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 دهچکی
بهازید از یحو بر یمبتن یاخالق و ینید متون در که خود یبرا کرامت و عزم حرمت، احساس  دو بهه ر
نهوان تحت دیجد شناسیروان متون در است بود  موردتوجه ممدوح و مذمو  صورم  و نفسعهزم ع
تهه قهرار موردتوجه مثبت صورمبه تنها فهه و  رف ئهم و هامؤل تها و عال سه شهد  انیهب آن یبهرا یجین . تا
جهه ،یانیهوح اخالق معتبر متن كی عنوانبه هیسجاد فهیصح در االخالق مکار  یدعا یبررس  ژ یهو تو
بهود یبرا شفا و ریخ طلب و دعا  ذشت، و بخشش مانند یعوامل بر السال هیعل سجاد اما  شه به  بهه یبخ
 نشان را تین لیتکم و اصالح و یهدفمند نفس، میتکر و حرمت تیتقو ،هاانسان گرید یاخالق لیرذا
نهش کهه نفسمعز نا  به یامجموعه در دیجد شناسیروان در مسائل نیا. دهدیم  قیهطر از دیهجد دا

سهت مشاهد  قابل د یرس الزامام آن از یاهیزاو به یحس تجربه فهاوم حهاا نیعه در. ا مهد  ت  نیبه یاع
 نهوع دو افتراق هیما که دارد وجود عوامل نیا به توجه در شناسیروان و االخالق مکار  یدعا افتیره
 از مدرن شناسیروان و اخالق الزامام یرسبر. است شد  دستورام یبرخ در تفاوم باعث و بود  متن
 گرید یسو از و است مدرن علو  با یوح بر یمبتن یاخالق متون متفاوم ینیبجهان دهند نشان سوكی

 نهدارد منافام یماد سود با تنهانه یواخر سعادم به یابیدست یدهایبا که است قتیحق نیا دربردارند 
 . ذردیم آن از زین یماد سود تحقق ریمس بلکه
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 مقدمه

 درآمد -1
 با اما شد انکار ینید متون یدرست و اخالق ام،یاله سمیمدرن دور  در رنسانس از بعد

 سودمند را یقاخال و ینید یباورها و اعتقاد که شد افتی یشواهد یتجرب دانش شرفتیپ
 شود برقرار یآشت نید و علم نیب تا شد تالش نوزد  قرن در نیهم یبرا دانستیم
 روش به علم در بعد به 19 قرن همان ای سمیمدرنپست دور  در .(95 ص ،1362 باربور، 

 یمحتوا قیحقا نیا از یاریبس که شد ثابت تجربه به یقیحقا یگاهشیآزما و یتجرب کامالً
 به که یستیویتیپوز نگرش که است یحال در نیا دادیم شکل را یانیوح یاخالق متون
 متون یدرستبه شکاکانه نگرش حداقل ای نگردیم یاخالق و یانیوح متون به انکار چشم
 که یموارد در یحت نیبنابرا. است کرد  حفظ علو  بر را شیخو هیسا چنان هم یانیوح
 لیدل به الزامام نیا اما دارد اشتراک یاله متون الزامام با ینوعبه یتجرب علم یهاافتهی

 نفس هیتزک و بیتهذ لیدل به نه است دیتأک و موردتوجه ایدن در خوب یزند  ضرورم
 (.95ص ،1381 ،ینانید: به.ک.ن  یعقب عالم دیتمه یبرا

 یتجرب دانش که است یالزامات جمله از کرامت حفظ و بودن ارزشمند احساس 
 میقد متون در هم نفسعزم کلمه. است افتهی دست آن به اسیشنروان علم در دیجد
 دو هر شناسیروان و اخالق چراکه دارد وجود شناسیروان دیجد متون در هم و یاخالق
 روش به مدرن شناسیانرو ابزار رییتغ از پس و بود  النفسعلم یهارمجموعهیز از

 نیا دینبا. اندشد  متفاوم و زیمتما کامالً گریکدی از یشگاهیآزما و یحس یاستقرا
 که چرا دانست یتجرب علم با یاخالق متون ی فتگو و تعامل مانع را ییمبنا تفاوم

 ینوران تیماه لیدل به اخالق، و شناسیروان علم دو اهدا  و ابزار در هاتفاوم رغمیعل
  وجو انیب و هاآن یبازشناس که دارد وجود افتیره دو نیا نیب یمشترک خطوط م،عل

 یراهگشا سوكی از تواندیم متفاوم، کامالً مقاصد با ریمس دو نیا در تفاوم و تشابه
 یبرا یانیوح متون یریخطاناپذ لیدل به گرید یسو از و  ردد یانیوح متون بهتر فهم

 نظر نیهمچن. شود واقع دیمف نیمؤمن یبرا مدرن شناسیروان متون از ترمحتاطانه استفاد 
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 قواعد افتنی است آن قیمصاد از نفس و بدن که شهادم و بیغ نایم قیوث وندیپ به
. ردی  قرار استفاد قابل و باشد ر ذاریتأث زین انسان یدایناپ جنبه یبرا تواندیم مشهود
 احساس و یارزشمند مسئله در قامافترا و اشتراکام نیا یبازشناس مقاله نیا مسئله
 از یکی در محتوا لیتحل و تیتوص و یانهکتابخا روش منظور نیا به. است یانسان کرامت
 یهاکرامت تیمحور با  هیسجاد فهیصح از ستمیب یدعا یعنی یاخالق یانیوح متون
 یهایبررس نیچن. است شد   رفته بکار دیجد شناسیروان در بنفسعزم» و( انسان
 رشد هادانشگا  در یغرب فرهنگ با متناسب که یانسان علو  تا شد خواهد باعث یاسهیامق
 علو  نیتدو یبرا را نهیزم و بردارد اصالح به رو ییها ا  افتهی روزافزون یبالند  و

 .دینما آماد  یاله فرهنگ درواقع و یرانیا یاسالم فرهنگ با متناسب یانسان

 :نفسعزت یمعناشناس -2
 و زیعز ،یسرفراز و یسربلند یمعنا به عزم واژ  دو از یبیترک نفسعزم کلمه
 و میمفاه شناختن هایرا  از یکی. باشدیم خود یمعنا به نفس و شدن ی رام

 نفسعزم خال  باضدادهاب؛ ایاالش تعر » :است میمفاه آن اضداد شناخت اصطالحام،
 در آن بود مطیع و بودن را  نىیع ذاا بکسر نفس ذا. است نفس ذا ای ذلت نفسمعز ای

 نفس ضعت و پستى یعنى ذاا ضم با ؛ وآیدمى ذلوا آن شبهه صفت که انسان اراد  برابر
 مفهو  دو دربردارند  معنا نیا(. 391ص ،2ر ،1363،یمجلس  آیدمى ذلیل صفتش که

