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چکیده
خودکنترلــی توانایــی فــرد در کنتــرل ارادی فرایندهــای درونــی و بروندادهــای رفتــاری اســت و معیــار
ســنجش کنتــرل نفــس ،انطبــاق بــا موازیــن شــرع و آموزههــای الهــی اســت .هــدف از ایــن پژوهــش،
شناســایی و تحلیــل مولفــه هــای شــناختی خودكنترلــی در كالم امــا م رضــا  gو تعییــن میــزان توجــه به
آن اســت .روش تحقیــق توصیفیتحلیلــی از نــوع تحلیــل محتواســت و واحــد تحلیــل ،مضمــون روایــت و
جامعــه پژوهــش روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب مســندالرضا gاســت .یافتههــای تحقیــق نشــان مــی
دهــد کــه مولفــه شــناختی خودکنترلــی در کالم امامرضــا gدر بــر گیرنــده  ۹۲مضمــون روایــت و ۳۰
ـناختی «خودکنترلــی» شــامل آگاهــی از زمینههــای
درصــد از مجمــوع روایــات رضــوی اســت .مؤلفــه شـ
ِ
تحقــق خودکنترلــی ،آشــنایی بــا عوامل ایجــاد خودکنترلی ،آشــنایی بــا آثــار خودکنترلی و شــناخت موانع
خودكنترلــی اســت .نتیجــه آن کــه ُبعــد شــناختی خــود کنترلــی عــاوه بــر تأثیــر بــر بعــد عاطفــی و رفتاری
بــه رشــد آگاهیهــا و اعتــای مهارتهــای عقالنــی ،تحلیــل و تفکــر در کنتــرل نفــس و در نهایــت ســعادت
بشــر منجــر میشــود.
کلیدواژهها :امام رضا ،gخودکنترلی ،مؤلفه شناختی ،تحلیل محتوا ،اخالق.
 .1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدfateme@ymail.com :
 .2دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم واحد تهران (نویسنده مسئول)dr.zo.akhavan@gmail.com :
 .3دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدsghotbi@shahed.ac.ir :
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مقدمه
انســان بــه عنــوان پیچیدهتریــن موجــود عالــم هســتی ،همــواره موضــوع مطالعــۀ علــوم بشــری
بــا گرایــش هــای گوناگــون قــرار گرفتــه اســت .در سراســر جهــان ،دانشــمندان بــا تدویــن ،نشــر
و توســعۀ علــوم بــا محوریــت انســان ،درصــدد نشــان دادن عظمــت وجــودی انســان هســتند.
مكتــب اســام بــا بینــش عمیــق و همــه جانبــۀ خــود ،تمامــی ابعــاد وجــودی انســان را مــورد توجه
قــرار داده و بــا واقعگرایــی خــاص خــود ،انســان را در جایــگاه واقعــی در نظــر گرفتــه اســت .بــر
ایــن اســاس كتــاب انســان ســاز قــرآن بــا تشــریح صفــات پســندیده و صفــات مذمــوم و برشــمردن
اســتعدادهای انســان ،ماهیــت او را بــه بهتریــن گونــه بــه تصویــر كشــیده اســت .اســام بــا آگاهــی
کامــل از نیازهــای مــادی و معنــوی انســان و داشــتن تعالیــم آســمانی هماهنــگ بــا فطــرت و عقل
آدمــی در حــوزۀ اخــاق تأثیــر گــذار اســت و باعــث ایجــاد تحــول در انســان میشــود؛ بــه گونـهای
کــه اگــر عناصــر معرفتــی و عبــادی در دیــن نتواننــد در حــوزۀ اخالقــی تأثیــر بگذارنــد بــه كمــال
خــود دســت نیافتهانــد .ایــن نــگاه مكتــب اســام عــاوه بــر حــوزۀ اخــاق در همــۀ زمینــه هــا از
ََ
َّ َ َّ َّ َ
الصــاة
«...و أ ِقـ ِـم الصــاه ِإن
جملــه احــكام و شــریعت نیــز پــا برجاســت .خداونــد میفرمایــد:
ْ َ
َت ْنهــى َعـ ْ َ ْ
ـاء َو ال ُم ْنك ِر(»...عنكبــوت )45 ،؛  ...و نمــاز را بــه پــا دار كــه نمــاز از كار زشــت و
ـن الفحشـ ِ
ِ
ناپســند بــاز مـیدارد ،...بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از صفــات انســانی نقــش بازدارنــده دارد ،بدین
معنــی كــه حافــظ وضعیــت مطلوب در نفــس اســت و آن را از افــراط و تفریــط در غرایز باز مــی دارد،
زمینهســاز فضیلتهــای اخالقــی متعــددی اســت .کشــش انســان به ســوی نیکــی هــا و در نهایت
میــل او بــه رضــا و قــرب الهــی ،توانایــی مهــارت خودکنترلــی در برابــر زشــتیها و گناهــان ،بــه طور
فطــری در نهــاد انســان از ســوی خداونــد بــه ودیعــت گذاشــته شــده اســت .انســان با تقــوای الهی
و بهرهگیــری از قــوای تعقــل و دوری از هــر آنچــه انســان را بــه ســمت پلیدیهــا ســوق میدهــد،
خــود را کنتــرل نمــوده و در مســیر قــرب الهــی پیــش مـیرود .بــر اســاس آموزههــای دینــی انســان
موظــف اســت قبــل از هركــس بــه اعمــال و رفتــار خــود نظــارت داشــته باشــد تــا بتوانــد بــر اســاس
شــاخصهای دینــی رفتــار خــود را كنتــرل و اصــاح کنــد .بیانــات پیشــوایان دیــن بــه عنــوان آینــه
تمــام نمــای دیــن بــه خوبــی نشــان دهنــده ایــن شــاخص اســت .برخــورداری از نعمــت عقــل بــه
عنــوان برتریــن موهبــت الهــی و بهرهمنــدی از آن در ســایۀ آمــوزه هــای وحیانــی باعــث رســیدن
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مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا (ملک و همکاران)

انســان بــه واالتریــن مقــام وجــودی ممكنــات عالــم میگــردد .عقــل باعــث میشــود انســان بــا
کنتــرل رفتــار خویــش و بازدارندگــی داوطلبانــه امیــال نفســانی ،در جهــت نیــل بــه کمــال مطلــوب
گام بــردارد .مهارتهایــی كــه بــرای تغییــر رفتارهــا و مهــار پاســخ هــای هیجانی شــدید الزم اســت،
در چارچــوب خودكنترلــی جــای میگیــرد.
در دهــه هــای اخیــر ،مطالعــات بیــن رشــتهای و رابطــۀ مؤلفــه هــای قرآنــی بــا متغیرهــای روان
شــناختی ،كانــون توجــه پژوهشــگران مختلــف قــرار گرفتــه اســت(آذربایجانی و موســوی اصــل،
 .)۵:۱۳۸5بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش معصومیــن  bبــه عنــوان برتریــن مربیــان انســان ،ایــن
پژوهــش بــرآن اســت تــا بــه تحلیــل بعــد شــناختی خودکنترلــی در روایات کتــاب مســند الرضا g
بپــردازد .در پیشــینۀ پژوهــش حاضــر تــا ســال هــای اخیــر ،پژوهشــی بــا موضــوع بررســی رابطــۀ
دینــداری بــا عامــل مســتقل خودكنترلــی یافــت نشــد .نــوآوری پژوهــش حاضــر شناســایی مؤلفــۀ
شــناختی خودکنترلــی در متــون روایــی امــام رضــا  gبــوده کــه بــا هــدف برجستهســازی اهمیت
خودكنترلــی در بهداشــت روانــی و بهبــود رفتارهــای اجتماعــی انجــام گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه
ضــرورت مطالعــات نظــری بــرای تحــول در علــوم انســانی و لــزوم تمســک بــه عتــرت ،ایــن تحقیــق
تالشــی در عرصــۀ شــکوفایی و تولیــد علــم مبتنــی بــر آمــوزه هــای دینی در ارتقای ســطح ســامت
معنــوی افــراد و جامعــه خواهــد بــود.

