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 چكیده
که با یانصان وزجزد کنوذ. ایون وصو له را فؽوزم و خوزد ههوۀ  یۀنوذگ یذ اجتهواقیاضت 

غوووحیج اجتهوووواقی اههیوووت بصوووواایی در  کنوووذ. ایجوووواد و یوووذاوم روابووووؼیذ ووووویوووهووووا یأیانصوووان
کیفیووت ۀنووذگی  شوکزفایی نیزوهووا  افواایش ب ووزه هزیت وری و درنتیجووه  یوابی افووزاد  ب بوزد 

های ضعوت روابؼ اجتهاقی  ضعوت اجتهاقی دارد. هذف اغلی این پژوهش یبیین وؤلفه
کاربزدی کهووک بوه  کووزین و   هووای قلهووِی ضوواۀی آن در جاوفووه  وتناضوو  بوا پیشووزفت در قوزآن 

شناضوووی اضوووت. رابؽوووه بووا دیگوووزان بخوووش اقظووون گصووتزده در خوووزۀ  قلوووزم اجتهوواقی و روان
دهوذ و وزفایوت در آن یوا خوذود  های روۀانه و وفهزل افوزاد را بوه خوزد اختعواط ویففالیت

کزشذ با رو پژوهش خاضز ویکننذ  ضعوت روان افزاد جاوفه اضتی اۀاینبینی ۀیادی پیش
ای  های روابؼ اجتهاقی وؽلزب  دریچه زا و با شناضایی وؤلفهاضتفاده اۀ روش یحلی  وحت

کّهی و  فزاروی خزاننذه گشزده و اۀ این ؾزیق  قذوی در راه گصتزش روابؼ اجتهاقی اۀ بفذ 
کیفوی بووزدارد. یافتوه شووناختی  هیجووانی و ها در ضووه بخوش روان اریاوای ضووؽج روابوؼ اۀ بفووذ 
گاهی  خزدکارآ آوری  قاقذ  ؾعیی  وذی  خزدو ارگزی  یاباخعقی به وباخثی واننذ خزدآ

 کنذ. وی ها در ضعوت یفاوعم اجتهاقی را بزرضی پزداخته و ناش آن
هوای ضوعوت  ضووعوت روابوؼ اجتهواقی  روابووؼ اجتهواقی در قووزآن وؤلفووههد   کلیدواژه 
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 وقّدوه
ظورف ارتبواع بوا دیگوران  درظود اوقوات روزانوۀ انسوان1۵شده براشاس تحقیقات انجاح

کوردن بوا دیگوران بسوتگی درظد مآفقیت1۵شآد# همچنین  می کیفیوت ارتبواع برقورار  ها بوه 
دارد# فرد با سنج دقیقه رابػۀ ناشالم )مشاجره و درگیری( مؿادل هشت شاـت انورژی مفیود 

کشویدن سوانرده نوخاز دشت می  دهد# تأثیر محرومیت از روابغ اجتمواـی بوه انودازۀ ـوآارر 
هووا شویگار در روز اشوت و هفتواد درظود مشوکات افوراد از وجوآد ارتباؼوات  وؿی  بوین آن

ا تنها دهناشی می های روابغ اجتماـی خوآد درظد افراد از اظآل# مؿیارها و آشی  شآد؛ ام 
گاه  ( و این فاجؿه اشت" 61: 0836اند )ملکی# آ

کآتوواه بووه و ووؾ جآامووؾ اشووامی و همچنووین بسوویا ری از جآامووؾ دیگوور# نگوواهی هرچنوود 
گسسووتدهنوودۀ اخووتاالت# آشووی نشوان کنتوورل و مهووار هووا و  کووه براثوور ـوودح  هووای  اشووت# 

گیوور روابوغ اجتمواـی افووراد شوده اشووت" اهمیوت مسوهله آنجووا خوآد را بیشووتر خویشوتن دامون
که مشاهده می نشان می اگرچوه  کردگان در شػآح باالی دانشوگاهی نیور شآد# تحطیل دهد 

گاه در تؿامات اجتمواـی و برقوراری روابوغ  #بهر شناختی باالی  برخوردارند مؿمآالف از هآش
کنتورل خوآد در برخوورد بوا دیگوران نیسوتند؛ ازایونمیان رو بررشوی مسوهلۀ روابوغ فردی قوادر بوه 

های موؤثر در افورایش تآانوای  آن از اهمیوت  اجتمواـی و  ابؿواد مختلو  آن و نیور تبیوین مؤلفوه
کتواب انسانحال اگر این بررشی با تآجه به آیات قرآن بهبسرای  برخوردار اشت"  شواز  ـنوآان 

گیرد# از اهمیتی دوچندان برخوردار خآاهد بآد"  و هدایتگر ظورت 
تآانود# جهوش  هوا در شوػآح مختلو  ـلموی میها و آمووزش آن ترین مؤلفوهشناشای  مهم

در بؿد روابغ اجتمواـی  بیرگی در بهبآد روابغ و از میان بردن مشکات  و اختاالت رفتاری
 انسان باشد" 

کوه مؤلفوه های روابوغ مػلوآب بوه موآارد یادشوده در  اشاره به این مػلو   وروری اشوت# 
کوه هور شوآد" ویژگویاین پژوهش محدود نموی کوریم وجوآد دارد  هوا و ظوفات فراوانوی در قورآن 

گذاشته و آن را به شومت رابػوه یا به نآـی می آب و موؤثر شوآ  ای مػلو تآاند# بر روابغ تأثیر 
  شوناختی# هیجوانی و اخاقوی تقسویمتوآان بوه شوه بخوش روان هوا را میدهد" همۀ این ویژگی
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گووردآوری همووۀ ایوون مووآارد بووه نگووارش پووژوهش هووای متؿووددی نیازمنوود اشووت" در ایوون کوورد" 
که نقش آن هوای وشویلۀ پوژوهشها در بهبآد روابغ بوهمختطر تاش شده# مآاردی بیان شآد 

های متؿدد ثابت شده اشت"ثبات رشیده و اهمیتشان در پژوهشمیدانی به ا
نتیجوۀ ایوون پووژوهش حوداقل از شووش نیوور  وروری و ارزشوومند اشووت: نخسوت بووه دلیوول 
ی در ایوون زمینووه؛ دوح از نیوور  اهمیوت مآ ووآؽ# نیوواز جامؿووه و در دشووت نبوآدن پووژوهش جوود 

هووای قرآنوِی متناشو  بووا  هوای اجتموواـی قورآن و رشود و تآشوؿۀ آموزه بازشناشوی و تبیوین آموزه
گاه هووای جووذاب و  شووازی مووردح نسووبت بووه آموزه ـلووم روز و نیازهووای جامؿووه؛ شووآح بوورای آ

کووریم؛ چهووارح از نیوور بهره کاربردی متؿووالی قوورآن  شووازی هرچووه بیشووتر راهبردهووای  منوودی و 
هووای مآجووآد در روابووغ اجتموواـی در شوورایغ قرآنووی# بوورای دفووؾ و رفووؾ اخووتاالت و آشووی 

گآن و ای اشامی در بؿد روابغ اجتماـی؛ سونجم بورای اثبوات پیشوتازی  شاخت جامؿه گآنا
که قورآنقرآن در ـلآح اجتماـی# روان  نسولی هور بورا  شناشی و ارتباؼی و اثبات این مدـا 

وم  »آورد: ارم وان موی به تازه مػلبی ن   اهلل  ل 
 
وانٍّ یُ أِل م  وُه ِلر  ِرل  واسٍّ ُدو  ُدون    ن  وانٍّ و  ال  ِلن  م  ُهوآ  ز  واسٍّ ف  ن  ن 

ِد  یِفو وانٍّ ج  م  ِ ز 
وی یووُکوول  وو  ٌ ِ ل  حٍّ    وآ  ِ ق 

ُکوول  ود   ن  ـِ ووٌد و   ِق ی  ِح ال  وهی  آ  ( و 6/31: 0813)ابوون بابویووه# « ام 
گشآده شدن افق ای قورآن بوا ـلوآح روز در بؿود روابوغ  رشوتههای تازه بورای روابوغ میوانششم# 

 اجتماـی"

 پیشینه
هوای بسوویاری هوم در ـلووآح دینوی و هووم در بوه ـلووت اهمیوت روابووغ اجتمواـی# پووژوهش

کووه پوورداختن بووه همووۀ آنـلووآح اجتموواـی و روان هووا در ایوون مجووال شناشووی انجوواح شووده# 
گرارش میرو نردیاسذیر نیست؛ ازاین امکان  شآد" ترین تحقیقات مرتبغ با مآ آؽ 

اظوآل و راهبردهوای ارتباؼوات »# در پژوهشوی بوا ـنوآان 0838" ـلی احمد سنواهی# 0
ترین اظوآل و راهبردهووای  شواخض« شناشوویهوای دینوی و روانمواـی براشواس آموووزهاجت

کووه مسووتند بووه آموووزه شناشووی اشووت# اشووتخرا  و هووای دینووی و روانتؿاموول اجتموواـی را 
کرده اشت؛  تبیین 
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الگوآی روابوغ اجتمواـی بور مبنوای »# در پژوهشی بوا ـنوآان 0838" نرگز مآحدی# 6
ِی قرآنووِی « قوورآن ـنووآان مػووابق بووا شرشووت انسووانی افووراد اجتموواؽ را بووه سوونج الگووآی رفتووار

کرده اشت؛  الگآهای روابغ اجتماـی ـر ه 
کرمووی و دیگوووران# 8 بررشووی اظووآل روابوووغ »بووا ـنوووآان  # در پژوهشووی0836" مرتضووی 
اظوآل « هوا یاب  محتوآای  از ایون آموزه های شورۀ حجرات و مودل فردی براشاس آموزه بین

فردی و مآانوؾ ارتبواؼی را از شوورۀ حجورات اشوتخرا  غ بینفردی# آداب روابارتباؼی بین
کرده  اند؛ و تبیین 

جامؿووۀ مػلووآب اخاقوی در اندیشووۀ ـامووه »# در پوژوهش 0831" مهودی شوولػانی# 1
هووای اخاقووی جامؿووۀ مػلووآب انسووانی از نیوور ـامووه توورین ویژگوویبووه مهووم« ؼباؼبووای 

 ؼباؼبای  پرداخته اشت"

