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  میکر قرآن منظر ازی ضعف خودکنترل عواملی بررس
  **نقی فقیهیعلی/  *سمیه دریساوي

  چكيده
ـ روش تحق .پـردازد می میکر قرآندیدگاه  ازی خودکنترل ضعف عواملیی شناسا وی بررسبه  مقاله نیا  ،قی

ـ ایـن پـژوهش    هـاي افتهیاست. از  یخودکنترلدربارة م، یات قرآن کریل آیف و تحلیتوص م عوامـل  یتقس
نفس، غفلـت از   ياز هوا يرویپمانند  یم است. در قرآن بر عواملیمستقیرم و غیبه مستق یضعف خودکنترل

ـ  یـا و وسوسـۀ  به دن ی، وابستگییخود، کبر و غرور، خودستا ـتق عوامـل  مثابـۀ  طان، بـه یش یم ضـعف  مس
ـتق یرن ضعف نفس و اراده از عوامل غید شده است. همچنیدر انسان، تأک یکنترلخود  ينـد کـه بـرا   امیمس

ـ مقالـه بـرا  این ت نفس و اراده پرداخت. در یبه تقونخست د یبانیز م یمستقیرزدودن عوامل غ ک از ي هری
  است.عرضه شده ز ینراهکاري عوامل 

  م، ضعف نفس.یمستقیرم و غیتق، عوامل مسی: خودکنترلهاهد واژیکل
   

                                            
 derisavis@yahoo.com  کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن دانشگاه قم *

  faghihi@qom.ac.irـan  دانشیار دانشگاه قم **
  5/4/1392 :پذیرش- 9/12/1391دریافت: 

۷۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
سـراپا   یاز فرشـتگان  .ر دادیسـ  یملکوت اعل يد و به سوین موجود آفریانسان را از کمترسبحان خداوند 

فتبـارك اهللا  «خود را ستود که:  ،نین چنیا یخلقتاي تر کرد و برکیباالتر برد و به خود نزد ،ع محضیمط
و در نهـاد بشـر    بـاد بـر خـدا کـه بهتـرین آفریننـدگان اسـت.       آفـرین )؛ 14(مؤمنـون:   »نیاحسن الخـالق 

  .شود اللهیۀخلیفجایگاه  ۀستیعه گذاشت که شایبه ود ییهایژگیو
بـا   .یشتن اسـت ت بر خویریمد یواقع نوعی است که درانسان، خودکنترلهاي خاص ویژگیاز  یکی
م یت و جـرا از انحرافـات و اشـتباها   و یش لگـام زنـد  شتن خویبر خوتواند میانسان این ویژگی ت یتقو
. شـود  رهنمـون  یکمـال انسـان   يبه سو ترتیب،و بدینبه کار بندد آن را ح یدر معاشرت صح کند. يدور
میسـر   ینـ یواجبـات د دادن انجام گاه با  ت، ویمعص ترك گناه و یاکنترل نفس گاه  ،ینید يهابر آموزه بنا

هـا و  یسـخت ، یمـات نفسـان  یبرابـر نامال  درمبارزه بـا خـود   . گاه نیز تقواست ة این کنترلکه ثمرشود می
اسـت و  » کظـم غـیظ  «نتیجـۀ آن  رد کـه  یگیصورت م یاجتماع یستیدر همزاست، یا  یمشکالت زندگ

  دارد. یصبر و حلم را در پ
مـا  ونَفْسٍ و«است: خورده قسم به آن  مرتبه چند میکر ن بس که در قرآنین موضوع همیت ایدر اهم

اها   قَد أَفْلَح منْ زکَّاها وسواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  سـنْ د مـ خـاب سـوگند بـه    )؛7- 11(شـمس:  » قَد
کس کـه هـر   اش را به آن الهـام کـرد،  که آن را درست کرد، سپس پلیدکارى و پرهیزگارى کسآننَفْس و 

  .اش ساخت، قطعاً درباختلودهو هر که آ گردانید، قطعاً رستگار شد آن را پاك
ـ   ی، کنترل شخصمانند  يریبا تعاب یشناسدر روان یخودکنترل ی، وجـدان و کنتـرل   منبـع کنتـرل درون

 يهـا یژگـ یاز و یکـ یت، یشخصـ  پـردازان نظریـه م) از 1967( گـوردون آلپـورت   شـود. ین مـ ییتب نفس
ت یو: شخصـ اد یـ از د )425، ص 1385 نـژاد، يداند. (شعاریم یکنترل شخص ییت بالنده را توانایشخص

 تواننـد همـۀ  یسـالم مـ   يهـا تیاسـت. شخصـ   یرفتن خـود پذین آنها تردارد که عمده یژگیسالم چند و
بـه تالششـان   ، به آنها تیرند و بدون اهمیخود را بپذ يهایجمله نقاط ضعف و کاستاز ی،هست يهاجنبه

، ص 1388 ،ز(شـولت  کننـد ت یـ شرفتشـان تقو یپن نقاط ضعف را در جهـت  یابایست میالبته  ؛ادامه دهند
، (خـود را  گردد، گرایش تحقق خـود پدیدار می که خود طورهمین«د: یگویم) م1987( کارل راجرز). 21

گردد. این همان هدفی اسـت کـه غالبـاً اشـخاص سـالم بـدان دسـت        از قوه به فعل رساندن) نمایان می
ص  (همـان،  »گـردد ظـاهر مـی  می پردازد، الگـوي منسـج  می که به تحقق خود مییابند. در انسان سالمی
عمل و انتخـاب   ترآزادانه ،هرچه انسان از سالمت روان بیشتري برخوردار باشد راجرزبه اعتقاد . )44ـ43
 یخـودکنترل یـین  در تبدیگـري اسـت کـه    شـناس  م) روان1980( اریـک فـروم  ). 52ص  (همان، کندمی
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اش اسـت و بـا   ییخود، با تبدیل به آنچه در توانا ةاستعدادهاي بالقو ۀهم انسان سالم با زایاندن«گوید: می
 کـارل یونـگ  ). 74ــ 71(همـان، » آفرینـد را مـی  هـایش خـود  ها و توانـایی قابلیت ۀتحقق بخشیدن به هم

نویسـد تـا   دانـد و مـی  یخـود مـ   ةرا تحصیل شناخت عینی دربار» خود«ط تحقق م) یکی از شرو1196(
). 136ص  پـذیر نیسـت (همـان،   امکـان » خـود «کامل نشناسـیم فعلیـت    طورا بهر» خود«نخست ماهیت 

 )529، ص 1379راد، آقابخشـی و افشـاري  ( احتـرام  تا انسـان بـه خـود   «گوید: م) می1970( آبراهام مزلو
صـورت در مقابلـه بـا زنـدگی     ؛ درایـن کنـد نگذارد احساس ایمنی و درونی و اعتماد به خـود پیـدا نمـی   

به احساس احترام به خود راسـتین، بایـد   یابی کند. براي دستسردي و ناتوانی میدلاحساس حقارت و 
ص  (همـان، » طور عینـی تشـخیص دهـیم   را خوب بشناسیم و بتوانیم فضایل و نقاط ضعفمان را به خود
تواننـد مسـئولیت زنـدگی خـویش را     است که اشخاص سـالم مـی   م) برآن1970( فریتس پرلز. )95ـ94

اندیشـند،  یکنند و مـ گویند و میآنچه می خودشان مسئول حاصل زندگی یا هر دانند که فقطمیبپذیرند؛ 
براي حفظ تعادل، همواره به تعامل بـا محـیط و    میهر ارگانیس«گوید: نیز می ). و193ص  هستند (همان،

 میتنظیبـه ایـن خـود   » خود« و آگاهی از» خود«) که مفهوم تحقق 69ص  (همان،» نیاز داردمی خودتنظی
بایـد  نخسـت  » خـود «گوید بـراي تحقـق   میاو همچنین  .داشته باشد میکند تا انسان روان سالکمک می

شـود و  گرایـی در ایـن مفهـوم متجلـی مـی     ) کـه کمـال  141ص  را شناخت (همان،» خویش«ابعاد  ۀهم
کنتـرل  ز تـوان  م) نیـ 1994( اریکسـون ). بـه نظـر   76ص  (همـان،  ترین مالك سالمت روانی اسـت مهم

شخصـیت سـالم    هـاي خویشتن را کنترل کند یکـی از ویژگـی  تواند که انسان میخویشتن و احساس این
م) نیز منبع کنترل را به دو گونۀ منبع کنتـرل درونـی   1916( جولیان راتر). 306، ص 1378ن، یاست (الند

ف، ی؛ سـ 389، ص 1378 ؛ شـولتز، 104، ص 1386نکـه،  یتقسـیم کـرده اسـت (کل    و منبع کنترل بیرونـی 
  .)362، ص 1384

