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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
 نفس به اعتماد های شاخصه  و چارچوب واکاوی

  قرآنی های آموزه پرتو در
    ١یروانیجواد ا  
    ٢یعلی عماد  

  دهکیچ
ه بر اراده، عمل، اسـتعدادها کی تیا به معنی قرآنیها اعتماد به نفس در پرتو آموزه

 یهـا تیـل بـر خـدا و اسـتمداد از او و توجـه بـه قابلّکـ خود با تویها یو توانمند
گـران بـا قطـع طمـع و ی، و استقالل در برابـر دیرامت انسانکت و ّ و عزیخداداد

بـر کجب، ُ، عیی همچون خودستای اخالقیلین مفهوم با رذایا. د از آنان استیام
همچون تواضع و خشوع، نیز  ی اخالقیها لتیفض.  داردیمشخصتفاوت و غرور 

، معـارف ی قرآنـیهـا در آمـوزه. ردیگ ی نشئت می قویاز خاستگاه اعتماد به نفس
ر ت نفـس و اعتمـاد بـه نفـس دّت عزیها، تقو  آنۀجیه نتک وجود دارد یگوناگون

د یـف و تحدیـتار بـه بحـث نهـاده شـده اسـت، تعرجسن یآنچه در ا. افراد است
ل یـل و رذای از فـضایا ق آن با پارهی دقین مرزهایی، تبینیاعتماد به نفس از نگاه د

                                                        
 ٢٣/۴/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩١: افتیخ دریتار.  
  .(irvani_javad@yahoo.com) ی رضویار دانشگاه علوم اسالمیاستاد. ١
) نویـــسندۀ مـــسئول(م اســـالمی رضـــوی  دانـــشگاه علـــوثی و حـــدیارشـــناس ارشـــد علـــوم قرآنـــک. ٢

(alhadi1390@yahoo.com).  
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ت نفـس و اعتمـاد بـه ّ عـزۀننـدک تیـننده و عوامل تقوکدیی تأیها ، آموزهاخالقی
ز یـن واژه و نیاربرد اکتب و موارد ن مراین مقصود از نفس در بیی در قرآن، تبنفس

  .ه استبارن ی از شبهات در ایا پاسخ به پاره
  .نفس، اعتماد به نفس، خودباوری :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 ی تلقـی و اجتمـاعی فـردی در رشد و تعالیامروز اعتماد به نفس از عوامل مهم و اساس

، ی است و در صورت سـازگار سازگاری قرآنیها ا اعتماد به نفس با آموزهیاما آ. شود یم
ر، عجــب، ّبــک همچــون تیمیق آن بــا مفــاهیــز دقیحــد و مــرز اعتمــاد بــه نفــس و تمــا

در » نفس«گر، مقصود از ی دیست؟ از سویها چ ، تواضع، خشوع، و مانند آنییخودنما
 بـا الهـام یموشک یمجستار ن یادر ا مراتب نفس است؟ ی ی از معانیکدام کن بحث، یا

  .دهیمها پاسخ  پرسشاین  از ی، به بخشیآن قریها از آموزه

  در قرآن» نفس «ۀواژ
سه گونـه کـاربرد ، این آیات با دقت در .ات قرآن تکرار شده استی بار در آ۶١واژه این 

  :توان شناسایی کرد برای این واژه می
» نفـس الـشیء«: شـود به صورت مضاف به معنای همان چیزی که به آن اضافه می. ١

در این گونـه » نفس «ۀمقصود از کلم.  انسانِیعنی خود» نساننفس اإل «وء ِیعنی خود شی
کید لفظی یا معنویک  خداونـد ۀن معنا، دربارینفس به ا. الیه آن است  مضافِاربردها، تأ

َکتب  : رود یار مک نیز به َ َ َ سه الرمحَ  َ َّ ِ ِ   .کرده است رحمت را بر خود الزم ؛)١٢/ انعام( َةَ
َخلقُکْم : ب از روح و جسمّ مرکِسان انیابه معن. ٢ َ ْ منَ ِ ْ َس وَ ٍاحٍ

َ ِ )شـما را ؛)۶/ زمـر 
  .از یک نفس آفرید

ـ ُّٰهللاَا : بــه معنــای روح انــسانی ماننــد. ٣ َ َ األَىفَّوَ ــْْ ــْوَ مَنيِ حـَسُ َ  خداونــد ؛)۴٢ /زمـر( ...اِ
  .ردیگ یم] ها از بدن[ارواح را هنگام مرگ 

  مراتب نفس
هـا   از آنیه برخـکـاسـت  نفس مطرح شـده ی براییها یژگیات ویریم و روادر قرآن ک
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 نفـس بـه اختـصار ین مطلب، شش وصف بـرایل ایتحلدر .  به مراتب نفس دارداشاره
  .ه و ملهمهّامه، مطمئنّفه، لوّله، مسوّاره، مسوّام: گردد ی میبررس
یـز ن، غرا از مراتـب نفـس اسـت و مقـصود از آیکـیاره ّ نفـس امـ:ّامـاره نفس. ١
هـا  ی را بـه انجـام بـدی اشباع خود، آدمـیه براک است ی انسانۀنگشت لینشده و تعدمهار
 را در او یزیـ، غرای نسل بشریات و بقای حۀ ادامیه خداوند براکنیح ایتوض. دارد وامی

 و عـتت، جلـب منفی او را وادار به فعالْ، از درونکّ محریسان موتوره ه بکنهاده است 
 ی آدمـیاز و اعتـدال، بـرایـ نّز در حـدین غرای ایها پاسخ به خواسته. زدسا یمضرر دفع 

نـد و از ک یز، احـساس لـذت مـیه انسان با اعمال غراک از آنجا یکد است، لیالزم و مف
ویژگـی ز یـاز نیـن نیمأ بـا وجـود تـین و حتک ممِند، از هر راهیرناپذ یریز سی، غراییسو
ز بـه صـورت یـ غرایهـا ه خواسـتهکحله است ن مریدر ا. دارندرا  خود ِینندگک یکتحر
» سـوء« را بـه عبـور از حـدود عقـل و شـرع و یابد و آدمـی یش نمود مک سریها هوس

َوم  :ردیگ یل مکش» ارهّنفس ام «ۀدهد و مرتب یفرمان م ىس إن الـنفس ألمـارة بالـسوءَ ِا أبرئ  ُّ ِ
ٌ َ َّ َ َ َ ْ َّ َّ ِ ِ

ْ َ ُ ِّ َ ُ 
 راز صفات منفی انسان .)۴٠/  نازعات؛٩/  حشر؛٢٣/  نجم؛١۶/  ق؛٨٧/ بقره: ک.رنیز . ۵٣/ یوسف(

 ؛٢١ـ١٩/ معارج: ک.ر( گردد میاز در قرآن و نکوهش او در موارد متعدد نیز به همین نکته ب
  .)۶/  عادیات؛۵/ قیامت
: ک.ر( نفـس آمـده اسـت یبرا» لیتسو« از قرآن، وصف یاتی در آ:لهِّسوُنفس م. ٢
: تــا بــی؛ رازی، ۵/١٧٣٣ :١۴٠٧جــوهری، (ن یی تــزیا بــه معنــلیتــسو. )٩۶/  طــه؛٨٣ و ١٨/ یوســف

ن یـرسـد ا ین حـال، بـه نظـر مـیبا ا.  است)١١/١٠۴ :١۴١٧طباطبـایی، ( و وسوسه )۴٣٠/١٨
 ِالتی چـه تمـا؛ از نفـسیگری دۀاره است و نه مرتبّ نفس امیها یژگی از ویکیوصف، 

ّ بر حسیا  توأم شود، پردهیل اخالقیه با رذاک یژه هنگامی به ویافراط
ص انـسان ی تشخِ

ها  یاره زشتّن جهت، نفس امیبد. دهد  میق را در نظر او دگرگون جلوهیند و حقاکاف یم
 یداشــتن ّ انــسان جــذاب و دوســتیو آن را بــراآرایــد  مــی یهــا را در نظــر آدمــ یو بــد
  .)١٠۴/ کهف: ک.ر( نمایاند می

 بـه یه آدمکن معنا ی بد؛فه بودن آن استّگر نفس، مسویف دی توص:فهّنفس مسو. ٣
ول کـ موی بعـدیها  خود را به زمانیارهاکل دارد انجام یوسته تمای، پی درونیدرخواست

 آن در ۀجـیه نتکـ ییهـا تی فعالبارۀن حالت دریا.  نقد و حاضر بهره ببردِتّند و از لذک
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/ نمنافقو: ک.ر( دارد یتر  نمود فزونـ ی امور اخروهمچون ـد شو  و آینده پیدا میدرازمدت
 یاز دعـاعبـارت ن یـه در اکه است، چنان ّ نفس اماریها یژگیز از وین وصف نی ا.)١٠
  :س شده استکثور منعأم

ً بالسوء أمارة وإلاًکو نفس أشكإلهی إلی« َ الخطیئة مبادرة وبمعاصییّ ً ِ ً مولعة، كُ َ ُتسرع ... ُ ُ
ِ

ِّ الحوبة وتسوفنی بالتوبةیبی إل ُ  مـن، ی خدا؛)١٨٣ دعای، ۴٠٣ :١۴١١،  سجادیهۀصحیف(» َ
  گنـاهیدهـد و بـه سـو ی فرمـان مـیه همواره به بـدک یْنم از نفسک  میایتکبه تو ش

ار توبـه کـشـتاباند و در   مـی گنـاهیمرا به سو...  حریص استیشتابد و به معاص می
  .ندک  میامروز و فردا

را  یه آدمـکدار انسان است یا وجدان بیامه ّ دوم نفس، نفس لوۀ مرتب:ّلوامه نفس. ۴
در این آیات بـه . )٢٠/١٠٣: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر(ند ک یار سرزنش میها، بس یبر انجام بد

َأقـسم بیـ َال : این مرتبۀ نفس اشاره شده است ِ ُ ِ ْ َوم القیُ ِْ ْ ِامـةِ َ وال٭َ ِ أقـسم بـالنفس اللوامـةَ َ َّ َّ ِ
ْ َّ ِ ُ ِ ْ ُ

 )؛)٢ــ١/ قیامـت 
 نیشی پۀن مرتبه از نفس، از مرتبیا. ز و سوگند به وجدان سرزنشگریسوگند به روز رستاخ

 ی در درون انسان، نقش بازدارنـدگکوچک یسان دادگاهه ه بک چرا ؛بهتر است) اماره(
ز یـامت، بـه نفـس لوامـه نینار سوگند به قکن جهت در ی به هم.ندک یفا میها را ا یاز بد

  .اد شده استیسوگند 
ه کـ اسـت ی از نفس انسانیافته و متعالی مالک ۀ نفس مطمئنه مرتب:هّمطمئن نفس. ۵

ای رسیده کـه  پس از تصفیه و تهذیب از صفات ناپسند اخالقی و هواهای نفسانی به مرحله
 در ایـن . افسارگسیخته را مهار و کنتـرل نمـوده اسـتِهای حیوانی غرایز سرکش و خواهش

 )٢٨/  رعد:ک.ر(و با ایمان و یاد خدا رهد  میها از پریشانی درونی  مرحله، آدمی با مهار هوس
 ۀن رو، مرتبـی از ا.)٢٠/٢٨۵: ١۴١٧، طباطبایی: ک.ر( رسد می به آرامش یرونیالت بکاز مش
ُا أَی : ن مرتبه استی نفس، همی و مطلوب برایعال َّ ُھا الـنفس املطمئنـةَ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِرجعـِ ا٭َ ِ َی إىلْ

ِّ ربـِ َاضـیَ رَكَ ًة ِ
َّمرضی ِ ْ ِ فادخل٭ًةَ ُ ْ َ عبِی ىفَ ِ وادخل٭یِادِ ُ ْ ِی جنىتَ َّ َ )ّای نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند ؛)٣٠ـ٢٧/ فجر 
  . و در بهشت من داخل شویان بندگان من درآی پروردگارت بازگرد و در میبه سو
گر نفس، نفس ملهمه است؛ نفسی کـه خداونـد شـر و یف دی توص:نفس ملهمه. ۶

ْو  :خیرش را به او الهام کرده است َ َس ومَ َ َّسو اٍ َمھَْهلَأَ ف٭اَ ورهَ َا  َ ْا وُ َ ـَوَ  سوگند ؛)٨ ـ٧/ شمس( اَ
اش را بـه آن  یزگـاری و پرهیارکدیـرد، سـپس پلکـه آن را درست کس کْبه نفس و آن 
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اسـاس  بـر ــ ی فطرهای شی فطرت و گرایعنیه الهام به نفس کنیبا توجه به ا .نمود الهام
 ۀز اشـاره بـه مرتبـیس ملهمه نشود، نف یها م  انسانۀشامل همدارد و ت ی عمومـ اتین آیا

: ات قـرآن، عبارتنـد ازیشده، مراتب نفس بر اساس آیادات کبا توجه به ن . نداردیخاص
  .هّامه و نفس مطمئنّاره، نفس لوّنفس ام

  ف اعتماد به نفسیتعر
 یهـا هـا و راه ف، شاخـصهیـان تعریـ بـه بیمتعـددشناسانۀ  روان یها قات و نگاشتهیتحق
شتر و ی بِتی با صراحت و شفافین، برخین بیدر ا. اند ه نفس پرداخته به اعتماد بیابیدست

 ًاند و نـه صـرفا ردهک مرتبط ی درونیی اعتماد به نفس را به تواناِیقی حقیا، معنیبه درست
  : خاصیارک انجام ییاعتماد به توانا