 .باشدیم نفس یفروتن از متضاد و متفاوم

 دیآیم دست به زین امیروا و امیآ بر یمبتن یاخالق کتب میمفاه و امیروا یبررس از
 مذمو  یگرید و ممدوح یکی که دارد وجود نفسعزم از کاربرد دو ای معنا دو که
 اخالق و یشناسروان در نفسعزم زیتما وجه توانیم را دو نیا زیتما و تفاوم. است
 .دانست زین یاله

 بزرگ و یخودخواه بر یمبتن مذمو  نفسعزم و توکل بر یمبتن ممدوح نفسعزم
 و است شد  پرداخته آن و مذم یمعنا به یاخالق کتب از یبرخ در. باشدیم خود دنید
 خلط خشم و تکبر ،یعزم طلب مانند یگرید یهایژ یو با نفسعزم ی اه که شد انیب



 فهیمه شریعتی و محبوبه صمصامی /... نفسعزت یاسهیمقا یبررس                                                    154

 

 جهل نفسعزم و شجاعت به خشم ی ذارنا  .(356ص  ؛3ر ،1386 ،یغزال  است شد 
 ضیف  نفس نقصان و ضعت نشان و است عقل نقصان و دا ر بیما بلکه محض
 .(419ص  ؛5ر ،1372،یکاشان

 حفظ ا ر. است شیخو به فرد نگرش نحو  مذمو  و ممدوح نفسعزم انیم فارغ
 باشد توکل اساس بر ا ر اما است مذمو  باشد ینیبخودبزرگ و غرور حفظ یبرا کرامت
 وسایط و اسباب سراغ به روازآن آدمى که شودمى بسیار...  است د یپسند و ممدوح
 اما؛ بردمى میان از را او نفس کرامت و نفسزمع اسباب، به یازیدن دست که رودنمى
. باشد خود برا  شرافت و عزم کسب انگیز  به نباید اسباب از او دور  و سالك توکالل

 که است معنى این به( داشتن عزیز خود  نفسعزم( 96 ص ،1379،یکاشان عبدالرزاق 
 دارد که ینفسعزم رخاط به او و کندمى تکبر او بر نعمتش خاطر به شخص آن داندمى
 (.257ص  ،1378 شبر،  کند تحمل را او تفاخر و تکبر تواندنمى

 حسد همچون یاموبقه لیرذا جادیا باعث( نفسعزم مذمو  یمعن  یژ یو نیا
 شکسته فرد ینیبخودبزرگ که کرد یکار قاًیدق دیبا آن بردن نیب از یبرا ؛ وشودیم

 خواستن و کدیه برا  تا بفرماید بیند، غالب و  بر نفسعزم و کبر و رعونت ا ر. »شود
 مذلت از تربزرگ مذلتى هیچ و نشود شکسته بدان جز مهتر  عزال چه رود، بازار به

 .(129ص ، 3 ر ،1386 ،یغزال  نیست خواستن

 یارزشمند احساس یمعنا به زین شناسیروان در یاصطالح نفس حرمت ای نفسعزم
 احساسام، افکار، مجموعه از احساس نیا است ادند خود بودن ارزشمند به حکم و

 و استدالا ،یذهن تجارب ریتأث تحت زین نفسعزم. دیآیم دست به امیتجرب و عواطت
 یمعنا به نفسعزم.  ذاردیم انسان تیهو در یلیبدیب نقش و شد  جادیا عواطت
 را خود و یزند  یهاچالش با کنار آمدن یبرا یتوانمند و تیصالح داشتن احساس

 یابیارز نفسعزم .(52 ص ،1387 براندا،  است  رفتن در نظر یزند  مناسب و ستهیشا
 و یمنف یهااحساس خصوصاً یعاطف یندهایفرآ اساس بر و گرانید دیعقا پرتو در خود
 عواطت و احساسام افکار، مجموع از .(98 ص ،1388 ،یاحد  است خود دربار  مثبت
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 ،1387 ،یتیهدا  شودیم حاصل نفسعزم یارزشمند احساس یزند  طوا در
 با  شود  و باز برخورد امتنان، احساس محبت، ابراز در توانیم را نفسعزم .(120ص

 .کرد مشاهد  اشتباهام قیتصد در یراحت انتقادها،

 استقالا، ت،یخالق بودن، یشهود ،یی راواقع ،ییخرد را با سالم نفسعزم 
 به عالقه و یدوستنوع اشتبا ، اذعان به لیتما ر،ییتغ با شدن روبرو ییتوانا ،یریپذانعطا 
 .(65 ص ،1387 براندا،  است كینزد ارتباط در یهمکار و تعاون

 ند؛دامى اساسى و آور یالزام و ضرور  امر  را نفس حرمت داشتن به تمایل انسان
 این منکر تواندنمى نه؛ یا نماید شناسایى وضوحبه خود وجود در را ضرورم اینکه از اعم

 و مرگ مسئله انداز  به و دارد حیاتى ارزش خویشتن از او ارزشیابى که شود واقعیت
 دربار  مناسب و مثبت نظر داشتن به نیازمند و مشتاق چنانآن انسان ... است مهم زند ى
 و تحریت را تضادش انگارد، نادید  را حقیقت را ، این در دارد امکان که است خویش
 با رودررویى از تا سازد سرکوب را نامناسب احساسام و کند تجزیه را دخو ذهن

 منفى جهت آن، به و کندمى دارخدشه خویش مورد در را او ارزشیابى که حقایقى
 .(162 ص ،1371 براندا،  نماید پرهیز دهد،مى

 :یانیوح اخالق در نفستعز -3

 عَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیُبام  م نَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْر  وَ الْبَرُ ف ی حَمَلْناهُمْ وَ آدَ َ بَن ی کَرَّمْنا لَقَدْ
 (70 آیه ناسراء  \تَفْض یلًا خَلَقْنا م مَّنْ کَث یرٍ

 تفکر نیادیبن صواا از یگرید شرط هر از فارغ انسان نفس یارزشمند و کرامت
 وَ سَوَّیْتُهُ فَه ذا. باشدیم یاله نفحه یعنی او یوجود قتیحق از بر رفته که است یانیوح

 ساج د ینَ لَهُ فَقَعُوا رُوح ی م نْ ف یه  نَفَخْتُ

 در را قتیحق نیا است شد  شمرد  عالم معادا که باالست یقدربه انسان نفس ارزش
 یایاح ای دانسته همه قتل معادا را  نا یب نفر كی تلق که جست دیبا یاتیروا و امیآ
 أَوْ نَفْسٍ ب غَیْر  نَفْساً قَتَلَ مَنْ. است شمرد  همه یایاح با برابر یندارزشم در را انسان كی
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 آیه نمائد   اًجَم یع النَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّما أَحْیاها مَنْ وَ جَم یعاً النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّما الْأَرْ   ف ی فَسادٍ
32). 

