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Abstract 

The present study tried to achieve a conceptual model of wisdom and examine its validating 

through three methods of linguistic semantics, grounded theory, and survey descriptive 

method. By reviewing the concept of wisdom in the fields of vocabulary and psychology, 23 

primary concepts related to wisdom were identified in Islamic sources. After analyzing 

content validity, nineteen concepts were left out of 23 concepts. In the phase of collecting the 

documents, there were 2149 data resulted from seeking the data related to nineteen concepts 

which were screened in the two stages of book weakness and the lack of conceptual 

relevance. It resulted in omitting 1039 documents and leaving 1110 Islamic data as well as 

twelve concepts for modeling. These concepts, including reason (Aghl), intellect (Hekmat), 

distinction (Tamiz), knowledge (Marefat), science (Elm), mental processing (Pardazesh 

Zehni), understanding (Fahm), insight (Basirat), acumen (Ferasat), perspicacity (Kiasat), Fiqh, 

ingenuity (Fetanat), and sagacity (Zekavat), were analyzed using grounded theory in the four 

stages. By the judgmental sampling, 1276 primary open codes, 344 centralized open codes, 

84 axial codes, and 19 core categories were identified. The proportionality among the core 

categories and comparing them with the documents showed that Islamic wisdom consists of 

ten conceptual elements, including knowledge (Danesh), distinction (Tamiz), mental 

processing (Pardazesh Zehni), control (Mahar), certainty in action (Etghan dar Amal), 

perspicacity (Kiasat), acumen (Ferasat), insight (Basirat), Fiqh, and cleverness (Tizfahmi). 

These elements were analyzed by eleven experts and Content Validity Index (CVI). In 

addition, the experts confirmed the validity of elements. 

Keywords: wisdom, intellect, reason, conceptual model, Islamic psychology, grounded 

theory
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 چکیده
 بهه  آن روایی میزان بررسی و اسالمی خرد مفهومی مدل تدوین به دستیابی پی در حاضر پژوهش
 حوزه تشکیل با. بود یابی  زمینه توصیفی روش و بنیاد داده کیفی روش زبانی، معناشناسی روش سه

. شد شناسایی اسالمی منابع در خرد به مشیر اولیه مفهوم 32 شناسی، روان و لغت در خرد معنایی
 مانهدن  بهایی  و مفههوم  چههار  حهف   به مرحله این در «محتوایی روایی بررسی» از لحاص نتایج
 ههای  داده جستجوی از حاصل نتایج ،«مستندات آوری جمع» بخش در. انجامید دیگر مفهوم نوزده
 ارتباط عدم و کتاب ضعف مرحله دو در که بود داده 3412 بر بالغ گانه، نوزده مفاهیم با مرتبط
 و اسهالمی  داده 4443 ماندن بایی و مستند 4322 حف  غربالگری، حاصل. ندشد غربال مفهومی
 معرفهت،  تمییهز،  حکمهت،  عقل، شامل مفاهیم این. بود پردازی مدل برای مفهوم دوازده درنهایت
 شهیوه  بهه  کهه  بودنهد  ذکاوت و فطانت فقه، کیاست، فراست، بصیرت، فهم، ذهنی، پردازش علم،
 هدفمنهد،  گیری نمونه از استفاده با. شدند تحلیل کدگفاری مرحله ارچه در بنیاد داده کیفی نظریه
. شهد  شناسهایی  ای هسهته  مقولهه  42 و محوری کد 41 متمرکز، باز کد 211 اولیه، باز کد 4321
 از اسالمی خرد داد، نشان مستندات به آنها دوباره عرضه و ای هسته های مقوله میان سنجی نسبت
 فراسهت،  کیاسهت،  عمهل،  در اتقهان  مههار،  ذهنی، پردازش تمییز، دانش، شامل مفهومی مؤلفه ده

 بها  و ارزیهابی  کارشهنا   یازده توسط ها مؤلفه این. است شده تشکیل تیزفهمی و فقاهت بصیرت،
 مطلهوب  نیز را ها مؤلفه روایی کارشناسان. شد تحلیل(« CVI)محتوایی روایی شاخص» از استفاده
 .کردند ارزیابی

 بنیاد. داده نظریه اسالمی، شناسی روان مفهومی، مدل عقل، حکمت، خرد، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 را بهترری دنیای یمتنها نتوانست در جهان امروز، نه 1خالقیت و( IQ)هوشی  ضریب افزایش وجود با
 تغییرر گسرترده، فقرر خشرونت، ازجمله رفتارهایی با ابزار دو این از استفاده سوء با بلکه کنیم، خلق

. یمهسرت رو روبره درمانرگگی احسرا  و تررور مرواد، مصرر  سروء از ناشری مرگ آلودگی، اقلیم،
 مثبررت، ترریریر تنها نرره آن برنررگگان کرره هسررتیم ایدر مسررابقه یررگنمررا در حررا  دو ی،اعتقرراد و برره

 نرابودی سرمت بره یافتن سوق آن، سرانجام بلکه کرد، نخواهنگ ایجاد ما آینگه در پایگاری و معنادار
 نرام بره مفهرومی بازگردانرگ، درسرت مسرابقه مسریر بره را مرا توانرگمری آنچره برین، این در .است

ها  پرسرش یرنبره ا توانرگیمطالعره خررد احتمرام  مر .(3، ص9102 3،)اسرترنبرگ است 2«خرد»
خارج  یتوضع یناز ا توانی؟ و چگونه ماست قرار گرفته یتوضع ینجهان در ا چرا که: دهگ پاسخ
 شگ؟ 

 سالمت با که است مفیگی سازه اجتماعی لحاظ از و نفسهفی خرد که دهگمی ها نشان پژوهش
 بهزیسرتی ،(9102 دیگرران، و 5تومرا  ؛9103 4،جسرت و مریک  بنجن،) بهتر روانی و جسمی

 ،(0321 دیگرران، و حصراریذبیحری ؛9102 7،استاودینگر و زاکر ؛9100 6وبستر، و بیت  تیلر،)
 9بنرو، و رانی الف؛9111و 0222 8آردلت،) زنگگی رضایت ،(9102 دیگران، و توما ) شادکامی

 ،(9102 11گیلمرور، ؛9100 10لینرگن، و لیبرری) آوریترا  و( 021 مکراران،ه و مالکی ؛9102
 طور بره و خررد شرناختیروان دانرش ایرن، بر است؛ افزون مرتبط( 9102 12کافمن، و منچ) هوش

 سرانحه از پر  اسرتر  اختال  یا سازگاری اختالمت به مبتال بیماران برای 13درمانی خرد خاص
 ،(9100لینرگن،  و لیبری) زنگگی اساسی مشکالت و هاتنیگگی با همقابل ،(9100 دیگران، و لینگن)

 زنررگگی آمیررزموفقیررت رشررگ تنظرریم ،(0322 یوسررفی، و نیرراپررگرام) رفترراری اخررتالمت کرراهش
                                                           

1. Creativity 

2. Wisdom 

3. Sternberg, R. J. 

4. Bangen, K.J.; Meeks, T.W. & Jeste, D.V. 

5. Thomas, M. L. 

6. Taylor, M.; Bates, G. & Webster, J. D. 

7. Zacher, H. & Staudinger, U. M. 

8. Ardelt, M. 

9. Rani, G. S. & Banu, N. 

10. Lieberei, B. & Linden M. 

11. Gilmore, A. 

12. Lynch, S. & Kaufman, J. 

13. Wisdom Therapy 



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  01

 

 کراهش و( 9101 3اسرکرت،) درمرانیزوج ،(9102 2یانر،، ؛9119 1کانزمن، و گالک، ،بالتز)
 .است رفته کاربه( 9103 دیگران، و 5دیگانجی ؛9119دیگران،  و 4پری)مواد  مصر 

 کرمدست توانمی را آن به دستیابی برای تالش و دارد دیرینه قگمتی دینی و فلسفی متون در خرد
 مرتن چنگین در خرد(. 901ص ،9100گالک،  و استاودینگر) کرد جستجو میالد از پیش قرن سه تا

 باگاااا  و ،(مسری  میالد از پیش 9111 تا 0211 از) مصری هایکتیبه 6،التعالیم ازجمله باستانی
 و( 9112 8واهیرا، و جسرت) شرگه بحر  بارهرا ،(هنرگو مرههبی−فلسرفی مقرگ  کتا ) 7گیتا

 نفروذذی متفکرران همچنین انگ؛کرده توصیف خرد به دستیابی برای را ایشیوه قگیم عهگ هایکتا 
 (.092ص ،9102 9لی، و تجس) انگکرده تعمق خرد روی بر بودا تا کنفوسیو  از باستان شرق

 اسرت، شراعران و متکلمان فیلسوفان، میان در گسترده ایسابقه دارای خرد درباره بح  چه اگر
 10سونسرون، و بیرن) گرددمی باز اخیر دهه سه به و تیخیر با نسبتا   شناسیروان دنیای به آن ورود اما

 11هررا  اسررتنلی وجررود ایررن، بررا(. 0911ص ،9103 جسررت، و مرریک  بررنجن، ؛09ص ،9111
 از کره برود شناسریروان نخسرتین احتمرام   (901،ص9100 گالک، و ؛ نقل از استاودینگر0299)

 بررین تعررار  مطلررو  نتیجرره را خرررد( 0212) 12اریکسررون وی، از پرر . کرررد یرراد خرررد مفهرروم
 دهرگمری نشران را عمرر گانه هشرت دوره از نهرایی مرحلره کره کررد تصرور ناامیرگی و یکپارچگی

 خرویش، فردیرت چگونره داد توضری ( 0212) 13یون، کار  و نیز (033ص ،0212اریکسون، )
 خرود درونی وجود کشف در خردمنگی منبع دیگگاه وی، از. است خردمنگی به دستیابی برای راهی

 (.021ص ،0212 یون،،) است نهفته متضاد تمایالت ترکیب و
 و سالمنگی دوران هایگیتوانمن جستجوی منظور به خرد تجربی مطالعه ،0221 دهه شروع با

 براسرا . یابرگنمری زوا  سن افزایش با کهشروع شگ  عقالنی کارکردهای جستجوی خاص طور به
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10. Birren, J. E. & Svensson, C. M. 

