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صورم مذمو و ممدوح موردتوجه بود است در متون روانشناسی جدید تحت ع نهوان عهزمنفس و
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متن بود و باعث تفاوم در برخی دستورام شد است .بررسی الزامام اخالق و روانشناسی مدرن از
یكسو نشاندهند جهانبینی متفاوم متون اخالقی مبتنی بر وحی با علو مدرن است و از سوی دیگر
دربردارند این حقیقت است که بایدهای دستیابی به سعادم اخروی نهتنها با سود مادی منافام نهدارد
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مقدمه
 -1درآمد
بعد از رنسانس در دور مدرنیسم الهیام ،اخالق و درستی متون دینی انکار شد اما با
پیشرفت دانش تجربی شواهدی یافت شد که اعتقاد و باورهای دینی و اخالقی را سودمند
میدانست برای همین در قرن نوزد تالش شد تا بین علم و دین آشتی برقرار شود
باربور ،1362 ،ص  .)95در دور پستمدرنیسم یا همان قرن  19به بعد در علم به روش
کامالً تجربی و آزمایشگاهی حقایقی به تجربه ثابت شد که بسیاری از این حقایق محتوای
متون اخالقی وحیانی را شکل میداد این در حالی است که نگرش پوزیتیویستی که به
چشم انکار به متون وحیانی و اخالقی مینگرد یا حداقل نگرش شکاکانه بهدرستی متون
وحیانی هم چنان سایه خویش را بر علو حفظ کرد است .بنابراین حتی در مواردی که
یافتههای علم تجربی بهنوعی با الزامام متون الهی اشتراک دارد اما این الزامام به دلیل
ضرورم زند ی خوب در دنیا موردتوجه و تأکید است نه به دلیل تهذیب و تزکیه نفس
برای تمهید عالم عقبی ن.ک.به :دینانی ،1381 ،ص.)95
احساس ارزشمند بودن و حفظ کرامت از جمله الزاماتی است که دانش تجربی
جدید در علم روانشناسی به آن دست یافته است .کلمه عزمنفس هم در متون قدیم
اخالقی و هم در متون جدید روانشناسی وجود دارد چراکه اخالق و روانشناسی هر دو
از زیرمجموعههای علمالنفس بود و پس از تغییر ابزار روانشناسی مدرن به روش
استقرای حسی و آزمایشگاهی از یکدیگر کامالً متمایز و متفاوم شد اند .نباید این
تفاوم مبنایی را مانع تعامل و فتگوی متون اخالقی با علم تجربی دانست چرا که
علیرغم تفاومها در ابزار و اهدا دو علم روانشناسی و اخالق ،به دلیل ماهیت نورانی
علم ،خطوط مشترکی بین این دو رهیافت وجود دارد که بازشناسی آنها و بیان وجو
تشابه و تفاوم در این دو مسیر با مقاصد کامالً متفاوم ،میتواند از یكسو راهگشای
فهم بهتر متون وحیانی ردد و از سوی دیگر به دلیل خطاناپذیری متون وحیانی برای
استفاد محتاطانهتر از متون روانشناسی مدرن برای مؤمنین مفید واقع شود .همچنین نظر
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به پیوند وثیق میان غیب و شهادم که بدن و نفس از مصادیق آن است یافتن قواعد
مشهود میتواند برای جنبه ناپیدای انسان نیز تأثیر ذار باشد و قابلاستفاد قرار یرد.
مسئله این مقاله بازشناسی این اشتراکام و افتراقام در مسئله ارزشمندی و احساس
کرامت انسانی است .به این منظور روش کتابخانهای و توصیت و تحلیل محتوا در یکی از
متون وحیانی اخالقی یعنی دعای بیستم از صحیفه سجادیه با محوریت کرامتهای
انسان) و «عزمنفسب در روانشناسی جدید بکار رفته شد است .چنین بررسیهای
مقایسهای باعث خواهد شد تا علو انسانی که متناسب با فرهنگ غربی در دانشگا ها رشد
و بالند ی روزافزون یافته ا هایی رو به اصالح بردارد و زمینه را برای تدوین علو
انسانی متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی و درواقع فرهنگ الهی آماد نماید.

 -2معناشناسی عزتنفس:
کلمه عزمنفس ترکیبی از دو واژ عزم به معنای سربلندی و سرفرازی ،عزیز و
رامی شدن و نفس به معنای خود میباشد .یکی از را های شناختن مفاهیم و
اصطالحام ،شناخت اضداد آن مفاهیم است« :تعر االشیا باضدادهاب؛ خال عزمنفس
یا عزمنفس ذلت یا ذا نفس است .ذا نفس بکسر ذاا یعنى را بودن و مطیع بود آن در
برابر اراد انسان که صفت شبهه آن ذلوا مىآید؛ و با ضم ذاا یعنى پستى و ضعت نفس
که صفتش ذلیل مىآید مجلسی ،1363،ر ،2ص .)391این معنا دربردارند دو مفهو
متفاوم و متضاد از فروتنی نفس میباشد.
از بررسی روایام و مفاهیم کتب اخالقی مبتنی بر آیام و روایام نیز به دست میآید
که دو معنا یا دو کاربرد از عزمنفس وجود دارد که یکی ممدوح و دیگری مذمو
است .تفاوم و تمایز این دو را میتوان وجه تمایز عزمنفس در روانشناسی و اخالق
الهی نیز دانست.
عزمنفس ممدوح مبتنی بر توکل و عزمنفس مذمو مبتنی بر خودخواهی و بزرگ
دیدن خود میباشد .در برخی از کتب اخالقی به معنای مذمو آن پرداخته شد است و
بیانشد که اهی عزمنفس با ویژ یهای دیگری مانند عزم طلبی ،تکبر و خشم خلط
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شد است غزالی ،1386 ،ر3؛ ص  .)356نا ذاری خشم به شجاعت و عزمنفس جهل
محض بلکه بیمار

