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  چکيده
شناسی و اسالمی و طراحـی سـازه خودمهـارگري این پژوهش با هدف توصیف و تحلیل خودمهارگري با دو رویکرد روان

هاي باشـد. یافتـهتحلیلـی و همبسـتگی می- اساس اندیشه اسالمی انجام شده است. روش پژوهش از نـوع توصـیفی بر
شناسـی بـا چنـدین اصـطالح دیگـر ارتبـاط دارد: خودمهـارگري دهد که خودمهارگري در ادبیات روانمیپژوهش نشان 

دهی، بـوده، و بـا مفـاهیم قـدرت اراده، خودانضـباط» کـنش اجرایـی خـود«و » بخشیخودنظم«زیرمجموعه دو مفهوم 
شـمار ها و لـوازم آن بهپاسـخ از نشـانه خودداري، و مدیریت خود، مترادف بوده و مفاهیم تأخیرارضـاء، تعـالی، و بـازداري

اسـت » بازدارنـدگی«و » شناخت«آیند. سازه خودمهارگري اسالمی، داراي دو سطح است: سطح اول، شامل دو مؤلفه می
شناسـی، مؤلفـه که از دو مفهوم عقل و تقوا استنباط شده اسـت. سـطح دوم، داراي هفـت مؤلفـه خودنظـارتگري، هدف

باشـد. روایـی محتـواي سـازه مـذکور توسـط بخش میتـداومهیجانی، و مهار ، مهارشناختی، مهار انگیزشی، مهار رفتاري
  معنادار است. 001/0کارشناسان دینی تأیید شده است و ضریب همبستگی نظرات آنان در سطح آلفاي 

 بخشی، ساختار اسالمی، مهار خویشتن، اراده، مدیریت خود.، خودنظمخودمهارگري ها:واژهکلید
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  مقدمه
ناپـذیر عالی انسانی براي یک زندگی ارزشمند، امـري حتمـی و اجتنـاب ییعنوان توانابه »خودمهارگري«

 سـازدمـی متمـایز حیوانی هايگونه رسای از را آدمی وجود است که کلیدي ویژگی ي،است. خودمهارگر
و  يتا بر روي ابعـاد فـرد سازدواقع، خودمهارگري افراد را قادر می. در)428، ص 2010(کراس و میشل،

 ،له خودمهـارگريئ. مس)380، ص 2010(میید و دیگران،  زندگی خود، مهار ارادي داشته باشند یاجتماع
تنهـا در از زمان فیلسوفان یونان مورد توجـه و بحـث بـوده اسـت. امـروزه موضـوع خودمهـارگري نـه

(هـافمن و دیگـران،  رح شـده اسـتاقتصاد، سیاست، و فلسفه نیـز مطـ يهابلکه در حوزه ی،شناسروان
ها پـیش، مـورد توجـه از مـدت ،شناسی نوین، خودمهـارگري و مفـاهیم مـرتبط بـا آن. در روان)2009
  ).297، ص 2010(کراگالنسکی و کوپتز،  شناسی قرار گرفته استپردازان عرصه رواننظریه

مـروزه تقریبـاً مشـکالت شناسان، خودمهـارگري در سـطوح مختلـف کـاربرد دارد و ابه اعتقاد روان
شـود (بامیسـتر و دیگـران، شخصی و اجتماعی افراد، مستلزم نوعی شکست در خودمهارگري تلقـی می

). در سطح شخصی، افراد با خودمهارگريِ مناسب، قادر به پیشرفت در تحصـیل و کـار 517، ص 2007
با اجتناب از پرخوري، وضعیت اندازي براي آینده خواهند داشت. خواهند بود، با اجتناب از ولخرجی پس

). همچنـین افـراد، سـازگاري 376، ص 2010متناسب بدن خود را حفظ خواهند نمود (میید و دیگـران، 
  ).2004کنند (تانجنی و دیگران، خود باالتري را تجربه میشناختی بهتر و خودپنداشت و حرمتروان

کنـد تـا به افراد کمـک می ،ريِ مناسبدهند که خودمهارگیم ها نشانز پژوهشیدر سطح اجتماعی ن
 ، ص2010گـران، ید و دییـ(م م، و رفتارهـاي جنسـی نـاایمن خـودداري نماینـدیاز تقلب، ارتکاب جرا

را بـا  یرقـانونیغ يهـايو باردار یمقـاربت يهـاين افراد، قادر خواهند بود که احتمال ابتال بیماری). ا377
بـاال،  ي). آنهـا بـا خودمهـارگر3 ، ص2004سـتر، یبام(واس و  ارتقاي سطح خودمهارگري کاهش دهند

خشم کمتر و مدیریت بهتر خشـم را تجربـه  ،ش گذاشتهیرا به نما یارتباط بهتر و تعارض کمتر خانوادگ
شناسان بر محوریت مهارخود بـراي رغم توافق روانن حال، علییبا ا .)2004گران، یو د ی(تانجن کنندیم

(داك ورث  نظـر وجـود داردگیري این سازه اختالفنام، تعریف، و اندازه ةتوصیف طبیعت انسان، دربار
  .)2009گران، یو د

شـود، حـدود یـک قـرن فـراز نشـیب را در نامیـده می» قدرت اراده«این مفهوم، که در زبان روزمره 
کتـاب  ) بـا انتشـار1890( ویلیام جیمز گرایان به آن پرداختند.شناسی طی کرده است. در ابتدا، کنشروان

اسـت کـه  ین کسانیچون اراده، توجه، و عادت، جزء اول یو با طرح موضوعات مهم یشناساصول روان



  ۷ اساس انديشه اسالميتبيين سازه خودمهارگري بر

 

مهـار افکـار و رفتـار  یی، مفهـوم اراده بـا توانـايکشاند. از نگـاه و یشناسن موضوع را به عرصه روانیا
 ).537 ، ص2009، ی(پاولسک وند خورده استیشتن پیتوسط خو
نگـرش فیلسـوفانِ  اي دیگر مفهوم مهارگري را مورد توجـه قـرار دادنـد.گونهبه گران نیزتحلیلروان

 زیگمونـد فرویـدباستان در زمینه تعارض عقل و وسوسـه، مجـدداً در نظریـات نـوین همچـون نظریـه 
در نگـاه  »يخودمهـارگر«). مفهـوم 297 ، ص2010و کـوپتز،  ی(کراگالنسک ) منعکس شده است1925(

جو نمـود. وجسـت» فـرامن«و مطالبات » نهاد« يهان تکانهیحل تعارض موجود ب ۀنید در زمیرا با دیفرو
نمایـانگر معیارهـاي فرادسـت انتزاعـی و  فـرامن، منبع امیال فرودست و تکانشـی، و نهاد یا بنازآنجاکه 

د. یـد وجود داشته باشد تا معیارهاي فرادست را بر امیال فرودسـت مسـلط نمایبا ییرویارزشمند است، ن
خودمهـارگري  یاصـل یژگـیافتـد. پـس ویبه راه م» من«همان خودمهارگري است که توسط  ،روین نیا

  ).313 ، ص2010نز، یگی(اسکالر و ه مدیریت تعارض بین بن و فرامن :عبارت است از
امّا در اوج استقرار رفتارگرایان، موضوع مهار و اراده، به اتهام غیرعلمی بودن به کنـاري نهـاده شـد و 

 اسـکینراف بـی). از نظـر 99، ص 2004هاي سـطحی از آن بـه میـان آمـد (میشـل و آیـدوك، حلیلیا ت
)، موضوع اراده و آزادي در انسان یک افسانه است. موضوع مهار انسان توسط خویشـتن، معنـاي 1971(

رده سخن بـه میـان آو» خودمهارگري«با برداشت متفاوتی از  اسکینرمحصلّی نخواهد داشت. با این حال، 
از  یزانـینمـوده و م يط خـود دسـتکاریرها را درون محـیتوانند متغیافراد تنها م :وي معتقد است است.