11. Hall, G. s. 

12. Erikson, E. H. 

13. Jung, C. 



     00 بنیاد داده تحلیل: اسالمی منابع براساس خرد مفهومی مدل تدوین

 

 وجروده ب خرد شناختیروان مطالعات از حوزه پنج ،0221 دهه از( 9100) گالک و استاودینگر دیگگاه
 فهرم .3 خررد؛ سرنجش و سازیمفهوم .9 خرد؛ از نهعامیا و تخصصیغیر تعریف ارائه .0: است آمگه
 هایبافت در خرد شناختیروان دانش کارگیری هب .1 و خرد پهیریشکل بررسی .2 خرد؛ تحو  و رشگ

 تحقیرق خررد، شرناختیروان مطالعرات آغاز زمان از(. 012ص ،9100 گالک، و استاودینگر) زنگگی
. است بوده حوزه این مسائل ترین مهم از ،«؟شود تعریف گتوانمی چگونه و چیست خرد» اینکه درباره

 بنیادین مسائل در تخصصی دانش نظام یک عنوانبه خرد از صری ، هایتئوری ای از گسترده طیف در
 مسرئله حرل هنرر ؛(099ص ،9111 اسرتاودینگر، و برالتز ؛21ص ،0221 1اسمیت، و بالتز)زنگگی 

 ،0221 3مرریچم،)خررویش  دانررش محررگودیت و نررادانی از آگرراهی ؛(931ص ،0221 2آرلررین،)
 اسرترنبرگ،)عمرومی  مصرلحت جهرت در فررد دانرش نیرز و خالقیت و هوش کارگیریبه ؛(020ص

 آردلرت،)عراطفی  و تریملی شرناختی، بعگ سه در شخصیتی هایویژگی از ترکیبی ؛(931ص ،9110
اسرت  بسریار ترالش نیازمنرگ آن به دستیابی که دانشی و جهانی فضیلت نخستین ؛(922ص ،9113

، 9111یگررران، و د 5لوینسررون)رفررتن  فراتررر خررویش از ؛(32ص ،9112 4سررلیگمن، و پترسررون)
 بررای مثبت اررات و تجسم یکپارچگی،: مؤلفه سه از متشکل که 6یواقع یزنگگ در اینگی(؛ فر092ص

 کنترر  منظرور بره خردمنگانره اسرتگم  کارگیری و بره( 11ص ،9112یانر،، )است  دیگران، و خود
 پیچیرگه بسیار ایسازه خرد آنکه با. است شگه یاد( 2921ص ،9101 7گراسمن،)زنگگی  هایچالش

 توافرق یرک هنروز که برد پی توانمی خرد مطالعه تاریخ به نگاهی با دارد، چنگبعگی و غنی محتوایی و
 (.03−3ص ،9103 ران،دیگ و گالک) نگارد وجود خرد هایمؤلفه و تعریف برای عمومی
 بررسری بره( 1ص ،0322) نوقابی و بیرانونگ تنها فارسی شناختیروان متون در راستا، همین در
را  خردمنگ افراد ویژگی ده و پرداخته محتوا تحلیل روش با دینی، منابع از برخی براسا  خرد مفهوم

 هراینظریره براسرا  خررد سرازیمفهروم به( 0322) دیگران و چراغی همچنین ؛نگ کرده شناسایی
 ،(0321 و 0323) دیگرران و محمرگیملرک ،غربری پرردازان نظریره دیرگگاه از آن رسمی و ضمنی

 بررسی به( 0321) بیرانونگ و کردنوقابی و( 0322) لوعر  و بیرانونگ کردنوقابی، ،(0322) اسعگی
 . انگاختهدپر خرد درباره عادی مردم دیگگاه

                                                           

1. Smith, J. 

2. Arlin, P. K. 

3. Meacham, J. M. 

4. Peterson, C. & Seligman, M. E. P. 

5. Levenson, M. R. 

6. Wisdom as a Real-Life Process 

7. Grossmann, I. 
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 نظرر بره ؛رود مرین کراره بر عربری مترون در واست  فارسی ایواژه خرد مفهوم اینکه به توجه با
 معرفرت، بصیرت، حکمت، عقل، همچون هاییواژه قالب در خرد مفهوم بر اسالمی منابع رسگمی

 هراآن همره مشرترک وجره کره حجی حجر، ،نهیه لب، درایه، تگبر، فقه، نظر، فکر، فهم، درک، علم،
 علروم تحقیقرات در گهشته دهه دو در آنچه. است گرفته قرار توجه مورد ،باشگ می ادراک و شناخت

 هرایآمروزه در «عقرل» هرایویژگری و ماهیرت دربرارهزیرادی  مطالعات ،شودمی مشاهگه انسانی
 ؛0329 زاده، مهرگی) حرگیثی ،(0323 بگاشرتی،) کالمی ،(0322 برنجکار،) فلسفی نگاه با اسالمی

 میردریکونرگی، ؛0322 شرجاعی،) شرناختیروان و( 0322 ابوطرالبی،) سیاسری ،(0322 پسنگیگه،
 (0322 موسروی،) شرناختیروان نگاه با حکمت و( 0322 هنر، رفیعی ؛0321 جهانگیرزاده، ؛0321
 منرابع براسرا  خررد سرازی مفهروم به گهشته تحقیقات ،کرده تجوجسپژوهشگر  که آنجا تا. است

 حکمرت یرا ،(0322 نوقرابی، و بیرانونرگ) عقرل مفهروم برر متمرکز تنها بلکه انگ،نپرداخته اسالمی
 ؛0322 شرجاعی،) عقرل مترراد  مفراهیم از برخی بررسی به تنها و است بوده (0322 موسوی،)

 بره کره درحرالی انرگ،پرداختره( 0322 هنرر، رفیعری ؛0321 جهرانگیرزاده، ؛0321 ،میردریکونگی
 ؛اسرت شرگه توجره کمترر درایره و کیاسرت معرفرت، فکر، فهم، بصیرت، حکمت، چون مفاهیمی

 بره ناظر دینی متون در هاییگزاره و مفاهیم چه نخست که است این حاضر پژوهش مسئله رو،ازاین
  چیست؟ دینی متون در خرد مفهومی هایمؤلفهو دوم اینکه  ؟است مفهوم این

 
 پژوهش روش

 معناشناسری روش سره برر مشرتمل و کیفری رویکرد، لحاظ به و بنیادی هگ ، لحاظ به تحقیق این
 ایبرر 2بنیراد داده کیفری روش ،اسرالمی منابع در خرد به مشیر مفاهیم آوریجمع مرحله در 1زبانی
 . است محتوایی روایی بررسی منظوره ب 3یابیزمینه توصیفی روش و هاداده وتحلیلتجزیه

 کره اسرت روایرات و آیرات در موجرود تبیینری و توصریفی جمالت کلیه پژوهش، متنی جامعه
 و ،« » ،«الرف» سرطو  روایی منابع در( 921−911ص ،0321) طباطبایی بنگیطبقه براسا 

تشرکیل  ایخبرره کارشناسران را محتروایی روایی بررسی در پژوهش آماری جامعه. دارنگ ارقر «ج»
گراه شناسیروان رشته و اسالمی منابع استنباط و فهم حیطه در کهدهگ  می  سرط  یرک در نسربتا   و آ

   .باشنگ

                                                           

1. Language semantic 

2. Grounded Theory 

3. Survey 
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 مجمروع در اسرا ، ایرن برر. برود 2هگفمنگ نوع از و 1غیرتصادفی پژوهش، این در گیرینمونه
 بررسری» مرحلره در .نگشرگ انتخرا  هگفمنگ گیرینمونهراه  از روایی و قرآنی مستنگ 9022 تعگاد
 از نقرل بره ؛0221) 3لرین نظرر برا مطابق و هگفمنگ گیرینمونه روش براسا  نیز «محتوایی روایی

 . شگنگ انتخا  شناسیروان و انسانی علوم متخصص یازده تعگاد( 033ص ،0322 عباسی،
 و قرآن) اسالمی منابع براسا  خرد به مشیر مفاهیم استخراج منظور به: پژوهش اجرای مراحل

 کره اسرت ایرن معنرایی هرایحوزه نگرش شالوده. شگ استفاده زبانی معناشناسی روش از( رویات
 و شرجاعی) باشرگ حروزه یرک در هرااژهو بنرگیطبقره برای عاملی توانگمی ویژگی یک در اشتراک

 اسرتوار گراساخت معناشناسی و 4ایمؤلفه تحلیل شیوه دو بر روش این(. 03ص ،0323 همکاران،
 تحقیق این در شیوه دو هر از که( 00ص ،0321 همکاران، و نوری از نقل به؛ 9112 5،لیونز) است

 در خررد بره مشیر اولیه مفهوم 93 شناسی،روان و لغت در خرد معنایی حوزه تشکیل با .شگ استفاده
 فقره، فکرر، ادراک، شرعور، فهرم، ذکاء، فطنت، حکمت، معرفت، علم، عقل، شامل اسالمی منابع

بره، ه،ی  رو ر، حرهاقت، حصرافت، ت،یردرا فراسرت، است،یک خ   و حتینصر ز،ییرتم اسرتنتاج، ترگب 
 مفراهیم قرابرت میرزان منظرور به «محتوایی روایی بررسی» از حاصل نتایج. شگ شناسایی رتیبص

 براقی و نص  و استنتاج حهافت، حصافت، مفهوم چهار حه  به اسالمی، منابع در خرد با مهکور
 .انجامیگ دیگر مفهوم نوزده مانگن

 جمررالت جسررتجوی از حاصررل نتررایج نیررز «مسررتنگات آوریجمررع» ،بعررگ مرحلرره در
 و کترا  ضعف مرحله دو در که بود داده 9022 بر بالغ گانه،نوزده مفاهیم با تبطمر تبیینی−توصیفی

 داده 0001 مانگن باقی و مستنگ 0132 حه  غربالگری، حاصل. شگنگ غربا  مفهومی ارتباط عگم
 فکر مفهوم با مشترک معنایی حوزه دلیل به داریه و رویه تگبر، مفاهیم اسا ، این بر که بود اسالمی

 ذکراوت و فطانت مفهوم دو همچنین ؛گرفتنگ قرار «ذهنی پردازش» عنوان ذیل و مفهوم این طبقه در
 سه این، بر؛ افزون شگنگ خالصه «تیزفهمی» عنوانبا  طبقه یک در مشترک معنایی حوزه دلیل به نیز

 چرخره از ،یادشرگه ژوهشپر برا مررتبط دینری هایداده نگاشتن دلیل به شعور و ادراک خبره، مفهوم
 دوازده خررد، بره مشریر گانرهنروزده مفراهیم میان از نتیجه در. شگنگ خارج ایمرحله سه کگگهاری

 تمییرز، حکمرت، عقرل، شرامل مفراهیم ایرن ؛شرگنگ وارد کگگهاری چرخه در تحلیل برای مفهوم
                                                           

1. Nonrandom  

2. Purposive sampling 

3. Lynn, M. R. 

4. Componential analysis 

5. Lyons, J. 
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 بره کره بودنرگ ذکاوت و نتفطا فقه، کیاست، فراست، بصیرت، فهم، ذهنی، پردازش علم، معرفت،
 کگگرهاری متمرکرز، براز کگگرهاری بازاولیره، کگگهاری مرحله چهار در بنیاد داده کیفی نظریه شیوه

 از اسرتفاده برا (.923−921ص ،0322 محمرگپور،) شرگنگ تحلیرل انتخابی کگگهاری و محوری
 محوری کگ 22 متمرکز، باز کگ 322 ،اولیه باز کگ 0921 اشباع، اصل براسا  هگفمنگ گیرینمونه

 ای،هسته هایمقوله شناسایی و مفاهیم کگگهاری از پ  مرحله. شگ شناسایی ایهسته مقوله 02 و
 گانره دوازده مفراهیم ایهسته هایمقوله سنجینسبت از حاصل نتایج که بود هاآن میان سنجینسبت
 . است خرد مفهومی مگ  تگوین خرد، به مشیر

 دیگرران و شرولتز آنچره مطرابق کارشناسان نظر به مربوط هایداده محتوایی روایی بررسی برای
 1محتروا روایری شراخص ضریب از انگ،کرده بیان( 029ص ،0322 هنر،رفیعی از نقل به ؛9102)
(CVI )ادهد 2 و 3 نمرره که کارشناسانی تعگاد محتوا، روایی شاخص محاسبه در. شگ استفادهانرگ، 

/. 22 با برابر CVI شاخص برای قبو  قابل مقگار کم ستد. شودمی تقسیم کارشناسان کل تعگاد بر
 فتحی) شود حه  بایگ گویه آن باشگ،/. 22 از کمتر مؤلفه یا مفهوم یک CVI شاخص اگر و است

 (.92ص ،9ج ،0321 دیگران، و آشتیانی
 
 هایافته

 براز اولیره، براز شامل مرحله چهار در خرد به مشیر گانهدوازده مفاهیم از یک هر ،نخست مرحله در
 شناسرایی بره خررد به مشیر مفاهیم از یک هر کگگهاری. شگ کگگهاری انتخابی و محوری متمرکز،