دا و نقصان عقل است و نشان ضعت و نقصان نفس فیض

کاشانی ،1372،ر5؛ ص .)419
فارغ میان عزمنفس ممدوح و مذمو نحو نگرش فرد به خویش است .ا ر حفظ
کرامت برای حفظ غرور و خودبزرگبینی باشد مذمو است اما ا ر بر اساس توکل باشد
ممدوح و پسندید است  ...بسیار مىشود که آدمى ازآنرو به سراغ اسباب و وسایط
نمىرود که دست یازیدن به اسباب ،عزمنفس و کرامت نفس او را از میان مىبرد؛ اما
توکالل سالك و دور او از اسباب نباید به انگیز کسب عزم و شرافت برا خود باشد.
عبدالرزاق کاشانی ،1379،ص  )96عزمنفس خود عزیز داشتن) به این معنى است که
مىداند آن شخص به خاطر نعمتش بر او تکبر مىکند و او به خاطر عزمنفسی که دارد
نمىتواند تکبر و تفاخر او را تحمل کند شبر ،1378 ،ص .)257
این ویژ ی معنی مذمو عزمنفس) باعث ایجاد رذایل موبقهای همچون حسد
میشود؛ و برای از بین بردن آن باید دقیق ًا کاری کرد که خودبزرگبینی فرد شکسته
شود« .ا ر رعونت و کبر و عزمنفس بر و غالب بیند ،بفرماید تا برا کدیه و خواستن
به بازار رود ،چه عزال مهتر جز بدان شکسته نشود و هیچ مذلتى بزرگتر از مذلت
خواستن نیست غزالی ،1386 ،ر  ،3ص .)129
عزمنفس یا حرمت نفس اصطالحی در روانشناسی نیز به معنای احساس ارزشمندی
و حکم به ارزشمند بودن خود دادن است این احساس از مجموعه افکار ،احساسام،
عواطت و تجربیام به دست میآید .عزمنفس نیز تحت تأثیر تجارب ذهنی ،استدالا و
عواطت ایجاد شد و نقش بیبدیلی در هویت انسان می ذارد .عزمنفس به معنای
احساس داشتن صالحیت و توانمندی برای کنار آمدن با چالشهای زند ی و خود را
شایسته و مناسب زند ی در نظر رفتن است براندا ،1387 ،ص  .)52عزمنفس ارزیابی
خود در پرتو عقاید دیگران و بر اساس فرآیندهای عاطفی خصوصاً احساسهای منفی و
مثبت دربار خود است احدی ،1388 ،ص  .)98از مجموع افکار ،احساسام و عواطت
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در طوا زند ی احساس ارزشمندی عزمنفس حاصل میشود هدایتی،1387 ،
ص .)120عزمنفس را میتوان در ابراز محبت ،احساس امتنان ،برخورد باز و شود با
انتقادها ،راحتی در تصدیق اشتباهام مشاهد کرد.
عزمنفس سالم با خرد رایی ،واقع رایی ،شهودی بودن ،خالقیت ،استقالا،
انعطا پذیری ،توانایی روبرو شدن با تغییر ،تمایل به اذعان اشتبا  ،نوعدوستی و عالقه به
تعاون و همکاری در ارتباط نزدیك است براندا ،1387 ،ص .)65
انسان تمایل به داشتن حرمت نفس را امر ضرور و الزامی آور و اساسى مىداند؛
اعم از اینکه ضرورم را در وجود خود بهوضوح شناسایى نماید یا نه؛ نمىتواند منکر این
واقعیت شود که ارزشیابى او از خویشتن ارزش حیاتى دارد و به انداز مسئله مرگ و
زند ى مهم است  ...انسان آنچنان مشتاق و نیازمند به داشتن نظر مثبت و مناسب دربار
خویش است که امکان دارد در این را  ،حقیقت را نادید انگارد ،تضادش را تحریت و
ذهن خود را تجزیه کند و احساسام نامناسب را سرکوب سازد تا از رودررویى با
حقایقى که ارزشیابى او را در مورد خویش خدشهدار مىکند و به آن ،جهت منفى
مىدهد ،پرهیز نماید براندا ،1371 ،ص .)162

 -3عزتنفس در اخالق وحیانی:
لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَ َ وَ حَمَلْناهُمْ فی الْبَرُ وَ الْبَحْر وَ رَزَقْناهُمْ منَ الطَّیُبام وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى
کَثیرٍ ممَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلًا\ اسراءن آیه )70
کرامت و ارزشمندی نفس انسان فارغ از هر شرط دیگری از اصوا بنیادین تفکر
وحیانی است که بر رفته از حقیقت وجودی او یعنی نفحه الهی میباشد .فَهذا سَوَّیْتُهُ وَ
نَفَخْتُ فیه منْ رُوحی فَقَعُوا لَهُ ساجدینَ
ارزش نفس انسان بهقدری باالست که معادا عالم شمرد شد است این حقیقت را در
آیام و روایاتی باید جست که قتل یك نفر بی نا را معادا قتل همه دانسته یا احیای
یك انسان را در ارزشمندی برابر با احیای همه شمرد است .مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَیْر نَفْسٍ أَوْ
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فَسادٍ فی الْأَرْ

فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً مائد ن آیه

.)32
پس عنصر مشترکی که هم اسال و هم علو تربیتی آزمایشگاهی مبتنی بر تجارب
حسی به آن معتقد هستند احترا به خود و ارزشمندی فرد است که باید موردتوجه و
آ اهی هر فرد قرار یرد.
اما بررسی معنای عزمنفس در روانشناسی و مؤلفهها و عالئم آن شکا

آشکار و

عمیقی میان عناصر عزمنفس و راهکارهای کسب آن و مقاصد هر یك در کسب
عزمنفس قابلتشخیص است .ابتدا با بررسی کلی محتوای آیام و روایام این شکا
ترسیم میشود و پس از آن با بررسی تطبیقی و دقیق دعای مکار االخالق مصادیق
اشتراکام و افتراقام در این خصوص تبیین می ردد.
باید توجه داشت که در فرهنگ وحیانی ،بشر اصالتاً دارا عزمنفس و قدرم روح
نیست ،ا ر بخواهد به عزم روحى دست یابد و از قوالم معنو برخوردار ردد ،باید به
عزیز واقعى متالکى شود و خود را به قدرم اصیل الهى پیوند دهد و با استمداد از حضرم
بار تعالى ،خویشتن را از سرمایه رانقدر بزر وار و عزمنفس برخوردار سازد تا در
پرتو آن از ذلالت و زبونى مصون بماند فلسفی ،1379 ،ص  .)14مَنْ کانَ یُریدُ الْعزَّةَ فَللَّه
الْعزَّةُ جَمیعاً .بنابراین چنانکه فته شد مفهو ممدوح عزمنفس حفظ کرامت خویش در
پرتو توکل به خدا و با توجه به فقر ذاتی انسان به خدا و اعتقاد به ربوبیت و حسن تدبیر او
است و معنای مذمو آن حفظ کرامت و ارزشمند دیدن خود بهطور استقاللی و فارغ از
نگا توحیدی است که منجر به صفام رذیله دیگری چون کبر ،خشم و غضب میشود.

 -4عزتنفس در روانشناسی
یکی از هد های مهم در علم روانشناسی تعریت معنی و معیار سالمت روان است.
بیماریهای روانی بزرگترین مسئله بهداشت جامعه میباشد .بیش از نیمی از
ناراحتیهای جسمی بیمارانی که به پزشك مراجعه میکنند بنا بر تشخیص مراجع دارای
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منشأ روانی است .این در حالی است که هیچ تعریت دقیقی در مورد طبیعت سالمت
وجود ندارد براندا ،1371 ،ص.)143
علیرغم نظرام زیادی که دربار سالمت داد شد است ظاهراً همه نظریهها به نوعی
بر این مسئله اتفاق و توافق دارند که اشخاص سالم میدانند چیستند و کیستند .از نقاط
ضعت و قدرم خود و فضایل و رذایل خود آ ا اند و بهطورکلی شکیبا هستند و خود را
میپذیرند و به آنچه نیستند تظاهر نمیکنند شولتس ،1384 ،ص .)204
آنچه بهطور خاص در این مقاله موردنظر میباشد بررسی برخی تأثیرام روانشناختی
توصیهها در جمالتی مربوط به حاالم عاطفی ،رفتارها و نگرشها در دعای مکار
االخالق است .فرضیه این مقاله آن است که توصیههای اخالقی موجود در دعای مکار
االخالق در جمالتی سه انه به افزایش عزمنفس و به دنباا آن دور شدن از افسرد ی و
در نهایت سالمت روان میانجامد .باید توجه داشت روانشناسی مدرن مبتنی بر تجارب
عینی تجربی و آزمایشگاهی میباشد و علیرغم وجود نگرشهای انسان رایانه در
روانشناسی ،دید ا های روانشناسانه با محوریت تعالی و کماا نفس در حاا حاضر
موردتوجه و مرکز دید روانشناسی جدید نیست.
عزمنفس در روانشناسیهایی با نگرش شناختی مورد تأکید و تمرکز میباشد.
روانشناسان شناختی ذهن را یك نظا حل مسئله فعاا و آ ا میدانند .این دید ا مثبت
با دید ا رفتاری که رفتار را تحت کنترا نیروهای محیطی بیرونی میداند ،مغایرم دارد.
دید ا بدبینانه مثالً در دید ا های فروید) هم که رفتار انسان را تحت کنترا غرایز یا
سایر نیروهای ناهشیار میدانند مغایرم دارد .در دید ا شناختی فرایندهای ذهنی از طریق
خاطرام ،ادراکها ،تصورام و تفکر بر رفتار کنترا دارند سانتراک ،1383 ،ص .)46
روانشناسان شناختی به ساخت و سازماندهی تجربه بهوسیلهی ذهن عالقه دارند شولتس،
 ،1384ص  .)552بررسیهای امروزی در زمینة شناخت با فرایندهای ذهنی مانند ادراک،
یادآوری ،استدالا ،تصمیم یری و حل مسئله سروکار دارند؛ اما شناخت رایی نوین بر
دو مفروضة اصلی قرار دارد :یك تنها از طریق بررسی فرایندهای ذهنی میتوان بهطور
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کامل دریافت که جانداران چه میکنند؛ و دو برای بررسی فرایندهای ذهنی میتوان از
را تمرکز بر رفتارهای معین ،را و روش عینی در پیش رفت همانند رفتار رایان)،
لیکن باید آن رفتارها را برحسب فرایندهای ذهنی زیربنایی آنها تفسیر کنیم .اطالعاتی
که به آدمی میرسد به شیو های ونا ون پردازش میشوند؛ مثالً از میان آنها انتخاب
صورم می یرد ،با اطالعام موجود در حافظه مقایسه یا ترکیب میشوند ،تغییراتی در
آنها صورم می یرد و بازآرایی میشوند هیلگارد ،1388 ،ص .)50

