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  چکيده

 یفـ یمنظـور، بـا اسـتفاده از روش ک    نیانجام شد. بـد  یت در منابع اسالمیهو یمفهوم ن پژوهش با هدف کشف ساختاریا

ـ آن استخراج گرد يساختار يها و مؤلفه یابی معادل یت در منابع اسالمی، هویزبان یل محتوا و معناشناسیتحل د. سـپس،  ی

تخصـص   ي، کـه دارا يار کارشناسـان علـوم حـوزو   یـ ت در اختیـ هو يها ها و مؤلفه ، معادلییمحتوا ییروا یبراي بررس

 17، نخسـت  یمفهوم از منابع اسالم 561 یها نشان داد پس از بررس افتهیبودند، قرار گرفت.  یتیا علوم تربی یشناس روان

را بـا   ین همـاهنگ یشـتر ی، بیفلسف  تینفس و هو م، معرفتیمان، تسلیه، ایمفهوم فطرت، شاکله، سج 7ت، یمورد و در نها

ت یـ هو ين معـادل بـرا  یتـر  مناسـب » معرفت نفس«دگاه متخصصان، یو د يه شواهد نظریت نشان داد و بر پایسازه هو

هـا،   مؤلفـه باورهـا، ارزش   9متخصصـان،   يبنـد  ه درجـه ید. بر پایآن استخراج گرد يبرا يمؤلفه ساختار 16شد و  یمعرف

 يهـا  ، به عنوان مؤلفهییو خودپا يارانه، خودارزشمندیدار، احساس هشیپا يها یژگی، ویها، شناخت اکتساب شیاهداف، گرا

 يهـا  فـرد اسـت کـه جنبـه     یسـت یپاسخ بـه سـؤال ک   یت در منابع اسالمیون، هیشد. بنابرا یت معرفیساختار هو یینها

  شود. یگوناگون خود را شامل م

  .يساختار يها ، مؤلفهی، منابع اسالمیت، معرفت نفس، ساختار مفهومیهو ها: دواژهیکل
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  مقدمه

، یشناسـ  خ، مردمیمانند فلسفه، تار یمختلف علم يها شیاست که در گرا یاز مباحث مهم» تیهو«

و اقتصـاد مـورد    یاسـ ی، علـوم س یتی، مطالعات جنسـ ی، مطالعات فرهنگیس شنا ، روانیشناس جامعه

قات ین حجم تحقیشتری). این مفهوم ب12، ص Hammack( ،2014( پژوهش قرار گرفته است (همک

؛ Brubaker & Cooper( ،2000( به خود اختصاص داده است (بروبـاکر و کـوپر   یرا در علوم اجتماع

  ).Côté( ،2006( کوته

ه دانشـمند  یـ در نظر» خـود «ت بـه مفهـوم   یـ بحث هو یخیشه تاریر ،)Taylor( )1989( لوریتاز نظر 

ات یـ موجـود در ادب » یمفهـوم فراخـوان  «)، آن را بـه  1987( سـتر یبامامـا   .گـردد  یبر مـ  نیآگوست، یونانی

چـارچوب ادراك و  بـود کـه در    یک موضوع فلسفین مفهوم یا، دهد. در قرن هفدهم یپروتستان نسبت م

شـم  یاند یمـ «گردد که گفت  ی) بر م1973( دکارتشه آن، به جمله معروف یشد. احتماالً ر یحافظه بحث م

ـ  ینسبت به خود را مطرح و نوعی انسجام درون ياریهش». پس هستم جـاد  یاو ا یشـه فـرد و هسـت   ین اندیب

ن یحافظـه وحـدت فـرد را تضـم     نـد یشه را طرح کرد کـه فرا ین اندی)، ا1739( ومیهکرد. در قرن هجدهم 

کنـد.   یشـتن را درك مـ  یگـران خو یشـد کـه انسـان تنهـا در ارتبـاط بـا د       ی)، مـدع 1781( کانتکند و  یم

 يهـا  دگاهیـ در د یو همسـان  بودن، تفـاوت  ی، ارتباطیابیمعنا  قرن نوزدهم درباره حافظه، یفلسف يها شهیاند

  ).12، ص 2014ده است (همک، ) منعکس ش1934( دیجرج هربرت م) و 1890( مزیام جیلیو

اول،  یز کـرد؛ سـیر پژوهشـ   یتـوان از هـم متمـا    یرا م یت، سه سیر پژوهشیقات مربوط به هویدر تحق

