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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/9/5  پذیرش: 1398/12/21
فاطمه ملک1، زهره اخوان مقدم2، ثریا قطبی3  

چکیده 

خودکنترلــی توانایــی فــرد در کنتــرل ارادی فرایندهــای درونــی و برون دادهــای رفتــاری اســت و معیــار 
ــش،  ــن پژوه ــدف از ای ــت. ه ــی اس ــای اله ــرع و آموزه ه ــن ش ــا موازی ــاق ب ــس، انطب ــرل نف ــنجش کنت س
شناســایی و تحلیــل مولفــه هــای شــناختی خودکنترلــی در کالم  امــام  رضــا g و تعییــن میــزان توجــه به 
آن اســت. روش تحقیــق توصیفی تحلیلــی از نــوع تحلیــل محتواســت و واحــد تحلیــل، مضمــون روایــت و 
جامعــه پژوهــش روایــات امــام رضــا g در کتــاب مســندالرضاg اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان مــی 
ــت و 3۰  ــده 92 مضمــون روای ــر گیرن ــی در کالم امام رضــاg در ب دهــد کــه مولفــه شــناختی خودکنترل
درصــد از مجمــوع روایــات رضــوی اســت. مؤلفــه شــناختِی »خودکنترلــی« شــامل آگاهــی از زمینه هــای 
تحقــق خودکنترلــی، آشــنایی بــا عوامل ایجــاد خودکنترلی، آشــنایی بــا آثــار خودکنترلی و شــناخت موانع 
خودکنترلــی اســت. نتیجــه آن کــه ُبعــد شــناختی خــود کنترلــی عــالوه بــر تأثیــر بــر بعــد عاطفــی و رفتاری 
بــه رشــد آگاهی هــا و اعتــالی مهارت هــای عقالنــی، تحلیــل و تفکــر در کنتــرل نفــس و در نهایــت ســعادت 

بشــر منجــر می شــود.
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مقدمه 

انســان بــه عنــوان پیچیده تریــن موجــود عالــم هســتی، همــواره موضــوع مطالعــۀ علــوم بشــری 
بــا گرایــش هــای گوناگــون قــرار گرفتــه اســت. در سراســر جهــان، دانشــمندان بــا تدویــن، نشــر 
ــتند.  ــان هس ــودی انس ــت وج ــان دادن عظم ــدد نش ــان، درص ــت انس ــا محوری ــوم ب ــعۀ عل و توس
مکتــب اســالم بــا بینــش عمیــق و همــه جانبــۀ خــود، تمامــی ابعــاد وجــودی انســان را مــورد توجه 
ــر  ــگاه واقعــی در نظــر گرفتــه اســت. ب ــا واقع گرایــی خــاص خــود، انســان را در جای قــرار داده و ب
ایــن اســاس کتــاب انســان ســاز قــرآن بــا تشــریح صفــات پســندیده و صفــات مذمــوم و برشــمردن 
اســتعدادهای انســان، ماهیــت او را بــه بهتریــن گونــه بــه تصویــر کشــیده اســت. اســالم بــا آگاهــی 
کامــل از نیازهــای مــادی و معنــوی انســان  و داشــتن تعالیــم آســمانی هماهنــگ بــا فطــرت و عقل 
آدمــی در حــوزۀ اخــالق تأثیــر گــذار اســت و باعــث ایجــاد تحــول در انســان می شــود؛ بــه گونــه ای 
کــه اگــر عناصــر معرفتــی و عبــادی در دیــن نتواننــد در حــوزۀ اخالقــی تأثیــر بگذارنــد بــه کمــال 
خــود دســت نیافته انــد. ایــن نــگاه مکتــب اســالم  عــالوه بــر حــوزۀ اخــالق در همــۀ زمینــه هــا از 
ــالَة  ــالَه ِإنَّ الصَّ ــِم الصَّ ِق

َ
ــا برجاســت. خداونــد می فرمایــد: »...َو أ جملــه احــکام و شــریعت نیــز پ

َتْنهــی  َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکِر...«)عنکبــوت، 45( ؛ ... و نمــاز را بــه پــا دار کــه نمــاز از کار زشــت و 
ناپســند بــاز مــی دارد...، بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از صفــات انســانی نقــش بازدارنــده دارد، بدین 
معنــی کــه حافــظ وضعیــت مطلوب در نفــس اســت و آن را از افــراط و تفریــط در غرایز باز مــی دارد، 
زمینه ســاز فضیلت هــای اخالقــی متعــددی اســت. کشــش انســان به ســوی نیکــی هــا و در نهایت 
میــل او  بــه رضــا و قــرب الهــی، توانایــی مهــارت خودکنترلــی در برابــر زشــتی ها و گناهــان، بــه طور 
فطــری در نهــاد انســان از ســوی خداونــد بــه ودیعــت گذاشــته شــده اســت. انســان با تقــوای الهی 
و بهره گیــری از قــوای تعقــل و دوری از هــر آنچــه  انســان را بــه ســمت پلیدی هــا ســوق می دهــد، 
خــود را کنتــرل نمــوده و در مســیر قــرب الهــی پیــش مــی رود. بــر اســاس آموزه هــای دینــی انســان 
موظــف اســت قبــل از هرکــس بــه اعمــال و رفتــار خــود نظــارت داشــته باشــد تــا بتوانــد بــر اســاس 
شــاخص های دینــی رفتــار خــود را کنتــرل و اصــالح 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 بهره منــدی از آن در ســایۀ آمــوزه هــای وحیانــی باعــث رســیدن 
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ــا  ــه واالتریــن مقــام وجــودی ممکنــات عالــم می گــردد. عقــل باعــث می شــود انســان ب انســان ب
کنتــرل رفتــار خویــش و بازدارندگــی داوطلبانــه امیــال نفســانی، در جهــت نیــل بــه کمــال مطلــوب 
گام بــردارد. مهارت هایــی کــه بــرای تغییــر رفتارهــا و مهــار پاســخ هــای هیجانی شــدید الزم اســت، 

در چارچــوب خودکنترلــی جــای می گیــرد.

 در دهــه هــای اخیــر، مطالعــات بیــن رشــته ای و رابطــۀ مؤلفــه هــای قرآنــی بــا متغیرهــای روان 
شــناختی، کانــون توجــه پژوهشــگران مختلــف قــرار گرفتــه اســت)آذربایجانی و موســوی اصــل، 
5:1385(. بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش معصومیــن b بــه عنــوان برتریــن مربیــان انســان، ایــن 
 g پژوهــش بــرآن اســت تــا بــه تحلیــل بعــد شــناختی خودکنترلــی در روایات کتــاب مســند الرضا
بپــردازد. در پیشــینۀ پژوهــش حاضــر تــا ســال هــای اخیــر، پژوهشــی بــا موضــوع بررســی رابطــۀ 
دینــداری بــا عامــل مســتقل خودکنترلــی یافــت نشــد. نــوآوری پژوهــش حاضــر شناســایی مؤلفــۀ 
شــناختی خودکنترلــی در متــون روایــی امــام رضــا g بــوده کــه بــا هــدف برجسته ســازی اهمیت 
خودکنترلــی 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 ســالمت 

معنــوی افــراد و جامعــه خواهــد بــود.