دهـد  مـی  ، به این پرسشصورت آگاهانهبیش بهو، کممنبع کنترل عبارت است از پاسخی که شخص
) افـرادي کـه منبـع کنتـرل درونـی      32، ص 1389 ا،ینيکند؟ (صفارچه کسی سرنوشت مرا تعیین می که

 نشـان داد  راتـر . پـژوهش  کنندآن عمل میبر اساس و  اندکنند که مسئول زندگی خودشانفکر می دارند،
، 1382 ،یمـ ی؛ کر102، ص 1372 تز،ی(برکـوو  ندتر از افراد دیگرو روانی سالم میکه این افراد از نظر جس

ناشـی از   ،آید، مثبت یا منفـی می آنچه بر سرشمعتقد است  ،کسی که منبع کنترل درونی دارد. )102ص 
شخصـی خـود را   کارهـاي  هاي بیرونی را و نه عامل ،اما کسی که منبع کنترل بیرونی دارد ؛ستش ارفتار

  .)32، ص 1389 ا،یني(صفارداند دخیل می
یـن راه  امـا در ا  ؛ابـد ین مهـم دسـت   یـ بـه ا توانـد  میز و نفس خود ییت بر غرارین انسان با مدیبنابرا

۷۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ات یـ آ ازی نـه بـا تأسـ   ین زمین الگو در ایازمند است که بهتریجامع و کامل ن یعملبه دستور  قطعطور به
 ات قـرآن یـ آ دیـدگاه  را ازنفسـش   یت انسـان بـر  ریمد یموهش برآنژن پید. در ایآیدست مم بهیکر قرآن

عوامـل ضـعف   هرگـاه   شـود. یمـ ضـعف آن   سـبب  کـه را بیان کنـیم   یسپس عوامل ،میکن یم بررسیکر
د یکـه شـا  این عوامـل  ن یترمهم ۀجملي کرد. ازریشگیتوان پیز میاز آثار آن ن ،مشخص شود یخودکنترل
  .يتوزینهبت، دروغ، بخل و حقد و کین موارد است: حسد، غیگر گناهان باشد، ایدسرآغاز 

  در اصطالح يخودکنترل
ر علـوم مختلـف را   یآن، ناگز یفدر تعررو، این؛ ازاست میعل ی، اصطالحگوناگوندر علوم  یخودکنترل

  کنیم.می یبررس
هاي فردي است کـه تفـاوت   مجموعۀ ویژگی«آمده است: چنین » خود«شناسی تعریف در روان

). خودکنترلی توانایی پیـروي  24(همان، ص » کندفرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را بیان می
از درخواست معقول، تعدیل رفتار مطابق با موقعیت، به تأخیر انـداختن ارضـاي یـک خواسـته در     

له و هدایت مستقیم فردي دیگر تعریـف شـده اسـت.    شدة اجتماعی، بدون مداخچارچوب پذیرفته
دادهـاي رفتـاري اسـت    اساس خودکنترلی توانایی فرد در کنترل ارادي فراینـدهاي درونـی و بـرون   

  ).1389(قدیري، 
عبارت است از تجربۀ آگاهانۀ فرد از هویت شخصی و بارز که از همـۀ  » خود«شناسی در جامعه

). در ایـن علـم از خـودکنترلی بـه کنتـرل      87، ص 1385ی، اشیاء و مردم دیگر متفاوت است (کـاف 
کنترل رفتار، عمل و اندیشۀ خود توسط فردي آگـاه  «خویشتن تعبیر شده و در تبیین آن آمده است: 

و مختار، کنترل خویشن و احراز توان آن الزمۀ تحقیق آزادي است و خود از بلـوغ ذهنـی منبعـث    
گیرد، ظور اجتناب از آالم ناشی از لذت کنونی صورت میمنشود. کنترل خویشتن در مواردي بهمی

» پـذیرد ولی در مواردي دیگر در راه تصعید و ارتقاي انسان بـه سـوي مراحلـی بـرین تحقیـق مـی      
  ).717، ص 2، ج 1376(ساروخانی، 

، 1388 ن،ی(دوبـر » گرددیمت شخص بریا فردی يوجود ۀبه مجموع عموماً«یت: ریدر علم مد »خود«
بـدون   سـازد؛ یل میفش متمایوظادادن است در درون فرد که او را به انجام  یحالت یودکنترلخ .)88ص 

 یگـر، خـودکنترل  یبـه عبـارت د   ؛)134، ص 1385 ،ی(الـوان  او نظارت داشته باشد بر یعامل خارج کهنآ
تـرك   یرقـانون یناهنجـار و غ  يشده انجام و رفتارهـا یف محولاست که براساس آن وظا یدرون یمراقبت

ـ افراد بدون اجبـار و تهد  آن، براساسي است که ندیفرا یخودکنترل دگاهین دیدر ا .شودیم  ،عیـ د و تطمی
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شـبرد اهـداف سـازمان    یپ توانشـان در جهـت  بیشترین دهند و از ید نشان مخود تعه یف سازمانیبه وظا
  .)1384 (زارع، کنندیاستفاده م

  از نگاه قرآن يخودکنترلمفهوم 
ا او یـ بکشـاند   یتواند انسان را به ذلت و پستیمدارد که  یه نفس اوست. نفس انسان مراتبارزش انسان ب

 ،رسـاند یآن خـود را بـه مقامـات بـاال مـ      بـا  ی کـه نفـس،  از عوامل یکیک کند. ینزد یرا به درجات اعل
اعضـا و  گـر  ید یش و بدون عـامل ینفس خوتکیه بر تواند با یند انسان مین فرایاست که در ا یخودکنترل

  جوارح خود را کنترل کند.
همـان   یشـود. خـودکنترل  یاست که از رفتـار و مـنش افـراد گرفتـه مـ      ی، انتزاعیبحث از خودکنترل

کرامت انسان در نـزد خداونـد، براسـاس    کند. و یر میم از آن به تقوا تعبیکر است که قرآن يدارشتنیخو
 ین ثمـرات خـودکنترل  یتـر از مهـم  یکی) 13: (حجرات» ه أَتْقاکُمإِنَّ أَکْرَمکُم عنْد اللَّ«: شودآن سنجیده می

ن مراتـب در  یدارد. ا یرا در پ يگریت دیتقو یکیادت یم بوده، زیگر مستقیکدین دو بر یا اثر تقواست و
. گـاه انسـان   نـد دار يدرجات کمتـر  یگرد گروهی افراد درجات باال و یضعف دارد، بعض افراد شدت و

ن نکتـه  یـ توجـه بـه ا   یول ؛که او را به سمت جلو حرکت دهد داردی محرک به یازو ناست  یدچار سست
خداونـد؛   یحتـ  ،انجـام دهـد   ياو کـار  يبرا توانست نخواهد ییرویاست تا انسان اراده نکند، ن يضرور

حقیقـت، خـدا حـال    در)؛ 11عـد:  (ر »إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم«خداوند فرمود: یرا ز
خواهد بـود   یاز آن کسان يحال خود را تغییر دهند. رستگارخود آنان مگر آنکه  ،دهدقومى را تغییر نمى

 ين افـراد خـودکنترل کـه افـراد    یهمچنـ  .)1: (مؤمنون »قَد أَفْلَح منْ زکَّاها«که بتوانند خود را کنترل کنند. 
خـود   مسـال  ۀیـ نان بـا روح یا. )196ص  ،17، ج ق1417، یئ(طباطبا اندملی سالم و کایهاانسان ،یندباتقوا
  توانند به کمال برسند.یبهتر م

 یبـر خـودکنترل   یاتیـ م آیاما در قـرآن کـر   ؛ات وجود نداردیدر آ یخودکنترل يخاص برا یاصطالح
  توان آنها را در سه عنوان خالصه کرد:یکه م داللت دارند
نْ ضَـلَّ إِذَا اهتَـدیتُم     «اثر کنترل نفس:  برهدایت  مـ ضُـرُّکُمْال ی کُمأَنْفُس کُملَینُوا عینَ آما الَّذهیا أَی

ایـد، بـه   اى کسانى که ایمان آورده)؛ 105(مائده:  »إِلَى اللَّه مرْجِعکُم جمیعاً فَینَبئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُونَ
رسـاند.  کس که گمراه شده است به شما زیانى نمـى ت یافتید، آنخودتان بپردازید. هرگاه شما هدای

دادید، آگاه خواهد کرد. این آیـه  شما به سوى خداست. پس شما را از آنچه انجام مى ۀبازگشت هم
فرمایـد  ن را از اینکه به دیگران بپردازند و خود را فراموش کنند، نهی فرموده است و نیـز مـی  امؤمن

۸۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

شما را در راه به دست آوردن هدایت سست نکنـد کـه در ایـن مسـیر،      ضاللت و گمراهی دیگران
، ص 2، ج ق1419عجیبـه،  خداوند متعال است (ابنسوي به  ،چه مؤمن و چه گمراه ،بازگشت همه