ت پرداخته است. وي معتقـد بـود: احسـاس فـرد     ی، به هويل بحث همانندسازیاست که ذ دیفرومربوط به 

هـا، نـه    یفکن ن درونید. ایآ یه وجود مفرامن ب يریگ ان شکلین در جریوالد یفکن در مورد خودش از درون

ـ ن یو بزرگسـال  یدهـد، بلکـه در دوران نوجـوان    یشکل مـ  یف خود را در دوران کودکیتعر يها هیتنها پا ز ی

مطالـب    تیـ شـبه هو  ينـدها یر فرایو سا يند همانندسازی، دربارة فرادیفرورد. یگ ید نظر قرار نمیمورد تجد

 و جامعـه  یکـودک ) در کتاب 1950( کسونیار، توسط ییایپو د روانکریبا رو یابی تینوشت، اما هو يادیز

ـ ، هویمعتقد بود: عناصر خودانتخاب کسونیارمنتشر شد.  ـ تفک یو بزرگسـال  یرا از نوجـوان  یت کـودک ی ک ی

ـ ، نظرکسـون یارد. پـس از  یآ یبه حساب م یان کودکیت پایت هویم و تثبیکند و تحک یم ـ  هی چـون   یپردازان

ــ ــک)، Marcia( )1966( ایمارسـ ــت)، Berzonsky( )1988( یبرزونسـ ــه)، Grotevant( )1987( گروتونـ  کوتـ

)، بـه موضــوع  Bosma( )1985( بوسـما ) و 1987و همکـاران (  آدامـز )، Kurtines( )1999( نـز یکرت)، 1997(

  ).Schwartz( ،2001( شود (شوارتز یخوانده م یکسونینوار يها دگاهیت پرداختند که دیهو
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ـ لیوط بـه  مربـو ، دوم یپژوهشـ سیر  ل و گسـترش  یـ اسـت کـه در تکم   ییهـا  و پـژوهش  مـز یام جی

، اسـت  کسـون یارمقدم بر » يخود فرد«در مورد  مزیجدگاه ینکه دیانجام شده است. با ا يو يها دگاهید

به انـدازه خـود   ، کنند یم يریگیپ مزیجت را در چارچوب نظر یکه سازه هو ییها ها و پژوهش دگاهیاما د

) ی(خودمفعـول » مرا«) و ی(خود فاعل» من« خود به دو بخش، جیمزند. در نظریه قدمت ندار مزیجه ینظر

از سه بخش خود مادي، خـود اجتمـاعی و خـود معنـوي      ،تقسیم شده است. خود مفعولی به نوبه خود

ـ لیودگاه یتشکیل یافته است. د و همکـاران   روزر) و 1998(آندرسـون توسـط   ،دربـارة خـود   مـز یام جی

  افته است.یگسترش  يفردت ی) در بحث هو2006(

 یت در چارچوب خود اجتمـاع ی) با قرار دادن هو1934( دیجرج هربرت مسوم، توسط  یسیر پژوهش

ابـد. او  ی یتحـول مـ   یمعتقد است: خود در تعامل و ارتباط اجتماع یرونید بر جهان بی، با تأکدیممطرح شد. 

ت در بافـت  یـ گرفته و بر ساخته شـدن هو را کمرنگ در نظر   يت فردی، شناخت و عاملمزیجسه با یدر مقا

 گـافمن ه برچسـب  یـ کرد حرکت کردنـد، ماننـد نظر  ین رویکه در ا ییها دگاهید کرده است. دیتأک یاجتماع

ـ ) و نظرStryker( )1968( کریاسـتر ت یـ ه هوی)، نظر1966( مونیسو  کال مکت نقش ی)، مدل هو1963( ه ی

  دانند. یت میهو يریگ امل را اساس شکل)، ارتباط و تع1986( ترنرو  تاجفل یت اجتماعیهو

ـ ن »تیهو«ف یدرباره تعر ، 1963( کسـون یارنمونـه،   يبـرا ؛ وجـود دارد  یگونـاگون  يهـا  دگاهیـ ز دی

ـ ، هو»خودپنـداره «و » خـود «ت از مفهـوم  یـ ز سـازه هو یبا تمـا ؛ )1968 از تـداوم و   يت را ادراك فـرد ی