چارچوب مفهومی 

مؤلفه هــای شــناختی از دیــدگاه روان شناســی، مؤلفــه هایــی هســتند که بــا جنبه هــای گوناگون 
ــه  ــاط دارد. ب ــور ارتب ــر و تص ــر آوردن، تفک ــه خاط ــتدالل، ب ــه ادراک، داوری، اس ــتن از جمل دانس
عبــارت دیگــر مؤلفه هایــی که مجموعــه ای از اعتقادها، افــکار، نگرش هــا، انتظارهــا و رویدادهای 
ذهنــی دیگــر را در بــردارد، در دســته بنــدی مؤلفه هــای شــناختی قــرار می گیرد)روزنهــان و 
ــر  ــناختی ب ــای ش ــه ه ــالق، مؤلف ــم اخ ــران عل ــدگاه صاحب نظ ــلیگمن، 1385: 26(. از دی س
اســاس عملکــرد عقــل نســبت بــه قــوای دیگــر در نظرگرفتــه می شــود. نفــس انســان، مشــتمل بــر 
چهــار قــوای عقــل، شــهوت، غضــب و وهــم اســت. شــأن عقــل، ادراك حقایــق امــور و تمیــز بیــن 
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نیکی هــا و بدی هــا و امــر بــه کارهــای پســندیده و نهــی از صفــات مذمــوم اســت. مقتضــای عقــل 
آن اســت کــه نگــذارد قــوای دیگــر، نفــس را مطیــع خــود ســازد کــه اگــر عقــل، ســایر قــوا را مطیــع 
ــه  ــی، 1386، 30(.   ب ــال دارد)نراق ــه دنب ــی ب ــب و پاکیزگ ــر تهذی ــوای دیگ ــرای ق ــد، ب خودگردان
همیــن دلیــل مکانیســم شــناخت تعقلــی از پیچیده تریــن مکانیســم های وجــود انســان اســت کــه 
اگــر دقــت شــود دروازه شــگفتی بــرای شــناخت خــود انســان اســت و بــدون شــناخت واقع بینانــه 
از انســان، شــناخت مســیر تکامــل و کمــال مطلــوب وی موضوعــی کامال مبهــم و نامفهــوم خواهد 
بود)مطهــری، 1373 :17؛ امــان آبــادی، 1382: 29-42(. بــا توجــه بــه دیــدگاه روان شناســی و 
دیــدگاه اســالمی   می تــوان گفــت وجــه اشــتراک در تعریــف هــر دو نقــش عقــل بــه عنــوان عامــل 
تعییــن کننــده در رفتــار مطلــوب و کنتــرل رفتــار نامطلــوب  در نظــر گرفتــه می شــود و ایــن همــان 

هــدف اصلــی تربیــت رفتــاری صحیــح اســت.

خودکنترلــی )ضبــط النفــس1( بــه معنــای توانایــی پیــروی از درخواســت معقــول، تعدیــل رفتــار 
مطابــق بــا موقعیــت، بــه تأخیــر انداختــن ارضــای خواســته ها در چارچــوب قابــل قبــول اجتماعی 
ــی  ــی، 1387 :58(. خودکنترل ــت)جان بزرگ ــر اس ــرد دیگ ــتقیم ف ــت مس ــه و هدای ــدون مداخل ب
ــل  ــه عام ــدون آنک ــاخته، ب ــل س ــش متمای ــام وظایف ــه انج ــه او را ب ــت ک ــرد اس ــی در درون ف حالت
ــی  ــا واژه های ــی ب ــد)الوانی، 1382 :134(. خودکنترل ــته باش ــارت داش ــت نظ ــی او را تح خارج
خودبــازداری5،  خــودداری4،   ،)77  :1376 خویشــتن داری2،  اراده3)خداپناهــی،  همچــون 
ــی  ــری8، چیرگ ــی، خودمهارگ ــس، خودنظم ــود7، کف نف ــت خ ــود، مدیری ــی6، اداره خ خودگردان
برخــود9، خودتأدیبــی، تســلط برنفــس10، خودتنظیمــی، خودوارســی، خــود ســازمان دهی و در 
علــوم اســالمی بــا خویشــتن داری، خویشــتن بانی، خودپایــی، خودنگهــداری،  اراده، تزکیــۀ 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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مالکیــت نفــس، تقوا)مطهــری، 17:1368(، صبــر، ورع، خودتربیتــی و خوداصالحــی اشــتراك 
معنایــی دارد)آذربایجانــی و دیلمــی، 1385 :223(. در تبییــن مفهــوم خودکنترلــی بیــان شــده 
اســت: مراقبتــی درونــی اســت کــه بــر اســاس آن وظایــف محــول شــده انجــام و رفتارهــای ناهنجار 
و غیــر قانونــی تــرك می گــردد بــی آنکــه نظــارت یــا کنتــرل خارجــی در بیــن بــوده باشــد)پیروز و 
دیگــران، 1386: 25(. خودکنترلــی حالتــی اســت در درون فــرد که او را بــه انجام وظایفش متمایل 
ــدون آنکــه عامــل خارجــی او را تحــت نظــارت داشــته باشــد)الوانی،134:1382(.  می ســازد، ب
همچنیــن خودکنترلــی 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 شده اســت)جان بزرگــی، 58:1387(. منظــور از خودکنترلی 
در ایــن پژوهــش کلیــه مؤلفه هــای شــناختی در روایــات امــام رضــاg اســت، بــه عبــارت دیگــر 
هــرگاه عامــل کنترل کننــده از خــارج بــه انســان منتقــل گــردد بــه صورتــی کــه شــخص با اختیــار و 
آگاهــی بــه ارزیابــی و اصــالح عملکــرد خــود در قالب اســتانداردهای مشــخص و در جهــت اهداف 
مطلــوب بپــردازد، خودکنترلــی تحقــق یافته اســت. بــه عبــارت دیگــر، خودکنترلی فرایندی اســت 
کــه شــامل  طراحــی، ایجــاد و حفــظ مجموعــۀ رفتــاری می شــود. خودکنترلی در ســیرۀ پیشــوایان 
دیــن و بــه ویــژه در بیانــات امــام رضــاg اهمیــت بســزایی دارد و با ابعــاد شــناختی)مجموعه ای از 

اعتقادهــا، افــکار، نگرش هــا، انتظارهــا و رویدادهــای ذهنــی( پیونــد می خــورد.

روش تحقیق

ــتفاده  ــوا اس ــل محت ــدول تحلی ــا، از ج ــل یافته ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــش ب ــن پژوه در ای
 gــا ــام رض ــند ام ــاg در مس ــام رض ــات ام ــازی، روای ــۀ آماده س ــت. در مرحل ــده اس ش
ــا  ــک آن ه ــا کم ــه ب ــی ک ــه پیام های ــق، مجموع ــؤاالت تحقی ــداف و س ــد و در اه ــی ش بررس
ــام،  ــی پی ــه بررس ــده و در مرحل ــع آوری ش ــخ داد، جم ــق پاس ــؤاالت تحقی ــه س ــوان ب می ت
عملیــات رمزگــذاری انجــام گرفــت. واحــد تحلیــل مضمــون کــه واحدهــای معنــادار 
ــذاری  ــه و کدگ ــه مطالع ــه جمل ــه ب ــود، جمل ــا g ب ــام رض ــات ام ــالت روای ــود در جم موج
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ــدی  ــای آن طبقه بن ــباهت ها و تمایزه ــوع ش ــا موض ــط ب ــوای مرتب ــاس محت ــر اس ــد و ب ش
ــت.  ــورت گرف ص

مبانی نظری خودکنترلی 

ــت.  ــوده اس ــناختی ب ــۀ روان ش ــت و مطالع ــورد دق ــواره م ــان هم ــاری انس ــای رفت ــی ه ویژگ
ــه  ــد ب ــه عهــدۀ هیجــان هاســت. انســان می توان ــد عمــدۀ رفتــار آدمــی ب روان شناســان معتقدن
وســیلۀ هیجان هــا اطالعاتــی را دربــارۀ احســاس هــا، نیازهــا و امیــال خــود بــه دیگــران منتقــل 
کند)شــکوهی یکتــا و همــکاران، 1388: 45(. تکانــه بــه هــر عمــل و رخــدادی گفتــه می شــود 
کــه در پــی محرکــی برانگیختــه می شــود و زمــان نهفتگــی کوتاهــی دارد؛ بــه طــوری کــه کنتــرل 
ــن،  ــکاری،  1373:ج:1: ص44(. بنابرای ــور اف ــود ندارد)پ ــا وج ــت ی ــدك اس ــه در آن ان آگاهان
ــری  ــه جهت گی ــت ک ــی اس ــای آن ــزه ه ــر انگی ــت در براب ــی مقاوم ــان توانای ــه هم ــرل تکان کنت
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه خودکنترل ــراد را ب ــارت اف ــن مه ــب ای ــن ترتی ــت. بدی ــدك اس ــه در آن ان آگاهان
ــر  ــا ب ــکاران ،1388: 106(. بن ــی و هم ــجاعی، 1388 :42؛ کاظم ــی رساند)ش ــی م خودآگاه
ــی و  ــای درون ــرل ارادی فراینده ــود در کنت ــی خ ــی، توانای ــاس خودکنترل ــد، اس ــه ش ــه گفت آنچ
برون دادهــای رفتــاری اســت کــه دارای مؤلفه هــای شــناختی، هیجانــی و رفتــاری اســت و 
ســبب تســهیل رشــد اخــالق و وجــدان اخالقــی و در نهایــت باعــث رشــد خویشــتن می شــود. بــه 
معنــای دقیــق، ایــن فراینــد قبــل از تولــد آغــاز می شــود و تــا باالتریــن درجــه کــه تقواســت پیــش 
می رود)قدیــری، 1389: 108(. دانشــمندان در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
باورهــای اخالقــی بــه خصــوص باورهــای مذهبــی ضمــن ایجــاد احســاس گنــاه، باعث می شــود 
ــی از  ــزان باالی ــد و می ــازداری کنن ــا را ب ــه ه ــد، تکان ــق بیندازن ــه تعوی ــی را ب ــراد لذت طلب ــه اف ک