نفـس   در حقیقـت، رساند. نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهى است که او را به سعادتش مى .)84
شـود  محـروم و یـا رسـتگار مـى     ،آن ۀمالحظسبب به  یان آسوي همان مخلوقى است که انسان از 

بـه اصـالح و تزکیـه    مزبور خداونـد متعـال    ۀآیبراساس  .)167ـ164، ص 6، ج ق1417 ی،ئ(طباطبا
، ق1412؛ قطـب،  453، ص 2، ج تا؛ حقی، بی388، ص 4، ج ق1420اند (اندلسی، فرموده نفس امر

هــاى خــود را اصــالح کــه نفــس زمــانیو تــا  .)116، ص 2، ج ق1408؛ گنابــادي، 991، ص 2ج 
سفاهت است و سـبب   ،از اصالح خود پیش ،زیرا اشتغال به غیر ؛اید به غیر خودتان نپردازیدنکرده

شـود و آن وقـت   که از غیر گرفته شده اسـت و سـبب اسـتحکام فسـاد مـى      شودفساد دیگرى مى
 امـام محمـدباقر   .)116ص  ،2، ج ق1408شـود (گنابـادي،   نفس مستحکم و متراکم مى گمراهی

اگر شما خـود صـالح   زیرا  ؛جو مکنیدوهاى مردم را جستخود را اصالح کنید، و لغزش«: ندفرمود
 .)188، ص 1، ج 1367(قمی،  »رساندنمى آسیبی گمراهى مردم به شما ،باشید

کُم و أَهلـیکُم   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا «ن براي کنترل و حفظ خویش و اهلشان: اامر به مؤمن قُوا أَنْفُسـ
ایـد، خـود و کسـانتان را از    اى کسانى کـه ایمـان آورده   )؛6(تحریم: » ودها النَّاس و الْحجارةُناراً وقُ

 »وقایـه «جمع امر حاضر از مصدر » قوا« ۀهاست حفظ کنید. کلمآتشى که سوخت آن، مردم و سنگ
که به آن صدمه بزنـد، و بـرایش    است خطر گونهاز هرمعناى حفظ کردن چیزى به» هوقای«است، و 

، خطر پیروي از هواي نفس و معصـیت  هاآن خطراز جملۀ  .)881 ص ،ق1412مضر باشد (راغب، 
، ج ق1420 رازي، فخـر  ؛758، ص ق1422 ؛ دخیـل، 477، ص 10، ج 1372 (طبرسـی،  کردن است

ــانی،568، ص 4، ج ق1407؛ زمخشــري، 572، ص 30 ــیض کاش ــه 196، ص 5ج  ،ق1415 ؛ ف ) ک
 شود که خود هیزمش است.انسان باید نفس خویش را از اینها حفظ کند وگرنه گرفتار آتشی می

ال تَکْسب کُلُّ نَفْـسٍ إِالَّ  «گیر خود شخص است: نفس دامنکردن یا کنترل نکردن عواقب کنترل 
] انجـام  کـس جـز بـر زیـان خـود [گنـاهى      و هـیچ  ؛)164(انعـام:  » علَیها و ال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى

ـ     نمى ] دیگرى را بردهد، و هیچ باربردارى بار [گناهنمى کلـى  طـور هدارد. مفـادش ایـن اسـت کـه ب
مگر اینکه خود صاحبان عمل، وزر و وبال آن را به دوش خود  ،کننداشخاص هیچ عمل زشتى نمى

 .)395، ص 7، ج ق1417ی، ئباطبـا کشـد (ط کس وزر دیگرى را به دوش نمىخواهند کشید، و هیچ
ه     «فرماید: همچنین می بت قُلُـوبکُم واللـَّ بِمـا کَسـ ذُکُمؤاخنْ یلکو کُممانی أَیبِاللَّغْوِ ف اللَّه ذُکُمؤاخال ی
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یملح کنـد، ولـى شـما را    خداوند شما را به سوگندهاى لغوتـان مؤاخـذه نمـى   )؛ 225(بقره:  »غَفُور
 کند، و خدا آمرزنده بردبار است.هایتان [از روى عمد] فراهم آورده است، مؤاخذه مىلبدانچه د

کـه در   گونهقلب است؛ همان مربوط به نفس و ،میکر در قرآن یگر خودکنترلتیحکا اتین آیشتریب
 باشـد و همـواره بـر خـود     شد مراقب اعمـال و رفتـار  ین نفس است که بایا شد،مشاهده شده یادات یآ

ان یـ ب يتگریهـدا  يسـعادت و کمـال نفـس دسـتورها     يم برایط باشد که به خطا نرود. خداوند حکمسل
ل آن در یکه تفصـ است شود، اشاره فرموده یم یت و ضعف خودکنترلیتقو سببی که فرموده و به اعمال

  ما گنجانده شده است.عالمان اخالق  هايباات ائمه و کتیروا

  يعوامل ضعف خودکنترل
کنـد و مـانع   یمـ  یکه انسان را در کنترل کردن خـود دچـار سسـت    اندی، عواملیخودکنترلعوامل ضعف 

  م.یمستقیرم و غی: مستقیندزابین عوامل به دو گونه آسی. اشودیم يسعادت و کمال و

  ميالف) عوامل مستق

انسـان را   يو شـقاوت ابـد   ،شوندیم سبب را یخودکنترل خود ضعفبهو خود یممستقطوربهکه  یعوامل
  آید.آن در ادامه می شرح کهدارند  یدر پ

 نفس ياز هوا يرویپ

آن از کـه ز است یگر مخلوقات چند چین مخلوقات خداوند متعال است. وجه تفاوتش با دیانسان از برتر
 ، ج1368 ،يمشـهد مـی ؛ ق68ص  ،5، ج ق1424 ه،یـ (مغن اشاره کرد نفس و عقل يهوا توان بهمی جمله

ن یتواند بـه بـاالتر  یش را کنترل کند مینفس خو ياگر انسان بتواند به کمک عقل هوا .)450ـ449ص  ،7
رممکن یـ ات غیـ ح ۀي نفس نباشد، ادامـ . اگر هوااندین دو الزم و ملزوم هماز ا یکی برسد. هرمقام انسان

  انسان خواهد شد. یسبب گمراه کند ویان مینفس طغ ياست و اگر عقل نباشد هوا
که عبـارت اسـت    ی داردنفس است. نفس مراتب ياز هوا يرویپ ،نفس یعامل فساد و تباهن یترمهم

؛ 275ص  ،4 ، جق1412 ،ی(حقـ  هیه و نفـس مرضـ  ینفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضـ  از:
(مکـارم   کنـد یش دعوت مـ ینفس خو ينفس اماره انسان را به هوا .)74ـ73ص  ،7 ، جق1415 ،یآلوس

اسـت کـه انسـان را بـه      ی) و نفس198ص  ،11 ، جق1417 ،یئ؛ طباطبا232 ، ص7، ج ق1421 ،يرازیش
 ،يرازین نفـس امـاره اسـت (مکـارم شـ     یانسـان همـ   یکه اساس بـدبخت يطوربه، کندیامر م يگناه و بد

ی  إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِالَّ مـا   و ما أُبرِّئُ نَفْسی« :)233ص  ،7، ج ق1421 بـر م حـو  )؛53(یوسـف:  » ر

۸۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

کند، مگر کسى را کـه خـدا رحـم کنـد،     که نفس قطعاً به بدى امر مىچرا ؛کنممن نفس خود را تبرئه نمى
    .زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است

؛ 300ص  ،11، ج 1360 ،ي(مصـطفو  اسـت  ياز بلنـد  يزیـ چ ةبارکیسقوط  امعندر اصل به» يهو«
ق آن یاز مصـاد  یکـ ی) کـه  81: (طـه  »منْ یحللْ علَیه غَضَبِی فَقَد هوى« :)643ص  ،2، ج ق1414 ،یومیف

؛ 849، ص ق1412 شـود (راغـب،  یسقوط انسـان مـ  سبب به شهوت است که یل و تما یخواهش نفسان
ا   ال یسمعونَ حسیسها و هم فی« :)643ص  ،2، ج ق1414 ،یومی؛ ف300ص  ،11، ج 1360 ،يمصطفو مـ

هایشـان بخواهـد   آنان در میـان آنچـه دل   شنوند،صداى آن را نمى )؛102(انبیاء: » اشْتَهت أَنْفُسهم خالدون
ص  ،4ج  ،انگنـاه (همـ   ،)92، ص 11ج ، ق1417 ،یئ(طباطبا یل نفسانینفس اساس رذا يهوا. جاودانند