 خرود و دیگرران خگا، با ارتباط حوزه سه در پیامگها و ی؛عل   و ساززمینه عوامل ای،هسته هایمقوله
 هرر ایهسرته هرایمقولره صرفا   خرد مفهومی و ساختاری مگ  تگوین برای میان این از که انجامیگ

؛ اسرت آمرگه 0 جرگو  در ایهسرته هرایمقولره از حاصرل نتایج. گرفت قرار استفاده مورد مفهوم
 . تاس شگه بیان مقوله آن اصلی های مؤلفه ایهسته مقوله هر ذیل در همچنین

 
 خرد به مشیر مفاهیم از یک هر برای شده شناسایی ایهسته هایمقوله: 1جدول

 ایهای هستهمقوله ردیف

1 
 عقل

 مهار معرفت تمییز علم روشنگری

2 
 حکمت

 مهار اتقان در عمل اندیشیژرف علم
 معرفت 3

                                                           

1. Content Validity Index (CVI) 
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 ایهای هستهمقوله ردیف
 تمییز پردازش ذهنی علم

4 
 علم

گاهی و هشیاری  فهم آ

5 
 تمییز

 هاتشخیص میان دو شیء و نسبت میان آن

6 
 فکر، تدبر، درایه و رویه

 پردازش ذهنی

7 
 فهم

 ک و شعورایند متشکل از ادرا فر 

8 
 کیاست

 ادراک بهترین مصالح

9 
 فراست

 ادراک حقایق و مقاصد درونی دیگران

11 
 فطانت و ذکاوت

 ادراک کامل ادراک سریع

11 
 فقه

 نگریژرف های سطح پنهانادراک الیه

12 
 بصیرت

گاهی  تفکر ادراک حقایق هشیاری و آ

 
 مشریر مفراهیم مجموع برای ایهسته مقوله شانزده تعگاد ،دهگمی نشان 0 جگو  که طور همان

 . رسیگ مورد نوزده به هامقوله این تعگاد ایهسته هایمقوله حه  با که شگ شناسایی خرد به
 مقایسره» فراینرگ زمینه در بنیادداده نظریه ملزومات رعایت راستای در پژوهشگر ،دوم حلهمر  در
 از پ  خرد، با مرتبط مفاهیم ایهسته هایمقوله میان سنجینسبت برای نظریه به رسیگن تا «دائمی

 بره خررد مفهومی مگ  یتنها در تا کرد سپری را زیر مراحل مفهوم هر ایهسته هایمقوله شناسایی
 مشیر مفاهیم و تگوین خرد مفهومی−لغوی اولویت براسا  اولیه فر  یک نخست .0: آمگ دست

، فقره، علرم، معرفرت: دوم سرط  حکمت؛، عقل: مفاهیم او  سط : شگ بنگیرتبه سط  چهار در
، خبرره، فطانرت: چهارم سط  بصیرت؛و  درایت، شعور، کاراد: سوم سط  تمییز؛و  تگبر، تفکر، فهم

 مفهروم هرر هرایمؤلفه به درستی کشف منظوربه اولیه فر  این. 9 ؛کیاستو  رویه، فراست، ذکاوت
 بره را هراؤلفرهم برارهدو پژوهشگر یکگیگر، با مفهوم هر اصلی هایمؤلفه تشابه دلیل به. 3 ؛شگ عرضه
 هرر بررای تعریفی همچنین، ؛دوش مشخص یک هر تمایزات و اشتراکات تا کرد ارائه مستنگات و کگها
 قررار مجزا طبقات در مابقی و طبقه یک در همگنی دلیل به هامؤلفه برخی سرانجام. 2 ؛گش ارائه مؤلفه

 اتقان جهت پژوهشگر شگ، یافت مفهوم هر از حاصل هایمؤلفه سنجینسبت آنکه از پ . 1 ؛گرفتنگ
 .کرد ارائه آن برای یگاتیؤم و عرضه ارتباطی روایات به را مفاهیم ارتباط کار
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 روازایرن ؛دارنگ قرار خرد به مشیر او  سط  مفاهیم جزء حکمت و عقل اولیه، فر  به توجه با
 در. کنریم آغراز مفراهیم ترریناساسری زا اسرت مزم ایهسرته هرایمقولره میان سنجینسبت برای

 از و حکمرت نهایرت عقرل اهر از که است آمگه گونه این عقل، و حکمت مفهوم دو ارتباط چگونگی
 حکمرت یبعرگ قگم در(. 92ص ،0ج ،0212 کلینی،) آیگمی دست به عقل نهایت حکمت طریق

 بره عقرل دیگرر سرخنی در ؛(01ص همران،)است  شگه تعریف عقل و فهم عنصر دو به روایتی در
 از و اسرت قلرب و لرب زبران، دهران، گروش، سر، چشم، رو ، نف ، دارای که شگه تشبیه انسانی

 اختیرار در ایرن، برر افرزون(. 303ص ،0213 صرگوق،) کنرگ می تعبیر عقل زبان عنوانبه حکمت
 دهرگمری نتیجه را حکمت به یابیدست زی،ورعقل و( 192  ،11ص ،0311 تمیمی،) عقل گرفتن

 نشان خرد به مشیر مفاهیم میان از حکمت و عقل مفهوم دو مقایسه پ (. 922ص ،0203 مفیگ،) 
 .است حکمت مفهوم تریناساسیکه  دهگمی

. اسرت عمرل در اتقران و مهار نگری،ژر  علم، شاملو  ایهسته مقوله چهار حاصل حکمت
 علم حاصلکه  دهگمی نشان مفاهیم سایر هایمقوله با نگریژر  و علم مقوله دو مالحظه نخست

 کلینری،) علرم فضرائل از یکری معرفرت روایرات، در اسا  همین بر است؛ معرفت نگری،ژر  و
 ،0311 تمیمرری،) اسررت شررگه یرراد معرفررت بارورکننررگه عنرروانبرره علررم از و (22ص ،0ج ،0212

 را علرم( 0211ص ،2ج ،0321) جوهری و( 931ص ،2ج ،0202) منظور ابن چنینهم ؛(22ص
 ،(122ص ،9ج ،0322) راغربجهت کره  برگان دیگرر، سروی از. انرگدانسته معرفت اصلی مؤلفه

 مجلسرری عالمرره و لغررت در( 212ص ،9ج ،0202) فیررومی و( 22ص ،2ج ،0312) مصررطفوی
 همراه علم داننگ،می آن آرار در تگبر و تفکر اهر از ءشی کاراد را معرفت ،(911ص ،20ج ،0213)
 معرفرت) حکمت ایهسته مؤلفه دو مقایسه دوم، گام در. دهگمی نتیجه را معرفت تعمق، و ژر  با
 در اینکره شراهگ. نیسرت عقرل جرز چیزی مهار، و معرفتکه  دهگمی نشان عقل مفهوم با (مهار و

 روایرات در و (021ص ،0ج ،0320 برقری،) عقرل جنود از یکی معرفت جهل و عقل جنود گی ح
 برر افرزون ،همچنرین ؛(322ص ،0212 حرانری، شعبه ابن) است معرفت برای ابزاری عقل دیگر،
 ،0212 حرانری، شرعبه ابرن) نفر  برازداری دهگمی نشان زیادی روایی شواهگ عقل، لغوی معنای

 ،0311 ،تمیمرری) هررا هیجان کنتررر  و( 920ص ،2ج ،0212 کلینرری،) داریخویشررتن ،(01ص
 حکمت اصلی هایمؤلفه از یکینیز  کاظم امام. است عقل اساسی عناصر از( 212  ،12ص

 بررا او  مرحلرره از سررتنخ گررام در بنررابراین ؛(01ص ،0ج ،0212 کلینرری،) داننررگمرری عقررل را
 برا را انگیشریژر  و علرم مقولره دو معرفرت، مفهوم با حکمت ایهسته مقوله چهار سنجینسبت
 شرامل حکمرت باقیمانرگه مؤلفره سره مقایسه با یبعگ گام در و کردیم بنگیطبقه «معرفت» عنوان
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 «عقرل» مفهروم بره را مهرار و معرفت روایی و لغوی ییگاتیت و عقل مفهوم با اتقان و مهار معرفت،
 نخسرتین پ . است شگه تشکیل «اتقان» و «عقل» مؤلفه دو از حکمتیافتیم که در و یمداد کاهش
 .است «عمل در اتقان» خرد ایهسته مقوله

 مرتبط مفاهیم از یکی خود معرفت است؛ مهار و معرفت مقوله دو حاصل عقل دوم، مرحله در
 بره بعرگ مرحلره در کره اسرت تمییز و علم روشنگری، معرفت، مؤلفه چهار از شگهتشکیل و خرد با

 «مهرار» خررد، ایهسرته مقولره دومین اسا ، این بر. پردازیممی هامقوله سایر با آن سنجینسبت
 .شودمی تقسیم عمل و نف  مهار بخش دو به مهار. است

 خررد، ایهسرته مقوله دو عنوانبه «مهار» و «عمل در اتقان» به دستیابی از پ  سوم، مرحله در
 شرامل ایهسرته مقولره سره دارای معرفرت. رسگمی مفاهیم سایر با معرفت سنجینسبت به نوبت
 عقرل و حکمت مفهوم دو ایهسته هایمقوله مقایسه در که طورهمان. است تمییز و پردازش علم،

 عقرل در و نگرریژر  و علرم از متشرکل محروری، گکر یک عنوانبه حکمت در معرفت گهشت،
 تیییرگ نیرز معرفرت برا حکمرت و عقرل مفهروم دو مستنگات میان جمع. است تمییز و علم حاصل

 هرایمقولره برا مقایسره در و بوده علم از اخص معرفت بلکه نیست، علم مطلق معرفتکه  کنگمی
 معرفرت عقرل، مفهروم هرایمقوله با ایسهمق در و نگریژر  با همراه علم   معرفت حکمت، مفهوم

 پرردازش برا همرراه علرم معرفرت گفت توانمی مفهوم سه این جمع از که است تمییز با همراه علم  
 اساسی مؤلفه سه علم و تمییز ذهنی، پردازش بنابراین ؛انجامگ یم تمییز به نهایت در که است ذهنی

 مفراهیم میران از ایهسرته هایمقوله سایر با کگام هر سنجیبتنس به است مزم که هستنگ معرفت
 .شود پرداخته خرد مرتبط

 مقولره تنهرا تشخیص. است هاآن میان نسبت یا ءشی دو تمایز از ناشی و معرفت جن  از تمییز
 مفهروم در چنانچه. آمگ دست به تشخیص توانایی و شناخت مؤلفه دو جمع از که است آن ایهسته

 پر . (03ص ،0 ، ج0212 ،ینریکل) اسرت عقرل رسرگ،می توانایی این به که ایقوه گهشت، قلع
 ،0202 الرضری، شرریف ؛022ص ،0ج ،0209 دیلمری،) اسرت عقرل هایمؤلفه از یکی نیز تمییز

 کرره( 212ص ،0212 حرانرری، شررعبه ابررن) اسررت معرفررت جررن  از تمییررز همچنررین ؛(111ص
 طباطبررایی،) عالمرره و لغررت در (23ص ،0211) عسررکری و( 22ص ،2ج ،0312) مصررطفوی

 بنررابراین ؛انررگدانسررته معرفررت را تمییررز از حاصررل شررناخت اصررطال ، در( 922ص ،9ج ،0202
( ج و معرفرت مفهروم ایهسرته مقوله(   خرد؛ به مشیر مفاهیم از یکی( الف عنوانبه «تشخیص»