م یتقسـ  یو خود مفعول یدو بخش خود فاعلخود به ، )1980( مزیجکه  یدرحال. داند یخود م یکپارچگی

ت هـم معنـا بـا    یـ هو ،)1934( دیهربرت مفرد است. از نظر خودمفعولی ت برابر با بخش یشود و هو یم

  شود. یف میشده جامعه تعر یدرون يها آل دهیخود و به ا

ـ  یافتگیـ ت را بـه سـازمان   یهو، )2011، 1988( یبرزونسک) و 1980، 1966( ایمارسبا آنکه   یدرون

ک یـ  یبرزونسـک هـا و   از شناخت و کشاننده یبیرا ترک یافتگی سازمان ایمارساما ، کنند یف میمنسجم تعر

ـ ، هوکسـون یاردگاه یاز د يریرپذی) با تأث2011  ،1985( آدامز مکرد. یگ یدر نظر م یساخت شناخت ت را ی

ـ   یم يا شده و ساخته یداستان استنتاج و  روزرف یـ ت. در تعرکـرده اسـ   يسـاز  یداند که فـرد آن را درون

مختلـف   يهـا  از جنبـه  یذهنـ  ییک بازنمایت یهو، هستند مزیجدگاه یروان دیکه از پ، )2015همکاران (

ـ دانند که  یم یاجتماع يها ها را نقش تی)، هو1966( مونزیسو  کال مکخود است.  ک فـرد بـه تعـداد    ی

ـ ، هویکـرد اجتمـاع  یروبـا  ، )1970( تاجفـل مختلـف داشـته باشـد.     يها تیتواند هو یم، ها نقش ت را ی

، 1968( کریاسـتر داند که اختصاص به نقش او در گروه نـدارد.   یم یک گروه اجتماعیت فرد در یعضو
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ر یبـه تفسـ  مربوط داند که  یم یک شناخت اجتماعیت را ی، هودیهربرت مدگاه یبا برداشت از د، )2007

  شود. یها م  تیفرد از موقع

ـ به رغـم ا  و  یفلسـف  ی، کـه از مبـان  یشناسـ  مختلـف در روان  ينظـر  يهـا کردیو رو  هـا  دگاهیـ ن دی

ـ بر پا ،»تیهو«)، مفهوم 11ص   ،2014اند (همک،  شه گرفتهیمتعدد ر یشناس انسان بـا   یاسـالم  یه مبـان ی

ـ از د ینیت دیمورد بحث قرار نگرفته است. البته در مورد هو يو نگاه ساختار یشناس کرد روانیرو دگاه ی

، ی، اخالقـ ي، عملکـرد يرا شامل پنج مؤلفـه اعتقـاد   ینیت دیهو، )1383( يوزنورو  يآباد لطفاسالم، 

 يبنـد یرا مرکب از دو بخـش پا  ینیت دیهو، )1383( يآخونددانند.  یم ینیرانه دیگ رانه و سهلیگ سخت

ـ ید یابی تیهو، )1387و همکاران ( یحبداند.  یم یعمل يبندین و پایبه د ينظر  يبنـد یرا در قالـب پا  ین

حجـاب، بخشـش، توکـل، توجـه بـه رزق      وي معنا کرده است.  یاخالق يها ها و ارزش آموزه یبه برخ

 يهـا  ف را از شـاخص یالمال، صـبر در برابـر مصـائب و انجـام تکـال      تیبه عهد، توجه به ب يحالل، وفا

  کرده است. یمعرف ینید یابی تیهو

ا کـه بدانـد از کجاسـت، در    ر یخدا رحمت کند کسـ : «نیرالمؤمنیت امیو روا یه منابع اسالمیبر پا

ـ )، هو22، ص 1، ج 1981(صـدرالمتألهین،  » در حرکـت اسـت   یکجا قرار دارد و به چه جهت  یعنـ یت ی

در سـطح  ، نخسـت  :کند یدا میدر سه سطح معنا پ ،ن سؤالیستم؟ اما پاسخ این سؤال که من کیپاسخ به ا

ـ  ،سـت. دوم یست و چیگر کیانسان در مقابل موجودات د یعنی، ينوع بشر ک گـروه ماننـد مؤمنـان در    ی