اعتمـاد بـه .  شـما نـداردی ظـاهریدادهایـ بـه رویچ ارتباطی، هیاعتماد به نفس واقع
ل باورتـان بـه یـه بـه دلکـد، بلیـآ ید به وجـود نمـیده یش، به خاطر آنچه انجام میخو
. دیـد انجـام دهیـخواه یسازد تا آنچه را م یه شما را قادر مک خود است ی درونییتوانا

 اعتمـاد بـه ...یـرد نـه از بـرونگ یشه از درون سرچشمه میش همی به خویاعتماد واقع
 یارکـ انجـام ِییاسـت نـه فقـط اعتمـاد بـه توانـاش ی خوِیت انسانینفس، باور به قابل

ل کنم، بـه شـکسب ک یم در زندگیاگر اعتماد به نفس را براساس دستاوردها. خاص
توانم  ی چه نم؛ام ردهک احساس عدم اعتماد به نفس آماده ی خود را برایریناپذ اجتناب

  .)٢١ـ١٩: ١٣٧٩دانجلیس، (رسم  یج دلخواه می به نتایشه در زندگیمطمئن باشم هم

ه از کـدن به اهداف است ی خود در رسیی باور به تواناْسان، اعتماد به نفس در واقع نیبد
  .سازد یدوار مین راه امیبه تالش در ااو را رد و یگ یم فرد سرچشمه میاراده و تصم

 ابعاد، ی، متوقف بر بررسینیژه از نگاه دیوه ق اعتماد به نفس بید دقیف و تحدیتعر
  .پردازیم در ادامه به این امر می.  آن استچوبچارها و  مؤلفه

  در اعتماد به نفس» نفس«مقصود از 
ان یشتر بیپ ؟است نظر ّمد» اعتماد به نفس« در یکدام ک نفس، یمراتب و معانمیان از 
ن سـه، یـاز ا. هّامـه و مطمئنـّاره، لوّامـ: گانه دارد  سهی مراتبیلکه نفس به طور کد یگرد
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 ِزیـه بـر غراکیـ چه ت؛منظور باشد» اعتماد به نفس«تواند در  یع نماره به طور قطّ امنفس
 نقـد ِ لـذتِجویی  به پیفریبد و میفه، آدمی را ّله و مسوّسرکشی که با اوصافی همچون مسو

. ها نـدارد ای جز کشاندن انسان به وادی تباهی و از دست دادن سرمایه دهد، ثمره فرمان می
  : شده استیه و اعتماد بر آن نهکیاز تکارا آشات ی رواین جهت، در برخیبه هم

 از ؛)١/٣٨۵: ١٣٩٩، آمـدی(» طانیشد الـئبر مـصاکأ من كّن ذلإ فك بنفسة والثقكاّیإ«ـ 
  ؛های شیطان است ترین دام ار، از بزرگکن یاعتماد بر نفس خود برحذر باش که ا

مایـد، ش اعتمـاد نی کسی که بـه نفـس خـو؛)۵/١۶١: همان(» من وثق بنفسه خانته«ـ 
  .به او خیانت خواهد کردنفسش 

: همـان(» اب المحـارمکـ ارتیلـإطان ی الـشكقتـدین تثـق بهـا إ لخـدوع، كّن نفسإ«ـ 
، شیطان تو را به ینکراستی نفس تو بسیار فریبنده است، اگر به آن اعتماد ه  ب؛)٢/٢٩٩

  .کشاند  میاب محارمکسوی ارت

جـه مقـصود یاره، و در نتّس امات، نفین روایدر ا» نفس«ه مقصود از کروشن است 
در چنین حالتی . استهای آن   فریب خوردن از نفس و پیروی از خواسته،از اعتماد به نفس

. شـود ی سـوق داده مـی الهـیهـا  حرامیو به سوافتد  میطان ی در دام شیه آدمکاست 
بـه بیـان دیگـر، . ن سخن اسـتید اّیت سوم، مؤیدر روا» ... لخدوعكّن نفسإ«عبارت 

اد یـاره ّه از آن به نفس امکش است ک سریها  از هوسیرویوهش پکات، نین رواید امفا
  .استه همان اعتماد به نفس ک خود یها یه بر استعدادها و توانمندکیشود، نه ت یم

 چـه ؛ نظر باشـدّ اعتماد به نفس مدۀتواند در مقول یز نمیامه نّ نفس لویعنی دوم ۀمرتب
 ییهـا بین مرتبه، آسـیست و ماندن در این سطح نی به ادنی، رسینی دیها  آموزهِمطلوب

 یهـا  از مجموع آموزه.بزندز لطمه ین است به اعتماد به نفس فرد نک ممیز دارد و حتین
اد و یـه مالمـت زکـد یآ ین به دست میقات، چنی از تحقیا ز پارهین بحث و نی در اینید

ت و ی بـر شخـصیبّرات مخریثأ تـ گرانیا دی خود فرد باشد یخواه از سو ـ سرزنش مداوم 
 ِسـان ضـربات ر از رفتار فرد، بهّرک مِی لفظیانتقادها. نهد ی می بر جایت نفس آدمّعز
ن یـا. سـازد ی را نـابود مـی، تار و پود اعتمـاد بـه نفـس ویمتی قی گلدانیش بر روکچ
 .تـر دارد  فـزونینند، نمودک ی میت را طیه مراحل رشد شخصکان کودک بارۀ درئلهمس
 زدن، اعتمـاد بـه کتـکش از ی بـه مراتـب بـیق دانشمندان، سرزنش لفظیتحق اساس بر
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ه کـام را در خـود نهفتـه دارد یـن پیـه انتقاد، اکچرا سازد؛  را مخدوش می کودک نفس
ننـد، احـساس ک یافـت مـیام را مرتـب دریـن پیه اک یانکودک. »یارزش یق و بیتو ناال«
پاشـد  مـی اعتماد به نفس آنان فروْتیو در نهاکنند  می یارزش ی و بی، نابسندگیقدرت یب
  .)١١٩ ـ١١٨: ١٣٧٩ مارستون،: ک.ر(

 از .)٢٢/ ابراهیم: ک.ر( است یطانی شی، دستورالعملی مالمتگرًدگاه قرآن، اصوالیاز د
های  شود و در شمار ویژگی گذاری برای این کار مشاهده نمی گونه ارزش سوی دیگر، هیچ

 یز اثریاران نک با خطای الهیای اولۀه در مواجهضمن آنک. دخور یز به چشم نمیمؤمنان ن
: ک.رویژه ه  ب،ه استّ قابل توجبارهعملکرد یعقوب در برابر خطاهای فرزندانش در این (از آن وجود ندارد 

رار سـرزنش کز از افراط در مالمت و تیات نیه در رواک چنان ،)٨٧ـ ٨۶  و۶٧ـ ۶۶، ١٨/ یوسف
ــ ارزش ابنــابراین.  شــده اســتی نهــ)٧١/١۶۶: ١۴٠٣ مجلــسی، ؛۵١٩ و ١۶۴ :همــان: ک.ر( ن ی

  . است نه به طور مطلقیابیاره قابل ارزّ نفس امۀسه با مرحلی در مقاًمرحله، صرفا
 عالی و مطلوب نفـس ۀمرتباین مرتبه  چنان که گذشت، . است سوم نفس مطمئنهۀمرتب
 چـه رسـیدن بـه ایـن ؛نظـر نیـستّمد » اعتماد به نفس«با این حال، این مرتبه نیز در . است

 افـراد و ۀمرحله نیازمند مجاهدت و زمان است در حالی که تقویت اعتماد به نفس برای هم
  .باشد ینظر م ّمد مطلوب و ی و نوجوانکیودک از ی و حتی مراحل و ادوار زندگۀدر هم

 ینن معاید در بیرا با» اعتماد به نفس«در » نفس«ادشده، مفهوم یات کبا توجه به ن
رسـد  یبه نظر م. مراتب آندر رد و نه ک نفس جستجو ـِاربردکتر، موارد  قیر دقیو به تعب ـ

.  نظر باشدّمد» ب از روح و جسمّانسان مرک «یعنیگفته،  شی پِ دومیان بحث، معنیدر ا
 یهـا یه بـر اسـتعدادها و توانمنـدکیـ اعتماد به نفس همچـون تیها ن معنا، با شاخصهیا

 اعتماد به نفس آن است که به ِظاهر.  سازگار استًامالکگران یودن به دخود و وابسته نب
  .معنای اول است یعنی خود، اعتماد بر خود

  ارتباط اعتماد به نفس با خودپنداره و عزت نفس
هـایی اسـت کـه فـرد بـرای   عبارت از مجموعه ویژگـی١شده خود پنداره یا خود ادراک

                                                        
1. Perceives self. 
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ها، صفات و   مهارتۀخن، دیدگاهی عینی درباربرد و به دیگر س  خود به کار میتوصیف
  .)٢٠: ١٣٧۴بیابانگرد، : ک.ر(است ه ه فرد، واجد یا فاقد آنکهایی است  ویژگی

 یعنی ،یخودارزش:  ساخته شده استی هر فرد از سه احساس و باور اصلۀخودپندار
 ییا باورهـیعنـی ،یستگیـشا.  خود قائل استیه فرد براک یاقتی لِزان ارزش و احساسیم
ات خـود دارد و یـالت و نظرکشرفت، حـل مـشیـت خـود جهـت پی ظرفۀه فرد دربارک

رفته شـدن و ی احساس پذیعنی ،قّاحساس تعل. ن استیز همیمقصود از اعتماد به نفس ن
 را یت نفـس وّق، عزّ و احساس تعلی فرد از خودارزشیابیارز. گرانیمحبت از جانب د

. ن، عـزت نفـس بـا خودپنـداره متفـاوت اسـتیبرا بنا.)١٧: ١٣٨٨پرستون، : ک.ر(سازد  یم
 خودپنداره برای فرد ِ درونِقت عبارت از ارزشی است که اطالعاتی در حق١ت نفسّعز

هــایی کــه در او هــست ناشــی   تمــام صــفات و ویژگــیبــارۀدارد و از اعتقــادات فــرد در
ت ّ از عـزآل با هم همتـراز باشـند، فـرد  ایدهِشده و خود  ادراکِزمانی که خود. شود می

ری اسـت کـه هـر فـرد ّآل عبـارت از تـصو  ایدهِخود. نفس باالیی برخوردار خواهد بود
 این تمایل ممکن است هدفی .)٢٠: ١٣٧۴بیابانگرد، : ک.ر(دوست دارد از خود داشته باشد 

خواهد آن را به دست آورد و یا تصویری از خود که میـل دارد بـه  فردی باشد که فرد می
آل   ایـدهِشده و خود  ادراکِ وجود شکاف و فاصله بین خود.)٣۴: همـان( دیگران نشان دهد

 .(Pope, 1989: 3) آورد عاملی است که مشکالت مربوط به عزت نفس را به وجـود مـی
. آل بسیار زیادتر از افـراد سـالم اسـت  ایدهِدر افراد نابهنجار، کشمکش بین خود و خود

 نیـست ورسـد، راضـی  وقتی شخص بـه آن مـی مثبت را دارد که ۀآل این جنب  ایدهِخود
دهد و بار دیگر برای رسیدن بـه اهـداف  شود، بلکه اهداف خود را ارتقا می متوقف نمی

آل است، نه  به دیگر سخن، رضایت در تالش برای رسیدن به ایده. کند جدید تالش می
  .)١٣۶: ١٣۶٨شاملو، : ک.ر(آل   ایدهِ خودِقّ در تحقًلزوما
؛ یعنـی شود میبررسی است،  خود بهدیدگاهی سالم از این منظر که   باالِت نفسّعز

گیرد، ولی نه بـه آن  می بر گرایانه کمبودها و نقاط ضعف را در دیدگاهی که به طور واقع
شخصی که از عزت نفس برخـوردار اسـت . شدتی که منجر به انتقاد شدید از فرد شود

                                                        
1. Self-esteem. 
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 خـود و ِ نظریات مثبـتبا مناسب یخورد برکند و می مثبت ارزشیابی ای  را به گونهخود
  .)٢١ـ٢٠: ١٣٧۴بیابانگرد، : ک.ر(دیگران دارد 

ت نفس، بر اساس ترکیبی از مـسائل و موضـوعاتی کـه در ّپنداره و به تبع آن عزخود
ها  هایی را که در آن  فرد اگر زمینهًاصوال. زندگی برای ما اهمیت دارند ساخته شده است

برخی افراد بـرای .  او باال خواهد بودِیّت نفس کلّبداند، عزفعالیت داشته است باارزش 
ارزش قائل نیستند و در مقابل، بـرای آنچـه فاقـد آن  خود ِهای خوب ها و ظرفیت توانایی

روشـن اسـت کـه ایـن گونـه افـراد . بینند هستند یا کمتر برخوردارند، ارزش فراوانی می
  .)٢١: همان: ک.ر(اشت ت نفس خواهند دّمشکالت بیشتری در ارتباط با عز

تـرین عوامـل در رشـد مطلـوب  ارزشمندی از اساسی خودۀت نفس و مقولّعزئلۀ مس
گیـری و   قـوی، قـدرت تـصمیمِبرخورداری از اراده و اعتماد به نفـس. شخصیت است

 مستقیمی بـا میـزان و ۀابتکار، خالقیت و نوآوری، سالمت فکر و بهداشت روانی، رابط
امـروز در اصـالح و درمـان .  فـرد داردِاس خودارزشمندیت نفس و احسّچگونگی عز

