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 25/06/2333ـ پذيرش:  25/02/2333دريافت: 

 چكيده

سنجي آنهاست. هدف اين پژوهش، هاي ديني، سرآغازي براي مطالعه روانتدوين مدل مفهومي سازه
شافي تتدوين مدل مفهومي خوف از خدا، از ديدگاه عالمه طباطبائي است. روش تحقيق تركيبي، از نوع اك

جلد مرتبط از تفسير الميزان است. جامعه  20است. جامعه متني، آثار مکتوب عالمه طباطبائي و نمونه متني، 
نفر  3گيري در دسترس، هاي علوم انساني است و با روش نمونهآماري، پژوهشگران حوزوي دكتري رشته

احساس نگراني، احساس مراقبت( ها نشان داد كه خوف از خدا متشکل از دو مؤلفه )انتخاب شد. يافته
بيني ناخوشايند، تهديد هدف( و احساس مراقبت، شامل است. احساس نگراني، شامل دو زيرمؤلفه )پيش

اد هاي مطالعه كمّي نشان ددو زيرمؤلفه )اجتناب از منشأ ترس، استقامت در رسيدن به هدف( است. يافته
ها در دامنه در زيرمؤلفه CVRو ميزان شاخص  2تا  33/0ها در دامنه در زيرمؤلفه CVIكه ميزان شاخص 

است. بنابراين، سازه خوف از خدا، داراي مدل مفهومي و برخوردار از روايي محتوايي است كه  2تا  13/0
 قابليت سنجش در قالب ساخت ابزار را دارد.

 خوف از خدا، مدل مفهومي، ترس، عالمه طباطبائي، اضطراب، بيم. ها:كليدواژه
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 مقدمه

(؛ 2316) مزلو(؛ 2301) جيمز(؛ Starbuck ،2333) استارباك(؛ Leuba ،2336) ليوبا: بسياري، ازجملهشناسان روان

اند و سرآغازي براي مطالعات شناختي به مطالعه دين پرداختهبا رويکردي روان ،(2363) آلپورت( و 2361) فرانکل

 ،شناسي دين و موضوعات دينياند. توجه به بررسي رواننموده هاي ديني ايجاددر خصوص دين و پديده ،سنجيروان

ها و ابزارهاي متعددي براي سنجش مذهبي بودن نامهپرسش ،هاي اخيرشناسان طي دههاست كه روان ايگونهبه

 رد هودو  هيلهاي سنجش مذهبي، نامهاند. با افزايش پرسشههاي مختلف به كار برددر پژوهشآن را ساختند و 

اند. به اعتقاد برخي نموده سنجش مذهبيمقياس مذهبي در كتابي با عنوان  210اقدام به معرفي  ،2333سال 

در تاريخ علوم انساني  ،هاي ديني مسبوق به دو تحول كم و بيش عمدهساخت مقياس ،(2330پژوهشگران )بلند، 

يري گاندازه»پذير شمردن حول، امکانو دومين ت« مطالعه علمي دين»پذير شمردن است. نخستين تحول، امکان

تي شناخگيري روانجهت كه مصداقي از اندازهاين از  ،هاي دينياساس، ساخت مقياساست. براين« شناختيروان

علمي  شناسيبه واسطه آنکه بخشي از تالش براي دين ،ترعاماز جهت  و شودسنجي مربوط مياست، به دانش روان

 ين تکيه دارد.است، به مطالعه علمي د

تي كردن شناسي، نسبت به عمليابا پيروزي جريان انقالب اسالمي در كشور ايران، عالقه و حساسيت پژوهشگران روان

ي است. اما سنجهاي روانشدن اين مفاهيم، بررسي ويژگيشود. اگرچه بخشي از فرايند عملياتيمفاهيم ديني مشاهده مي

( نشان 2330آبادي، ؛ لطف2330؛ رحيمي، 2330فرد، شناسي اين حوزه )خداياريآسيبكه برخي مطالعات طورهمان

 شده، بلکه فقدان مدل منسجم مبتنيهاي طراحيسنجي ابزارها و مقياسهاي روانتنها ضعف در بررسي ويژگيدهد، نهمي

 هاي ديني است.و سازه ترين نقاط ضعف در فرايند عملياتي كردن موضوعاتبر مباني نظري اسالمي، از مهم

 هاي حل تجربيات و هيجانات منفي )مانندشناسي، بر شيوههاي بنيادين روانرغم اينکه پژوهشاز سوي ديگر، به

ر بودن اند و بر مؤثها، محروميت( تمركز داشتهاضطراب، دلبستگي ناايمن، كمبود محبت افراد، بيماري احساس گناه،