ک شـخص در برابـر   یـ در سـطح فـرد    ،هسـتند. سـوم   یرمؤمنان چه کسانیگر مانند غید يها برابر گروه

دهـد.   یت شخص را شـکل مـ  یهو ،او یستیاست. پاسخ فرد به سؤال ک یگر چه کسیاشخاص و افراد د

او را شـامل   يوجـود ونـاگون  گ يهـا  جنبـه ، دهد یارائه م »ستمیمن ک«که فرد در پاسخ به سؤال  یپاسخ

قـرار   ییهـا  مختلـف کدامنـد و در چـه دسـته     يهـا  ن است که آن جنبهایبه دنبال ، ن پژوهشیشود. ا یم

، ایـن سـؤال مطـرح    نیدهـد. بنـابرا   یت فرد را شـکل مـ  یهو يساختار يها مؤلفه، مجموع آنها .ردیگ یم

 يهـا  دانسـت؟ مؤلفـه   »تیهو«آن را معادل وجود دارد که بتوان  يا واژه، یا در منابع اسالمیکه آشود  می

ت در یـ ن سـازه هو یـی تب ،پـژوهش این هدف ، نیکدامند؟ بنابرا یه منابع اسالمیت بر پایدهنده هو لیتشک

  .باشد میآن  يساختار يها مؤلفهتعیین و  یمنابع اسالم

سـت.  ث و آثـار دانشـمندان مسـلمان ا   یمتـون قـرآن، حـد   ، پژوهشاین در  »یمنابع اسالم«منظور از 

پـژوهش،  این که در  ییشود، اما ازآنجا یث اطالق میبه متون قرآن و حد »یمنابع اسالم«هرچند اصطالح 

افتن یـ هـا و   حیات به دست آمده است و تنها در توضیات و روایآن از آ يها مؤلفه یت و برخیمعادل هو

  همه آنها صادق است. بر »یمنابع اسالم«مصادق از آثار دانشمندان استفاده شده است، اطالق  یبرخ
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  روش پژوهش

ل یـ ل محتوا، براي تحلیاست. از روش تحل یزبان یشناس ل محتوا و معناین پژوهش، تحلیا  روش

ت در منـابع  یـ سازه هو يا مؤلفه و تبیین ساختار يساز ز مفهومیها و ن ها، مؤلفه یها، ویژگ فیتعر

ـ استفاده شد. ا یاسالم ـ ، پینک سـخنرا یـ  يل محتـوا یـ ن روش، شـامل تحل ی ـ ام، مقالـه، عقا ی د، ی

م، اصول، ی). به کمک این روش مفاه1387 ،و همکاران يرنده يجعفراحساسات و نظرهاست (

، ص 1380، یشود (شـعبان  یک متن بررسیمطرح شده در قالب  يه اجزایها، باورها و کل نگرش

ها از منـابع   ت و استخراج مؤلفهیهو یافتن معادل مفهومیبراي  یزبان ی). از روش معناشناس204

وه یرود، بر دو شـ  یبه کار م یفهم معنا در مطالعات زبان ين روش، که برایاستفاده شد. ا یاسالم

ـ ه ای). بر پا1393و همکاران،  یگرا استوار است (شجاع ساخت یو معناشناس يا ل مؤلفهیتحل ن ی

م، در یمفـاه  نیا يبند ل شد. تکرار و مقولهیو تحل يم مربوط به موضوع گردآوریدو روش، مفاه

مد نظر قـرار گرفتـه اسـت. اطـالق روش      یل کمیتحل یدهد که به نوع یها، نشان م افتهیجدول 

  ، بر آن صادق است.یزبان یل محتوا و معناشناسیتحل

کـه  ، در قم يمتخصصان و کارشناسان علوم حوزو یتمام :ن پژوهش عبارت است ازیا يجامعه آمار

دو گـروه نمونـه   ، ن جامعـه یـ تخصص داشتند. از ا یا معارف اسالمی یتیعلوم ترب ،یشناس روان نهیدر زم

ت بـه صـورت داوطلبانـه    یـ هو يهـا  مؤلفـه  ییمحتـوا  ییروا يگریت و دیانتخاب معادل هو ايبر یکی