ت نفـس و ّبسیاری از اختالالت شخصیتی و رفتاری، به ارزیابی و پرورش احـساس عـز
 واگـرا و ِهـای صـاحبان تفکـر ترین ویژگی از برجسته. پردازند تقویت اعتماد به نفس می

  .)٧: ١٣٧۴ ،بیابانگرد: ک.ر(ست  بسیار باالِارزشمندیق، داشتن احساس خودّافراد خال
ده، ارتبـاط متقابـل دا انجام (Stang, 1972: Vol. 30, No. 2) گدر مطالعاتی که استن

 بـدین معنـا کـه اگـر ؛ه اسـتشـدیید أهای خود ت ر فرد از تواناییّت نفس و تصوّبین عز
آیـد و  ت نفس کاهش یابد، احـساس ضـعف و نـاتوانی در فـرد بـه وجـود مـیّمیزان عز

ت نفـس، احـساس توانمنـدی و ارزشـمندی در فـرد احیـا ّایش میـزان عـزبرعکس با افز
شـود  همتی در او پدیدار مـی چون داشتن اعتماد به نفس و بلند مثبتیشود و تغییرات می

  .)١٣: ١٣٧۴بیابانگرد، : ک.ر(
 ِشیم بـر افـزای مثبـت، بـه طـور مـستقۀت نفس و خودپنـدارّت عزیب، تقوین ترتیبد

  .ردیر دااعتماد به نفس تأث

   اعتماد به نفسیها ّابعاد و مؤلفه
 یهـا ی استعدادها و توانمنـدکدر: ه عبارتند ازکدارد  ییها اعتماد به نفس ابعاد و مؤلفه
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ه متوقـف بـر کـ و ضعف نفس ینیمتربک خودیها، نف یها و ناتوان یاستک و نه فقط خود
ا بـه کـ عـدم اتهـا و دن بـه قلـهی خـود در رسـییق از خود است، باور به توانایشناخت دق

  .ان شده استی بیراتی با چه تعبینی دیها ها در آموزه ن مؤلفهید اید دینون باکا. گرانید
هـا و عناصـر  فـهّ مؤل،ه در واقـعکـد شده است کیأ تیات، بر عناصریات و روایدر آ

  .یمنک یها را مرور م  از آنینون برخکا. اند  اعتماد به نفسۀدهند لکش

ت اعتماد بـه نفـس یت نفس و تقوّ مثبت، عزۀعوامل پیدایی خودپندار
  ینیاز نگاه د

 ِتیـجـاد و تقوی ایه بـراکـدهـد  ی نشان می به روشنیثی و حدی قرآنیها دقت در آموزه
 ِآل و اعتمـاد بـه نفـس دهیـ اِ به خودیابی مثبت و به تبع آن، دستۀپندارت نفس و خودّعز

گــاه  اطالعــات و بــاالۀبــاال، ضــمن ارائــ  یارهــاکن از خــود، راه انــسایبــردن ســطح آ
  : از جمله، مطرح شده استیثمربخش
» رامـتک و یارجمنـد«ها از   انسانیدگاه قرآن، تمامی از د:ارجمندی و کرامت. ١

َّولقــد رک : برخوردارنــد َ ْ َ َ َمنــَ ِا بــىنْ َ آدم ومحلنــَ ْ َ َ َ َ ر ورزقنــَ َا ىف الــرب وا ْ َ َ َ َِ ــ ْ
َ ْل ِّ َ ْ ِ ْ ِّا مــن الطیُ َّ َ ِ ْ َات وفــضلنَبــُ ْ َّ َ َ َا ِ َ ْ ْري ممــن ِثــَ کُ َّ ِ ٍ

َخلقنـ ْ َ ضَ ِا  ــ ْ ًیالَ
 )م و آنــان را در ی داشــتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی و بــه راســت؛)٧٠/ اســراء

م و یـ دادیشان روزیـزه بـه اکی پـایزهـایم و از چیبرنـشاند] ها بکبر مر[ا ی و درکیخش
زش، بـه لحـاظ ن اریـا. میـار دادک آشـی خـود برتـریهـا دهیـ از آفریاریها را بر بـس آن

قـدرت :  بـشر قـرار داده اسـت، از جملـهیه خداوند بـراک است یاناتکاستعدادها و ام
ار و یــ، قــدرت اراده، اخت)١/١٠ :١۴١٣؛ کلینــی، ١۶۴/ بقــره: ک.ر(ت یــقّر و خالّکــل، تفّتعقــ
هـا،  نش آسـمانی، آفر)١١/ رعـد: ک.ر(ن سرنوشت یی و تع)٣/ انسان: ک.ر( باال ِیریگ میتصم
 ی آدمیردن آن براکر ّ و مسخ)١٠/ ؛ رحمان٢٩/ بقره: ک.ر( انسان یانات آن براکن و امیزم

 یمنـد ت بهـرهی، قابل)۵/ تـین: ک.ر(ن ساختار ی، خلقت در بهتر)١۵/ ؛ ملک٢٠/ لقمان: ک.ر(
.  و ماننـد آن)١۶٣/ نـساء: ک.ر( بـر او ی نازل شـدن وحـ،)٣١/ بقره: ک.ر(از علم و معرفت 

نش و مـسجود ی جهـان آفـرِسـتعداد، انـسان را گـل سرسـبد و ایژگـین همـه ویـوجود ا
 و حمـل امانـت )٣٠/ بقـره: ک.ر( خـدا ینی جانـشِاقتی و ل)٣۴/ بقره: ک.ر(فرشتگان ساخته 

  .ده استی را به او بخش)٧٢/ احزاب: ک.ر( یاله
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 صـفات و ورزی و بـروز شهیـار خـود و بـا اندیـتوانـد بـه اخت ی مـین حـال، آدمـی ابا
: مـانی همچـون ای عناصـر.ش دهـدیرامت خود را افزاک و یرزشمند مثبت، ایرفتارها

 هللاَةَّزِعْ الَّنِإ ِ ْللَ وِهِولُسَرِلَ وَِّ  خداوند و رسـول او و ِت به طور قطع از آنّعز ()٨ /منافقون( َنيِنِمْؤُمـِ
 در افـزایش کرامـت و ارزش )١٣/ حجـرات: ک.ر( و تقوا )٩/ زمر: ک.ر(، علم )مؤمنان است

 بـه شـمار رفتـه یسان گوهر ارزشمنده  بین جهت، نفس آدمیبد. ثیرگذار استآدمی تأ
  :نهاده شده استاو  ۀ آن بر عهدیه حفظ و ارتقاک

ٌن النفس لجوهرة ثمإ«  ؛)٢/۵٢٣: ١٣٩٩، آمدی(» من ابتذلها وضعهاها رفعها وٌنة من صانیّ
 نـد، بـهکس آن را حفـظ کـه هـر کـ گرانبهاسـت ی گوهریت انسانی شخصیراسته ب

  .نده استکس آن را پست گرداند، آن را فرو افکاش رسانده و هر  یتعال

 گونـاگون و از جملـه یهـا  در عرصـهیه خودشناسک یت و آثار فراوانیبه سبب اهم
نفـع المعـارف أ«: ها به شمار رفتـه اسـت ن شناختیت نفس دارد، سودمندترّت عزیتقو

گاهی فرا.)۶/١۴٨: همان(» ُمعرفة النفس ابـد ی یامل تحقق مک به صورت ین زمایند خودآ
گاهک  انسان به دسـت ک مشتریها یژگی مختلف و از جمله ویها  الزم در ساحتیه آ
  .)۴٠ـ١۴: ١٣٨٩علوی، : ک.ر(د یآ

  .داردت نفس آدمی ّنیک روشن اینکه توجه به این حقایق، سهم فراوانی در تقویت عز
 ۀپنـداری بـه خودابیدسـتر ی مهـم در مـسیهـا  از گـام: هدف برتر در زندگیۀارائ. ٢

 ی، آثـار فراوانـ»ییهدف نهـا «ِ چه شناخت؛ استیمثبت، شناخت هدف برتر در زندگ
 ِ و ثبـاتیریـگ لک، شیروزیت و پی مشخص از موفقیفی به تعریابیدست: دارد، از جمله

، هـر یی هدف نهاِبا شناخت و دارا بودن. تیافتن هوی و ی از سردرگمییت، رهایشخص
جـه، یت به شـمار خواهـد رفـت و در نتیدن به آن انجام شود، موفقیرسه در راه ک یعمل

 ۀف اعتمـاد بـه نفـس و خودپنـداریه خود عامـل تـضعک یپدر ی پیها ستکاحساس ش
 هـدف ییه شناسـاک روشن است یکن. رسد یا به حداقل میرود  مین ی است، از بیمنف
 همـسو یه بـه معنـاکـست، بلیـر اهداف نینار گذاشتن ساک ی، به معنای در زندگیینها

  .یی استمدت با هدف نهای بلندمدت و حت انیمدت، م وتاهکنمودن اهداف 
/ ؛ قمـر١١٠/ کهـف: ک.ر(ب به خـدا ّ، تقری در زندگی آدمییدگاه قرآن، هدف نهایاز د

:  اسـتیت الهـی و عبودی در پرتو بندگ)١١٩ ـ١١٨/ هود: ک.ر(ل به رحمت او ی و ن)۵۵ ـ ۵۴
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 اُتْقَلَا خَمَو ْ
ِاإلَ وَّنِ

 ی رفتارهـا و حتـۀ فـرد مـسلمان، همـیبرا. )۵۶/ ذاریات( ِونُدُبْعَیِ لَّالِإ َسْنْ
 مفهوم ،سّن هدف مقدی اید ثروت، در راستای و تولیت مادّ لذِسب سودک یتالش برا

  .یندب ی موفق میجه، خود را در هر تالشیو در نتیابد  می
 ِتیـ، موجـب تقوی رفتـاریعـوامل، ینـی دیهـا  از نگـاه آمـوزه:عوامل رفتـاری. ٣
  :گرانیا به دک چشمداشت و اتینف:  از جمله،شود ی انسان میتمندّعز

 قطع امید نمودن از ؛)٢/١۵۶: ١۴١٣، کلینـی(»  للمؤمنٌّ الناس عزیدیأ یّس مما فأَیلا«ـ 
  .استآنچه در دست مردم است، عزت مؤمن 

 ؛)٢/١۵۵: همـان(»  النـاسیدیـأ یّ قطع الطمع عما فیف ه قد اجتمعَّلکر یت الخیأر«ـ 
ه انسان به آنچـه در دسـت مـردم اسـت چـشم کدم ین دیر و سعادت را در ای خیتمام

  .طمع نداشته باشد

  .)۴٢٠ :١۴٠۴صدوق، ( اطاعت از خدا یّلکو به طور 
 یهـا د در آمـوزهکیـأن تیـ ا:کید بر استواری روحی، عزم راسخ و بلنـدهمتیأت. ۴

  :رود ی اعتماد به نفس به شمار مِ مهمۀفّل مؤِتی تقوْقتی، در حقینید
ٌّن الحر حر علإ«ـ  َّ ه المصائب لم یت علّکن تداإ صبر لها وةن نابته نائبإحواله، أع ی جمیّ
مـرد در همـه  آزاد؛)٢/٨٩: ١٣۶۵کلینـی، (» اًسر عـسریاستبدل بالسر وقهر وأن إْسره وکت

نـد کا او را از جـا بیـر بالند و اگک ی دچار شود صبر میبتی اگر به مص.حال آزاد است
  . گرددیل به سختّش او مبدیر و مقهور شود و آسایدهد، هرچند اس یستش نمکش
 »...ا عند البالءًا عند الهزاهز، صبورً وقور:ن یکون فیه ثمانی خصالأینبغی للمؤمن «ـ 
 :ه در مـؤمن هـشت صـفت وجـود داشـته باشـدکـسته است یا ش؛)٢/۵١: ١۴١٣همو، (

  . ...ها، صبر به هنگام بال ها و آشوب  فتنهآرامش در هنگام
هـای بلنـد  بـه همـت] آدمـی[ شرف ؛)٢/١٠۶: ١٣٩٩، آمدی(» ةیالشرف بالهمم العال«ـ 
  .ست]او[

ار و تـالش کـ بر ً صرفای هر فردیاکد قرآن بر اتکی تأ:اتکا به اراده و عمل خود. ۵
ش ین سرنوشـت خـویـی در تعیار آدمـی و اخت)٣٩ /نجم( یَعَس اَ مَّالِإ ِانَسِْْإلِ لَسْیَ لْنَأَو : خود

  .رود  افراد بر توانمندی ذاتی خود به شمار میۀ مهمی در تکیِعامل انگیزشی )١١/ رعد: ک.ر(
 یارهـاکژه یـوه ار بـکـه تـرس و واهمـه از انجـام کـ روشن است :پرهیز از ترس. ۶

 ِت شجاعتیتقو، ضمن ینی دیها آموزه. ندک یف میبزرگ، اعتماد به نفس فرد را تضع
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، بر قرار )۶٣ــ ۶٢/ یونس(ل بر خدا ّکمان و توی سطح معرفت، ااد از طریق باالبردن افرروحی
  :د دارندکیارها تأکن گونه یت انجام ایدادن خود در موقع

ْمرا فقعأذا هبت إ« َ َ  هـر ؛)٣/١٧٢: ١٣٩٩، آمـدی(» هیّشد من الوقوع فأه یّ توقةّ شدّنإه فی فً
 حـذر از آن، دشـوارتر از ِیه سـختکـن کـ نسبت بـه آن اقـدام یترس ی میارکگاه از 