کووه تووأثیر و اهمیووت آن مت روابووغ میهای شووا پووژوهش حا وور بووه مؤلفووه هووا# در پووردازد 
منودی از نتوایج  های میدانی به اثبات رشویده اشوت و همچنوین ایون پوژوهش بوا بهرهپژوهش
کند" ترین شاخضکآشد# مهمهای پیشین میپژوهش  ها را از قرآن اشتخرا  و تبیین 

 روش پژوهش
بهووره بوورده اشووت" روش  ایوون پووژوهش بوورای دشووتیاب  بووه هوودف از روش تحلیوول محتووآا

ها اشووت" تحلیوول  ها و اندیشووه هووای مناشوو  در تبیووین دیوودگاه تحلیوول محتووآا یکووی از روش
محتآا درحقیقت فن  پژوهش ـینی و اظآلی برای تفسیر و تحلیل متن اشوت" تفکور بنیوادی 

هووا# و  ایون روش ـبووارت اشووت از: قورار دادن اجوورای یووا موتن )کلمووات# جمووات# ساراگرف
که انتخاب   امثال آن کوه از پویش تؿیوین شوده می بسته به واحدهای   اند"  شآند( در مقوآالتی 
 (63: 081۵)باردن# 

کتاب هوای حووزۀ روابوغ اجتمواـی ها# مقاالت و آخرین پژوهشنگارنده ابتدا با مػالؿۀ 
شناشووووی اجتموووواـی# ـلووووآح ارتباؼووووات و ـلووووآح شناشووووی# روان در ـلووووآح مختلوووو  جامؿه

کوورده# شوو ز بووا توودبر در آیووات قوورآن  اجتموواـی شوواخض های مووؤثر در روابووغ را اشووتخرا  
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د نیوور را یافتووه و بوا تلفیووق آیووات و نتووایج های موور کآشویده اشووت# آیووات مورتبغ بووا شوواخض
ها را در شووه بخووش  بنوودی و مؤلفوههوا ذیوول ـنواوین ـلمووی# پووژوهش را ـنوآانآخورین پووژوهش

کند"روان  شناختی# هیجانی و اخاقی تبیین 

 های سالوع روابط اجتهاعی در قرآن وؤلفه
دۀ روابووغ دهنوتورین ـناظور یووا اجورای تشوکیلهای شوامت روابوغ اجتموواـی مهوم مؤلفوه

که بدون آن ها بوا  سذیر نیست" بخشی از ایون مؤلفوه ها برقراری ارتباع مػلآب امکانهستند# 
کووووه ادنیوووای ذهنووووی و روان های  هووووا بوووا ـنووووآان مؤلفووووهز آنشوووناختی افووووراد موووورتبغ اشوووت 

کنترل آن روان هاشوت شناختی یاد شده# بخشی مربآع به احساشات و هیجانات و مهار و 
های هیجانی شناخته شوده و بخوش دیگور اخوا  و مونش ارتبواؼی اشوت  هکه با ـنآان مؤلف

گرفته اشت" که ذیل ـنآان مؤلفه  های اخاقی قرار 

 شناختیهای روان وؤلفه
کووه تجربووۀ درونووی نامیووده می شووناختی چیووری را مػالؿووه میـلووم روان شووآد؛ یؿنووی  کنوود 

تیجۀ تطمیم و تطومیم نیور بور های فرد مورد مػالؿه" رفتار ن ادراکات حسی# افکار و خآاشته
گرایش مبتنی اشت" ـلوم روان گاهی و  های  شوناختی تحلیول فراینودهای ذهنوی و شواختآ

کوه جامؿوه حاظولmayer, 1995: 68" )اشوتحافیوۀ آدموی بورای درک رفتوار  جموؾ ( ازآنجا
تا افراد و درنتیجه مجموآؽ افوراد شآد# مگر آنکه تاافراد اشت# اجتماؽ انسانی شالم نمی

شوووناختی های روان شوووناختی برخووووردار باشوووند؛ بنوووابراین منیوووور از مؤلفوووهاز شوووامت روان
که شبا رفتواری خاظوی را در پو  دارد و بوه شوامت ادراکوات#  ادراکات و افکاری اشت# 

کما می افکار و خآاشته  کند"های فرد و جامؿه 

گاهی  خودآ
گووووواهی  و پویشوووووی ه#دهنووووودششووووواز شووووواختاری خآدشناشوووووی# مفهوووووآح از فراتووووور خآدآ

 و ـآاؼوووو  نیوووور و شووووناختی فراینوووودهای و شوووواختارها رشوووود از کووووه اشووووت# بخش انسووووجاح
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گواهی و تآجوه #شوامل درک و شوآد می حاظل آن در تنیده احساشات  وجوآدی# ابؿواد از آ

اشوت" )لػیفیوان و  زمان فرایند در خآد رفتارهای و ها گرایش احساشات# افکار# ها# ویژگی
 (011: 0836شی # 

گوا گواهی بوه گورایش هیخآدآ  شوناختی یفراینودها و شخطوی تفکورات بور نیوارت و آ

 توأثیر شوازگاری و شوناختی فراینودهای فوردی#بوین تؿامات در تآاند که می فرد اشت خآِد 

 (00: 0831بگذارد" )ابآالقاشمی#  مثبت
گوواهی بووه مؿنووای شووناخت و بطوویرت نسووبت بووه خطآظوویات# نقوواع  ووؿ  و  خآدآ

کووردار فوورد# و بووهقووآت# ـایووق و شووایق#  کلووی شووناخت و همچنووین افکووار# اـمووال و  ؼووور 
گاهی نسبت به  کوریم « خآد»آ کریم# برای انسان اموری وا و  و مبورهن اشوت" قورآن  در قرآن 

ٖنُسهاّنُعُلهیُنٖفِسهِهُبِصه>فرماید:  می ت قلبوی و یورت بوه مؿنوا  رؤی( بطو01" )قیاموت/ <ةرُیُبِلاإٖلِ
شناشوود" ر اشووت و خووآد را خووآب مووییش بطوویز خوووبوواؼنی اشووت" انسووان بوور نفوو ادراک

( و 83۵/ 6: 0111( انسووان شواهد بوور نفوز خووویش )شوویآؼی# 063/ 61: 0861)ؼباؼبوای # 
(؛ یؿنی به نفز خآد مؿرفتوی تواح و 01۵/ 66: 0861نا به خآد و ـمل خآد اشت )ؼبرشی# یب

کمواالت و ن(؛ هوم بوه تآانوای 011/ 08: 0161کامل دارد )فخر رازی#  قواع قوآت خوویش و هوا# 
کاشوتی هِهُلُکّنهؤد> هوا# تقطویرات و نقواع  وؿ  خوآد:هوم بوه  ٖنُسهاُنِلُرٕبِ اإٖلِ هّهُعُلهیذِلهُ *ؤٕنُ ُوِؤٕنُ

کفرانگری خآد شهادت می1_ 6ات/ یـاد" )<ٔدیُلُشِه دهد )قػ #  ( انسان در روز قیامت بر 
( مقطوووآد از 810/ 81: 0103(؛ شووهادتی بووه حووق برـلیووه خووآد" )زحیلووی# 83۵3/ 6: 0106

گواه و بور ناش اشوی یه خآدش ایشاهد بآدن انسان ـل کفرانگر  خآد آ که انسان به  ن اشت# 
ووا مسووهله ایوون 61/۵30: 0811)ؼباؼبووای #  خووآد شوواهد اشووت  گوواهی توواح دارد؛ ام  ( و از آن آ

گاهی خآد پرده می گاهی بر دانای  و آ که  ٖلُقهی>افکند:  اشت 
ُ
( 0۵اموت/ ی)ق"  <ُرّهیُوُعهاِذوُلهٖوأ

( و 660/ 1: 0111و مؿذار بوه مؿنوا  شوتر و پآشوش اشوت )زمخشوری# « مؿذار»ر جمؾ یمؿاذ
که انسان خآدش را خآب مییه به انضماح آیۀ قبل ایمؿنا  آ شناشد# هرچند بورا   ن اشت 

کردن نفز خآد پرده  (011/ 61: 0811ندازد" )ؼباؼبای # یها ب نهان 

کریم با ارائ کلیدی ؼای # میوران تکلیو  هورکز را براشواس وشوؾ و از شآی دیگر قرآن  ۀ 
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>تووآانش مقووورر فرمووآده و فراتووور از تووآان فووورد او را تکلیوو  نکووورده اشووت:  یّاُل
ُ
هههّةاهَّلّلُنٖفسهههْاِؤإل ُکٕلِ

کلمۀ 636بقره/ " )<ّوٖسُعُها   و تمکون اشوت؛ یؿنوی آنچوه فورد توآان یبه مؿنوا  تآانوا« وشؾ»( 
/ 0: 0111شار نیاورد و او را به تنگی و شوختی نینودازد" )زمخشوری# آن را داشته باشد# بر او ف

کوه خداونود در بو886 تی  کامی اشت مػابق بوا شون  ن بنودگانش جوار  شواخته و ی( این آیه 
ت ا که از مراحل ایآن شن  کورده یواز بنودگان خوآد تکلیوا مان# آن مقدار را بور هرین اشت    

کوه درخوور نیرا تکل که درخور فهم او باشد و از اؼاـت# مقدار  کورده    بنوده یرو و تآانوایو  
که مردح قدرت آن را دارنود# بوه یؿنی خداوند چی(؛ 631/ 6: 0811باشد )ؼباؼبای #  ر  را 

کرده و چیآنان امر  کسی تآانایا از آن نهی  که  کند" )ؼبرشی#    نمیی  آن را ندارد# تکلیر  
ن الزموووۀ تشووخیض میووران تکلیوووِ  تبووؾ آ( الزمووۀ تشووخیض میووران وشوووؾ و بووه603: 8 # 0861

گواهی  کواح خآدآ گاهی از حاالت# احساشوات# و نقواع قوآت و  وؿ  و در یوا  هرکسی آ
گواهی الزموۀ هرگآنوه تکلیو # اقوداح و ـملوی اشوت و ایون  کوریم خآدآ اشت؛ بنابراین در قرآن 

ه فووورد تنهوووا برداشوووتن مآانوووؾ و ؼوووور ذاتوووی در وجوووآد انسوووان نهادینوووه شوووده" وظیفووومهوووم بوووه
گاهی پرده افکنده و مآج   فلت فرد از آن شده اشت"ه حجاب که بر این آ  ای  اشت# 