 تجارب بر یمبتن یاهشگیآزما یتیترب علو  هم و اسال  هم که یمشترک عنصر پس
 و موردتوجه دیبا که است فرد یارزشمند و خود به احترا  هستند معتقد آن به یحس
 .ردی  قرار فرد هر یآ اه

 و ارآشک شکا  آن عالئم و هامؤلفه و شناسیروان در نفسعزم یمعنا یبررس اما
 کسب در كی هر مقاصد و آن کسب یراهکارها و نفسعزم عناصر انیم یقیعم
 شکا  نیا امیروا و امیآ یمحتوا یکل یبررس با ابتدا. است صیتشخقابل نفسزمع

 قیمصاد االخالق مکار  یدعا قیدق و یقیتطب یبررس با آن از پس و شودیم میترس
 . رددیم نییتب خصوص نیا در افتراقام و اشتراکام

 روح قدرم و نفسعزم دارا  اصالتاً بشر ،یانیوح فرهنگ در که داشت توجه دیبا
 به باید  ردد، برخوردار معنو  قوالم از و یابد دست روحى عزم به بخواهد ا ر نیست،
 حضرم از استمداد با و دهد پیوند الهى اصیل قدرم به را خود و شود متالکى واقعى عزیز
 در تا سازد برخوردار نفسعزم و بزر وار  قدر ران سرمایه از ار خویشتن تعالى،بار 
 فَل لَّه  الْع زَّةَ یُر یدُ کانَ مَنْ(. 14 ص ،1379 ،یفلسف  بماند مصون زبونى و ذلالت از آن پرتو
 در شیخو کرامت حفظ نفسعزم ممدوح مفهو  شد  فته کهچنان نیبنابرا .جَم یعاً الْع زَّةُ
 او ریتدب حسن و تیربوب به اعتقاد و خدا به انسان یذات فقر به توجه با و خدا به توکل پرتو
 از فارغ و یاستقالل طوربه خود دنید ارزشمند و کرامت حفظ آن مذمو  یمعنا و ستا

 .شودیم غضب و خشم کبر، چون یگرید لهیرذ صفام به منجر که است یدیتوح نگا 

 شناسیروان در نفسعزت -4

. است روان سالمت اریمع و یمعن تیتعر شناسیروان علم در مهم یهاهد  از یکی
 از یمین از شیب. باشدیم جامعه بهداشت مسئله نیتربزرگ یانرو یهایماریب

 یدارا مراجع صیتشخ بنا بر کنندیم مراجعه پزشك به که یمارانیب یجسم یهایناراحت
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 سالمت عتیطب در مورد یقیدق تیتعر چیه که است یحال در نیا. است یروان منشأ
 .(143ص ،1371 براندا،  ندارد وجود

 ینوع به هاهینظر همه ظاهراً است شد  داد  سالمت دربار  که یادیز نظرام رغمیعل
 نقاط از. ستندیک و ستندیچ دانندیم سالم اشخاص که دارند توافق و اتفاق مسئله نیا بر

 را خود و هستند بایشک یطورکلبه و اندآ ا  خود لیرذا و لیفضا و خود قدرم و ضعت
 .(204 ص ،1384 شولتس،  ندکنینم تظاهر ستندین آنچه به و رندیپذیم

 یشناختروان رامیتأث یبرخ یبررس باشدیم موردنظر مقاله نیا در خاص طوربه آنچه 
 مکار  یدعا در هانگرش و رفتارها ،یعاطف حاالم به مربوط یجمالت در هاهیتوص

 مکار  یدعا در موجود یاخالق یهاهیتوص که است آن مقاله نیا هیفرض. تاس االخالق
 و یافسرد  از شدن دور آن دنباا به و نفسعزم شیافزا به  انهسه یجمالت در قاالخال
 تجارب بر یمبتن مدرن شناسیروان داشت توجه دیبا. انجامدیم روان سالمت تینها در
 در انهی راانسان یهانگرش وجود رغمیعل و باشدیم یشگاهیآزما و یتجرب ینیع

 حاضر حاا در نفس کماا و یتعال تیمحور با انهشناسروان یهاد ا ید ،شناسیروان
 .ستین دیجد یشناسروان دید مرکز و موردتوجه

. باشدیم تمرکز و دیتأک مورد یشناخت نگرش با ییهایشناسروان در نفسعزم
 مثبت د ا ید نیا .دانندیم آ ا  و فعاا مسئله حل ا نظ كی را ذهن یشناخت روانشناسان

. دارد رمیمغا ،داندیم یرونیب یطیمح یروهاین کنترا تحت را فتارر که یرفتار د ا ید با
 ای زیغرا کنترا تحت را انسان رفتار که هم (دیفرو یهاد ا ید در مثالً  نانهیبدب د ا ید
 قیطر از یذهن یندهایفرا یشناخت د ا ید در .ددار رمیمغا دانندیم اریناهش یروهاین ریسا

 .(46ص  ،1383 سانتراک،  دارند کنترا رفتار بر فکرت و تصورام ،هاادراک خاطرام،
 شولتس،  دارند عالقه ذهن یلهیوسبه تجربه یسازمانده و ساخت به یشناخت روانشناسان

 ادراک، مانند یذهن یندهایفرا با شناخت ةنیزم در یامروز یهایبررس .(552 ص ،1384
 بر نینو یی را شناخت اما؛ دارند سروکار مسئله حل و یری میتصم استدالا، ،یادآوری
 طوربه توانیم یذهن یندهایفرا یبررس قیطر از تنها كی: دارد قرار یاصل ةمفروض دو
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 از توانیم یذهن یندهایفرا یبررس یبرا دو و ؛کنندیم چه جانداران که افتیدر کامل
 ،(انیرفتار را همانند رفت   شیپ در ینیع روش و را  ن،یمع یرفتارها بر تمرکز را 
 یاطالعات. میکن ریتفس هاآن ییربنایز یذهن یندهایفرا را برحسب رفتارها آن دیبا کنیل

 انتخاب هاآن انیم از مثالً ؛شوندیم پردازش  ونا ون یهاو یش به رسدیم یآدم به که
 در یراتییتغ ،شوندیم بیترک ای سهیمقا حافظه در موجود عاماطال با ،ردی یم صورم