اند ودهكنندگي معنويت و مذهب تأكيد نمتجربيات معنوي و مذهبي، و يا بر نقش تعديلگذاري معنويت و مذهب، تأثير

(؛ اما كمتر به بررسي هيجانات مثبت تأثيرگذار در حوزه معنويت و مذهب پرداخته 1001؛ واتس، 1003)هود و همکاران، 

ترين عوامل کي از عمده(. به نظر ي1021(، Van Cappellen & Saroglouشده است )ون كپلين و سارُگلوي )

 سازي اين نوع از هيجانات است.نپرداختن به هيجانات مثبت در حوزه معنويت و مذهب، عدم مفهوم

هور ويژه با ورود دين به عرصه علم و تقاضاهاي نوظاي، بهرشتهبراساس آنچه گذشت، و با توجه به فعال شدن علوم بين

ه اين سازي شود. دستيابي بهاي ديني مفهومتني بر انديشه اسالمي، سازهدر عرصه علوم انساني اسالمي، الزم است مب

كند. بنابراين، هدف اين مقاله، هاي آن را فراهم ميساخت و توسعه ابزارهاي مناسب براي سنجش دين و سازه هدف زمينه

 ابي به اين هدف، در گامارائه مدل مفهومي، مبتني بر انديشه اسالمي در خصوص هيجان خوف از خدا است. براي دستي

هاي هيجان خوف از خداشناسايي و در گام دوم، براي ارزيابي روايي محتوا، ، مؤلفهعالمه طباطبائينخست، مبتني بر انديشه 

 مه طباطبائيعالگيرد. ازآنجاكه انديشه شده توسط گروه خبرگان اسالمي مورد سنجش و ارزيابي قرار ميهاي استخراجمؤلفه



 3 . . .  ها و روايي محتواي مدل مفهومي خوف از خدامؤلفه

( و 2331شناسي را دارد )خليليان شلمزاري و همکاران، وف از خدا، قابليت خوانش با رويکرد دانش رواندر موضوع خ

اي هاساس، براي استخراج مؤلفهشناختي است. برايننهاي روامفهوم خوف از خدا داراي ويژگي عالمه، همچنين در نگاه

 عاملي فخو كرده است؛ چراكه در نگاه اين انديشمند مسلمان،تمركز  عالمه طباطبائيخوف از خدا، اين مقاله بر انديشه 

 همان،) هدف تلقي شده است به رسيدن جهت در نيرويي و( 13 ص ،20 ج ق،2130طباطبائي، ) اشتباه ارتکاب از بازدارنده

 شناختي اين مفهوم است.كه حکايتگر ظرفيت روان (33 ص ،1 ج

 گوني،گونا آثار كند، در باز جاي محوري امر صورت به اخالق و عرفان دانشمندان انديشة در مفهوم خوف، پيش از آنکه

حضور داشته است. به نوعي مفهوم خوف در همه اديان، حتي اديان غيرتوحيدي هم مورد اشاره  ادبي و مقدس متون اعم از

 مفهومي به صورت هم ترس از متون مقدس و آثار ادبي، اين (. در220، ص2330قرار گرفته است )مظاهري و پسنديده، 

عنوان يك مفهوم متعالي مطرح شود و هم بهمي انساني برشمرده فضائل از يکي آن، از دوري كه شودمي ياد نکوهيده

 به كه كسي نخستين (. شايد211، ص 2332زاده، شود )هوشنگي و غالمحسنحساب مي شود و از فضايل اخالقي بهمي

 رد او است. سقراط دانست، نيك و شريف امري هاي ويژهساحت در و آن را پرداخت بد ترس و نيك ترس موضوع طرح

 (.211-211، ص 2330كند )افالطون، مي ياد ممدوح، ترس از انساني هايتبيين فضليت

، 2365؛ كليني، 331 ، ص61، ج ق2101عزت نفس )مجلسي، براي  مهم عامليخوف از خدا  ،در انديشه اسالمي

شده ( توصيف 611ص  ،2330البالغه، بخش )نهج( و ايمني12و10: نازعات) زندگي دستيابي به هدف(، 63، ص 1ج 

؛ ج 11، ص 3، ج 2365هاي مثبت زندگي، بلکه عاملي بازدارنده )كليني، كننده جنبهتأمين ،تنها خوف از خدااست. نه

، 1، ج 2365هراس )كليني، از دوري روان و است كه موجب سالمت  (33 ، صق2101حراني، شعبه ابن ؛10، ص 1

 .شودمي (63ص 

(، با رويکرد 2330) پسنديدهو  مظاهريتالش نويسندگان اين مقاله، در بررسي ادبيات پژوهش نشان داد كه فقط 

ـ روانرشتهبين اند. اين پژوهشگران، در توصيف رابطه را مورد بررسي قرار داده« خوف از خدا»شاختي مفهوم اي اسالمي 