چارچوب مفهومی
مؤلفههــای شــناختی از دیــدگاه روانشناســی ،مؤلفــه هایــی هســتند که بــا جنبههــای گوناگون
دانســتن از جملــه ادراک ،داوری ،اســتدالل ،بــه خاطــر آوردن ،تفکــر و تصــور ارتبــاط دارد .بــه
عبــارت دیگــر مؤلفه هایــی که مجموعـهای از اعتقادها ،افــکار ،نگرش هــا ،انتظارهــا و رویدادهای
ذهنــی دیگــر را در بــردارد ،در دســته بنــدی مؤلفههــای شــناختی قــرار میگیرد(روزنهــان و
ســلیگمن .)26 :۱۳۸۵ ،از دیــدگاه صاحبنظــران علــم اخــاق ،مؤلفــه هــای شــناختی بــر
اســاس عملکــرد عقــل نســبت بــه قــوای دیگــر در نظرگرفتــه میشــود .نفــس انســان ،مشــتمل بــر
چهــار قــوای عقــل ،شــهوت ،غضــب و وهــم اســت .شــأن عقــل ،ادراك حقایــق امــور و تمیــز بیــن
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نیكیهــا و بدیهــا و امــر بــه كارهــای پســندیده و نهــی از صفــات مذمــوم اســت .مقتضــای عقــل
آن اســت كــه نگــذارد قــوای دیگــر ،نفــس را مطیــع خــود ســازد كــه اگــر عقــل ،ســایر قــوا را مطیــع
خودگردانــد ،بــرای قــوای دیگــر تهذیــب و پاكیزگــی بــه دنبــال دارد(نراقــی .)30 ،1386 ،بــه
همیــن دلیــل مكانیســم شــناخت تعقلــی از پیچیدهتریــن مكانیسـمهای وجــود انســان اســت كــه
اگــر دقــت شــود دروازه شــگفتی بــرای شــناخت خــود انســان اســت و بــدون شــناخت واقعبینانــه
از انســان ،شــناخت مســیر تكامــل و كمــال مطلــوب وی موضوعــی كامال مبهــم و نامفهــوم خواهد
بود(مطهــری۱۷: ۱۳۷۳ ،؛ امــان آبــادی .)42-29 :۱۳۸۲ ،بــا توجــه بــه دیــدگاه روانشناســی و
دیــدگاه اســامی میتــوان گفــت وجــه اشــتراک در تعریــف هــر دو نقــش عقــل بــه عنــوان عامــل
تعییــن کننــده در رفتــار مطلــوب و کنتــرل رفتــار نامطلــوب در نظــر گرفتــه میشــود و ایــن همــان
هــدف اصلــی تربیــت رفتــاری صحیــح اســت.
خودكنترلــی (ضبــط النفــس )1بــه معنــای توانایــی پیــروی از درخواســت معقــول ،تعدیــل رفتــار
مطابــق بــا موقعیــت ،بــه تأخیــر انداختــن ارضــای خواســتهها در چارچــوب قابــل قبــول اجتماعی
بــدون مداخلــه و هدایــت مســتقیم فــرد دیگــر اســت(جان بزرگــی .)۵۸: ۱۳۸۷،خودكنترلــی
حالتــی در درون فــرد اســت كــه او را بــه انجــام وظایفــش متمایــل ســاخته ،بــدون آنكــه عامــل
خارجــی او را تحــت نظــارت داشــته باشــد(الوانی .)۱۳۴: ۱۳۸۲ ،خودكنترلــی بــا واژههایــی
همچــون خویشــتنداری ،2اراده(3خداپناهــی ،)77 :1376 ،خــودداری ،4خودبــازداری،5
خودگردانــی ،6اداره خــود ،مدیریــت خــود ،7كفنفــس ،خودنظمــی ،خودمهارگــری ،8چیرگــی
برخــود ،9خودتأدیبــی ،تســلط برنفــس ،10خودتنظیمــی ،خودوارســی ،خــود ســازماندهی و در
علــوم اســامی بــا خویشــتنداری ،خویشــتنبانی ،خودپایــی ،خودنگهــداری،اراده ،تزكیــۀ نفس،
1. self control
2. self restraint
3. will
4. self restraint
5. self restraining
6. self administration
7. self management
8. self control
9. self governing
10. self governing
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مالكیــت نفــس ،تقوا(مطهــری ،)۱۷:۱۳۶۸ ،صبــر ،ورع ،خودتربیتــی و خوداصالحــی اشــتراك
معنایــی دارد(آذربایجانــی و دیلمــی .)۲۲۳: ۱۳۸۵ ،در تبییــن مفهــوم خودكنترلــی بیــان شــده
اســت :مراقبتــی درونــی اســت كــه بــر اســاس آن وظایــف محــول شــده انجــام و رفتارهــای ناهنجار
و غیــر قانونــی تــرك میگــردد بــی آنكــه نظــارت یــا كنتــرل خارجــی در بیــن بــوده باشــد(پیروز و
دیگــران .)25 :1386 ،خودكنترلــی حالتــی اســت در درون فــرد كه او را بــه انجام وظایفش متمایل
میســازد ،بــدون آنكــه عامــل خارجــی او را تحــت نظــارت داشــته باشــد(الوانی.)۱۳۴:۱۳۸۲،
همچنیــن خودكنترلــی توانایــی پیــروی درخواســت معقــول ،تعدیــل رفتــار مطابــق با موقعیــت ،به
تأخیــر انداختــن ارضــای یــک خواســته در چارچــوب پذیرفتــه شــده اجتماعــی بــدون مداخلــه و
هدایــت مســتقیم فردی دیگر تعریف شدهاســت(جان بزرگــی .)۵۸:۱۳۸۷ ،منظــور از خودکنترلی
در ایــن پژوهــش کلیــه مؤلفههــای شــناختی در روایــات امــام رضــا gاســت ،بــه عبــارت دیگــر
هــرگاه عامــل كنترلكننــده از خــارج بــه انســان منتقــل گــردد بــه صورتــی كــه شــخص با اختیــار و
آگاهــی بــه ارزیابــی و اصــاح عملكــرد خــود در قالب اســتانداردهای مشــخص و در جهــت اهداف
مطلــوب بپــردازد ،خودكنترلــی تحقــق یافته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،خودكنترلی فرایندی اســت
کــه شــامل طراحــی ،ایجــاد و حفــظ مجموعــۀ رفتــاری میشــود .خودكنترلی در ســیرۀ پیشــوایان
دیــن و بــه ویــژه در بیانــات امــام رضــا gاهمیــت بســزایی دارد و با ابعــاد شــناختی(مجموعهای از
اعتقادهــا ،افــکار ،نگرشهــا ،انتظارهــا و رویدادهــای ذهنــی) پیونــد میخــورد.

روش تحقیق
در ایــن پژوهــش بــرای تجزیــه و تحلیــل یافتههــا ،از جــدول تحلیــل محتــوا اســتفاده
شــده اســت .در مرحلــۀ آمادهســازی ،روایــات امــام رضــا gدر مســند امــام رضــاg
بررســی شــد و در اهــداف و ســؤاالت تحقیــق ،مجموعــه پیامهایــی کــه بــا کمــک آنهــا
میتــوان بــه ســؤاالت تحقیــق پاســخ داد ،جمــع آوری شــده و در مرحلــه بررســی پیــام،
عملیــات رمزگــذاری انجــام گرفــت .واحــد تحلیــل مضمــون کــه واحدهــای معنــادار
موجــود در جمــات روایــات امــام رضــا  gبــود ،جملــه بــه جملــه مطالعــه و کدگــذاری
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شــد و بــر اســاس محتــوای مرتبــط بــا موضــوع شــباهتها و تمایزهــای آن طبقهبنــدی
صــورت گرفــت.