 -5بررسی الزامات دعای مکارم االخالق
دعای بیستم صحیفه سجادیه به نا مکار االخالق نا ذاری شد است .کلمه اخالق
جمع خلق به معنی شکل درونی انسان است .غرایز و ملکام روحی و باطنی در انسان
اخالق است و به اعماا و رفتاری که از این خلقیام ناشی میشود اخالق ویند مهدوی
کنی« .)13 ،1371 ،مکرمهب که جمع آن «مکار ب است به معنای بزر واری میباشد.
ا رچه تقسیمبندیهایی از مضمون دعای مکار االخالق در برخی از شروح صحیفه
سجادیه آمد است اما میتوان با توجه به انسان و حیطههای متفاوم او ،به ونهای که
نکتهای از دعای مکار االخالق از نظر دور نماند باشد مکار اخالقی یا اوصا
بزر وارانه را در متن دعا در چند محور جمع کرد.

الف -شناختی شامل شناخت خود ،دیگران ،عالم
بهطور کلی آنچه در همه دعای مکار االخالق خودنمایی میکند توحید افعالی،
ربوبی و عبودی است .در همه زار های این متن دینی اخالقی ،دربار اوصا نیك و
بد از معیشت و ارتزاق تا روابط بین فردی و درون فردی عد استقالا شخص و ربط ویژ
و کامل او به خداوند نمایان ر است .هر چه در دعا خواسته شد از زاویه فعل خداوند
دید شد است و هر ونه اتکای شخص به خود منتفی تلقی ردید است .ا رچه در این
دعا بهصراحت دربار خداشناسی چیزی نیامد اما سایه وحدانیت در عالیترین شکل آن
بر تما

زار های این دعا سایه افکند است .در متون اخالقی مانند معرار السعاد از این
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مرتبه از توحید به لب نا برد شد است که در آن شخص ا رچه در عالم چیزهای
زیادی را مشاهد میکند اما همه را از یك مصدر و مستند به واحد مالحظه میکند که
مقا مقربین است نراقی ،1378 ،ص  .)80بنابراین در دعای مکار االخالق نگرش
توحیدی در مرتبه لب تبیین شد است .نگرش فرد به خود نیز به ونهای است که نهتنها
در مقابل خداوند تکبر ندارد بلکه در مقابل سایر انسانها نیز خود را برتر نمیبیند:
والتَرْفَعْنى فىالنالاس دَرَجَةً االال حَطَطْتَنى عنْدَ نَفْسىمثْلَهاَ ،التُحْدثْ لى عزالاً ظاهراً االال اَحْدَثْتَ
لى ذلَّةً باطنَةً عنْدَ نفس.
این نگرش باعث تحقق اوصا
ذکر خواهد شد.

رفتاری و حاالم درونی خاصی میشود که در ادامه

رایش به هدایت «الهم انطقنی بالهدیب رایش به هدایتگری «اجعلنی من اهل السداد
و من ادله الرشادب رایش به علم ،رایش به ایمان« :بلغ بایمانی اکمل االیمانب رایش به
فهم حقیقت عالم.

ب -رفتاری شامل رفتار فردی و جمعی
در این جمالم ،مکار مربوط به نحو عملکرد فرد موردنظر میباشد که شامل
رفتارهای فردی و اجتماعی او میشود سرزنش نکردن و بخشش بهجا ترک التعییر و
االفضاا علی غیر المستحق ،چشمپوشی از خطای دیگران «واغضی عن السیئب آزار
نرساندن و پرهیز از دشنا و بد ویی« ،اللهم اجعل  َ ...ما اَجْر عَلى لسانى منْ لَفْظَة فُحْشٍ
اَوْهُجْرٍ اَوْ شَتْم عرْ ٍ اَوْ شَهادَة باطلٍ اَواغْتیاب مُؤْمنٍ غائبٍ اَوْ سَبُ حاضرٍ وَ ما اَشْبَهَ ذلكَ
نُطْقاً بالْحَمْد لَكَ ،وَ اغْراقاً فى الثَّناء عَلَیْكَب خیررسانی بدون منت« :و اجر للناس علی یدی
الخیر و ال تمحقه بالمنب
حسن معاشرم «حسن السیر و سکون الریح و طیب المخالقهب ،سرعت رفتن به
خیرام «والسبق الی الفضیله و ایثار التفضلب ،پاسخ به مکر «هب لی مکرا علی من
کایدنیب ،مواجهه با ناسزا ویی و دشمنی« ،و لسانا علی من خاصمنی و تکذیبا لمن قصبنی
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و سالمه لمن توعدنیب ،پرهیز از ظلم و ال اظلمن و انت قادر علی القبض منی ،همچنین
شخص بزر وار در قباا کلیت جامعه نیز دارای عملکرد خاصی است که از جمله آنها
خاموش کردن آتش فتنه میان جمع «اطفاء النائر و ضم اهل الفرقهب و همرا بودن با
مجموعه لزو الجماعه است.
یکی از محورهای مکرمههای انسان مرتبط با رزق و روزی است .روزی واسع و
اوضاع و معیشت مناسب مادی د یکی از محورهای مکار و مشروط به این است که با
اسرا کاری همرا نباشد« ،وامنعنی من السر