از:  اند. اين سه مؤلفه، عبارتندنسان با خدا، در طراحي نظري ساختار ايمان به سطح فردي، در قالب سه مؤلفه پرداختها

عنوان عامل ارتباط با خدا، اين است در اين ساختار، منظور از خوف، به«. محبت به خدا»و « نياز به خدا»، «ترس از خدا»

غيرقابل قبول، رفتارهاي خود را مطابق نظر و دستورهاي خداوند )يعني عامل  كه فرد، براي دوري از پيامدهاي منفي و

شناختي اند نگاهي روان(. اگرچه اين پژوهشگران، سعي نموده220، ص2330دهد )مظاهري و پسنديده، قدرت( انجام 

 ناظر با خوف از خدا در دانشها و عدم بررسي مفاهيم متبه مفهوم خوف از خدا داشته باشند، اما درپي عدم استخراج مؤلفه

 اند.شناسي، موفق به ارائه مدل مفهومي براي اين هيجان ديني نشدهروان

معناي نزديکي به واژه خوف از خدا دارد.  «ابهت»شناسي مثبت، مفهوم شده در دانش رواناز ميان مفاهيم مطرح

(. بررسي 1021 شود )ون كپلين و سارُگلو،بخشي خود معرفي ميبراي تعالي ،عنوان يك هيجان مثبت خاصابهت به

كند اين هيجان در حوزه مطالعات شخصيت نشان داد، ابهت عمدتاً گرايشي است كه باز بودن به تجربه را منعکس مي
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نقش تأثيرگذاري دارد )پردي و  ،( و در افزايش سخاوت و كمك به ديگران1006( و همکاران، Shiota)شيوتا )

پژوهشگران نشان دادند، القاي هيجان ابهت در افراد موجب  ،(. همچنين1026(، Prade & Saroglouسارگلو )

 (.1003)سارگلو و همکاران،  شودداري و معنويت ميافزايش سطح دين

تر و تعيين شناسي دقيقمفهومبراي اساس، همسو با خوف است. براين« خشيت»مفهوم  ،در ادبيات مفاهيم ديني

 شيتخ و خوف ميان رابطه شود. عالمهارائه ميعالمه طباطبائي مرز ميان مفاهيم، تفاوت ميان اين دو مفهوم از نگاه 

 اطبائي،طب) سازانگيزه و كنندهتقويت عاملي خوف همانند ،خشيت. كندمي مطرح مطلق خصوص عموم صورتبه را

 ،1 جهمان، ) دارد احتراز آن افتادن اتفاق از انسان كه است چيزي از ،قلبي تأثر معناي به و( 260 ص ،3ج ق، 2130

 در دروني تأثر موجب كه عاملي و منشأ خشيت در كه است اين ،خشيت و خوف ميان تفاوت وجه اما .(100 ص

 عنوانبه ،انسان نظر در شودمي خشيت موجب كه منبعي آن يعني ؛بيشتري برخوردار است از اهميت ،شودمي انسان

مانند دوري  ،خوف منشأ چه اساس، اگربراين (.100 ص ،1 جهمان، ) كندمي جلوه بزرگ خطري و عظيم امري

 برخاسته ،دروني تأثر اين لزوماً اما ،شودمي فرد در دروني تأثر موجب هم ،(163ص  ،21 جستن از عذاب )همان، ج

 .نيست بزرگ و عظيم امري از

هميشه از سوي انديشمندان مورد توجه  ،هاارائه نظر در موضوع هيجان شناختي هيجان،مطالعات روانجداي از 

همگي ، راسلا ت برگسونو از  ديوئيتا  كانت، از اسپينوزاگرفته تا  ارسطواز  ،بوده است. تقريباً همه فيلسوفان بزرگ

در نظام طبيعي زندگي انسان تفکر  ،اثرات و جايگاه آنها ها، نمودها،اند و در مورد ريشهها انديشيدهدر ماهيت هيجان

هاي خاص مرتبط با تجربه مذهبي افراد، به اهميت بعضي از هيجان ،اند. حکماي الهيهايي ارائه دادهكرده و نظريه

، 2312ك، چياند )پالها را به طور غيرمستقيم، در رأس برنامه تربيت مذهبي قرار دادهاند و پرورش اين هيجانپي برده

مطالب مهمي طرح و  ،هاازجمله فيلسوفان و حکماي اسالمي است كه در زمينه هيجان، عالمه طباطبائي(. 23ص

بيان نموده است. ايشان دو ويژگي « خوف از خدا»مانند  ،هاي دينيهاي متعددي نسبت به برخي از هيجانگزاره