  ).457 ، ص2006ست، یست و فی(ف رندیکار بگگونه بهنیرا ا يخودمهارگر
 مـذکور، نظریـه يکردهایعالوه بر رو ،بخشینظمو خود يهاي تاریخی در زمینه خودمهارگربررسی

شـود. یز شـامل میـاجتمـاعی را ن ییـادگیري شـناخت ۀپردازش اطالعات، و نظریـ یۀ، نظرژهپیاشناختی 
نند کـه چگونـه افـراد کدر پی آن هستند تا دلیل موجهی براي این موضوع اقامه  ،ک از این رویکردهایهر

گـران، یدا و دیـ(رو یابنـدبخشی هیجانات و تنظیم فرایندهاي فکـري خـویش دسـت میبه توانایی نظم
  ).284 ، ص2011

مواجـه بـوده  آوريسرسـامبا رشد  يپژوهش در موضوع خودمهارگرهاي اخیر، با این حال، در سال
 ه شـدنشـان داد 2010تـا  2001از سال  ينه خودمهارگریو مرور مقاالت منتشره در زم یاست. در بررس

، (مـاگن و گـراس است از آن پیششده در کل چهار دهه ش از مقاالت منتشریب ،هان پژوهشیکه تعداد ا
  ).335، ص 2010

 ينحوبـه ،کیخورد که هریبه چشم م یم متنوعی، اصطالحات و مفاهیشناختقات روانین تحقیدر ا
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ــ ــیتب یدر پ ــراز مهم یباشــند. برخــیشــتن مین مفهــوم مهــار خوی ــد از: یــن ایت ن اصــطالحات عبارتن
 یچـه ارتبـاط یراسـتامـا به». رایی خـودکنش اج«، و »بازداري پاسخ«، »یبخشخودنظم«، »خودمهارگري«

داشـته و  تیـم، محورین مفـاهیک از ایکدام ،شتنیم وجود دارد؟ و در مهار خوین مفاهین مجموعه امیا
  شتر دارد.یب یاز به بررسیکه ن یاالتؤند؟ سیآیشمار مبه یک، مفهوم فرعیکدام

گـاه یز بـر جایـن يخودمهـارگر» لکـردعم«ن یـیدر تب ،مختلف يها و الگوهامدل ئۀن، ارایعالوه بر ا
 يخودمهـارگر ياها عبارتنـد از: مـدل سـه مؤلفـهن مـدلیاز ا یموضوع و بر ابهام آن افزوده است. برخ

 ، ص2004ک (کـارور، یبرنتیستم مهار سـایس یۀ)، نظر570 ، ص2000 ،ی(نورمن و نانسی کارولو  کانفر
و مــدل سیســتم دوگانــه  )،85، ص 2004اسمیشــل و بامیســتر، ( »بخــشخــودنظم نیــروي« مــدل)، 13

  ).2009(هافمن و دیگران،  همتفکران- یتکانش
بـا  گونـاگون يرا در قلمروهـا يپژوهشگران، موضـوع خودمهـارگر ،شودیطور که مشاهده مهمان

قات منجـر بـه ین تحقیجه همه اینت ،به اعتقاد محققان .اندقرار داده یمتنوع مورد بررس يم و الگوهایمفاه
 یروشـن امـا ارتبـاط ،انـدخود مهم يجاشده است که هرکدام در  ییکردهایها، و روها، مدلهینظر ادیازد

رو، ما هنوز نیازمنـد بررسـی فراگیـري هسـتیم تـا این). از335، ص 2010ندارند (ماگن و گراس، با هم 
 ياز سـو .)297، ص 2010خودمهارگري ارتقا بخشد (کراگالنسکی و کوپتز،  ةدانش ما را در مورد پدید

؛ 1388، یفرد و شـهابياری؛ خدا1389، یبزرگهنر و جانیعیرف ،نمونه ي(برا هااز پژوهش يتعداد گر،ید
ـارگري، )، 2007، دیسموند و دیگـران، 2009کوال و دیگران، مک ـادار بـین خودمه وجـود رابطـۀ مثبـت و معن

ـاي اند. هردهمندانه اخالقی را تأیید کردینداري افراد، و رفتارهاي فضیلت ـاهش رفتاره ـا ک ـا، ب یک از این متغیره
 دررا  دیـن قـدرتی هستند که مؤلفانجمله از )،415، ص 2005( بامیسترو  گییراند. مجرمانه نیز در ارتباط بوده

ـارگري بهبـوداز طریـق  اخالقـی مندانهفضیلت رفتارهاي تقویت و پرورش ، داده قـرار بررسـی مـورد خودمه
  .اندداده قرار بررسی مورد، پردازدیمي خودمهارگر عناصر تسهیل به ندی کهیی را هاوهیش

 يخودمهـارگر ۀنـیزم در هنوز که آنچهمعتقدند  ،نید یشناسروان پژوهشگران یبرخ گر،ید سوي از
 مفهـوم ،آنهـا اعتقـاد بـهاسـت.  »معنـوي یبخشـخودنظم« به نام ياسازه است، نگرفته قرار مطالعه مورد

 ةنحـو سـازيآشـکار بـراي ،ودهب مفید معنویت مختلف اَشکال فهم براي تواندیم ويمعن یبخشخودنظم
از یـنمـورد معنوي جدید هايمداخله طراحی و معنوي، سالمت مفهوم حیتصح معنوي، هايمداخلهر یتأث

  ).451 ، ص2005باشد (اومان و ثورزن، 
ف یـ، فقدان تعریو اجتماع يشتن در سطوح مختلف فردیت موضوع مهار خویل اهمین، به دلیبنابرا
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نظـر در ن عرصه، اخـتالفیپوش در ا، وجود اصطالحات متنوع و گاه هميروشن از مفهوم خودمهارگر
دگاه یـن سـازه از دیـا یل مفهـومیـف و تحلین سازه، فقـدان توصـیبودن ا يا چندبعدی يبعدتک ۀنیزم

 ایـن پـژوهش ،رونیـاشود. ازین مروش یو منابع اسالم یشناسآن از نگاه روان یاسالم، ضرورت بررس
  :برآمده استل یذ يهاپرسش یبررس یدر پ

توانـد ین آنهـا میبـ یشده و چه ارتبـاط منطقـ یمعرف یمیبا چه مفاه یشناسخودمهارگري در روان
ا سـاختار مـذکور از یـه نمود؟ آئارا یرا با نگرش اسالم» يخودمهارگر ساختار«توان یا میآ حاکم باشد؟

 است؟ برخوردار امحتو ییروا
در موضوع مهـار  یق نسبتاً جامعیتحق یدر منابع فارس جو در منابع موجود و در حد وسع،وبا جست

د بتـوان بـه چنـد مـورد یز شـایـن یانجام نگرفته است. در قلمرو اسـالم یشناسشتن در قلمرو روانیخو
نظر قرار نگرفتـه شناختی مدي روانهابوده و تبیین یتحلیل روایات اسالم یف اشاره نمود که یا در پیتأل

هـاي صرفاً یکـی از حوزه یعنی( رفتار ۀطیقات در حیتحق يریگ) و یا جهت1388ده، ی(ر.ك: پسند است
 شناختی کمتـر اسـتفادهعالوه، از تحقیقات جدید و گسترده روانبهاست. وري خودمهارگري) بوده کنش

). 1388، ی(شـجاع خـوردیز کمتـر بـه چشـم مین یالماس ين ساختار و الگوهاییتبع، تبشده است و به
ران دانسـت کـه یدر ا ينه خودمهارگریدر زم یرسم يهان پژوهشیق را از اولیتحقاین توان یم ،نیبنابرا

  پژوهشگران گردد. ي، راهگشایشناسروان يسازیو اسالم يسازیبوم يتواند در راستایم

  روش پژوهش
از  اسـت. یطه دانش و آگاهیش حیافزا یاست که در پي ادیقات بنیحقاز نوع ت یطور کلپژوهش، بهاین 

دانسـت کـه هـدف » یلـیتحل- توصـیفی«توان روش تحقیق در این پـژوهش را از نـوع میسوي دیگر، 
در » يخودمهـارگر«م مرتبط بـا یسه، و تجزیه و تحلیل مفاهیبندي، مقاف، دستهیآوري، توصمحقق، جمع

 يسازه خودمهـارگر يمحتوا ییروا یبررس براين، یعالوه بر ا باشد.یم ینیو منابع د یشناختمتون روان
از  ن،ل نظـرات آنـایـتحل ياسـتفاده شـده و بـرا یو متخصصان علوم اسالم ینیان دکارشناس، از یاسالم

  استفاده شده است. یو روش همبستگ یفیآمار توص يهاشاخص

  پژوهش يهاافتهي
  گردد:یه مئپژوهش، مباحث در سه قسمت ارا يهاپرسش مطابق یپژوهش يهاافتهیه ئارابراي 
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  يشناسم مرتبط به مهار خويشتن در روانيالف. بررسي و تحليل مفاه

باشـند یشتن مین مفهوم مهار خوییتب یدر پ ينحوک بهیکه هر ی، اصطالحاتیشناسآثار روان یدر بررس
، بـازداري پاسـخ، کـنش اجرایـی یبخشـظمافته، عبارتند از: خودمهارگري، خودنیها دست و محقق بدان

مـن، و  يآورتـاب - دهی، مهـار مـنانضـباط، قـدرت اراده، خـودداري، خـودتعالیخود، تأخیر ارضاء، 
  مدیریت خود.