 .(50ص  ،1388 لگارد،یه  شوندیم ییبازآرا و ردی یم صورم هاآن

 االخالق مکارم یدعا الزامات یبررس -5

 اخالق کلمه .است شد  ی ذارنا  االخالق مکار  نا  به هیسجاد فهیصح ستمیب یدعا
 انسان در یباطن و یروح ملکام و زیغرا. است نسانا یدرون شکل یمعن به خلق جمع
 یمهدو  ندی و اخالق شودیم یناش امیخلق نیا از که یتاررف و اعماا به و است اخالق
 .باشدیم یبزر وار یمعنا به است مکار ب» آن جمع که مکرمهب(. »13 ،1371 ،یکن

 فهیصح شروح زا یبرخ در االخالق مکار  یدعا مضمون از ییهایبندمیتقس ا رچه
 که یا ونهبه او، فاوممت یهاطهیح و انسان به توجه با توانیم اما است آمد  هیسجاد
 اوصا  ای یاخالق مکار  باشد نماند  دور نظر از االخالق مکار  یدعا از یانکته

 .کرد جمع محور چند در دعا متن در را بزر وارانه

 عالم گران،ید خود، شناخت شامل یشناخت -الف

 ،یافعال دیتوح کندیم ییخودنما االخالق مکار  یدعا همه در آنچه یکل طوربه
 و كین اوصا  دربار  ،یاخالق ینید متن نیا یها زار  همه در. است یعبود و یربوب
 ژ یو ربط و شخص استقالا عد  یفرد درون و یفرد نیب روابط تا ارتزاق و شتیمع از بد
 خداوند فعل هیزاو از شد  خواسته دعا در چه هر. است  ر انینما خداوند به او کامل و
 نیا در ا رچه. است د ی رد یتلق یمنتف خود به شخص یاتکا هر ونه و است شد  د ید
 آن شکل نیتریعال در تیوحدان هیسا اما امد ین یزیچ یخداشناس دربار  صراحتبه دعا
 نیا از السعاد  معرار مانند یقاخال متون در. است افکند  هیسا دعا نیا یها زار  تما  بر
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 یزهایچ عالم در ا رچه شخص آن در که است شد  برد  نا  لب به دیتوح از مرتبه
 که کندیم مالحظه واحد به مستند و مصدر كی از را همه اما کندیم مشاهد  را یادیز

 نگرش االخالق مکار  یدعا در نیبنابرا .(80 ص ،1378 ،ینراق  است نیمقرب مقا 
 تنهاهن که است یا ونهبه زین خود به فرد نگرش. است شد  نییتب لب مرتبه در یدیحتو
: ندیبینم برتر را خود زین هاانسان ریسا مقابل در بلکه ندارد تکبر خداوند مقابل در

 اَحْدَثْتَ ا الال ظاه راً ع زالاً لى التُحْد ثْ َم ثْلَها،نَفْسى ع نْدَ حَطَطْتَنى ا الال دَرَجَةً النالاس ف ى والتَرْفَعْنى
 .نفس ع نْدَ باط نَةً ذ لَّةً لى

 ادامه در که شودیم یخاص یدرون حاالم و یرفتار اوصا  تحقق باعث نگرش نیا
 .شد خواهد ذکر

 السداد اهل من یاجعلن» یتگریهدا به شی را بیبالهد یانطقن الهم» تیهدا به شی را
 به شی را مانبیاال اکمل یمانیبا بلغ: »مانیا به شی را علم، به شی را الرشادب ادله من و

 .عالم قتیحق فهم

 یجمع و یفرد رفتار شامل یرفتار -ب

 شامل که باشدیم موردنظر فرد عملکرد نحو  به مربوط مکار  جمالم، نیا در
 و رییالتع ترک جابه بخشش و نکردن سرزنش شودیم او یاجتماع و یفرد یرفتارها
 آزار ئبیالس عن یواغض» گرانید یخطا از یپوشچشم ستحق،الم ریغ یعل االفضاا
 فُحْشٍ لَفْظَة  م نْ ل سانى عَلى اَجْر  ما... َ  اجعل اللهم» ،ییبد و و دشنا  از زیپره و نرساندن
 ذل كَ شْبَهَاَ ما وَ حاض رٍ سَبُ اَوْ غائ بٍ مُؤْم نٍ اَو اغْت یاب  باط لٍ شَهادَة  اَوْ ع رْ ٍ شَتْم  اَوْ اَوْهُجْرٍ
 یدی یعل للناس اجر و: »منت بدون یررسانیخ یْكَبعَلَ الثَّناء  ف ى ا غْراقاً وَ لَكَ، ب الْحَمْد  نُطْقاً
 ببالمن تمحقه ال و ریالخ

 به  رفتن سرعت المخالقهب، بیط و حیالر سکون و ر یالس حسن» معاشرم حسن
 من یعل مکرا یل هب» مکر به پاسخ التفضلب، ثاریا و لهیالفض یال والسبق» رامیخ
 یقصبن لمن بایتکذ و یخاصمن من یعل السان و» ،یدشمن و ییناسزا و با مواجهه ب،یدنیکا
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 نیهمچن ،یمن القبض یعل قادر انت و اظلمن ال و ظلم از زیپره ب،یتوعدن لمن سالمه و
 اهآن جمله از که است یخاص عملکرد یدارا زین جامعه تیکل قباا در بزر وار شخص
 با بودن همرا  و الفرقهب اهل ضم و النائر  اطفاء» جمع انیم فتنه آتش کردن خاموش
 .است الجماعه لزو  مجموعه

 و واسع یروز. است یروز و رزق با مرتبط انسان یهامکرمه یمحورها از یکی
 با که است نیا به مشروط و مکار  یمحورها از یکی د یماد مناسب شتیمع و اوضاع
 عبادتك عن اشتغل ال نشود، عبادم مانع السر  من یوامنعن» نباشد، همرا  یکاراسرا 
 به و گرانید از یراهبهچشم با بالسعهب یتفتن ال و» نگردد، ی مراه و انیطغ باعث لبببالط
 شیستا از حاصل تا بالنظرب یتفتن ال و» باشد امد ین دست به کردن نگا  گرانید دست

 است یتنگدست شد خواسته پنا  آن از آنچه. بیاعطان من حمدب فامتنن» باشد تملق و جایب
 یاقتصاد شاکله توانیم محور، نیا در باالفتقارب یجاه تبتذا ال و. »امدنجیب یخوار به که

 تواندیم محور نیا در آنچه آورد؛ دست به را ینید اخالق د ا ید از لتیبافض شخص
 .است تنم نیا در کار به توجه باشد کنند روشن شتریب

 به لکردعم حسن .است وجه نیبهتر و احسن به عمل و موردتوجه یاخالق لیفضا از
 عمل، یمعنا حوز . باشد عمل نیبهتر اعماا انیم از و بود  ز یپاک که شودیم یمعرف نیا