مانع عبادم نشود ،ال اشتغل عن عبادتك

بالطلبب باعث طغیان و مراهی نگردد« ،و ال تفتنی بالسعهب با چشمبهراهی از دیگران و به
دست دیگران نگا کردن به دست نیامد باشد «و ال تفتنی بالنظرب تا حاصل از ستایش
بیجا و تملق باشد «فامتنن بحمد من اعطانیب .آنچه از آن پنا خواستهشد تنگدستی است
که به خواری بینجامد« .و ال تبتذا جاهی باالفتقارب در این محور ،میتوان شاکله اقتصادی
شخص بافضیلت از دید ا اخالق دینی را به دست آورد؛ آنچه در این محور میتواند
بیشتر روشنکنند باشد توجه به کار در این متن است.
از فضایل اخالقی موردتوجه و عمل به احسن و بهترین وجه است .حسن عملکرد به
این معرفی میشود که پاکیز بود و از میان اعماا بهترین عمل باشد .حوز معنای عمل،
کسبوکار را نیز پوشش میدهد .کار باید در جمیع احواا چه شاد و چه ناشاد بهترین
عملکرد بود و همرا با علم باشد .میانهروی در عملکرد ،رعایت اعتداا و عمل درست و
محکم از دیگر شاخصهها است.

ج -عاطفی :شامل حاالت عاطفی ،گرایشها
جمالتی ناظر به عواطت در دعای مکار االخالق یا مکرمههای مرتبط به عواطت را
میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اوا :انفعاالم و حاالم درونی شخص مانند احساس سپاس زاری ،بخشش،
پرهیز از حسد ،خیرخواهی ،فروخوردن خشم ،نر خویی ،عد اتکا به دیگران ،عد انفعاا
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در مقابل سعایت و دشمنی کردن ،عد احساس ناامیدی مطلق در شرایط ناامیدکنند ،
عد احساس تنهایی در ترس و اندو به دلیل احساس همراهی با یك نیروی برتر،
احساس امنیت به دلیل داشتن نقطه اتکا ،داشتن رابطه عاشقانه با نقطه اتکا ،امیدواری و ...
توضیح و تبیین هر یك در ادامه بهتفصیل خواهد آمد.
بخش دو  :رایشها و تمایالم درونی که بهنوعی به عواطت بازمی ردند مانند
رایش به نیکی و احسان :اجر للناس علی یدی الخیر ،رایش به اصالح و رفع نقایص:
«اللهم ال تدع خصله تعاب منی اال اصلحتها رایش به عمل ،رایش به تقوی :الهمنی
التقوی رایش به اخالص :اللهم خذ لنفسك من نفسی ما یخلصهاب

 -6مقایسه الزامات در دعا با مؤلفههای عزتنفس در روانشناسی
با توجه به اینکه عزمنفس به صورم مقایسهای در دو نوع متن موردتوجه است از
میان عوامل تأثیر ذار بر عزمنفس بر سه مؤلفه عفو و ذشت ،حرمت خود بر مبنای
خود پندار و هدفمندی تمرکز شد و یكیك مورد مقایسه قرار می یرد.
در بیان مکرمههای اخالقی در دعای مکار االخالق ،یك محور عفو ،ذشت و
بخشش دیگران است .زمانی که بحران از کنترا خود شخص خارر باشد و اصالح آن
در محدود رفتار اختیاری فرد کریم نباشد مانند رذایل آزاردهند اخالقی دیگران که
همنشین را به رنج میافکند شخص در مقابل دیگران و مشکالم رفتاری و عاطفی آنها
خود را درماند احساس نکرد و برای اصالح آن از طریق دعا میکوشد .انسان بزر وار
میداند که دعا عامل نجام است بهطوریکه برای اصالح رذایل آزاردهند دیگران که
اختیار اصالح آن به دست او نیست از آن استفاد میکند .این برخورد با شرور غیرارادی
در زند ی نهتنها عامل باال رفتن صبر و تحمل فرد میشود بلکه داها را نیز به هم نزدیك
میکند .سوء رفتار دیگران یك عمل عامدانه به قصد آزار رسانی دید نمیشود بلکه
یك بیماری تلقی میشود که نیاز به شفا دارد .این نگرش به اطرا بیشك از مهمترین
مؤلفههای سالمت روان است.
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«خدایا به من توفیق د تا با کسی که با من به نادرستی رفتار کرد بهدرستی رفتار کنم
و با کسی که از من دوری کرد با بر و نیکوکاری برخورد کنم و کسی که من را ناامید
کرد با بخشش عو