  كليديم يف مفاهيتعر

غلبـه  یی)، توانـا304 ، ص2004، ی(بـارکل تر آنیپاداش کوچک يجار بهیترِ با تأخانتخاب پاداش بزرگ
(مـاگن و  در برابـر وسوسـه يداریـپا یی)، و توانـا1 ، ص2004سـتر، ی(واس و بام دیشد يهابر واکنش

اصـطالح  باشـند.یم» خودمهـارگري«شده در زمینـه اصـطالح هئ) از تعاریف ارا337 ، ص2010 گراس،
از یـک مرحلـه  پـسدار شـد و یـپد یشناسـن روانیدر عنـاو 1980مه دوم دهه یدر ن ،»یبخشخودنظم«

و  ی(برونلـ ان گردیـدیـشـتن نمایم خویدر مباحث مربوط به مهـار و تنظـ 1990در دهه  ، مجدداًینهفتگ
 ).306 ، ص2000گران، ید

)، 304 ، ص2004، ی(بـارکل دهنـدیانجـام م یکنـون تغییر نتیجـه رویـدادبراي ی که افراد یهاتیفعال
 گیـردیکـار مـهبـ خود یدرون يیندهااحاالت یا فر یجهت تغییر و دگرگون ،یکه آدم یو کوشش تالش

اهـداف  یرسیدن به برخـ منظوربه خویش يهدایت یا تنظیم رفتارها )، و1 ، ص2004ستر، ی(واس و بام
واقـع، باشد. دریم یبخشنظمف خودیجمله تعاراز ،)2009گران، ی(مک کوال و د مطلوب یییا حاالت غا

  ).2 ، ص2004ستر، ی(واس و بام داشاره دارد تنظیم خو نه صرفاًخود و به تنظیم توسط  ،یبخشخودنظم
شـمار شـتن بهیمربوط بـه مهـار خو يهانسبتاً جدیدي در عرصه پژوهش، سازه »کنش اجرایی خود«

 ةخـورد. در اصـطالحات عمـومی، سـازیبـه چشـم م ییهـاآید. اما در تعریف و ارزیابی آن، تناقضمی
د کـه مهـار از بـاال بـه پـایین را بـر ی اشـاره داریهدف محـورِ سـطح بـاال یشناخت يندهایمذکور به فرا

  ).2009گران، ی(داك ورث و د کندتر اعمال میفرایندهاي شناختی سطح پایین

  خود ييکنش اجرا ، وي، خودمهارگريبخشم خودنظميرابطه مفاه

متـرادف بخشـی را دو اصـطالح خودمهـارگري و خـودنظم ،)889 ، ص2009(مادوکس،  مؤلفان یرخب
کـه  ياگونـهبه، اندل شـدهیـآنها تمـایز قا نیب ،)2 ، ص2004ستر، ی(واس و بام گریخی داما بر اند.دانسته

. اسـت ي، هشیار و نیازمند تـالشدکه تعمّ در نظر گرفتهبخشی از خودنظم يارمجموعهیخودمهارگري ز
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 یگـاهکـه  دارد اشـاره ناهشـیار و هشیاري رفتار کنترل ازي ترعیوس طبقه به، بخشیخودنظم کهیحالدر
  (مانند تنظیم دماي بدن). ستیازمند تالش شخص نین ،بوده يرارادیغ

 :معتقدنـد سـتریبامو  سمیشـلسـت؟ ایخـود چ ییبا مفهوم کنش اجرا ،دو اصطالح مذکور ۀاما رابط
بخشـی باشد که توانمندي خودمهـارگري و خودنظمیم یمختلف و متنوع ییاجرا يهاکنش يخود دارا

کنش اجرایـی خـود، اصـطالح عـام و فراگیـري  ،واقعحساب آورد. درها بهن کنشیترینِ ارا باید از مهم
 شـودهاي دیگـر نیـز میشـامل توانمنـدي ،بخشـیاست که عالوه بر مفـاهیم خودمهـارگري و خودنظم

و نیـز پایـداري  ريیـگگران معتقدند، تصمیمیو د میید نمونه،). براي 85 ، ص2004 ستر،ی(اسمیشل و بام
د و ییـ(م آینـدشـمار میخود به ییاجرا يهااز جانب دیگران از کنش ،ابر تأثیرپذیري ناخواستهافراد در بر

  ).380 ، ص2010گران، ید

  خودمهارگري ، وي، تعالبازداريم يرابطه مفاه

 هنـوز کـه زمـانی تـا فـرد. قلمـداد کـرد خودمهـارگري از مقوّمـات توانیرا م» پاسخ بازداري« ،درواقع
 بـه را رفتارهـا و هـاتیفعال تواندینم دهد،یم پاسخ درنگیب رویدادهاي به مین تصمو بدو گرانهتکانش
 توانـایی یـککـه  ،»تعـالی«گـر، ید ي). از سـو304 ، ص2004، ی(بـارکل نماید هدایت مقاصدش سمت
ن، یفیت و گـری(سا ندارندی فعل فیزیکیِ حضور است کهیی زهایچ به دادن واکنش نشان در شناختیروان

 شـتن اسـتیتوانـایی مهـار خو کـه نشـانه ،»ارضاء انداختن تأخیر به« در ينقش مؤثر ،)509 ص، 2011
از یـنشیپاسـخ، پ يبـازدار: گفـت تـوانیمـ، نیبنابرا) خواهد داشت. 313 ، ص2010نز، یگی(اسکالر و ه
  د.یآیشمار مبه مؤثر يخودمهارگر يبرا یعناصراساس از یکی یتعالبوده و  يخودمهارگر

  ت خود، و قدرت ارادهيري، خودداري، مددهيخودانضباطم يفاهرابطه م

و خـودداري،  دهـیخودانضـباط اصطالحدو  :ندمعتقد) 5 ، ص2009( ساسونو  )2001گران (یو د تایلر
 خـود ییتوانـا نشانه دهی،خودانضباط ،)2004( یتانجنبه گفته  .دنباشیم خودمهارگري اصطالح مترادف

، يبـای(مـزو و ه ، اصطالح دیگري است که برخی پژوهشگران»دیریت خودم« .باشدیم خویش مهار در
 یمـاران جسـمانیب يشـتر در بـازپرورین اصطالح بیاند. هرچند اکار گرفتهبه يخودمهارگر يبرا ،)2004

 ؛ ساسـون،2007 گران،یستر و دی(بام گر، بیشتر محققانید ي). از سو2007(جردن و آزبرن،  رودیکار مبه
داننـد کـه معنا و یا شکلی از خودمهارگري میرا هم» قدرت اراده« ،)2010 ؛ باکشول،2010 ؛ جاب،2009

چهار اصطالح مذکور، متـرادف هـم بـه  ،ت را داراست. بنابراینیواسطه تمرین و استقامت، قابلیت تقوبه
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کنش اجرایی خود

خودنظم بخشی

خودمهارگري
)قدرت اراده، خودداري، خودانضباط دهی(

تاب آوري من- مهار من

تأخیر ارضاء-تعالی

بازداري پاسخ

، »مـن يآورتـابمهار مـن و «دو مفهوم  ،)2004و دیگران ( گرامزوبه اعتقاد  ،اند. در نهایتکار برده شده
هـاي فـردي در هیجـان، فکـر، و رفتـار ب ایجاد تفاوتموجبخشی هستند که فرایندهاي خودنظم بیانگر