و ال تَتَّبِـعِ  «د: یـ امفریخداوند مـ  .)299ص  ،5، ج 1378 ب،ی(ط است میطان بر آدی) و منشأ تسلط ش50
 »م الحسـاب یـو فَیضلَّک عنْ سبیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ سبیلِ اللَّه لَهم عذاب شَدید بِما نَسـوا   الْهوى
راه حقیقـت کسـانى کـه از     کنـد. در بیرون از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا  ،و زنهار)؛ 26(ص: 
در  اند عذابى سخت خواهنـد داشـت.  ] آنکه روز حساب را فراموش کردهروند، به [سزاىمىبیرون خدا 

از  ین امـر را ناشـ  یـ م ایکـر  و قـرآن اسـت  ان شده ینفس ب ياز هوا يرویانسان پ یه سبب گمراهین آیا
 يبـرا  یش را بتـ ینفـس خـو   يادامه دارد که انسان هوا یین مسئله تا جایداند. ایامت میروز ق یفراموش

  :دهدیخود قرار م
معونَ أَ  « سـی مأَنَّ أَکْثَـرَه بستَح کیالً أَمو هلَیتَکُونُ ع أَ فَأَنْت واهه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تأَیلُـونَ إِنْ  أَ رقعی و

] خـود را معبـود خـویش    که هواىِ [نفس کسآنآیا  ؛)44ـ43: (فرقان »هم إِالَّ کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبیالً
اندیشـند؟  شنوند یا مىیا گمان دارى که بیشترشان مى ] ضامنِ او باشى؟توانىگرفته است دیدى؟ آیا [مى

  ترند.آنان جز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه
 ردن آنی عبادت کـ عنین یا که آن استاز اطاعت و پیروى کردن  ،معبود گرفتن هواى نفس منظور از

، ق1408 ،ي؛ گنابـاد 223ص  ،15، ج ق1417 ،یئفرموده اسـت (طباطبـا   ینهکار ن یخداوند متعال از او 
 يرویـ را خداونـد بـه پ  یز ؛ت جهل استینهاکار یناو  .)24ص  ،10، ج ق1415، ی؛ آلوس142ص  ،3ج 

ش ینفـس خـو   يکس از هـوا ین هـر بنابرا .)497ـ496، ص 7، ج تای، بی(طوسفرمان داده است از عقل 
به خـود کـرده    ین ظلم بزرگیراهه رفته و گمراه خواهد شد. همچنیقت راه خداوند را بیحقي کند دررویپ

واه  « :)2699ص  ،5، ج ق1412 ؛ قطب،180 ص ،4، ج ق1418 ،يضاویاست (ب هـ عنِ اتَّبمنْ أَضَلُّ مم و
راهنمـایى  تر از آنکه بـى و کیست گمراه )؛50(قصص: » قَوم الظَّالمینَبِغَیرِ هدى منَ اللَّه إِنَّ اللَّه ال یهدي الْ

  .کندتردید خدا مردم ستمگر را راهنمایى نمىخدا از هوسش پیروى کند؟ بى
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یوه وجـود  دو شـ  یاخالقـ  يهايماریاصالح و درمان ب يکه براباور بود ن یبر ا فیض کاشانیمرحوم 
ل، مبـارزه بـا   ها و آثار شـوم رذایـ  بیاز ع یخاص. آگاه يهاوهیش يگریعام و د يهاوهیشدارد؛ نخست 

تـالوت قـرآن از جملـه     ابتهـال و  اي اصالح آنها، تضـرع، م بریو تصم آنها، ضد کردن بر عمل آنها، علل
اصـالح  اي شیوهله دارد و متناسب با آن یبه نوع رذ یخاص بستگ يهاوهیعام اصالح است. شي هاوهیش

    .)150، ص 1388 ،یگفته شده است (بهشت
ز را بـه  یـ یل غراتعد ةویر کمال، شینفس منع کرده است و در مس يهوا يرویم انسان را از پیکر قرآن
 .تـر اسـت  عدالت کنیـد کـه آن بـه تقـوا نزدیـک      )؛81(مائده:  »اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى«آموزد. یانسان م

اى را در جاى خـودش مصـرف کنـى کـه دو     اى را به او بدهى و هر قوهعدالت آن است که حق هر قوه
ص  ،1، ج ق1417 ،یئ(طباطبـا  کشـى از سـتمگرى و سـتم  اسـت  طرف افراط و تفریط عدالت عبـارت  

شـود، مگـر   ى انسـانیت محقـق نمـى   پس بـراى انسـان معنـا    .)471ص  ،1، ج ق1422 ،ی؛ آمل373ـ370
 تعدیل کند که هریک از آنها در حد وسـط قـرار گیـرد    ايگونهبهبتواند قواى مختلف خود را که  هنگامی

قـوا همـان    ۀبلکـه عـدالت در همـ    ؛عمـل کنـد  است شده  برگزیدهکه برایش اي میانه براي راهی شیوهو 
 .)268ص  ،5، ج ق1417 ،یئ(طباطبا خوانیممى لیبه نام فضا آن را چیزى است که ما

 غفلت از خود

ی، ئ(طباطبـا  دانم، همان جهالت و نادانی اسـت غفلت، نداشتن علم به علم، یعنى اینکه ندانم که می
انسـانی را بـه    ۀمقـام و مرتبـ   غفلت .)142، ص 4، ج ق1382 ؛ مالحویش،339، ص 1، ج ق1417
 ؛ گنابـادي، 24، ص 7، ج 1360 رسـاند (مصـطفوي،  مـی  ،حیـوانی  ۀبسا درجـ چه ،ترین درجهپست
اگر انسـان از خـود   زیرا  ؛است جهالت یکی از عوامل ضعف خودکنترلی. )167، ص 4، ج ق1408

که خود درحالیکند؛ میها و نهی از بدي ،امر به نیکی یگران راد ،کندخود را فراموش  و غافل شود
، 1ج  ،تـا این ظلم به نفس و خسران آشکاري است (خطیـب، بـی  سزاوارتر است. به این امر و نهی 

اشـته  و بـه خـود تـوجهی ند    نـد خود را رها ک که آدمی )167، ص 4، ج ق1408 بادي،؛ گنا79ص 
کُم   «فرماید: کریم می که خداي متعال در قرآنگونه . همانباشد نَ أَنْفُسـو تَنْسـ بِالْبِرِّ و رُونَ النَّاسأَ تَأْم

دهیـد و خـود را   آیـا مـردم را بـه نیکـى فرمـان مـى       )؛44(بقره: » و أَنْتُم تَتْلُونَ الْکتاب أَ فَال تَعقلُونَ
نیکـی   هـیچ اندیشـید؟  ] نمـى خوانیـد؟ آیـا [هـیچ   کنید، با اینکه شما کتاب [خدا] را مىفراموش مى

، ق1422 عربـی، ؛ ابـن 487، ص 3، ج ق1420 رازي، تواند از تقوا و تزکیه نفس بهتر باشد (فخرمین
اگر قرار است فردي، فرد دیگر را به خودکنترلی  .)189: (بقره »اتَّقىو لکنَّ الْبِرَّ منِ « :)31، ص 1ج 

۸۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

به دیگران تذکر دهـد.   سپس خود را کنترل کند نخستانسان چیست که تر از این توصیه کند، مهم
ه     «کنـد:  این غفلت را غفلت از خداي متعال بیان می سببکریم  قرآن وا اللـَّ ذینَ نَسـ وال تَکُونُـوا کَالـَّ

و چـون کسـانى مباشـید کـه خـدا را فرامـوش       )؛ 19(حشر:  »ساهم أَنْفُسهم أُولئک هم الْفاسقُونَفَأَنْ
کردند و او [نیز] آنان را دچار خودفراموشى کرد آنان همان نافرمانانند. انسان بـا شـهوات و لـذات    

، ص 2، ج ق1422 عربـی، دهـد (ابـن  خود و خداي خویش قرار مـی  میان جسمانی خویش حجابی
  .شودغفلت از خود و خداي خود می سبب) که 2269، ص 4، ج ق1412 ؛ قطب،331

کـه بـه   را از یاد ببـرد   یشود عملیدارد و موجب م یواقع غفلت از خداوند را در پدرغفلت از خود 
، ق1424 ه،یـ ؛ مغن159ص  ،3، ج ق1415 ،یض کاشـان ی؛ ف106ص  ،8، ج ق1419 ر،یکث(ابنست او سود

و منْ أَعرَض عنْ ذکْري فَـإِنَّ لَـه معیشَـۀً    «خواهد داشت:  یسخت ین انسان زندگیهمچن .)294ص  ،7 ج
حقیقت، زندگىِ تنـگ  بگرداند، درو هر کس از یاد من دل  )؛124(طه: » ضَنْکاً و نَحشُرُه یوم الْقیامۀِ أَعمى