مبانی نظری خودکنترلی
ویژگــی هــای رفتــاری انســان همــواره مــورد دقــت و مطالعــۀ روانشــناختی بــوده اســت.
روانشناســان معتقدنــد عمــدۀ رفتــار آدمــی بــه عهــدۀ هیجــان هاســت .انســان میتوانــد بــه
وســیلۀ هیجانهــا اطالعاتــی را دربــارۀ احســاس هــا ،نیازهــا و امیــال خــود بــه دیگــران منتقــل
کند(شــكوهی یكتــا و همــكاران .)45 :۱۳۸۸ ،تكانــه بــه هــر عمــل و رخــدادی گفتــه میشــود
كــه در پــی محركــی برانگیختــه میشــود و زمــان نهفتگــی كوتاهــی دارد؛ بــه طــوری كــه كنتــرل
آگاهانــه در آن انــدك اســت یــا وجــود ندارد(پــور افــكاری:۱۳۷۳،ج :1:ص .)44بنابرایــن،
كنتــرل تكانــه همــان توانایــی مقاومــت در برابــر انگیــزه هــای آنــی اســت كــه جهتگیــری
آگاهانــه در آن انــدك اســت .بدیــن ترتیــب ایــن مهــارت افــراد را بــه خودكنترلــی مبتنــی بــر
خودآگاهــی مــی رساند(شــجاعی۴۲: ۱۳۸۸ ،؛ كاظمــی و همــكاران  .)106 :۱۳۸۸،بنــا بــر
آنچــه گفتــه شــد ،اســاس خودكنترلــی ،توانایــی خــود در كنتــرل ارادی فرایندهــای درونــی و
بروندادهــای رفتــاری اســت كــه دارای مؤلفههــای شــناختی ،هیجانــی و رفتــاری اســت و
ســبب تســهیل رشــد اخــاق و وجــدان اخالقــی و در نهایــت باعــث رشــد خویشــتن میشــود .بــه
معنــای دقیــق ،ایــن فراینــد قبــل از تولــد آغــاز میشــود و تــا باالتریــن درجــه كــه تقواســت پیــش
میرود(قدیــری .)108 :۱۳۸۹ ،دانشــمندان در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند كــه
باورهــای اخالقــی بــه خصــوص باورهــای مذهبــی ضمــن ایجــاد احســاس گنــاه ،باعث میشــود
كــه افــراد لذتطلبــی را بــه تعویــق بیندازنــد ،تكانــه هــا را بــازداری كننــد و میــزان باالیــی از
خودمهارگــری را بــروز دهنــد(.)Kivetz , R .& Yuhung ,2006:572
در ارتبــاط میــان خودکنترلــی و آزادی انســان باید توجه داشــت که «آزادی» یكــی از گرانمایهترین
ارزشهــای انســانی اســت كــه همــواره در طــول تاریــخ بــه عنوان یــك ایدئــال سیاســی و اجتماعی
مطــرح بــوده اســت .آزادی ،رهایــی انســان از هــر قیــد و محدودیــت نیســت و آن چنانكــه بعضــی
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گفتــه انــد آزادی بــه معنــای رهایــی مطلــق انســان قابــل تصــور نیســت .چــرا كــه حتــی اگــر در
زندگــی انســان هیــچ عامــل محــدود كننــدهای وجــود نداشــته باشــد ،حداقل نیــروی تفكر انســان
یــا حیــات جمعــی او محدودیــت هایــی برایــش ایجــاد میكنــد .انســان موجــودی منفــرد نیســت
کــه حتــی در یــك گــروه كوچــك بتوانــد تمایالت فــردی خــود را ارضــا کند .از ســوی دیگــر تمایالت
ً
انســان همگــی بــا ارزش نیســتند و غالبــا بــا هــم در تضادنــد؛ از ایــن رو انســان نمیتوانــد خــود را
تســلیم تمایــات خویشــتن کنــد .آزادی بــه معنــای ایــن نیســت کــه هــر فــردی بتوانــد آنچــه را كــه
میــل دارد انجــام دهــد .آنكــه خــود را از شــر عامــل خارجــی رهــا و خویشــتن را تســلیم تمایــات
میكنــد ،ناخواســته خــود را اســیر عاملــی كــرده اســت كــه بــه هیــچ وجــه تحــت ضابطــه و قاعــده
در نمیآید(شــریعتمداری .)۳71-368 :۱۳۶۷ ،بنابرایــن ،بایــد آزادی را از معانــی گوناگــون
دیگــری چــون اســتقالل وجــودی و اختیــار ،عــدم وابســتگی بــه اعتبــارات و آمــال و آرزوهــای
محــدود و فناپذیــر و حاکمیــت بــر سرنوشــت خویــش جــدا کــرد تــا انســان از دام تحریــف و انحراف
و التقــاط محفــوظ بمانــد .متأســفانه یکــی از آفــات و بالیــای جبرانناپذیــر عصــر جدید جــدا کردن
آزادیهــای اجتماعــی از آزادیهــای معنــوی اســت .برخــی بیــن ایــن دو مقولــه ،گسســت و حتــی
تضــاد قائــل شــدهاند .آزادی بــدون حــد و حــدود اباحهگــری و انحرافهــای اخالقــی تربیتــی و در
حقیقــت بردگــی انســان و اســارت او در زنــدان شــهوات را بــه ارمغان آورده و منجر به ســوء اســتفاده
میشــود یــا مــورد اســتفاده ابــزاری بــرای افســار گســیختگی واقــع خواهــد شــد .در واقــع آزادی
معنــوی همــان آزادی درونــی و رهایــی از همــه قیــود و آفــات و آســیبهای درون ذات یــا صفــات
نکوهیــده طبیعــی انســان و گرایــش طبیعــی انســان و نیــز گرایــش بــه ســوی صفــات پســندیدۀ
فطــری و بینــش و گرایــش و کش ـشهای فطــری اســت .بــه عبــارت دیگــر آزادی معنــوی همــان
مســیر خودشناســی و خودآگاهــی تــا خودســازی و خودرهایــی اســت كــه انســان را از ماســوی الله
عبــور میدهــد تــا بــه حقیقــت واحــد برساند(اســتادی و رودگــر .)65 :۱۳۹۲ ،بنــا بــر آنچــه بیــان
شــد آزادی معنــوی رهــاورد ایمــان بــه خداســت کــه در تعالیــم دینــی بــا عنــوان جهــاد بــا نفــس یــا
جهــاد اکبــر از آن یــاد شــده اســت .آدمــی بــا فطــرت الهــی طبیعــت خــود را كنتــرل و بــا هواهــای
نفســانی بــه آزادی درونــی میرســد .آزادی برابــر بــا بیقیــدی نیســت  ،بلكــه میتوانــد وســیلهای
بــرای نیــل بــه ایدئــال هــا باشــد.
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اصول خود کنترلی
در اینجــا یــک ســوال اساســی بــه وجــود میآیــد کــه آیــا از منظــر اســام میتــوان بــرای
خودكنترلــی ،اصولــی را در نظــر گرفــت تــا در ســایه پایبنــدی بــه آن بــه تعالــی معنــوی رســید؟ بــر
اســاس آموزههــای دینــی اصــول تربیتــی خودكنترلــی عبــارت اســت از:
 .1-4اصل خدامحوری
یكــی از عامتریــن اصــول در تربیــت اســامی و جوهــرۀ اساســی رفتــار یــك فــرد دینــدار را
خدامحــوری تشــكیل میدهــد .مفهــوم خدامحــوری بــه طــور مشــخص عبــارت اســت از انجــام
یــا قصــد انجــام تمامــی اعمــال و رفتــار انســان بــر اســاس معیارهایــی كــه خداونــد بــرای انســانها
تعییــن كــرده بــه منظــور كســب رضایــت الهــی صــورت میپذیــرد .ســخن امــام رضــا...« :g
والعمــل كلــه ریــاء اال مــا كان مخلصــا واالخــاص علــى خطــر عظیــم حتــى ینظــر العبــد بمــا یختم
لــه»( عطــاردی ،بیتــا ،ج...« )33 : 1و همــه اﻋمــال درﻣﻌﺮض ریــا اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از روى
اﺧﻼص ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﻼص ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ بزرگ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ بنده ببیند ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
کشــید» .همچنیــن ســخن امــام رضــا« gمــا أخلص عبــد لله عز وجــل أربعیــن صباحــا إال جرت
ینابیــع الحكمــة مــن قلبــه علــى لســانه»(همان )290 :بــه جــاری شــدن چشــمههای حکمــت از
قلــب بــه زبــان انســان در صــورت  40روز خالــص کــردن خــود بــرای خــدا اشــاره دارد و ایــن روایــات
بــا تاکیــد بــر اصــل خدامحــوری در اندیشــه و رفتــار آدمــی حاکــی از آن اســت که فــرد اقــدام کننده
بــه کنتــرل نفــس خویــش بایــد فعالیــت خــود را براســاس معیارهــای الهی ســاماندهی نمایــد و پایه
و اســاس خدامحــوری در اعمــال دینــداران جلــب رضایــت خداونــد در نظــر گرفتــه میشــود.
 .2-4اصل تعبدمداری
مفهــوم واژۀ تعبــد گویــای نوعــی ارتبــاط انســان(عبد) بــا خدا(معبود) اســت كه مســتلزم تواضع،
خشــوع و فروتنــی در برابــر خداونــد و پرهیــز از هــر گونــه طغیــان ،تكبــر و گردنكشــی از دســتورها
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و احــكام الهــی اســت(ابن فــارس۱۴۱۰ ،ق .)۲۰۶:از نظــر قــرآن فــرد مؤمــن تنهــا دلیــل انجــام
عمــل را اطمینــان بــه سرچشــمه گرفتــن آن از جانــب خداونــد میدانــد و بــه صــرف آگاهــی از این
نكتــه كــه عمــل مزبــور از دیــد الهــی مطلــوب یــا غیرمطلــوب اســت اقــدام بــه انجــام آن یــا اجتناب
از آن میكنــد .بــر ایــن اســاس فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،آگاه اســت
کــه فعالیتــش از نظــر خداونــد مطلــوب اســت .در واقــع بنــدگان بــا تواضــع و خشــوع در تمــام رفتار
خــود ســعی در رعایــت اصــل تعبدمــداری دارنــد .فرمــوده امــام رضــا« gأقــرب مــا یكــون العبــد
مــن اللــه عــز وجــل وهــو ســاجد»(عطاردی ،بــی تــا ،ج )155: 2و « ...و قیــام بیــن یــدی الجبــار
جــل جاللــه بالذلــة والمســكنة والخضــوع واالعتراف»(همــان) بــه خوبــی بــر اصــل تعبدمــداری و
خضــوع عبــد در پیشــگاه خالــق هســتی تاکیــد دارد.
 .3-4اصل کنارهگیری نکردن از اجتماع
دیــن بــا نگرشــی فراتــر از رفــع نیازهــای مــادی بشــر ،بســیاری از درخواسـتهای انســان در رونــد
زندگــی فــردی و اجتماعــی از نظــر انتخــاب ،نحــوۀ عمــل و مســیر آن را جهــت داده و بــه همیــن
دلیــل تربیــت بــر محــور چنیــن نگرشــی ،مســتلزم منفــك نشــدن از متــن زندگــی خواهــد بــود.
چنانكــه در چارچــوب تربیــت دینــی ،ترغیــب بــه كنارهگیــری از اجتمــاع و تقویــت روحیــۀ انــزوا و
ً
مرتاضانــه در فــرد ،امــری كامــا غیــر متعــارف بــه شــمار خواهــد آمــد .بــر ایــن اســاس فــردی که به
کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،از اجتمــاع كنارهگیــری نکــرده و از متــن زندگــی منفــک
نمیشــود .فراوانــی  313مضمــون روایــت امــام رضــا gشــامل «معاشــرت بــا دیگــران»« ،رعایــت
حــق دیگــران» و  ...بــا فراوانــی 211مضمــون روایــت در ُبعــد «معاشــرت بــا دیگران» شــامل حســن
رفتــار ،حســن گفتــار و نابایسـتهای معاشــرتی(قطبی و دیگــران )5: 1393 ،گــواه ایــن ادعاســت
کــه انســانی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،از اجتمــاع كنارهگیــری نمیشــود و از
متــن زندگــی منفــک نمیشــود.

سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

183

184
 .4-4اصل توجه به اصالح فردی
در اندیشــۀ تربیــت اســام ،انســان بــه صــورت فــرد در مــدار تربیــت و اصــاح قــرار خواهدگرفــت.
مفاهیمــی چــون تهذیــب ،تزكیــه ،تأدیــب در فرهنــگ اســامی حاكــی از نوعــی رویكــرد اصالحــی
و تربیتــی فــردی اســت .بــر ایــن اســاس ،فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد
معتقــد اســت کــه:
ُ ُّ َ ْ
َ ْ
س ِب َما ك َس َبت َر ِه َینة» (مدثر.)۳۸ ،
ف
الف .انسان مسئول اعمال خویش است؛ «ک 
لن ِ
ب .هــر فــرد بایــد در مــدار كنتــرل و نظــارت تنهــا خداونــد و نــه دیگــر عواملــی چــون جامعــه
«مــا َی ْلفـ ُـظ مــن َقـ ْـول إ َّل َل َد ْیــه َرقیـ ٌ
باشــد؛ َ
ـب َع ِتیــد» (ق.)۱۸ ،
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ج .انســان بــه تنهایــی مــورد محاســبه و ارزیابــی قــرار میگیــرد؛ َّ«ل َقـ ْـد َأ ْح َص ُ
ئهـ ْـم َو َع َّد ُهـ ْـم َعـ ًّـدا»
(مریــم.)۹۴ ،

َ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ِّ
یء ب ُجـ ْـرم َّ
اللـ ُـه ْال َبــر َ
یم َو ل ُی َعــذ ُب
ـق
ـ
الس
نگاشــتۀ امــام رضــا gبــه فضلبنســهل  :و ل یأخــذ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
َ
ـاء وال تــزر وازرة وزر اخــرى (عطــاردی ،بیتــا ،ج ،)500 :2ایــن
ـ
ن
ـوب الْبـ ِ
اللــه البنــاء الطفــال ِبذ ِ
ّ ّ
عزوجــل بیگنــاه را بــه جــرم گنـهکار و فرزنــدان و کــودکان را بــه جــرم پــدران،
ســخن کــه خــدای
مجــازات نمیفرمایــد نشــان میدهــد کــه هرکــس بایــد شــخصا پاســخگوی اعمــال خویــش باشــد
و نمیتوانــد گنــاه خویــش را بــه دوش دیگــری بینــدازد .البتــه نقــش غیرقابــل انــکار تک تــک افراد
در ایجــاد جامعــه ســالم نکتـهای اســت کــه اهمیــت اصــل توجــه بــه فــرد را به خوبــی نشــان خواهد
داد .توجــه هــر فــرد در تربیــت دینــی خــود و بهــا دادن بــه ایــن مســئله منجــر بــه ســهولت در تأمین
اهــداف جامعــه خواهــد شــد.
 .5-4اصل عملگرایی
بــا در نظــر داشــتن دیــدگاه دینــی در کنــار آگاهــی هــای انســان عملکــرد وی همــواره مــورد
ســنجش قــرار خواهدگرفــت .انعــكاس آگاهــی در حیطــۀ رفتــار انســان بــا تأکیــد مــد نظــر اســت.
فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،صــرف نظــر از شــناخت و آگاهــی نســبت
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بــه آنچــه عمــل میکنــد ،انعــکاس آموختــه هــای خــود را در رفتــار مبتنــی بــر خویشــتنداری و
مهــار نفــس مــورد دقــت نظــر قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه بیانــات مذکــور عملگرایــی بــا هــدف
خودکنترلــی بــدون در نظــر داشــتن آگاهــی امکانپذیــر نخواهــد بــود و در واقــع اســاس عملگرایی
را آگاهــی تشــکیل میدهــد .ســخن امــام رضــا...« gإال أن یكــون لــی عمــل صالــح فاكــون
أفضــل بــه منه»(همــان )504 :تاکیــد مــی کنــد کــه آنچــه مــاک برتــری اســت نــه خویشــاوندی با
پیامبــر nبلکــه عمــل صالح اســت.
 .6-4اصل اخالق مداری
مهمتریــن اركان و اهــداف مهــم دیــن ،اخــاق اســت .هــدف از تمامــی معــارف دیــن و انجــام
مناســك و شــعائر ،ایجــاد تحــول اخالقــی در انســان اســت .ایــن اهمیــت بــه انــدازه ای اســت کــه
اگــر عناصــر معرفتــی و عبــادی در دیــن نتوانــد در حــوزۀ اخالقــی تأثیرگــذار باشــد ،كمــال خــود را
نیافتــه و ایــن موضــوع بــه وضــوح در قــرآن روشــن اســت .قــرآن كســب معرفــت را ابــزاری بــرای نیل
بــه تحــول اخالقــی دانســته ،حــال آن كــه معرفــت در حــوزۀ جهــان شناســی باشــد ،یــا آگاهــی از
امــور غیــب و یــا معرفــت از وقایــع تاریخی(هــود )۱۲۰،و از ســویی دیگــر ،نــگاه قــرآن بــه احــكام و
ْ ُ
شــریعت ،نگاهــی حاكــی از توجــه بــه اخــاق اســت ،همــان طــور کــه خداونــد میفرمایــد « :اتــل
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اللـ ِـه أك َبـ ُـر َو اللـ ُـه َی ْعلـ ُـم مــا ت ْص َن ُعون»(عنكبــوت )۴۵،امــام رضــا gبــه نقــل از پــدران خویــش از
رســول خــدا nمــی فرماید«:علیكــم بحســن الخلــق فــان حســن الخلــق فــی الجنــة ال محالــة،
وإیاكــم وســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــی النار»(عطــاردی ،بیتــا ،ج .)296 :1بــر اســاس اصــل
اخالقمــداری ،فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام میکنــد ،بــا مهــار اخــاق ناشایســت
از وجــود خویــش و بــاور بــه ســرانجام نیکــوی خــوش اخالقــی اقــدام خــود را در جهــت تحــول برای
کســب فضایــل اخالقــی بــه منظــور رســیدن بــه کمــال انســانی تنظیــم میکنــد.
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 .7-4اصل اعتدال گرایی
اعتــدال گرایــی بیانگــر رعایــت اعتــدال و تــوازن در تربیــت انســان و پرهیــز از افــراط و تفریــط
اســت .البتــه ایــن اصــل متضمــن دو امــر اســت:
الــف .مفهــوم اعتــدال ،در برگیرنــدۀ جامعیــت اســت؛ بدیــن معنــا كــه آنچــه در تربیــت اســامی
مــد نظــر قــرار میگیــرد ،شــامل تمــام نیازهــا و خواســته هــای وجــودی انســان اســت .ایــن
جامعیــت مســتلزم رعایــت اعتــدال در میــان نیازهــای مزبــور و پرهیــز از افــراط و تفریــط در مواجهۀ
بــا آنهاســت.
ب .رعایــت اعتــدال و میانـهروی بــرای پاســخگویی بــه یك نیــاز ،انســان را از افــراط و زیــادهروی در
پرداختــن بــه آن باز مـیدارد.
بــر اســاس اصــل اعتدالگرایــی ،فــرد خودکنتــرل از افــراط و تفریــط پرهیــز و بــا پیــروی از موازیــن
شــریعت جانــب میانـهروی را طی کــرده و بــر آن تداوم مـیورزد.
امــام رضــا gدر بخشــی از پاســخ بــه ســوال از نفقــه بــا تاکیــد بــر اصــل اعتــدال میفرمایــد:
«أمــا تعــرف أن اللــه عزوجــل كــره االســراف وكــره االقتــار ؛ آیــا نمیدانــی کــه خداونــد بــزرگ
اســراف (زیــادهروی) و اقتــار (ســختگیری) را ناخوشــایند دارد»(عطــاردی ،بیتــا ،ج.)280 :2
 .8-4اصل نظارت مداری
اصــل نظارتمــداری آن اســت كــه هســتی در محضــر خداونــد تبــارك و تعالــی اســت و او بــر همــۀ
امــور آگاهــی دارد .بنابرایــن تأثیــر كیفیــت نظــارت بــر رفتــار و احــوال انســان ،مرهــون میــزان آگاهی
و اعتقــاد او بــه امــر نظــارت و چگونگــی آن اســت .توجــه بــه اصــل نظــارت الهــی بــر اعمــال انســان
باعــث میشــود فــرد در هــر لحظــه خــود را در پیشــگاه خداونــد حاضــر ببینــد و در مواجهــه بــا امــور
ً
ً
ناشایســت نفــس خــود را مهار و خویشــتن را کنتــرل کند .برخی صفــات الهی مانند ســمیعا ،بصیرا،
ً
عالمــا ال یجهل(همــان )497 :در ســخن امــام رضــا gو تعابیــری مانند«واللــه لــم یزل خبیرا ممــا
یخلق»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )14 :1اصــل نظــارت الهــی را بــر مخلوقــات بــه خوبــی نشــان میدهد.
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 .9-4اصل آخرتگرایی
رهــاورد جهتگیــری زندگــی بــر مبنــای آخرتگرایــی ،تحولــی اساســی در رفتــار و ســلوك
انســان ایجــاد میكنــد .تربیــت دینــی مســئولیت ویــژهای در بــاروری عقــل دینــی از رهگــذر
القــای ذهنیــت آخرتاندیــش دارد .بــا ایــن توصیــف مفاهیــم دینــی سرشــار از یــادآوری
ســرای جاویــد و ایجــاد تنبــه در انســان نســبت بــه آن اســت .چنانچــه خداونــد در قــرآن
َ ْ ً
ْ ُ
َ ٌَ
َْ ٌ َ ْ َْ
َ َّ ُ َ ْ ً َ ْ
ــفاعة َو
ــیئا َو ال ُیق َبــل ِم ْنهــا ش
ــس ش
مــی
فرمایــد« :و ات ٌقــوا یومــا ال تجــزی نفــس عــن نف ٍ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ال ُی ْؤخــذ منهــا َعــدل َو ال هـ ْـم ُین َصـ ُـر َ
ون» (بقــره .)۴۸،همچنیــن امــام خمینــی(ره) دربــارۀ
ِ
تأثیــر آخــرت گرایــی در تربیــت انســان میفرمایــد« :اگــر انســان باورکنــد یــك مبــدأ بــرای
ایــن عالــم اســت و انســان بازخواســت خواهدشــد ،در مرحلــۀ بعــد از مــردن فنــا نیســت؛
مــردن انتقــال از یــك نقــص بــه كمــال اســت؛ ایــن نگــرش انســان را از همــۀ لغــزش هــا
نــگاه میدارد»(فراهانــی .)۱52 –۱05: ۱۳۷۸،آخرتگرایــی بــا ایجــاد انگیــزه رســیدن
بــه حیــات جاویــدان و گــذر از زندگــی کوتــاه دنیــا بــه وســیلۀ بیاهمیــت جلــوه دادن
لذتهــای دنیایــی نقــش بهســزایی در خودکنترلــی افــراد ایفــا میکنــد .از آنجــا کــه
عملکــرد آدمــی متاثــر از باورهاســت ،ایمــان بــه عالــم آخــرت بــر تعدیــل و رهبــری غرایــز
انســانی ،پــروش فضایــل اخالقــی و چگونگــی روابــط انســان بــا دیگــران نیــز تاثیرگــذار
ّ
اســت (قطبــی و دیگــران .)445 :1393 ،چنیــن اعتقــادی ایفــا کننــده نوعــی رابطــۀ علیــت
بیــن فعالیتهــای ایــن جهانــی و ســعادت و شــقاوت آن جهانــی و پشــتوانۀ محکمــی بــرای
کنتــرل رفتارهــای آدمــی اســت .بــه تعبیــر دیگــر اعتقــاد بــه معــاد ،نگــرش انســان را بــه
دنیــا تغییــر داده ،دنیــا را بــراى انســان بــه عنــوان ابــزارى در جهــت نیــل بــه اهــداف واالى
انســانى و رســیدن بــه یــك زندگــى جاویــد و همیشــگى قــرار مىدهــد .ســخن امــام رضــا
« gمــن أقــر بتوحیــد اللــه و ...المســائلة فــی القبــر والحــوض والشــفاعة وخلــق الجنــة
والنــار والصــراط والمیــزان والبعــث والنشــور والجــزاء والحســاب فهــو مؤمــن حقــا وهــو مــن
شــیعتنا أهــل البیــت»( عطــاردی ،بیتــا ،ج )47 :1بــا تاکیــد بــر اصــل آخــرت بــاوری ،آن را
از شــروط بنیادیــن ایمــان حقیقــی و پیــروی از اهــل بیــت bبــر مــی شــمرد.
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 .10-4اصل آرمان گرایی
تربیــت دینــی بــر اســاس آرمانــی مشــخص انجــام میپذیــرد و در چارچــوب آن ،اقدامــات
مربــوط بــه انتخــاب هــدف هــا و اتخــاذ رویــه هــای تربیتــی صــورت میپذیــرد .بــر اســاس اصــل
آرمانگرایــی فــرد خودکنتــرل هــدف غایــی آفرینش بشــر را رســیدن بــه قــرب الهی در نظر داشــته
و خــود را از موانعــی کــه وی را از هــدف اصلــی دور میکنــد نگــه مـیدارد .جهــان ماهیــت از اویــی
و بــه ســمت اویــی دارد و حاكمیــت جهــان از آن یــك نظــام عالــی هدایــت الهــی اســت(مطهری،
 .)۱۳۷۱:۲۳۳در نظــر گرفتــن قــرب الهــی در تمــام امــور و انجــام کارهــا بــا نیــت قربــة الــی اللــه،
جهــان بینــی الهــی در بعــد آرمانگرایــی میباشــد .ســخن امــام رضــا« : gو بذلــه ألهلــه قربــة
الــى اللــه تعالى»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )7 :1در مــورد کســانی کــه علــم را در راه خــدا بــه اهــل آن
بــذل مــی کننــد گواهــی بــر اهمیــت قــرب بــه خــدا در تعالــی عملکــرد انســان اســت.
 .11-4اصل خوف و رجا(بیم و امید)
خــوف و رجــا در تربیــت دینــی مكمــل یكدیگرنــد و همــواره انســان را از یــأس و غــرور پیراســته و
بــه امیــد و تواضــع آراســته میســازند .هرگــز نمیتــوان حركتهــای ســازندۀ تربیتــی را كــه منجــر
بــه اصــاح و تغییــر رفتــار در انســان میشــود بــدون وجــود انگیــزهای آشــكار متصور شــد .تشــویق
و تنبیــه ،پــاداش و جــزا و در نهایــت بهشــت و جهنــم در تعابیــر دینــی ،نمــادی روشــن و عاملــی
اساســی بــرای ایجــاد انگیــزش در انســان از رهگــذر نوعــی بیــم و امیــد و تــرس و عشــق اســت.
انســان بــا تركیبــی متعــادل از بیــم و امیــد ،حركتــی را آغــاز یــا آن را رهــا میكنــد؛ از ایــن رو هیــچ
گامــی در جهــت اصــاح و تغییــر وضعیــت موجــود ،بــدون گــذر از میــان ایــن دو مهــم در ســطوح
مختلــف ممكــن نیســت .اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه خــوف از قــدرت و جبــروت
خداونــد نبایــد منجــر بــه قطــع امیــد از رأفــت پــروردگار شــود و از ســوی دیگــر امیــد بــه رحمــت
و بخشــندگی الهــی نبایــد زمینــه افسارگســیختگی بنــدگان را فراهــم آورد .ســخن امــام رضــاg
از قــول حضــرت داوود« gحــق علــى مــن عرفــك أن ال یقطع رجاءه منك»(عطــاردی ،بیتــا،
ج )260 :1اهمیــت امیــد بــه پــروردگار را بــر خداشناســان آشــکار میکنــد.
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بــا در نظــر گرفتــن ایــن اصــول كــه بنیــاد تعلیــم و تربیــت در اســام را تشــكیل میدهــد و
دســتاوردهایی اعــم از پیــروی از قوانیــن مانــدگار الهــی ،انگیــزش درونــی ناشــی از حضــور خــدا
نــزد خود،كســب عــزت نفــس از طریــق اتــكال بــه خــدا ،اســتغنای درونــی از دیگــران ،رهایــی از
احســاس تنهایــی ،پرهیــز از ذهنگرایــی ،القــای روح معنــاداری بــه انســان و ایجــاد اعتمــاد و امید
در او و بــه ویــژه مراقبــه و محاســبه ،بــه ضــرورت وجــود نوعــی كنتــرل درونــی پــی خواهیــم بــرد كــه
بــه اندیشــه و رفتــار انســان صبغــۀ الهــی خواهــد بخشــید.