.)Kivetz , R .& Yuhung ,2006:572(ــد ــروز دهن ــری را ب خودمهارگ

در ارتبــاط میــان خودکنترلــی و آزادی انســان باید توجه داشــت که »آزادی« یکــی از گرانمایه ترین 
ارزش هــای انســانی اســت کــه 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 چنانکــه بعضــی 
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گفتــه انــد آزادی بــه معنــای رهایــی مطلــق انســان قابــل تصــور نیســت. چــرا کــه حتــی اگــر در 
زندگــی انســان هیــچ عامــل محــدود کننــده ای وجــود نداشــته باشــد، حداقل نیــروی تفکر انســان 
یــا حیــات جمعــی او محدودیــت هایــی برایــش ایجــاد می کنــد. انســان موجــودی منفــرد نیســت 
کــه حتــی در یــك گــروه کوچــك بتوانــد تمایالت فــردی خــود را ارضــا کند. از ســوی دیگــر تمایالت 
انســان همگــی بــا ارزش نیســتند و غالبــًا بــا هــم در تضادنــد؛ از ایــن رو انســان نمی توانــد خــود را 
تســلیم تمایــالت خویشــتن کنــد. آزادی بــه معنــای ایــن نیســت کــه هــر فــردی بتوانــد آنچــه را کــه 
میــل دارد انجــام دهــد. آنکــه خــود را از شــر عامــل خارجــی رهــا و خویشــتن را تســلیم تمایــالت 
می کنــد، ناخواســته خــود را اســیر عاملــی کــرده اســت کــه بــه هیــچ وجــه تحــت ضابطــه و قاعــده 
در نمی آید)شــریعتمداری، 1367: 368-371(. بنابرایــن، بایــد آزادی را از معانــی گوناگــون 
ــای  ــال و آرزوه ــارات و آم ــه اعتب ــتگی ب ــدم وابس ــار، ع ــودی و اختی ــتقالل وج ــون اس ــری چ دیگ
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 جبران ناپذیــر عصــر جدید جــدا کردن 
آزادی هــای اجتماعــی از آزادی هــای معنــوی اســت. برخــی بیــن ایــن دو مقولــه، گسســت و حتــی 
تضــاد قائــل شــده اند. آزادی بــدون حــد و حــدود اباحه گــری و انحراف هــای اخالقــی تربیتــی و در 
حقیقــت بردگــی انســان و اســارت او در زنــدان شــهوات را بــه ارمغان آورده و منجر به ســوء اســتفاده 
می شــود 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 آســیب های درون ذات یــا صفــات 
نکوهیــده طبیعــی انســان و گرایــش طبیعــی انســان و نیــز گرایــش بــه ســوی صفــات پســندیدۀ 
فطــری و بینــش و گرایــش و کشــش های فطــری اســت. بــه عبــارت دیگــر آزادی معنــوی همــان 
مســیر خودشناســی و خودآگاهــی تــا خودســازی و خودرهایــی اســت کــه انســان را از ماســوی الله 
عبــور می دهــد تــا بــه حقیقــت واحــد برساند)اســتادی و رودگــر، 1392: 65(. 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 کنتــرل و بــا هواهــای 
نفســانی بــه آزادی درونــی می رســد. آزادی برابــر بــا بی قیــدی نیســت،  بلکــه می توانــد وســیله ای 

بــرای نیــل بــه ایدئــال هــا باشــد.
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اصول خود کنترلی

ــرای  ــوان ب ــالم می ت ــر اس ــا از منظ ــه آی ــد ک ــود می آی ــه وج ــی ب ــوال اساس ــک س ــا ی  در این ج
خودکنترلــی، اصولــی را در نظــر گرفــت تــا در ســایه پایبنــدی بــه آن بــه تعالــی معنــوی رســید؟ بــر 

ــت از: ــارت اس ــی عب ــی خودکنترل ــول تربیت ــی اص ــای دین ــاس آموزه ه اس

4-1.  اصل خدامحوری

ــدار را  ــرد دین ــك ف ــار ی ــی رفت ــرۀ اساس ــالمی و جوه ــت اس ــول در تربی ــن اص ــی از عام تری یک
خدامحــوری تشــکیل می دهــد. مفهــوم خدامحــوری بــه طــور مشــخص عبــارت اســت از انجــام 
یــا قصــد انجــام تمامــی اعمــال و رفتــار انســان بــر اســاس معیارهایــی کــه خداونــد بــرای انســان ها 
...« :gــرد. ســخن امــام رضــا ــه منظــور کســب رضایــت الهــی صــورت می پذی تعییــن کــرده ب
والعمــل کلــه ریــاء اال مــا کان مخلصــا واالخــالص علــی خطــر عظیــم حتــی ینظــر العبــد بمــا یختم 
ــا است مگر آن عملى كه از روی  ــا، ج1 : 33( »...و همــه اعمــال درمعرض ری لــه«) عطــاردی، بی ت
اخالص باشد و اخالص هم در معرض خطر بزرگ است تا آن    گاه كه بنده ببیند كارش به كجا خواهد 
کشــید«. همچنیــن ســخن امــام رضــاg »مــا أخلص عبــد لله عز وجــل أربعیــن صباحــا إال جرت 
ینابیــع الحکمــة مــن قلبــه علــی لســانه«)همان: 290( بــه جــاری شــدن چشــمه های حکمــت از 
قلــب بــه زبــان انســان در صــورت 40 روز 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 می شــود. 

 4-2. اصل تعبدمداری

مفهــوم واژۀ تعبــد گویــای نوعــی ارتبــاط انســان)عبد( بــا خدا)معبود( اســت که مســتلزم تواضع، 
خشــوع و فروتنــی در برابــر خداونــد و پرهیــز از هــر گونــه طغیــان، تکبــر و گردنکشــی از دســتورها 
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و احــکام الهــی اســت)ابن فــارس، 141۰ق:2۰6(. از نظــر قــرآن فــرد مؤمــن تنهــا دلیــل انجــام 
عمــل را اطمینــان بــه سرچشــمه گرفتــن آن از جانــب خداونــد می دانــد و بــه صــرف آگاهــی از این 
نکتــه کــه عمــل مزبــور از دیــد الهــی مطلــوب یــا غیرمطلــوب اســت اقــدام بــه انجــام آن یــا اجتناب 
از آن می کنــد. بــر ایــن اســاس فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد، 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 رضــاg »أقــرب مــا یکــون العبــد 
مــن اللــه عــز وجــل وهــو ســاجد«)عطاردی، بــی تــا، ج2 :155( و »... و قیــام بیــن یــدی الجبــار 
جــل جاللــه بالذلــة والمســکنة والخضــوع واالعتراف«)همــان( بــه خوبــی بــر اصــل تعبدمــداری و 

خضــوع عبــد در پیشــگاه خالــق هســتی تاکیــد دارد. 