 نیـز  یآنهـا کارشـان بـه گمراهـ     .کنـیم ى] خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مـ [و سختى
پـس واى بـر آنـان کـه از      )؛22(زمر: » ضَاللٍ مبینٍ فَویلٌ للْقاسیۀِ قُلُوبهم منْ ذکْرِ اللَّه أُولئک فی«رسد: یم

رد و بـا  یـ گیذکر خدا را مـ  يطان جایشسرانجام  در گمراهى آشکارند. کنند ایناندلى یاد خدا نمىسخت
و لَـه قَـرینٌ     «: شودمین یرانسان ق طاناً فَهـشَـی لَـه ضمنِ نُقَیکْرِ الرَّحنْ ذع شعنْ یم و  )؛36(زخـرف:  » و

  .گماریم تا براى وى دمسازى باش] رحمان دل بگرداند، بر او شیطانى مىکس از یاد [خداىهر
رو ایـن از ؛)26ص  ،11، ج ق1421 ،يرازی(مکـارم شـ   خبرى هواپرستى اسـت یغفلت و ب ۀسرچشم

رُه     « :دینکن يرویاز غافالن پ یندفرمایخداوند م کـانَ أَمـ و واه هـ ع اتَّبـ کْرِنا ونْ ذع هنْ أَغْفَلْنا قَلْبم عال تُط و
 دیگـر یز انسـان از  را آنچـه را وجـه تمـا   یـ ز ؛ترندگمراه نیزیان از چهارپا چنین افرادي .)28: (کهف »فُرُطاً

ـ   و آن تمییز میان خیر و شر، و نف اندت از دست دادهحیوانات اس چشـم و   اع و ضرر در زنـدگى انسـان ب
ــا گــوش و دل اســت  ،ي؛ زمخشــر772ص  ،4، ج 1372 ،یطبرســ ؛336، ص 8، ج ق1417 ،یئ(طباطب

  .)180ص  ،2، ج ق1407
پیرامـون   یاد و ذکر خداوند متعال و نیز آگاهی از خود وبا توجه به آیات باال،  راه درمان غفلت

  خود است.

 ییکبر و غرور و خودستا

یخودخـواه  يمعنـا ) و بـه 393، ص 2، ج ق1417 ،یئ(طباطبـا  یاز عوامل ضعف خودکنترل یکیجب ع 
را  انسـان تـدریج ایـن رذیلـه    بـه  .از آن است یناش ییکه خودستا ) است672ص  ،4، ج 1372 ،ی(طبرس
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ـ ا تکبر استآن  شود که نام دچار دیگرى ۀرذیلها به انسان کند که در تماسش با دیگروادار مى لـه  ین رذی
. انسـان خودپسـند بـه حکـم همـان      شـد  یطان از درگـاه الهـ  یرانده شدن شسبب که  است یهمان عامل

خـود بپنـدارد،    ةجلـوه دهـد و بنـدگان خـداى را بنـد      دیگـران  خواهد خود را باالتر ازپسندیش مىخود
زنـد، و بـه خـود    هتک هر حرمتى از محارم الهى دست مى کشى وست که به هر ظلم و ستم و حقاینجا

؛ 372ص  ،4، ج ق1417، یئدرازى کنـد (طباطبـا  نـاموس و امـوال مـردم دسـت     ،دهد بر جـان اجازه مى
  .)384ص  ،3، ج 1372 ،ی؛ طبرس35ص  ،4، ج تای، بیطوس

عـدم   ۀان) و نش393، ص 2، ج ق1417 ی،ئ(طباطبا کبر و غرور یکى از عوامل ضایع کردن خود
 تـر از و بـزرگ بـاالتر  خودکنترلی در انسان است. تکبر عبارت است از اینکه کسى بخواهد خود را 

خداونـد در   .)71، ص 1، ج ق1418 ؛ بیضاوي،232، ص 1، ج ق1415 (آلوسی، دهد نشاندیگران 
ی   «فرمایـد:  می ،برحذر داشته کاراین کریم انسان را از  قرآن شِ فـ ال تَمـ رَحـاً  وضِ ماسـراء:  » الْـأَر)
(طوسـی،   است به تکبر تعبیر شده» مرح«در تفاسیر  .] زمین به نخوت گام برمدارو در [روى )؛137
قتیبـه،  ؛ ابـن 232، ص 3، ج ق1413 ؛ شـیبانی، 641، ص 6، ج 1372 ؛ طبرسی،479، ص 6، ج تابی
احتـرام و  به شخصـه  وجودى که هیچ مآنجایى) و از531، ص 2، ج ق1423 ؛ بلخی،216، ص تابی

باید گفت تکبـر  رو ازاین ؛باشد داده شرافت و احترام اوبه  وند سبحانمگر اینکه خدا دارد،کرامتى ن
از  ،کـه باشـد  کس او هـر  جزبه ؛ زیرامذموم است یـ صفت که باشدکس ـ هر غیر خداى تعالى براي
 و تکبـر از او پسـندیده اسـت    ا داردخود جز مذلت چیزى ندارد. آرى، خداى سـبحان کبریـ   سوي

  .)29، ص 8، ج ق1417 ی،ئ(طباطبا
لَـه  و« :آن تکبـر خـداى تعـالى اسـت     کـه است: یکى پسـندیده   گونهتوان گفت تکبر دو نابراین، مىب

آن  هـا و زمـین، بزرگـى از   و در آسـمان  ؛)37: هی(جاث »هو الْعزیزُ الْحکیملْکبرِیاء فی السماوات والْأَرضِ وا
 ،ی(آلوسـ  عظمـت و ملـک   ۀ مزبـور بـه  یـ آ در» ایـ کبر« ۀکلم .کارناپذیر سنجیدهاوست شکست و اوست،
ــاهر161ص  ،13، ج ق1415 ــر ) و ســلطان ق ــی؛ زح97ص  ،25، ج ق1412 ،ي(طب  ،25، ج ق1418 ،یل
  ) معنا شده است.293ص 

شـخص نفـس   هست و آن این است که تکبر ناپسند، و آن تکبرى است که در مخلوقات  ،دیگرنوع 
  .)460ص  ،8، ج تای، بی؛ حق29ص ، 8، ج ق1417 ،یئ(طباطبا کندبزرگ تصور  ،ناحقبهخود را 

و إِذْ «شـد:  و باعـث سـقوط وي    کبر در شیطان سبب سجده نکردن بر حضرت آدم وجود
یسلوا إِالَّ إِبدجفَس مآدوا لدجکَۀِ اسالئلْمرِینَ أَبى قُلْنا لنَ الْکافکانَ مرَ وتَکْباسو چـون   )؛34(بقره: » و

که سـر بـاز زد و کبـر ورزیـد و از      ـ  جز ابلیسهبراى آدم سجده کنید، پس ب. فرشتگان را فرمودیم

۸۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

» اسـتکبار «که فرمـود:  است روایت شده  از امام صادق. ] به سجده درافتادند[همه ـ  کافران شد
نیـز  ابلـیس   .)42، ص 1، ج 1367 (قمـی،  نافرمـانى شـد  بـا آن  معصیتى بود که خداونـد   نخستین
، ق1404 ؛ سـیوطی، 34، ص 1، ج ق1380 (عیاشـی،  کسی بود که تکبر ورزید و کافر شـد  نخستین

عواقب بدي در انتظار متکبران اسـت و چـه چیـز     .)177، ص 1، ج ق1416 ؛ بحرانی،51، ص 1ج 
ه علـى  «هر زنند تا نتواند حقایق را تشخیص دهد: ي ماز این بدتر که بر قلب و کُـلِّ قَلْـبِ    یطْبع اللـَّ

جهنم جایگاه ابدي . سرانجام نهدخدا بر دل هر متکبر و زورگویى مهر مى )؛35(غافر: » متَکَبرٍ جبارٍ
از درهـاى  )؛ 76(غافر: » الْمتَکَبرینَادخُلُوا أَبواب جهنَّم خالدینَ فیها فَبِئْس مثْوى «هر متکبري است: 

  دوزخ درآیید، در آن جاودان [بمانید]. چه بد است جاى سرکشان.
بـر  و عمـل   ی، خودشناسینید يت باورهایعام اصالح، تقو يهاوهیبر ش یله، افزونن رذیراه اصالح ا

که در مذمت کبر و غـرور و در مـدح ضـد     یثیاد آوردن احادیبه  ،)167، ص 1388 ،ی(بهشت خالف آن
سـودمند  لـه  ین رذیـ اصـالح ا  يتوانـد بـرا  یم ،)306، ص 1ج  تا،یب ،ی(نراق تواضع آمده است یعنیآن 

 باشد.