، ص 20، ج ق2130ي، ئنده از ارتکاب اشتباه )طباطباكند. خوف عاملي بازداراساسي براي هيجان خوف مطرح مي

بازدارنده بودن  ،طوركلي(. به213، ص 1ج همان، بخش در راستاي رسيدن به هدف است )خوف نيرويي انگيزه ( و13

 است. عالمه طباطبائيشناختي اين مفهوم در آثار نشانگر اهميت روان ،بخشي هيجان خوفو انگيزه

به فقدان مدل منسجم مبتني بر مباني نظري اسالمي در فرايند عملياتي كردن هيجان خوف از خدا اساس، با توجه براين

شناسي همچون ابهت و نيز در نظر گرفتن آثار متعدد و همسو بودن مفهوم خوف از خدا، با برخي از مفاهيم دانش روان

اختي، در شن، به صورت سازه روان«خوف از خدا»يي شناختي ذكرشده براي خوف از خدا، مسئله اين مقاله قابليت بازنماروان

يني هاي دسازي مدون، در خصوص پديدهاست؛ چراكه ضرورت مفهوم عالمه طباطبائيقالب مدل مفهومي براساس انديشه 

ه مدل ( كه دستيابي به آن، از طريق ارائ2336( قرار گرفته است )وولف، Otto) اتواز ديرباز مورد تأكيد انديشمنداني همچون 

، نمايش گرافيکي، نظري يا نوع ديگري از نمايش يك مفهوم، يا فرايندهاي رفتاري پايه «مدل»مفهومي مقدور است. منظور از 

، يا شناسايي ها، نشان دادن روابطيا بدني است كه براي اهداف تحقيقاتي مختلف، مانند افزايش آگاهي از يك مفهوم، ارائه فرضيه
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رو، منظور از مدل مفهومي خوف (. ازاين111، ص 1003شناسي، شود )فرهنگ لغت روانگرفته ميالگوهاي تخصصي به كار 

هاي گيري هيجان خوف از خداوند دخيل هستند. ازآنجاكه سازهاي از متغيرها و ارتباط ميان آنهاست كه در شکلاز خدا، مجموعه

رسي روايي نظري روابط موضوعه )مفروض( آنهاست )هومن، توان انجام، داد برناپذيرند، تنها كاري كه مينظري، مشاهده

اساس، عالوه بر آنچه گفته شد، اين مطالعه درصدد است تا ميزان روايي نظري ساختار سازه خوف از خدا (. براين10، ص 2330

ا، مبتني بر ف از خدسازي سازه خورا با بررسي در گروه خبرگان اسالمي مشخص كند. بنابراين، رسالت مقاله در راستاي مفهوم

 گويي به سؤاالت زير است.است و درصدد پاسخ عالمه طباطبائيديدگاه 

 هايي است؟شامل چه مؤلفه عالمه طباطبائيبراساس انديشه  ،. مدل مفهومي خوف از خدا2سؤال 

 ابقت دارد؟شده تا چه حد و به چه خوبي، با نتايج حاصل از گروه خبرگان اسالمي مط. مدل مفهومي طراحي1سؤال 

 روش پژوهش

رو، محقق در مطالعه كيفي از روش تحليل محتواي هاي تركيبي از نوع اكتشافي قرار دارد. ازاينروش پژوهش، در زمره طرح

اده از اساس، براي دستيابي به مدل مفهومي خوف از خدا، با استفكند. براينكيفي با تمركز بر توصيف و تحليل استفاده مي

ها و روابط ميان آنها در خصوص خوف از خدا استخراج و سپس، مدلي گرافيکي مؤلفه ،عالمه طباطبائيجود در آثار هايي موگزاره

جلد  20 پژوهش، متني نمونه و است طباطبائي عالمه مکتوب آثار پژوهش، متني شود. جامعهاز مفهوم خوف از خدا طراحي مي

در مطالعه كمّي،  .است كه به صورت هدفمند انتخاب شد الميزان تفسير (، از10و23، 21، 21، 21، 20، 3، 3، 1، 1)شامل جلد 

براي دستيابي به روايي محتوا، از روش مراجعه به نظرات كارشناسان خبره استفاده شد. در اين مطالعه، جامعه انساني، تمام 

نفر از آنها انتخاب شد.  3در دسترس،  گيريهاي علوم انساني است و با روش نمونهپژوهشگران حوزوي دكتري در رشته

 استفاده شد. (CVR)و ضريب نسبي روايي محتوا  (CVI)منظور، از دو شاخص روايي محتوا بدين

 هاي پژوهشيافته

)احساس اختي شنداراي دو مؤلفه روان ،، سازه خوف از خداالميزان هاي توصيفي تفسيردر مطالعه كيفي، با بررسي گزاره