  گردند.می
ان یـشـتن نمایم چندگانـه مـرتبط بـه مهـار خویارتبـاط مفـاهچگونگی ) 1( اساس شکلبر ،نیبنابرا

  خواهد آمد. يریگجهیل آن در نتیتحل .گرددیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م مرتبط با موضوع مهارخویشتنیحوه ارتباط مفاه). ن1شکل(

 يبا نگرش اسالم» يساختار خودمهارگر«ن ييب.تب
  مفهوم سازه و ساختار

 ییق معنـایدق يهارغم مشابهت، تفاوتیم که علیشویمواجه م ی، با واژگانیشناسروان يهادر پژوهش
ن موضــوع یــیتب بــرايباشــد. یم» تســاخ«، و »ســازه«، »مفهــوم« يهــاجملــه آنهــا، واژهبــاهم دارنــد. از

کار گرفت تـا دچـار ح و متناسب را در مورد آن بهیصح ة، الزم است واژیبا نگرش اسالم يخودمهارگر
 تـوان انتـزاع یـا تجریـدرا می» مفهـوم«)، 172، ص 1386مؤلفان (هومن، از نگاه  م.ینگرد یاشتباه مفهوم

هـا و تیف واقعیف و توصـیتعر ياست کوتاه برا یراه ،ل مفهومیر دانست. تشکیپذمشاهده يدادهایرو
  مقصود از آن، ساده کردن امر تفکر است.

ها و چیزهـایی کـه توصـیف . برخی مفاهیم با واقعیت1طور کلی، با دو نوع مفهوم سروکار داریم: به
یم در برابر آنها هایی که این مفاهتوان به آسانی به پدیده. برخی مفاهیم را نمی2کند ارتباط نزدیک دارد. می

از ایـن دسـته » رغبـت«، و »نقـش«، »یـادگیري«، »نگـرش«ایجاد شده است، ربط داد. براي نمونه، مفاهیم 
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ترِ رویـدادهاي محسـوس و ملمـوس اسـت. واقع تجریـدهاي عـالیگونه مفاهیم، درآیند. اینشمار میبه
، به این دلیل که از مفـاهیمی بـا سـطحِ ترتوان آنها را نوعی استنباط دانست. این نوع تجریدهاي عالیمی

  ).172، ص 1386شوند (هومن، خوانده می» سازه«اند، در فرهنگ پژوهش علمی، انتزاع باالتر ساخته شده
ک یـک ادراك، یـمختلف  يهااز روابط بخش یبه مجموعه کامل ،»ساختار«ا ی» ساخت«اما اصطالح 

از  يااز عناصـر و مجموعـه مجموعـه کیـ يکربنـدیا بـه پیـشـه اشـاره داشـته و یک اندیا یمشاهده و 
 ياا شـبکهیـباشـد، و  یمراتبـممکـن اسـت سلسـله ،ک سـاختاریـمرتبط با هم اشـاره دارد.  يهامؤلفه
، و سـاختار ی، سـاختار اجتمـاعی، ساختار روانیکیزیدار. مانند ساختار فنظام ،ن حالیده و در عیتندرهم

 یات پژوهشـیـا سـاختار در ادبیـسـاخت  :توان گفتیه شد، مئارا» سازه«که از  یفیبا تعر ،. حالیاضیر
  ل شده باشد.یمرتبط با هم تشک يهااشاره دارد که از مؤلفه ییهابه سازه ی،شناسروان

  ؟يبعدا چندي يبعد، سازه تکيخودمهارگر

 يریکـارگه)، شاهد ب2005 ؛ اومان و ثورزن،2009 گران،ی(داك ورث و دي در آثار مربوط به خودمهارگر
 يبعـدتـک يا سـازه خودمهـارگریـنکه آیا ةم. اما درباریهست يمفهوم خودمهارگر يبرا» سازه«اصطالح 

 ی) بـا طراحـ2004( یتانجننظر وجود دارد. ل شده، اختالفیمختلف تشک يهاا از ابعاد و مؤلفهیبوده و 
) 2004( ایــال .تبــوده اســ يخودمهــارگر یاثبــات ســاختار چنــد عــامل ی، در پــياس خودمهــارگریـمق

 :) معتقـد اسـت2007( سـتریبام ،کـهیحـالدانـد. دریچندگانـه م يهـاخودمهارگري را مسـتلزم مهارت
 باشد.یم يبعدک سازه تکی يخودمهارگر

کننـده سـازه نیـیوجـود دارد کـه تب یمیمفـاه ،اوالً یشده در منابع اسـالمانجام يهایاساس بررسبر
ن سـازه از یا ،رسدینمود. به نظر م یتلق يبعدک سازه تکیتوان آن را ینم ،اًیثان .هستند» يخودمهارگر«

ها یانـد. بررسـافتهیونـد یبـا هـم پ یمراتبـصورت سلسلهافته که بهیل یتشک یمختلف يهاسطوح و مؤلفه
ل شده اسـت. سـطح یتشک یاز دو سطح کل ی،اساس منابع اسالمبر »يخودمهارگر«دهد، مفهوم ینشان م

ل یــل شــده اســت و ســطح دوم، از تحلیتشــک» یبازدارنــدگ«و » شــناخت« يمؤلفــه محــور از دو ،اول
  شود:یسطوح مذکور پرداخته م ین کلییبه تب ،لید. در ذیآیدست مسطح اول به يهامؤلفه

  یاسالم يسطح اول سازه خودمهارگر

 اسـالمي هاآموزه در يخودمهارگر سطح اول سازه کنندهنییتب تواندیم» تقوا« و» عقل« یاساس مفهوم دو
 يلغـو يهایبررسـ ازسـت، امـا ین يدیـاسـت ترد یک مفهـوم شـناختیـنکه عقل متضـمن یدر ا .باشد
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 ، ص8 ج ،1360 ،يمصـطفو؛ 577 ص، ق1412 راغب اصـفهانى، ؛458، ص 11 ج ،ق1414 منظور،ابن(
 ،یطبرسـ ينـور(یـی روا و ،)29و  28؛ روم: 152و  151انعـام:  ؛58 ؛ مائـده:73و 44 بقره:( یقرآن ،)194

، 1 ، جق1404، مجلسـی( ز کالم محققـانی) و ن240 ص، 1366، يآمدتمیمی  ؛114 ص، 12 ج، ق1407
 یـیدر مفهـوم عقال ،)79- 64 ص ،1388 ؛ پسندیده،76 ص ،1388 شجاعی، ؛تای، بطوسی؛ 103- 99 ص

ک مفهـوم یـ، عـالوه بـر یـک مفهـوم شـناختی ،کـه در مفهـوم عقـل توان استنباط نمـودیموضوع را م
 یشـناختمفهـوم کیـ از متشـکل صـرفاً عقل که باشداصرار داشته  یکس اگر. است پنهانز ین یگبازدارند

 ؛58 ؛ مائـده:73و 44 بقـره:( میات قرآن کریاز آ یر برخیطبق تفس هم باز ،است» ادراك« جنس از و بوده
ـــ ـــوادي  ؛1377 و1372 ،یر.ك: طبرس ـــی،ج ـــو ؛142، ص 4، ج 1388 آمل  ؛130ص ق، 1420، يبغ

 را آن دیـبا، تـاًینها. نمـود جـدا آن از را یبازدارنـدگ مفهوم تواننمی )،308ص  ،15 ج، 1374 ،یئطباطبا
 موجـب عقـل تقویت که آیدمیبر زین یاسالم روایات از گر،یدسوي  از .دانست یشناخت مؤلفه بر عمتفرّ

  ).114 ، ص12 جق، 1407 ،یطبرس ينور( شودمیی الت نفسانیتما از بازداري
منظـور، ابـن؛ 131 ص ،6 ، جق1404 فـارس،(ابن لغويي هاتحلیلی در بررس زین تقوا اساسی محور