 .  شگ شناسایی خرد ایهسته مقوله سومین عنوانهب عقل، هایمؤلفه از یکی
 جرامع پرردازش دهرگمی نشان خرد به مشیر مفاهیم سایر با ذهنی پردازش مقوله سنجینسبت
 شررامل ذهنری یفراینرگگویرای  و بروده «درایرره» و ،«رویره» ،«ترگبر» ،«فکرر» ازجملره مفراهیمی
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 جنرود از ذهنی پردازش. است مجهو  به دستیابی و کشف برای معلومات میان ذهن وبرگشترفت
 عاقل نشانه و(، 212 ، 19ص، 0311 ،یمی)تم آن پایه(، 93−91ص، 0ج، 0212 ،ینیکل) عقل
 تفکرر خررد، به مشیر ترپایان سط  مفاهیم در ؛ همچنیناست( 321ص، 0212 حرانی، شعبه )ابن
 ،عمررانآ ) اولواأللبرا  نشانه ؛(019ص ،9 ج ،0212 قمی،) حکمت ایهمقوله از عمیق و دقیق
 ،0212 حرانرری، شررعبه ابررن) بصرریرت یفراینررگ مؤلفرره ؛(01ص ،0ج ،0212 کلینرری، ؛021−020

 ،0212 ،ینیکل) بصیر د  روشنگر و( 122  ،12ص، 0311 تمیمی،) آن اسا  ،(011 و 22ص
 ،9ج ،0322راغرب،) لغروی تعراریف در روایری مسرتنگات برر افرزون ؛است( 32  ،92ص، 0ج

( 922ص ،9ج ،0202 طباطبررایی، ؛911ص ،20ج ،0213، مجلسرری) اصررطالحی و( 122ص
 چهرارمین اسا ، این بر. است عقل ایهسته هایمقوله از یکی عنوانبه معرفت شرط تگبر، و تفکر
 .است «ذهنی ازشپرد» خرد، ایهسته مقوله

گاهی ایهسته مقوله دو از علم  ؛ همچنریناسرت معرفت آن حاصل که شودمی تشکیل فهم و آ
 یهااز مؤلفه یکیعلم  ،اوم  که  دهگمی نشان خرد به مشیر مفاهیم سایر با علم مفهوم سنجینسبت

و نف  عقرل )صرگوق،  (93−91، ص0ج ،0212 ینی،جنود عقل )کل عنوانبه آن از که است عقل
 علرم داد نشان معرفت مفهوم مستنگات وتحلیلتجزیه ،یا  ؛ رانشود می یر( تعب292، ص9، ج0319

 کره اسرت معرفرت عقرل، اصلی هایمقوله از یکی اینکه شاهگ. است آن اصلی هایمقوله از یکی
علرم  ینکرهحاصرل شرگه اسرت. ا ییزعلم و تم ی،گرروشن مؤلفهزیر سه تگاخل و بنگیطبقه از خود
 یجرهشرگ. درنت ییرگتینیرز  یو لغرو ییشواهگ روا از سویمعرفت است،  ایهسته هایاز مقوله یکی

 مفراهیم از یکی ی،طورکلبه نیزو  عقل یهااز مؤلفه یکی و معرفت ایهسته مقوله عنوانبه «دانش»
 یشگه براشناخته ایهسته هایمقوله سایر میان ازخرد است.  ایهسته مقوله نجمینپ خرد، به مشیر
گاه یرمش یممفاه  ذیل و است علم یفراینگ و مفهومی یهافهم، ادراک و شعور از مؤلفه ی،به خرد آ

 دانرش و تشرخیص ،ذهنی پردازش عمل، در اتقان مهار، بنابراین ؛گیرنگمی قرار ایهسته مقوله این
 هرایمؤلفره. شود می گهارینام خرد او  سط  هایمؤلفه را هاآن که هستنگ خرد ایهسته مقوله پنج

برا  یکریشرگ، ارتبراط نزد یرینکره تب طرورهمان و نگیکگیگر با عنصری رابطه دارای خرد او  سط 
 دارنگ. یکگیگر
 یرا فرردیدرون کاراد پنهان؛ سط  یا معنا ظاهر سط  کاراد متعلق اینکه براسا  دوم، گام در

 همراه یا و کامل دقیق، سریع، ادراک مفاهیم؛ و اشیا یا دیگران، منظور رویگادها، ادراک فردی؛برون
 و ذکراوت فراست، فقاهت، بصیرت، کیاست، شامل خرد دوم سط  مقوله پنج است، نگریژر  با

 .هستنگ فهم از ایمقوله کگام ره که شودمی حاصل فطانت
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 به. شودمی تقسیم فردیبرون و فردیدرون حوزه دو به پنهان سط  معانی ادراک او ، مرحله در
 و اسرت، اشریا و مفراهیم ازجمله دیگران با ارتباط در و بیرون دنیای به گاهی ادراک که صورت این

 از کیاسرت. نرامیممری «کیاسرت» را اخیر نوع ادراک که است خویش درون دنیای به مربوط گاهی
 بهتررین انتخرا  توانرایی و( 231ص ،0202 طوسری،)  تشرخیص مؤلفهزیر دو دارای و فهم جن 

 ایرن بر(. 102ص ،3ج ،0220 مالصگرا، ؛022ص ،1 ج ،0212 فار ، ابن) است خویش منفعت
 . است پایگار امور راستای در دخو مصال  بهترین ادراک کیاست اسا ،
 رویرگادها؛ اسرت ممکرن فرردیبرون حوزه در پنهان سط  معانی ادراک متعلق دوم، مرحله در

 را رویرگادها حروزه در پنهران سرط  معانی ادراک. باشگ دیگران مقصود و منظور یا مفاهیم؛ و اشیا
 از بیررنش و بصرریرت .نهررادیم نررام «فقرره» را اشرریا و مفرراهیم پنهرران هررایمیرره ادراک و «بیررنش»

 اسرت امور حقایق ادراک ساززمینه عقل و( 12  ،019ص ،0319 صگوق،( عقل کما  هاینشانه
 ،(329ص ،همران) «هشیاری» شامل مؤلفه سه دارای بصیرت(. 901ص ،0202 الرضی، شریف)
 ،0212 حرانی، شعبه ابن) «تفکر» و ( 012هخطب ،0202 الرضی، شریف) «باطن و حقایق ادراک»

 اررر در کره رویرگادها براطن و حقیقت کاراد از است عبارت بینش اسا ، این بر. است( 011ص
 برا ؛(3ص ،0212 کشری،) اسرت ادراک حروزه مفاهیم از دیگر یکی نیز فقه .شودمی حاصل تفکر

 عمیرق هایمیه به رانیا   است، گراندی با ارتباط و فردیبرون حوزه در ادراکی فقه، اوم   که ویژگی این
 عوامرل از کره( 020ص ،0322 نعمانی،؛ 0، ص0213 صگوق،) دارد تعلق اشیاء و مفاهیم پنهان و

 (.092ص ،2ج ،0312 مصطفوی،) است تیمل و نگریژر  آن یعل  
 شراخه دو یدارا دیگرران منظرور و مقصرود حوزه در پنهان سط  معانی ادراک سوم، مرحله در
 دیگرران درونی مقاصگ و حقایق ادراک فراست. نهادیم نام «فراست» را دیگران درونی ادراک است؛
 روازاین(. 030ص ،0ج ،0320 برقی،) است خگاونگ عنایت به مشروط و الهی منشی دارای که است

 ،0203 مفیرگ،) انرگشرگه دانسرته ائمره حجرر، سروره 21 آیره در «متوسمین» مصگاق بامترین
 طباطبررایی، ؛192ص ،1ج ،0329طبرسرری،) مفسررران و علمررا از برخرری همچنررین ؛(312ص

مِ  َیاتَذالَِک َل  یإِنَّ فِ » آیه در «متوسمین» کلمه( 021ص ،09ج ق،0202 ( 21 ،حجرر)«  یَ لِّْلـُمَتَوسِّ
 متفرر  کره انگ دانسته آیه این مصادیق از را حکما و اخالص با مؤمنان و دانسته فراست معنای به را
 . دریابنگ را حقایق و معانی تواننگمی اهر این از و انگ شگه خگاونگ نور به

 گوییم، «ذکاوت» را «بودن کامل» و «سرعت» قیگ دو با دیگران کالمی مقاصگ ادراک سرانجام
 اسرت ادراک حوزه از نیز فطانت ذکاوت، بر افزون. شودمی تعبیر «تیزفهمی» به نآ از فارسی در که

 ،0322 ازدی،) سررعت قیگ دارای که تفاوت این با ،(01922  ،222ص ،0311 آمگی، تمیمی)
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 ،02ج ،0202 زبیرگی،مرتضری ) اسرت دیگران کالم منظور و مقصود آن متعلق و (0111ص ،3ج
 از فطانرت. شودمی تعریف «دیگران کالم منظور و مقصود سریع ادراک» به فطانت پ  ؛(232ص

 اسرت مفهروم ایرن ساززمینه ذهنی پردازش و (02 ، 93−91ص، 0ج، 0212 ،ینیکل) عقل جنود
 حروزه پرنج دارای ای،هسرته هرایمقوله پنج بر افزون خرد بنابراین(. 912ص ،0210 رازی، خزاز)

 مفراهیم کاراد دیگران، کالمی مقاصگ ادراک خویش، منافع بهترین ادراک بینش، شامل وریکنش
 .است آمگه 0 شکل در آن مگ  که است تیزفهمی و

 

 
 خرد مفهومی مدل: 1شکل
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 و انسرانی علروم خبرره کارشرنا  یازده از خرد مفهومی هایمؤلفه روایی بررسی رایب سرانجام
 هرامؤلفه از یک هر مطابقت میزان مورد در را خود نظرات شگ درخواست فرمی تهیه با شناسیروان

 هرایمؤلفه( CVI)محتوا روایی شاخص میزان از حاصل نتایج، 9جگو  . گنفرمای بیان مستنگات با
 هگ.د را نشان می اسالمی خرد

 
 اسالمی خرد هایمؤلفه محتوایی روایی شاخص: 2جدول

 هامؤلفه ردیف
 مخالف کارشناسان تعداد موافق کارشناسان تعداد

CVI  مرتبطغیر مرتبط نسبتاا  مرتبط مرتبط کاملا 
 1 - - 3 8 مهار 1
 91/1 - 1 4 6 عمل در اتقان 2
 1 - - 3 8 دانش 3
 1 - - 2 9 تشخیص 4
 81/1 - 2 - 9 ذهنی ردازشپ 5
 1 - - 1 11 دیگران درونی مقاصد ادراک 6
 1 - - 3 8 بینش 7
 81/1 - 2 1 8 اشیاء و مفاهیم ادراک 8
 91/1 - 1 2 8 خویش منافع بهترین ادراک 9

 91/1 - 1 1 9 تیزفهمی 11
 93/1  7 21 83 میانگین و جمع

 
 مطلروبی وضرعیت از هرامؤلفره محتروایی ایریرو ،اسرت نمایران 9 جرگو  از کره طرورهمان

کرل  یانگینم .استو بامتر بوده  20/1ها از مؤلفه یکهر  CVI شاخص کهای  ؛ به گونهبرخوردارنگ
 است.  (22/1) یبحران CVIکه بامتر از مقگار  باشگیم 23/1محتوا برابر با  ییشاخص روا

 
 گیرینتیجه و بحث

 ،«دانرش» شرامل مقولره ده از اسرالمی منرابع براسرا  خررد کره داد نشران پژوهش این یهایافته
 درونری مقاصرگ ادراک» ،«بیرنش» ،«عمرل در اتقران» ،«مهرار» ،«تشرخیص» ،«ذهنی پردازش»

. است شگه تشکیل «تیزفهمی» و «خویش منافع بهترین ادراک» ،«اشیا و مفاهیم ادراک» ،«دیگران
 یشرترب یکره هرر کسر یستن ینچن ینی،منابع د براسا . است دانش خرد، ایهسته مقوله نخستین