 ).1انتخاب شد (جدول 

  نمونه يها گروه یشناخت تیجمع يها یژگی. و1جدول 

  )n=12گروه نمونه دوم (  )n=11کم (یگروه نمونه   مرحله

  % n  ریمتغ  % n  ریمتغ  ریمتغ

  یرتبه علم

  7/16  2  اریدانش  18  2  اریدانش

  3/58  7  اریاستاد  54  6  اریاستاد

  0/25  3  یمرب  27  3  یمرب

  یلیرشته تحص

  3/58  7  یشناس روان  6/63  7  یشناس روان

  0/25  3  یتیعلوم ترب  4/36  4  یتیعلوم ترب

  7/16  2  یمعارف اسالم      

  لیسطح تحص
  0/75  9  يدکتر  7/72  8  يدکتر

  0/25  3  يدکتر يدانشجو  3/27  3  يدکتر يدانشجو

ـ  مربوط به معـادل  ی. فرم نظرخواه1 :یاز دو فرم نظرخواه، ها داده يگردآور يبرا ت در منـابع  یـ هو یابی

ت اسـتفاده شـد. اعتبـار    یـ هو يها مؤلفه ییمحتوا ییروا ينظر متخصصان برا يبند . فرم درجه2؛ یاسالم

 ب آلفاى کرونباخ برآورد شد.یو ضر يا طبقه درون  یب همبستگییق ضراز طر، ها فرم

۱۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

هـا   گروه یشناخت تیجمع يها یژگیو یبررس ايبر یفیآمار توص يها از مشخصه، ها براى تحلیل داده

م یمفـاه  یفـ یل کیـ تحل يبـرا ، یزبـان  یل محتوا و معناشناسیمورد مطالعه و از روش تحل يرهایز متغیو ن

  .انجام شد SPSS افزار با استفاده از نرم يات آماریعمل .استفاده شد یسشنا و روان یاسالم

  پژوهش يها افتهي

ن سـؤال  یافتن پاسخ ایو  یت در منابع اسالمیهو یبه ساختار مفهوم یابین پژوهش، دستیهدف ا

م مختلـف از منـابع   یمنظـور، مفـاه   نیدر منابع اسالمی چیست؟ بد» هویت«بود که مفهوم معادل 

ن یـ ج ایاستخراج شد. نتا یشناس ت در روانیهو يها یژگی، با توجه به ویو اخالق یثید، حیقرآن

تواننـد بـه    یمورد، مـ  561ان یمفهوم از م 17ت، یهو يها یژگینشان داد که با توجه به و یبررس

 ینیبا متخصصان علوم د یشیاند شتر و همیب يها یشنهاد شوند. در بررسیپ» تیهو«عنوان معادل 

م و یمـان، تسـل  یه، شـاکله، ا یمفهوم معرفت نفس، فطرت، سج 7، مشخص شد که یاسشن و روان

ف یرا نشان دهد. تعار یشناس ت در روانیهو يتواند معنا یگر میم دیش از مفاهی، بیت فلسفیهو

 ارائه شده است. 2ت در جدول یم، با هوین مفاهیو نوع ارتباط ا

  یت در منابع اسالمیهو یابی . معادل2جدول 

  تینوع ارتباط با هو  فیتعر  ممفهو

  نفس معرفت
ق، مطالعه یا تحقی ینیب ق توجه و درونیمختلف خود از طر يها از خود و جنبه يشهود یآگاه

  يوجوگر و جست

ستم، داشتن یپاسخ به سؤال من ک

ارانه از خود، نشان یاحساس هش

  دادن تداوم و انسجام فرد

  ر استیرناپذییشمول و تغ ، جهانیهمگان يها نشیو بها  شیانسان که شامل گرا یت متعالیماه  فطرت
ستم و نشان یپاسخ به سؤال من ک

  در وجود فرد یوستگیدادن تداوم و پ

  شده يساز یت شده و درونیتثب یدرون يها یژگیو  هیسج
، تداوم و ینشان دادن ساخت روان

  ثبات فرد

  شاکله
که موجب صدور  یسانان یقت، مذهب و خلقت درونی، صفات، عادات، طریئت درونیه

  شود یرفتارها م

، تداوم و ینشان دادن ساخت روان

  فرد یثبات درون

  نشان دادن تعهد فرد نسبت باورها  ، التزام و تعهديبندیباور، اذعان، راست شمردن، پا  مانیا

  م یتسل
ر یخود در مس يال و رفتارهایام یت تمامیو هدا يبردار ، گردن نهادن، فرمانیسرسپردگ