 شود.ارائه مي الميزان احساس مراقبت( است. تبيين هريك از آنها با ارائه مستندات متني از تفسيرنگراني و 

 الف. مؤلفه احساس نگراني

دگي عنوان عامل انگيزشي و تهديدشاز سه ويژگي انتظار دريافت امر ناخوشايند، دفع ضرر به ،مؤلفه احساس نگراني

 شود.ارائه ميمزبور هاي ك از ويژگيمستندات هري ،آيد. در ذيلهدف به دست مي

 . انتظار دريافت امر ناخوشايند3

انتظار براي دريافت امر ناخوشايند دارد  ،در هيجان خوف فرد خائف، الميزان شده از متن تفسيرهاي استخراجدر گزاره

 شود.و اين انتظار، عامل نگراني فرد مي
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 (.30، ص 20، جق2130ي، ئ)طباطبا «إليها أن الخوف إنما يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود» -

 ،همان) «و معنى الخوف ظهور أمارات تدل على وقوع ما يجب التحرز منه و الحذر عنه«... وَ إِمَّا تَخافَنَ»قوله: » -

 (.223، ص 3ج

ال ينافي ما كان عليه من مقام النبوة...، فإن مطلق الخوف و هو تأثر النفس عن  نسبة استشعار الخوف إلى إبراهيم» -

 (.312، ص 20)همان، ج « مشاهدة المكروه التي تبعثها إلى التحذر منه و المبادرة إلى دفعه ليس من الرذائل

همان، ) «و بين الرجاء المکروه أصابةما بين الخوف من نزول العذاب و  المالزمةاستلزام الخوف للرجاء فإنما » ـ

 (.163، ص 21ج 

 (.161، ص همان) «الخوف إنما يکون من شر مترقب» ـ

 (.101، ص3)همان، ج  «من علل اتخاذ اإلله للعباده الخوف من سخطه» -

 يإذ رجاء الخير ال ينفك عن خوف الشر الذي يقابله و كما أن الرجاء يستدع فإن للرجاء آثارا ال تالئم هذه المشيئة،» -

 (.131، ص 3)همان، ج « شيئا من ثبات النفس و طيبها كذلك الخوف يوجب قلق النفس و اضطرابها و مساءتها

بالجملة كان )ع( يدعوهم إلى توحيد اهلل سبحانه بتخويفهم من العذاب، و إنما كان يخوفهم ألنهم كانوا » -

الذي خلقهم و دبر شئون حياتهم و أمور معاشهم بأن اهلل سبحانه هو  يعبدون األوثان خوفا من سخطهم فقابلهم نوح

بخلق السماوات و األرض و إشراق الشمس و القمر و إنزال األمطار و إنبات األرض و إنشاء الجنات و شق األنهار على 

ما يحكيه تعالى عنه )ع( في سورة نوح. و إذ كان كذلك كان اهلل سبحانه هو ربهم ال رب سواه فليخافوا عذابه و 

 (.233، ص 20)همان، ج  «وه وحدهليعبد

؛ 163، ص 21، جق2130ي، ئكند )طباطباخوف از عذاب را مصداقي از خوف از خدا معرفي مي ،كه عالمهازآنجا

چون فرد انتظار دريافت  ،مصداقي از خوف از خداست. در اين وضعيت ،(، در گزاره آخر خوف از عذاب203، ص 23ج 

 شود.عنوان يك امر ناخوشايند دارد، نگران و خائف ميبه ،عذاب

 . دفع ضرر عامل انگيزشي خوف7

الناس فإن مسلك الرجاء و الوعد و إن كان أحد  ةالنبوية، و هو األوقع في أفهام عام ةمسلك الخوف في الدعو»

اميا و إنما يورث يبعث إلى طلبه بعثا إلز ، و قد استعمله الكتاب العزيز في الجملة لكن رجاء الخير الةالطريقين في الدعو

 (.33، ص 1، جق2130ي، ئ)طباطبا «بخالف الخوف لوجوب دفع الضرر المحتمل عقال ةشوقا و رغب

فإن اإلنسان ال يستقيم سيره الحيوي إال بالخوف و الرجاء المتعادلين حتى يندفع عما يضره و ينجذب إلى ما »

 (.113، ص 1)همان، ج  «ينفعه

 يدشدگي هدف. تهد1

 (.62، ص 1)همان، ج« والخوف انما يکون من امر ممکن محتمل يوجب انتفاء شي من سعاده االنسان التي يقدر نفسه واجده لها»



 31 . . .  ها و روايي محتواي مدل مفهومي خوف از خدامؤلفه

براي دستيابي به هدف  ،عنوان خطر و تهديدبرانگيز را بههاي خوفطوركلي، در هيجان خوف، فرد موقعيتبه