 نیبهتر ناشاد چه و شاد چه احواا عیجم در دیبا کار .دهدیم پوشش زین را وکارکسب
 و درست عمل و اعتداا تیرعا عملکرد، در یروانهیم .باشد علم با همرا  و بود  عملکرد
 .است هاشاخصه گرید از محکم

 هاشیگرا ،یعاطف حاالت شامل: یعاطف -ج

 را عواطت به مرتبط یهامکرمه ای االخالق مکار  یدعا در عواطت به ناظر یجمالت
 :کرد میتقس بخش دو به توانیم

 بخشش، ،ی زارسپاس احساس مانند شخص یوندر حاالم و انفعاالم: اوا بخش
 انفعاا عد  گران،ید به اتکا عد  ،ییخونر  خشم، فروخوردن ،یرخواهیخ حسد، از زیپره
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 ،دکنند یناام طیشرا در مطلق یدیناام احساس عد  کردن، یدشمن و تیسعا مقابل در
 برتر، یروین كی با یهمراه احساس لیدل به اندو  و ترس در ییتنها احساس عد 

 ... و یدواریام اتکا، نقطه با عاشقانه رابطه داشتن اتکا، نقطه داشتن لیدل به تیامن احساس
 .آمد خواهد لیتفصبه ادامه در كی هر نییتب و حیتوض

 مانند  ردندیبازم عواطت به ینوعبه که یدرون المیتما و هاشی را: دو  بخش
: صینقا رفع و اصالح به شی را ر،یخال یدی یعل للناس اجر: احسان و یکین به شی را
 یالهمن: یتقو به شی را عمل، به شی را ااصلحته اال یمن تعاب خصله تدع ال اللهم»

 بخلصهای ما ینفس من لنفسك خذ اللهم: اخالص به شی را یالتقو

 شناسیروان در نفسعزت یهامؤلفه با دعا در الزامات سهیمقا -6

 از است موردتوجه متن نوع دو در یاسهیمقا ورمص به نفسعزم کهنیا به توجه با
 یمبنا بر خود حرمت  ذشت، و عفو مؤلفه سه بر نفسعزم بر ر ذاریتأث عوامل انیم

 .ردی یم قرار سهیمقا مورد كیكی و شد  تمرکز یهدفمند و پندار  خود

 و  ذشت عفو، محور كی االخالق، مکار  یدعا در یاخالق یهامکرمه انیب در
 آن اصالح و باشد خارر شخص خود کنترا از بحران که یزمان. است گرانید بخشش

 که گرانید یاخالق آزاردهند  لیرذا مانند نباشد میکر فرد یاریاخت رفتار ود محد در
 هاآن یعاطف و یرفتار مشکالم و گرانید مقابل در شخص افکندیم رنج به را نینشهم
 بزر وار انسان. کوشدیم دعا قیطر از آن الحاص یبرا و نکرد  احساس درماند  را خود
 که گرانید آزاردهند  لیرذا اصالح یبرا کهیطوربه است نجام عامل دعا که داندیم
 یرارادیغ شرور با برخورد نیا. کندیم استفاد  آن از ستین او دست به آن اصالح اریاخت
 كینزد هم به زین را هادا کهبل شودیم فرد تحمل و صبر رفتن باال عامل تنهانه یزند  در
 بلکه شودینم د ید یرسان آزار قصد به عامدانه عمل كی گرانید رفتار سوء. کندیم
 نیترمهم از شكیب اطرا  به نگرش نیا. دارد شفا به ازین که شودیم یتلق یماریب كی
 .است روان سالمت یهالفهؤم
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 کنم رفتار یدرستبه کرد  رفتار یدرستنا به من با که یکس با تا د  قیتوف من به ایخدا»
 دیناام را من که یکس و کنم برخورد یکوکارین و بر با کرد  یدور من از که یکس با و

 را بتمیغ که یکس از و وند یبپ کرد  قطع من از که یکس از و دهم عو  بخشش با کرد 
 ب.پوشم چشم یبد از و کنم ادی یکین به نمود 

 ا رچه است داد  اختصاص خود به را یتوجهقابل بخش هک دعا از یجمالت نیچن در
 آزاردهند  و ا یس توجه كی امر نیا اما شد  توجه گرانید یعاطف یمنف یهاجنبه به
 با آن حل دنباا به اکنون و رفتهیپذ را یحسدورز نیا بزر وار شخص که یی و. ستین

 دربردارند  عبارام نوع است انینما دعا نیا در یخوببه آنچه. است شیخو تیفعال
 به گرانید یمنف حساساما به بزر وار انسان. است انیاطراف به نسبت شخص یبخشش  ر

 ی ام در کهچنان باشدیم عمل با همرا  شی را نیا. دارد توجه اصالح به شی را همرا 
 و مثبت به یمنف جانامیه دفع و مقابله یبرا یآماد  ابراز رابطه اصالح یبرا دعا از فراتر
 رماند شد هیتوص یهاروش از یکی ای و است شد  ازخداخواسته یکین به کردن مقابله

 یبرا دعا رغمیعل بزر وار انسان. باشدیم آنان به مثبت بازخورد گرانید یمنف عواطت
 احساس مقابل در مثبت العملعکس دادن به و کندیم عمل به شروع گرانید اصالح
 .پردازدیم گرانید یمنف

 ات کنند کمك افراد به که هستند آن دنباا به زین  رامثبت شناسان روان حاضر حاا در
 در هاپژوهش چراکه دهند پرورش خود در را بخشش و یریپذانعطا  مثل ییهاییتوانا
 لحاظ از دارند را هاییتوانا نیا که ییهاآن آن است از یحاک سالمت شناسیروان حوز 
 دهدیم نشان هاپژوهش .(17 و 14ص ،1391 زاد ان، یسیع  هستند ترسالم یبدن و یذهن
 یبخشود  نیهمچن. دارد وجود رابطه یافسرد  و اضطراب شکاه و  ذشت و عفو نیب
 مطالعه هجد  یبررس .(54 ص ،1391 ،یفیشر  است مرتبط یافسرد  ترنییپا سطوح با

 ،یفیشر  اندرد ک  زارش را یکمتر یافسرد  و اضطراب با ذشت افراد است داد  نشان
 به که دعا متعدد یجمالت نیبنابرا(. 44 ص ،یافسرد  درمان یاسالم کردیرو بر یدرآمد
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 عنوانبه زین دیجد یشناسروان در است متمرکز عفو و بخشش محور بر  ونا ون یانحا
 .است ریتقر دو اشتراکام از لذا و بود  توجه مورد یافسرد  از ییرها یبرا یراه

 یبرا تالش و گرانید به نسبت یریپذتیمسئول ینوع دربردارند  عاد یجمالت نیا
 در کهنیا به توجه با. ستین بزر وار فرد اریاخت  رو در یحت که است یاعمال اصالح
 نیا توانیم است تیمسئول قبوا نفسعزم ارکان نیترمهم از نفسعزم یشناسروان
 در متون نیب اشتراکام از یحدود تا زین را گرانید قباا در تیمسئول رشیپذ یعنی مورد