دهم و از کسی که از من قطع کرد بپیوند و از کسی که غیبتم را

نمود به نیکی یاد کنم و از بدی چشم پوشمب.
در چنین جمالتی از دعا که بخش قابلتوجهی را به خود اختصاص داد است ا رچه
به جنبههای منفی عاطفی دیگران توجه شد اما این امر یك توجه سیا و آزاردهند
نیست .ویی که شخص بزر وار این حسدورزی را پذیرفته و اکنون به دنباا حل آن با
فعالیت خویش است .آنچه بهخوبی در این دعا نمایان است نوع عبارام دربردارند
بخشش ری شخص نسبت به اطرافیان است .انسان بزر وار به احساسام منفی دیگران به
همرا رایش به اصالح توجه دارد .این رایش همرا با عمل میباشد چنانکه در امی
فراتر از دعا برای اصالح رابطه ابراز آماد ی برای مقابله و دفع هیجانام منفی به مثبت و
مقابله کردن به نیکی ازخداخواسته شد است ویا یکی از روشهای توصیهشد درمان
عواطت منفی دیگران بازخورد مثبت به آنان میباشد .انسان بزر وار علیرغم دعا برای
اصالح دیگران شروع به عمل میکند و به دادن عکسالعمل مثبت در مقابل احساس
منفی دیگران میپردازد.
در حاا حاضر روان شناسان مثبت را نیز به دنباا آن هستند که به افراد کمك کنند تا
تواناییهایی مثل انعطا پذیری و بخشش را در خود پرورش دهند چراکه پژوهشها در
حوز روانشناسی سالمت حاکی از آن است آنهایی که این تواناییها را دارند از لحاظ
ذهنی و بدنی سالمتر هستند عیسی زاد ان ،1391 ،ص 14و  .)17پژوهشها نشان میدهد
بین عفو و ذشت و کاهش اضطراب و افسرد ی رابطه وجود دارد .همچنین بخشود ی
با سطوح پایینتر افسرد ی مرتبط است شریفی ،1391 ،ص  .)54بررسی هجد مطالعه
نشان داد است افراد با ذشت اضطراب و افسرد ی کمتری را زارش کرد اند شریفی،
درآمدی بر رویکرد اسالمی درمان افسرد ی ،ص  .)44بنابراین جمالتی متعدد دعا که به
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انحای ونا ون بر محور بخشش و عفو متمرکز است در روانشناسی جدید نیز بهعنوان
راهی برای رهایی از افسرد ی مورد توجه بود و لذا از اشتراکام دو تقریر است.
این جمالتی دعا دربردارند نوعی مسئولیتپذیری نسبت به دیگران و تالش برای
اصالح اعمالی است که حتی در رو اختیار فرد بزر وار نیست .با توجه به اینکه در
روانشناسی عزمنفس از مهمترین ارکان عزمنفس قبوا مسئولیت است میتوان این
مورد یعنی پذیرش مسئولیت در قباا دیگران را نیز تا حدودی از اشتراکام بین متون در
خصوص عزمنفس دید.
تأثیر خود پندار در عزمنفس در عین اینکه مایه اشتراک با روانشناسی در یکی از
مؤلفههای عزمنفس است اما مایه افتراق بزرگتری نیز میباشد .خود پندار نقش
فوقالعاد ای بر عزمنفس دارد .بررسی طراحی خود پندار انسان بزر وار در دعای
مکار االخالق نشان میدهد خود پندار ای که در این دعا برای انسان تصویب و ضمناً
توصیهشد و الگو و سرمشق داد میشود ارتباط و ربط کامل با خداوند دارد .نگرش
انسان به خود هر ز فارغ از ارتباط به خداوند نیست .ترسیم انسان بزر وار در این دعا از
خود آن است که هنگا حزن ،محرومیتها ،از دست دادنها و نه در شرایط بحرانی دیگر
هر ز خود را تنها نمیبیند« .خدایا ا ر اندوهگین شو به تو روی میآور و ا ر از
همهجا ناامید شو به تو امیدوار ا ر سخت غمگین شو تو فریاد را میشنوی و نزد
توست عو هر چه را که از دست دهمب.
کامالً پیداست که انسان با چنین خود پندار ای کمبودها و ضعتهای خود را به
کماا خداوند قابل جبران میداند و بنابراین احساس بیکفایتی و ناکافی بودن ندارد و
عزمنفس او افزایش مییابد.
در پرتو این نگرش است که انسان خود را در اتصاا با خدا میبیند و میخواهد
ناخالصیهای وجودیش در پرتو خدا خالص شود عالو بر اینکه شخص در مقابل
خداوند کبر نداشته و عصیان نمیکند از طر دیگر در پرتو قدرم نامتناهی خدا خود
پندار قوی مییابد و شخص در ارتباط با قدرم الیتناهی خداوند خود پندار اش تقویت
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میشود .بهطور کلی در تما دعا شخص هرچه را که خود انجا میدهد از خدا
میخواهد ،هرچه او مسئوا آن است را از ذر دعا مرتبط و متصل به خدا میداند و این
امر بهخودیخود تقویتکنند خود پندار فرد است .باید توجه داشت که خود پندار
انسان در منظومه معرفتی صحیفه سجادیه کامالً متمایز از آن چیزی است که روانشناسی
می وید اما به مراتب قویتر از هر خود پندار ای است چراکه به هر حاا انسان دارای
نقاط ضعفی است که باعث میشود خود پندار او دچار نقایصی باشد اما نگرش توحید
ربوبی که در عبارم ال حوا و ال قو اال باهلل العلی العظیم به تمامه خود را نشان میدهد
در هر شرایطی عالیترین خود پندار را برای انسان رقم میزند چون در هر حاا انسان
خود را در اتصاا به حقیقت تما کماالم و نیکیها و توانمندیها میبیند و این جبران
تما نقایصی است که طبیعتاً هرکسی با برخی از آنها در یر است.
اما سجاد علیهالسال در دعای مکار االخالق به اصالح نیت و تغییر آن به بهترین
نیام پرداختهاند« .وانته بنیتی الی احسن النیام ،اللهم وفر بلطفك نیتی و نیت رشد ال
اشك فیها...ب بیانکنند آن است که انسان در انجا عمل خویش به خوشآمد یا بدآمدن
مرد کاری نداشته و برای بهشت و جهنم نیز کار نمیکند انصاریان ،1373،ر  ،6ص
.)220
عبارم و اعزنی در دعای مکار تأکید کنند بر عزمنفس است .عزم برای آن انسان
آزاد ای است که خود را در مقابل هیچیك از تمایالم نفسانی و عناوین مادی مقهور
نمیکند ،آزاد زند ی کرد و با سربلندی امرار حیام میکند .انسان عزیزالنفس شرافت
معنوی و برتری مقا انسانی خود را با هیچچیز معامله نمیکند و هر امری که به او ضربه
زند از آن می ریزد .اما ا ر یك انسان عزیزالنفس غافل شود ممکن است مرد را با
چشم حقارم بنگرد و در این صورم عزمنفس به خودبزرگبینی مبدا میشود به همین
دلیل اما فرمود «و اعزنی و ال تبتلینی بالکبرب فلسفی ،1370،ص .)154
این مسئله که بهنوعی همان حریت در متون اخالقی است به ونهای دیگر از مهمترین
مؤلفههای عزمنفس در روانشناسی نیز میباشد .در روانشناسی فته میشود فردی که
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خود چشمپوشی کرد و بسیار