ع ضرر گر هدف، مبتني بر انگيزه دفانتظار دريافت امر ناخوشايند و تهديد ،ئفرو، در فرد خاكند. ازاينبيني ميپيش

 شوند.عوامل ايجادكننده احساس نگراني در فرد مي

 ب. مؤلفه احساس مراقبت

 ،تاحساس مراقبت است. مؤلفه احساس مراقب ،دومين مؤلفه خوف از خدا، الميزان شده از تفسيربراساس مستندات ارائه

 ،ذيل شود. درنسبت به دستيابي به هدف استخراج مي ،اجتناب از منشأ خوف و محافظت و استقامت از دو ويژگي

 شود.شده ارائه ميهاي گفتهمستندات هريك از ويژگي

 مراقبت در قالب اجتناب از منشأ خوف

 (.211، ص21، جق2130ي، ئ)طباطبا «و هو األخذ بمقدمات التحرز عن الشر الخوف» -

 (.223، ص 3)همان، ج  «ظهور امارات تدل علي وقوع ما يجب التحرز منه و الحذر عنهالخوف » -

)همان،  «ان الخوف هو التاثير عن المکروه في مقام العمل بتهيئه ما يتحرز به من الشر و يدفع به المکروه» -

 (.232، ص 21ج 

 و هو تأثر النفس لنبوة... فإن مطلق الخوفعليه من مقام اال ينافي ما كان  استشعار الخوف إلى إبراهيم نسبة» -

 (.312، ص20)همان، ج « عن مشاهدة المكروه التي تبعثها إلى التحذر منه و المبادرة إلى دفعه ليس من الرذائل

و ليست الشجاعة تقابل الخوف الذي هو مطلق التأثر عن مشاهدة المكروه، و هو الذي يدعو النفس إلى القيام » -

 «إنما تقابل الجبن الذي هو بلوغ التأثر النفساني إلى حيث يبطل الرأي و التدبير و يستتبع العي و االنهزام بواجب الدفع، و

 (.233)همان، ص

الردع عن اإلخالد إلى األرض و نهى النفس عن اتباع  قريحةالخوف ما يقابل اإليثار و اتباع هوى النفس و هو » -

 (.231، ص 10)همان، ج « بعد وصفهم بالخوف: وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى الجنةالهوى و هو قوله في وصف أهل 

 مراقبت در قالب محافظت و استقامت نسبت به دستيابي به هدف

فان مطلق الخوف... ليس من الرذائل، و انما الرذيله هي التاثر الذي يستوجب بطالن مقاومه النفس و ظهور العي و »

 (.312، ص 20)همان، ج  «بير لدفع المکروه و هو المسمي بالجبنالفزع و الذهول عن التد

عاملي بازدارنده است. با تحليل مفهوم خوف از خدا، مؤلفه احساس ، عالمه طباطبائياحساس مراقبت در نگاه 

پرستي و پيروي از هواي نفس خودپايي، در هيجان خوف از خدا در قالب مراقبت از ارتکاب معصيت، دنيامراقبت و 

 (.231 ، ص10كند )همان، ج بروز پيدا مي

مدل مفهومي خوف از خدا داراي دو مؤلفه )احساس نگراني عالمه طباطبائي شده از كالم با توجه مستندات ارائه

 (.2ها داراي دو زيرمؤلفه هستند )شکل و احساس مراقبت( است و هر كدام از اين مؤلفه
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 مدل مفهومي خوف از خدا براساس ديدگاه عالمه طباطبائي :3شكل 

 (CVRو  CVIي: روايي محتوا گروه خبرگان اسالمي )هاي كم  يافته

و  هاصصان در مورد ميزان هماهنگي مؤلفهسؤال دوم مقاله براي ارزيابي روايي محتوايي، نظر متخ پاسخ بهدر 

( CVIاز دو شاخص روايي محتوا ) ،اساس، براي بررسي روايي محتواييشده، دريافت شد. براينهاي استخراجزيرمؤلفه

 ( استفاده شد.CVRو ضريب نسبي روايي محتوا )
 ستنداتها با منظرات كارشناس خبره نسبت به ميزان مطابقت هريك از زيرمؤلفه: 3جدول 

 مؤلفه
 زيرمؤلفه

 كارشناس

3 7 1 1 0 1 2 3 3 

احساس 

 نگراني

 ک م ک م ک م ک م ک م ک م ک م م ب ک م بيني دريافت امر ناخوشايندپيش

 ک م ک م ک م ک م ک م ک م ک م م ب ک م تهديدشدگي هدف

احساس 

 مراقبت

 م ب ک م ک م ک م ک م ک م ک م م ب ک م اجتناب از منشأ خوف

 ن م ک م ک م ک م ک م ک م ک م م ب ک م استقامت در دستيابي به هدف

 كامالً مرتبط، م ب = مرتبط اما نياز به بازبيني، ن م = نامرتبط =ک م 

اما  ،مرتبط»و « كامالً مرتبط»هاي در هر زيرمؤلفه، تعداد گزينه CVIاز نظرخواهي از خبرگان، براي محاسبه پس 