 4-3.   اصل کناره گیری نکردن از اجتماع

دیــن بــا نگرشــی فراتــر از رفــع نیازهــای مــادی بشــر، بســیاری از درخواســت های 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. 
چنانکــه در چارچــوب تربیــت دینــی، ترغیــب بــه کناره گیــری از اجتمــاع و تقویــت روحیــۀ انــزوا و 
مرتاضانــه در فــرد، امــری کامــاًل غیــر متعــارف بــه شــمار خواهــد آمــد. بــر ایــن اســاس فــردی که به 
کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد، از اجتمــاع کناره گیــری نکــرده و از متــن زندگــی منفــک 
نمی شــود. فراوانــی 313 مضمــون روایــت امــام رضــاg شــامل »معاشــرت بــا دیگــران«، »رعایــت 
حــق دیگــران« و ... بــا فراوانــی 211مضمــون روایــت در ُبعــد »معاشــرت بــا دیگران« شــامل حســن 
رفتــار، حســن گفتــار و نابایســت های معاشــرتی)قطبی و دیگــران، 1393 :5( گــواه ایــن ادعاســت 
کــه انســانی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد، از اجتمــاع کناره گیــری نمی شــود و از 

متــن زندگــی منفــک نمی شــود. 
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4-4.  اصل توجه به اصالح فردی

در اندیشــۀ تربیــت اســالم، انســان بــه صــورت فــرد در مــدار تربیــت و اصــالح قــرار خواهدگرفــت. 
مفاهیمــی چــون تهذیــب، تزکیــه، تأدیــب در فرهنــگ اســالمی حاکــی از نوعــی رویکــرد اصالحــی 
ــر ایــن اســاس، فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد  و تربیتــی فــردی  اســت. ب

معتقــد اســت کــه:

الف. انسان مسئول اعمال خویش است؛ »ُکلُّ  َنْفِس  ِبَما َکَسَبْت َرِهیَنة« )مدثر، 38(.

ــه دیگــر عواملــی چــون جامعــه  ــد و ن ــد در مــدار کنتــرل و نظــارت تنهــا خداون ب. هــر فــرد بای
ــٌب َعِتیــد« )ق، 18(. ــِه َرِقی ــْوٍل ِإالَّ َلَدْی ــن َق ــُظ ِم ــا َیْلِف باشــد؛ »َم

ا«  ُهــْم َعــدًّ ْحَصئُهــْم َو َعدَّ
َ
َقــْد أ ج.  انســان بــه تنهایــی مــورد محاســبه و ارزیابــی قــرار می گیــرد؛ »لَّ

)مریــم، 94(.

ُب  ــذِّ ــِقیِم َو اَل ُیَع ــِریَء ِبُجــْرِم السَّ ــُه اْلَب ُخــُذ اللَّ
ْ
ــه فضل بن ســهل : َو اَل َیأ نگاشــتۀ امــام رضــاg ب

ــن  ــا، ج2: 500(، ای ــزر وازرة وزر اخــری )عطــاردی، بی ت ــاِء وال ت ــوِب الَْب ــاَل ِبُذُن ْطَف
َ
ــاَء اأْل ْبَن

َ
ــُه اأْل اللَّ

ســخن کــه خــدای عّزوجــّل بی گنــاه را بــه جــرم گنــه کار و فرزنــدان و کــودکان را بــه جــرم پــدران، 
مجــازات نمی فرمایــد نشــان می دهــد کــه هرکــس بایــد شــخصا پاســخگوی اعمــال خویــش باشــد 
و نمی توانــد گنــاه خویــش را بــه دوش دیگــری بینــدازد. البتــه نقــش غیرقابــل انــکار تک تــک افراد 
در ایجــاد جامعــه ســالم نکتــه ای 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.

4-5.  اصل عمل گرایی

ــار آگاهــی هــای انســان عملکــرد وی همــواره مــورد  ــدگاه دینــی در کن ــا در نظــر داشــتن دی  ب
ســنجش قــرار خواهدگرفــت. انعــکاس آگاهــی در حیطــۀ رفتــار انســان بــا تأکیــد مــد نظــر اســت. 
فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد، صــرف نظــر از شــناخت و آگاهــی نســبت 
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بــه آنچــه عمــل می کنــد، انعــکاس آموختــه هــای خــود را در رفتــار مبتنــی بــر خویشــتن داری و 
مهــار نفــس مــورد دقــت نظــر قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه بیانــات مذکــور عملگرایــی بــا هــدف 
خودکنترلــی بــدون در نظــر داشــتن آگاهــی امکان پذیــر نخواهــد بــود و در واقــع اســاس عملگرایی 
ــون  ــح فاک ــل صال ــی عم ــون ل ــاg »...إال أن یک ــام رض ــخن ام ــد. س ــکیل می ده ــی تش را آگاه
أفضــل بــه منه«)همــان: 504( تاکیــد مــی کنــد کــه آنچــه مــالک برتــری اســت نــه خویشــاوندی با 

پیامبــرn بلکــه عمــل صالح اســت. 

4-6.  اصل اخالق مداری 

ــن و انجــام  ــن، اخــالق اســت. هــدف از تمامــی معــارف دی ــن ارکان و اهــداف مهــم دی مهم تری
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، کمــال خــود را 
نیافتــه و ایــن موضــوع بــه وضــوح در قــرآن روشــن اســت. قــرآن کســب معرفــت را ابــزاری بــرای نیل 
بــه تحــول اخالقــی دانســته، حــال آن کــه معرفــت در حــوزۀ جهــان شناســی باشــد، یــا آگاهــی از 
امــور غیــب و یــا معرفــت از وقایــع تاریخی)هــود،     12۰( و از ســویی دیگــر، نــگاه قــرآن بــه احــکام و 
شــریعت، نگاهــی حاکــی از توجــه بــه اخــالق اســت، همــان طــور کــه خداونــد می فرمایــد: » اْتــُل 
ــالَة َتْنهــی  َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکــِر َو َلِذْکــُر  ــالَة ِإنَّ الصَّ ــِم الصَّ ِق

َ
ــَك ِمــَن اْلِکتــاِب َو أ وِحــَی ِإَلْی

ُ
مــا أ

ــُه َیْعَلــُم مــا َتْصَنُعون «)عنکبــوت،  45( امــام رضــاg بــه نقــل از پــدران خویــش از  ْکَبــُر َو اللَّ
َ
ــِه أ اللَّ

رســول خــداn مــی فرماید:»علیکــم بحســن الخلــق فــان حســن الخلــق فــی الجنــة ال محالــة، 
وإیاکــم وســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــی النار«)عطــاردی، بی تــا، ج1: 296(. بــر اســاس اصــل 
اخالق مــداری، فــردی کــه بــه کنتــرل نفــس خویــش اقــدام می کنــد، بــا مهــار اخــالق 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 می کنــد. 
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4-7.   اصل اعتدال گرایی

ــط  ــوازن در تربیــت انســان و پرهیــز از افــراط و تفری ــی بیانگــر رعایــت اعتــدال و ت اعتــدال گرای
اســت. البتــه ایــن اصــل متضمــن دو امــر اســت:

الــف. مفهــوم اعتــدال، در برگیرنــدۀ جامعیــت اســت؛ بدیــن معنــا کــه آنچــه در تربیــت اســالمی 
ــن  ــت. ای ــان اس ــودی انس ــای وج ــته ه ــا و خواس ــام نیازه ــامل تم ــرد، ش ــرار می گی ــر ق ــد نظ م
جامعیــت مســتلزم رعایــت اعتــدال در میــان نیازهــای مزبــور و پرهیــز از افــراط و تفریــط در مواجهۀ 

بــا آن هاســت.

ب. رعایــت اعتــدال و میانــه روی بــرای پاســخگویی بــه یك نیــاز، انســان را از افــراط و زیــاده روی در 
پرداختــن بــه آن باز مــی دارد.

بــر اســاس اصــل اعتدال گرایــی، فــرد خودکنتــرل از افــراط و تفریــط پرهیــز و بــا پیــروی از موازیــن 
شــریعت جانــب میانــه روی را طی کــرده و بــر آن  تداوم مــی ورزد.  