م  علرم  یرانم یات(، بلکه روا991، ص0، ج0213 ی،)مجلس به شمار روددر  خوانگه باشگ، عال 
 علرم(. 39ص، 0ج، 0212 ینری،)کل سرتا شرگه قائرل تفراوت بشری معمو  هایو دانش یقیحق

(. 991ص، 0ج، 0213 ی،)مجلسر شرودمی تابیگه قلب بر خگاونگ سوی از که است نوری حقیقی
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 ی،)مجلسر یستن یاد: علم به تعلم و دانش زفرمایگمی علم حقیقت بارهدر صادق امام رو،ازاین
، 0212 ینی،)کل نیماهمچون ا یعواملاز راه  یگبانخست (، بلکه طالب علم 991، ص0، ج0213

، 0212 ی،رران یگ(، تقوا )شه991، ص0، ج0213 ی،)مجلس یقیحق ی(، طلب بنگگ210، ص0ج
(، طلرب فهرم از خگاونرگ 0112، ص3، ج0212 ی،راونرگ الگین)قطب دانش به عمل(، 021ص

 یرنا یرشده پرهرا آما یش( خو992، صهمان) یا( و فراغت از دن991، ص0، ج0213 ی،)مجلس
از آن  یراتقرار دهگ کره در روا ینور اله ینرا در معر  تابش ا دخو دوم آنکه و گنکارزشمنگ  یعهود

 شگه است. یر( تعب22، ص0، ج0212 ینی،به نشستن و زانو زدن نزد علما )کل
 در شرناختی مرلعا یرک وجرود برر همگی خرد، مورد در شگهانجام شناختی  روان هایپژوهش

 از ایجنبهصرفا   خرد معتقگنگ( 011ص، 0221) 1نور  و فیلگز بالنچارد. دارنگ توافق خردمنگان
 خرد پارادایم» عنوان با نیز همکاران و بالتز. است خرد ای از جنبه یک فقط دانش بلکه نیست، دانش
 کره داننگمی زنگگی بنیادین مسائل در قضاوت و دانش از یافتهتجمع نظامی عنوانبه را خرد ،«برلین

 ؛21ص ،0223 استاودینگر، و بالتز ؛21ص ،0221 اسمیت، و بالتز) آیگ به دست می تجربه ارر در
 دانرش. 0شرود:  تقسیم می مؤلفه دو به پارادایم این در دانش(. 099ص ،9111 استاودینگر، و بالتز
 در تغییررات زنرگگی، طرو  در تحرو  انسان، ماهیت ازجمله اتیموضوع شامل واقعی امور در غنی

 ایرویره غنری دانرش. 9 و اجتماعی هنجارهای و فردیبین ارتباطات تحولی، پیامگهای و هافراینگ
 مربوط های تصمیم بازنگری و تیمل برای دخو دانش از بایگ چگونه و زمانی چه اینکه دانستن شامل

 اسرتفاده آینرگه بررای برنامره یک طراحی و زنگگی فعلی معضالت برای راهنمایی ،گهشته زنگگی به
 اسررترنبرگ دیررگگاه از(. 12ص ،9112 اسررمیت، و بررالتز ؛003ص ،9112 اسررتاودینگر،) کنرریم

 دستیابی برای هاارزش سایه در( تجربه و هوش) ضمنی دانش کاربرد خرد نیز( 012ص  ،9102)
 اسمیت، و بالتز) است دانش خرد، اصلی و اتفاقی هایمؤلفه از یکی بنابراین ؛است مومیع خیر به

 ؛9112، سرررلیگمن و پترسرررون ؛9110 ،0221، اسرررترنبرگ ؛9112 ،9113، آردلرررت ؛9112
لت اعتقاد به اما ،(9112 و 9110 یان،، ؛9101 گراسمن،  نیسرت، 2ذهنری دانرش همان خرد آرد 

 و ذهنری دانرش(. 223ص  ،9111) هسرتنگ یکرگیگر مقابرل نقطره ها،حوزه از بسیاری در بلکه
 از متفراوت داننرگه، برر تیریرگرهاری و پیری با ارتباط دامنه، رویکرد، اکتسا ، اهگا ، ازنظر خرد،

لرت،) هسرتنگ یکگیگر و  تجربره از حاصرل دانرش ایرن، برر ؛ افرزون(بعرگ بره 23ص ،9112 آرد 
براون )براون  یهخرد در نظر یاساس یهااز مؤلفه یکی ،یگراند یا داز حوادث گهشته خو گیریعبرت

 ( است. 013 ، ص9102(، و استرنبرگ )012، ص9112(، وبستر )1، ص9111 ین،و گر
                                                           

1. Blanchard-Fields, F. & Norris, L. 

2. intellectual Knowledge 
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رگشرت وبشامل رفرت یذهن یفراینگبیانگر خرد،  یاهسته مقوله نیدوم عنوانبه یذهن پردازش
 ییهرامتشکل از نشرانه یبه مجهو  است. پردازش ذهن یابیکشف و دست یمعلومات برا انیذهن م

برر اسرت. « در ذهن ییروین»، و «مطلو  افتنی»، «معنا افتنی یبرا یذهن فراینگ» ،«تیمل» ازجمله
 اسرت یردمنگخ یهامؤلفه گریبه مسائل از د یتیمل نگاهبلکه  ست،یخرد دانش صر  ن اسا  نیا

ک هاهینظر بیشتر در که  هراگهیپگ گنی( تیمل را د310ص الف،9111شگه است. آردلت ) گیبر آن تی
کررده  فیرتعر یمربروط بره منرافع شخصر یهایریسوگ از فارغ متفاوت، یهاگگاهید از گادهایرو و

 زیرن و هراگهیرپگ ش،یوفرد درباره خر قیرا تفکر عم ی( تیمل و بازنگر9111است. بلوک و گالک )
 یجرا( معتقگنگ افراد خردمنرگ بره9100و گالک ) نگری. استاودداننگیم عمل و حر  از پیش تفکر

 قیرو خودشان عم ایدرباره مردم، دن ، نخستدهنگیم  یترج یجانیه های میتصم و عیسر قضاوت
اسرتگم ، شرامل  ییتوانا زی( ن809، ص5891) استرنبرگ(. 32، ص0321 ،یفکر کننگ )کردنوقاب

از  یکری ن،یربرر ا ؛ افرزوناسرت شرمرده خررد یهرارا از مؤلفره یحل مسئله و ذهن منطقر ییتوانا
ده کررمطرر  « استگم  خردمنگانره»عنوان  با( 9101) گرانیگراسمن و د را خرد  یصر یهاهینظر

منظرور بره انرهیگراانواع خراص از اسرتگم  عمرل یریکارگرا به خردمنگانهاست. گراسمن استگم  
، 9101 گررران،ی)گراسررمن و د کنررگیمرر فیررتعر یاجتمرراع یزنررگگ یاساسرر یهرراکنتررر  چررالش

 (.2921ص
 و مسرائل برا مواجهه از پ  آدمی که است آن معنای به و «تشخیص» خرد ایهسته مقوله سومین

. کنرگمری پیرگا با نسبت یا گزاره دو میان تشخیص و تمایز توانایی هنیذ پردازش و آگاهی درونی، امور
 جررن  از و( 111ص ،0202 الرضرری، شررریف ؛022ص ،0ج ،0209 دیلمرری،) عقررل مؤلفرره تمییررز

 (22ص ،2ج ،0312) مصررطفوی چنانچرره اسررت،( 212ص ،0212 حرانرری، شررعبه ابررن)  معرفررت
 و تشرخیص. انرگدانسرته معرفت را آن غیر از ءشی تمییز اب همراه علم( 23ص ،0211) عسکری و

 ،0212 ،ینری)کل زشرتی از نیکری تشخیص شامل روایت در هاآن میان نسبت و ءشی دو میان تمایز
 ؛022ص ،0ج ،0209 دیلمری،) باطرل از حرق ؛(همان) روشنایی از تاریکی ؛(31  ،92ص ،0 ج

 ،0ج ،0212 کلینری،) کره  از صگق ؛(111ص ،0202 الرضی، شریف) راهبی از راه ؛(02 ،رعگ
 جمهرور، ابری ابرن) آن غیرر از مرادی امرور ؛(1، ص21، ج0213 ،یمجلس) بگتر از بگ ؛(91ص

 میرران از .اسررت( 09  ،03ص ،0 ، ج0212 ،ینرریکل) حسررن از احسررن و( 922ص ،0ج ،0211
 از یکری که دانگ می مؤلفه شش از ترکیبی ار خرد( 31ص ،9119) نوابر شناختی،روان هایدیگگاه

 تیمرل موقعیرت، یک ارزیابی اب که است بام تمییز قگرت قضاوت از وی منظور. است قضاوت هاآن
 و هراگزینره از کرگام هرر پیامرگهای به توجه مختلف، هایدیگگاه ترکیب موجود، هایگزینه درباره



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  10

 

 عراملی حر شیخ محگران میان از این، بر ؛ افزونآیگمی دست به شگه حسا  گیریتصمیم نهایتدر
 شرر، و خیر ادراک نیروی( 010−22ص ،0ج ،0213) مجلسی عالمه و( 912ص ،01ج ،0212)

 نگاه از. انگکرده بیان عقل برای که است معنایی سه از یکی امور علل به معرفت و دو، آن میان تمییز
 ،شرر و خیرر باطرل، و حرق میان که است نیرویی عقل( 922ص ،9ج ،0202 طباطبایی،) مفسران

 . گهاردمی تمایز زیان و سود
 سرری یرک از را آدمی عقل، که است آن معنای به و است «مهار» خرد ایهسته مقوله چهارمین

 نفر ، مقرام در مهار از منظور. کنگمی دهیجهت دیگری امور سمت به را رفتار و دارد می باز امور
 ،0212 کلینری، ؛01ص ،0212 حرانری، شرعبه ابرن) درونری هایکشش و افکار ها،تکانه مگیریت

 نفسرانی، امیرا  و افکرار مهرار راستای در که است این عمل مقام در مهار از منظور و( 02ص ،0ج
 هرانیکری و متعرالی اهرگا  برا همسرو و پایرگار امرور سرمت بره و کنتر  نیز را ها هیجان و رفتارها
 یکوخرواهین سرمت بره عمرل مقرام در عقرل یدهجهت گار،یبر امور پا افزون. کنگمی دهیجهت

 جهرل، و عقل جنود  یحگ در نکهیا شاهگ. است یکوکارین و( 09  ،02ص ،0ج ،0212 کلینی،)
، 0212 ،ینریکل) اسرت شرگه تعبیر «خیر» به عقل وزیر از. تاس ریوز کی و جنود 21 یدارا عقل

 و( 12ص، 0212 ،یحران شعبه )ابن هایکین تمام درک یبرا یابزار عقل. (02 ، 93−91ص، 0ج
 ،0322 صرگوق،) اسرت برگ و کیرن از اعرم یفرد هر به یررسانیخ و مردم به یمهربان عقل اسا 

 (.31ص ،9ج
 متعلقرات و نف  در مهار به ،کرد بررسی شناسیروان در خرد نظریات در پژوهشگر که جاآن تا

 سرمت بره رفترار دهریجهرت هرادیرگگاه از برخری در عملری مهرار مورد در. است نشگه اشاره آن
 و نفر  در مهار به نظریات اینبه  نپرداختن شایگ. است گرفته قرار توجه مورد نیکوکاری و نیکوخواهی

 هراآن برودن بعگیتک دیگگاه و گرایانهمادی مبانی دلیل به پایگار و متعالی اهگا  سمت به رفتار اداریو
. است «خود دانش( »9119) براون خرد عاملی شش مگ  هایمؤلفه از یکی البته. باشگ انسان درباره