 .دید نفسعزم خصوص

 از یکی در شناسیروان با اشتراک هیما کهنیا نیع در نفسعزم در خود پندار  ریتأث
 نقش خود پندار . باشدیم زین یتربزرگ افتراق هیما اما است نفسعزم یهامؤلفه
 یدعا در بزر وار انسان ر خود پندا یطراح یبررس. دارد نفسعزم بر یاالعاد فوق
 ضمناً و بیتصو انسان یبرا دعا نیا در که یاخود پندار  دهدیم نشان االخالق مکار 
 نگرش. دارد خداوند با کامل ربط و ارتباط شودیم داد  سرمشق و الگو و شد هیتوص
 از دعا نیا در بزر وار انسان میترس. ستین خداوند به ارتباط از فارغ هر ز خود به انسان
 گرید یبحران طیشرا در نه و هادادن دست از ،هاتیمحروم حزن، هنگا  که آن است خود
 از ا ر و آور یم یرو تو به شو  نیاندوهگ ا ر ایخدا. »ندیبینم تنها را خود هر ز
 نزد و یشنویم را اد یفر تو شو  نیغمگ سخت ا ر دوار یام تو به شو  دیناام جاهمه

 ب.دهم دست از که را چه هر عو  توست

 به را خود یهاضعت و کمبودها یاخود پندار  نیچن با انسان که داستیپ کامالً
 و ندارد بودن یناکاف و یتیکفایب احساس نیبنابرا و داندیم جبران قابل خداوند کماا
 .ابدییم شیافزا او نفسعزم

 خواهدیم و ندیبیم خدا با اتصاا در را خود انسان که است نگرش نیا پرتو در
 مقابل در شخص کهنیا بر عالو  شود خالص خدا پرتو در شیوجود یهایناخالص
خود  خدا ینامتناه قدرم در پرتو گرید طر  از کندینم انیعص و نداشته کبر خداوند
 تیتقو اشخود پندار  خداوند یتناهیال قدرم با ارتباط در شخص و ابدییم یقو پندار 
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 خدا از دهدیم انجا  خود که را هرچه شخص دعا تما  در یکل طوربه. شودیم
 نیا و داندیم خدا به متصل و مرتبط دعا  ذر از را آن است مسئوا او هرچه ،خواهدیم
 پندار  خود که داشت توجه دیبا. است فرد خود پندار  کنند تیتقو خودیخودبه امر

 شناسیروان که است یزیچ آن از زیمتما کامالً هیسجاد فهیصح یمعرفت منظومه در انسان
 یدارا انسان حاا هر به چراکه است یاندار خود پ هر از تریقو مراتب به اما دی ویم

 دیتوح نگرش اما باشد یصینقا دچار او خود پندار  شودیم باعث که است یضعف نقاط
 دهدیم نشان را خود تمامه به میالعظ یالعل باهلل اال قو  ال و حوا ال عبارم در که یربوب
 انسان حاا هر در چون زندیم رقم انسان یبرا را خود پندار  نیتریعال یطیشرا هر در
 جبران نیا و ندیبیم هایتوانمند و هایکین و کماالم تما  قتیحق به اتصاا در را خود
 .است ریدر  هاآن از یبرخ با یهرکس عتاًیطب که است یصینقا تما 

 نیبهتر به آن رییتغ و تین اصالح به االخالق مکار  یدعا در  السالهیعل سجاد اما 
 ال رشد تین و یتین بلطفك وفر اللهم ام،یالن احسن یال یتیبن وانته. »اندپرداخته امین

 بدآمدن ای آمدخوش به شیخو عمل انجا  در انسان که آن است کنند انیبب ...هایف اشك
ص  ،6 ر ،1373ان،یانصار  کندینم کار زین جهنم و بهشت یبرا و نداشته یکار مرد 
220). 

 انسان آن یبرا عزم. است نفسعزم بر کنند  دیتأک  مکار یدعا در یاعزن و عبارم
 مقهور یماد نیعناو و ینفسان المیتما از كیچیه مقابل در را خود که است یاآزاد 
 شرافت زالنفسیعز انانس. کندیم امیح امرار یسربلند با و کرد  یزند  آزاد ،کندینم

 ضربه او به که یامر هر و کندیمن معامله زیچچیه با را خود یانسان مقا  یبرتر و یمعنو
 با را مرد  است ممکن شود غافل زالنفسیعز انسان كی ا ر اما .زدی ریم آن از زند
 نیهم به شودیم مبدا ینیبخودبزرگ به نفسعزم صورم نیا در و بنگرد حقارم چشم
 .(154، ص 1370،یفلسف  بالکبرب ینیتبتل ال و یاعزن و» فرمود  اما  لیدل

 نیترمهم از گرید یا ونهبه است یاخالق متون در تیحر همان ینوعبه که لهمسئ نیا
 که یفرد شودیم  فته یشناسروان در. باشدیم زین یشناسروان در نفسعزم یهامؤلفه
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 اریبس و کرد  یپوشچشم خود اهدا  از ترراحت است برخوردار نییپا نفسعزم از
ص  ،1385 ان،یمحمد   ذاردیم پا نندی زیبرم او یبرا گرانید که یجهت در ترآسان
120). 

 خداوند در شد ذوب انسان خود االخالق مکار  یدعا در که داشت توجه دیبا اما
 آن مقابل در یسرسپرد  و شودیم یتلق گانهیب زین امار  نفس دستورام و شهوام و است
 ندارد ییجا شناسانهروان نفسعزم در یزیچ نیچن که یحال در است یمناف نفسعزم با
 التزا  زین هاارزش نفسعزم دنیند صدمه یبرا شودیم د ید الز  موارد یبرخ در یحت و

 .(176ص  ،1387 براندا،  باشند نداشته یصددرصد

 در زین عامل نیا است شد ی معرف یشناسروان در نفسعزم یهانشانه از یهدفمند
 شامل را ریز موارد شناسیروان در هدفمند یزند . هست زین افتراق هیما اشتراک نیع
 و پوشاندن عمل جامه یبرا یاقدامات نیتدو اهدا ، نییتع در تیمسئول قبوا: شودیم

 نیا ا ر (162ص ،نفسعزم براندا،  عمل جیو نتا اهدا  با رفتار بودن همخوان به توجه
 یعنی ردنک وجود ابراز یعنی شود نفسعزم یفاکتورها از گرید یکی مهیضم مطلب
 احترا  خود به یانسان یهانهیزم همه در و زدن را خود حر  و ستادنیا خود یپا یرو