  .تادن در آن استاف

ه کـ یانـاتکهـا و ام  توجه مداوم بـه نعمـت:توجه به شرایط و امکانات پیرامونی. ٧
د قـرآن بـر کیأت. د باشدین رابطه مفیتواند در ا یار فرد قرار داده است، میخداوند در اخت
گـاهیابی دسـتیا، بریرامونی پیها توجه به نعمت : ک.ر(اسـت برانگیـز  تأمـل ی بـه خودآ

  .)٧۴ و ۶٩/ اعراف
 هر فرد از خود، وابـسته بـه واکـنش ۀ، پنداری از بعد اجتماع: فرد با جامعهۀرابط. ٨

 خود با دیگران ۀه مقایسکچنان . دهند دیگران و تصویری است که دیگران از او بروز می
 خـود را فقیـر ی ثروتمند باشد، آدمـیایه، فرد نمونه، اگر همسی مهم دارد؛ برایز نقشین

کمتربینی تر موجـب ایجـاد احـساس حقـارت و خـودمقایـسه بـا بـاال. کنـد  میاحساس
 ینیز از همنـشی بر پرهْاتی در روا.)٣٨ ـ٣۶: ١٣٧۴؛ بیابانگرد، ١۴١: ١٣۶٨شاملو، : ک.ر(شود  می
  .)٨/٢۴۴ :١۴١٧کلینی، : ک.ر(د شده است کیأ تیفرادست در امور ماداشخاص با 

ت نفـس رابطـه وجـود دارد؛ حمایـت ّگر، بـین حمایـت اجتمـاعی و عـزی دیاز سو
 از دارنـد و او توجه و عالقه دیگران به وی فرد که ِادراکاین اجتماعی عبارت است از 

ثر بـه ؤدیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل و ناراحتی شود، افراد مـ
 .)۶٧ـ ۶۶: ١٣٧۴بیابانگرد، : ک.ر( دارددو بعد ذهنی و عینی  لهئ مسنی ا.یاری او خواهند رسید

 است ی اسالمۀن افراد جامعی بیمانیق ایوند عمی پینه، برقرارین زمی مؤثر در ایطرح قرآن
 نیاز بـه احـساس .)١٠/ ؛ حجرات٧١/ توبه: ک.ر( شود میگر یدیکت افراد از یحماباعث ه ک

ای سالمت و تعادل روانی و حتی تکامل وجـودی ارزشمندی به شکل سالم و متعادل بر
بینی  اگر به این نیاز خللی وارد شود، احساس حقارت یا خودبزرگ. بسیار ضروری است
دلیل اصلی این دو نیز در طرد شدن مداوم از طرف دیگران است . شود در فرد ایجاد می

  .)٣٨ ـ٣۶: ١٣٧۴؛ بیابانگرد، ١۴١: ١٣۶٨شاملو، : ک.ر(
ت ّبـردن عـز  بـرای بـاال:فردی ن به شخصیت افراد در ارتباطات میانارزش نهاد. ٩
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 ی در چگونگیت و احترام آنان حتیز بر حفظ شخصیان نکودکژه یوه ان و بی اطرافِنفس
: ک.ر(شـود  ید مکیأ تی رفتاریردن با الگوهاکآنان و آشنا  زدن، ارج نهادن به نظر صدا

  مورد بحثۀهای قرآنی در این عرصه، از زاوی عملبررسی دستورال .)١١٠ـ١٠٧: ١٣٧۴بیابانگرد، 
  .)١٠٢/ ؛ صافات١١/ حجرات: ک.ر(ار قابل توجه است یبس

  م مرتبطیحد و مرز اعتماد به نفس و تفاوت آن با مفاه
از مباحث مهم، تعیین مرز اعتماد به نفس با مفاهیمی همچون تکبر، عجب، تواضع و ماننـد 

ن است ناسـازگار ک ممینی دیها  آموزهیم از سوی مفاهنی از ایا د پارهیی چه تأ؛آن است
 اعتمـاد بـه ین است نفکز ممیها ن  از آنی برخّه ردک شود، چنان یبا اعتماد به نفس تلق

  .مینک ی میادشده را بررسین موارد یتر نون مهمکا.  آن به شمار رودیها ّا مؤلفهینفس 

  برکتفاوت اعتماد به نفس با 
حالتی که آدمی خود را باالتر از دیگـری : ق عبارت است ازکبر در اصطالح علم اخال

 آیـات و روایـات .)٢٣٨: ١٣٨۶ نراقـی،(ببیند و اعتقاد به برتری خود بـر غیـر داشـته باشـد 
  .)٢/٣١٠ :١۴١٣ ؛ کلینی،۶٠/ ؛ غافر٧٢/ زمر: ک.ر( در مذمت آن وجود دارد یفراوان

نـد خـود را از ک ی، تـالش مـبـرکه متکـن اسـت یبر در اکتفاوت اعتماد به نفس با ت
 خـود ی اثبات برتـری برا، اعتماد به نفسِانسان باه ک یگران باالتر نشان دهد، در حالید

 خود یوفا ساختن استعدادهاکشئلۀ نجا فقط مسیدر ا. کند هیچ کوششی نمی یگریبر د
 یع دفاراهکار یه نوعکبر کن رو، با تیاز ا.  استی و ناتوانیو غلبه بر احساس درماندگ

گـر سـخن، ی بـه د.)٧٨ :١٣٨٧ ،اسـالمی(ار متفـاوت اسـت یرود بـس یمارگونه به شمار مـیب
 ر خـود بـِی لـزوم اثبـات برتـریعنـیبـر ک تی خود را باور داشتن، ولـیعنیاعتماد به نفس 

  .)۵٧: ١٣٧٩دانجلیس، : ک.ر(گران ید
 ۀود نشانه خکست، بلی شخص نی باالِل بر اعتماد به نفسیبر نه تنها دلکسان، ت نیبد

  :دیفرما ی مامام صادق. استا نبود اعتماد به نفس در فرد یضعف 
چ ی هـ؛)٢/٣١٢: ١۴١٣کلینـی، (»  نفـسهیوجـدها فـ ّ لذلةّالإّو تجبر أر ّبکما من رجل ت«
ش یه در درون خـوکـ ید، جز بـه سـبب ذلتـیا تکبر نمای ینیبرتربکه خودست یس نک

  .ندک یاحساس م
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  ر اعتماد به نفس با غروتفاوت
  :دارداربرد کا یسه معنا » غرور «ۀواژ

 هکـ اسـت یمّتـوه زیـن و )۵/١٢: ١۴١۴، منظـور ابـن( شـدن فتهیفر یمعنا به لغت در. ١
 زین قرآن در واژه نیا .)٢١۴: ١٣۵٣، ریکعس( ندک یم بار انیز یارک انجام به وادار را یآدم
ُعـدَی اَمـَو : است رفته ارک به معنا نیهم به ُ ُ ْالـشی ِ ُغـر َّالِإ ُناَطَّ  جـز طانیشـ و؛ )١٢٠ /نـساء( اًورُ
  .)٣/١٧۴: ١٣٧٢، طبرسی ؛۴١ /فاطر: ک. رنیز( دهد ینم وعده ها آن به رنگین و بیفر

 موافـق کهی زیچ به نفس سکون از ست اعبارت غرور اخالق، علم اصطالح در. ٢
: ١٣٨٣ ،ینکاشـا ضیفـ: ک. رزیـن ؛٣/۴٠٠: ١۴٠۶، یغزالـ( شـود لیـما آن بـه نفس و باشدی هو
  .)۶/٢٩٢ـ ۵

ه کـ یرود و اصطالح غرور مل یار مکدر عرف به مفهوم اعتماد به نفس به غرور . ٣
  .ی است ملِ اعتماد به نفسیگردد، به معنا ی میبر زبان مردم جار
 آن در لغت، قرآن کریم و همچنین علـم اخـالق، یه غرور طبق معناکروشن است 

 او را از بـه طـوری کـه ،امـل انـسانکشرفت و تیـو مـانع پاسـت ب یم و فرّ بر توهینتمب
ت یـ واقعۀیـه اعتماد به نفس بر پاک یدارد، در حال ی باز میمال و تعالکر یت در مسکحر

  .شود  می فرد محسوبیشرفت و تعالیو عامل پاست استوار 

  ُتفاوت اعتماد به نفس با عجب
 و در اصـطالح )٢۴٣: ١۴٠۴ ابـن فـارس،(بینـی اسـت   خـودبزرگیجب در لغت به معنـاُع

بیند خـود را بـزرگ شـمرد،  که آدمی به جهت کمالی که در خود میعبارت است از این
 تفاوت این صفت با کبـر .)٣٢١: ١٣٨٣ نراقـی،(خواه در واقع آن صفت را داشته باشد یا نه 

 خویش را بیشتر شمارد، ولـی در ۀگران باالتر بیند و مرتبیر خود را از دّست که متکب اآن
از  ست که به خود ببالد و اب آنِعجُشوند، بلکه م یگران در نظر گرفته نمیفت، داین ص

  .)٢١٩: ١٣٨۶، نراقی( باشد و منعم را فراموش کند یخود راض
بـا عنـوان آن  از یشناسـ  است کـه امـروز در روانُ عجبِیپسندی، حالت افراطخود

، گلمـب(داننـد   مـیآن را نـوعی خـودویرانگری  وشـود یاد مـی یفتگیخودش نارسیسیم یا
شـود وی  پـوچ اسـت کـه باعـث مـیموهـوم و  ی خودشیفته دچار تخیالتِ فرد.)٧: ١٣٨۵
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 ۀ خـودبین چنـان شـیفتِ فـرد.)٨ ــ٧: همان (های اطراف خود را ببیند   نیابد واقعیتفرصت
گـسلد  شود که پیوند خود را با واقعیت می های خیالی یا واقعی خویش می خود و دانسته

 ،رود مـات فـرو مـیّای از توه دواند، در پیلـه  میکه خودشیفتگی در او ریشهو به نسبتی 
 ِس، شناختکه برعکست، بلیت مطرح نی واقعازه در اعتماد به نفس، گسست کحال آن
اسـالمی، : ک.ر(رود  یت و فهم آن از عوامل رشد اعتماد به نفس به شـمار مـی واقعِدرست
» مّ متـورِت نفـسّعـز«ت نفـس، ّت عزیتقود بر کین تأین جهت، در عی بد.)٢٧٢: ١٣٨٧

  .)٢۴۵: ١٣٨١ریو، : ک.ر(شود  یوهش مکن
ازات خـود را یها و امت یی تواناًشود فرد، صرفا یجب باعث مُ عِلتیگر سخن، رذیبه د

به . شتر باز ماندیشرفت بی از اصالح خود و پ،جهید و در نتی در آن افراط نمایند و حتیبب
 ،مجلـسی( فرمـوده اسـت یت معرفکجب را موجب هالُ عرمکامبر این جهت، پیهم

هـا و   ضـعفِدنیـ دِ اعتماد بـه نفـس، شـجاعتیه فرد داراک ی، در حال)۶٩/٣١۴: ١۴٠٣
ه در افـراد کـشتر گذشـت یـپ. ش داردازاتیها و امت ینار توانمندک خود را در یمبودهاک

 ِخـود.  اسـتآل بـسیار زیـادتر از افـراد سـالم نابهنجار، کشمکش بین خود و خود ایده
متوقـف و رسـد، راضـی   مثبـت را دارد کـه وقتـی شـخص بـه آن مـیۀآل این جنبـ ایده
دهد و بار دیگر برای رسـیدن بـه اهـداف جدیـد  شود، بلکه اهداف خود را ارتقا می نمی

  .همین است عجب ِی نفۀآموزهدف . کند تالش می

  )ایر( ییمرز اعتماد به نفس با خودنما
 /بقـره: ک.ربـرای نمونـه (ده و ناپـسند اسـت یوهک از نظر شرع نیارکایه رکست ی نیدیترد
کـه ن اسـت تـصور شـود کـن حـال، ممیـ بـا ا.)٢٩۵ ــ٢/٢٩٣: ١۴١٣، ؛ کلینی۴٧ /؛ انفال٢۶۴
ن بحـث، یـل در اّ تأمـیکل.  داردیهمان نی اعتماد به نفس ایها فهّ مؤلی با برخیارکایر
انـدن ی نمایر بـرای خی انجام عملیبه معنا» ایر«ند؛ چه ک ین مطلب را ثابت میس اکع

 افعـال ۀلی اعتبار و منزلت نزد مردم به وسِز طلبی و ن)٣٨٠: ١٣٧١ خوری شـرتونی،( یگریبه د
  : از جمله، داردی گوناگونیها زهی و انگ)۵١٢: ١٣٨۶، نراقی( آن است یر و نمادهایخ

اسـت ته شناسان آشکار ساخ های روان بررسی :های درونی جبران کمبودها و نقص. ١
های افراطی بر اثر احساس کمبودهاست و شخصی کـه خودنمـایی  ای از خودنمایی که پاره

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  

ی 
کاو

وا
چا

وب
رچ

  و
صه

شاخ
 

ماد
 اعت
ای
ه

.../ 
شها

ژوه
پ

۴١  

  .)١۵۴: ١٣٨١، اکبری(ند ک ک خود را تداریمبودهاکن عمل یخواهد با ا ی مکند می
 و یگاه اجتمـاعیسب آبرو و جاک به هدف یارکای گاه ر:جلب اعتماد دیگران. ٢

 یه عبادتـشان را نـه از روکـ ایـن افرادنـد ۀز جملـمنافقان ا. است یجلب اعتماد عموم
گران یآورند تا اعتماد د یا به جا می و رییسالت و به قصد خودنماک یه از روکرغبت، بل

