بیر ؤفهومسیازی در ؤنیابع
اسالؤی است؛ نراکه ؤعتقدیم قرآن کریم و ادبیات حدی یسیرهای ؤعصوؤان ۷در توصیف ؤوضیوعات
و ؤوقعیتهییای گونییاگون از جملییه ؤوضییوعات روانشییناختی شییاؤل ؤفهومسییازی اسییت .ؤحص یول

ؤفهومشناسی ،نه در قرآیند بازشناسی ؤفهوم و نه در قرآیند کاربرد ؤجدد ؤفهوم در قلمیروی خاصیی از
علم ،ساختار اطالعاتی ؤفهوم است .در صورتی که بین نند شیء ،رویداد ییا ویژگیی خیارجی رابطیهای
برقرار کنیم یک سازه را استنباط کردهایم .از اینرو سازه را ؤیتوان عناصر ؤعنایی و روابط ؤییان آن عناصیر
در یک ؤفهوم دانهت .به خالف ؤفهوم ،عناصر سازه ابداعات نظری ؤا ههتند که با ؤشاهدات ؤرتبطانید
اؤا خودشان ؤهتقیم یا غیرؤهتقیم ؤشاهده نمیشوند .ؤفاد پرسشناؤهها از جمله عناصر سازهای ههیتند
کییه پرسییشناؤه ب یرای سیینجش آن سییاخته شییده اسییت .ؤفهومشناسییی در گهییتر ؤفییاهیم اسییالؤی ی
روانشناختی شاؤل ؤشخ کردن ؤجموعهای از ؤسلفههای ؤفهوؤی اسیت کیه حضیور جمعیی آنهیا از
رقتیاری سیازهای
بودن یا نبودن یک ؤفهیوم حکاییت ؤیکننید .ایین ؤسلفیهها ؤیتواننید بیه نشیانگرهای
ِ

روانشناختی اشاره داشته باشند .و باْلخره ،جنبههای خاصی از ؤفهوم که تعیدادی نشیانگر روانشیناختی
همسو را در بر دارد ابعاد ؤفهوم ناؤییده ؤیشیود کیه از طبقهبنیدی تحلییل ؤسلفیههای ؤفهیوم بیا نگیاهی
روانشناختی به دست ؤیآید.
قرآینییدهای ؤفهومشناسییی در دو ؤرحلییۀ کییالن ،شییاؤل «جمییعآوری ؤسلفییههای ؤفهییوؤی» ،و
«تجزیه و تحلیل ؤسلفههای ؤفهوؤی» انجام ؤیشود که البته زؤانی ؤیتوان گفت ساختار اطالعاتی
توجه به «طبقهبندی تحلیل ؤسلفهها در ابعاد روانشناختی» به نتیجه برسد .طبقات پیشنهادی بیرای
تحلیل ؤسلفهها در ابعاد روانشناختی عبارتاند از :جهتگیریها ،ویژگیهای رقتاری ،تجربیههای
درونی و کارکردهای روانشناختی .نتیجۀ این طبقهبندی ؤشخ شدن نهبت ؤسلفههای ؤفهوم ؤید
نظر با نظام روانشناختی است.
استنباط و جمعآوری ؤسلفههای ؤفهوؤی بر شناسایی «عناصر ؤعنیایی» و «عناصیر ادبییاتی» در
ً
ؤعنیایی
ؤنابع دینی ؤبتنی است .عناصر ؤعنایی ؤعموال در گوهر ؤعنا یاقت ؤیشوند .کشف گیوهر
ِ
هر واژه به واسطۀ شناسایی و جمعآوری تعریفهای لغتشناسان انجیام ؤیشیود .عناصیر ادبییاتی
ؤفهوم شاؤل ویژگیهایی است که در ادبیات ؤتون دینی شرط تحق ؤفهوم ؤحهوب ؤیشود .زییرا
ادبیات دینی برای هر ؤفهوم ،تعریف ؤشخصی دارد که ؤمکن است با تعریف واژه ،ؤطاب باشد ییا
نباشد .از اینرو الزم اسیت تعرییف ادبییات دیین از ؤفهیوم بررسیی شیود .جمیعآوری گزارههیای
ؤفهومشناختی در ؤتون دینی و استنباط عناصر ادبیاتی دینی ،دو عملیاتی ههتند که الزم است بیرای
بازیابی عناصر تحق ؤفهوم در ادبیات دینی پیگیری شود .در این قهیمت ،در پیی آنییم کیه بیدانیم
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ؤفهوم ؤنتخب در ؤنابع دینی از نه ؤسلفههایی برخوردار است.
به عنوان شیو تجزیه و تحلیل دادهها در قرآیند ؤفهومشناسی ،سه اقدام ؤرکزیسازی ،نمیایش و
بررسی روایی ؤحتوایی ؤسلفهها انجیام ؤیشیود .ؤرکزیسیازی شیاؤل تلخیی

دادههیای کیفیی و

ؤرحلهای از تحلیل دادهها است که به تنظیم ،پالودن و زدودن اضاقات ؤوجود در دادههیا ؤیپیردازد
تا بتوان آنها را به نظم درآورده و سازؤان داد و نتیجهگیری نهایی را به عمل آورد .عرضه و نمیایش بیه
ظاهرساختن ؤجموعهای سازؤانیاقته از دادهها اشاره دارد که به کمک آن ؤیتوان نتیجیهگیری را بیه
ً
عمل آورد .در رواییسنجی ؤحتوایی ،این ؤهئله بررسی ؤیشود کیه اوال ،تیا نیه حید اسیتخراج و
ً
استنباط ؤا از ؤنابع ؤفهومشناسی ؤعتبر و ؤفید است؛ و ثانیا ،ؤسلفههای بهدستآؤده از ؤتون دینیی
به نه ؤیزان ؤیتوانند ؤفهوم ؤد نظر را به شکل ؤتمایزکنندهای نشان دهند.
منابع
قرآن کریم ( .)13۹1ترجمه :ؤحمدؤهدی قوالدوند ،تهران :اسوه.
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