 ایدن ینت و زندگیزبه  یوابستگ

ـ با و رساندیخود م يگاه ابدیاست که انسان را به جا ايلهیا وسیدن ینت و زندگیز وه ین شـ ید بـه بهتـر  ی
و زندگى دنیـا  )؛ 26(رعد: » و ما الْحیاةُ الدنْیا فی الْآخرَةِ إِلَّا متاع« :کرد یدن به مقصد از آن استفادهرس يبرا

معنـاى هـر   خوانده و متـاع بـه   »متاع«اى [ناچیز] نیست. خداوند زندگى دنیا را در [برابر] آخرت جز بهره
، ج ق1417 ،یئ(طباطبـا  راى رسیدن به هدف باشـد اى بچیزى است که خود آن هدف نباشد، بلکه وسیله

ها بخصـوص  انسان ۀبه هم ین نعمت الهیاستفاده از ا ةاجاز .)109ص  ،7ج  تا،یب ب،ی؛ خط329ص  ،2
  مان داده شده و فرموده است:  یاافراد با

ۀً   أَخْرَج لعباده و الطَّیبات منَ الرِّ قُلْ منْ حرَّم زینَۀَ اللَّه الَّتی« صـنْیا خالیاةِ الـدی الْحنُوا فلَّذینَ آمل یقِ قُلْ هز
زیورهایى را که خـدا بـراى   [اى پیامبر] بگو:  )؛32(اعراف: » یوم الْقیامۀِ کَذلک نُفَصلُ الْآیات لقَومٍ یعلَمونَ

ها] در زنـدگى  بگو: این [نعمت بندگانش پدید آورده، و [نیز] روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده؟
د] را براى گونه آیات [خو. ایناستآنان  ویژةاند و روز قیامت [نیز] وردهدنیا براى کسانى است که ایمان آ

  .کنیمروشنى بیان مىدانند بهگروهى که مى
(کهـف:   »زینَۀُ الْحیاةِ الـدنْیا الْمالُ و الْبنُونَ «از آنها مال و فرزند است:  یکیدارد؛  میا انواع و اقساینت دنیز

 یالهـ  يهـا گـر نعمـت  یاسـبان و د  ،جـواهر ، ي زنان، طالگریمال و پسران زیور زندگى دنیایند. و د)؛ 46
ۀِ و    «است:  نَ الـذَّهبِ و الْفضـَّ قَنْطَـرَةِ مـالْقَناطیرِ الْم نینَ والْب و نَ النِّساءم واتالشَّه بلنَّاسِ حنَ لیلِ  ز الْخَیـ
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آبِ     نُ الْمـ سـح هنْـدع ه دوسـتىِ   )؛46(آل عمـران:  » الْمسومۀِ والْأَنْعامِ والْحرْث ذلک متاع الْحیاةِ الدنْیا واللـَّ
هـا و  دار و دامهاى نشـان از زر و سیم و اسب ،زنان و پسران و اموال فراوان ] ازها [ى گوناگونخواستنی

] ع زندگى دنیاسـت، و [حـال آنکـه   تمت ۀ] این جمله، مای، [لیکناست ى مردم آراسته شدهکشتزار [ها] برا
م   «دهـد:  ینت نمیزها را در نظر انسان زین چیطان ایکس جز شیچه فرجام نیکو نزد خداست. نَ لَهـ یـز و
  .گرداندمیشان آراسته دادند براینجام مىا و شیطان آنچه )؛43(انعام: » الشَّیطانُ ما کانُوا یعملُونَ

 شـود، ي ویـ مشغول امـور دن  یکه اگر انسانچرا ؛است یاز موارد ضعف خودکنترل یکی نیز یانت دنیز
 یلـ ین خیـ و ا شـود یـا  بسا که خود را فراموش کند و مشغول دنچه، پردازدیبه کنترل خود مبسیار اندك 

ـ  ؛و هم آخرتش را تبـاه سـازد  یا هم دن ین کارخصوص اگر با اب ،شودیانسان گران تمام م يبرا اگـر   یول
و هـم آخـرت را    یـا همان آخرت استفاده کند، هم دن یعنی ییدن به مقصد نهایرس يا را براینت دنین زیا

  خواهد داشت.
یر دلدادة خـدا  ن مسیآخرت بخواهد و در ا يا را براید دنین است که انسان بایله این رذیراه اصالح ا

بلکـه   ؛سـت یدار و مداوم نیا پاین فکر کند که دنیبه ا .)170ص  ،1388 ،ی(بهشت ورزدشود و به او عشق 
 .)658، ص 1390 ،ی(نراق است یشه باقیر و همیخداوند متعال است که فناناپذ یر است وفناپذ

 طانیش ۀوسوس

دارد کـه او را عبـادت   یان میکرده است و ب یآشکار معرف یدشمن یطان رام شیکر خداوند متعال در قرآن
دو      «: خواهد کردشما را گمراه شیطان که چرا ؛دیبلکه مرا بپرست ،دینکن عـ لَکُـم ه یطانَ إِنـَّ دوا الشـَّ بـأَنْ ال تَع

 ؛شیطان را مپرسـتید  )؛63ـ62(یس: » مبِینٌ، و أَنِ اعبدونی هذا صراطٌ مستَقیم، و لَقَد أَضَلَّ منْکُم جِبِلا کَثیراً
و [او] گروهى انبـوه از میـان    ،کار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید این است راه راستزیرا وى دشمن آش

  .کردید؟ل نمىآیا تعق .شما را سخت گمراه کرد
، ج ق1417 ،یئ(طباطبـا  انـد به همین جهت ابلیس را شیطان نامیده ؛سراپا شر است يشیطان موجود

اى از روح کـه افکـار زشـت و پلیـد از آن     مرتبـه همچنین بـه   .)58ص  ،1ج  تا،یب، بی؛ خط55ص  ،1
 ،یئ(طباطبـا گویـد  ، شـیطان مـی  کنـد انگیز در اجتماع دعوت فساد و انسان را به کارهاى زشت و برخیزد
ه  الشَّیطانُ یعدکُم الْفَقْرَ و یأْمرُکُم بِالْفَحشاء و اللَّه یعدکُم مغْفرَةً منْه « :)87ص  ،1، ج ق1417 و فَضْالً و اللـَّ

لیمع عو [لـى  دارددهد و شـما را بـه زشـتى وامـى    شیطان شما را از تهیدستى بیم مى)؛ 268(بقره:  »واس [
 دهـد، و خداونـد گشایشـگر داناسـت.    آمـرزش و بخشـش مـى    ةخداوند از جانب خود بـه شـما وعـد   

: کنـد هـا را گمـراه   انسـان  ۀرد که همطان سوگند خویطان را از درگاه خود راند، شیکه خداوند شمیهنگا

۸۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 اًگفت: پس به عزت تو سوگند کـه همگـى را جـد   ] [شیطان )؛82(ص: » قالَ فَبِعزَّتک لَأُغْوِینَّهم أَجمعینَ«
 یحتـ نشویم؛ زیرا طان یرو شیم و پیم که به خطا نروید مراقب خود باشیما با . بنابراین،برماز راه به در مى

د یـ خـود را سـرزنش کن  باید بلکه  ؛دید مرا سرزنش نکنیگوید و میجویم ياز ما دورنیز امت یدر روز ق
قِّ          « ید:اشدهخود  یکه خودتان باعث بدبخت الْحـ د عـو کُمد عـو ه ی الْـأَمرُ إِنَّ اللـَّ ا قُضـ طانُ لَمـی وقـالَ الشـَّ

 کُملَیع یما کانَ لو فَأَخْلَفْتُکُم تُکُمدعولـی  و تُمبتَج فَاسـ تُکُموعلْطانٍ إِالَّ أَنْ دنْ سونی   م وا   فَـال تَلُومـ لُومـو
ـ  ذاب   أَنْفُسکُم ما أَنَا بِمصرِخکُم وما أَنْتُم بِمصرِخی إِنِّی کَفَرْت بِما أَشْرَکْتُمونِ منْ قَبلُ إِنَّ الظَّ عـ م مینَ لَهـال

در حقیقـت،  گویـد:  ] شیطان مىرى صورت گرفتو چون کار از کار گذشت [و داو ؛)22: می(ابراه »أَلیم
راست، و من به شما وعده دادم و با شما خالف کردم، و مرا بـر شـما هـیچ     ةوعد ،خدا به شما وعده داد

تسلطى نبود، جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا مالمـت نکنیـد و خـود را مالمـت     
کـار   فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من بـه آنچـه پـیش از ایـن مـرا [در      کنید. من

  ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت. ،دانستید کافرم. آرىخدا] شریک مى
بنابراین اگر انسان نفس خود را کنترل کند چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فریب نـداي شـیطان را   

شـود و از هـیچ   وارد مـی  بتوانـد  از هر راهی کهشیطان . دادشکست خواهد نخواهد خورد و او را 
ینِ    لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَک الْمستَقیم«: کندبراي گمراه کردن انسان دریغ نمیاي حیله نْ بـ مـ منَّهیلَآت ثُم