آسانتر در جهتی که دیگران برای او برمی زینند پا می ذارد محمدیان ،1385 ،ص
.)120
اما باید توجه داشت که در دعای مکار االخالق خود انسان ذوبشد در خداوند
است و شهوام و دستورام نفس امار نیز بیگانه تلقی میشود و سرسپرد ی در مقابل آن
با عزمنفس منافی است در حالی که چنین چیزی در عزمنفس روانشناسانه جایی ندارد
و حتی در برخی موارد الز دید میشود برای صدمه ندیدن عزمنفس ارزشها نیز التزا
صددرصدی نداشته باشند براندا ،1387 ،ص .)176
هدفمندی از نشانههای عزمنفس در روانشناسی معرفی شد است این عامل نیز در
عین اشتراک مایه افتراق نیز هست .زند ی هدفمند در روانشناسی موارد زیر را شامل
میشود :قبوا مسئولیت در تعیین اهدا  ،تدوین اقداماتی برای جامه عمل پوشاندن و
توجه به همخوان بودن رفتار با اهدا و نتایج عمل براندا ،عزمنفس ،ص )162ا ر این
مطلب ضمیمه یکی دیگر از فاکتورهای عزمنفس شود یعنی ابراز وجود کردن یعنی
روی پای خود ایستادن و حر خود را زدن و در همه زمینههای انسانی به خود احترا
ذاشتن ،زند ی متعلق به من است و نباید مطابق رأی دیگران رفتار کنم براندا،1387 ،
ص  .)147تفاوتی را در هد ذاری و نوع معطو بودن به هد
آنچه دعای مکار االخالق الزا مینماید متفاوم است.

ایجاد میکند که با

همچنین از دیگر مؤلفههای عزمنفس انسجا است که وقتی اتفاق میافتد که
اید آاها ،باورها ،معیارها و رفتارها با ارزشها ساز ار باشد و اید آاها با اعماا همخوان
باشد براندا ،1387 ،ص  .)176ا ر خود پندار متفاوم باشد ،ابراز وجود کردن و نوع
احترا مطلق به خود و رهایی از قیود دیگران بهطور مطلق نیز موردپذیرش نباشد ،نتیجه
انسجا در روانشناسی و اخالق دینی نیز یکسان نخواهد بود و همه این مؤلفهها در کنار
هم تعریت و غایتی را تصویر میکند که مایه افتراق روانشناسی و دین است.
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توضیح اینکه اما سجاد علیهالسال در بیان مکار اخالقی به چند ونه بر نیت و
هد

تأکید دارند اوا اصل ضروری هدفمندی و داشتن نیت در همه امور که با عنوان

وفور نیت در دعا خواسته شد است« :اللهم وفر بلطفك نیتیب که مبین آن است که در هر
کاری نیت و قصد داشتن توصیه میشود و دیگر هد های عالی و احسن داشتن «وانته
بنیتی الی احسن النیامب .نیت از جهام متعدد و ابعاد ونا ون قابلبحث است و میتواند
در هر بعدی درجام و مراتبی داشته باشد .ممکن است مراد اما علیهالسال از تکمیل و
تتمیم نیت حفاظت و صیانت از نیت باشد .از آثار تتمیم نیت آن است که خداوند آدمی
را به نسبت کماا نیتی که در ضمیر دارد نسبت به امور سعادمبخش و مفید موفق کند.
تکمیل و تتمیم نیت میتواند افراد را در دنیا از خطرام و کارهای ناصواب مصون نگه
دارد فلسفی ،1370،ر  ،1ص  )92داشتن اهدا و نیام احسن از مؤلفههای عزمنفس
میباشد اما باید توجه داشت که نقطه افتراق آن است که نگرش به هد و مقصد در
منظومه معرفتی -اخالقی دین در مقایسه با نگرش دانش روانشناسی به کلی دیگر است.
چراکه تعریت از خود که پیش از این با مؤلفه خود پندار بیان شد در این دو نگرش
متفاوم است .دقت در این فراز از دعا که «اللهم خذ لنفسك من نفسی ما یخلصها و ابق
لنفسی من نفسی ما یصلحها فان نفسی هالکه او تعصمهاب به خوبی مبین این امر است که
هر آنچه الهی نباشد ناخود تلقی میشود .پس هدفمندی باعث اعتالی عزمنفس در
روانشناسی مورد تائید اسال نیست چراکه آن هد