خود کنترلی و رابطۀ انسان با خود
حیــات دینــی انســان كــه تأمیــن كننــده اهــداف دینــی و انســانی اوســت ،در بســتر قلمروهــای
دینــی ســامان مییابــد .قلمروهــای دینــی ،ســازگار بــا عناصــر دینــی و تســهیل كننــدۀ تحقــق
نقشهــای محــوری عناصــر دینــی بــه شــمار میرود(حیــدر كوشــا .)73 :۱۳۸۹ ،اســام در
سیاســت كنترلــی خــود ،هــم بــه كنترلهــای رســمی و هــم بــه كنترلهــای غیررســمی توجــه
داشــته اســت و از ســویی ســازوكارهای رســمی و غیررســمی بــه صــورت همســو عمــل میکنــد
و ایــن مســئله یكــی از نقــاط قــوت سیاســت كنترلــی دیــن بــه شــمار م ـیرود؛ زیــرا كنترلهــای
غیررســمی ،اهرمهــا و ســازوكارهای درونــی را در خــود جــای داده و كنترلهــای رســمی و بیرونــی
هنگامــی كارامــد خواهــد بــود كــه بــا اهرمهــای درونــی همســاز باشــد(همان.)71 :
خودكنترلــی در میــان انــواع ارتباطــات انســان كــه در ســطوح ارتباطــات درونفــردی ،ارتباطــات
بیــن فــردی ،ارتباطــات شــبكهای ،ارتباطــات جمعــی ،ارتباطــات گروهــی و ارتباطــات بــرون فردی
( )Geyer, A.& Baumeister ،1384: 244و بــا تقســیم بنــدی دیگــری درحوزههــای رابطۀ انســان
بــا خــود ،رابطــۀ انســان بــا خــدا ،رابطــۀ انســان بــا دیگــران ،رابطــۀ انســان بــا محیــط (میرزایــی
اهرنجانــی و همــكاران )۹۶: ۱۳۸۵ ،مطــرح شــده اســت ،در حــوزۀ درون فردی(رابطــۀ انســان بــا
خــود) جــای میگیــرد و معــارف دینــی همــواره بــه ایــن مهــم توجــه داشــته انــد .خداونــد متعــال
عــاوه بــر آن كــه نفــس انســان را بــه عنــوان حقیقــت او معرفــی كــرده اســت ،نفــس را منشــأ درك
حقایــق و كســب فضایــل قــرار داده كــه انســان بــا درك از خویشــتن خویــش میتوانــد خــدا را
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بشناســد و بــه رســتگاری و ســعادت دنیــا و آخــرت دســت یابــد و در صــورت غفلــت از خــود و نادیده
گرفتــن و انــكار نفــس ،هــم خــدا را فرامــوش خواهدكــرد و هــم هویت خویــش را به هیچــی و پوچی
تبدیــل میكنــد .بــا توجــه بــه آنچــه ذكــر شــد میتــوان زمینــه هــای دینــی رابطــۀ انســان بــا خــود
را بــه شــرح ذیــل تقســیم کــرد:
 .1-5حقیقت انسان
قــرآن كریــم كــه نخســتین و معتبرتریــن منبــع هدایــت و محكمتریــن ارتبــاط خالــق و مخلــوق
اســت انســانها را مخاطــب قــرار داده و همــواره آنهــا را بــه تدبــر در نفــس خــود فراخوانــده اســت.
َ ُ َُْ ُ
قــرآن كریــم خطــاب بــه مؤمنــان میفرمایــد« :یــا َأ ُّی َهــا َّالذیـ َ
ـن َآم ُنــوا َعل ْیكـ ْـم أنف َســكم» (مائــده،
)۱۰۵؛ اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد ،بــه خودتــان بپردازیــد.
 .2-5درك و آگاهی انسان
در بینــش دینــی درك حقایــق از آن نفــس اســت ،آن چنانكــه امــور دیگــر ماننــد اعضــا و جــوارح،
ابــزار و در خدمــت نفسانــد .بــه همیــن دلیــل خودفراموشــی ،فراموشــی دیگــران و از جملــه
َ َ ُ ُ
«و التكونــوا
خدافراموشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت .خداونــد متعــال در ایــن بــاره میفرمایــد:
ّ َ َ ْ ُ ُْ
َّ َ َ
ســاه ْم أنف َس ُه ْم(»...حشــر)۱۹ ،؛ و چــون كســانی مباشــید كــه خــدا را
یــن ن ُســوا اللــه فأن
كال ِذ
فرامــوش كردنــد و او[نیز]آنــان را دچــار خــود فراموشــی كــرد.
 .3-5اعمال و رفتار انسان
َ َ َ ْ َ َ ٌ
ُ ُّ َ ْ
هینــة»
ـس ِبمــا كســبت ر
ـ
ف
قــرآن كریــم دربــارۀ اهمیــت اعمــال و رفتــار انســان میفرمایــد« :كل ن ٍ
َ
(مدثــر)۳۸ ،؛ هــر نفســى در گــرو عملــى اســت كــه انجــام داده اســت.در آیــۀ دیگــر آمــده« :ف َمـ ْ
ـن
َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ً
ْ ْ َ َ َ
ـرا َیـ َـر ُه َو َمـ ْ
ـن َی ْع َمــل ِمثقــال ذ َّر ٍة شـ ًّـرا َیـ َـر ُه» (زلــزال۸ ،ـ)۷؛ پــس هركــس بــه
یعمــل ِمثقــال ذر ٍة خیـ
قــدر ذرهاى كار نیــك كــرده باشــد پــاداش آن را خواهــد دیــد و هركــس بــه قــدر ذرهاى كار زشــتى
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مرتكــب شــده آن هــم بــه كیفــرش خواهــد رســید .ســخن امــام رضــا «gإن أنفســكم مرهونة
باعمالكم»(عطــاردی ،بیتــا ،ج )186 :2بــه ارتبــاط تنگاتنــگ میــان نفــس آدمــی و اعمــال اشــاره
داشــته و میفرمایــد کــه جانهایتــان در گــرو اعمــال شماســت .درك حقایــق و كســب فضایــل
اعمــال و رفتــار انســان همگــی از نفــس انســان نشــأت میگیــرد.
لیكــن آدمــی بــرای رســیدن بــه كمــال بایــد ارتبــاط درون فــردی خــود را تقویــت كنــد امــا نفــس
آدمــی بــا وجــود منشــأ الهــی و ویژگیهــای مثبتــی كــه دارد ،همــواره بــا موانعــی بــر ســر راه مواجــه
اســت .بــرای از میــان بــردن ایــن موانــع و تقویــت ویژگــی هــای مثبــت نیازمنــد محافظــی اســت
كــه گاه و نــاگاه از او حســاب كشــد و همــواره بــر او نظــارت داشــته باشــد .ایــن امــر مســتلزم توجــه
پیوســته بــه چهــار اصــل اساســی اســت:
 .4-5مشارطه
اصــل مشــارطه در كنتــرل درونــی را بــه گام اول در كنتــرل بیرونــی( تعییــن اســتاندارد) تشــبیه
كردهانــد؛ زیــرا در تعییــن اســتانداردها و معیارهــا ،شــفافیت وظایــف و یــادآوری آنهــا مهــم
اســت كــه افــراد خــود را متعهــد بــه انجــام دادن آن بداننــد تــا بــدون هیچگونــه عیــب و نقصــی
ط كــردن و تعهــد گرفتــن از نفــس كــه دنبــال
اجــرا كنند(الوانــی و همــكاران .)۲۴۹: ۱۳۸۶ ،شــر 
گنــاه نباشــد و آنچــه ســبب غضــب الهــی اســت از او صــادر نشــود و در طاعــات واجــب كوتاهــی
نكند(نراقــی.)۶۹۷: 1386 ،
 .5-5مراقبه
مراقبــه در دو مــورد بــه كار میرود:خداونــد هــر انســان بلكــه هــر موجــودی را زیــر نظــر دارد و
ً
َّ َّ َ َ َ ُ
كان َعل ْیكـ ْـم َرقیبــا» (نســاء)۱،؛ خداونــد مراقــب
بــرای متوجــه کــردن آنهــا مــی فرمایــد«ِ :إن اللــه
اعمــال شماســت.
َ
انســان بایــد نفــس خــود را زیــر نظــر بگیــرد .خداونــد در قــرآن اشــاره کــرده و میفرمایــد« :یــا أ ُّی َهــا
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َ ُ َُْ ُ
َّالذیـ َ
ـن َآم ُنــوا َعل ْیكـ ْـم أنف َســك ْم» (مائــده )۱۰۵،؛ اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد ،بــه خودتــان
ِ
بپردازیــد.