 ج ،1383 جـوادي آملـی،( نامفسـر بیان؛ )881 ، صق1412راغب اصفهانى، ؛ 401 ، ص15 ج ،ق1414
از تقـوا  یختلفـم یتا به حال، معان. است یزه الهیانگ )1374 ،ي(صفر محققان برخی تبیین و )88 ص ،4
تقـوا  يمعنا ،رسدینظر مبه یهستند. ول یمتضمن مفهوم بازدارندگ يه شده است که همه آنها به نحوئارا

)، 17 ، ص1368 ،ي(مطهـر »خودنگهـداري« خواه)، 1374 ،ي(صفر »بانیخویشتن« خواه هرچه که باشد،
ت اهللا یـد با محوریبا همگی ،)205 ، ص1377 ،یآمل ي(جواد »گناه از تحاشی و، ترس، اجتناب« و خواه

 مفهـوم تبیـین در، سـوکیـز از ین اسالمی اتیروا در .تا مفهوم تقوا محقق گردد پذیردب انجام جالله جلّ
 محـارم، از» کـفّ« ،)270(همـان، ص  »حرز« ،)268 ص، 1366، يآمدتمیمی ( »اجتناب« از سخن تقوا،

. از سـوي اسـت آمـده میـان بـه )272ص  (همـان، شهوت بر» مالکیت« و ،(همان) »عصمت« ،»حصن«
 مفهـوم تبیـین در و انـددانسـته )393 ، ص11 جق، 1407 نـوري طبرسـی،( »ورع« را تقوا اساس ،دیگر

 منظـور،ابـن( »جـزحَ«، لغـوي معنـاي طبـق کـهاسـتفاده شـده  (همان) »هزُّنَتَ« و»جزحَ«از مفاهیم  ،»ورع«
 و گـرفتن فاصـله شـودمـی معلـوم)، 15، ص 4، ج 1384(فراهیـدي،  »هزُّنَتَ« و )331، ص 5 جق، 1414
 ،»تقـوا« بنـابراین، عنصـر اساسـیانجام پذیرد.  رغبت و انگیزهیک  با همراه، باید گناهان از گزیدن دوري
 محقـق زهیک انگی همراه به ،مذکور مهار البته .باشدیاز امور متعارض با هدف م بازداري آنو  نفس مهار
  .است» یاله«د به وصف یشود که مقمی
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و » گیبازدارنـد« ،»شـناخت«له ئشـود کـه در مفهـوم عقـل و تقـوا، مسـیروشـن ماز آنچه گذشت، 
دو مفهوم عقل و تقـوا در نگـاه منـابع  ۀآید که رابطال پیش میؤلحاظ شده است. حال این س» مهارگري«

داخته شـده اسـت و آن پر ها بهجمله مباحثی است که کمتر در پژوهشاسالمی چیست؟ این موضوع، از
ج یقـل را از نتـاع، يمطهـرشـهید  خواهد بـود. یاسالم ين سطح اول سازه خودمهارگرییکننده تبلیتکم

 ي.نظـر حکمت نه ،استی عمل حکمت نجا،یاز عقل در ا يمنظور و)، 53و 49، ص 1368( داندتقوا می
ي هـوا و هـوس، حـالتی انفعـالی هاآن، در برابـر دشـمنی رثـاآو  لآید که عقشمند برمیین اندیا ناز بیا

هاي داشته و خود، نقشی در بازدارندگی آنها ندارد و باید به انتظـار تقـوا بنشـیند تـا او را از یـوغ کشـش
هـاي بـا تبیین ،)102 ، ص1388، ی(شجاع ن). برخی محققا68 ، ص1371، ي(مطهر نفسانی نجات دهد

یکـی از  ،هاي عقالنـیکه شـناختايگونهبه .کندمیمفهوم تقوا معرفی  هکنندشناختی، عقل را تبیینروان
هاي عقالنیِ فـرد بـراي عبارت دیگر، تقوا همان کوششآید. بهشمار میدهنده مفهوم تقوا بهارکان تشکیل

در  ،)94 ، ص1388ده، ی(پسـند پژوهـانگر از اخـالقی. برخی دتهاستنظیم رفتار و پیشگیري از آسیب
عبارت دیگـر، عقـل باشـد. بـهکننده مفهوم عقل میتبیین امفهوم تقو :تقدندمع ،تبیینی متفاوت و معکوس

کننـده مؤلفـه شـناختی و تبیین» علم« است؛ نیرویی است که از دو مؤلفه شناخت و بازداري تشکیل شده
  کننده مؤلفه بازداري آن خواهد بود.تأمین» تقوا«

اید شـعقل و هم به تقوا منتهی شده است.  اما در آیات قرآن کریم، گاه نتیجه یک عمل واحد، هم به
تري در زمینۀ رابطه عقل و تقوا دست یافت. یکی از بارزترین بتوان با بررسی چنین آیاتی، به تبیین روشن

است که پس از بیان اموري که افراد بایـد از آن » انعام«ورة مبارکۀ س 153- 151موارد در این رابطه، آیات 
توجهی به والدین، کشتن فرزندان، انجـام گناهـان کبیـره و به خداوند، بی اجتناب نمایند (همچون شرك

فروشی، عهدشکنی، عدم توجه به صراط مسـتقیم، و تبعیـت از صغیره، کشتن افراد، خوردن مال یتیم، کم
وجـه توصـیه » تَتَّقُـونَ کُمْلَعَلَّ«، و »تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ«، »تَعْقِلُونَ لَعَلَّکُمْ«الهی)، در ضمن سه تعبیر هاي غیرراه

ها را بـه عبارت دیگر، توصیه آنها به مهار نمودن خویشـتن از کشـشها به واجبات و محرمات و بهانسان
ال، وجـه ایـن تعـابیر متفـاوت حنماید. معرفی می» تقوا شدنبا«و، »متذکّر شدن«، »تعقّل ورزیدن«ترتیب، 

  آنها در امر به مهار و اجتناب مشترکند، چیست؟در انتهاي دستورات ظاهراً یکسان، که همگی 
 تمــام ) در مــوردتَعْقِلُــونَ لَعَلَّکُـمْاول ( ۀتــوان اسـتفاده نمــود کــه آیــیم ،طبرســی مرحــومن یـیاز تب

، ص 9، ج 1360(طبرسـی،  سـتا ) در مـورد افـراد دینـدارتَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْه سوم (یتبَع، آهاست و بهانسان
دن بـه مرتبـه یتوان رس یافراد خاص ،جهینتخواهد بود. در» عقل«اخصّ از » تقوا« خطابی ةپس حوز .)11

۱۶     ۱۳۹۳پاييز ، سوم، شماره هفتم، سال  

 

ایـن چیـنش را مراتـب  ،)246، ص 5، ج 1378(طیـب،  گر از مفسـرانیتقوا را خواهند داشت. برخی د
گیري ورزي از مقـدمات شـکلطبق این تفسیر، عقـل دانند.الزم براي مهار خویشتن از محرمات الهی می

آیـات را در نـوع درك بشـر  این اختالف وجه)، 522، ص 7، ج 1374( یئامه طباطباعلّهد بود. تقوا خوا
 خـود فطرت که اي استگونهبه الهىمحرمات  همۀاعتقاد وي، گرچه  داند. بهیاز حرمت امور ممنوعه م

 فطـرى، نهاآ از بعضى .نیست یکسان امور این همهبودن  فطرىلی و، کندمى حکم آنها حرمت به نیز بشرِ
) که اگر فـرد بـه دور از والدین قوقح و بزرگ خداى به شرك حرمت مانند( است روشن بسیار بودنش

 بعضـى هواهاي نفسانی و عواطف غلط، آنها را مورد تعقل قرار دهد، حاضر به ارتکاب آنها نخواهد بود.
 وفـاى و گفتار در عدالت رعایت و یتیم مال از اجتناب مانند( نیست روشنى این به بودنش فطرى ،دیگر

(مثـل دقـت در مفاسـد و  تـذکر بـه ،فطـرى عقل بر عالوه، آنها حرمت درك در انسانکه ، ا)خد عهد به
، (آیـه سـوم مـورد بحـث) دینـى تقـواى و خدا راه پیمودناما  .است نیازمند مصالح این امور در جامعه)