امــام رضــاg در بخشــی از پاســخ بــه ســوال از نفقــه بــا تاکیــد بــر اصــل اعتــدال می فرمایــد: 
ــزرگ  ــد ب ــه خداون ــی ک ــا نمی دان ــار ؛  آی ــره االقت ــراف وک ــره االس ــل ک ــه عزوج ــرف أن الل ــا تع »أم
ــا، ج2: 280(. ــاردی، بی ت ــایند دارد«)عط ــخت گیری( را ناخوش ــار )س ــاده روی( و اقت ــراف )زی اس

4-8.  اصل نظارت مداری

اصــل نظارت مــداری آن اســت کــه هســتی در محضــر خداونــد تبــارك و تعالــی اســت و او بــر همــۀ 
امــور آگاهــی دارد. بنابرایــن تأثیــر کیفیــت 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 می شــود 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 ســمیعًا، بصیرًا، 
عالمــًا ال یجهل)همــان: 497( در ســخن امــام رضــاg و تعابیــری مانند»واللــه لــم یزل خبیرا ممــا 
یخلق«)عطــاردی، بی تــا، ج1:  14( اصــل نظــارت الهــی را بــر مخلوقــات بــه خوبــی نشــان می دهد.
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4-9.   اصل آخرت گرایی

رهــاورد جهت گیــری زندگــی بــر مبنــای آخرت گرایــی، تحولــی اساســی در رفتــار و ســلوك 
انســان ایجــاد می کنــد. تربیــت دینــی مســئولیت ویــژه ای در بــاروری عقــل دینــی از رهگــذر 
ــادآوری  ــار از ی ــی سرش ــم دین ــف مفاهی ــن توصی ــا ای ــش دارد. ب ــت آخرت اندی ــای ذهنی الق
ــرآن  ــد در ق ــه خداون ــت. چنانچ ــه آن اس ــبت ب ــان نس ــه در انس ــاد تنب ــد و ایج ــرای جاوی س
ــفاَعٌة َو  ــا َش ــُل ِمْنه ــْیئًا َو ال ُیْقَب ــٍس َش ــْن َنْف ــٌس َع ــزی َنْف ــًا ال َتْج ــوا َیْوم ُق ــد: »َو اتَّ ــی فرمای م
ــارۀ  ــْم ُیْنَصــُروَن« )بقــره،48(. همچنیــن امــام خمینــی)ره( درب ــْدٌل َو ال ُه ــُذ ِمْنهــا َع ال ُیْؤَخ
ــرای  ــد: »اگــر انســان باورکنــد یــك مبــدأ ب تأثیــر آخــرت گرایــی در تربیــت انســان می فرمای
ــت؛  ــا نیس ــردن فن ــد از م ــۀ بع ــد، در مرحل ــت خواهدش ــان بازخواس ــت و انس ــم اس ــن عال ای
ــا  ــزش ه ــۀ لغ ــان را از هم ــرش انس ــن نگ ــت؛ ای ــال اس ــه کم ــص ب ــك نق ــال از ی ــردن انتق م
ــیدن  ــزه رس ــاد انگی ــا ایج ــی ب ــی،  1378 :105– 152(. آخرت گرای ــگاه می دارد«)فراهان ن
بــه حیــات جاویــدان و گــذر از زندگــی کوتــاه دنیــا بــه وســیلۀ بی اهمیــت جلــوه دادن 
لذت هــای دنیایــی نقــش به ســزایی در خودکنترلــی افــراد ایفــا می کنــد. از آن جــا کــه 
ــز  ــری غرای ــل و رهب ــر تعدی ــرت ب ــم آخ ــه  عال ــان ب ــت، ایم ــر از باورهاس ــی متاث ــرد آدم عملک
ــذار  ــز تاثیرگ ــران نی ــا دیگ ــان ب ــط انس ــی رواب ــی و چگونگ ــل اخالق ــروش فضای ــانی،  پ انس
اســت )قطبــی و دیگــران، 1393: 445(. چنیــن اعتقــادی ایفــا کننــده نوعــی رابطــۀ عّلیــت 
بیــن فعالیت هــای ایــن جهانــی و ســعادت و شــقاوت آن جهانــی و پشــتوانۀ محکمــی بــرای 
ــه  ــان را ب ــرش انس ــاد، نگ ــه مع ــاد ب ــر اعتق ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــی اس ــای آدم ــرل رفتاره کنت
دنیــا تغییــر داده، دنیــا را بــرای انســان بــه عنــوان ابــزاری در جهــت نیــل بــه اهــداف واالی 
ــا  ــام رض ــخن ام ــد. س ــرار می ده ــگی ق ــد و همیش ــی جاوی ــك زندگ ــه ی ــیدن ب ــانی و رس انس
ــة  ــق الجن ــفاعة وخل ــوض والش ــر والح ــی القب ــائلة ف ــه و... المس ــد الل ــر بتوحی ــن أق g »م
والنــار والصــراط والمیــزان والبعــث والنشــور والجــزاء والحســاب فهــو مؤمــن حقــا وهــو مــن 
شــیعتنا أهــل البیــت«) عطــاردی، بی تــا، ج1: 47( بــا تاکیــد بــر اصــل آخــرت بــاوری، آن را 

ــر مــی شــمرد. ــن ایمــان حقیقــی و پیــروی از اهــل بیــتb ب از شــروط بنیادی
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 4-10. اصل آرمان گرایی

تربیــت دینــی بــر اســاس آرمانــی مشــخص انجــام می پذیــرد و در چارچــوب آن، اقدامــات 
مربــوط بــه انتخــاب هــدف هــا و اتخــاذ رویــه هــای تربیتــی صــورت می پذیــرد. بــر اســاس اصــل 
آرمان گرایــی 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 می کنــد نگــه مــی دارد. جهــان ماهیــت از اویــی 
و بــه ســمت اویــی دارد و حاکمیــت جهــان از آن یــك نظــام عالــی هدایــت الهــی اســت)مطهری، 
1371:233(. در نظــر گرفتــن قــرب الهــی در تمــام امــور و انجــام کارهــا بــا نیــت قربــة الــی اللــه، 
جهــان بینــی الهــی در بعــد آرمان گرایــی میباشــد. ســخن امــام رضــاg : »و بذلــه ألهلــه قربــة 
الــی اللــه تعالی«)عطــاردی، بی تــا، ج1: 7( در 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. 

4-11.   اصل خوف و رجا)بیم و امید(

خــوف و رجــا در تربیــت دینــی مکمــل یکدیگرنــد و همــواره انســان را از یــأس و غــرور پیراســته و 
بــه امیــد و تواضــع آراســته می ســازند. هرگــز نمی تــوان حرکت هــای ســازندۀ تربیتــی را کــه منجــر 
بــه اصــالح و تغییــر رفتــار در انســان می شــود بــدون وجــود انگیــزه ای آشــکار 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 ترکیبــی متعــادل از بیــم و امیــد، حرکتــی را آغــاز یــا آن را رهــا می کنــد؛ از ایــن رو هیــچ 
گامــی در جهــت اصــالح و تغییــر وضعیــت موجــود، بــدون گــذر از میــان ایــن دو مهــم در ســطوح 
ــروت  ــدرت و جب ــوف از ق ــه خ ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــاره ب ــت. اش ــن نیس ــف ممک مختل
خداونــد نبایــد منجــر بــه قطــع امیــد از رأفــت پــروردگار شــود و از ســوی دیگــر امیــد بــه رحمــت 
 gو بخشــندگی الهــی نبایــد زمینــه افسارگســیختگی بنــدگان را فراهــم آورد. ســخن امــام رضــا
ــا،  ــاردی، بی ت ــك أن ال یقطع رجاءه منك«)عط ــن عرف ــی م ــق عل ــرت داوودg »ح ــول حض از ق

ج1: 260( اهمیــت امیــد بــه پــروردگار را بــر خداشناســان آشــکار می کنــد.
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ــد و  ــکیل می ده ــالم را تش ــت در اس ــم و تربی ــاد تعلی ــه بنی ــول ک ــن اص ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
دســتاوردهایی اعــم از پیــروی از قوانیــن مانــدگار الهــی، انگیــزش درونــی ناشــی از حضــور خــدا 
نــزد خود،کســب عــزت نفــس از طریــق اتــکال بــه خــدا، اســتغنای درونــی از دیگــران، رهایــی از 
احســاس تنهایــی، پرهیــز از ذهن گرایــی، القــای روح معنــاداری بــه انســان و ایجــاد اعتمــاد و امید 
در او و بــه ویــژه مراقبــه و محاســبه، بــه ضــرورت وجــود نوعــی کنتــرل درونــی پــی خواهیــم بــرد کــه 

بــه اندیشــه و رفتــار انســان صبغــۀ الهــی خواهــد بخشــید.