 .6-5محاسبه
محاســبه انســان را بــه حسابرســی از اعمــال خویــش قبــل از حسابرســی خــدا فــرا میخوانــد.
َ
انســان بایــد نفــس خــود را بــه حســاب کشــد و بــه بررســی عملكــرد و رفتــار خــود بپردازد«.یــا أ ُّی َهــا
َّ
َ
َّ ُ
ْ َ
َّالذیـ َ
اللـ َـه َو ْل َت ْن ُظـ ْـر َن ْفـ ٌ
ـس مــا ق َّد َمــت ِلغد»(حشــر)۱۸ ،؛ اى اهــل ایمــان ،خــدا تــرس
ـن َآم ُنــوا اتقــوا
شــوید و هــر كســى نیــك بنگــرد تــا چــه عملــى بــراى فــرداى قیامــت خــود پیــش مىفرســتد .اصل
محاســبه در مقایســه بــا گامهــای كنتــرل بیرونــی بــه مقایســه و تطبیــق اطالعــات بــه دســت آمــده
بــا اســتانداردهای از پیــش تعییــن شــده شــباهت دارد ،زیــرا در ایــن اصــل فــرد عملكــرد خــود را
ً
دقیقــا میســنجد تــا درســتی یــا نادرســتی آن را كشــف نماید(الوانــی و همــكاران.)۳۵۰: ۱۳۸۶ ،
 .7-5معاتبه
معاتبــه زمانــی اســت کــه فــرد خــود را مقصر و خطــاكار مییابــد و بدون مســامحه در مقام ســرزنش
برمیآیــد ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــه جــرم معتــاد شــده و در نهایت بازداشــتن آن از خطا مشــكل
میگردد(نراقــی .)703:1386 ،بــا معاتبــه کــردن نقــاط ضعــف شــخصیت مشــخص میشــود و
فــرد پیگیــر اصــاح نقــاط ضعــف مــی شــود(زارع )48 :۱۳۸۴ ،بدیــن ترتیــب انســان بــا رعایت این
اصــول ،بــه رابطــه اش بــا خــود اســتمرار میبخشــد و بــا تقویــت آن بــه فــردی خودكنتــرل تبدیــل
میشــود.
در معــارف دینــی ،مفهــوم خودكنترلــی در مفاهیمــی چــون محاســبۀ نفــس ،تقــوی و پرهیزگاری
و نیــز صبــر متبلــور میشــود كــه در قــرآن و روایــات بــه عنــوان عاملــی مؤثــر در ســعادت انســان
بیــان شــده اســت .از میــان ایــن تعابیــر ،محاســبۀ نفــس الزمــۀ خودكنترلــی ،تقــوی خمیــر مایۀ آن
و صبــر نزدیكتریــن و كاملتریــن تعبیــر بــرای ایــن مهــارت درونــی هســتند.
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 .6موانع خودكنترلی
عواملــی کــه موجــب عــدم کنتــرل نفــس یــا از بیــن رفتــن كاركردهــای مثبــت خودكنترلــی
میشــود ،بــا عنــوان موانــع خودکنترلــی مطــرح میگــردد .زمانــی كــه موانــع ایجــاد خودکنترلــی
از پیــش روی انســان برداشــته شــود و از آفــات تبــاه كننــدۀ آن بــه طــور جــدی پرهیــز شــود،
خودکنترلــی محقــق خواهدشــد .بــا توجــه بــه ایــن اصــل كــه بــرای تحقــق هــر امــری دو عنصــر
اساســی حــذف موانــع و تحقــق مقتضیــات الزم اســت ،گام نخســت بــرای تحقــق خودكنترلــی
حــذف موانــع خواهــد بــود .عمدهتریــن موانــع خودکنترلــی عبــارت اســت از:
دنیاطلبــی ،خودخواهــی ،خودمحــوری ،قــدرت طلبــی ،هــوای نفــس ،اســتبداد ،خودرأیــی،
ریاســت طلبــی ،محبــت كــور و افراطــی ،جمــود و لجاجــت ،خیانــت و بیوفایــی ،افــراط و تفریــط،
آرزوگرایــی ،شــهوت ،عجــبّ ،
تكبــر ،غضــب ،طمــع ،حرص،اكــراه ،خصومــت ،حســادت ،جهالت،
شــك و حیــرت ،مكــر وحیلــه ،جبــن ،ســوءظن ،انتقــام ،بدخلقــی ،كینــه ،ذلــت نفــس ،تفاخــر،
خودســتایی ،قســاوت ،غــرور ،غفلــت ،حــزن ،بــی اعتمــادی ،عجلــه ،جــزع ،فســق ،آزمنــدی،
خمودگــی ،بخــل ،عیبجویــی ،شــماتت ،مــراء و جــدال ،اســتهزاء و مســخره كــردن ،غیبــت،
تهمــت ،دروغ ،جــاه طلبــی ،مقــام دوســتی ،یــأس ،شــهرت طلبــی ،پــردهدری ،خشــونت ،تعـ ّـدی،
ّ
ّ
عصبیــت ،ظاهربینــی ،جــور و ســتم ،تنگنظــری ،ســفاهت ،شــرك،
حمیــت ،پســت همتــی ،ریــا،