هِملنْ شَمائعو هِمماننْ أَیعو هِمنْ خَلْفمو یهِمدرِینَ أَیشاک مأَکْثَرَه ال تَجِدبـراى   )؛17ــ 16: (اعراف »و
رو و از پشـت سرشـان و از   گاه از پیشآن ] آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست.[فریفتن

 این آیـه تازم، و بیشترشان را شکرگزار نخواهى یافت. از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مى
یعنى در بـیم و امیـد، و آرزوهـاى او، و نیـز در      ،عواطف نفسانى انسان که وى نخست درآید میبر

 خیـزد گـاه در اراده و افکـارى کـه از ایـن عواطـف برمـى      و آن کنـد شهوت و غضبش تصرف مـى 
  .)40، ص 8، ج ق1417 ی،ئ(طباطبا

و  ...الشَّیطانُ یا بنی آدم ال یفْتنَنَّکُم«دهد: یطان هشدار میب شیآدم را از فریخداوند قهار بن هـ راکُمی إِنَّه
منَهثُ ال تَرَوینْ حم قَبِیلُهاى فرزنـدان آدم، زنهـار تـا شـیطان شـما را بـه فتنـه نینـدازد        )؛ 27(اعراف:  »و .

دعـوت یـک    ماننـد دعـوت او   بیننـد. بینید، مـى که آنها را نمىییآنجااش، شما را ازحقیقت، او و قبیلهدر
 بینـد، ولـی  مـدعو (انسـان) را مـى   است که داعـى (شـیطان)    ايگونههبلکه ب ؛دیگر نیست انسان از انسان
اسِ    منْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ« ۀشریف ۀبیند، و آیو، داعى را نمىمدع دورِ النـَّ ی صـ فـ وِسسوي ینَ   الَّذ مـ

کند، چـه  ه مىهاى مردم وسوسکه در سینه کسنآگر نهانى، از شرّ وسوسه)؛ 6ـ4(الناس:  »الْجِنَّۀِ و النَّاسِ
ست، از ایـن راه اسـت کـه    هااعمال شیطان به القا در دل«فرماید: مىبه روشنی  و و [چه از] انس. از جن
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ص  ،30، ج ق1412 ،يطبـر  ؛120ص  ،6، ج ق1417 ،یئ(طباطبـا  کنـد مـى  انسان را به ضاللت دعـوت 
  .)336ص  ،5، ج ق1420 ،يبغو ؛869ص  ،10، ج 1372 ،یطبرس ؛229

 سک). هـر 104ص  ،1390، یدارد (نراقیطان در امان میش يهااد خداوند انسان را از وسوسهیذکر و 
و  و« شود:یم ين ویطان همنشیاد خدا غافل شد شیاز که  طاناً فَهـشَی لَه ضمنِ نُقَیکْرِ الرَّحنْ ذع شعنْ یم

  .)36: (زخرف» لَه قَرینٌ

  ميمستقيرل غب) عوام

ت یضـعف شخصـ  سبب که  ییبنایربه عوامل ز ،نقش دارند یم در ضعف خودکنترلیمستقیرکه غ یعوامل
ندارنـد و از مشـکالت    یروان ـ یشوند که تعادل روحیم يدار افریشتر دامنگیگردند و بمیباز شوند، یم

  باشد.تواند ضعف نفس و ضعف اراده ین عوامل میبرند. ایرنج م یروان ـی روح

 ضعف نفس

در انسـان کـه در آن حالـت عجـز و      ناپسندصفتی  .نفس استناپذیر ناتوانی و تحمل ،ضعف نفس
توانـد  ترین کارها نیز نمییینفس در جزالکه انسان ضعیفطوريبه ؛آیداضطراب به سراغ انسان می

عزت از ؛ زیرا تمؤمن از این صفت به دور اس .)235، ص 1، ج تا(نراقی، بی تصمیم درستی بگیرد
راه مؤثرترین شد یاد که  طورهمان .)8: (منافقون» وللَّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمنینَ«ن است: اآن مؤمن
بدین معنـا کـه نفـس    ، این رذیله قوت نفس استخالف آن است؛ برخالف انجام  ،هر رذیلهدرمان 

اطمینـان نفـس، ثبـات در     ،قوي بـودن نفـس   ۀالزم ها را دارد.و سختی هادشواريتوانمندي تحمل 
ناپـذیري،  و دردها، شکست نامالیمات، احساس توانمندي و مقاومت در برابر ناپذیريد، تزلزلیعقا

ل اسـت.  یشود و کسب کمال و فضاتحصیل آنچه مفید تشخیص داده میراي تصمیم و عزم قاطع ب
(نراقـی،   آیـد بـه دسـت مـی   ل از نفس قوي یفضا ۀل از نفس ضعیف و همیرذا ۀتوان گفت: هممی
  .)237ـ236، ص 1، ج تابی

 ضعف اراده 

ـ بـا ا  ،اش مشترك اسـت است که در خداوند و بنده یصفاتجملۀ اراده از  در انسـان   ن تفـاوت کـه اراده  ی
، ص 1، ج ق1419 (مدرسـی، ؛ آیـد ر افتادن حواس بـاطنى پدیـد مـى   اثر به کا برحالتى نفسانى است که 

معناى این است که بـراى پدیـد   ولى در خداى تعالى به ؛)88، ص 8، ج ق1409 سبزواري، ؛ موسوي512
 .آیـد و ممکـن نیسـت کـه نیایـد     آن اسباب، آن چیز پدید در پی که  سازدوردن چیزى اسبابى را فراهم آ

۹۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 سـاخته اسباب وجود آن را فـراهم   ۀمعناى این است که او همتعالى بهپس مراد بودن چیزى براى خداى 
 ،10، ج ق1417، یئ(طباطبـا  طور حتم تحقق خواهـد یافـت  آن چیز به ،صورتدراین ؛و کامل کرده باشد

 )؛82(یـس:  » إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَـه کُـنْ فَیکُـونُ   : «)57ص  ،12، ج تای، بي؛ طنطاو217ص 
  شود.] موجود مىدرنگپس [بى »باش«گوید: رماید، کارش این بس که مىچون به چیزى اراده ف

مسـلط و متصـرف بـر چشـم و      ،که انسان حاکمست معنابدان ن یانسان مالک نفس خویش است. ا
شنود و چشم مـن  ه اگر گوش من چیزهایى را مىقوا و افعال خویش است. به این معنا ک دیگرگوش و 

نـه   ،اراده و حکم من اسـت برخاسته از دهند، همه قوایم کارهایى را انجام مىدیگر  یا بیندچیزهایى را مى
و انتقـالش در مـا، هـیچ شـبهه و     ناپذیر است زوال ،حقیقتى است که در تحققاین  ؛اراده و حکم دیگران

ـ ی؛ مغن171ـ170ص  ،7، ج ق1417 ،یئ(طباطبا تردیدى نیست  ،6، ج ق1412 ؛ قطـب، 237، ص تـا یه، ب
خود را از دسـت بدهـد و    يو قوا یار اعضاشود که انسان اختین ضعف اراده سبب میابرابن .)3291ص 

  داشته باشد. یآنها کنترل نتواند بر

  يريگجهينت
 ی، وجدان و کنتـرل نفـس  منبع کنترل درونی، کنترل شخصي چون ریبا تعاب یشناسدر روان» یخودکنترل«
 ،کـارل یونـگ  ، اریـک فـروم  ، کارل راجرز، گوردن آلپورت ی مانندشناساننه روانیزمیناشود. درمین ییتب

  اند.بحث کرده ،جولیان راترو  اریکسون، فریتس پرلز، آبراهام مزلو
آنچـه بـه    ی شده است در قرآنت آن بررسید و عوامل مؤثر در تقویتأک یخودکنترلبر  میکر در قرآن

 یاز آنها به خـودکنترل  يریشگیبا پرتیب تبدینتا شود میگوشزد  هاانسانبه رساند یب میآس یخودکنترل
 همـواره بـر خـود    بـوده، ش یمراقب اعمال و رفتار خـو د یبانفس ن یبنابرا .ابندیت سالم دست یو شخص

 کند.یراه سعادت و شقاوت خود را انتخاب میش با کارهانفس  کند.باشد که خطا ن مسلط
انسـان   ین عامل فسـاد و تبـاه  یترنفس که مهم ياز هوا يرویپ ی،م ضعف خودکنترلیاز عوامل مستق

 زینت زندگى دنیا، کبـر و غـرور  به  یوابستگشود، یمسبب است، غفلت از خود که غفلت از خداوند را 
و ضعف نفـس   دهدیبا جلوه مین عوامل را در نظر انسان زیا ۀکه هماست طان یش ۀیی و وسوسخودستا