خود کنترلی و رابطۀ انسان با خود

حیــات دینــی انســان کــه تأمیــن کننــده اهــداف دینــی و انســانی اوســت، در بســتر قلمروهــای 
ــا عناصــر دینــی و تســهیل کننــدۀ تحقــق  دینــی ســامان می یابــد. قلمرو هــای دینــی، ســازگار ب
ــالم در  ــا، 1389: 73(. اس ــدر کوش ــمار می رود)حی ــه ش ــی ب ــر دین ــوری عناص ــای مح نقش ه
ــه کنترل هــای غیررســمی توجــه  ــه کنترل هــای رســمی و هــم ب ــی خــود، هــم ب سیاســت کنترل
ــه صــورت همســو عمــل می کنــد  داشــته اســت و از ســویی ســازوکارهای رســمی و غیررســمی ب
و ایــن مســئله یکــی از نقــاط قــوت سیاســت کنترلــی دیــن بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا کنترل هــای 
غیررســمی، اهرم هــا و ســازوکارهای درونــی را در خــود جــای داده و کنترل هــای رســمی و بیرونــی 

ــا اهرم هــای درونــی همســاز باشــد)همان: 71(.  هنگامــی کارامــد خواهــد بــود کــه ب

خودکنترلــی در میــان انــواع ارتباطــات انســان کــه در ســطوح  ارتباطــات درون فــردی، ارتباطــات 
بیــن فــردی، ارتباطــات شــبکه ای، ارتباطــات جمعــی، ارتباطــات گروهــی و ارتباطــات بــرون فردی 
)Geyer, A.& Baumeister ،1384: 244( و بــا تقســیم بنــدی دیگــری درحوزه هــای رابطۀ انســان 
بــا خــود، رابطــۀ انســان بــا خــدا، رابطــۀ انســان بــا دیگــران، رابطــۀ انســان بــا محیــط )میرزایــی 
اهرنجانــی و همــکاران،  1385 :96( مطــرح شــده اســت، در حــوزۀ درون فردی)رابطــۀ انســان بــا 
خــود( جــای می گیــرد و معــارف دینــی همــواره بــه ایــن مهــم توجــه داشــته انــد. خداونــد متعــال 
عــالوه بــر آن کــه نفــس انســان را بــه عنــوان حقیقــت او معرفــی کــرده اســت، نفــس را منشــأ درك 
ــدا را  ــد خ ــش می توان ــتن خوی ــا درك از خویش ــان ب ــه انس ــرار داده ک ــل ق ــب فضای ــق و کس حقای
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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 انــکار نفــس، هــم خــدا را فرامــوش خواهدکــرد و هــم هویت خویــش را به هیچــی و پوچی 
تبدیــل می کنــد. بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد می تــوان زمینــه هــای دینــی رابطــۀ انســان بــا خــود 

را بــه شــرح ذیــل تقســیم کــرد:

5-1. حقیقت انسان

قــرآن کریــم کــه نخســتین و معتبر تریــن منبــع هدایــت و محکم تریــن ارتبــاط خالــق و مخلــوق 
اســت انســان ها را مخاطــب قــرار داده و همــواره آن هــا را بــه تدبــر در نفــس خــود فراخوانــده اســت. 
ْنُفَســُکم « )مائــده، 

َ
ــوا َعَلْیُکــْم أ ذیــَن آَمُن ــا الَّ َه یُّ

َ
قــرآن کریــم خطــاب بــه مؤمنــان می فرمایــد: »یــا أ

1۰5(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، بــه خودتــان بپردازیــد. 

5-2. درك و آگاهی انسان

در بینــش دینــی درك حقایــق از آن نفــس اســت، آن چنانکــه  امــور دیگــر ماننــد اعضــا و جــوارح، 
ــه  ــران و از جمل ــی دیگ ــی، فراموش ــل خودفراموش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت نفس ان ــزار و در خدم اب
خدافراموشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. خداونــد متعــال در ایــن بــاره می فرمایــد: »َو الَتُکوُنــوا 
ــدا را  ــه خ ــید ک ــانی مباش ــون کس ــر، 19(؛ و چ ــاُهْم أْنُفَسُهْم...«)حش ــَه َفأْنس ــوا الّل ــَن َنُس َکاّلِذی

فرامــوش کردنــد و او]نیز[آنــان را دچــار خــود فراموشــی کــرد.

5-3. اعمال و رفتار انسان

قــرآن کریــم دربــارۀ اهمیــت اعمــال و رفتــار انســان می فرمایــد: »ُکلُّ َنْفــٍس ِبمــا َکَســَبْت َرهیَنــٌة« 
)مدثــر، 38(؛ هــر نفســی در گــرو عملــی اســت کــه انجــام داده اســت.در آیــۀ دیگــر آمــده: »َفَمــْن 
ا َیــَرُه« )زلــزال، 8ـ7(؛ پــس هرکــس بــه  ٍة َشــرًّ ٍة َخْیــرًا َیــَرُه َو َمــْن َیْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّ َیْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّ
قــدر ذره ای کار نیــك کــرده باشــد پــاداش آن را خواهــد دیــد و هرکــس بــه قــدر ذره ای کار زشــتی 
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ــه کیفــرش خواهــد رســید. ســخن امــام رضــاg» إن أنفســکم مرهونة  مرتکــب شــده آن هــم ب
باعمالکم«)عطــاردی، بی تــا، ج2: 186( بــه ارتبــاط تنگاتنــگ میــان نفــس آدمــی و اعمــال اشــاره 
ــل  ــق و کســب فضای ــان در گــرو اعمــال شماســت. درك حقای ــد کــه جان هایت داشــته و می فرمای

اعمــال و رفتــار انســان همگــی از نفــس انســان نشــأت می گیــرد.

لیکــن آدمــی بــرای رســیدن بــه کمــال بایــد ارتبــاط درون فــردی خــود را تقویــت کنــد امــا  نفــس 
آدمــی بــا وجــود منشــأ الهــی و ویژگی هــای مثبتــی کــه دارد، همــواره بــا موانعــی بــر ســر راه مواجــه 
اســت. بــرای از میــان بــردن ایــن موانــع و تقویــت ویژگــی هــای مثبــت نیازمنــد محافظــی اســت 
کــه گاه و نــاگاه از او حســاب کشــد و همــواره بــر او نظــارت داشــته باشــد. ایــن امــر مســتلزم توجــه 

پیوســته بــه چهــار اصــل اساســی اســت:

5-4.  مشارطه

اصــل مشــارطه در کنتــرل درونــی را بــه گام اول در کنتــرل بیرونــی) تعییــن اســتاندارد( تشــبیه 
ــم  ــا مه ــادآوری آن ه ــف و ی ــفافیت وظای ــا، ش ــتانداردها و معیاره ــن اس ــرا در تعیی ــد؛ زی کرده ان
ــه عیــب و نقصــی  ــا بــدون هیچ گون ــه انجــام دادن آن بداننــد ت اســت کــه افــراد خــود را متعهــد ب
اجــرا کنند)الوانــی و همــکاران، 1386 :249(. شــرط  کــردن و تعهــد گرفتــن از نفــس کــه دنبــال 
گنــاه نباشــد و آنچــه ســبب غضــب الهــی اســت از او صــادر نشــود و در طاعــات واجــب کوتاهــی 

نکند)نراقــی، 1386 :697(.

5-5. مراقبه

ــر نظــر دارد و  ــد هــر انســان بلکــه هــر موجــودی را زی ــه کار می رود:خداون مراقبــه در دو مــورد ب
ــَه کاَن َعَلْیُکــْم َرقیبــًا« )نســاء،1(؛ خداونــد مراقــب  بــرای متوجــه کــردن آن هــا مــی فرمایــد: »ِإنَّ اللَّ

اعمــال شماســت.

َهــا  یُّ
َ
انســان بایــد نفــس خــود را زیــر نظــر بگیــرد. خداونــد در قــرآن اشــاره کــرده و میفرمایــد: »یــا أ
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ــان  ــه خودت ــد، ب ــده،1۰5( ؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده ای ــُکْم« )مائ ْنُفَس
َ
ــْم أ ــوا َعَلْیُک ــَن آَمُن ِذی الَّ

بپردازیــد.