 آن از تـذکر و تعقـل کمـک بـه، گـاهآن و شـود شـناخته الهـى محرمـات ،اول که شودمى حاصل وقتى
 عقـل طریقـت که زندیگام م تقوا راه در وقتى تا انسان. از نگاه این مفسر، آید عمل به اجتناب ،محرمات

بـه تقـوا، عقـل  یابیدسـت ۀالزمـ ،نیبنـابرا ).522 ، ص7 ، ج1374، ئی(طباطبـا ندهد دست از را تذکر و
طه عموم و خصوص مطلق دانسـت کـه تقـوا اخـص از ک رابیتوان یرابطه عقل و تقوا را م .خواهد بود

  ج خواهد آمد.یل نتایز در بخش تحلیافته نین یل ایباشد. تحلیعقل م
  سازه خودمهارگري اسالمی سطح دوم

شـویم کـه ارتبـاط مـؤثر، ولـی در بررسی آیات قرآن کریم و روایات اسـالمی، بـا مفـاهیمی مواجـه می
تـوان ایـن دارند. می» بازدارندگی«و » شناخت«نتیجه، با موضوعات غیرمستقیم با مفهوم عقل و تقوا و در

مفاهیم را از متعلقات دو مفهوم شناخت و بازدارندگی دانسـت. تبیـین دقیـق سـاختار خودمهـارگري در 
اسالم، در گروِ بررسی همه مفاهیم مذکور و شناسایی جایگاه آنهـا در ایـن سـاختار اسـت. در اینجـا بـه 

  پردازیم:نها میاختصار به بررسی آ
ن یـرد. ایـگقـرار » شـناخت«شـتن، بایـد متعلـق ییند مهار خوااست که در فر ین مفهومیاول ،»خود«

)، معرفت نفس، و نقـش محاسـبه 20 ، ص1387(ر.ك: مصباح،  ت مباحث شناخت خودیاز اهم ،مطلب
؛ 32 ص ،2 ج، ق1404، ی(مجلسـ شودیاستفاده م یاسالم يهاشتن از آموزهیو مراقبه نفس در مهار خو

 ، جق1409 حرعـاملی،؛ 323 و140 ، ص11 ج ،ق1407، یطبرسـ ينور ؛232 ص ،1366، يآمدتمیمی 
 ).18 حشر:؛ 98 ، ص16
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 ، ص1388 (مصـباح، ردیـگیاست که متعلق شـناخت قـرار م یمیگر از مفاهید یکی ،»ییهدف نها«
) و 130 عمـران:؛ آل10 جمعـه:( »حفـال«اسـالم،  يهادر آموزهمقصود بالذات و هدف نهایی انسان  ).30

ج و یاز نتـا ،) کـه هـر دو33 ، ص1388 (مصـباح، شـده ی) معرف119 ؛ مائده:16 ؛ انعام:11 بروج:( »فوز«
 ).247 ، ص6 ، ج1374، ئیند (طباطبایآیشمار مبه یشتن از نگاه اسالمیمهار خو ییعلل غا

ـاه اندیشـمندان » اي خودمهارگريهحوزه«گیرد، بر آن تعلق می» شناخت«اي که سومین حوزه اسـت. از نگ
ـائی، فطري انسان، بـراي شـناخت حوزه اسالمی، نیروي عقل و شناخت ـافی نیسـت (طباطب ـازداري ک ـاي ب ه

). بررسـی مفـاهیمی همچـون اثـم، عصـیان، 98، ص 9، ج 1385؛ جوادي آملـی، 523، ص 7، ج 1374
 می در تبیین این مؤلفه روشنگر خواهد بود.هاي اسالخطیئه در آموزه وطاعت، معصیت، ذنب، فحشا، 

 مجموعـه کیها با ، انسانیمهار است. از نگاه اسالم »يهازهیاسباب و انگ«، شناخت قلمرون یچهارم
کـه بـه اذعـان  ی). موضـوع51 ، ص2 ، ج1365، ینـی(کل آورنـدیم يشـتن رویها به مهـار خوزهیاز انگ

قرار گرفتـه اسـت.  يشناسان عرصه خودمهارگرتوجه روانکمتر مورد  ،)2007ستر و واس، ی(بام محققان
)، 72 ، ص8 ج، 1365، ینـیکل؛ 40 نازعـات:( )، خوف218 ص ،15 ج ،ق1409(حر عاملی،  م رجایمفاه

، ینـیکل؛ 14 علـق:( ایـ)، و ح168 ص ،12 ج ،ق1407، یطبرسـ ينور؛ 165 ؛ بقره:31عمران: آل( محبت
 توان مورد مطالعه قرار داد.ین عرصه میدست را در ان یاز ا یمی) و مفاه150 ، ص2 ج ،1365

باشند. هایی از مهار خویشتن تعلق گرفته که متعلقِ شناخت نیز می، به حوزه»بازدارندگی«اما موضوع 
غیبت، تهمت، افترا، فحش و ناسزا، کـذب، از: حوزه رفتار، یعنی گفتاري (اجتناب از  ها عبارتنداین حوزه

اجتناب از گوش فرادادن به تمام رفتارهایی که در حوزه مهـار )، شنیداري (و مانند آن پرگویی، افشاء سرّ
 ج ق،1407)، خوردن (نـوري طبرسـی، 35 ، ص2 ج ،1365)، دیداري (کلینی، گفتاري ممنوع شده است

)، حوزة افکار شامل فکر 31و  30 نور:)، و جنسی (81 ، ص5 ج ،1365)، اقتصادي (کلینی، 156 ص ،11
؛ 58 یونس:) و حوزه هیجان شامل شادي (120) و گناه فکري (انعام: 186 ص ،1366(تمیمی آمدي،  گناه
هاي چهارم (مهار )، که از ناحیه آنها مؤلفه134و 133عمران: )، و خشم (آل61)، غم (زمر: 170 عمران:آل

 رفتاري)، پنجم (مهار شناختی)، و ششم (مهار هیجانی) شکل خواهد گرفت.
در مسـیر خودمهـارگري » هادشـواري«و » هاسـختی«، اسـتضوعی که متعلق بازدارندگی آخرین مو

هایی مواجه خواهیم بود که باید در برابـر ه با مشکالت و سختیوارند مهار خویشتن، ما همفرایاست. در 
 »صـبر«رسـد، در منـابع اسـالمی ایـن موضـوع را بایـد در دایـره مفهـوم یآنها مقاومت نماییم. به نظر م

  ).59 ، ص75 ج؛ 200 ، ص74 ج ،ق1404، ی(مجلس جو نمودوجست
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تـوان مـذکور را می» سـازه«رسـد نظر میحال با تبیین دو سطح از مفهوم خودمهارگري اسالمی، بـه
هاي ) این سازه پیشنهادي را به نمایش گذاشته است. تبیین و تحلیل مؤلفـه2معرفی و تبیین نمود. شکل(

  گردد.گیري بررسی میبخش نتیجهناشی از این ساختار در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کرد اسالمییرو باي ساختارخودمهارگر) 2( شکل

  ياسالم يساختار خودمهارگر يمحتوا ييروا ج.