  شده انتخاب

ر یو ثبات در مس يبندیتعهد و پا

  واحد

  ین همانیت انسان و ایقت و ماهیحق  دهد یاو را در طول زمان نشان م یهمان نیت، نفس و عقل انسان که ایت، ماهیقت، واقعیحق  یت فلسفیهو

 یت از منـابع اسـالم  یم معادل هویکه به عنوان مفاه ی، هفت مفهومدهد یمن شان 2گونه که جدول  همان

  کند. یدا میت ارتباط پیبه بحث هو، یخاص يها یژگیک با توجه به وید، هر یشنهاد گردیپ

ز یـ ف، منـابع و ن یت، تعـار یـ هو يمناسـب بـرا   ین معـادل مفهـوم  ییشتر نسبت به تعینان بیاطم ايبر

نفر بـا تخصـص در حـوزه معـارف      11ار متخصصان (یدر اخت يشنهادیپ يها معادل يمستندات الزم برا



  ۱۱ يه منابع اسالميت بر پايهو يساختار مفهوم

ـ از آنها خواسـته شـد تـا نظـر خـود را در مـورد م       .) قرار گرفتیتیترب و علوم یشناس روان، یاسالم زان ی

). 3نـد (جـدول   ینما يبنـد  وستار صفر تا ده رتبهیک پیت در یف هویبا تعر، يشنهادیپ يها تناسب معادل

 به دست آمد. 67/0ن داورها یب یب هماهنگیضر

  تیهو يها ادلمتخصصان درباره مع يبند ج درجهی. نتا3جدول 

  نهیشیب  نهیکم  انهیم  نیانگیم  ریمتغ

 10 2 00/8 09/7  معرفت نفس

 10 3 00/6 18/6  شاکله

 10 1 00/5 09/5  فطرت

 10 2 00/5 36/5  هیسج

 10 1 00/4 00/4  مانیا

 7 1 00/3 09/4  میتسل

 9 1 00/3  36/4  یت فلسفیهو

ـ ، معرفت نفس انهیه نمره میبر پا، دده یمن شن 3گونه که جدول  همان توانـد   یگـر مـ  یم دیش از مفـاه یب

  به شمار رود. یت در منابع اسالمیمعادل هو

 يهـا  منظور، مؤلفه نیل شده است؟ بدیتشک ییها از چه مؤلفه، تین بود که سازه هویا يپرسش بعد

ـ یه اسـتنباط مفـاه  یـ که بر پا، از آثار دانشمندان، ات و مصادق آنیات و روایمعرفت نفس از آ ز ا یم جزئ

شـد کـه    يبند دسته ییه قرابت معنایموارد به دست آمده بر پا، شد. سپس يآور گرد، طرح شده بود یکل

هـا از آنهـا    ن مؤلفهیکه ا یمیها، مفاه نفس شده است. عنوان مؤلفه منجر به استخراج شانزده مؤلفه معرفت