5-6.  محاسبه

محاســبه انســان را بــه حسابرســی از اعمــال خویــش قبــل از حسابرســی خــدا فــرا می خوانــد. 
َهــا  یُّ

َ
انســان بایــد نفــس خــود را بــه حســاب کشــد و بــه بررســی عملکــرد و رفتــار خــود بپردازد.»یــا أ

َمــْت ِلَغد«)حشــر، 18(؛ ای اهــل ایمــان، خــدا تــرس  ــَه َو ْلَتْنُظــْر َنْفــٌس مــا َقدَّ ُقــوا اللَّ ذیــَن آَمُنــوا اتَّ الَّ
شــوید و هــر کســی نیــك بنگــرد تــا چــه عملــی بــرای فــردای قیامــت خــود پیــش می فرســتد. اصل 
محاســبه در مقایســه بــا گام هــای کنتــرل بیرونــی بــه مقایســه و تطبیــق اطالعــات بــه دســت آمــده 
بــا اســتانداردهای از پیــش تعییــن شــده شــباهت دارد، زیــرا در ایــن اصــل فــرد عملکــرد خــود را 
دقیقــًا می ســنجد تــا درســتی یــا نادرســتی آن را کشــف نماید)الوانــی و همــکاران، 1386 :35۰(.

5-7. معاتبه

معاتبــه زمانــی اســت کــه فــرد خــود را مقصر و خطــاکار مییابــد و بدون مســامحه در مقام ســرزنش 
برمی آیــد، زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــه جــرم معتــاد شــده و در نهایت بازداشــتن آن از خطا مشــکل 
می گردد)نراقــی، 703:1386(. بــا معاتبــه کــردن نقــاط ضعــف شــخصیت مشــخص می شــود و 
فــرد پیگیــر اصــالح نقــاط ضعــف مــی شــود)زارع، 1384: 48( بدیــن ترتیــب انســان بــا رعایت این 
اصــول، بــه رابطــه اش بــا خــود اســتمرار می بخشــد و بــا تقویــت آن بــه فــردی خودکنتــرل تبدیــل 

ــود. می ش

در معــارف دینــی، مفهــوم خودکنترلــی در مفاهیمــی چــون محاســبۀ نفــس، تقــوی و پرهیزگاری  
و نیــز صبــر متبلــور می شــود کــه در قــرآن و روایــات بــه عنــوان عاملــی مؤثــر در ســعادت انســان 
بیــان شــده اســت. از میــان ایــن تعابیــر، محاســبۀ نفــس الزمــۀ خودکنترلــی، تقــوی خمیــر مایۀ آن 

و صبــر نزدیك تریــن و کامل تریــن تعبیــر بــرای ایــن مهــارت درونــی هســتند.
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6.  موانع خودکنترلی 

ــی  ــت خودکنترل ــای مثب ــن کارکرده ــن رفت ــا از بی ــس ی ــرل نف ــدم کنت ــب ع ــه موج ــی ک عوامل
می شــود، بــا عنــوان موانــع خودکنترلــی  مطــرح می گــردد. زمانــی کــه موانــع ایجــاد خودکنترلــی 
ــود،  ــز ش ــدی پرهی ــور ج ــه ط ــدۀ آن ب ــاه کنن ــات تب ــود و از آف ــته ش ــان برداش ــش روی انس از پی
خودکنترلــی محقــق خواهدشــد. بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه بــرای تحقــق هــر امــری دو عنصــر 
ــرای تحقــق خودکنترلــی  ــع و تحقــق مقتضیــات الزم اســت، گام نخســت ب اساســی حــذف موان

ــت از:  ــارت اس ــی عب ــع خودکنترل ــن موان ــود. عمده تری ــد ب ــع خواه ــذف موان ح

دنیاطلبــی، خودخواهــی، خودمحــوری، قــدرت طلبــی، هــوای نفــس، اســتبداد، خودرأیــی، 
ریاســت طلبــی، محبــت کــور و افراطــی، جمــود و لجاجــت، خیانــت و بی وفایــی، افــراط و تفریــط، 
آرزوگرایــی، شــهوت، عجــب، تکّبــر، غضــب، طمــع، حرص،  اکــراه، خصومــت، حســادت، جهالت، 
شــك و حیــرت، مکــر وحیلــه، جبــن، ســوءظن، انتقــام، بدخلقــی، کینــه، ذلــت نفــس، تفاخــر، 
ــه، جــزع، فســق، آزمنــدی،  ــی اعتمــادی، عجل خودســتایی، قســاوت، غــرور، غفلــت، حــزن، ب
ــت،  ــردن، غیب ــخره ک ــتهزاء و مس ــدال، اس ــراء و ج ــماتت، م ــی، ش ــل، عیب جوی ــی، بخ خمودگ
تهمــت، دروغ، جــاه طلبــی، مقــام دوســتی، یــأس، شــهرت طلبــی، پــرده دری، خشــونت، تعــّدی، 
حمّیــت، پســت همتــی، ریــا، عصبّیــت، ظاهربینــی، جــور و ســتم، تنگ نظــری، ســفاهت، شــرك، 

کفــر و نفاق)دلشــاد تهرانــی، 1383 :6۰5(.

ــی و  ــتدالل اخالق ــف اس ــت ضع ــه جه ــت ب ــن اس ــوق ممک ــوارد ف ــاب از م ــی در اجتن بی توجه
کــم توجهــی بــه دســتورات و احــکام اخالقــی متأثــر از اطمینــان نداشــتن از درســتی و صحــت آن 
باشــد)فتحعلی خانــی، 1379، ج73:1( و  ممکــن اســت بــه علــت عــدم قــوت و اســتحکام انگیزۀ 
رفتــار اخالقــی باشــد. بدیــن معنــی کــه ممکــن اســت فــرد بــه  خودکنترلــی معتقــد باشــد و انگیزۀ 
ــر گرایــش هــا و عوامــل  ــر اث ــه و ب ــداوم نیافت ــا انگیــزۀ وی ت ــرای عمــل داشــته باشــد، ام کافــی ب

بیرونــی و درونــی دچــار اختــالل شــود.
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7.   ویژگی های افراد خودکنترل

پیامدهــای هــر رفتــار، ویژگی هــا و خصوصیــات خــاص آن رفتــار را بــرای صاحــب رفتــار بــه ارمغان 
خواهدداشــت. خودکنترلــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و افــراد خودکنتــرل بــه ســبب این 
ــخصیتی  ــی ش ــك ویژگ ــوان ی ــه عن ــی ب ــد. خودکنترل ــی دارن ــاری خاص ــای رفت ــارت، ویژگی ه مه
ــد،  ــی برخوردارن ــی باالی ــه از خودکنترل ــرادی ک ــت. اف ــاوت اس ــون متف ــراد گوناگ ــد در اف بی مانن
هــر کــدام بــا توجــه بــه ایــن کــه تــا چــه حــد خودکنترلــی دارنــد واکنــش هــای متفاوتــی نشــان 

می دهنــد و رفتارهــای متفــاوت دارنــد. ایــن خصوصیــات در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت:

7-1. فــرد صبــور از خطاهــا و ظلــم دیگــران چشــم می پوشــد و اهــل بخشــش و گذشــت اســت. 
ُمــوِر« )الشــوری، 43( و هرکــس کــه صبــر پیشــه کنــد و 

ُ
»َو َلَمــْن َصَبــَر َو َغَفــَر ِإنَّ ذِلــَك َلِمــْن َعــْزِم اأْل

گذشــت نمایــد، بــدون شــك ایــن از کارهــای پــرارزش اســت .