کوه انسوان خوآد را بشناشود" )مجلسوی# یانود: بهتورفرمآده اماح ر ا؟ع؟ ن ـقول آن اشوت 
کوواری بووه تآانووایی( انسووان ـاقوول پوو8۵6/ 1۵: 0118 هووا# ـایووق و شووایق خووآد  ش از هوور 

های خوآد ـمول  ها و خآاشته ه# مػابق با تآانایری از خػا و اشتبایشد و برای جلآگیاند می
کوه بورای تمواح اموور زنودگی خووآد یکنود؛ بنوابرا می گواه انسوانی خردمنود اشوت#  ن انسوان خآدآ

کوریم می ری مییور  از خوآد برناموهیبراشاس شناختی ظوح هِذ>فرمایود:  کنود" قورآن 
ُ
یإل ُنُضهٕلُ

نٖاةُیهاٖلُحیّهٖنِفهیُّسهٖع ّهههٖنٖحُسهیُاُوّههٖنیُالههٕدّ ٕنُ
ُ
کوارتریِن مووردح ( زیوان011/  " )کهوو <ٖحِسهّنوُنّصهٖنعاْیّّبوُنأ
که شورش را خیور و بودی ( چنوین 061/ ۵ : 0161بینود" )م نیوه#  اش را نیکوی می کسی اشت 
تآانود# ـملکورد  کنود و ؼبیؿتواف در ارتباؼوات خوآد نمی فردی در دنیای   یرواقؿی زنودگی می

کنتوورل آن ه بووه نقوواع  ووؿ  میدرشوتی داشووته باشوود" شووناخت و تآجو هووا و تآانود فوورد را در 
 انجاح ـملکرد ظحی  یاری رشاند"

گاهی با افرایش شناخت جایگاه و منرلوت خوآد و پژوهش که خآدآ ها نشان داده اشت# 
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گاهیهای میان( و شناخت تفاوتSanchez & Nappo, 2008: 224دیگران )  فردی و دیگرآ
( شوب  بهبووآد روابوغ اجتموواـی و درنتیجوه ارتقووای شووػ  0۵1: 0831)خوانراده و دیگووران# 
 شآد" شامت جامؿه می

گاهی مهووم ل خوووداآ گوواهی از دیووودگاه قوورآن در مرحلووۀ او  توورین راهبردهوووای افوورایش خآدآ
 (  60( و در مرحلۀ بؿد تفکر و تأمل در وجآد خآد اشت" )ذاریات/ 03)حشر/ 

 خودكارآودی
کفایشا احساس خآدکارآمدی یا کنار آمودن تیقابل و تیستگی# یؿنی  زنودگی و  بوا در 

کوهیکارهوا انجواح بورای خآد های تآانمندی و ها مهارت دربارۀ فرد داوری و قضاوت  در   

توآانم( بوه بواور  شازۀ خآدکارآمدی )باور به اینکوه مون می .دارد ازین هاآن به ژهیو های تیمآقؿ
که کلی فرد دربارۀ تآانمندی و قابلیت  الگآهوای تآانود می خآد نوبۀ به های خآد اشاره دارد 

دهود"  قورار ریتوأث تحوت انسوانی تجربوۀ شوػآح مختلو  در را جوانییه و رفتواری فکوری#
 (۵1: 0833و دیگران#  انی)ؼهماش

کووریم انسووان مآجووآدی ـووادی نیسووت و در زموورۀ دیگوور مآجووآدات قوورار  از دیوودگاه قوورآن 
کوه مبودص ح نمی ر احسواس و حرکووت اراد  لۀ آن بویوشوات اشوت و بوهیوگیورد؛ بلکوه روحوش 

فِ>قدرت دارد# روحی الهی و منسآب به خداونود اشوت:  َُ وِحهِهِهِوهٖنیهُوُنُفه ( 3/  )شوجده "<ّر
که در  من آ که خداونود یاین جمله  ات مربآع به خلقت انسان آمده و به مؿنی این اشت 

بودان (# 811/ 06: 0811ده )ؼباؼبوای # یو  و منسآب بوه خوآد در انسوان دمیاز روحی شر
کوه انسوان شوأن و جایگوواهی مناشو  بوا مقواح ربووب  دارد )بیضوواوی#  / 1: 0103اشواره دارد 

کوه او را الیوق 661 ( و ایون شوب  شورافت و ـیموت مقواح انسوانی اشوت" شورافت و ـیمتوی 
کرده اشت:  ِئکُ>خافت خداوند در زمین  ُ ِلٖلُهاُل ٖرِضُخیُجاِعٔلفِیِؤنِِٕ ُوِؤٖذُقاُلُرٕبّ

ُ
ُفهْهُقهاّلوایلِاْٖل

ُتٖجُعّلفِ
ُ
هیُُههاُویٖفِسهّدفِیُّهاُوٖنیأ ّسُلهُ ُقهاُلِؤٕنِ ّ ِبُحٖههِدُ ُوّنُقهٕدِ ُواُسُوُنٖحهّنّنُسهٕبِ یٖسهِفّ الهٕدِ ٖعُلهّنُوهااُل

ُ
أ

کنود"  ان موییون و آثوار و خوآاص آن را بیقت خافت در زمویه حقین آی(  ا81" )بقره/ <ُتٖعُلّهوُن
که  کواح یوت شوده بوه ایوه از مائکه حکاین آیدر اساشخی  کوه مائکوه از  ن مؿنوا اشوؿار دارد 

که فرمآد م کوه ا دهیون فهمیفوه بگوذارح# چنوین خلیخآاهم در زمیخدا  تؿالی  ن ـمول یوانود 
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نوی بوه ـلوت یانود مآجوآد زم دانسوته یشوآد؛ زیورا م ین میر  در زمویورباـث وقآؽ فساد و خوآن
ن داِر توووراحم و ی   ضوووبی و شوووهآ  باشووود و چوووآن زمووویاد مرکووو  از قوووآیووومووواد  بوووآدن# با

شوآد# مرکبوواتش در مؿوورر انحووال# و  ار مییمحودودالجهات اشووت و مراحمووات در آن بسوو
وۀ فسواد و بػووان واقوؾ میانتیواح شوآد# الجوورح زنودگی در آن جور بووه   هوا و اظوواحاتش در مین 

رشود# جور بوا  کموال نمویشآد و بقا در آن بوه حود  ظورت زندگی نآـی و اجتماـی فراهم نمی
کووه ازنوودگی دشووته ر  یوورن نحووآۀ زنوودگی بوواالخره بووه فسوواد و خووآنیووجمؿووی و مؿلووآح اشووت 

که از ناح آن پکه مقاح خافت همان  انجامد" در حالی می شآد# مگور  داشت تماح نمییگآنه 
 ر اویشگر مستخل  باشد و تموامی شوهآن وجوآد # آثوار و احکواح و تودابیفه نماینکه خلیبه ا

کنود؛ البتوه آن شوهآن# آثوار و احکوواح و تودابیورا حکا کوه مسوتخل  بورای توأمیت  هووا ن آنیر  
کوه مسوتخل  این برا  خآد مؿیفه و جانشیخل کرده اشت و خودا  شوبحان  فوه ین خلیون 

ط  به ظوفات ـل ا به اشماء حسنا و مت    از ظوفات جموال و یایواشت# در وجآدش مسم 
ه از هور نق س از هور شور  و فسواد  اشوت و جوال اشوت و در ذاتوش منور  طوی و در فؿلوش مقود 

که در زم فهیخل که زندگی زمیا   کند# با آن آثار   ق مقواح خافوت ینی دارد# الین نشآ و نما 
ه از هور ـیتآاند آی ی  نمیخته با آن همه نقض و ـیست و با هستِی آمین   و یونۀ هستِی منر 

س از هر ـدِح خدا گوردد ن مؿنوا برموییوکاِح مائکه بوه ا  شآد" خاظۀ ینقض و وجآِد مقد 
که آن خلیفه قرار دادن فقغ به ایکه خل انگر خدا باشود و ین# نمایفه و جانشین منیور اشت 

دهود؛ بلکوه بورـکز او را بوه شوآ  فسواد و شور  یشوی بوه او نمین نماینی اجازۀ چنیزندگی زم
ه>ن شوخن مائکوه فرموآد: یوکشاند" خودا  تؿوالی در رد  ا می یِؤٕنِ

ُ
أ " )بقوره/ <ُتٖعُلّههوُنٖعُلهّنوهاال

کووواح بوووه دو نکتوووه اشوواره دارد: اول اینووه و شوووی( زم81 نکوووه منیوووور از خافوووت یادشوووده یا  
ن بآده و دوح اینکه این خافوت تنهوا بوه شوخض آدح؟ع؟ اختطاظوی ینی خدا در زمیجانش

اینکووه خوودا  انوود" نکتووۀ قابوول تآجووه ن مقوواح بووا او شووری یوور در ایوونوودارد؛ بلکووه فرزنوودان او ن
ر  در آن را از یووورن و خووآنیشووونهاد مائکووه# مسوووهلۀ فسوواد در زمووویشووبحان در ساشووخ و رد  پ

کوه نوه# خلیفوه زمیخل کوه مون در زمو فوهینوی نفوی نکورد و نفرموآد  ر  یورگوذارح# خوآن  ن مییا  
کرد و فساد برنخآاهد انگ گفت و آن ایخت؛ بلکه مػل  دینخآاهد  ان یون مینکه در ایگر  
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که مائکه به امطلحتی هس کننود؛ ولوی  ستند و نمییفای آن قادر نیت#  تآاننود آن را تحمول 
کووه آن را تحمول و ایفووۀ زمین خلیوا کنود" آر # انسووان از خودا  شووبحان ینوی قووادر اشوت  فووا 

که در وشؾ و ؼاقت مائکوه ن دهد و اشرار  را تحمل می ش مییکماالتی را نما سوت" یکند# 
که ش فرمآد: من می ه>(" 031/ 0: 0811د" )ؼباؼبوای # یودان ما نمیدانم آنچه را  یِؤٕنِ ٖعُلهّنوهاال

ُ
أ

از جهوووت مطووولحت در خلقوووت انسوووان و خیووور و رشووود و ـلوووم و حسووون تووودبیر و  <ُتٖعُلّههههوُن
کووه مائکوه از آن بو  (؛ 081/ 0تووا:  اؼوواؽ بآدنود )ؼآشوی# ب خآدنگهوداری و ؼواـتی اشوت 