 و رشگ موفقیت، به یدستیاب برای درونی کنتر  منبع داشتن. 0: است اصلی بعگ سه شامل مؤلفه این
 چنگگانره، هویت اخالقیات، از عمیق فهم و درک. 9 گوناگون؛ هایموقعیت در دخو اصالت حفظ

(. 31ص ،9119 برراون،) نفر اعتمادبه. 3 و خویش کننگههگایت هایارزش استعگادها، عالئق،
گاهی همان ویژگی این  دینری منرابع در نفر  مهرار به رسگمی نظر به که است خودشناسی و خودآ

 .  باشگ داشته شباهت
 برا عمرل انجرامهمچون  هایینشانه دارای «عمل در اتقان» یعنی خرد، ایهسته مقوله پنجمین

 ؛(192  ،12ص ،0311 آمرگی،) کاریدرست ؛(020ص ،0 ج ،0212 قمی،) شرایط و اجزا تمام
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 ؛(91−02، رعرگ) پایبنگی و تعهگ ؛(323  ،19ص و 321  ،10ص همان،) دورانگیشی و تگبیر
 تروان در کره کاری به نسبت نگادن وعگه ؛(912ص ،91ج ،0212 الحگیگ، ابی ابن) عهگ به وفای

 خرارج آن عهرگه از کره کاری به نکردن اقگام و نپهیرفتن ،(91ص ،0ج ،0212 کلینی،) نیست وی
 منسو ) پایگاری و ربات ؛(91ص ،0ج ،0212 کلینی، ؛322ص ،0212 حرانی، شعبه ابن) است

 همراهنگی ؛(209  ،13ص ،0311 تمیمری،) اسرتقامت ؛(022ص ،، 0211صرادق امرام به
 از پرهیرز و هگفمنرگی و ؛(92ص ،0212 حرانی، شعبه ابن ؛220  ،12ص همان،) عمل و سخن

 با تگبیر از پ  را عملی یعنی ،ملع در اتقان بنابراین ؛(931ص ،9ج ،0201 ورام،) بیهوده کارهای
 و صرر  دانرش خررد. کنرگ آغراز محکرم صورت به متعالی اهگا  با متناسب و شرایط ،اجزا تمام

 زنرگگی در را تیریراتی و بینجامگ عمل به معرفت و دانش این اگر بلکه نیست، عملبی عالم خردمنگ
 و خرود مسرائل و مشرکالت درگیرر فعامنه را خود که فردی پ . است خرد نشانه باشگ، داشته وی

 خردمنرگ گیررد،مری کرار بره دیگران و خود مشکالت حل برای را هایشتوانمنگی و کنگمی دیگران
 از کره است واقعی زنگگی در یفراینگ خرد ،(9112 ،9110) یان، صری  و رسمی مگ  در. است

 خرد ،یان، ازنظر. است شگه تشکیل دیگران و خود برای مثبت آرار و تجسم یکپارچگی، مؤلفه سه
 بره شناختی نظر از فرد که شودمی حاصل صورتی در و است واقعی زنگگی در فراینگ از خاصی نوع

 آررار آن از پر  و کنرگ مجسرم عمرل طریرق از را خود هایایگه یابگ، دست فرامعمولی یکپارچگی
 ،یانر، ازنظر بنابراین (.11ص ،9112 یان،،) شود موجب دیگران برای هم و خود برای هم مثبتی
 بتوانرگ کره اسرت خردمنگ زمانی فرد بلکه نیست، گفتار و انگیشه در صرفا   و انتزاعی پگیگه یک خرد
 ،9110 یانر،، همران؛) دهرگ نشران خرود زنگگی و خانواده دیگران، با رفتار ،ها تصمیم در را خرد
 (.113ص

 بهتررین ادراک کیاسرت دینری، منابع براسا . دارد نام «کیاست» خرد، ایهسته مقوله ششمین
 با را هاآن است، هشیار خویش هایگزینه به نسبت کی  . است پایگار امور راستای در خویش منافع

 گزینه بهترین دورانگیشی از پ  و شود می قائل تشخیص و تمایز هاآن میان ،کنگ می مقایسه یکگیگر
 بره نف  در کی   فرد انتخا  گهشت، مفهوم این ایهسته هایمقوله در چنانچه.کنگمی انتخا  را

 پایرگار امرور سرمت بره عمرل در و (20ص ،2ج ،0212 کلینری، ؛131ص ،0202 طوسی،) مهار
 است این بر اعتقاد(. 112ص ،2ج ،0212 ی،کلین ؛131ص ،0202 طوسی،) شودمی دهیجهت

 از عمیرق فهرم ایجراد هرگ  با که هستنگ دخو در مورد انتقادی تفکر درگیر سخت خردمنگ افراد که
 ،دیگرران و چن) شودمی انجام شهایانگیزه و احساسات افکار، رفتارها، از پرسش همچون یشخو

 (.0221 ،استرنبرگ ؛9102
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 رویرگادهای و حقرایق طبقه از دیگران، با ارتباط و تعامل به مربوط خرد ایهسته مقوله هفتمین
 هرایآمروزه مطرابق. نهادیم نام «بینش» پژوهش این در را آن که است هستی جهان و اطرا  محیط
 ؛شرودمری حاصرل تفکرر اررر در کره رویگادها باطن و حقیقت کاراد از است عبارت بینش دینی،
 برا سرپ  و کنرگ می کسب اطالعات حقایق و رویگادها به نسبت آنکه از پ  بصیر انسان رو،ازاین

 متعالی و حقیقی امور تمایز و تشخیص توانایی نهایتدر و زدپردا آن می پردازش به تفکر کارگیریبه
 ایگونرهبه مسیر ام،هنگ این در ،(033خطبه ،020ص ،0202 الرضی، شریف) یابگمی را آن غیر از

(. 011ص ،0212 حرانری، شرعبه ابرن)  اسرت امراندر پرتگاه در افتادن از که شود می روشن شبرای
 بره آن از کره اسرت پیرامرون مفاهیم و اشیا طبقه از و دیگران با تعامل به مربوط خرد مقوله هشتمین

 اسرت ادراک و فهرم حوزه از لغت های ا کت و دینی هایآموزه با مطابق فقه. کردیم تعبیر «فقاهت»
 رددا تعلرق اشریا و مفراهیم پنهران و عمیرق هرایمیره بره کره ویژگی این با ؛(3ص ،0212 کشی،)
رر عوامررل از و( 9  ،020ص ،0322 نعمررانی، ؛9ص همرران،؛ 0، ص0213 صررگوق،)  آن یعل 

 مقاصگ به خرد مقوله دهمین و نهمین(. 092ص ،2ج ،0312 مصطفوی،) است تیمل و نگریژر 
 تقسریم کالمری و درونری مقاصرگ شاخه دو به که است مربوط آنان با تباد  هنگام در افراد منظور و

 ظراهری و کالمری مقاصرگ فهرم و «فراست» را افراد درونی مقاصگ از پنهان سط  ادراک. شودمی
 دینری، منابع براسا . است ذکاوت و فطانت مفهوم دو جامع قگر که نامیگیم «تیزفهمی» را دیگران
 عنایرت بره مشرروط و الهری منشری دارای کره اسرت دیگران درونی مقاصگ و حقایق ادراک فراست
 سرریع اگرر دیگرران، کالمری مقاصرگ ادراک پایان در(. 030ص ،0ج ،0320 برقی،) است خگاونگ

 مفهروم دو این که گوینگ ذکاوت آن به ؛گباش تمام و کامل سرعت، بر افزون اگر و فطانت آن به باشگ
 .دهگمی تشکیل «تیزفهمی» عنوان با مؤلفه یک

( 31ص ،0321 کردنوقرابی،؛ نقرل از 0223) ککر  خررد، شرناختیروان هاینظریه میان از
 از آنران فهرم بلکره داننگ،نمی مردم دیگر به نسبت بیشتری واقعیات الزاما   خردمنگ افراد است معتقگ

 معرانی در ،است شگه شناخته دیگران برای را آنچه وشنگکمی هاآن. است ترعمیق شگهشناخته واقعیات
 ترریعمیرق شرکل به را هاآن و بفهمنگ را پیچیگه مسائل هستنگ مشتاق خردمنگان .کننگ درک تریعمیق
 و پنهران معناهرای دارنرگ، بلکره ترالش کننرگنمری برخرورد یسطح شکل به موضوعات با. کننگ درک
 دهنرگمری تررجی  موضروعی مورد در قضاوت یا و گیریتصمیم هنگام. کننگ درک را هاپگیگه ۀمی میه

؛ (33ص همران،) کننرگ پرهیرز ناپختره و عجومنره هرایقضراوت از و آورنگ دست به کافی اطالعات
 مؤلفره دو را بیرنش و شرهود و هوشرمنگی، و زیرکری( 112ص ،0221) اسرترنبرگ ایرن، بر افزون
 نظریره مؤلفره شرش از یکی عنوانبه «دیگران فهم». است دانسته خرد از خویش ضمنی هاینظریه
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 در دیگرران عمیرق درک معنای به دیگران فهم. دارد اشاره خرد وریکنش هایحوزه به نیز نوابر خرد
 هرایمؤلفره بنیراد ویژگری ایرن. اسرت سیسرتمی و یگروهر فرردی، سرطو  در متفاوت هایزمینه

 همرگلی، ظرفیرت آنران، برا مشرارکت و شگن درگیر توانایی ازجمله دیگران، با ارتباط در خردمنگی
 پ  (.31ص ،9119 ن،وبرا) است آنان به کمک برای اشتیاق و هاآن از یادگرفتن برای واقعی تمایل

 سرایر و رویگادها، مفاهیم، ،اشیا از اعم بیرون دنیای و دخو درون دنیای با مواجهه در خردمنگ افراد
 دیگرران یرا مفهروم ء،شری موقعیرت، یرک زوایای تمام ادراک برای ،رفته ترعمیق فهم دنبا  به افراد

 هایمؤلفه به توجه با اکنون. یابنگ دست تشخیص به نهایتدر تا زننگ می مقایسه و پردازش به دست
گاهی،»: کرد تعریف گونه این را آن توانمی خرد  معطرو  حقرایق ذهنی   پردازش و تشخیص فهم، آ

 و فرردیدرون وریکرنش هرایحروزه در پنهران و آشرکار معانی و امور ادراک منظوربه سعادت، به
 ایرن. «انجامرگ می تقرانا بره عمرل مقرام در و مهار و واقع به معرفت به نف  مقام در که فردیبرون

 ابرزار خررد، یفراینرگ مگ چون  مباحثی جای و پرداخت خرد مفهومی مگ  تگوین به تنها پژوهش
 حوزه پژوهشی خالی است. این در خردورزی درمانی−آموزشی هایپروتکل یا مفهوم این سنجش
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 .میکر قرآن *
 ،دیاالحد یأبا البا  البالغا نها  شار  ،(ق 0212)  اللره هبه بن گیالحم عبگ گ،یالحگ یأب ابن .0

 . یالنجف یالمرعش الله ةیآ مکتبة: قم م،یهابرا ابوالفضل محمگ  یتصح
 ، یانیالد ثیاألحا  یف  یزیالعز یاللئال یعوال ،(ق0211)  نیالگنیجمهور، محمگ بن ز یأب ابن .9

 .للنشر الشهگاء گیس دار: قم ،یالعراق یمجتب قیتحق
انی، شعبه ابن .3  الطبرع الغفراری، اکبر علی تحقیق ،العقول تحف ،ق(0212)علی  بن حسن الحر 

 .المگرسین الجامعه: قم الثانی،
 .امسالمی امعالم مکتب: قم ،اللغه فی المقاییس معجم ،(ق0212) احمگ فار ، ابن .2
 .صادر دار: بیروت الثال ، الطبع ،العرب لسان ،(ق0202) مکرم بن محمگ منظور، ابن .1
 ،«سیاسری نظرام در آن نقرش و سیاسری فلسرفه در عقرل جایگراه» ،(0322) مهگی ابوطالبی، .1