 در انکارشناسـ دییـتأ بـه اسـالمی، منـابع در خودمهارگري خاص ساختار وجود دعاياطور کلی، باید به
ي ادرجـه چهـار کـرتیل با یالؤس ده فرم کی یبا طراح را خود نظري ادعاي محقق ن،یبنابرا .برسد دین
 کارشناسـان از تن چهار با استفاده از نظرات ،اسالمي هاآموزه با گانههفت يهامؤلفه مطابقت زانیم يبرا

) اظهـار 2006( بـکو  پولیتده است. موست مقاله آیفرم در پاین  .داد قرار سنجش مورد، دین در خبره
باشد کـه ینفر مده از یننه موردیشیاز، سه کارشناس و بیننه موردیمحتوا کم ییص روادارند که در شاخیم

  ).1986 ،نیل( نه استفاده نموده استین زمیکارشناس در ا چهارمحقق از 
 ییمحتـوا یـیروا«مربـوط بـه آن، تحـت عنـوان  يهـال دادهیو تحل کارشناسان نیا نظرات گزارش

  آمده است. )1ول(در جد» یاسالم يساختار خودمهارگر
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  اسالمي هاآموزه با یاسالم يخودمهارگر ينظري هامؤلفه موافقت زانیم يبرا، نید خبره کارشناسان نمرات :)1( جدول
 نمرات االتؤس

 Aکارشناس
 نمرات
 Bکارشناس

 نمرات
 Cکارشناس

 نمرات
 Dکارشناس

 نمرات میانگین
 کارشناسان

 انحراف
 استاندارد

1 4 4 4 4 4 0 
2 4 4 4 4 4 0 
3 4 4 3 4 75/3 5/0 
4 4 4 4 3 75/3 5/0 
5 3 4 4 3 50/3 577/0 
6 3 4 4 4 75/3 5/0 
7 4 4 4 3 75/3 5/0 
8 4 4 4 3 75/3 5/0 
9 4 4 4 3 75/3 5/0 
10 3 4 3 4 50/3 577/0 

 08/2 5/37 35 38 40 37 نمرات جمع
 208/0 75/3 5/3 8/3 4 7/3 میانگین

   527/0 422/0 .000 483/0 استاندارد انحراف

 نیانگیـم و بـوده 5/3 از باالتر کارشناسانهمه  نمرات نیانگیم، شودیم مشاهده 1 جدول در طورکههمان
 ن،یـد خبـره کارشناسـان نظـر از، نیبنـابرا. باشـدیمـ 208/0 اسـتاندارد انحـراف با 75/3 با برابر زین کل

 از .دارد مطابقـت اسالمي هاآموزه با» ادیز یلیخ« و» ادیز« درحد یاسالم يخودمهارگر ينظري هامؤلفه
 يآلفـا سـطح در کارشناسـان يدو بـه دون نمـرات یبـ یهمبستگ بیضر)، 2( جدول طبق، گریدسوي 

 ينظـري هـامؤلفـه ،یاسالم خبره کارشناسان نگاه از، نیبنابرا. است شده گزارش معنادار و مثبت 001/0
  .دارد اسالمي هاآموزه با یقبول قابل قتمطاب يخودمهارگر نهیزم در شدهاستخراج

 .نید خبره کارشناسان نیب رمنیاسپ یهمبستگ بیضر يمعنادار آزمون :)2( جدول
 Dکارشناس Cکارشناس Bکارشناس Aکارشناس  یهمبستگ

     A 1کارشناس
   B 981/0(**) 1کارشناس
  C 981/0 (**) 987/0 (**) 1 کارشناس
 D 963/0(**) 969/0(**) 957/0(**) 1 کارشناس

  گيريبحث و نتيجه
 ،ن هـدفیـاسـت. ا یشه اسالمیو اند یشناسدر دو عرصه روان ين خودمهارگرییتب ،پژوهشاین هدف 

ن یـا یبررسـ یاسـاس پرسـش اول، محقـق در پـبـرشده اسـت.  يریگیدر قالب سه پرسش پژوهش پ
ی منطقـ ارتبـاط چـه و دهشـی معرفـی میمفـاه چـه بـای، شناسروان در مهارگريموضوع است که خود

م یافـت، ارتبـاط مفـاهی) نمـود 1( که در شکل ،پژوهش يهاافتهیاساس باشد؟ بر حاکم آنها نیبتواند می
 مجموعـه کیـ يدارا یروان آدمـ :ل قـرار دادیـتـوان مـورد تحلیگونـه منیشتن را ایمرتبط با مهار خو

طـه یدر ح ،هـان کنشیـاز ا یبرخ .اشدبیم» خود ییاجرا يهاکنش«، تحت عنوان یسطحِ عال يهاکنش
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 یینـدهاایاز فر یان، برخین میا در). یبخش(خودنظم ردیگیصورت م یشتن با هدف مشخصیم خویتنظ
ار در یهشـ يهـارد و تالشیـگیارانه و خودکار انجام میصورت ناهشگردند، بهیم میکه توسط خود تنظ

 ،نـدهااین فریـگـر از اید یکه برخیحالدر .بدن) يم دمای(همچون تنظ نخواهد داشت يریت آنها تأثیفیک
ازمنـد تـالش و کوشـش فـرد ین یترِ انسـانیبـه اهـداف عـال یابیمنظور دستبوده و به يارانه و ارادیهش

الزم اسـت خـود بتوانـد بـا در نظـر گـرفتن  ي،ند خودمهـارگریان فرای). در جري(خودمهارگر باشندیم
ر یدو مفهـوم تـأخ ،نیر ارضـاء). بنـابرای(تأخ ر اندازدیرا به تأخ يرفو ي)، ارضاهای(تعال مدتاهداف بلند

رد یـد مـورد توجـه قـرار گیآنچه با ،تیند. در نهایآیشمار مبه ي، از مقوّمات خودمهارگریارضاء و تعال
گـر از آنهـا ید یدر برابر برخـ ،هاکشش یاز برخ» يبازدار«فرد در  ییبه توانا ين است که خودمهارگریا

  شمار آورد.به يد هسته خودمهارگریپاسخ را با يبازدار ،رونیاپاسخ). از ي(بازدار گرددیمباز
 یاصـطالحات ي،آور، مهـار مـن و تـابیدهـ، خودانضباطيچون قدرت اراده، خوددار یمیاما مفاه
شـمار به يخودمهـارگر يهاج و نشـانهیا از نتـایـهسـتند و  يدف مفهـوم خودمهـارگراا متریهستند که 

 ی(قـدرت اراده)، برخـ بوده يخ مقدم بر اصطالح خودمهارگریاز لحاظ تار ،مین مفاهیاز ا یند. برخیآیم
 ،گـرید یعلمـ يهاطـهیا در حیـرونـد و یشمار مبه يج خودمهارگریا از نتایاند و تفنن در عبارت ،گرید

، ي(خــوددار انــدکار رفتهبــه یشناســروان یات پژوهشــیــکــاربرد داشــته و کمتــر در ادب یشــکزمثــل پ
مثـل  یشناسـخـاص روان يکردهـایمخـتص بـه رونیـز گر ید یبرخ .ت خود)یری، مدیدهانضباطخود

  من). يآور(مهار من و تاب باشندیم يگرلیتحلکرد روانیرو
 ،بخشـیخـودنظم و خودمهـارگري زمینـه در مـذکوري هانییتب و تعاریف مجموع از استفاده با حال

تنظـیم و  ییتوانـاعبـارت از  يخودمهـارگر« :اشاره نمـود ،موارد فوق باشد شاملکه  یتعریف بهتوان یم
کـه ياگونـهافکـار و هیجانـات خـویش بـه رفتارهـا، تمایالت، ازمند به تالشینو  ،ي، هشیاردمهار تعم

 حـد تا خود رساندنتر و مدت یطوالن يبا سودمند یرسیدن به هدف يبرا یمستلزم متوقف نمودن هدف
  .»باشدیها، و انتظارات اجتماعی مها، ارزشآرمان چون ییارهایمع

ی ابیدسـتی چگونگ باشد.یم یاسالم نگرش با »يساختارخودمهارگر« ئۀامکان ارا ةپرسش دوم، دربار
 دو از عقـل محقق، مفهـوم يهاافتهیساس ابر ن دو مفهوم عقل و تقوا استوار است.ییبر تب ،ن ساختاریا به

 ،اسـت یاگرچه متضمن مؤلفه بازدارندگ ،مفهوم تقوا .است شده لیتشک »اختشن« و »یبازدارندگ« مؤلفه
گـردد. از ین رابطـه عقـل و تقـوا کشـف میـین موضوع از تبیا .دارد يفراتر از صرف مهارگر ییاما معنا

جه گرفت که تقوا در طول مفهوم عقـل قـرار گرفتـه و نـه در یتوان چنین نتق، مییتحق يهاافتهیمجموع 
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گیري عبارت دیگـر، بـراي شـکلهبـ شمار آورد.عقل به يهاتوان تقوا را از مؤلفهنمی ،رواینزا. عرض آن
عقـل  يرویـدن بـه مرحلـه تقـوا، اسـتفاده از نیراهبرد رسـ و. نیازمند به مفهوم عقل هستیم ،»تقوا«مفهوم 