  .)١۴٢/ نساء: ک.ر(نند کرا به خود جلب 
ه کـبلست، یـ اعتمـاد بـه نفـس نۀ نه تنها نشانییه خودنماک قابل توجه آن است ۀتکن
ات یـ روحی در بررسـی چـه آدمـ؛ ضعف اعتماد به نفس باشدای نبود ۀجین است نتکمم
گاه میمبودهاکه به ک یش، هنگامیخو توانـد دو راه را  ی جبـران آن مـیشود، برا یش آ
  :ردیش بگیدر پ

ن یـطرف سـازد و از اها را بر  و آنکند ینانه بررسیب ص خود را واقعیه نقانخست آنک
ند ک یه سعدوم آنک. کند ییه خودنماکآن بید ی نماک خود را تداری ارزش واقع،رهگذر

ه اعتمـاد بـه ک یافراد. دیمبود خود را جبران نماکارزش،  کم و یبا توسل به امور سطح
 افـراد فاقـد اعتمـاد بـه نفـس، ینند، ولک ید راه نخست را انتخاب میترد ی، بدارندنفس 
  .ندیا جبران نمای و ریی خود را با خودنمای درونیها یاستککوشند  می

  یم همگونز اعتماد به نفس با تواضع و مفاهمر
 و در اصـطالح عبـارت اسـت از )٢/۶۶٣: ١۴٠۵ ،فیـومی( ی فروتنیتواضع در لغت به معنا

، راغب اصفهانی( قرار دهد ،ه داردک یتیتر از موقع نییگران پایه انسان خود را در برابر دکنیا
  :رده استکف ین گونه تعری تواضع را ای نراق.)٢٩٩: ١٣٧٣

 آن، گفتـار و ۀنـد و الزمـی ببیگـری خود را برتـر از دیه مانع شود آدمک یسته نفسکش
  .)٣۵٨: ١٣٨٣، نراقی(ند کگران داللت یرام دکم و ایه بر تعظک است یردارک

گـران ی بـاالتر از دیگـاهی خود را در جای آدم،برک در .بر استک مقابل ۀتواضع نقط
و آنـان را برتـر از خـود نهـد  میگران یتر از د نییش را پای فرد خو، در تواضعیند ولیب یم
  .داند یم

  :افق با آن وجود دارد ز همی نیگری دیها  تواضع، واژهۀنار واژکدر 
ف تواضـع ی آن را در تعریه برخک است یکن واژه چنان به تواضع نزدی ا:خشوع. ١
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 یواضـع حـالت ت:دو وجـود داردایـن ن ی بی اما تفاوت)٢/۶۶٣: ١۴٠۵، فیومی(اند  ار بردهک هب
ه کـ یست، در حـالیـ نیم قلبـی آن بـیشـود و مقتـضا یه در رفتار انسان ظاهر مکاست 

َّ للِنْأَ یَْملَأ : خشوع، فعل قلب است ْوُلُ قَعَشَْ ْنَأوا ُنَ آمَینِذِ ُ ِ اهللارِْکِذِ لُ َ )ا وقـت آن ی آ؛)١۶/ حدید
د؟ و مجازگونـه، در ر خـدا خاشـع گـردکـ مؤمنـان در برابـر ذیهـا ه دلکده است ینرس

ُْارَصْبـَأا ًعَّشُخ : گردد یدار میز پدیجوارح انسان ن ُ
 )شان یـه چشمهاکـ ی در حـال؛)٧ /قمـر

َ األِتَعَشَخـ  ؛ر افتـادهیبه ز) ّاز شدت وحشت(  صـداها در ۀ همـ؛)١٠٨ /طـه( ِنَْمحَّرِ للـُاتَوْصـْ
  .)١۵/۶: ١۴١٧، طباطبایی: ک.ر(شود  یخداوند رحمان، خاضع م) عظمت(برابر 
تـب لغـت بـه ک ی بـوده و در برخـیـک تواضع نزدیز به معناین واژه نی ا:خضوع. ٢
 در ؛ها نهفته است ن آنی بی اما تفاوت.)٨/٧٢ :١۴١۴ ،ابن منظور(ار رفته است که ن معنا بیهم

 در حـالی کـه تواضـع )۴/٣٢٢ :١٣٧۵ ،طریحـی( وجـود دارد یاد و خواری انقیخضوع نوع
ه با انقیاد و خواری باشد مانند تواضع در برابر خدا یا اولیای او و گـاه گاه ممکن است همرا

  .عاری از انقیاد و خواری، مانند تواضع استاد در برابر شاگرد یا تواضع امامان در برابر مردم
 است، به یکار نزدی تواضع بسیز به معنای ن)۵۴/مائده: ک.ربرای آیه (ن واژه ی ا:ّتذلل. ٣

 با وجـود .)۴/۴۵: همان(اند  ی تواضع به کار بردهااهل لغت آن را در معنطوری که برخی از 
ه کـ اسـت یسکـ در برابر قدرت ی اظهار عجز و ناتوان،ّتذلل. با تواضع تفاوت دارد، ینا
ه در برابـرش کـ اسـت یسکـ ی بـرایشود، اما تواضع، اظهـار فروتنـ ی میش فرودستیبرا

  .)٢٠۶: ١٣۵٣، ریکعس(ا نه یدرت داشته باشد  خواه بر متواضع ق،شود ی میتواضع و فروتن
 و یه تواضـع بـه لحـاظ مفهـومکـسازد  یته رهنمون مکن نیشده ما را به ایادمطالب 

 خـشوع، ِمیدام از مفـاهکـرا هـر یـ؛ زاسـتتـر  عیشـده وسـکر ذِمیر مفاهی از سایاربردک
برابر هر س و در ک از هر ی خاص خود را دارند، اما تواضع، فروتنیّخضوع و تذلل معنا

  .گردد یس را شامل مک
بر اساس شرف   تواضع ممدوح که تنها:شود  میکلی به دو نوع تقسیم تواضع به طور

گونه حقارت درونـی و پـستی بـاطنی  پذیرد و عاری از هر و فضیلت انسانی صورت می
گیرد یا به طـور کلـی برخاسـته از  ترس یا طمع سرچشمه می است و تواضع مذموم که از

  .)۴۵٩ ـ٢/۴۵٨: ١٣۴١ ،فلسفی: ک.ر(های باطنی است  ای درونی و پستیه حقارت
   آیا مطلوبیت تواضع و مفاهیم همگون، با اعتماد به نفس منافات دارد؟ کهباید دیدحال 
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 ِ و تواضع اگر از نوع ممدوح آن باشد، برخاسته از اطمینان روحی و اسـتقاللفروتنی
توانـد   مـیبنابراین، انـسان. گیرد  نفس قرار میدر امتداد اعتماد بهاست و روانی متواضع 

 امام علـی. مند باشد چنین صفتی نیز بهره در عین برخورداری از اعتماد به نفس، از
  :فرماید من میؤم در بیان صفات انسان

من از ؤ روح مـ؛)٣٣٣ حکمـت، البالغه نهج (» ّذل من العبدأصلب من الصلد وهو أنفسه «
  .تر است خاضع تر و از عبد افتاده]  رفتار با مردمدر[تر و   سخت، محکمِسنگ

ِگرفته از ضعف نفس یا ذلت نفـس تئ مذموم که نشِولی تواضع
 متواضـع اسـت، بـا ّ

 شرع و ِ مطلوبِسان، وجود تواضع نیبد .استو در برابر آن دارد اعتماد به نفس منافات 
ا یـت ی ضـدۀنشانتواند  ی خود، نمیحاالت مشابه با آن همچون خشوع و خضوع در جا

  . شودیّ با اعتماد به نفس تلقینی دیها  آموزهیگانگیب
َدعون َیـ : ت داردیـنار رجـا مطلوبک، خوف در ینی دیها دگاه آموزهی از د:خوف. ۴ ُ ْ

ًر خوف ْ َ ْ ُ َّ ًا وطمعـَ َ َ م و ین بـیـتـوازن ا .خوانند ید میم و امی پروردگار خود را با ب؛)١۶ /سجده( اَ
ــام ــان  یشرویــل و پامــکه ضــامن تکــد ی اســت، همــواره در وجودشــان در راه خدآدمی
 ۀشاند و غلبـکـ ی میس و سستأید، انسان را به ی خوف بر امۀه غلبک چرا ؛استکمفرمح

 ِیاملکـت تکـ دشـمن حر،ن هـر دویدارد و ا یرجا و طمع انسان را به غرور و غفلت وا م
  .)١٧/١۴٧: ١٣٧۴، مکارم شیرازی(  خداوند استیر او به سویانسان در س
ا یـن صـورت، آیـزند؟ در ا یا خائف بودن فرد، به اعتماد به نفس او ضربه نمیحال آ

  ست؟ی نامطلوب بودن اعتماد به نفس نۀ خوف نشانِتیمطلوب
  :کردد توجه یته باکدو نبه ن مطلب، یدر پاسخ به ا
ترجمـه » ترس« مطلوب با جبن متفاوت است، هرچند هر دو به ِه خوفکنخست آن

. اسـت از ضـعف نفـس یه ناشک ی و زبونی جبن عبارت است از حالت بزدل.شوند یم
لـت ی رذی، جبن نـوعی از نظر اخالق اسالم. داردانی اعتماد به نفس زین حالت، برایا

 ِکه به سبب آن آدمی دچار صفات مذمومی مانند خواری رود، چرا ی به شمار میاخالق
کننـد و از ایـن   میجان و مال او طمعشود و مردم در   میت و ناگواری زندگیّنفس، ذل

لت اسـت، خـوف بـه ی آنچـه فـض.)٢٠٧: ١٣٨٣، نراقـی(ماند  ها باز می  سعادتۀ از هم،رو
ار کـه فرد را وادار به کها  تی مسئولیفای در ای نگرانی نوعیعنی است؛ آن یمفهوم متعال
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 /؛ نازعـات۴۶ /رحمـان: ک.ربـرای آیـه (د سـازنده اسـت یـترد یند و بـک ی تالش و مراقبت مو
 مؤمن از عقوبت الهی به سـبب گنـاهی کـه مرتکـب ِ خوف.)١٠ /؛ انسان١۵ /؛ انعام۴٢ـ۴٠

رد یا نه، خـود  عمر را در طاعت خدا به سر خواهد بۀکه آیا باقیمانداین شده یا نگرانی از
  :دیفرما ی مامام صادق. ستواز عوامل اصالح ا

یـدری مـا   فیه وعمر بقـی الصنع اهللا یدری ما مضی ال من بین مخافتین ذنب قدؤالم«
 ،کلینـی( » الخـوفّالإیـصلحه  ا والً خائفـّالإیـصبح   فهـو الكیکتسب فیه مـن المهالـ

 یکـی تـرس از گنـاهی کـه گذشـته و :دارد خـوف قـرار من بین دوؤ م؛)٢/٧۶: ١۴١٣
کـه این خواهد نمـود و دیگـری تـرس از  چه رفتاری با او،داند خداوند در قبال آن نمی
بنابراین، او همواره هراسان است و . ها شود نندهک  عمرش گرفتار تباهۀبادا در باقیماندم
  .کند ین ترس، او را اصالح نمی جز همیزیچ

ت دارد و یـس و واال مطلوبّز در خصوص اهداف مقدین معنا نیه خوف به اینکدوم ا
لتش را  نظیر خوف حـضرت موسـی از اینکـه مـردم، رسـا؛ارزش و پست نه در امور کم
ًأخی هـارون هـو أ مـىن لـسانَو : تکذیب کنند ِ ِّ ِ ْفـَصُ َ ََ ُ ُ ُ َا فأرسـله معـیِ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ ً ردءَ ْ ـِ َا  َدقىن إىن أخـُ َ ِّ

ِ ِ
ُ ُیاف أن ِّ ْ َ نَکـُ ِذ ُ ِّ

 
اور یـتر است او را همراه من بفرست تا  حی و برادرم هارون زبانش از من فص؛)٣۴ /قصص(

؛ ٢۵ /؛ قـصص۵۴ /مائـده: ک.رنیـز (! ننـدکب یذک تترسم مرا ی م.ندکق یمن باشد و مرا تصد
هـای مثبـت و سـازنده در   تـرسِمبـودکا یـن اساس، نبـود یا بر .)١۶/٣۴: ١۴١٧ طباطبـایی،

  :فرماید  میباره در این امام علی. دهد نتیجه می را یهای فراوان زندگی، آفت
ُمن قلت مخافت« ُه کثرت آفتهّ ترسـد در  مـی کسی کـه کمتـر ؛)۵/٢١۴: ١٣٩٩، آمـدی(» َ

  .های بیشتری مواجه خواهد شد زندگی با آفت

  . با اعتماد به نفس نداردیز منافاتیسان، خوف مطلوب در اسالم ن نیبد

  اعتماد به نفسدربارۀ  ی شبهاتیبررس
 چه با توجه ؛ اعتماد به نفس استدربارۀ مسئلۀل مهم در این بحث، پاسخ به شبهاتی ئاز مسا
 دینی، برخی بر این باورند که اعتماد به نفس از نظر اسالم، رذیلت به های ای از آموزه به پاره