 .021−090ص ،2ش ،سیاسی معرفت

 ی: دانشررگاه علرروم پزشررکتهررران ،0، چکتاااب المااا  ،(0322ازدی، عبگاللرره بررن محمررگ ) .2
 و مکمل. ی، طب اسالمیخ پزشکیسسه مطالعات تارؤم−رانیا

 نگراهی برا: خرد ضمنی هاینظریه پایه بر خردمنگ افراد هایویژگی» ،(0322) سمانه اسعگی، .2
 ،0 ش ،0   ،مثباات شناساایراان نامااه پژاهش ،«جنسرریتی و سررنی هررای گروه تفرراوت بررر
 .10−11ص

 .یاعلم: روتیب ،ع یالشر مصبا  ،(ق0211)  الصادق محمگ بن جعفر امام .2
 هرایپرژوهش ،«نقرل و عقل پرتو در عقل شناخت شناسیانسان» ،(0323) اللهعلی بگاشتی، .01

 .29−02ص ،0ش ،کالمی−فلسفی
 الطبرع محرگث، الرگین جرال  تحقیق ،لمحاس ا ،ق(0320) خالگ بن محمگ بن احمگ برقی، .00

 .اإلسالمیة دارالکتب: قم الثانی،
 ،2 و 3ش ،نظار ا نقاد ،«وحری و عقرل تعرار  و عقرل ماهیرت» ،(0322) رضرا برنجکار، .09

 .912−022ص
 مرادران فکر مهار راهبردهای و خردمنگی ابعاد رابطه» ،(0322) یوسفی سوده و زهرا نیا،پگرام .03

 .020−030ص ،9ش ،1 دوره ،کو ک سالمت فصلنامه ،«دختران رفتاری تالمتاخ عالئم با



     19 بنیاد داده تحلیل: اسالمی منابع براساس خرد مفهومی مدل تدوین

 

 .سمت: تهران ،حدیثی پژاهی اخالق ،(0322) عبا  پسنگیگه، .02
 تصرحی  ، الکلام  رر ا الحکام غارر تصنیف ،(0311) محمگ بن الواحگ عبگ آمگی، تمیمی .01

 .امسالمی دارالکتا : قم درایتی، مصطفی
: بیرروت جلگ،1 ،العربی  صحا  ا اللغ  تاج ،(0321)لصحا  ا حماد، بن اسماعیل جوهری، .01

 .للمالیین العلم دار
  رماانیزاج برناماه ا اساالمی جوییخو نظم هایمؤلفه ،(0321) محمگرضا جهانگیرزاده، .02

 مؤسسره: قرم شناسری،روان رشرته دکترری رسراله ،اساالمی رایکر  با  هیخو نظم بر مبتنی
 .391ص ،خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 دو پایره بر خرد مفهوم» ،(0322) فرزاد الهیول و عسگری یعل کگیور، نیپرو فرشته؛ چراغی، .02
 ،02   ،شاناختی علوم هاایتااز  فصرلنامه ،«بنیرادی همبسرتگی یک: متفاوت نظری رویکرد

 .12−22ص ،3ش
 ، الشریع  مسائل تحصیل إلی الشیع  اسائل یلتفص ،ق(0212) حسن بن محمگ عاملی، حر .02

 . البیت آ  مؤسسة: قم
 قیر، تحقعشر یالنّص علی األئم  اإلثن یف األثر  یکفا ،ق(0210رازی، علی بن محمگ ) خزاز .91

 .گاریب: قم الکوهکمری، نییالحس فیعبگ اللط
 مقایسه در دینی تفکر در خردمنگان هایویژگی» ،(0322) نوقابی آرزو و رسو  بیرانونگ، دلفان .90

 شناسی،روان المللیبین کنفران  دومین ،«تطبیقی مطالعه یک: خرد شناسیروان هاینظریه با
 .01−0ص حیگریه، تربت دانشگاه ،زندگی سبک ا تربیتی علوم

ف ی، قرم: الشرر(یلمیإرشا  القلوب إلی الصاواب لللاد ،ق(0209) محمگ بن حسن یلمی،د .99
 . یالرض

 برا خردمنرگی رابطه» ،(0321) مقگم زارعیعل و چاجی محمگرضا نرج ؛ حصاری،ذبیحی .93
 ،31ش ،تربیتای هاایپژاهش ،«آموزاندانش در تحصیلی سرزنگگی و شناختیروان زیستیبه

 .31−90ص
 ،9چ ،ق مفار ا  الفااق قارآنیاترجماه ا تحق ،(0322ن بن محمرگ )یراغب اصفهانی، حس .92

 .مرتضوی: تهران
 ابعمنر براسرا  افسرردگی بررای جوییخودنظم درمانی الگوی» ،(0322) حمیگ هنر،رفیعی .91

لیره نترایج و سرنجیامکان مطالعه و درمان نمایطر  و مفهومی مگ  تگوین: اسالمی  ،«آن او 
 .332ص ،خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: قم ،شناسیراان رشته  کتری رساله



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  11

 

: قرم ،اسالمی رایکر  با رفتار تنظیم شناسیراان بر  رآمدی ،(0322) محمگصادق شجاعی، .91
 .دارالحگی 

 عبرا  و غرروی گمحمگیسر عسرگری، یعلر بزرگری،جران مسرعود محمگصادق؛ شجاعی، .92
 شخصریت سراختار واژگانی مطالعات در معنایی هایحوزه نظریه کاربرد» ،(0323) پسنگیگه

 .32−2ص ،01ش ،2  ،شناسیراان ا اسالم مطالعا  ،«اسالمی منابع پایه بر
 تصحی  و یقتحق ،صال ( ی)للصبح البالغهنه  ،(0202)حسین  بن محمگ الرضی، شریف .92

 .هجرت: قم امسالم، فیض
 مکترب: قرم ،یمخترار رضرا قیتحق ،دیالمر  یمن ،ق(0212)  علی بن نیالگ نیز رانی، گیشه .92

 . یاإلسالم اإلعالم
 ،3چ ،االربعاه االسفار فی یهالحکمه المتعال ،م(0220) ابراهیم بن محمگ شیرازی، صگرالگین .31

 .التراث احیاء دار: بیروت
 الجامعة: قم الغفاری، اکبر علی تحقیق ،الخصال ،(0319)بابویه  ابن علی بن محمگ صگوق، .30

 .المگرسین
 مهرگی تحقیرق ،الرضاا أخباار عیاون ،(ق0322) بابویره ابرن علری برن محمرگ صگوق، .39

 .جهان: تهران الالجوردی،
: قرم ،یاکبر الغفرار یعل قیتحق ،األخبار یمعان ،ق(0213)  هیبابو بن علی بن محمگ صگوق، .33

 . قم هیعلم حوزه نیدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مگرس
 و یآموزشر سسرهؤم انتشرارات: قرم ،ثیحد فهم منطق ،(0321) گمحمگکاظمیس ،ییطباطبا .32

 .ینیخم امام یپژوهش
 انتشرارات دفترر: قرم ،1چ ،القرآن تفسیر فی المیزان ،(ق0202)سیگمحمگحسین  طباطبایی، .31

 .قم علمیه هحوز مگرسین جامعه اسالمی
 محمگ تحقیق ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،(ش0329−ق0202)حسن  بن فضل طبرسی، .31

 .خسرو ناصر انتشارات: تهران ،3چ بالغی، جواعگ
 .الثقافة دار: قم(، یللطوس) یاألمال ،ق(0202)  الحسن بن محمگ طوسی، .32
 نگررسرعادت یبررلهت درمانی نمایطر  و مفهومی مگ  تگوین» ،(0322) مهگی عباسی، .32

 مؤسسره :قرم ،شناسایراان  کتاری ناماهپایان، «افسردگی نشانگان در اسالمی منابع براسا 
 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 گة.ی: دار امفاق الجگبیروت، الفراق فی اللغ  ،ق(0211عسکری، حسن بن عبگالله ) .32



     10 بنیاد داده تحلیل: اسالمی منابع براساس خرد مفهومی مدل تدوین

 

 ،شناختیراان هایزمونآ ،(0321) آشتیانی فتحی نایم و محمگی بهاره علی؛ آشتیانی، فتحی .21
 .بعثت: تهران ،9ج

 الطبرع ،للرافعای الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا  ،(ق0202)محمگ  بن احمگ فیومی، .20
 .دارالهجرة مؤسسه: قم الثانی،

 مؤسسرة قیرتحق ، الجارائ  ا لخارائ ا ،ق(0212)  اللره هبرة بن گیسع الراونگی، نیالگ قطب .29
 . مهگی امام سسهمؤ: قم جلگ، ، 3المهگی اإلمام

 الثال ، الطبع جزائری، موسوی طیب تحقیق ، القمی تفسیر ،(ق0212) ابراهیم بن علی قمی، .23
 . دارالکتا : قم

 .ارجمنگ: تهران ،خر  شناسیراان ،(0321)رسو   کردنوقابی، .22
 بررسری: ایرران در خررد ضمنی هاینظریه» ،(0321) بیرانونگ دلفان آرزو رسو  و کردنوقابی، .21

 .011−22ص ،3ش ،9  ،اسالمی شناسیراان نامهپژاهش ،«شناسی رپگیگا
 مرورد در سرالمنگان دیرگگاه» ،(0322) عربلو نبیز و بیرانونگ دلفان آرزو رسو ؛ کردنوقابی، .21

 ،3ش ،0 دوره ،پیااری شناساایراان مجلرره ،«خرررد شناسرریروان: آن هررایمؤلفرره و خرررد
 .012−012ص

 برن محمرگ قیرتحق ، الرجاال معرفا  اریإخت−یالکش رجال ،ق(0212) عمر بن محمگ کشی، .22
 .مشهگ دانشگاه نشر سسهؤم: مشهگ ،یمصطفو حسن و یطوس حسن

 محمرگ و الغفراری اکبر علی تصحی  ،الکافی ،(0212)اسحاق  بن یعقو  بن محمگ کلینی، .22
 .امسالمیه دارالکتب: تهران الرابع، الطبع اآلخونگی،

 از رضرایت بینریپریش» ،(0321) دیاریان دمحمگمسعو و عابگی محمگرضا فاطمه؛ مالکی، .22
 شناسایراان مطالعا  ،«اصفهان شهر زنان بین در شادکامی و خرد مبنای بر زناشویی زنگگی

 .12−22ص ،0/9ش ،9 دوره ،تربیتی علوم ا
 .العربی التراث احیاء دار: بیروت الثانی، الطبع ،األنوار بحار ،ق(0213) باقر بن محمگ مجلسی، .11
 شناسایراش  ر عملای هایرایه ا فلسفی هایزمینه: راش ضد ،(0322) گاحم محمگپور، .10

 .لوگو : قم ،9چ ،کیفی
 جلرگ،91 ،القااموس جاواهر ما  العراس تاج ،(ق0202) محمگ بن محمگ زبیگی، مرتضی .19

 .الفکر دار: بیروت
 وزارت: تهرران جلرگ،02 ،الکاریم القارآن کلماا  فای التحقیق ،(0312) حسن مصطفوی، .13

 .اسالمی ادارش و فرهن،



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  11

 

 المحرمری محمود و الغفاری اکبر علی تحقیق ، اإلختصاص ،(0203) محمگ بن محمگ مفیگ، .12
 .المفیگ الشیخ ملفیة العالمی الموتمر: قم الزرنگی،