تنها باید مبتنی بر خود باشد در

حالی که نفس امار انسان در منظومه دینی ناخود است و این به تفاوم دو نگرش به خود
پندار است.

نتیجهگیری
عزمنفس در روانشناسی تحت تأثیر خود پندار و دارای رابطه تنگاتنگ با آن است
و بر پایههایی مانند مسئولیتپذیری ،تحت تأثیر دیگران نبودن ،هدفمندی و احساس
کفایت مبتنی شد است .این تعاریت روانشناسی مدرن در برخی مواضع با بسترهای
الزامام دینی بیانشد در دعای مکار االخالق منافام دارد مثل تفاوم در تعریت خود
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پندار که فضای فکری انسان را به دو ونه کامالً متفاوم یکی بهعنوان مربوب و دیگری
بهعنوان رب ترسیم مینماید.
با این حاا بررسی متون و محتوای ادعیه نشان میدهد که دانشمندان به برخی از
بایدهای موجود در متون اخالق وحیانی بهتدریج در روانشناسی به شیو تجربی و
آزمایشگاهی دستیافتهاند .در این موارد میتوان از نتایج حاصله در علم تجربی که عینی
و تجربی هستند برای تبیین و تفسیر جمالتی دعاهایی نظیر مکار االخالق استفاد کرد و
از این نتایج که هماهنگ و همخوان با متون الهی است به بیان مصادیق ،ظرایت و نکام
موجود در دعا پرداخت .این نوع استفاد  ،روانشناسی را در خدمت تبیین و تفسیر رفته
و از مصادیق خدمت علم به دین و بیان معار به زبان روز است .البته باید توجه داشت
که علو تجربی بهتبع فلسفههای مدرن بعد از رنسانس در دور مدرنیسم عقبی و عوالم
دیگر غیر از دنیا را انکار کرد و پس از آن در دور پستمدرنیسم علیرغم عد انکار
عقبی از آخرم و سایر عوالم مانند مسئله نفس مجرد غفلت کرد است ،بهتبع آن
روانشناسی جدید نیز متمرکز بر دنیا و بنابراین به دنباا زند ی خوب و سودمند دنیا است
و مانند اخالق به آخرم و عوالم دیگر نگا نمیکند .بنابراین به دنباا بهبود بخشی
زند ی انسان با هد

دستیابی به سالمت با معیارهای فرد رایانه مبتنی بر الهیام مدرن یا

لیبرالیسم است .با این همه در این مسیر توانسته است در موارد قابلتوجهی به اصوا و
قواعدی برسد که با توصیههای متون الهی مبتنی بر نفس مجرد و عالم آخرم هماهنگ
بود و ا عینیت دارد .این مسئله علیرغم وجود اختالفام بنیادین قابل دریافت است.
چرا که با وجود تفاوم در زاویه دید متون اخالقی الهی و روانشناسی مدرن ،اما ازآنجا
که بر اساس متون وحیانی جسم و روح دارای تأثیر و تأثرام فراوانی بر یکدیگر هستند
مشترکاتی از دو تقریر متفاوم قابل حصوا است .ا رچه این حقیقت غیرقابلتردید است
که حتی در موارد مشابه ،این دو متن با یکدیگر دارای اختالفام بنیادینی هستند؛ اما با
توجه به اینکه ماهیت علم نور است ،انتظار میرود دانش تجربی بتواند به لحاظ هویت
نورانی خویش راهگشای درک معانی عمیقی دربار حقیقت انسان و جهان شود .همچنین
ا رچه اهدا

و رویکردهای روانشناسی با متون دینی متفاوم است اما نتایج و الزامام
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مشابه که ناشی از ارتباط متقابل روح و جسم بر یکدیگر است ،میتواند در بیان فلسفه
احکا و تبیین و توضیح معار

الهی و تعلیل برخی بایدها و نبایدهای اخالقی به کار

رفته شود .برآیند این مسئله که علیرغم تفاوم جهانبینی موجود در دعای مکار
االخالق و روانشناسی مدرن ،توصیههای اخالقی بهمرور به زبان دیگری در تجارب
آزمایشگاهی به ظهور میرسد نشاندهند آن است که توصیههای وحیانی که
تضمینکنند سعادم اخروی فرد میباشد و به عبارتی بر اساس عقل معاد تبیین شد است
نهتنها منافی اصوا عقل معاش نیست بلکه تقویتکنند و حافظ منافع مادی فرد در پرتو
توجه به سالمت روح نیز میباشد .به عبارتی این نوع سود رایی با دو وجه مادی و معنوی
فرد ،در جهانبینی الهی بهطور کامل محقق میشود جهانبینی که هویت فرد در آن بدون
رب و معبود تحقق پیدا نمیکند.
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