 .تقیم آنرمسیو ضعف اراده از عوامل غ
از  ی، بـر آگـاه  یزدودن عوامل ضعف خودکنترل يبرا نراقینو  فیض کاشانیدانشمندان اخالق مانند 

آنهـا،   بـر خـالف   ین عملـ یو تمـر  ق مبارزه با علل آنهـا یل از طرها و آثار شوم آنها، و اصالح رذایعیب
    اند.د کردهیتأک
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  منابع
 .حسن عباس زکی ،، قاهرهالقرآن المجیدالبحر المدید فی تفسیر )، ق1419( بن محمداحمد ،عجیبهابن
 .دارإحیاء التراث العربی ،، محقق رباب سمیر مصطفی، بیروتعربیتفسیر ابن)، ق1422( الدین محمدابوعبداهللا محی ،عربیابن
 .ان بی جا، ، بیغریب القرآن البن قتیبه)، تا بی( بن مسلمعبداهللا ،قتیبهابن
 .دارالکتب العلمیه ،بیروت ،، محقق شمس الدین محمد حسینتفسیر القران العظیم )،ق1419(اسماعیل بن عمرو  ،کثیر دمشقیابن

 .دارالفکر ،بیروت ،، محقق محمد جمیل صدقیالبحرالمحیط فی التفسیر)، ق1420( ابوحیان محمد بن یوسف ،اندلسی
 .چاپار ،، تهرانسیاسی فرهنگ علوم )،1379( مینو افشاري راد و علی آقابخشی،

 .دارالکتب العلمیه ،، محقق عطیه علی عبد الباري، بیروتروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم )،ق1415( محمود ،یآلوس
 .وزارت ارشاد ،تهران ،، محقق محسن موسوي تبریزي، چ سومالمحیط األعظم و البحر الخضم)، ق1422(آملی، حیدر 

 .بنیاد بعثت ،تهران، البرهان فی تفسیر القرآن)، ق1416( هاشم ،بحرانی
  عباس محمدي اصل، بی جا، اساطیر. و ، ترجمۀ محمدحسین فرجادشناسی اجتماعیروان)، 1372برکوویتز، لئونارد (

 .دارإحیاء التراث العربی ،رزاق المهدي، بیروتل، محقق عبدامعالم التنزیل فی تفسیر القرآن )،ق1420(حسین بن مسعود  ،بغوي
 .دارإحیاء التراث ،، محقق عبداهللا محمود شحاته، بیروتتفسیر مقاتل بن سلیمان)، ق1423( مقاتل بن سلیمان ،بلخی

ـیض کاشـانی  5آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبـانی آن(  )،1388بهشتی، محمد ( ، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و    ) ف
 دانشگاه.

دارإحیـاء التـراث    ،محقق محمد عبدالرحمان مرعشـلی، بیـروت   ،نوارالتنزیل و اسرار التأویلأ)، ق1418( عبداهللا بن عمر ،بیضاوي
 .العربی

 .دارالفکر ،، بیروتروح البیان)، تابی(اسماعیل  ،حقی
 .نا بی ،جا ، بیتفسیر القرآنی للقرآن)، تابی(عبد الکریم  ،خطیب
 .دارالتعارف للمطبوعات ،، چ دوم، بیروتالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز )،ق1422(علی بن محمدعلی، دخیل

میتـرا آفتـاب آذري، تهـران،     و ، ترجمۀ مراد کرديمدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روان شناسانه)، 1388دوبرین، اندرو. جی (
 اشراقی.- صفار

 .دارالعلم ،، محقق صفوان عدنان داودي، دمشقالمفردات فی غریب القرآن)، ق1412(محمد بنحسین ،اصفهانی راغب
  .57 - 44، ص 45ش ، حوزه و دانشگاه)، 1384» (الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسالمی«حمید،  زارع،

 .دارالفکر المعاصر ،، چ دوم، بیروتالتفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج)، ق1418( بن مصطفی ۀوهب ،زحیلی
 .بیروت، دارالکتاب العربی، چ سوم، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل )،ق1407(محمود  ،زمخشري

 ، تهران، کیهان.المعارف علوم اجتماعی ةدایر)، 1376ساروخانی، باقر (
  ، چ چهاردهم، تهران، آگاه.شناسی پرورشیروان)، 1384اکبر (سیف، علی

 .اهللا مرعشی نجفیآیت ۀکتابخان ،قم ،الدرالمنثور)، ق1404( الدینجالل ،سیوطی
 ، تهران، اطالعات.شناسی انسان سالمنگاهی نو به روان، )1385اکبر (نژاد، علیشعاري

 اکبر سیف و دیگران، تهران، دوران.، ترجمۀ علیشناسی نوینتاریخ روان)، 1378سیدنی الن ( و شولتر، دو آن پی
 .تهران پیکانچ شانزدهم، گیتی خوشدل،  ۀ، ترجمشناسی کمالروان)، 1388( ، دو آنزشولت

۹۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 .المعارف اسالمیةدایربنیاد  ،، محقق حسین درگاهی، تهراننهج البیان عن کشف معانی القرآن)، ق1413( بن حسنمحمد ،شیبانی
  ، تهران، دانشگاه پیام نور.شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیتروان)، 1389نیا، مجید (صفاري
 .سینجامعه مدر ،پنجم، قم ، چالمیزان فی تفسیر القرآنق)، 1417( حسینمحمدسید ،یئطباطبا

 .خسرو ناصر ،تهران سوم، چ ،القرآن تفسیر فی مجمع البیان )،1372( حسنبنفضل، طبرسی
 .دارالمعرفه ،، بیروتتفسیر القرآن فی البیان جامع)، ق1412( جریر محمدبن، طبري

 .نابی ،جا، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم)، تابی(محمد  ،طنطاوي
 .دارإحیاء التراث العربی ،عاملی، بیروت قصیر احمد محقق ،القرآن تفسیر فی التبیان)، تابی(حسن بنمحمد ،طوسی

 .اسالم ،تهرانچ دوم، ، اطیب البیان فی تفسیر القرآن )،1378(طیب، عبدالحسین 
 .چاپخانه علمیه ،، محقق هاشم رسولی محالتی، تهرانکتاب التفسیر)، ق1380( بن مسعودمحمد ،عیاشی

 .، چ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربیمفاتیح الغیب)، ق1420( عمربنمحمد ،رازي فخر
 .الصدر ،دوم، تهران اعلمی، چ محقق حسین ،الصافی تفسیر)، ق1415( محسن، کاشانی فیض
 .دارالهجره، قم دوم، چ ،الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح)، ق1414( محمدبناحمد، فیومی

 .116 - 78، ص 11، ش راه تربیت)، 1389خودکنترلی کودك؛ خمیر مایه خویشتن داري اخالقی، («قدیري، محمدحسین، 
 دارالشروق. ،بیروتچ هفدهم، ، فی ظالل القرآن )،ق1412(قطب  سید
 .دارالکتاب ،چهارم، قم جزایري، چ ، محقق طبیب موسويتفسیر قمی)، 1367( ابراهیمبنعلی ،قمی

 .وزرات ارشاد اسالمی ،درگاهی، تهران ، محقق حسینکنزالدقائق و بحرالغرائب )،1368(بن محمدرضا محمد ،مشهديمیق
 اسالمی. علوم ، قم، مرکز جهانیشناسیمبانی جامعه)، 1385کافی، مجید (

 ، چ یازدهم، تهران، ارسباران.شناسی اجتماعیروان)، 1382کریمی، یوسف (
 ، ترجمۀ شهرام محمدخوانی، تهران، رسانه تخصصی.هاي زندگیمهارت)، 1386کلینکه، کریس آل (

 .للمطبوعاتمیمؤسسه األعل ،، چ دوم، بیروتالسعاده بیان)، ق1408( محمد ،گنابادي
 ، ترجمۀ یحیی سیدمحمدي، تهران، ویرایش.شناسیهاي روانها و نظامنظریه)، 1378الندین، رابرت ویلیام (

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم)، 1360( حسن ،مصطفوي
 .دارالکتب اإلسالمیه ،، تهرانالکاشف )،ق1424( محمد جواد ،مغنیه

 .امام علی بن ابی طالب ۀمدرس ،، قماألمثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل)، ق1421( ناصر ،مکارم شیرازي
 .مطبعه الترقی ،، دمشقبیان المعانی، )ق1382( عبدالقادر ،مال حویش آل غازي

 ، چ چهارم، قم، طوباي محبت.معراج السعاده)، 1390نراقی، احمد (
 ، محقق محمد کالنتر، چ چهارم، نجف، دارالنعمان للطباعه.السعاداتجامعتا)، نراقی، محمدمهدي (بی

  ، چ بیست و ششم، تهران، نی.مدیریت عمومی)، 1385مهدي ( الوانی،
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