  .آید ها چنان است که می اعتماد به نفس و پاسخ آندربارۀ ترین شبهات  مهم. رود شمار می
ــَْأ َونُّکـَزُ یَینِذَّ الـَىلِإ َرَ تــَْملَأ  ۀفی شــرۀیــل آیــ ذیی عالمـه طباطبــا.١ ا یــآ ()۴٩ /نــساء( ...ْمُھَسُ
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ه کـنیا: دیـگو ی اعتماد به نفس مـۀ دربار،)...نندک ی مییه خودستاک را یسانک یدیند
شـمرند،  ی مـیل انـسانیها، اعتماد به نفس را از فضا ی از غربیروی ما به پِ محققانیبرخ
آنچـه . ستیـشناسد و با مـذاق قـرآن سـازگار ن یت نمین آن را به رسمیه دک است یامر

ُا اهللاَنُبْسَوا حُالَقَو...  : ت از اوستّسب عزکعتماد به خدا و ن باره نظر دارد، ایا قرآن در  َمْعـِنَ وّ
ـــْ الَّنِإ  ؛)١٧٣/ آل عمـــران( ُیـــلِکَوْال ِ هللاَةَّوُق ِ جخِّ ـــره( اًیعـــَ ـــْ الَّنِإ  ؛)١۶۵ /بق ِ هللاَةَّزِع ِ جخِّ ـــساء( اًیعـــَ  )١٣٩ /ن
  .)۴/٣٨٣: ١۴١٧ ،طباطبایی(

 یدیـ توحۀشیـم اندیه بـه حـرکـ اسـت ی غربیها هشی از اندی اعتماد به نفس ناش.٢
ه از ک ی چه انسان؛رده استکد نییأرده و اسالم هرگز آن را تکدان نفوذ ّمسلمانان و موح

 ال واًّضـر  والاً لنفـسه نفعـكملی ال«: ستیان خود نی سود و زک ندارد و مالیزیخود چ
جـوادی (نـد؟ که کیاند به خود تتو ی چگونه م)٧۵: ١۴١١طوسی، (» اًنشور ًة والویَح الا وًموت
  .)١١/٣۶٧: ١٣٧٧، آملی

اعتماد به نفـس بـه طـور :  ضرورت داردیا رد مقدمهکادین شبهات، ی پاسخ به ایبرا
اعتماد بـه  (یبعد منف)  ب،)اعتماد به نفس ممدوح(بعد مثبت ) الف :دارد دو بعد یلک

  .)نفس مذموم
، ینیمتربکز احتقـار نفـس، خـودیـگـران و نی بـه دیعد مثبت آن، در برابـر وابـستگُب

ن یـاعتماد به نفس در ا. ردیگ ی بزرگ قرار میارهاک فرد در انجام یضعف اراده و سست
عـد ُ بیولـ. باشـد یه در امتداد آن مکست، بلیل به خدا نّکرد، در مقابل اعتماد و تویکرو
 از ی انحرافــیهــا  از برداشــتیه ناشــکــاســت ی آن، اعتمــاد بــه خــود در برابــر خدمنفــ
 است حالـت اسـتغنا و یهیبد.  استیستی اومانیها دگاهیا برخاسته از دی ینی دیها آموزه

 مـذموم و ناسـازگار بـا یه در برابـر خـدا باشـد، امـرک ی انسان، در صورتیاستقالل برا
: نیـز. ١۵/ فـاطر: ک.ر( اسـت  اهللای سراسـر فقـر الـیه آدمـکـ چرا ؛ استی قرآنیها آموزه

گـران، ی بـه دی نفس و استقالل در برابـر وابـستگیدر مقابل، غنا .)٣٨١ :١۴١٧طباطبایی، 
  .استت فرد ی شخصِیافتگی مالک ۀ و نشانیل انسانیجزء فضا

. اسـت آن یعد منفُ، بشده استوهش کار و نکه انک ین اساس، اعتماد به نفسیا بر
را از  اعتماد به نفس المیزان سخن عالمه طباطبایی است که با اینکه درن مطلب ید ایمؤ

  :دیگو یو مداند  می ی الهیموهبترا گر آن ی دینظر اسالم مردود دانسته است، در جا
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ه خـدا کـ ید به نفس خود اعتماد داشته باشد و از موهبت استقاللی بای فرد مسلمانهر
 ی بـرایکیو هر روز شـربندد د یگران امیه به دینکنه ا... کنداستفاده است به او داده 
اقـت یه انـسان لکـن است یمراد از اعتماد به نفس ا.. . بتراشدیا هرد و بت تازیخدا بگ

ده یـ بری تعـالیه از خـداکـنیند، نـه ایگران ننـشید دیار انداخته به امکه  خود را بیذات
  .)١٩١ـ١٩٠: ١٣۵۴طباطبایی، ( بداند یقید و آرزو و مؤثر حقیخود را مصدر هر ام

ل بـر یشه، دلی اندیکاستگاه خدانستن  ی غربِرفِه صکگر، روشن است ی دیاز سو
  .باطل بودن آن نیست، مگر آنکه مقصود از غربی بودن، مفهوم دوم اعتماد به نفس باشد

  :شده استش وهک اعتماد به نفس نیات معصومان از روای در برخ.٣
 از ؛)١/٣٨۵: ١٣٩٩ ،آمـدی(» طانید الـشئبـر مـصاکأ مـن كّن ذلإ فكالثقه بنفس وكاّیإ«

  .های شیطان است ترین دام ار، از بزرگکن یحذر باش که ا ش بریاعتماد بر نفس خو

 ،جهیاره و در نتّات، نفس امین روایدر ا» نفس«ه مقصود از ک لیک پیشتر بیان گردید
، نـه اسـت آن یهـا  از خواستهیرویب خوردن از نفس و پیمقصود از اعتماد به نفس فر

  . نظر استّد به نفس مده در اعتماک خود یها یه بر استعدادها و توانمندکیت
ه کـند ک یب میوسته ترغیمان را پیایش، فرد باایها در بحث ن  از آموزهیا  مجموعه.۴

 خـود ینت و نـاتوانکنـد و بـه فقـر و مـسک یر و قصور معرفیخود را سراسر گناه و تقص
ا نََبـُُا ذَنـَ لْرِفْا اغَّنَبَر ، )٢٣/ اعراف( ...اَنَسَُْأا َنْمَلَا ظَّنَبَر :  همچونییها آموزه. دیمرتب اعتراف نما

 ی نفـسی علـیسـرافإ ویریبعـد تقـص... كتـیتأقد و«، )١۴٧/ آل عمران( ...اَنـِرْمَأ ِا ىفَنَافَرْسِإَو
» ...یفـاقتی وا بفقـرًریـا خبیـ ینتکمسی وّا بضرًمیا علی... ًالیا مستقًسرکا منًا نادمًمعتذر

را بـه فـرد » احساس گناه و ناتوانی«ها پیوسته  موزهاین گونه آ .)٣٣۶ـ٣٣٣: ١۴١۴وس، وابن طا(
  .ت نفس و اعتماد به نفس استّف مداوم عزین خود عامل تضعیند و اک ین میتلق

ر ینت و اقرار به تقـصک چه اعتراف به فقر و مس؛ستین شبهه چندان دشوار نیپاسخ ا
 ک ذات پـاِ و در مقابـل عظمـتیع بـه بارگـاه الهـّ در مقام دعا و تـضریو گناه، همگ

ع مـداوم در ّانابه و تـضر. ارکگران و به هنگام انجام یاوست و نه در اجتماع و در برابر د
ش اعتماد یه خود عامل افزاکبخشد  ی به فرد می مثبتیزه و انرژی، چنان انگیشگاه الهیپ

ن ی فـرد مـسلمان بـاالتری او، برای و بندگهللا ایه فقر الک چنان ،رود یبه نفس به شمار م
 ی اجتماعۀ در عرصّاما. )٧۴/۴٠٠: ١۴٠٣مجلـسی، : ک.ر(رود  یو افتخار به شمار م» تّعز«
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ات، یـح روایبـه تـصراسـت و  ممنـوع ْگونه اعتراف به گناه و ضـعف  حضور مردم هرو
  :ت و حقارت خود را فراهم آوردّ ذلۀنیمؤمن حق ندارد زم

مـا تـسمع أ نفسه، ّذلین أه یلإض ّوفیلم ها وّلکموره أ المؤمن یلإض ّ فوّوجل ّ عزهللا اّنإ
ْللَ وِهِولُسَرِلَ وُةَّزِعْ الِِّهللاَو : قولی ّوجل ّ عزهللاقول ا   .)۵/۶٣ :١۴١٣کلینی، ( َنيِنِمْؤُمِ

 انجـام ی در پـی و خرسندی بر احساس ارزشمندینی دیها هگر، در آموزی دیاز سو
ساز  نهیه خود، زمک )١/٢٧ :١۴٠۴وق، صد( شود  تأکید میـ  آنۀبا قطع نظر از نتیج ـکار مثبت 

  .ت نفس در فرد استّ مثبت و عزۀ خودپنداریریگ لکش

  ینیرد دیک اعتماد به نفس با رویها شاخصه
، ینــی دیهــا  آمــوزهشــدۀدییأر شــد، اعتمــاد بــه نفــس مطلــوب و تکــاســاس آنچــه ذ بــر

  :را داردل ی ذیها شاخصه
 نفـس ضعف از یناش هک است گرانید به یوابستگ و هکیت برابر در نفس به اعتمادـ 

  .خداوند برابر در نه ،است ینیمتربکخود و
 دن،یـد او بـه وابسته امور ۀهم در را خود و او یاری و لطف بر الکات خدا، بر لّکتوـ 
  .است نفس به اعتماد تیتقو موجب خود

 لیـرذا و غـرور و بـرک بـا نیـز. ستین عجب و ییخودستا یامعن به نفس به اعتمادـ 
  .داردتفاوت  آن مانند ِیقاخال

 بیآسـ نفـس بـه اعتمـاد بـه تنها نه خشوع، و تواضع همچون یاخالق یها لتیفضـ 
  .ردیگ یم نشئت یقو ینفس به اعتماد خاستگاه از خود هکبل زند، ینم

  ینید نگاه با نفس به اعتماد فیتعر
ار بـا  سـازگِرسـد اعتمـاد بـه نفـس یگفتـه، بـه نظـر مـ شی مطالب پـۀبا توجه به مجموع

 خـود یهـا یه بر اراده، عمل، استعدادها و توانمندکی ت: عبارت است ازینی دیها آموزه
رامت کت و ّ و عزی خدادادیها تیل بر خدا و استمداد از او و توجه به قابلّکدر پرتو تو

  .ید از آنانگران با قطع طمع و امی، و استقالل در برابر دیانسان
ِبـستن ار کـ  همچون بـهی بر عناصر،اعتماد به نفساز  ینیشمندان دیاند ِفیدر تعار
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د شـده اسـت کیـأد و ارتباط بـا خـدا تینار امکردن در که نکیگران تی و بر دی ذاتلیاقت
  .)٩٨: ١٣٨٧نیا،  ؛ سبحانی٢۴٨ :١٣٨٧ ،؛ مطهری٩١: ١٣۵۴، طباطبایی: ک.ر(

  یریگ جهینت
اراده، عمـل، اسـتعدادها و ه بـر کیـ تیا به معنـینی دیها  سازگار با آموزهِاعتماد به نفس

 یهـا تیـل بـر خـدا و اسـتمداد از او و توجـه بـه قابلّکـ خـود در پرتـو تویهـا یتوانمند
د از یـگران با قطـع طمـع و امی، و استقالل در برابر دیرامت انسانکت و ّ و عزیخداداد

 ،بـر و غـرورکجـب، ُ، عیی همچـون خودسـتای اخالقـیلـین مفهوم با رذایا. آنان است
همچون تواضع و خـشوع، از خاسـتگاه نیز  ی اخالقیها لتیفض.  داردیخصمشتفاوت 

  .یردگ ی نشئت می قویاعتماد به نفس
 ِخـود«ه کـ مراتب نفـس دیگراره و ّ مقصود از نفس در اعتماد به نفس، نه نفس امـ
، مقـصود، »طانیوثـق فـرص الـشأ بالنفس من ةالثق« همچون یاتیاست و در روا» انسان

  .ه نفس ندارد به بحث اعتماد بین جهت، ارتباطیو بداره است ّنفس ام
ت اعتمـاد یها، تقو  آنۀجیه نتک وجود دارد ی، معارف گوناگونی قرآنیها  در آموزهـ

 ـت نفس در فردّدر جهت باال بردن عز ـ ارجمندی و کرامت انسان. به نفس در افراد است
 یا ، و پـارهیاسخ و بلندهمت، عزم ری روحید بر استوارکیأ، تی هدف برتر در زندگۀارائ

  .اند  از آن جملهیعوامل رفتار
ل بر خدا و فقر ذاتی انسان و نیز غربی بودن خاستگاه اصـطالح ّمفاهیمی همچون توکـ 

 چه اعتماد به نیروی خود ؛های دینی نشان دهد تواند تنافی آن را با آموزه اعتماد به نفس، نمی
: داردشـود، دو بعـد مثبـت و منفـی   نامیده می»اعتماد به نفس«شناسی  که از نظر روان

عد مثبت آن، در برابر وابستگی به دیگران و نیز احتقـار نفـس، خـودکمتربینی، ضـعف ُب
این معنـا، در مقابـل اعتمـاد و . گیرد اراده و سستی فرد در انجام کارهای بزرگ قرار می

 اعتماد به خود در برابر عد منفی آن،ُولی ب. استل به خدا نیست، بلکه در امتداد آن ّتوک
هـای  های دینی یا برخاسته از دیدگاه های انحرافی از آموزه خداست که ناشی از برداشت