 ،(0321) راد فرامرزی بهروز و حشمت قاسم شم ، رحمانی حسن حسین؛ محمگی، ملک .11
 بهداشات اصاول مجلره ،«شخصریتی تصفا از استفاده با بزرگسامن در خرد مفهوم بررسی»

 شناسری،روان در اخیر هاینوآوری المللیبین کنفران  سومین نامه ویژه: 3ش ،02  ،راانی
 .022−029ص ،رفتاری علوم ا مشاار 

 ،(0323) صرامی غالمرضا و پزشک شهال رود،پیله آذر هاشمی ژانت حسین؛ محمگی، ملک .11
 افارا  فصالنامه ،«خطری غیرر عراملی حلیرلت براسرا  خررد مفهروم کمری و کیفی ارزیابی»

 .019−29ص ،03ش ،2  ،استثنایی

  ر عقال با آن مقایسه ا اسالمی منابع  ر حکمت مفهومی مدل تدای (. 0322) سیگمیثم موسوی، .12
 .حگی  و قرآن دانشگاه: قم گرا، مثبت شناسی روان رشته ارشگ کارشناسی نامه پایان ،شناسی راان

 ،22ش ،معرفات ،«دینی تعبیر در عقل معناشناسی بر درآمگی» ،(0329) حسین زاده،مهگی .12
 .32−92ص

 مؤسسره انتشرارات: قم ،9چ ،شناختیراان هوش ا  ینی عقل ،(0321) رحیم میردریکونگی، .12
 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 . صگوق نشر: تهران ،یغفار اکبر یعل  یتصح، ب یالغ ،ق(0322) میابراه بن محمگ ،ینعمان .11
 ،(0321) شرجاعیمحمگصرادق  و نصررتی نرارویی میرح عسگری، یعل الله؛نجیب نوری، .10

 ا اسااالم مجلااه اسررالمی، منررابع پایرره بررر دینرری هویررت سرراختاری و یفراینررگ هررایمؤلفرره»
 .91−2ص ،2ش ،9  ،شناختیراان هایپژاهش

 . هیفق مکتبه: قم  ، اّرام مجموع  ،(ق0201) سییع بن مسعود فرا ، یأب بن ورام .19
63. Ardelt, M. (1997), Wisdom and Life Satisfaction in Old Age. The journals of 

gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 52. P15-27. 

64. Ardelt, M. (2000a), Antecedents and effects of wisdom in old age: A 

longitudinal perspective on aging well. Research on Aging, 22, 360- 394. 

65. Ardelt, M. (2000b), Intellectual versus wisdom-related knowledge: The case for 

a different kind of learning in the later years of life. Educational Gerontology, 

26, 771-789. 

66. Ardelt, M. (2003), Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. 

Research on Aging, 25, 275-324. 



     11 بنیاد داده تحلیل: اسالمی منابع براساس خرد مفهومی مدل تدوین

 

67. Ardelt, M. (2008), Being wise at any age. In S.J. Lopez (Ed.), Positive 

psychology: Exploring the best in people. Volume 1: Discovering human 

strengths (pp. 81-108).  

68. Arlin, P. K. (1990), Wisdom: The art of problem finding. In R. J. Sternberg 

(Ed.), Wisdom: Its nature, origins, and development (pp. 230–242), New York: 

Cambridge University Press. 

69. Baltes P.B. & Smith, J. (1990), Towards a psychology of wisdom and its 

ontogenesis. In R.J. Sternberg (Ed.), Wisdom – Its nature, origins, and 

development (pp. 87-120), Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

70. Baltes, P. B., & Smith, J. (2008), The fascination of wisdom: Its nature, 

ontogeny, and function. Perspectives on Psychological Science, 3(1), 56–64. 

71. Baltes, P. B., Gluck, J., & Kunzmann, U. (2002), Wisdom: Its structure and function 

in regulating successful life span development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), 

Handbook of positive psychology (pp. 327–347). Oxford: Oxford University Press. 

72. Baltes, P.B. & Staudinger, U. (1993), The search for a psychology of wisdom. 

Current Directions in Psychological Science, 2(3), 75-80. 

73. Baltes, P.B. & Staudinger, U. M. (2000), Wisdom: a metaheuristic (pragmatic) 

to orchestrate mind and virtue toward excellence. American Psychological 

Association; 55(1):122–36. 

74. Bangen, K.J., Meeks, T.W., & Jeste, D.V. (2013), Defining and assessing 

wisdom: a review of the literature. The American journal of geriatric psychiatry: 

official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 21 (12), p: 

1254-1266. 

75. Birren, J., Svensson, C. (2005). Wisdom in History. In R. Sternberg & J. Jordan 

(Eds.), A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives (pp. 3-31). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

76. Blanchard-Fields, F., & Norris, L. (1995), The development of wisdom. In M. A. 

Kimble, S. H. McFadden, J. W. Ellor & J. J. Seeber (Eds.), Aging, spirituality, 

and religion. A handbook (pp. 102–18). Minneapolis, MN: Fortress Press. 

77. Bluck, S., Gluck, J. (2005), From the inside out: people’s implicit theories of 

wisdom. In A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives, ed. RJ 

Sternberg, J Jordan, pp. 84–109. New York: Cambridge Univ. Press. 



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  10

 

78. Brown, S. C. (2002, Summer), A model for wisdom development and its place 

in career services. Journal of College and Employers, 29-36. 

79. Brown, S. C., & Greene, J. A. (2006), The wisdom development scale: Translating 

the conceptual to the concrete. Journal of College Student Development, 47, 1-19. 

80. Chen, L.-M., Cheng, Y.-Y., Wu, P.-J. & Hsueh, H.-I. (2014), Educator’s implicit 

perspectives on wisdom: A comparison between interpersonal and intrapersonal 

perspectives, International Journal of Psychology, 49, 425-433. 

81. DiGangi J.A, Jason L. A, Mendoza L, Miller SA, Contreras R. (2103), The 

relationship between wisdom and abstinence behaviors in women in recovery from 

substance abuse. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 39(1):33-7. 

82. Erikson, E. H (1964), Insight and responsibility. Lectures on the ethical 

implications of psychoanalytic insight. New York, NY: Norton. 

83. Gilmore, A. (2014), "A Cultural Examination of Hardiness: Associations with 

Self-Esteem, Wisdom, Hope and Coping Efficacy". University Honors Program 

Theses. 

84. Gluck, J., Konig, S., Naschenweng, K., Redzanowski, U., Dorner, L., Strasser, 

I., et al. (2013), How to measure wisdom: Content, reliability, and validity of 

five measures. Frontiers in Psychology, 4, 1–12. 

85. Grossmann, I., Na, J., Varnum, M. E. W., Park, D. C, Kitayama, S., & Nisbett, 

R. E. (2010), Reasoning about social conflicts improves into old age. PNAS 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 107, 7246–7250. 

86. Jeste, D.V. & Lee, E.E. (2019), The Emerging Empirical Science of Wisdom: 

Definition, Measurement, Neurobiology, Longevity, and Interventions, Harvard 

review of psychiatry, 27(3), p: 127-140. 

87. Jeste, D.V.; Vahia, I. V. (2008), Comparison of the conceptualization of wisdom 

in ancient Indian literature with modern views: focus on the Bhagavad Gita. 

Psychiatry, 71(3), 197–209. 

88. Jung, C. (1964), Man and his symbols. London: Aldus Books. 

89. Levenson, M. R., Jennings, P. A., Aldwin, C. M., & Shiraishi, R. W. (2005), 

Self-transcendence: Conceptualization and measurement. International Journal 

of Aging and Human Development, 60, 127–43. 



     11 بنیاد داده تحلیل: اسالمی منابع براساس خرد مفهومی مدل تدوین

 

90. Lieberei, B. & Linden M. (2011), Wisdom psychotherapy. In: M. Linden & A. 

Maercker (Eds), Embitterment, 209-218. 

91. Linden, M., Baumann, K., Lieberei, B., Lorenz, C., & Rotter, M. (2011), 

Treatment of posttraumatic embitterment disorder with cognitive behavior 

therapy based on wisdom psychology and hedonia strategies. Psychotherapy and 

Psychosomatics, 80, 199–205.  

92. Lynch, S., & Kaufman, J. (2019). Creativity, Intelligence, and Wisdom: Could 

versus Should. In R. Sternberg & J. Gluck (Eds.), The Cambridge Handbook of 

Wisdom (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 455-464). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

93. Meacham, J. M. (1990), The loss of wisdom. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: 

Its nature, origins, and development (pp. 181–211), New York: Cambridge 

University Press. 

94. Perry, C.L. Komro, K.A. Jones, R.M. Karen, M. Carolyn, L. W. Leonard, J. (2002), 

The measurement of wisdom and its relationship to adolescent substance use and 

problem behaviors.  Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 12(1), 45-63. 

95. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004), Character strengths and virtues: A 

handbook and classification. Oxford, England: Oxford University Press 

96. Rani, G. S. & Banu, N. (2018), Relationship between Life-satisfaction and 

Wisdom of Retired Professionals. International Journal of Educational Science 

and Research (IJESR), 8(1), PP.19-24. 

97. Skerrett, K. (2016), We-ness and the Cultivation of Wisdom in Couple Therapy. 

Family Process, 55(1): 48-61. 

98. Staudinger, U. M. (2008), A Psychology of Wisdom: History and Recent 

Developments, Research in Human Development, 5(2), 107-120. 

99. Staudinger, U. M., Gluck, J. (2011), Psychological Wisdom Research: 

Commonalities and Differences in a Growing Field; Annual Review of 

Psychology; 62: 215-241. 

100. Sternberg, R. (2001), Why schools should teach for wisdom: the balance theory 

of wisdom in educational settings. Educational Psychologist, 36 (4), 227-245. 

101. Sternberg, R. (2019a), Race to Samarra: The Critical Importance of Wisdom in 

the World Today. In R. Sternberg & J. Gluck (Eds.), The Cambridge Handbook 

of Wisdom (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 3-9). Cambridge: 

Cambridge University Press. 



 0010 پاییز و زمستان/10ش /01س/ شناسی روانو  اسالم  11

 

102. Sternberg, R. (2019b), Why People Often Prefer Wise Guys to Guys Who Are 

Wise: An Augmented Balance Theory of the Production and Reception of 

Wisdom. In R. Sternberg & J. Glück (Eds.), The Cambridge Handbook of 

Wisdom (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 162-181). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

103. Sternberg, R.J. (1985), Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. 

Journal of Personality and Social Psychology, 49(3), 607-627. 

104. Taylor, M., Bates, G., & Webster, J. D. (2011), Comparing the psychometric 

properties of two measures of wisdom: Predicting forgiveness and 

psychological well-being with the Self- Assessed Wisdom Scale (SAWS) and 

the Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Experimental Aging 

Research, 37(2), 129–141. 

105. Thomas, M. L., Bangen, K. J., Palmer, B. W., Sirkin Martin, A., Avanzino, J. 

A., Depp, C. A., et al. (2017), A new scale for assessing wisdom based on 

common domains and a neurobiological model: The San Diego Wisdom Scale 

(SDWISE). Journal of Psychiatric Research.(p.1-23). 

106. Webster, J. D. (2007), Measuring the character strength of wisdom. 

International Journal of Aging & Human Development, 65(2), 163–83. 

107. Yang, S.Y. (2001), Conceptions of Wisdom among Taiwanese Chinese. 

Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(6), p: 662–680.  

108. Yang, S.Y. (2008), A process view of wisdom. Journal of Adult Development, 

15, p:  62–75. 

109. Yang, S.Y. (2014), Wisdom and learning from important and meaningful life 

experiences. Journal of Adult Development, 21, p: 129– 146. 

110. Zacher, H., & Staudinger, U. M. (2018), Wisdom and well-being. In E. Diener, 

S. Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF 

Publishers. 