کو یؿنی من از ظواحیت گواهم  / 0: 0106دانیود" )بحرانوی#  ه شوما نمیهای  در ایون مآجوآد آ
061)

کووه خوودا  تؿووالی تآانووای  کووه بووه فؿوول  هووای  در انسوواننتیجووه ایوون اشووت  هووا قوورار داده 
نمووای خووالق و جانشووین او در زمووین باشوود و ایوون یؿنووی تآانوود# آیینووۀ تموواح هووا میدرآوردن آن

کووه تآجووهکارآموودی فووآ  بووه آن بوواور بووه  الؿووادۀ انسووان در زنوودگی اجتموواـی بوور روی زمووین# 
 شازد" خآدکارآمدی را در انسان شکآفا می

که تحوت توأثیر خآدکارآمودِی فورد قورار دارد# روابوغ اجتمواـی اشوت"  یکی از جنبه های  
 آنوان ریتفسو و اشوتدالل تفکور# نیو همچنو شوانیها  ستگییشا و هوایتآانمنود افوراد بوه بواور

الشوؿاؽ  را تحوت آنوان زنودگی ختلو م های جنبه ها تیمآقؿ و مسائل با شدن مآاجه هنگاح
 دهد"  می قرار

کوه خآدکارآمودی بوا افورایش انگیوره افورایش خوآدتنییمی#  #تحقیقوات نشوان داده اشوت 
کوواهش پرخاشووگری شووب   افوورایش خووآش کوواهش اشووترس و  بینی# افوورایش ر ووایتمندی# 

ی روابغ میان کم  کیفی و  بهبوآد ( 33: 0838شآد )حیودری و دیگوران# فردی میبهبآد شػ  
کوه خوآد مقدموه و الزموۀ شوامت نوبوۀ خوآد بوه شوامت روانوی افوراد موی روابغ نیر به انجامود# 

 اجتماـی اشت"
کریم با تآظویه بوه ایموان )بقوره/  _ 83هوای ارتبواؼی )نمول/ ( و افورایش مهوارت06۵قرآن 

کارگیری شیآۀ اقنواؽ11 ( 81؛ بقوره/ 11؛ اشوراء/ 16؛ ص/ 63کاموی )حجور/  ( همچنین به 
 های افرایش احساس خآدکارآمدی در افراد را فراهم شاخته اشت" مینهز
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 های هیجانی وؤلفه
ک یا ا تشاش در ذهون# احسواس# فکور# حالوت روانوی و  هیجان ـبارت اشت از هر تحر 

کووردن براشووواس آن" بیآلوووریکی مخووتض آن# و دامنووه ای از تمووایات شخطووی بوورای ـموول 
1992) oxford,( کوه از جانوو  حوواالت یجووانی ویژگویهای ه منیوور از مؤلفووه هووای  اشووت# 

گذاشوته و آن را بوه حالوت مػلوآب و  هیجانی و احساشی و روانی خاص بور روابوغ فورد توأثیر 
 آورد" سسندیده درمی

 خودوهارگری
 که اشت ای کلیدی ویژگی ارزشمند و زندگی یا برای انسان ـالی تآانای  خآدمهارگری

( Kross & Mischel, 2010: 428" )شوازدمی متمایر انیهای حیآ گآنه دیگر از را آدمی وجآد
 تموایات# تواِش  بوه نیازمنود و هشویار# ـمودی# مهوارت و تنیویم خآدمهوارگری تآانوای 

 بورای هودفی کوردن متآقو  کوه مسوتلرحخوویش اشوت؛ چنوان هیجانوات و افکوار رفتارهوا#

 چوآن رهوای حود مؿیا توا خوآد رشواندن و تر مودتؼوآالنی شوآدمندی بوا هودفی بوه رشیدن

که بر می قادر را افراد اشت و  اجتماـی انتیارات و ها#ارزش ها#آرمان و  فردی ابؿاد شازد# 
  (Mead & et al, 2010: 511) "باشوند داشوته ارادی مهوار خوآد زنودگی اجتمواـی

 خآدکوار رفتارهوای و ها#تکانه ها#هیجان گرفتن افکار# نادیده در فرد تآانای  خآدمهارگری

  کنود"  می شوازگار هواآن و مػالبوات جدیود هوای محیغ بوا را فورد کوه هاشوت دتـا یوا

(Kruglanski & Kopetz, 2010: 70) 

ا کریم واژۀ خآدمهارگری وجآد ندارد؛ ام  که مفاهیمی در قرآن  کننودۀ مفهوآح تبیوین هست 
کووه واژۀ مؿووادل و متوورادف اشووت" نردیووا خآدمهووارگری گفووت  توورین مفهووآح و شوواید بتووآان 

کووریم# واژۀ تقوآا اشووت" بووا مػالؿووۀ دقیوق نیوورات و تؿوواری  مختلوو  خآدم هوارگری در قوورآن 
کارکردهوووای آن روشووون می کوووه خآدمهوووارگری دربوووارۀ خآدمهوووارگری و ابؿووواد و  هموووان  شوووآد# 

کوریم در آیوات بسویاری  می تقآا تؿبیور به آن از کریم قرآن که اشت داری خویشتن کنود" قورآن 
کارکردهووا و راهبردهووای افوورایش آن پرداختووه بوا ـنووآان تقووآا بووه مسووهلۀ خآدمهووا رگری# ابؿوواد# 

گفت مهم کارکرد تقآا )خآدمهارگری( در حوزۀ روابغ فورد بوا دیگوران# اشت" شاید بتآان  ترین 
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کوه در آیوۀ  کردن قدرت تشخیض اشت  اُیه>شوورۀ انفوال بوه آن تطوری  شوده اشوت: 63پیدا 

ُ
هِذیّٕأ

ُ
ّقهوااهَّلُلیُههاإل ۀ ی" فرقوان ظو<ّفٖرُقانههاْٖجُعهٖلُلّکهٖنیُُنآُوّنهواِؤٖنُتٕتُ اشووت و در « فور » ۀ مبال وه از مواد 

که به خوب  حق را از باؼل جدا میینجا به مؿنا  چیا  کند" ر  اشت 
کآتاه و پرمؿنا یا کورده و آن یوشاز انسوان را ب ن مسائل شرنآشتیتر کی از مهمین جملۀ  ان 

که انسان به شآ  پیا   وجوآد یهوا هوا و بیراهوهشوه پرتگواهیرود# هم ا مویه روز ینکه در راهی 
که اگر آن کوه اثور  از  ر نکند# چنان شقآع موییند# نشناشد و پرهیها را به خوب  نبدارد  کنود 

و بوود# دوشووت و یووا ن مسووهله در ایوون راه شوناخت حووق  و باؼوول# نیتوور او بواقی نمانوود" مهووم
ن یوتی اشوت" اگور انسوان اا بودبخیوبخش# و شوناخت ـآامول شوؿادت  انیود و زیودشمن# مف

دن بووه مقطوود بوورا  او آشووان اشووت )مکووارح شوویرازی و یحقووایق را بووه خوووب  بشناشوود# رشوو
 شآد"سذیر می ( و این تشخیض در شایۀ تقآا امکان010/ 1: 0811دیگران: 

کما می که در هر مآقؿیتی رفتاری متناش  نشوان دهود و  قدرت تشخیض به فرد  کند 
که نیازی به واک کورده و از درگیور شودن در در مآاردی  نش نیست# بوه راحتوی مآقؿیوت را تورک 

که شرانجاح نیکوی  برای او# دیگوران و یوا روابوغ بوین آن هوا نودارد# بپرهیورد" ایون ماجراهای  
کووه هموراه بووا مؿیارهووا و نکتوه مهووم تورین اظوول در برقووراری روابوغ مػلووآب اجتمواـی اشووت# 

 کریم به تفطیل بیان شده اشت" اش در قرآن های اخاقی و رفتاریکاری ریره
بوه آن  که اشت چیری از شیء نگهداری و حفظ مؿنای به «وقی»تقآا در ل ت از ریشۀ 

( و نیوور 368/ ۵: 0113فراهیودی#  ؛666/ 0۵: 0101منیوور#  رشوواند )ابون می آشوی  و آزار
کووه حفوظ و  نگهوداری چیووری از خواف و ـطوویان در خوار  و در مقوواح ـمول اشووت؛ چنوان

ت#  (618/ 08: 0181 کند" )مطػفآی# نفز را از تمایات و شهآات نفسانی حفظ می ـف 
کنترلوییو" یوا ن دار  اشوت شوتنیتقآا به مؿنوی خآدنگهوداری و خو درونوی اشوت#   رو  

کوه ماشویکنود و نقوش ترموری ن ان شهآات حفظ مییکه انسان را در برابر ؼ  ن یرومنود را دارد# 
دارد" تقوآا هموان حالوت  بوازمی کها  خػرنوایو از تندروها حفظ  وجآد انسان را در پرتگاه

کنترل شتنیخو م شودن در ی  هموان تسولیتقوآانفز و تسلغ بور شوهآات اشوت و بو   دار  و 
کنتورلیبرابر شهآات شرکش و از ب هوا اشوت" )مکوارح شویرازی و دیگوران: بور آن  ن رفتن هرگآنه 



 1441تابستان/155ش/ویکنچهلسال  91

0811 :66 /616) 
که شده ارائه دیگری نیر مؿانی تقآا از مفهآح مهوار و  متضمن نحآی به هاآن همۀ اشت 

 و تورس# (# اجتنواب#01: 0863بانی# خآدنگهداری )مػهوری#  بازدارندگی اشت" خویشتن
 در نیور روایوات نوی اشوت" درازجملوۀ آن مؿوا  (61۵: 0811 آملوی# یگنواه )جوآاد از تحاشوی

 بور ت# و مالکیوتـطوم محارح# حطون# از ک    از اجتناب# حرز# شخن مفهآح تقآا تبیین

را ورؽ  تقوآا اشوت و اشواس آموده میوان بوه (616-663: 0866آمودی#  شوهآت )تمیموی
 بوازداری و )خوآد( نفز اشاشی تقآا مهار ـنطر اند؛ بنابراین دانسته (00/838: 0113# نوری)

 هدف اشت"  با متؿارر امور از آن

 الهوی تقوآا انگیورۀ اشویاش تنها نقػۀ تمایر خآدمهوارگری و تقوآا انگیورۀ آن اشوت و محوور