اره و ّ چنان که در برخی روایات مرتبط، مقصود از نفس، همان نفس ام،اومانیستی است
  .کشاند که اعتماد به آن، آدمی را به نابودی میدانسته شده است  فرد ِ و هوسیهو
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  یشناس تابک
  .البالغه نهج .١
  . ق١۴١١،  ، به اشراف محمدعلی ابطحی، قم، مؤسسة االمام المهدیسجادیه صحیفۀ .٢
، تهـران، ین محقـق خوانـساریالـد ، شـرح جمـالالکلـم الحکـم و درر غرر، عبدالواحد بن محمد، یدِآم .٣

  .ق ١٣٩٩دانشگاه تهران، 
  .ق ١۴١۴، یتب االعالم االسالمکم قم،، االعمال اقبال،  بن جعفری بن موسیوس، علوابن طا .۴
  .ق ١۴٠۴ل، یالج روت، داری، بهمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد،  .۵
  .ق ١۴١۴روت، دار صار، ی، چاپ سوم، بالعرب لسان، ، محمد بن مکرمابن منظور .۶
  . ش١٣٨٧، چاپ ششم، تهران، عروج، اعتماد به نفس، حسن، یاسالم .٧
  . ش١٣٨١، سماء، ناخود خود و، محمود، یبرکا .٨
انجمن اولیا و تهران، ، چاپ سوم، های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان روشبیابانگرد، اسماعیل،  .٩

  . ش١٣٧۴مربیان، 
ا، یـن  و الهـام آرامینین حـسیالـد  شـمسۀ، ترجم گام به سوی اعتماد به نفس٣۶۵د الرنس، یویپرستون، د . ١٠

  .ش ١٣٨٨ش، ینسل نواندتهران، 
  . ش١٣٧٧ اسراء، ،، چاپ ششم، قممراحل اخالق در قرآن کریم، هللا، عبدای آملیجواد . ١١
  .ق ١۴٠٧ن، ییالعلم للمال داربیروت، ، الصحاحل بن حماد، ی، اسماعیجوهر .١٢
  . ق١٣٧١  لبنان،ةمکتب ، بیروت،الموارد اقربید، ، سعی شرتونیخور . ١٣
، یاوحـدتهران، ، یزاد لوالچ شهرۀ، ترجماعتماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آنس، باربارا، یدانجل .١۴

  .ش ١٣٧٩
  .تا جا، بی بی، تفسیر الرازی، فخرالدین محمد بن عمر، زیرا .١۵
  .ق ١۴١٢العلم،  روت، داری، بمفردات فی غریب القرآنالن بن محمد، ی، حسیراغب اصفهان .١۶
ویـرایش، تهـران،  یحیـی سـیدمحمدی، چـاپ چهـارم، ۀترجمـ، انگیـزش و هیجـان ریو، جان مارشال، .١٧

  .ش١٣٨١
  . ش١٣٨٧ قم، ۀی علمۀ حوزیغات اسالمی، قم، دفتر تبلجوان و اعتماد به نفسا، محمد، ین یسبحان .١٨
  . ش١٣۶٨ ،رشد، ، تهرانروانی بهداشتشاملو، سعید،  .١٩
بیـروت، مؤسـسة ،  عیـون اخبـار الرضـا،  قمیهیبابوحسین بن موسی بن  بن یصدوق، محمد بن عل .٢٠

  .ق ١۴٠۴ للمطبوعات، یاالعلم
وابسته بـه  یدفتر انتشارات اسالمقم، ، چاپ پنجم،  فی تفسیر القرآنالمیزانن، یحسمحمدسید، ییطباطبا .٢١

  .ق ١۴١٧ قم، ۀی علمۀن حوزیمدرس ۀجامع
  . ش١٣٧٢ خسرو، ناصر تهران، ،نآالقر مجمع البیان فی تفسیرطبرسی، فضل بن حسن،  .٢٢
  . ش١٣٧۵، ی مرتضویفروش تابک، چاپ سوم، تهران، مجمع البحرینن، ی، فخرالدیحیطر .٢٣
  .ق ١۴١١عه، یفقه الشمؤسسة روت، ی، بمصباح المتهجدبن حسن،  ، محمدیطوس .٢۴
  . ق١٣۵٣، یتبة القدسک، قاهره، ماللغویه الفروقی، ابوهالل، رکعس .٢۵
  .ش ١٣٨٩، یرضوعلوم اسالمی دانشگاه مشهد، ، های زندگی با نگاه دینی مهارتدجعفر، ی، سیعلو .٢۶
  .ق ١۴٠۶ الکتب العلمیه، ارد ، بیروت،العلوم احیاءغزالی، محمد،  .٢٧
  . ش١٣۴١، ی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمکودک از نظر وراثت و تربیت، ی، محمدتقیفلسف .٢٨
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 قـم، دفتـر اکبر غفـاری، چـاپ دوم، تعلیق علی ، تصحیح و البیضاءةالمحجمحسن، فیض کاشانی، مال .٢٩
  .ق ١٣٨٣  قم،ۀ علمیۀ مدرسین حوزۀجامعوابسته به  انتشارات اسالمی

  .ق ١۴٠۵الهجره،  دارقم، ، المنیر مصباحالی، ، احمد بن محمد بن علیومیف .٣٠
  .ق ١۴١٣ضواء، اال روت، داری، بالکافیعقوب، ی، محمد بن ینیلک . ٣١
 پیـک بهـار، سهیال خـسروی، تهـران،ۀ ، ترجمفرزندان ثیرات مخرب آن برأت خودشیفتگی ولن، آگلمب،  .٣٢

  . ش١٣٨۵
  .ش ١٣٧٩، یتوراندخت تمدن، چاپ دوم، علم ۀ، ترجم تشویقۀمعجز، یمارستون، استفان . ٣٣
  .ق ١۴٠٣، یاء التراث العربیح اروت، داری، چاپ سوم، بنواراال بحار محمدباقر، ،یمجلس .٣۴
  . ش١٣٨٧، تهران، صدرا،  نبویۀسیری در سیر، ی، مرتضیمطهر .٣۵
  . ش١٣٧۴ه، یتب االسالمکال ، تهران، دارتفسیر نمونه، ناصر، یرازیارم شکم .٣۶
  . ش١٣٨۶، ینی، قم، زالسعاده راجمعی، احمد، نراق .٣٧
  . ش١٣٨٣، چاپ سوم، نجف اشرف، انتشارات نجف اشرف، السعاده جامعی، ، محمدمهدینراق .٣٨

39. Pope, W. Alice, M. Susan McHale & W. Edward, Self-steem Enhancement with 

Children and Adolescents, New York, Pergamon Press, 1989. 

40. Stang, J. D., “Conformity, Ability and Self-esteem”, Social Psychology, Vol. 30, 

No. 2, 1972. 
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  موجز المقاالت
» تهذیب النفس« وعالقتها بمقولتی کم أنفسکمعلیاآلیة الشریفة 

ّمرکزة علی وجهة نظر العالمة الطباطبائی(» تربیة الغیر«و ّ ّ
(  

  
  
  
  
  
  
  

   أستاذ مشارك بجامعة فردوسی بمشهد(مرتضی اإلیروانی النجفی(  
   أستاذ مشارك بجامعة فردوسی بمشهد(حسن نقی زاده(  
   معة فردوسی بمشهد بجاساعدأستاذ م(عباس إسماعیلی زاده(  
  طالبة فی مرحلة الدکتورا بفرع علوم القرآن والحدیث(بی حکیمة الحسینی  بی(  

سکم ّإن اآلیة الشریفة  م أ ا الذین آمنوا  ْیا أ َ ُْ ُ ْ َ ْعلیُکَ َ َ َُ َ َ َِ
َّ ُّ الواردة فی سورة المائدة من اآلیات التـی 

 بفریـضة األمـر بـالمعروف ّتفسیرها صعب، حیث هیهنا وجهات نظر شتی حول عالقتهـا
ّفبعض المفسرین استفاد من هذه اآلیة نسخ حکم األمـر بـالمعروف . والنهی عن المنکر

بینمـا . فی حین، بعض آخر قال بتقیید وتخـصیص حکـم األمـر بـالمعروف بهـذه اآلیـة
ّالمــادة الراهنــة ناقــدة الــرؤی الکثیــرة فــی هــذا المجــال، رجحــت وجهــة نظــر العالمــة  ّ ّ

ّ الدالـة علـی أن األمـر بـالمعروف مـن شـؤون االشـتغال بـالنفس ومـصادیقهّالطباطبائی ّ .
ّفالعالمة الطباطبائی ناظرا إلی مبدأ الحکمة المتعالیة والحرکـة الجوهریـة یـری أن الـنفس  ّ ً ّ ّ

هی مسیر سبیل سلوك اإلنسان ولیست سالکة لهذا الطریق والغایة القصوی لهـذا الطریـق 
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ّ وتعـالی وسـلوك هـذا الطریـق لـزام وفـرض علـی کافـة النـاس؛  سبحانهاهللا هو ّالتکوینی
ِ

ّوبعد إنعام النظر فی هذا االتجاه نری أن له آثار وثمار هامة فـی . مؤمنین کانوا أو کافرین ّ ّ

  .ّحقل تهذیب النفس وتربیتها ومن ثم اهتممنا بمناقشتها ودراستها من جدید
مـر بـالمعروف والنهـی عـن تهـذیب الـنفس، معرفـة الـنفس، األ :ةسی الرئالمفردات

ّالمنکر، علیکم أنفسکم، تربیة النفس، العالمة الطباطبائی ّ.  

  ّدراسة نطاق الثقة بالنفس وخصائصها فی ضوء التعالیم القرآنیة
  
  
  
  
  
  
  

   ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة(جواد اإلیروانی ّ(  
   الحدیثماجستیر بفرع علوم القرآن و(علی العبادی(  

ّتعنی الثقة بالنفس فی ضوء التعالیم القرآنیة االعتماد علی إرادتنا وعملنا وقدراتنا متکلـین  ّ
ّ سبحانه ومستمدین منه وکذلك معناها لفت النظر إلـی قابلیاتنـا الملهمـة مـن اهللاعلی ا  هللاّ

ّوالعزة والکرامة اإلنسانیة واالستقالل أمام اآلخرین قاطعین األمل والرجا ّإن لهـذا . ء منهمّ

ّالمفهوم إطار معین بحیث یمتاز عن الرذائل األخالقیة کحدیث النفس والعجب والتکبـر  ّ ّ
ّکما أن الفضائل األخالقیة کالتواضع والخشوع تنجم عن مبدأ الثقة بـالنفس القویـة. والغرور ّ ّ .

ّفإنه توجد فی التعالیم القرآنیة کمیة ضخمة من شتی المعارف والتی ثمرت ّ ّّ ّها توطید وتعزیز عزة ّ
: ّاستهدفت الدراسة الراهنة عرض عدد من المسائل الهامة بعـضها مـا یلـی. النفس والثقة بها

 میزهـا عـن أخـری  ّتعریف وتحدید زوایا الثقة النفس من منظور دینی، تحدید حقلها الدقیق،
ِّالفضائل والرذائل األخالقیة، التعالیم المؤیدة لها، األسباب التـی تـدعم ّ وتقـوی مـستوی ّ

ّعزة النفس والثقة بها فی القرآن الکریم، بیان المراد من النفس من بـین مختلـف مراتبهـا 
  .ودرجاتها المستعملة وکذلك اإلجابة علی عدد من الشکوك والتساؤالت فی هذا الصعید

  .النفس، الثقة بالنفس، اإلیمان بالنفس :ةسی الرئالمفردات

ّالقرآنیة والبوذیةالخالص من األلم فی التعالیم  ّ  
  
  
  
  
  
  
  

  ّالسید محمد حسین الموسوی ّ  
  ّطالب فی مرحلة الدکتورا بفرع مدرس المعارف اإلسالمیة بجامعة فردوسی بمشهد ّ  

ّفـإن اإلدارة الحـسنة . لقد خلق اإلنسان بین الصعاب ویواجه مشاکل کثیـرة طیلـة حیاتـه
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 فـی المـصائب والبالیـا یرشـده  تساعده علی الخالص من اآلالم ولکن وقوعهللمشاکل
من جانب آخر، عدم اإلدارة الحـسنة یفـضی إلـی االخـتالالت . إلی سلوك طریق هادف

فهیهنـا دیانـات عرضـت . ّالعصبیة وبعض األحیان عدم الرضا بعیشه ونـصیبه مـن الحیـاة
ّإلدارة المشاکل وتذلیل الصعاب، مرکـزة علـی رؤیتهـا العالمیـة، بـرامج لتـسهیل تحمـل  ّ ّ

ّقد عرضت التعالیم القرآنیـة لإلسـالم وتعـالیم األئمـة المعـصومین. ماآلال ّ وکـذلك 
ًالتعـالیم البوذیـة منـاهج وأسـالیب وصـوال إلـی هـذا الغـرض ّالمـادة الراهنـة مــستخدمة . ّ

ُاألسلوب التوصیفی والتحلیلی ترمی الی الحـصول علـی أطـر ومنـاهج اإلسـالم والدیانـة  ُ ّ ّ
فـالقرآن . کذلك مقارنة هذه التعالیم وتحلیلها بـشکل مـوجزّالبوذیة للخالص من اآلالم و

ًالکریم وفی مواقف عدة، مع قبول وجود األلم والمصیبة فی حیاة اإلنـسان جعلـه هادفـا  ّ

ّویری أن جوهرة اآلالم وماهیتها لیست إال الخیر والجمیل وعروة إلی وصول الکمال ّ فی . ّ
ّرد الفعـل لألعمـال وکفـارة :  ثالثة وهـینظرة جامعة تنشطر اآلالم والمصائب إلی أقسام ّ