 ،1387 براندا،  کنم رفتار گرانید یرأ مطابق دینبا و است من به متعلق یزند   ذاشتن،
 با که کندیم جادیا هد  به بودن معطو  نوع و ی ذارهد  رد را یتفاوت .(147 ص
 .است متفاوم دینمایم الزا  االخالق مکار  یدعا آنچه

 که افتدیم اتفاق یوقت که است انسجا  نفسعزم یهامؤلفه گرید از نیهمچن
 همخوان ااعما با هاآاد یا و باشد ساز ار هاارزش با رفتارها و ارهایمع باورها، ،هاآاد یا

 نوع و کردن وجود ابراز باشد، متفاوم خود پندار  ا ر .(176 ص ،1387 براندا،  باشد
 جهینت نباشد، رشیموردپذ زین مطلق طوربه گرانید ودیق از ییرها و خود به مطلق احترا 
 کنار در هامؤلفه نیا همه و بود نخواهد کسانی زین ینید اخالق و شناسیروان در انسجا 
 .است نید و شناسیروان افتراق هیما که کندیم ریتصو را یتیغا و تیتعر هم
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 و تین بر چند ونه به یاخالق مکار  انیب در السال هیعل سجاد اما  کهنیا حیتوض
 عنوان با که امور همه در تین داشتن و یهدفمند یضرور اصل اوا دارند دیتأک هد 
 هر در که آن است نیمب که بیتین بلطفك وفر اللهم: »است شد  خواسته دعا در تین وفور
 وانته» داشتن احسن و یعال یهاهد  گرید و شودیم هیتوص داشتن قصد و تین یکار
 تواندیم و است بحثقابل  ونا ون ابعاد و متعدد جهام از تین. امبیالن احسن یال یتیبن
 و لیتکم از لسال اهیعل اما  مراد است ممکن. باشد داشته یمراتب و درجام یبعد هر در
 یآدم خداوند که آن است تین میتتم آثار از. باشد تین از انتیص و حفاظت تین میتتم
. کند موفق دیمف و بخشسعادم امور به نسبت دارد ریضم در که یتین کماا نسبت به را
نگه  مصون ناصواب یکارها و خطرام از ایدن در را افراد تواندیم تین میتتم و لیتکم
 نفسعزم یهامؤلفه از احسن امین و اهدا  داشتن( 92 ص ،1ر  ،1370،یلسفف  دارد
 در مقصد و هد  به نگرش که آن است افتراق نقطه که داشت توجه دیبا اما اشدبیم

. است گرید یکل به یشناسروان دانش نگرش با سهیمقا در نید یاخالق -یمعرفت منظومه
 نگرش دو نیا در شد انیب خود پندار  ؤلفهم با نیا از شیپ که خود از تیتعر چراکه
 ابق و خلصهای ما ینفس من لنفسك خذ اللهم» که عاد از فراز نیا در دقت. است متفاوم
 که است امر نیا نیمب یخوب به تعصمهاب او هالکه ینفس فان صلحهای ما ینفس من یلنفس
 در نفسعزم یاعتال باعث یهدفمند پس. شودیم یتلق ناخود نباشد یاله آنچه هر

 در باشد خود بر یمبتن دیبا تنها هد  آن چراکه ستین اسال  دیتائ مورد شناسیروان
 خود به نگرش دو تفاوم به نیا و است ناخود ینید منظومه در انسان امار  نفس که یحال

 .است پندار 

 گیریجهینت

 است آن با تنگاتنگ رابطه یدارا و خود پندار  ریتأث تحت شناسیروان در نفسعزم
 احساس و یدفمنده نبودن، گرانید ریتأث تحت ،یریپذتیمسئول مانند ییهاهیبر پا و
 یبسترها با مواضع یبرخ در مدرن یشناسروان تیتعار نیا. است شد  یمبتن تیکفا

خود  تیتعر در تفاوم مثل دارد منافام االخالق مکار  یدعا در شد انیب ینید الزامام
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 یگرید و مربوب عنوانبه یکی متفاوم کامالً  ونه دو به را انسان یفکر یفضا که پندار 
 .دینمایم میترس رب عنوانبه

 از یبرخ به دانشمندان که دهدیم نشان هیادع یمحتوا و متون یبررس حاا نیا با
 و یتجرب و یش به شناسیروان در جیتدربه یانیوح اخالق متون در موجود یدهایبا

 ینیع که یتجرب علم در حاصله جینتا از توانیم موارد نیا در. اندتهافیدست یشگاهیآزما
 و کرد استفاد  االخالق مکار  رینظ ییدعاها یجمالت ریتفس و نییتب یبرا هستند یتجرب و
 نکام و تیظرا ق،یمصاد انیب به است یاله متون با همخوان و هماهنگ که جینتا نیا از

  رفته ریتفس و نییتب خدمت در را شناسیروان فاد ،است نوع نیا. پرداخت دعا در موجود
 داشت توجه دیبا البته. است روز زبان به معار  انیب و نید به علم خدمت قیمصاد از و
 عوالم و یعقب سمیمدرن دور  در رنسانس از بعد مدرن یهافلسفه تبعبه یتجرب علو  که
 انکار عد  رغمیعل سمیمدرنستپ دور  در آن از پس و کرد انکار را ایدن از ریغ گرید
 آن تبعبه است، کرد  غفلت جردم نفس مسئله مانند عوالم ریسا و آخرم از یعقب
 است ایدن سودمند و خوب یزند  دنباا به نیبنابرا و ایدن بر متمرکز زین دیجد شناسیروان
 یبخش بهبود دنباا به نیبنابرا. کندینم نگا  گرید عوالم و آخرم به اخالق مانند و

 ای مدرن امیاله رب یمبتن انهیفرد را یارهایمع با سالمت به یابیدست هد  با انسان یزند 
 و اصوا به یتوجهقابل موارد در است توانسته ریمس نیا در همه نیا با. است سمیبرالیل

 هماهنگ آخرم عالم و مجرد نفس بر یمبتن یاله متون یهاهیتوص با که برسد یقواعد
. است افتیدر قابل نیادیبن اختالفام وجود رغمیعل مسئله نیا. دارد تینیع  ا  و بود 
 ازآنجا اما مدرن، یشناسروان و یاله یاخالق متون دید هیزاو در تفاوم وجود با هک چرا
 هستند گریکدی بر یفراوان تأثرام و ریتأث یدارا روح و جسم یانیوح متون اساس بر که

 است دیتردرقابلیغ قتیحق نیا ا رچه. است حصوا لقاب متفاوم ریتقر دو از یمشترکات
 با اما؛ هستند ینیادیبن اختالفام یدارا گریکدی با متن دو نیا مشابه، موارد در یحت که