صاَبْتُهْم 
َ
7-2. فــرد صبــور، هنــگام گرفتــاری و مصایب،یگانــه قدرت هســتی را مــی خوانــد. »ِإذا أ

ــا ِإَلْیــِه راِجُعــوَن« )البقــره، 156(. ــِه َو ِإنَّ ــا ِللَّ ُمصیَبــٌة قاُلــوا ِإنَّ

7-3. در مواجهــه بــا بــدی هــا از ســوی دیگــران بــا حلــم و مــدارا رفتــار می کنــد. »َو ال َتْســَتِوی 
ُه َوِلــیٌّ َحمیٌم *  نَّ

َ
ــذی َبْیَنــَك َو َبْیَنــُه َعــداَوٌة َکأ ْحَســُن َفــِإَذا الَّ

َ
تــی  ِهــَی أ َئُة اْدَفــْع ِبالَّ ــیِّ اْلَحَســَنُة َو اَل السَّ

اهــا ِإالَّ ُذو َحــظٍّ َعظیــٍم« )فصلــت، 34 و 35(. ذیــَن َصَبــُروا َو مــا ُیَلقَّ اهــا ِإالَّ الَّ َو مــا ُیَلقَّ

7-4. افــراد صبــور در کارهــا مقاومــت بیشــتری دارنــد و برابــر بــا چندیــن غیــر صبور هســتند. »یا 
ِض اْلُمْؤِمنیــَن َعَلــی اْلِقتــاِل ِإْن َیُکــْن ِمْنُکــْم ِعْشــُروَن صاِبــُروَن َیْغِلُبــوا ِماَئَتْیــِن َو ِإْن  ِبــیُّ َحــرِّ َهــا النَّ یُّ

َ
أ

ُهــْم َقــْوٌم ال َیْفَقُهــوَن« )االنفــال، 65( . نَّ
َ
ذیــَن َکَفــُروا ِبأ ْلفــًا ِمــَن الَّ

َ
َیُکــْن ِمْنُکــْم ِماَئــٌة َیْغِلُبــوا أ

7-5. در برابــر رفتــار ناشایســت افــراد جاهــل بردبــار اســت. » َو اْصِبــْر َعلــی  مــا َیُقوُلــوَن َو اْهُجْرُهْم 
َهْجــرًا َجمیال« )المزمــل،10( .

ــورد  ــی برخ ــال منطق ــد و کام ــرج می ده ــه خ ــوری ب ــات صب ــت دادن مادی ــان از دس 7-6. زم
َمــراِت َو  ْنُفــِس َو الثَّ

َ
ْمــواِل َو اأْل

َ
ُکــْم ِبَشــْی ٍء ِمــَن اْلَخــْوِف َو اْلُجــوِع َو َنْقــٍص ِمــَن اأْل می کنــد. »َو َلَنْبُلَونَّ
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ــَن« )البقــره، 15( . اِبری ــِر الصَّ َبشِّ

ِهــْم  ذیــَن َصَبــُروا َو َعلــی  َربِّ 7-7. همــواره بــه ذی صالحیت تریــن مقــام هســتی تــوکل می کنــد »الَّ
ــوَن« )النحل،42(. ُل َیَتَوکَّ

ــج و بیمــاری خویشــتن داری می کنــد و هنــگام فقــر وتنــگ دســتی متیــن اســت و  7-8. در رن
اِء َو حیــَن  ــرَّ ســاِء َو الضَّ

ْ
اِبریــَن ِفــی اْلَبأ بی تابــی نمی کنــد. » … َو اْلُموُفــوَن ِبَعْهِدِهــْم ِإذا عاَهــُدوا َو الصَّ

ُقــون« )البقــره، 17(. ولِئــَك ُهــُم اْلُمتَّ
ُ
ذیــَن َصَدُقــوا َو أ ولِئــَك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اْلَبــأ

نــا  ــا َبــَرُزوا ِلجاُلــوَت َو ُجُنــوِدِه قاُلــوا َربَّ 7-9. در میــدان  کارزار از دیگــران شــجاعت تر اســت. »َو َلمَّ
ْقداَمنــا َو اْنُصْرنــا َعَلــی اْلَقــْوِم اْلکاِفریــَن« )البقــره،250(.

َ
ــْت أ ْفــِرْغ َعَلْینــا َصْبــرًا َو َثبِّ

َ
أ

اِء  ــرَّ ذیــَن ُیْنِفُقوَن ِفی السَّ 7-10. در موقعیــت هــای تنــش زا می تواند خشــم خــود را فرونشــاند. »الَّ
ُه ُیِحبُّ اْلُمْحِســنیَن« )آل عمــران،134(. اِس َو اللَّ اِء َو اْلکاِظمیــَن اْلَغْیــَظ َو اْلعافیــَن َعِن النَّ ــرَّ َو الضَّ

g8. مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا

مؤلفــه هــای خودکنترلــی در روایــات امــام رضــا g در قالــب جــدول هایــی جداگانــه ارائــه و در 
انتهــا فراوانــی و نمــودار داده هــای گــردآوری شــده نمایــش داده می شــود.

 ،gــه خودکنترلــی از متــن کتــاب مســند امــام رضــا ــوط ب از میــان 3۰7 مضمــون روایــت مرب
92 مضمــون روایــت کــه 3۰ درصــد کل مولفــه هاســت، بــه مؤلفــه هــای شــناختی خودکنترلــی 

ــه شــرح جــدول )1-1( اســتخراج شــد:  اختصــاص داشــت کــه در قالــب 4 مؤلفــه ب
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g جدول)1-1( مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا
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ــناختی  ــای ش ــه ه ــه مؤلف ــوط ب ــت مرب ــوع 92 روای ــه از مجم ــد ک ــی ده ــان م ــدول)1-1( نش ج
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 35 مورد 
فراوانــی و 38 درصــد بیشــترین و شــناخت موانــع خودکنترلــی با مؤلفه های فراموشــی خــدا و غفلت 
زدگــی بــا 3 مــورد فراوانــی و 26/3 درصــد کمتریــن مضمــون روایــات را بــه خــود اختصــاص داده اند.

جدول )2-1( توزیع فراوانی طبقه های شناختی را به طور کامل به نمایش می گذارد.

جدول)2-1(توزیع فراوانی مؤلفه های شناختی خودکنترلی

درصد 
فراوانی فراوانی مولفه ردیف

27 25 آشنایی با پیامدهای خودکنترلی 1

32 29 آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی 2

38 35 آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی 3

3 3 شناخت موانع خودکنترلی 2

1۰۰ 92 جمع 3

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

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

نمودار)1-5( درصد فراوانی مولفه های شناختی

نتیجه گیری

اســاس مکتــب اســالم ایمــان بــه خداونــد و فرمــان او بــر تمام جهــان هســتی حاکم اســت. کمال 
انســان در ایــن خواهــد بــود کــه پرتــوی از صفــات جمــال و جــالل پــروردگار را در خــود منعکــس 
کنــد؛ بنابرایــن هــر چیــز کــه ســبب صــالح فــردی باشــد، موجــب صــالح جامعــه و هرچیــز کــه در 
صــالح جامعــه مؤثــر باشــد در صــالح 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 اصــالح جامعــه قابــل مالحظــه خواهــد بــود. در ایــن پژوهــش مؤلفــه هــای شــناختی 
خودکنترلــی در روایــات امــام رضــاg در کتــاب مســند االمــام الرضــا بــا 92 مضمــون روایــت و 3۰ 
درصــد کل روایــات مربــوط بــه خودکنترلــی در طبقــه هــای آشــنایی بــا پیامدهــای خودکنترلــی بــا 
مؤلفه هــای پــاداش کنتــرل نفــس و عاقبــت عــدم کنتــرل نفــس با25گــزاره و 25 مضمــون روایــت 
ــناخت  ــت، ش ــردورزی، قناع ــای خ ــا مؤلفه ه ــی ب ــاد خودکنترل ــل ایج ــا عوام ــنایی ب ــه آش و طبق
دشــمن، شــناخت نقــاط ضعــف خــود و شــناخت نقــاط قــوت خــود بــا 26گــزاره و 29 مضمــون 
روایــت و طبقــه آگاهــی از زمینه هــای تحقــق خودکنترلــی بــا مؤلفه هــای باورمنــدی بــه روز 
حســاب، نظــارت الهــی بــر همــه ابعــاد زندگــی، نظــارت همگانــی، شــناخت عاقبــت کار و توجــه 
بــه عهــد بــا 34گــزاره و 35 مضمــون روایــت و طبقــه شــناخت موانــع خودکنترلــی بــا مؤلفه هــای 

ــا 3 گــزاره و 3 مضمــون روایــت شناســایی و بررســی شــده اند. فراموشــی خــدا و غفلت زدگــی ب
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