ّالذنوب وتمهید األرضیة المناسبة لتکامل شخصیة اإلنسان ّلکن الدیانة البوذیة التی تری . ّ
اآلالم من سمات العالم ومن جملتها اإلنسان، مع نظرة متشائمة إلـی األحـداث المؤلمـة 

ًوغیر المرتقبة، ال تذکر هدفا وغایة لهذه البالیا والمشا ّکل وترتأی أنه یمکن الخالص من ً

ّتطرق البحث الراهن إضافة إلی طـرح . اآلالم مستخدمین العمل باألوامر واألحکام الثابتة
هذه المسألة وعرض مفهومها إلی ذکر الحلول المناسبة والسامیة للخالص من اآلالم من 

  .وجهة نظر اإلسالم وبوذا وکذلك تحلیل هذه الحلول واألسالیب المقترحة
  .ّاأللم، المصیبة، اإلسالم، الدیانة البوذیة، الخالص من األلم :ةسی الرئالمفردات

ّمعاییر تمییز المصائب االبتالئیة عن المصائب الجزائیة فی القرآن الکریم ّ  
  
  
  
  
  
  
  

  ّالسید محمد المرتضوی  
  أستاذ مشارك بجامعة فردوسی بمشهد  

ّمن المعلوم أن سنة االبتالء إحدی السنن ا ّ سبحانه وتعالی وهذه تتم تـارة فـی هللالمحتومة ّ
ّمـن جانـب آخـر، إن رد الفعـل لـبعض الـذنوب . إطار المصائب وأخری فی إطار الـنعم ّ

ّواآلثام قد یظهر علی صورة المصیبة وقد ال یـسع اإلنـسان أن یعـرف أن المـصیبة والبلیـة  ّ

 هللاعقوبة اآلثام فیتـوب إلـی اّالتی نزلت به هل هی من قبیل االبتالء اإللهی فیصبر أم هی 
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ّ ذکره، فما هو الضابط فی معرفة هذا النوع مـن المـصائب؟ المـادة الحالیـة وضـمن ّجل ّ
ّدراسة اآلیات فی هذا المجال، تقسم المصائب إلی أقسام ثالثـة وتـشیر لکـل قـسم منهـا 

مـن جملـة ّالمـصائب االبتالئیـة، و: ّاألول: ّمعاییر وضوابط لمعرفة نوعیته وهی کمـا تلـی
ّمعاییرها کونها قابلة للحمل والتحمل، حصول السکینة بعیـد االبـتالء، أخـذ الثـوب بعـد 

المصائب التی تکون عقوبة : الثانی.  واإلتمام من جانب العبدهللاتمام االبتالء من جانب ا
ّللذنوب المقترفة بصورة جماعیة، ومالك معرفة هذا القـسم مـن المـصائب کونهـا عامـة  ّ

المـصائب التـی نزلـت : الثالـث. ّال تسنح الفرصة لإلصالح والتهلکة الجماعیـةوشاملة و
ّبالعبد جزاء للذنوب الشخصیة وضابطها عدم شمولها وعجز اإلنسان عن تبـدیل المـصیبة  ً

 تعالی وتبدیل المصیبة إلی الهنأ والسرور ولیراجـع هللاوإمکان رفعها عبر التوبة واإلنابة إلی ا
ّر والضوابط إلی نص المادة والبحث الحالیلتوضیح هذه المعایی ّ ّ.  

ّاالبتالء، المصائب، المـصائب االبتالئیـة، المـصائب الجماعیـة،  :ةسی الرئالمفردات ّ
ّضابط المصائب الجزائیة الشخصیة ّ.  

ّمناقشة االتجاهات المعنائیة لکلمة    »ّالمس«ّ
ّال یمسه إال المطهرون«فی آیة  ّ ّ«  

  
  
  
  
  
  
  

   ّمساعد بجامعة طهران بپردیس الفارابیأستاذ (علی الراد(  
  ّماجستیر بفرع التفسیر األثری (تبار غالمعلی  اهللافضل(  

َال  فـی اآلیـة الکریمـة » ّالمـس«ّلقد شاهد علماء اإلمامیة منذ سالف الزمن حول معنی 
َميسه إال املطھرون ُ َّ َ ُ ْ َّ

ِ ُ ُّ َ َ ثالثة اتجاهات دارجة وهی المس الظاهری والمس ّ ّّ ) ّالمعنـوی(ّالبـاطنی ّ
ّفاالتجاه األول حول کلمة . ّوالمس الشامل ّهو أن المراد من المس هـو المـس » ّالمس«ّ ّ ّ

ّالظاهری وعلی هذا األساس، حکمه الفقهی هو حرمة مس کافة أعضاء اإلنـسان للقـرآن  ّ ّ ّ
ّواألولة الخمسة المؤیدة لهذه الرؤیة کمـا تلـی. بال طهارة ی ّاسـتخدام کلمـة المـس فـ: ّ

ّالمس الحسی والجسمانی بین شیئین، رجوع الضمیر فـی کلمـة  ّ ّ إلـی القـرآن، » ّالمـس«ّ
ّولکن االتجـاه الثـانی . ّ بالنبویة ومخالفة غیر هذا التفسیر للوجداناستدالل المعصوم

ّهو إدراك الحقائق القرآنیة واستدل بأدلة منها» ّالمس«ّیرتأی أن المراد من  ّ سـیاق اآلیـة، : ّ

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  

الت
مقا

ز ال
وج
م

/ 
ده
چکی

مۀ 
رج
ت

ها 

١٩٣  

ّ اآلیة، الروایات التفسیریة، الداللة المعنائیة لکلمة  نزولظروف علی الطهارة » ّالمطهرون«ّ
ّالباطنیة والمعنویة وکذلك رجوع الضمیر فی کلمـة  . إلـی الکتـاب المکنـون» ّال یمـسه«ّ

ّبینما یری االتجاه الثالث أن المقـصود مـن کلمـة  ّهـو المـس بـشتی أنماطـه » ّال یمـسه«ّ ّ
ًّظاهریا کان أم باطنی ّکما عمد هذا االتجاه إلثبات مدعاه إلی إطالق کلمتی . اًّ » ّالمـس«ّ

ّوالجدیر بالذکر أن لکل من االتجاهات الثالثـة نظـرة نقدیـة إلـی اآلخـر . »ّالمطهرون«و ّ ّ ّ

ّولذلك أقام کل منها أدلة علی نفی االتجاه اآلخر المنـافس ّ ّتطرقـت هـذه الدراسـة إلـی . ّ
  .ا فی هذا الحقل کما تقدم الرؤیة المختارة فی هذا المجالّمعالجة األدلة وتقییمها ونقده

ّالرؤیـة المعنائیـة (ّالطهارة المعنویـة، فهـم القـرآن، معرفـة المعنـا  :ةسی الرئالمفردات
  .ّ، الدراسات المقارنة والنقدیة)ّالداللیة

ّالدراسة المفهومیة والمصداقیة ل   »أوتوا العلم«  ّ
   من سورة العنکبوت۴٩ فی اآلیة ال

  
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد مهدی المسعودی  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الحرة اإلسالمیة بإقلید ّ  

ّال یخفی علی أحد أهمیة العلم والمعرفة ومکانتهما المرموقة من منظور اإلسـالم، حیـث  ّ
ّذکر القرآن الکریم أن الغرض من بعث النبی الخاتم ّ
هـو تعلـیم الکتـاب والحکمـة  .

ّقرآن الشریف حال الذین أعطاهم العلم وزینهم به وحالهم بحلیة وفی هذا المجال ذکر ال
ّومع صرف النظر عن أقـوال وآراء المفـسرین فـی . ومصداق صاحبی العلم» أوتوا العلم«

أو عمومهـا مختلفـة » أوتـوا العلـم«تفسیر عدد من اآلیات، فاألقوال فی حـصر مـصادیق 
 ۴٩ فـی اآلیـة ال. »أوتوا العلـم«  ّة والداللیة لّعنت الدراسة الراهنة بالمعالجة المفهومی. ًّجدا

ّمن سورة العنکبوت إضافة إلی تعرضها لمصادیق أوتـوا العلـم ومقولـة الجـری والتطبیـق، 
ّوفی نهایة الجولة، أثبتت القول بالحصر معولة علی االستناد التحلیلی بالروایات الواردة فی  ّ

  .هذا الصعید
ّلجـری والتطبیـق، الدراسـة المفهومیـة والمـصداقیةأوتوا العلـم، ا :ةسی الرئالمفردات ّ  

  . المبارکة من سورة العنکبوت۴٩ ، اآلیة ال»أوتوا العلم«  ل
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  ّ التکاملیة للشرائعالعالقة
  ّوأثرها علی األحکام الفقهیة لقصص القرآن وروایات قصص األنبیاء

  
  
  
  
  
  
  

   أستاذ بجامعة قم(ّمحمد کاظم الشاکر(  
   فی مرحلة الدکتورا بفرع مدرس المعارفطالب(ّمحمد بیگی ّ(  

ّمن المعلوم أنه فی تبیین کیفیة عالقة الشرائع اإللهیة بعضها مع اآلخر هیهنا ثالثة فروض ّ ّ .
ّوالفرضان األوالن أی التباین والتساوی باطالن والفرض الثالث هـو المتعـین وهـو وجـود  ّ

ّیـر لنـا أن نقـول أن هـذه األحکـام وفی تقریر الفرض األخ. األحکام المشترکة والمتفاوتة

ّفعلیه هذه االختالفات ال تنبئ عن التعددیة فی الـشرائع . المشترکة قد وضعها شارع واحد ّ ُ

ّاإللهیة کما ال تکون مسببا عن نسخ الشرائع، بل الواقع أن الشریعة حقیقة واحدة وال یزال  ً ّ ّ
. ّتالفـات والتطـورات فیهـاّالسیر التکاملی لتشریع األحکام قد أسـفر عـن عـدد مـن االخ

ّوالتقریر الذی نحن بصدده یرمی إلـی تأسـیس هـذا المبـدأ وهـو أنـه فـی عملیـة تـشریع  ّ

ّاألحکام، األصل هو تکامل األحکام الشرعیة وتطورها ّفعلیه لم تنسخ أحکام أی شـریعة . ّ
ّکانت، بل فی دوران الحکم بین الکامل واألکمل، تزول حجیة الحکم الکامل العملیـ ّ . ةّ

ّوعلیه األحکام الفقهیة التی تتعلق بالشرائع السالفة معتبرة وحجة إال إذا أحرز حکمها األکمل  ّ ّ ّ
ّفی شریعة اإلسالم بـشکل حاسـم وإذا لـم یتعـین العمـل بـالحکم األکمـل فـی شـریعة 

ًفحکم الشریعة الـسالفة ثابـت ونتیجـة . اإلسالم بسبب ما کعروض محذور وما شابه ذلك

ّفنستنبط أن عالقة . ی نطاق رؤیة الفقیه إلی قصص القرآن وقصص األنبیاءلهذا المبدأ سر

تثبیـت حکـم الـشریعة الـسالفة ) الـف: أحکام الشرائع السالفة باإلسالم علی أنماط ثالثة
ّدون أی تغییر، فیجب العمل به علی کافة المسلمین لم تثبت عـین الحکـم الـسابق ) ب. ّ

 اإلسالم وفی تلك الحالة، حکم الشریعة السالفة بـاق وال الصورة المتکاملة منه فی شریعة
ّعلی حجیته بال ریب ثبتت الصورة المتکاملة والمتعالیة منه فی دیانة اإلسالم ولکـن ) ج. ّ

ّففی الظروف العادیة یتعین العمل بـالحکم الحـدیث واألکمـل : هذا األخیر علی قسمین
  .ًم الشریعة السالفة قطعاّوفی الظروف االضطراریة والطارئة، علینا العمل بحک

ّنسخ الشرائع، التعددیة، تکامل الشرائع، آیـات األحکـام، قـصص  :ةسی الرئالمفردات ّ

  .القرآن، روایات قصص األنبیاء
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   بعالئم اإلعراب ودراستها فی نسخة قدیمة من القرآن الکریمالتعریف
  
  
  
  
  
  
  

  رضا فرشچیان  
  أستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر بکرمان  

 علی مجموعات من المصادر الثمینـة والـدرر ٢جیل  بجامعة مک١لنان ّتتضمن مکتبة مك
ّالفخیمة من الثقافة اإلسالمیة واإلیرانیة ومن جملتها األجزاء النـادرة والعزیـزة مـن القـرآن  ّ

فنحن نشاهد أحد أعرق األجزاء من القرآن الکریم فی تلك المکتبة والتی تشمل . الکریم
ّورة الزمر المبارکة وقـد کتبـت هـذه القطعـة علـی طرفـی جلـد بـالخط علی آیات من س

ّوالجدیر بالذکر أنه لإلیعاز إلی حرکة الحروف وإعراب اآلیات لقد اسـتخدمت . ّالکوفی

نقط حمراء ولیس بإمکاننا الحکم القاطع حول نقطة الحروف المتشابهة أو فواصـل اآلی 
طعة المکتوبة هی مـشاهدة نقـط أطـراف حـرف ّومن العالئم الهامة فی هذه الق. ّالقرآنیة

ّکمـا أنـه مـن . الواو حیث وضعت هذه النقط مناسبة مع حرکة الحرف التالیـة بعـد الـواو

ّالرائع جدا کون نقطتین بین وقبل عدد من األلفات من هذه النسخة القرآنیة ًّ.  
امعـة القرآن الکریم، النسخ المخطوطـة للقـرآن، سـورة الزمـر، ج :ةسی الرئالمفردات

  .جیل مک
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