: 0106اظوووفهانی#  را ووو  ؛110/ 0۵: 0101؛ ابووون منیووور# 080/ 6: 0111اشووت )ابووون فووارس# 
که در خآدمهارگری به آن تآجهی نشده اشت"330  ) 

کنتووورل در آموزه لت و یاِر فضووویوورومنوود مؿنوووآ  مؿین  هووای قرآنووی# تقوووآا )خآدمهووارگری( و 
که جملۀ ار میت او به شمیاس شنجش شخطیافتخار انسان و مق ٖکهُرُوّکٖن>آید؛ تا آنجا 

ُ
أ ِؤٕنُ

ّکٖن ٖتقها
ُ
شوؿار جواودانی اشواح درآموده و دارای آثووار یووا ( بوه ظوورت 08)حجورات/  <ِعٖنهُداهَّلِلأ

کتوی یفرما می ؟ع؟فراوانی اشت؛ ازجمله امیرالمؤمنین د: تقآای الهی شوب  نجوات از هور ها
هوای قرآنوی# تقوآا )خآدمهوارگری( اشواس  در آموزه( بنوابراین 8۵0: 0101اشت" )نهج البا ه# 

کرامت انسانی اشت" لتیۀ فضیو سا که نتیجه آن رشیدن فرد به مقاح واالی   هاشت# 
کاربرد متؿارف واژۀ تقآا در میان مردح می کوه رابػوه  از زاویۀ دیگر و با تآجه به  گفت#  تآان 

مهووارگری در برابوور مؿاظووی# ای دوؼرفووه اشووت" فوورد بووا خآدمیووان تقووآا و خآدمهووارگری رابػووه
ق به فضیلت تقآا می ( و بوا ایجواد روح تقوآا 8۵: 0833بیرگی#  شوآد )رفیؿوی هنور و جوان متخل 

گیووورد؛ بوووه ـبوووارت دیگووور  در وجوووآد فووورد# نیوووروی خآدمهوووارگری نیووور در وجوووآد او قوووآت می
کنتورل ها  نفسانی با نیوروی تقوآا راحوت خآاشته کنتورل فورد بور اـمو می  تر  ال و شوآد و هرچوه 

 کردارش بیشتر شآد )به شرع انگیرۀ الهی( از درجۀ تقآای باالتری برخوردار خآاهد شد"
کووه بوه مفهوآح خآدمهووارگری داللوت افویون کوریم آیوواتی وجوآد دارد  دارنوود؛  بور ایوون در قورآن 
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یُ>ازجمله: 
ُ
هِذیّٕاأ

ُ
ٖنّفُسهّکٖنّکٖنیُٖنآُوّنهواُعُلهیُههاإل

ُ
و01۵)مائوده/  <أ ل  ـ  ن  ی  ( 

 
# یؿنوی خوآد را از ُکم  ص وُکم  ُفس 

کنید )مرا ی# ب  (# خآد را بوه اظواح 113/ 06: 0161؛ فخر رازی# 16/ 1تا: مؿاظی حفظ 
کنیوود )زمخشووری#  کنیوود" )قػوو # 636/ 0: 0111خووویش ملوورح  ( و خووآد را ترکیووه و تػهیوور 

غ بر خآد336/ 6: 0106 که به تسل  ار مهو و ( اظاح# تػهیر و ترکیه همگی مفاهیمی هستند# 
و امیال و خآاشته ل  ـ  # یؿنوی مهوار خوویش را بوه ی  های  یرمؿقآل نیازمندند" درواقؾ  وُکم  ُفس  ن 

 
ُکم  ص

گرفته و از آنچه خاف مقاح واالی انسانی اشت# نگه دارید"  دشت 
یُ>

ُ
ِذیّٕاأ

ُ
ٖهلِیُهاإل

ُ
ٖنّفُسّکٖنُوأ

ُ
کوه 6)تحریم/  <ُناراّْکٖنیُنآُوّنواّقواأ بوه ظوراحت ( آیۀ دیگری اشت 

کلمۀ  به خآدمهارگری فرمان می ه بوه یوه اشوت و وقایوجمؾ امر حا ر از مطودر وقا« قآا»دهد" 
کوردن چ کوه بوه آن ظودمه برنود و بورایومؿنوا  حفوظ  ش مضور باشود یر  اشوت از هور خػور  

کووووه نفوووز شوووما را بوووه آن فوووورا ۵61/ 03: 0811)ؼباؼبوووای #  ی  (؛ یؿنوووی خآدتوووان را از شووور 
کوورده )ف می )ؼبرشووی# د" یوود و بازداریوو( و نگووه دار۵16/ 81: 0161خوور رازی# خآانوود# حفووظ 

وواره در آیووۀ ( 111/ 01: 0861 ههاُره>نفووز در ایوون تفسوویر نوواظر بووه نفووز ام  ٕوُ
ُ
ٖفُ ُْل الههٕنُ ههوِسِؤٕنُ  <ِبالٕسّ

که همآاره انسوان را بوه بود ۵8)یآش /  موان یدهود و اگور بوا ـقول و ا هوا فرموان موی ( اشت# 
 کشاند" به شقآع و تباهی میمهار نشآد# انسان را 

که ناظر به مفهآح خآدمهارگری اشت# آیۀ  ٖفُ >آیۀ دیگری  ِهُوُنُههیالهٕنُ ٕبِ اُوٖنُخاُفُوُقاُمُر ٕوُ
ُ
ُوأ

هه*ُعهِناٖلُهههُو  اٖلُجٕنُ ٕنُ ِِ ُو ُیِهه ُفه
ٖ
کووه توآان نافرمووانی و 10_ 11)نازـوات/ <اٖلُهههأ کسوانی  ( اشووت" 

کاش ( و با این حال جلوآی نفوز خوآد را 638/ 1: 010۵انی# مؿطیت داشته باشند )فی  
کوووه بوووه آن تمایووول دارد# 83۵/ 08: 0813 # یوووبگیرنووود )ؼ مووواتی  ( و نفوووز خوووآد را از محر 

( سواداش آنوان بهشوت خآاهود بوآد" آیوه بیوانگر ایون نکتوه 633/ 66: 0861بازدارنود )ؼبرشوی# 
کنترل کنترل و مهار اشت و انسان بر  که نفز انسان قابل  و مهار  رائور خوآد تآاناشوت  اشت 

کنوود"  و می ِبههِ >( آیووات 1۵1/ ۵: 0838)قرائتووی#  تآانوود بووا ـقوول و وحووی خووآد را مهووار  ُتٕتُ ُواُل
ِریّکٖنآُیههاِتیُفههالُتٖسههُتٖعِجّلوِن>( و  66)ص/   <اٖلُههُوی

ّ
( و 81)انبیووا/  <ّخِلههُ اإلٖنُسههاّنِوههٖنُعُجههٓلُسهأ

کووه هنگوواح حسووادت   (۵1: 0111شووتم نکوون )ابوون شووؿبه حرانووی#  حوودیث رشووآل اکوورح  
کوه اگور در خوآدت ایتطدیقی بر این نیر اشت؛ به ا کوه یون تمایون مؿنا  کورد   ل را احسواس 
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کنترلیل شآد# ایگر  زاینؿمت از د کون و بوا آن بوه مبوارزه برخ  ن احساس را  ر توا یوو شورکآب 
ار  از مووآارد# یان در بسودار نشووآد" در ـوالم واقوؾ نیور انسویواثور لفیوی و ـملوی آن در خوار  سد

نشوواند و از رو   کنود# خشوومش را فرومووی ش را شوورکآب مووییهووا  خوو احساشوات و خآاشووته
کمووال شوؿادت او ن مهووار موی انوودک کار# نووه از رو  اجبووار آن را انودیواخت ن یر در هموویووکنوود و 

کردن خآاشته  (081/ 0: 0161هاشت" )م نیه# ها  نفسانی و رد  آن شرکآب 
کووه هورکز هنگوواح ر بوت# توورس# تمایول# خشووم و ر وا مالووا شوخن اموواح ظواد ؟ع؟  

(# 111/ 1: 0108کنوود )ظوودو # مووینفووز خووآد باشوود# خداونوود جسوودش را بوور آتووش حووراح 
کوردار دشوت تأی یدی بر این ادـا اشوت" چنوین فوردی بوه نهایوت اـتودال و اتقوان در رفتوار و 
 یابد" می

ک کریم با هدف رشاندن انسان به واالترین درجات   و مهوار بورای مال و قرب الهی#قرآن 
گانۀ افکوار# هیجوان و رفتوار را موورد تآجوه قورار داده و در هور یوا از  شوه های حوزه کنترل خآد
که افراد با تآجه به آنها افکار# هیجانات و رفتار این حوزه کرده  ها بایدها و نبایدهای  را مقرر 

کنند" کنترل   خآد را مهار و 
کوردار و رفتوار او بایود تواهفکر آدمی بو افکار# در حوزۀ ممکون براشواس  حود   ـنوآان مبنوای 

کنترل و شوده و در چوارچآب ـقول و خورد# متناشو  بوا شورایغ تنیویم  مهار حق و حقیقت 
 یها>شآد و از هر آنچه  یر از حق و حقیقت اشت# فاظله بگیورد: 

ُ
هِذیّٕأ

ُ
ُک ِیُههاإل رْایهُنآُوّنهوااٖجُتِنّبهوا

ُبٖع ِؤٕنُ ٕنِ
ِوُنالٕظُ ٕنِ

کوه در ا06" )حجورات/ <ِؤٖثٔنُضالٕظُ وی  ن آیوه افوراد بوه اجتنواب از یو( موراد از ظن 
(؛ چراکوه حسوون ظوون در 138/ 03 : 0811انود# ظوون شووآء اشوت )ؼباؼبووای #  آن موأمور شووده

کیود قوورآن اشووت:  اٖلّهٖؤِوّنههوُنُواٖلّهٖؤ>جامؿوۀ ایمووانی موورد تآظوویه و تأ ِؤٖذُسههِهٖعّتّهوّهُ هٕنُ ِوُنههاّتُلهٖواُل
 ٖنّفِسِهٖن

ُ
 (06" )نور/ <راْیُٖخِبأ

کلیدی ؼای  بورای تؿوامات اجتمواـی و شو ری اشوت بورای در اموان پرهیر از شآء ظن 
کووه در جامؿووه کسووانی  گمووان خووآد را اشوواس  زنوودگی می  مانوودن حقووآ   کننوود و اینکووه افووراد 