 جمع و بر تعداد كل متخصصان تقسيم شد. نتايج در جدول گزارش شده است.« نياز به بازبيني
 ها( در زيرمؤلفهCVIميزان شاخص روايي محتوا ): 7 جدول

 CVI زيرمؤلفه مؤلفه

 3 بيني دريافت امر ناخوشايندپيش احساس نگراني

 3 تهديدشدگي هدف

 3 اجتناب از منشأ خوف احساس مراقبت

 33/5 استقامت نسبت به دستيابي به هدف

 ،است. اين يافته 13/0ها باالتر از در همه زيرمؤلفه ،(CVI، شاخص روايي محتوا )1هاي جدول با توجه به يافته

براساس اظهارنظر خبرگان اسالمي است و حکايت از مناسب  ،شدهها با مستندات ارائهنشانگر مرتبط بودن زيرمؤلفه

 بودن شاخص روايي محتوا است.

 خوف از خدا

 مراقبتاحساس  احساس نگراني

 استقامت در هدف اجتناب از منشأ ترس تهديد هدف دبيني ناخوشاينپيش



 30 . . .  ها و روايي محتواي مدل مفهومي خوف از خدامؤلفه

 ها در سازه خوف از خدانظرات كارشناس خبره نسبت به ضرورت و عدم ضرورت هريك از زيرمؤلفه: 1جدول 

 كارشناس زيرمؤلفه مؤلفه

3 7 1 1 0 1 2 3 3 

احساس 

 نگراني

 ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ندناخوشايپيش بيني دريافت امر 

 م ض ن ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا تهديد شدگي هدف

احساس 

 مراقبت

 ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا اجتناب از منشأ خوف

 ض ن ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا ض ا استقامت نسبت به دستيابي به هدف

 م ض ن= مفيد است و ضرورتي ندارد، ض ن = ضرورتي ندارد.ض ا= ضروري است، 

 :پاسخ متخصصان مطابق فرمول زير محاسبه شد، CVRبراي تعيين 

𝐶𝑉𝑅 =
𝐸 −

𝑁
2

𝑛

𝑁
2

 

 تعداد كل متخصصان است. Nاند و پاسخ داده« ضروري»تعداد متخصصاني است كه به گزينة  neدر اين رابطه، 
 ها( در زيرمؤلفهCVRمحتوا )ميزان ضريب نسبي روايي : 1جدول 

 CVR زيرمؤلفه مؤلفه

 3 بيني دريافت امر ناخوشايندپيش احساس نگراني

 23/5 تهديدشدگي هدف

 3 اجتناب از منشأ خوف احساس مراقبت

 23/5 استقامت نسبت به دستيابي به هدف

مقدار  از باالتر ،هازيرمؤلفه همه درنفر خبره  3( CVR) محتوا روايي ، ضريب نسبي1جدول  هاييافته به توجه با
 ها در سازه خوف از خداست وزيرمؤلفه ضرورت هريك از گربيان يافته اين. است محاسبه شده براساس جدول الوشه

 .است محتوا روايي ضريب نسبي بودن مناسب از حکايت

 گيرينتيجه

هاي سازة خوف از خدا احساس نگراني است. يکي از مؤلفه ،عالمه طباطبائيشده از كالم براساس مستندات ارائه

كه در هيجان ترس، فرد موقعيت را به نتيجه تهديد در خصوص دستيابي به هدف است. همچنان ،احساس نگراني

هاي (، در هيجان خوف از خدا، فرد موقعيت362، ص 2332كند )ريو، صورت بالقوه خطرناك و تهديدكننده تعبير مي

عنوان يك ( به2315) تليشكند. اگر چه بيني ميبراي دستيابي به هدف پيش ،عنوان خطر و تهديدگيز را بهبرانخوف

بت به وجود وده، اما ترس را نشانگر تهديد عدم نستبه وجه تهديدكنندگي ترس اشاره نم ،فيلسوف اگزيستانسياليست

ا است و گربه اينکه ايشان يك انديشمند غايتخوف از خدا با توجه  ،عالمه طباطبائيكند. در تحليل تصور مي

 كند )خليليان شلمزاري وهاي اساسي طبيعت انسان مطرح ميهدفمندي را از نيازهاي بنيادين و يکي از مؤلفه