 تیهو لحاظ به بتواند یتجرب دانش رودیم انتظار است، نور علم تیماه کهنیا به توجه
 نیهمچن. شود جهان و انسان قتیحق دربار  یقیعم یمعان درک یراهگشا شیخو ینوران

 الزامام و جینتا اما است متفاوم ینید متون با شناسیروان یکردهایرو و اهدا  ا رچه
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 فلسفه انیب در تواندیم است، گریکدی بر جسم و روح متقابل ارتباط از یناش که مشابه
 کار به یاخالق یدهاینبا و دهایبا یبرخ لیتعل و یاله معار  حیتوض و نییتب و احکا 
 مکار  یادع در موجود ینیبجهان تفاوم رغمیعل که مسئله نیا ندیبرآ. شود  رفته

 تجارب در یگرید زبان به مروربه یاخالق یهاهیتوص مدرن، شناسیروان و االخالق
 که یانیوح یهاهیتوص که آن است دهند نشان رسدیم ظهور به یشگاهیآزما
 است شد  نییتب معاد عقل اساس بر یعبارت به و دباشیم فرد یاخرو سعادم کنند نیتضم
 پرتو در فرد یماد منافع حافظ و کنند تیتقو بلکه ستین شمعا عقل اصوا یمناف تنهانه

 یمعنو و یماد وجه دو با ییسود را نوع نیا یعبارت به. باشدیم زین روح سالمت به توجه
 بدون آن در فرد تیهو که ینیبنجها شودیم محقق کامل طوربه یاله ینیبجهان در فرد،
 .کندینم دایپ تحقق معبود و رب

 ذو مآخ منابع
 میکر قرآن
 ی.اسالم انتشارام دفتر :قم (.تایب.  هیسجاد فهیصح
 دهخدا نامهلغت
 یاسالم علو : مشهد .انتید و یروشنفکر تهیمدرن (.1381.  نیغالمحس ،ینانید یمیابراه

 .یرضو
 و یبراهن یمحمدتق ترجمه .لگاردیه شناسیروان نهیزم (.1388.  گرانید و نسونیاتک
 .رشد نشر :تهران .گرانید
 ،5 د .یشناختروان مطالعات .نفسعزم و ییتنها احساس رابطه (.1388.  بتوا ،یاحد

 .112-95صص
 ا یپ انتشارام :تهران .عاشقان ارید هیسجاد فهیصح جامع ریتفس (.1373.  نیحس ان،یانصار
 .یآزاد
 .یدانشگاه نشر :تهران .نید و علم (.1368.  انیا ر،باربو

 شرکت :تهران .یهاشم جماا ترجمه .نفس حرمت شناسیروان (.1371.  لیناتان براندا،
 .انتشار یسهام
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 .نینخست نشر :تهران .یمهد یداغ قراچه ترجمه .نفسعزت (.1387.  لیناتان براندا،
. هیسجاد فهیصح نگا  از اسال  یتیترب نظا  به یافتیره (.1384.  یمقام و یرشاهیم یجعفر
 .118-99 . صص15 ش .رازیش ینید شهیاند

 نشر :تهران .روزبختیف مهرداد مترجم .شناسیروان نهیزم (.1383.  ویدبل جان سانتراک،
 .رسا یفرهنگ خدمام موسسه
 هجرم انتشارام موسسه: قم .4چ  .اخالق  .ش(. 1378.  عبداهلل شبر،
 موسسه :تهران .یعسگر مشتاق ترجمه .یاسالم اخالق یادهایبن (.1365  .عبداهلل شبر،
 .انشد و نید
 هوش نقش و یاجتماع یعاطف وپرورشآموزش (.1386.  زیپرو ،یدرآمد یفیشر
 .31-7صص  .23 د .تیترب و میتعل مجله .یجانیه
 فهیصح تیمحور با یافسرد  یدرمان کردیرو بر یدرآمد (.1391.  هیمرض ،یفیشر
 .60-43 صص .174 ش .معرفت .هیجادس

 اکبریعل: ترجمه .نینو شناسیروان خیتار (.1384و سیدنی الن.   شولتز، یپ دوان ،شولتز
 .دوران :تهران .گرانید و تیس

 یتی  ترجمه .سالم تیشخص یالگوها کمال شناسیروان (.1384.  دوان شولتس،
 .کانیپ نشر :تهران .داخوش
 السائرین منازل شرح  .ش(. 1379.  الدینجالا بن الرزاقعبد و عبدالرزاق کاشى،

: الزهرا تهران .(شیروانىکاشانى ) عبدالرزاق شرح اساس بر ارىانص اهلل عبد خواجه
 .(س 
 فهیصح یدعاها در آن گا یجا و یبخشود  شناسیروان (.1391.  زاد ان یسیع

 .28-13صص  .174 ش .معرفت .هیسجاد
 .سروش :تهران .العمل زانیم (.1376.  محمد اما  ،یغزال

 شرکت. تهران: (ترجمه  الدین ومعل احیاء  .ش(. 1386.  محمد بن محمد غزالى،
 .فرهنگى و علمى انتشارام
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 فرهنگ نشر دفتر :تهران .االخالق مکارم یدعا ریتفس و شرح (.1370.  یمحمدتق ،یفلسف
 .یاسالم
 بنیاد :تهران .1 ر .البالغهنهج اهدیدگ از ذلت و عزت .(ش.  1379.  محمدتقى فلسفى،
 .البالغهنهج
 المحجۀ کتاب ترجمه: روشن راه (.ش.  1372  .مرتضى شا  بن محمد کاشانى، فیض

 .اسالمى یهاپژوهش بنیاد: مشهد .اإلحیاء تهذیب فی البیضاء
 :تهران .کاربردها و میمفاه هاهینظر یاجتماع شناسیروان (.1391.  وستی ،یمیکر

 .نارسبارا
 جلد از سوم قسمت: بحاراألنوار ترجمه (.ش.  1363  .محمدتقى بن محمدباقر مجلسى،

 .(عج  عصریول حضرم مسجد کتابخانهتهران:  .(همدانى موسوىپانزدهم )
 انیدانشجو در نفسعزم و خود پندار  ارتباط یبررس (.1385.  اریاحمد ،انیمحمد
 .122-109 صص .شناسیروان و یتیترب علوم مجله .خالق ریغ و خالق
 نشر دفتر :تهران .یملع اخالق در آغاز یهانقطه (.1371.  محمدرضا ،یکن یمهدو

 .یاسالم فرهنگ
 شاهد آموزان دانش یافسرد  و نفسعزم رابطه یبررس (.1370.  بهمن ان،ینجار
 .68-53صص  ،25 ش .تیترب و میتعل .اهواز یهارستانیدب
 .کتاب طبع عا  یسهام :تهران .السعاده معراج (.1378.  مالاحمد ،ینراق