هَ قَـىاتَّ فَمَـنِ«: فرمـود بن مسهرجویریهبه  یعلامیرالمؤمنین که  گونههمان باشد.یم ، ینـی(کل »عَقَـلَ اللـَّ
  باشد.). پس شخص هنگام رعایت تقواي الهی در حال استفاده از نیروي عقل می241 ، ص8 ج، 1365

تر عموم و خصوص مطلق بوده که حوزه عقل عـام ۀرابطه عقل و تقوا از لحاظ منطقی، رابط ،بنابراین
کس کـه صـرفاً از نیـروي ولی لزوماً هر ،عاقل دانستتقوایی را توان هر انسان بامی ،رواینخواهد بود. از

یعنـی  ؛ورزي خواهد بـودتقوا یک گام فراتر از عقل ،توان او را متقی نامید. پسنمی ،کندعقل استفاده می
نیرویـی  ،شده (در لغت، کالم محققان، روایات، و آیـات)هاي انجامرغم اینکه نیروي عقل طبق تبیینعلی

بـازداري  - تقـوا نیـروي شـناختی :توان گفتده، اما تقوا امري فراتر از آن است. میبازداري بو - شناختی
» مهـار« بین تمایز ۀتوان به پاسخ پرسش در زمینمی ،گیرد. با این تبییناست که با هدف مقدسی شکل می

اي خودمهـارگري در نگـاه دسـت یافـت و عناصـر هسـته الهی و مقدس انگیزه با» مهار« و مطلق طوربه
البته این شناخت و بازدارندگی مطلق نبـوده، بلکـه  .دانست» بازدارندگی« و» شناخت«اسالم را دو مفهوم 

  خواهند بود.» هاي سطح دوم مهار خویشتنمؤلفه«که سازنده  است مقید به مفاهیمی
 بـاي خودمهـارگر دهنـدهلیتشک مؤلفه هفت ه شده است،ئارا) 2( قالب شکل در که یبراساس ساخت

 مؤلفـه ،یزشـیانگ مؤلفـه ،یشناسـهـدف ، مؤلفـهيگـرمؤلفـه خودنظـارت :از عبارتنـدی اسالم دکریرو
 ، حاصـل دوهان مؤلفـهیـبخش. اتداوم مهار مؤلفه ، ویمهارشناخت مؤلفه ،يرفتارمهار مؤلفه ،یجانیهمهار

 الـف.: شـودیم تقسـیمقلمـرو  چهـار به، خود نوبه به مؤلفه شناخت .است یشناخت و بازدارندگ مؤلفه
 ب. ؛شـودیم انیـنما نفس مراقبه و نفس محاسبه میمفاه با که آن، بر نظارت و »خود تیوضع شناخت«
 شـناخت« ج. ؛شـودیم شـناخته آن ماننـد و فـالح فـوز، چـون مفـاهیمی با که ،»یینها هدف شناخت«

ي اهـحوزه شـناخت« د. ؛دیـآیم دسـت بـه محبـت رجـا، و خـوف، چـون مفاهیمی از که »هازشیانگ
 مؤلفـه. باشدیمي خودمهارگري هايدشوار و جانات،یه افکار، رفتار، حوزه چهار شامل که؛ »یبازدارندگ
 ، ج. مهـار»فکـر« مهـار ، ب.»جـانیه« مهار الف. :شودیمنمایان  مهارگري مقوله چهار در زینی بازدارندگ

  .باشدیم صبر مفهوم گرانینما که »هايدشوار« ، د. مهار»رفتار«
ه ئـارا یکـرد اسـالمیرا از سازه مذکور با رو یفیتوان تعریم ي،خودمهارگر يجه به ساختار نظربا تو
و  مهـار نـدایفر«ن سازه گنجانـده شـود: یل در ایتالش شده است تا تمام عناصر دخ ،فین تعریداد. در ا

 کمـال بـه ندیرسـ هـدف با، رفتار و جاناتیه افکار، حوزه سه در نفس التیتمام مداوم و آگاهانه یتنظ
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 براسـاس عمـل و، یینهـا هـدف مـان بـهیو ا شـناخت خـود، بـر نظـارت و شـناخت لهیوسـ به ،یاله
 یروشـن، بـهیشـناختروان يهالیآمده از تحلدستف بهیف و تعرین تعریسه ایبا مقا .»یاله يهازشیانگ

، ایـن تمـایزن یبـارزتر .شـودیان میـنما یشناسو روان یشه اسالمیدر اند يزات خودمهارگریوجوه تما
نـه یدر زم یالهـ يهازهیبخصوص انگ ،هازهیانسان، و توجه به انگ يرمادیانه و غیگراتوجه به اهداف کمال

  باشد.یم يخودمهارگر
شده از منـابع اسـالمی، براسـاس در بررسی پرسش سوم، در زمینۀ روایی محتواي سازه استنباط

توان گفت: رو، میاینان دین تأیید شده است. ازهاي پژوهش، روایی این سازه توسط کارشناسیافته
بعـدي بعدي بودن خودمهارگري، این سـازه چندخالف ادعاي برخی از پژوهشگران در زمینه تکبر

  است.
محقـق بـه  یابیل عـدم دسـتیدلبـه ،هاسـازهسـایر محقـق بـا  يشـنهادیسه سازه پیهرچند امکان مقا

شـمار ن پـژوهش بهیا يهاتیله از محدودئن مسیاشت و امحققان وجود ند ياز سو یمفهوم يهالیتحل
از  ،بـر سـازه مـذکور یمبتنـ ی، و درمـانیتـی، تربیآموزشـ يهاز بسـتهیـآزمـون و ن ید، اما طراحـیآیم
  کردها فراهم خواهد شد.یگر رویسه با دیت مقایند آن، قابلفرایباشد که در یق مین تحقیا يشنهادهایپ

  اسالم توسط کارشناسان خبره يهابا آموزه يخودمهارگر سازه ينظر يهازان مطابقت مؤلفهیم ی: فرم بررس1وست شماره یپ
 اسالم هايآموزه با هامؤلفه مطابقت میزان یاسالم يخودمهارگر ساختار طراحی براي اساسی هايمؤلفه

 خیلی
  زیاد

100 -76  
 درصد

  ادیز
75 -51  

 درصد

  کم
50 -26  

 درصد

 اریبس
  کم
25 -1  

 درصد
 مهار مواردي در باید...) و جنسی خریدن، خوردن، شنیداري، دیداري، کالمی،( رفتار حوزه اسالم، ظرن از .1

 .گردد تنظیم مواردي در و شده
    

 مهار باید مواردي در و تنظیم باید موارد برخی در ...)و سرور و فرح حزن، غضب، مانند( هیجانات حوزه .2
 .گردد

    

 به کردن فکر مانند( مواردي در و) دیگران به ظن سوء و ظن حسن مانند( تنظیم ارديمو در باید افکار حوزه .3
 .شود مهار ممکن حد تا) گناه

    

 هدف، باالترین که نموده تعیین اهدافی) افکار و هیجان رفتار،( گانهسه هايحوزه تنظیم و مهار براي اسالم، .4
 .است الهی کمال به رسیدن

    

 شناخت) فطرت یا و وحی عقل، طریق از( باید مذکور هايحوزه مصادیق به نسبت ابتداء ي،مهارگر از قبل.5
 نمود حاصل

    

 رجاء، خوف، مانند( هاییانگیزش مذکور، هايحوزه در تنظیم و مهار براي انگیزه ایجاد منظور به اسالم، .6
 .است نموده مقرر را...) و محبت

    

 موقعیت و داده قرار نظارت مورد مذکور، گانهسه هايحوزه در را خود باید ارههمو افراد اسالمی، نظر از .7
 )نفس مراقبه و محاسبه( نمایند رَصد را خویش اَعمال

    

 را اسالم نهایی مقصود ،)الهی قرب( نهایی هدف شناخت بدون مذکور، هايحوزه در تنظیم و مهار صِرف .8
 .کندنمی تأمین

    

     .دانست تنظیم و مهار اصلی هايمؤلفه  توانمی را» بازدارندگی«و» شناخت« قولهم دو اساساَ، .9
     .نمود هموار را آن باید» صبر« مقوله با که دارد همراه به را هاییدشواري و سختی تنظیم، یا و مهار انجام .10
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