كفــر و نفاق(دلشــاد تهرانــی.)۶۰۵: ۱۳۸۳ ،
بیتوجهــی در اجتنــاب از مــوارد فــوق ممکــن اســت بــه جهــت ضعــف اســتدالل اخالقــی و
كــم توجهــی بــه دســتورات و احــكام اخالقــی متأثــر از اطمینــان نداشــتن از درســتی و صحــت آن
باشــد(فتحعلی خانــی ،۱۳۷۹ ،ج )73:1و ممكــن اســت بــه علــت عــدم قــوت و اســتحكام انگیزۀ
رفتــار اخالقــی باشــد .بدیــن معنــی كــه ممكــن اســت فــرد بــه خودکنترلــی معتقــد باشــد و انگیزۀ
كافــی بــرای عمــل داشــته باشــد ،امــا انگیــزۀ وی تــداوم نیافتــه و بــر اثــر گرایــش هــا و عوامــل
بیرونــی و درونــی دچــار اختــال شــود.
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 .7ویژگی های افراد خودكنترل
پیامدهــای هــر رفتــار ،ویژگیهــا و خصوصیــات خــاص آن رفتــار را بــرای صاحــب رفتــار بــه ارمغان
خواهدداشــت .خودكنترلــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و افــراد خودكنتــرل بــه ســبب این
مهــارت ،ویژگیهــای رفتــاری خاصــی دارنــد .خودكنترلــی بــه عنــوان یــك ویژگــی شــخصیتی
بیماننــد در افــراد گوناگــون متفــاوت اســت .افــرادی كــه از خودكنترلــی باالیــی برخوردارنــد،
هــر كــدام بــا توجــه بــه ایــن كــه تــا چــه حــد خودكنترلــی دارنــد واكنــش هــای متفاوتــی نشــان
میدهنــد و رفتارهــای متفــاوت دارنــد .ایــن خصوصیــات در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت:
 .1-7فــرد صبــور از خطاهــا و ظلــم دیگــران چشــم میپوشــد و اهــل بخشــش و گذشــت اســت.
َ َ ْ َ ْ ُْ
ال ُ
ـن َص َبـ َـر َو َغ َفـ َـر إ َّ
«و َل َمـ ْ
َ
م
ـز
ـ
ع
ـن
ـ
م
ل
ـك
ـ
ل
ذ
ن
ـور» (الشــوری )43 ،و هركــس كــه صبــر پیشــه كنــد و
ـ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گذشــت نمایــد ،بــدون شــك ایــن از كارهــاى پــرارزش اسـت.
 .2-7فــرد صبــور ،هنــگام گرفتــاری و مصایب،یگانــه قدرت هســتی را مــی خوانــد« .إذا َأ َ
صاب ْت ُه ْم
ِ
ُ َ ٌ ُ
قالــوا إ َّنــا ل َّلــه َو إ َّنــا إ َل ْیــه راج ُعـ َ
ـون» (البقــره.)156 ،
مصیبــة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
«و ال ت ْسـ َـت ِوی
 .3-7در مواجهــه بــا بــدی هــا از ســوی دیگــران بــا حلــم و مــدارا رفتــار میكنــد.
َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ
َ
ـی ح ٌ
ـداو ٌة َكأ َّن ُه َو ِلـ ٌّ
میم *
ـن فـ ِـإذا الــذی ب ْینــك و ب ْینــه عـ
ی ِهــی أحسـ
السـ ِّـی َئة ْادفـ ْـع ِبالتـ 
الحســنة و ال
َّ ُ َ ٍّ
َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ
َ َّ
َ
َو مــا ُیلقاهــا ِإال الذیــن صبــروا و مــا یلقاهــا ِإال ذو حــظ عظیـ ٍـم» (فصلــت 34 ،و .)35

 .4-7افــراد صبــور در كارهــا مقاومــت بیشــتری دارنــد و برابــر بــا چندیــن غیــر صبور هســتند« .یا
َأ ُّی َهــا َّ
ون صابـ ُـر َ
ـن م ْن ُكـ ْـم ع ْشـ ُـر َ
ـن َع َلــى ْالقتــال إ ْن َی ُكـ ْ
ـی َحـ ِّـرض ْال ُم ْؤمنیـ َ
ون َی ْغل ُبــوا م َائ َت ْ
ُّ
ـن َو ِإ ْن
ـ
ی
ـ
ب
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َِ ْ ُ َ ْ ً َ َّ َ َ َِ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ
ُ
َ
یكــن ِمنكــم ِمائــة یغ ِلبــوا ألفــا ِمــن الذیــن كفــروا ِبأنهــم قــوم ال یفقهــون» (االنفــال. )65 ،
َ ْ
اصبـ ْـر َعلــى مــا َی ُق ُولـ َ
ـون َو ْاه ُج ْر ُه ْم
 .5-7در برابــر رفتــار ناشایســت افــراد جاهــل بردبــار اســت « .و ِ
ً
َه ْجــرا َجمیال» (المزمــل. )10،
 .6-7زمــان از دســت دادن مادیــات صبــوری بــه خــرج میدهــد و كامــا منطقــی برخــورد
َ َْ
َ َْ
َ ْ َْ ُ
َ َّ
ـن ْال َخـ ْـوف َو ْال ُ
الث َ
ال ْ
ـیء مـ َ
میكنــدَ .
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ِ
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َ ِّ
َّ
الصابریـ َ
ـن» (البقــره. )15 ،
بشـ ِـر ِ

َّ
«الذیـ َ
ـن َص َبـ ُـروا َو َعلــى َر ِّب ِهـ ْـم
 .7-7همــواره بــه ذیصالحیتتریــن مقــام هســتی تــوكل میكنــد
َی َت َو َّك ُلـ َ
ـون» (النحل.)۴۲،

 .8-7در رنــج و بیمــاری خویشــتنداری میكنــد و هنــگام فقــر وتنــگ دســتی متیــن اســت و
ْ ْ
َ َّ
َ ُْ ُ َ َ ْ
َ ُ َ َّ
الضـ َّـراء َو حیـ َ
َ
ْ
ـن
و
ـاء
ـ
س
أ
ِ
بیتابــی نمیكنــد … « .و الموفــون ِبعه ِد ِهــم ِإذا عاهــدوا و الص ِابریــن ِفــی ال َب ِ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
ْ ُ
ولئــك ُهـ ُـم ال ُم َّتقــون» (البقــره.)۱۷ ،
ولئــك الذیــن صدقــوا و أ ِ
سأ ِ
البــأ ِ
ُ
ُ َ َ ُ ُ
َ َ َّ َ ُ
ـود ِه قالــوا َر َّبنــا
 .9-7در میــدان كارزار از دیگــران شــجاعتتر اســت« .و لمــا بـ َـرزوا ِلجالــوت و جنـ ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ ِّ ْ
ـت َأ ْق َ
دامنــا َو ْان ُص ْرنــا َع َلــى ْال َقـ ْـوم ْالكافریـ َ
ـن» (البقــره.)250،
أفـ ِـرغ علینــا صبــرا و ثبـ
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ ُ َ
ون فی َّ
السـ َّـر ِاء
 .10-7در موقعیــت هــای تنـشزا میتواند خشــم خــود را فرونشــاند« .الذیــن ین ِفق ِ
َ َّ
َ َّ
ـن َعن َّ
الل ُه ُیح ُّب ْال ُم ْحسـ َ
ـن ْال َغ ْیـ َـظ َو ْالعافیـ َ
الضـ َّـراء َو ْالكاظمیـ َ
ـنین» (آل عمــران.)۱۳۴،
اس و
الن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .8مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضاg
مؤلفــه هــای خودکنترلــی در روایــات امــام رضـا gدر قالــب جــدول هایــی جداگانــه ارائــه و در
انتهــا فراوانــی و نمــودار داده هــای گــردآوری شــده نمایــش داده میشــود.