دیگوران حکوم نراننود؛  گیری و برخورد با دیگران قرار ندهند و بوا شوا و تردیود دربوارۀتطمیم
>چراکه  اُل ٕنُ الٕظُ یٖغنِیِّؤٕنُ این آیوه درواقوؾ قوانآنی بورای ساشوداری و (86" )یآنز/ <ئاْیُٖشِوُناٖلُحٕ ِ
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کرامت# آزادی# حقآ  و اـتبار انسان ها و قدح بیرگی در راه حفظ حقوآ # آزادی ظیانت از 
آن# تحووآل ـییمووی در بهبووآد ( و ـموول بووه 881۵/ 6: 0106و اـتبووار مووردح اشووت )قػوو # 

 کند" ها ایجاد میروابغ اجتماـی انسان

 در و تنیویم بایود مآارد برخی شرور و """ در و فرح حرن# هیجانات نیر  ض # درحوزۀ

کوریم بوا بیوان  .مهوار شوآد بایود یموآارد ُتٖفُرّحهواِبُههایِٖلُکه>قورآن  ُسهٖواُعُلهیُوهاُفهاُتّکٖنُواُل
ٖ
ّکٖناُلُتأ  <آُتها

( انسان را از درگیر شودن در هیجانوات زودگوذر بازداشوته و او را بوه درکوی ـمیوق 68ید/ )حد
که آنچوه فوآت شوده یقیشآد" در منػق قرآن اگر انسان  در حقیقت زندگی رهنمآن می کند  ن 

که فآت نشآد و آنچه ـا د مییبا کوه  د موییدش شده بایشد و ممکن نبآد  شود و ممکون نبوآد 
خووورد و نووه در هنگوواح  لووی  طووه مووییر هنگوواح فووآِت نؿمووت خن انسووانی نووه دینشووآد# چنوو

( نتیجوووۀ 631/ 03: 0811)ؼباؼبووای #  شوووآد  خیلوووی شووادمان می نؿمووتگشووایش و آمووودن 
 چنین تفکری آرامش خیال در همه شرایغ و متخلق شدن به اخا  واالی انسانی اشت" 

 شود.  تنظیم به دقت و مهار شده باید شنیدار فرد دیدار و  رفتار نیس گفتار، در حوزۀ

گفتاری# براشواس آیوۀ  ُلُدیُُوها>در حوزۀ 
ُ

ِوهٖنُقهٖوٓلِؤإل ُّ  (  یبوت#03) /  <ٔدیهُعتِٔبیهِهُرقِٖیهٖلِفه

هر آنچه با اـتبوار# شخطویت و   شر  و افشای کذب# پرگوی # ناشرا# و فحش افترا# تهمت#
کنترل و مهار شآد"ارزش انسان  ها در ارتباع اشت# باید 
ُکهاُنُعٖنهّه>ن در حووزۀ شونیداری# براشواس آیوۀ همچنی ولِئهُ 

ّ
أ ّکهٕلّ هٖهُ ُواٖلُبُصهُرُواٖلّفهُؤاُد الٕسُ ِؤٕنُ

مهوار  حووزۀ در کوه رفتارهوای  تمواح بوه فورادادن گوآش از ( اجتنواب86/ ء)اشورا<ُوٖسهّئوالْ
 شده# الزح و  روری اشت" ممنآؽ گفتاری

هواِوهٖنیُُنیّقهٖلِلٖلّههٖؤِونِ>همچنین در حوزه دیداری# براشاس فرموان  ٖبُصهاِرِهٖنّغٕضّ
ُ
( 81)نوور/  <أ

گناه کنترل نگاه و اجتناب از نگاه   آلآد الزح اشت"     بطر# 
کنتوورل خشووم  هووا نشووان دادهپووژوهش کووه خآدمهووارگری بووا افوورایش قوودرت   تقویووتو انوود 

 بوردن قودرت ( بواال81: 0833بیرگی#  جوان و هنور اخاقوی )رفیؿی مندانه فضویلت رفتارهوای
( و افوورایش قوآت نفووز و ـوورت 003: 0836تنیویم هیجانووات )محموودی مطویری و دیگووران# 

باـووث بهبووآد ـملکورد فوورد در روابووغ اجتموواـی و درنتیجوه ارتقووای شووامت روابووغ و  #نفوز
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تورین راهبردهووای شوآد" همچنوین تؿقول# تووذکر و ظوبر از مهومشورانجاح شوامت اجتمواؽ مووی
کریم اشت" )انؿاح/ افرایش خآدمهارگری در قر  (0۵8_ 0۵0آن 

 آوری تاب
و مؿنوووآی در برابووور شووورایغ  # روانووویآوری قابلیوووت فووورد در برقوووراری تؿوووادل زیسوووتیتووواب
ـنآان اؼمینان فورد بوه تآانوای  خوآد بورای  لبوه بور آوری بهآمیر اشت" همچنین تابمخاؼره

ت نفز# ثبات ـاؼفی# های مقابلهتنیدگی# داشتن تآانای  که ای های فردیو ویژگیای# ـر 
و  ((Pinquart, 2009: 314دهد# تؿری  شده حمایت اجتماـی را از شآی دیگران افرایش می

کووه در رویوواروی  و شووازگاری بووا مآقؿیووت زای زنوودگی بووه هووای شووخت و توونشـواملی اشووت 
کما می کیفیت زندگی فرد را افرایش میانسان  : 0831دهود" )حوق رنجبور و دیگوران# کند و 

03۵) 
کووریم مفهوآح توواب هووا و کنوود و بورای مقابلووه بوا شووختیآوری را بوا واژۀ ظووبر بیووان موی قورآن 

گآاری ُیه>هووای زنوودگی فرمووان نوا
ُ
ههِذیّٕاأ

ُ
ههاُلِةیُنآُوّنههوااٖسهُتِعیُهههاإل ههٖبِرُوالٕصُ اهَّلُلُوههُ ّنواِبالٕصُ ههاِبرِِؤٕنُ <ُنیالٕصُ

 کند"ظادر میرا(0۵8)بقره/ 
کردهظبر را در ل ت ش و در )تفتوازانی# ذیول واژه ظوبر( انود  کیبای # ؼاقت و تاب مؿنی 

قورآن بوه مؿنووای ثبوات# اشووتحکاح و قودرت مقاومووت روح آموده اشووت؛ مقاوموت در شووختی 
انجواح وظیفوه# مقاوموت در برابور تحریکووات نفسوانی# و مقاوموت در برابور نامایموات روزگووار" 

کووه برگ16: 0818)مػهووری#  رفتووه از احادیووث اشووامی اشووت# ظووبر را ( ایوون مؿنووا از ظووبر 
کوه تنهوا یکوی از ابؿواد شوه آوری مؿرفوی موی مفهآمی فراتر از تواب گویوای مفهوآح  کنود#  گانۀ آن 

آوری اشووت؛ بووه ـبووارت دیگوور از میووان انووآاؽ ظووبر )ظووبر بوور ؼاـووت# بوور مؿطوویت و بوور  تواب
مبحوث تنهوا بوه  آوری تنها به نآؽ شوآح )ظوبر بور مطویبت( اشواره دارد و ایون مطیبت(# تاب

 پردازد" همین نآؽ می
هاشوت" ایون ای دینی در برابر مطائ  و شختیترین راهبردهای مقابلهظبر یکی از مهم

هوای یوا از فضویلتواژه حدود هفتاد بار در قرآن تکرار شده و جال  اینکه در قرآن بر هیچ
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کید نشده اشت" )محمدی اشتهاردی#   (0838دینی به این اندازه تأ
ریوری  وم و انوودوه نیسوت؛ بلکوه بوه مؿنووای از نػوق قورآن ظوبر فقوغ بووه مؿنوای دروندر م

ها# و مهووارت در بووه حووداقل رشوواندن  دشووت نوودادن توواب و قوورار# مقاومووت در برابوور شووختی
کوه متؿوالی جامؿی فشارهای روانی حاظل از مشکات اشت" ظبر مفهآح شودن بوه  اشت 

 و بوه مؿنوای بردبواری التور# شوکیبای وا هودف بوه دشوتیاب  برای هاشختی مؿنای تحمل
 مآجآد# اشتقامت بوه مؿنوای و ؿیت به مؿنای سذیرش ها# ر ایتشختی در آوریتاب

درونوی را در  هوایخآاشوته مقابول در وقفوه امور# و درنو  بوه مؿنوای ایجواد انجاح در سایداری
کنشوگر و پویوا81: 0830فرد و خرمای #  دل خآد دارد )شکآفه کوه انسوان را  ( و نیروی  اشت 

 ("061: 0831شازد" )سسندیده# دربرابر آنچه برای او ناخآشایند اشت# تآانمند می
کریم و  اشوت روانوی فشوارهای مختلو  جسومی و برابور در راهبرد ترینمهم ظبر در قرآن 

گناهووان و شووداید  مؿنوی حقیقووی آن مقاومووت و اشووتقامت در حووآادث شووهمگین و در برابوور 
" شووآد میحیووۀ قووآی در راه اهووداف ـالیووۀ انسووانی و انجوواح وظیفووه بووآده و مآجوو  ایجوواد رو
 حوآادث# نامایموات بوا مقابلوه بورای ( همچنوین انسوان11: 0838)محمدی اشوتهاردی# 

نشواع بوه آن نیازمنود اشوت"  و پرشوور حیوات اداموۀ تآانوای و  روان شوامت حفوظ زنودگی#
که در چندان  و بگشواید را هواگوره تواش و تدرایو بوا و نشوده تسولیم شرایػی هیچ نیازمند 
گاح بوردارد" ازایونثابت کوریم از انسوانقدح و اشتآار در مسیر زندگی  کوه  هوا میرو قوران  خآاهود 

هٖبِرُویاٖسهُتِع>ها و مشکاِت مسویر زنودگی خوویش از ظوبر اشوتؿانت بجوینود: در شختی ّنواِبالٕصُ
اُلة کریم این راهبرد را0۵8؛ 1۵)بقره/ "<الٕصُ های جن  و جهواد و هم در برابر شختی ( قرآن 
کارگر میثابت ( و هم در برابر زخوم زبوان و آزار و 6۵1داند )بقره/  قدح ماندن در راه خدا مؤثر و 
کآچویا حادثوۀ ـییو( ظوبر هور بوا و 036ـموران/ هوای دیگوران" )آلاذیوت ر یو نواچ اموی را 