رو، (، در هيجان خوف تهديد نسبت به وجود فرد نيست، بلکه متوجه دستيابي به هدف است. ازاين2331خسروپناه، 

 كند.خدا، فرد از موقعيت تهديدشدگي هدف، احساس نگراني ميدر هيجان خوف از 



31   ، 3155بهار ، اولدهم، شماره چهارسال 

عنوان عاملي بازدارنده است. در تأييد اين احساس مراقبت به ،مؤلفة دوم خوف از خدا ،ديدگاه عالمه اساسبر

(. مؤلفه احساس مراقبت و خودپايي 221ص ، 2315تيليش، كند )ترس را عامل هشداردهنده معرفي مي ليشيت ،يافته

 كندپرستي و پيروي از هواي نفس بروز پيدا ميدر قالب مراقبت از ارتکاب معصيت، دنيا ،هيجان خوف از خدا در

 ترس از كه نيست چيزىآن  خدا از خوف از مراد ،رو، براساس اين مؤلفه(. ازاين231، ص 10، ج ق2130، طباطبائي)

 اعاتط برگزيدن و گناهان از خوددارى مراد بلکه شير، از ترسيدن فهم و شعور مثل گذرد،مى انسان خاطر در بيم و

ي كس و است گناهان از شدن دور و داشتن پروا به تشويق ،تعالى خداى سوى از «َتخْوِيف»رو، واژة خداست. ازاين

 (.613ص ،2ج ،2311 اصفهاني، راغب) نيست خائف نکرده، ترك را گناهان كه

 ؛آيددست ميبهشناسي همسويي اين سازه با مفهوم ابهت در دانش روان ،هاي خوف از خدابا توجه به مؤلفه

(، Keltner & Haidtپردازد )كلتنر و هيدت )به رابطه بين افراد و خدايان مي ،احساس ابهت در اديان چراكه اساساً

ي جديدي جربه حسيك برتري و ت ،زماني كه افراد تجربه تماس با يك نيروي عالي را داشته باشند .(133، ص 1003

داده، کل ير شيهنگامي كه سردرگمي از بين رفت، حالت فرد تغ .شودسردرگمي و تحير مي موجبافتد كه به راه مي

عالمه (. اگرچه مفهوم خوف از خدا در انديشه 133)همان، ص  آوردها و وظايف جديد ايمان ميبه معيارها، فرمان

، 1؛ ج333، ص 3، جق2130ي، ئعنوان يك نيروي عالي )طباطبااوند بهاز ادراك قدرت، عظمت، قوت خد ،طباطبائي

برخالف مفهوم ابهت، خوف از خدا از همان ابتداي  ،اما در اين ديدگاه .گيرد( شکل مي13، ص 20ج؛ 100ص 

كه برخي انديشمندان مسلمان به اين ويژگي خوف آيد. چنانبخش و مثبت به حساب ميگيري عاملي ايمنيشکل

 (.216ص، 2330مصباح يزدي، ؛ 611، ص2330البالغه، نهج) انده نمودهاشار

است. اين  13/0ها باالتر از دهد اين شاخص در همه زيرمؤلفهنشان مي ،(CVIنتايج شاخص روايي محتوا )

ز ا شده براساس اظهارنظر خبرگان اسالمي است و حکايتها با مستندات ارائهنشانگر مرتبط بودن زيرمؤلفه ،نتيجه

نفر  3( CVR) محتوا روايي ضريب نسبيكه  ها نشان داديافته ،مناسب بودن شاخص روايي محتواست. همچنين

يك هر ضرورت نشانگر نتيجه، اين. ساس جدول الوشه استشده برامقدار محاسبه از باالتر ،هازيرمؤلفه همه خبره در

 محتواست. روايي شاخص ودنب مناسب از ها در سازه خوف از خداست و حکايتزيرمؤلفه از

عالمه رسد براساس ديدگاه هاي خوف از خدا و روايي محتواي الزم، به نظر ميبا توجه به استخراج مؤلفه

به اين معنا كه اگر تمركز بر دو  ؛اي استاي يا دومرحلهمرحلهيك مدل تك ،، مدل مفهومي خوف از خداطباطبائي

ها ههاي اصلي به زيرمؤلفاي و اگر تمركز عالوه بر مؤلفهمرحلهمدل مفهومي تك ،شده باشد مؤلفه اصلي استخراج

توسعه ابزار براي سنجش سازه براي ، مدل مذكور قابليت الزم روازايناي است. مدل مفهومي دومرحله ،قرار گيرد

شده در مراحل تدوين ابزار مبتني بر مدل مفهومي ارائه ،شود در مطالعات بعديخوف از خدا را دارد. پيشنهاد مي

  هاي سني مختلف انجام پذيرد.گروه
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