 قرار دارد. 4استخراج شده است و منابع آنها در جدول 

  يق نظریه تحقیبر پا یت در منابع اسالمیهو يها . مؤلفه4جدول 

  منبع  میمفاه  مؤلفه

  باورها
ش و یدایگاه، شناخت محل پیر و جایشناخت مبدأ، مقصد، مس

  ام و در کجا هستم بازگشت، معاد، از کجا آمده

)، 1379( ي)، مطهر1391)، مصباح (1981ن (یصدرالمتأله

)، 1365( ینی)، کل1388( یآمل يق)، جواد1406( یکاشان ضیف

  )1377( ینراق

  ها ارزش

 بر متّکى ، اخالقیاتیعمل حسنه، عقل اخالق ،ینفسان فضائل

 و فاضله ملکات ،یدرون عقلى، اخالق قبح و حسن وجدان،

  یانسان يها ناپسند، ارزش و پسندیده حاالت  رذیله،

)، 1391(  ق)، مصباح1417( ی)، طباطبائ1377( يرازیش مکارم

 يق)، مطهر1406( یکاشان ضی)، ف1376( یکن يمهدو

  )1389( یآمل يق)، جواد1404( یی)، کربال1379(

 ها هدف
 افعال، خود، هدف کماالت و مصالح روم، شناخت یم کجا به

 شقاوت و دن به سعادتیرس کمال، به دنیخود، رس بازگشت

)، 1981ن (ی)، صدرالمتأله1379( يمطهر  )،1391(  مصباح

  )1377( یق)، نراق1406( ینکاشا ضی)، ف1388( یآمل يجواد

  ها شیگرا

 احساسات، ز،یغرا ،يفطر الیام جانات،یخشم، ه شهوت، خوف،

 ،یدرون يها کشش ها، خواست ازها،ین ها، زهیانگ عواطف،

  یوانیح نفس ،ینبات نفس اماره، نفس نفس، هواى میل، عصبیت،

 یآمل ي، جواد)1391(  ، مصباح)1981ن (یصدرالمتأله

 ،)1376( یکن ي، مهدو)1377( يرازیش رم، مکا)1389(

  )ق1404( ییکربال

 يها یژگیو

 دار یپا

 دهیپسند رذیله، ملکات و فاضله ، ملکاتینفسان اوصاف صفات،

 مستقر و مستودع مانیا ملکه، و حال ،ینفسان صفات ناپسند، و

  ، مصباح)ق1406( یکاشان ضی)، فق1417( یئعالمه طباطبا

 )1388( یآمل يواد، ج)1380( ی)، غزال1391(

 ها يتوانمند
 یبخش که ییها دانش ها، ییروها، تواناین استعدادها، نفس، يقوا

 ينظر و یعمل عقل جان، درون هاى گنج شوند، یم فرد وجود از

  ، مصباح)1371( یآمل زاده حسن ق)،1417( یطباطبائ عالمه

، )1378( ینی، موسوي خم)1389( یآمل ي، جواد)1391(

، )1376( یکن ي، مهدو)1377( يرازیش ، مکارم)1387( يمولو

 )ق1404( ییکربال

۱۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

  منبع  میمفاه  مؤلفه

 يریپذ بیآس

 در یناتوان مرگ، ،يماریب ،يفراموشکار دانش، تیمحدود

 یوابستگ خود؛ منافع و ضررها از یاطالع یب افکار، تیریمد

 ها، نقص ها، یکاست غضب، و شهوت يها لغزشگاه ،يوجود

 ،یکیزیف يها عفض ،ینفسان لیرذا ه،یفان نفس ها، بیع

 يفرد يها ضعف

)، 1386( ی)، نراق1377( يرازیش مکارم، )1389( یآمل يجواد

 ،یکاشان ضی، ف)1376( ،یکن ي)، مهدو1391(  مصباح

 )1372( یطبرس ،)ق1406(

  یشناخت اکتساب

 نفس، به توجه تفکر، ادراك، معرفت، ، شناخت،یعلم حصول

 استخراج ،خود يوجود تیموقع صیتشخ خود، به کردن نگاه

 صفات و ها ضعف کمال، قوا، استعدادها، از استعدادها، اطالع

  نفس به التفات خود،

 یکن يمهدو ،)ق1417( یطباطبائ عالمه ،)1981(نیصدرالمتأله

، )ق1419( یتهران ینیحس ،)ق1404( ییکربال ،)1376(

 یطباطبائ )،1376( یکن ي)، مهدو1389( یآمل يجواد

  )ق1406( ،یکاشان ضیف )،1377( یق)، نراق1417(

احساس 

 ارانهیهش

علم،  به باورها، علم يشهود به نفس، معرفت يعلم حضور

ها و  ییها، توانا به ضعف يارزش خود، علم حضور افتنیباز

ان فطرت و یالت، فراموش نکردن هدف ها و کمال، عدم نسیتما

 ها به ارزش ی، آگاهيفطر يها شیگرا

  مصباح ق)،1417( یائطباطب عالمه )،1378( ینیموسوي خم

 )، ملکى1377( يرازیش )، مکارم1379( يمطهر  )،1391(

)، 1387(  ي)، مولو1376( یکن ي)، مهدو1378( تبریزى

  )1376 بندرریگى ( ق)، محدث1419( یتهران ینیحس

 يخودارزشمند

 و افتن قدریشناخت کرامت و عظمت خود، درك ارزش خود، 

 و شریف معرفت جوهر، يا فرشته گوهر منزلت خود، شناخت

 یقیمت گوهر

 دیمف خیش )،1378، 1376( صدوق خی)، ش1372( البالغه نهج

، )1380( ی، غزال)1377( يرازیش مکارم ق)،1413(

 )1377( ی)، نراق1376( یکن يمهدو

 یعقالن يدهایدها و نبای، بایسرشت يها نشیها و ب شیگرا یابی فطرت
)، 1379( ير)، مطه1391(  )، مصباح1389( یآمل يجواد