کوه بورای ( و تآشه663/ 0: 0811کند )ؼباؼبای #  می مآاجهوه بوا هور مشوقتی بودان  ای اشت 
 (63/ 0: 0106نیاز اشت" )قػ # 

( بیووانگر 33/ 6: 0111)کلینووی#   در روایوات نیوور فرموواِن بوور توآ بوواد بووه ظووبر در هموۀ امووورت
 های زندگی و ازجمله روابغ اجتماـی اشت" اهمیت ظبر در همۀ حیػه
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و  ش ثبات هیجانی# افرای(Siebert, 2007: 2) شخطیتیهای آوری با رشد تآانمندی تاب
افوورایش میوران ر ووایت از (# 81: 0831پور و دیگوران#  )قوودحبواال بووردن توآان پیشووگیری از نوراؽ 

( شووب  00۵: 0831ایجوواد آرامووش )محموودی و دیگووران# و ( 603: 0831)ابآالقاشوومی#  زنودگی
 شآد"باال بردن شػ  شامت اجتماـی می

کریم ایمان و باور مذهبی )بقره/ باال بردن شػ  شوناخت (# 63؛ رـد/ 0۵6 از نیر قرآن 
گاهی )که /  نوی و یب(# خوآش61؛ روح/ 11# ۵۵های الهی ) افر/ ( اـتماد به وـده63و آ
تورین راهبردهوای افورایش میوران ( از مهوم06( و تآکل بر خداوند )ابوراهیم/ 6امیدواری )شرح/ 

 آوری اشت" تاب

 اخالقی  وؤلفۀ
شوآد#  مآجو  می کوه نفوز اشوت در هوای سایودار ویژگی و اخوا  در اظوػاح# ظوفات

ور بوه بودون نیواز و خآدجوآش ؼووربوه ظوفات این با متناش  کارهای  انسوان از تأمول و تفک 

: 083۵جوآادی آملوی#  ؛۵8/ 0 :0813؛ نراقوی# 3۵/ ۵توا#  کاشوانی# ب  شوآد" )فوی  ظادر
هوا( تآجوه دارد و ان( اخا  به روابغ چهارگانۀ انسان )رابػه با خدا# خآد# ؼبیؿت# انسو18

اظاح آن به مؿنای اظاح هموۀ روابوغ انسوان و نتیجوۀ آن رشویدن انسوان بوه تؿوادل واقؿوی 
 (1: 0813خانی# خآاهد بآد" )فتحؿلی

 قاعده  الجی
و دیگور ائموه؟ روایوات متؿوددی بوه ایون مضومآن  امیرالموؤمنین؟ع؟# از پیامبر اکرح 

کظوادر شوده اشوت )بوه ؛ ؼبرشوی# ۵11: 0101؛ ؼآشوی# 606/ 8: 0111نوی# یلـنوآان نمآنوه: 
که هرچه برای خآد می66۵/ 6: 0108؛ ظدو # 803: #6 0816 گران هوم یسسندی# برای د ( 

 سسندی# برای دیگران هم ن سند" بپسند و هرچه برای خآد نمی
که امروزه به کامولیشوآد# بهتور ـنآان قاـدۀ ؼای  شناخته میاین مؿیار  ار یون مؿیتورن و 

که بر  کامول و دقنش انسانیب ایبرای برقراری روابغ مػلآب اجتماـی اشت#  ق یوشناشانۀ 
کموال# روابوغ میوان اشتآار اشت و ـمل به آن می فوردی را تآاند به بهترین شوکل و در نهایوت 
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 شامان بخشد"
که دو مػل  را بیان می اظلی اخاقیقاـدۀ ؼای   کند: اول آنکه شخض بایود  اشت 

گآنه که دوشت دارد# دیگران در شرایغ مشوابه بوا او آن  به  کند  گآنوه رفتوار  ای با دیگران رفتار 
گآنوهکننود )شوک کوه  ل مثبوِت قاـوده( و دوح آنکوه شوخض نبایود بوه  کنود  ای بوا دیگوران رفتوار 

گواه  دوشت ندارد# آن  کوه  یوا  ای قاـودۀ نقورهگآنه با او رفتار شآد )شکل منفی و منؿِی قاـده 
والشآد(" شکل مثبوِت قاـوده را شوکِل  قاـدۀ شیمین خآانده می را  و شوکل منفوی قاـوده فؿ 

کار خوآب و شوکل منفوی باـوث  انفؿالیشکِل  گویند؛ زیرا شکل مثبت قاـده باـث انجاح 
کار بد می  شآد" انجاح ندادن 

ار اظوولی و اشاشووی بوورای برقووراری روابووغ اجتموواـی بووه شووکلی یووالؿموول مؿن دشووتوریووا
کووریم ایون قووانآن مهوم را دربووارۀ بخشوویدن دیگوران ایوون  گآنووه  مػلوآب و شووازنده اشوت" قوورآن 

ٖنیُٖعّفههواُولٖیُُولٖ>کنوود: مؿرفووی مووی
ُ
ههوُنأ ّتِحٕبّ اُل

ُ
خداونوود فرمووان  (66" )نووور/ <ٖغِفههُراهَّلّلُلّکههٖنیُٖصههُفّحواأ

کننوود و ببخشووادنوود# ظوورفیمی دیدهوود چنانچووه افووراد از دیگووران ـموول نوواما می ند" ینیوور 
کوه مگور دوشوت نموییووفرما کورده و موی ایوشو ز افوراد را تحر کوه خودا هوم بور شووما یوودار د  د 

کووه خووآد دوشووت داریووود# 081/ 0۵: 0811د  )ؼباؼبووای # یببخشووا گآنوووه  (؛ یؿنووی همووان 
ایون قووانآن را بوه دیگور روابووغ  یگوران را ببخشوید" پیووامبر اکورح بخشویده شووید# شوما نیوور د

ی داده و فرمآده ن  »اند: تسر  وت  ا  ب  ب  ح  وتِ أی  موا ا  واُس ِال  ی  وُه الن  ن  یِتوِه ِالوأ   ف  ی  وت  ا  ِره  ک  وأتِ ی  ِهم و  موا  ُه ی 
اُس ِال   ِتِه ِال  ی  الن 

 
أ ا ت  کوه دو606/ 8: 0111نی# ی)کل« ِهمی     ف  شوت داری موردح دربوارۀ (؛ آنچه را 

کوه ما کون و آنچوه را  گآنه دربارۀ آنها رفتار  کنند# همان  ات  سوتی دیگوران دربوارهیل نیوتآ رفتار 
کنند# دربارۀ د  ر انجاح نده" یگران نیـمل 
کووه نامووهویکووم نهووجدر بیووان مشووابهی در نامووۀ شووی امیرالمووؤمنین؟ع؟ ای شراشوور  البا ووه 

 اقووی ارزشوومند اشووت# بووه اموواح حسوون مجتبووی؟ع؟آمیر و شرشووار از دشووتورهای اخ محبووت
کردهیتآظ که سسورح نفوز خوآد را مه  کوه بورای یان خوآد و دیوران میواند  گوران قورار ده" آنچوه را 

کوه بورای خوآد نمییگران نیخآد دوشت داری برای د سسوندی بورای  ر دوشوت بودار و آنچوه را 
کسید کوه دوشوت نوداری یگران هم ن سند# به  گآنوه  بوه توآ شوتم شوآد# بوه  شوتم نکون؛ هموان 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
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کن آنیگران نید که دوشت داری به تآ ن  کی  که برای دیگآنه  کنند# آنچه را  گران زشوت یکی 
کوه بورای خوآد یگوران ر وایری برای دیر زشت شمار و به چیشماری# برای خآد ن می ت بوده 
گرچوه آنچوه را می دهی# آنچه نمی ت مییر ا دانوی انودك اشوت# آنچوه را دوشوت  دانی نگوآ 
 (831/ 1: 0108گران مگآ" )ظدو # یند دربارۀ دیی دربارۀ تآ بگوندار

کواهش خآدخوآاهی و خآدمحووری تحوآل ها نشان میپژوهش که قاـودۀ ؼایو  بوا  دهد 
کوریم داشوتن ارادۀ قوآی  اخوا  شوب  بهبوآد روابوغ اجتمواـی فورد موی شوآد" همچنوین قورآن 

تووورین ( را از مهوووم60اب/ ( و انتخووواب الگوووآ )احووور661(# تطویرشوووازی )بقوووره/ 61)شوووری/ 
 داند" راهبردهای ارتقای شػ  اخا  و ـمل به قاـدۀ ؼای  می

 گیری نتیجه
کوه نوآؽ رفتوار هرکسوی از احساشوات# افکوار# از مجمآؽ آنچه آمد چنین دریافتوه موی شوآد 

ت نفز او ناشی می ها# باورها# میران اـتماد به ها# برداشت نگرش گواهی نفز و ـر  شوآد" آ
رود" درحقیقوت افکوار#  مآارد ـامل مهمی در بهبآد روابوغ اجتمواـی فورد بوه شومار مویاز این 

دهود و فورد براشواس ایون  های فرد چارچآب و شاختار ذهنی او را تشوکیل می باورها و ارزش
کورده و  چارچآب یا شاختارهای ذهنوی# اؼاـوات دریوافتی از محویغ پیراموآنش را پوردازش 

رو برقوراری ارتبواع مػلوآب کنود" ازایون جتمواـی قضواوت میدربارۀ دیگران# خآد و محیغ ا
گاهی شورع  وروری در برقوراری  گاهی نیازمند اشت و خآدآ به داشتن شػ  باالی  از خآدآ

 رود" روابغ اجتماـی مػلآب به شمار می
 بوه هسوتند" افوراد افوراد احسواس و رفتوار تفکور# کننودۀ چگوآنگینیویتؿ ـامول باورهوا

 انجواح تآانند می که مػمهن هستند و دارند را ستگی آن یشا نندک می احساس که فییتکل

 در ایو دهنود انجواح تآانند نمی کنند# می که احساس  یکارها از و شآند می مش آل دهند#

 افوراد# خآدکارآمودی کننود" باورهوای می ریوپره آورند# نمی دشت به را ت مػلآبیمآفق آن