از میــان  ۳۰۷مضمــون روایــت مربــوط بــه خودکنترلــی از متــن کتــاب مســند امــام رضــا،g
 ۹۲مضمــون روایــت کــه  ۳۰درصــد کل مولفــه هاســت ،بــه مؤلفــه هــای شــناختی خودکنترلــی
اختصــاص داشــت كــه در قالــب  ۴مؤلفــه بــه شــرح جــدول ( )1-1اســتخراج شــد:
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جــدول( )1-1نشــان مــی دهــد کــه از مجمــوع  ۹۲روایــت مربــوط بــه مؤلفــه هــای شــناختی
خودکنترلــی ،طبقــه آگاهــی از زمینــه هــای تحقــق خودکنترلــی بــا مؤلفــه هــای باورمنــدی بــه روز
حســاب ،نظــارت الهــی بــر همــۀ ابعــاد زندگی ،نظــارت همگانــی و شــناخت عاقبــت کار بــا  ۳۵مورد
فراوانــی و  ۳۸درصــد بیشــترین و شــناخت موانــع خودکنترلــی با مؤلفههای فراموشــی خــدا و غفلت
زدگــی بــا  ۳مــورد فراوانــی و  ۲۶/۳درصــد کمتریــن مضمــون روایــات را بــه خــود اختصــاص داده اند.
جدول ( )1-۲توزیع فراوانی طبقههای شناختی را به طور کامل به نمایش میگذارد.
جدول()1-۲توزیع فراوانی مؤلفههای شناختی خودکنترلی
ردیف

مولفه

فراوانی

درصد
فراوانی

۱

آشنایی با پیامدهای خودکنترلی

۲۵

۲۷

۲

آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی

۲۹

۳۲

۳

آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی

۳۵

۳۸

۲

شناخت موانع خودکنترلی

۳

۳

۳

جمع

۹۲

۱۰۰

نمودار()1-3توزیع فراوانی مولفه های شناختی خودکنترلی را به صورت کامل نشان می دهد.
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نمودار()1-4توزیع فراوانی مولفههای شناختی خودکنترلی

درصد توزیع فراوانی این مولفه ها را نمودار ( )1-5بهتر نشان می دهد.
نمودار( )5-1درصد فراوانی مولفههای شناختی

نتیجه گیری
اســاس مكتــب اســام ایمــان بــه خداونــد و فرمــان او بــر تمام جهــان هســتی حاكم اســت .كمال
انســان در ایــن خواهــد بــود كــه پرتــوی از صفــات جمــال و جــال پــروردگار را در خــود منعكــس
کنــد؛ بنابرایــن هــر چیــز كــه ســبب صــاح فــردی باشــد ،موجــب صــاح جامعــه و هرچیــز كــه در
صــاح جامعــه مؤثــر باشــد در صــاح فــرد نیــز مؤثــر اســت .در واقــع ارزش هــای اخالقــی تأثیــر
دوگانــه دارد زیــرا مصلحــت ایــن دو از هــم جــدا نیســت .پیامدهــای مثبــت خودکنترلــی در فــرد و
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بــه تبــع آن اصــاح جامعــه قابــل مالحظــه خواهــد بــود .در ایــن پژوهــش مؤلفــه هــای شــناختی
خودکنترلــی در روایــات امــام رضــا gدر کتــاب مســند االمــام الرضــا بــا  ۹۲مضمــون روایــت و ۳۰
درصــد کل روایــات مربــوط بــه خودکنترلــی در طبقــه هــای آشــنایی بــا پیامدهــای خودکنترلــی بــا
مؤلفههــای پــاداش کنتــرل نفــس و عاقبــت عــدم کنتــرل نفــس با۲۵گــزاره و  ۲۵مضمــون روایــت
و طبقــه آشــنایی بــا عوامــل ایجــاد خودکنترلــی بــا مؤلفههــای خــردورزی ،قناعــت ،شــناخت
دشــمن ،شــناخت نقــاط ضعــف خــود و شــناخت نقــاط قــوت خــود بــا ۲۶گــزاره و  ۲۹مضمــون
روایــت و طبقــه آگاهــی از زمینههــای تحقــق خودکنترلــی بــا مؤلفههــای باورمنــدی بــه روز
حســاب ،نظــارت الهــی بــر همــه ابعــاد زندگــی ،نظــارت همگانــی ،شــناخت عاقبــت کار و توجــه
بــه عهــد بــا ۳۴گــزاره و  ۳۵مضمــون روایــت و طبقــه شــناخت موانــع خودکنترلــی بــا مؤلفههــای
فراموشــی خــدا و غفلتزدگــی بــا  ۳گــزاره و  ۳مضمــون روایــت شناســایی و بررســی شــدهاند.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا  gبا روش تحلیل محتوا (ملک و همکاران)

منابع و مآخذ
قرآن كریم
نهج البالغه .)۱۳۷۹( .ترجمه محمد دشتی .چاپ چهارم .قم :مرکزتحقیقاتی امیرالمؤمنین.
ـ آذربایجانی ،مسعود؛ دیلمی ،احمد .)۱۳۸۵( .اخالق اسالمی .چاپ چهل و یكم .قم :دفتر نشر معارف اسالمی.
ـ استادی ،رضا؛ رودگر ،محمدجواد(. .)۱۳۹۲گرایش به معنویت :معیارها و آسیبها .تهران :کانون اندیشه جوان.
ـ الوانی ،سیدمهدی .)۱۳۸۲( .مدیریت عمومی .تهران :نشر نی.
ـ امان آبادی ،حیدر« .) ۱۳۸۲( .سعادت و كمال انسان :شناخت انسان» .مربیان .ش  .7صص.42-29 :
ـ پور افكاری ،نصرت الله .)۱۳۷۳( .فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشكی .جلد اول .تهران  :فرهنگ معاصر.
ـ پیروز ،علیآقا؛ شفیعی ،عباس؛ بهشتی نژاد ،سیدمحمود؛ خدمتی ،ابوطالب .)1386(.مدیریت در اسالم( .زیرنظر سید مهدی
الوانی) .چاپ پنجم .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ جان بزرگی ،مسعود .)۱۳۸۷( .آموزش اخالق رفتار اجتماعی و قانون پذیری به كودكان(راهنمای عملی ) .تهران :ارجمند.
ـ حیدر كوشا ،غالم« .)۱۳۸۹( .كنترل اجتماعی غیر رسمی از منظر آیات و روایات» .معرفت فرهنگی اجتماعی .س .1ش.3
صص.88-69 :
ـ دلشاد تهرانی .مصطفی .)۱۳۸۳( .سیره نبوی منطق عملی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ روزنهان ،مارتین؛ ای.پی – سلیگمن .)۱۳۸۵(.روانشناسی نابهنجاری .ترجمه یحیی سید محمدی .تهران :نشرارسباران.
ـ زارع ،حمید« .)۱۳۸۴( .الگویی از خود كنترلی در فرهنگ اسالمی» .حوزه و دانشگاه .س  .11ش  .45صص.56-44:
ـ شجاعی ،محمد صادق .)۱۳۸۸( .درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویكرد اسالمی .قم :دار الحدیث.
ـ شكوهی یكتا ،محسن؛ فقیهی ،علی نقی؛ زمانی ،نیره؛ پرند ،اكرم« .)۱۳۸۸( .مدیریت خشم بر اساس آموزه های اسالم و روان
شناسی نوین» .فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسالم و روان شناسی .س .3ش .5صص.61-43:
ـ عطاردی ،عزیزالله( .بی تا) .مسند االمام الرضاعلیه السالم .بیروت :دار الصفوه.
ـ فتحعلی خانی ،محمد .)۱۳۷۹( .آموزه های بنیادین اخالق جلد اول .قم :مركز جهانی علوم اسالمی.
ـ فراهانی ،مجتبی .)۱۳۷۸( .تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) .چاپ دوم .تهران .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـ قدیری ،محمد حسین« .)۱۳۸۹( .خود كنترلی كودك خمیر مایه خویشتن داری اخالقی(تقوا)» .فصل نامه راه تربیت .ش .11
صص.115 – 87 :
ـ قطبی ،ثریا؛ هادوی ،اصغر؛ رهنما ،اکبر؛ باغانی ،فاطمه« .)1393( .تحلیل مؤلفههای اجتماعی سبک زندگی در روایات امام رضا
 .»gمشکوة .دوره  .33ش  .123صص.34-4 :
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« .)1393( .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
آﻣﻮزهﻫﺎی رضوی» .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی .س  . 18ش .3صص.450-435 :
ـ كاظمی ،یحیی؛ برماس ،حامد؛ آذر خرداد ،فاطمه« .) ۱۳۸۸( .بررسی تأثیر آموزش مهارت های مدیریت هیجان بر هوش هیجانی
دانش آموزان مقطع راهنمایی» .اندیشه های نوین تربیتی .دوره  .5ش  .2صص.123-103 :
ـ مطهری ،مرتضی .)۱۳۷1( .انسان كامل .تهران و قم :انتشارات صدرا.
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

207

208
ـ ــــــــــــــــــــــ .)۱۳۷۳( .انسان در قرآن .چاپ هشتم .تهران :انتشارات صدرا.
ـ ــــــــــــــــــــــ .) ۱۳۶۸( .ده گفتار .چاپ پنجم .تهران :صدرا.
ـ میرزایی اهرنجانی ،حسن؛ شفیعی ،عباس؛ خدمتی ،ابوطالب؛ آقا پیروز ،علی .)۱۳۸۵( .رفتارسازمانی با رویكرد اسالمی .قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ نراقی ،مال احمد .)1386( .معراج السعادة .چاپ پنجم .قم :انتشارات موعود اسالم.
منابع انگلیسی:

- Kivetz , R .& Yuhung , Z .Determinants of Justification and self control .Journal of
Experimental Psychology , 2006 ,587 – 572. 135
Mc Calough , M.E, Tsang , J, & Brion ,S.L.Personality traits in adolescence
- Geyer, A.& Baumeister, R.F).Religion , mortality and self concept.Hand book of the
Psychology of religion and Spirituality , edited by R.F.Palutzian and C.L.Park .New york
: Guilford Press .2005 ,432 – 412

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