چگوآنگی  باورهوا نیوتلو  دارد" امخ غیشورا بوه هوا آن چگوآنگی نگورش در مهموی نقوش
کند" افراد را تؿیین می رفتار و فکر احساس#
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تآاند در برقراری ارتبواع بوا دیگوران مآفوق  تا انسان تطور خوب  از خآد نداشته باشد# نمی
 در رومنودیین ؼووراشوت و بوه مورتبغ فوردی  یوظوا بوا موؤثری ؼووربوه باشود" خآدکارآمودی

 برابور در دارییوو سا کارهوا# رشواندن انجواح و بوه تیوؿالف بورای تواش کوار# انجواح تیوظرف

 بوه کموی نوانیاؼم خآدکارآمودی# از نیییسوا بوا شوػ  شوان فوردیدارد؛ بودین اثر مشکات

 دارد"    دشآاریتکال دادن انجاح برای خآد تیظرف
کنتووورل و مهوووار امیوووال# خآاشوووته خآدمهوووارگری نیوووروی بازدارنوووده کوووه بوووه  ها و  ای اشوووت 

 شوکل مقودس هودفی بوا کوه ای اشوت بازدارنوده نیوروی اظر اشوت و تقوآاهیجانوات فورد نو

تقوآا اموری فراتور از خآدمهوارگری اشوت" انگیورۀ الهوی مآجوآد در تقوآا  تبیوین# ایون گیرد" بوا می
کووه بووا آن#  دموود و ـنووآان دیگووری )متقووی( بوورایش بووه ارم ووان مووی روح دیگووری در فوورد می آورد 

کردارش آشان کوه ـآاؼو  تر می و راحوتتر  تسلغ فرد بر رفتار و   احساشوات و و شوآد" ازآنجا

اجتمواـی دارد#  تؿوامات و فردی نیب روابغ در مهمی نقش آن# مناش  کنترل و تیریمد
کوووریم در شووه حووووزۀ افکوووار# هیجانووات# و رفتوووار )گفتووواری# شوونیداری و دیوووداری( بووور  قوورآن 

کیوود موی دشوتورهای اخاقووی  کنود" تقریبواف همووۀ آیوات وخآدمهوارگری در روابوغ اجتمواـی تأ
هوا بوه مآفقیوت فورد در رابػوه بوا دیگوران قرآن ناظر به این شه حووزه اشوت و ـمول براشواس آن

 کند"کما می
کوه فورد می مآجو  شوناختیمؤلفوۀ روان ایو ـنوآانآوری بوهتواب رانیوم  رفتارهوای شوآد 

 قورار دهدکننویتهد و شوخت غیشورا در وقتوی آور تواب دهود" افوراد نشان خآد از تری شازگارانه

فشوار ناشوی از  .دهنود می نشوان خوآد از رترییآم تیوو مآفق تر سوتهیشا رفتارهوای رنود#یگ می
کامی #مشکات گیوری از  ها و اختاف ـقاید در ارتباؼوات اجتمواـی بوه خووب  لویوح بهرهنا

گآار آوری# اثورات تواب نودیدهد" در فرا آوری را نشان می تاب  حتوی ایو و لیاظواح یوا تؿود نوا
برابور  در شوازی مطآن نوآـی آوری شوآد" درواقوؾ تواب حفوظ می روان شوامت و شوده دیوناسد

 بوا شوازگاری و  یارویورو در افوراد بوه کوه اشوت# و ـواملی اجتمواـی_ روانوی مشوکات
 کند" میکما  زای زندگی تنش و شخت های تیمآقؿ

روان افوراد و  ر را بر روح ویثأن تیشتریشه بیات همین خلقیباتریا# زیدر بؿد اخا  و شجا
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کلوی هرجوا در قورآن و رواهوا دارد" بوهجه بر بهبوآد روابوغ اجتمواـی آنیدرنت ات# رفتوار و یوؼوور 
آن رفتوار و برخووورد   انوود#  شودهیووای سسوندیده شووده و مؤمنوان بووه انجواح آن تر  ژهیوواخوا  و

 ؼور قػووؾ در اظوواح و بهبووآد روابووغ اجتموواـی مووؤثر بووآده و بووه شووفای دردی از دردهووای بووه
کما می کریم در مآارد بساجتماـی  کیوای اخاقی موورد تأییار شجایکند" در قرآن  د یود و تأ
گرفتوه و از انسووان کوه در روابووغ خوآد از آنقورار  بوورداری  بوه نحووآ احسون بهره هوا خآاشوته شووده 

نکوه انسوان یار قرار دادن خآد در همۀ روابغ اجتماـی اشوت: این شجایا مؿیکنند؛ ازجملۀ ا
کوه خوآد از ددر هر حال  کنود  گآنوه انتیوار دارد و  گوران آن یو در رابػه با هرکز چنان برخورد 

کووه ب  گآنوه  وفووای # درو #  یبوت# تهموت و """ را در حووق  احتراموی# ب  ـودالتی# ب  هموان 
کند"یگران از ایر در رابػه با دیسسندد# خآد ن خآد نمی کارها خآدداری   ن 

  منابع
یم# تهران# # ترجمۀ محمدمهدی فقرآن كرین .1  ش"0816آالدوند# دارالقران الکر

  "0101الطال # دار الهجرة# قم#  یر ظبحی بغ نطه و ابتکر فهارشه الؿلم نهج البالغه، .2
لی#   .3 # تطحیحه السید محمود مهودی الاجووردی# عیون اخبار الر اابن بابویه# محمد بنـ 

  "0813جهان# تهران# 
لی#  .4   "0111# جامؿه مدرشین# قم# لتح  العقوابن شؿبر حرانی# حسن بنـ 
  "0111قم#  # مکت  االـاح االشامی#وعجن وقاییس اللغةاحمد#  فارس# ابن .5

  "0101" دار ظادر# بیروت# لسان العربابن منیور# محمد بن مکرح#  .6
باس#  .7 آوری# اشترس و خآدکارآمودی بوا ر وایت از زنودگی در  ارتباع تاب»ابآالقاشمی#ـ 

# 8# شوووماره وطالعااات روانشاااناختی# «فت تحطووویلی بوواال و سوووائیندانووش آمووووزان دارای پیشوور
 ش"0831

# ترجمووۀ محمووود یمنووی و ملیحووه آشووتیانی# دانشووگاه شوووهید تحلیاال وحتااوابوواردن# لووورانز#  .8
 ش"0811بهشتی# تهران# 

  "0106# بنیاد بؿثت# تهران# ر القرآنیالبرهان فی تفسبحرانی# هاشم بن شلیمان#  .9

مور#  .10 بووداهلل بوونـ  بوو # بیووروت# لیاال و أسارار التأویاانااوار التن أبیضواوی#ـ  # دار احیوواء التوراث الؿر
0103"  

بواس و دیگوران#  .11 وطالعااات # «سایوه نیوری و الگوآی هیجانوات مثبوت در اشواح»سسوندیده#ـ 
 ش"0831# 3# شماره اسالم و روانشناسی
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مر#  .12  ش"0811# دارالفکر# قم# وختصر الهعانیتفتازانی# مسؿآدبنـ 
بد ال تمیمی .13 # دفتر تبلی ات#    غرر الحکن و درر الکلنیتصن# 0866آاحد بن محمد# آمدی#ـ 

 ش"0866قم# 
پووور# انتشووارات اشوورا# قوووم# # محقووق محمدر ووا مطوووػفیانتظااار بشااار از دیاانآملووی#  یجووآاد .14

 ش"0833
کوم توآان »حوق رنجبور# فورح و دیگوران#  .15 کیفیوت زنودگی موادران دارای فرزنودان  تواب آوری و 

 ش"0831# 0# شماره یسالوع و روانشناس# «ذهنی
نقووووش خآدکارآموووودی# خووووآد تنییمی)راهبردهوووووای »حیوووودری# محمدحسووووین و دیگووووران#  .16

رت ملکرد تحطیلی دانش شناختی و فرا شناختی( وـ  آموزان شوال شوآح رشوته  نفز درـ 
 ش"0838# 6# شماره رویکردهای نوین آووزشی# «های شهرکرد ـلآح تجرب  در دبیرشتان

باشوووؿلی و دیگوووران .17 کووواهش رفتارهوووای »# خووانراده#ـ  گووواهی بووور  توووأثیر آمووووزش مهووارت خآدآ
تیادسوذیری و خآدکشوی دانوش های ناوین  اندیشاه# «آمووزان دختور دبیرشوتانیپرخاشوگرانه# ـا

بیتی  ش" 0831# 0# شمارۀ تر
  "0106روت# ی# دار الؿلم# بالهفرداتن بن محمد#ی# حسیرا   اظفهان .18
« گیووری موذهبی و خآدمهووارگریۀ جهوترابػو»بیرگی# مسووؿآد #  هنور# حمیوود و جوان رفیؿوی  .19

 ش"0833# 0# شال شآح# شمارۀ شناسی و دینروان
# دار الفکور المؿاظور# و الهانهج عةیو الشار دةیار فای العقیار الهنیالتفسابون مطوػفی#  لوی# وهبوریزح .20

  "0103بیروت# 
مر#  .21 یالزمخشری# محمآد بنـ  بو # بیوروت# الکشاف عن حقایق غواوا التن  # دار الکتواب الؿر

0111"  

  "0106# دار الشرو # بیروت# فی ظالل القرآنشید قػ #  .22
کتابخانوۀ آیوتالادرالهنوور فای تفساایر الهاأثورشویآؼی# جوال الودین#  .23 اهلل مرـشوی نجفووی# # قوم# 

0111 "  
های آن در  بووین مؤلفوووه ظووبر و بررشووی نقووش پیش»فرد# شایسووته؛ خرمووای # فرهوواد#  شووکآفه .24

 ش"0830# 6شماره  ین،روانشناسی و د# «پرخاشگری دانشجویان
لی#  .25   "0108# دفتر انتشارات اشامی# قم# ون ال یح ره الفقیهظدو # محمد بنـ 
کوریم»ظوفری# شیدناظور#  .26 برد آن در قورآن  کوار # 1# شوماره هاای قرآنایپاژوهش# «مفهوآح تقوآا و 

 ش"0811
# ترجمووووۀ شوووویدمحمدباقر مآشووووآی# دفتوووور تفساااایر الهیاااازانؼباؼبووووای # شیدمحمدحسووووین#  .27

 ش"0811اشامی# قم# انتشارات 
 ش"0861# ناظر خسرو# تهران# وجهع البیان فی تفسیر القرآن# ؼبرشی# فضل بن حسن .28
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