 )1376( یروانی)، ش1385( يرازیش مکارم

 ق عناصریتلف
بدن،  ينفس در اعضا يرویان نینفس، جر یشناخت يها تیفعال

 ت قوایریمد
 )ق1417( یئعالمه طباطبا)، 1981ن (یصدرالمتأله

  حل تعارض

 و واناتیح اتیخصوص بودن سعادت، جمع و شهوت تضاد

 و فجور شقاوت، و ادتسع رذیلت، و فضیلت وندیفرشتگان، پ

  متضاد يها عتیجهل، طب و عقل نفس، لشکر در تقوا

 يرازیش مکارم ق)،1408( ينور محدث ،)1365( ینیکل

 یکن ي، مهدو)ق1406( یکاشان ضیف ،)1377( ینراق ،)1377(

  )1386( ی، نراق)1389( یآمل ي، جواد)1376(

 ییخودپا

نفس،  هی، تزکيش، خودسازیخو استعدادها، تحقق ییشکوفا

 ش مرتبهیقت، افزایحق دنینفس، د اضتینفس، ر بیتهذ

 يوجود

 يرازیش مکارم ،)1378( تبریزى )، ملکى1387( يمولو

 یطبرس ،)1382( ، مصباح)1376 ( بندرریگى محدث ،)1377(

 )1378( ینیموسوي خم ،)ق1417( یعالمه طباطبائ ،)1372(

 یبدن خود
 بدن، ياعضا و ها تمسیس کارکرد بدن، يها یدگیچیپ و ها یژگیو

 بدن درباره فرد تصور و ها ضعف ها، ییتوانا

عالمه  )،1981ن (ی)، صدرالمتأله1378( ینیخم موسوي 

 یمجلس )،1969( ، مفضل)1380( یغزال ق)،1417( یطباطبائ

 )1377( يرازیش ، مکارم)ق1404(

  روابط خود
ابه بر ، ملت و نژاد، ارائه انسان متشیارتباط با جهان، طبقه اجتماع

  انسان محکم
  )1389( یآمل ي)، جواد1379( يمطهر

معرفت نفس قابل طرح اسـت   يبرا یه منابع اسالمیمؤلفه بر پا 16د، ده یمن شان 4گونه که جدول  همان

د یـ ات بـا عنـوان عقا  یـ کـه در اله ، مقبول فرد در باره خود، خدا و جهان يها که عبارتند از: باورها (گزاره

هـا   شـود)، ارزش  یده مـ یـ همراه گردد، باور نام یش عاطفیو گرا یرش شناختیبا پذ شود، اگر یشناخته م

ـ ، شود و به صورت خوب و بـد  یم یابیآنها ارزش ه یکه اعمال فرد بر پا یارها، استانداردها و اصولی(مع ا ی

آنهـا را   ،تیـ ش از انجـام فعال یکه فرد پ یجیها و نتا ها، آرمان دهیشود)، اهداف (ا ید مشخص مید و نبایبا

ال، یـ هـا، ام  هـا (کشـش   شیدهـد)، گـرا   یدن به آن سوق مـ یرس يش را برایرد و اعمال خویگ یدر نظر م

ـ پا يهـا  یژگی)، ویو نوع يفرد يها جانیها و ه زهیانگ ـ  ی و صـفات   یمثبـت و منفـ   یدار (صـفات اخالق

ژه فـرد)،  یـ و يتعدادهاها و اس ها، دانش ، مهارتینوع يها تیها و ظرف ییها (توانا يفرد)، توانمند یعموم

ـ او در برابـر خداونـد، رشـد نا    يهـا  موجود در خلقت انسـان، ضـعف   يها ی(کاست يریپذ بیآس  یافتگی



  ۱۳ يه منابع اسالميت بر پايهو يساختار مفهوم

حاصـل از مطالعـه،    ی(آگـاه  ی)، شناخت اکتسـاب يو رفتار ی، دانشی، مهارتیکیزیف يها ، ضعفیاخالق

کـه  ، خود ينسبت به اجزا فرد ياریو هش یارانه (توجه، آگاهیخود)، احساس هش ةق و تفکر درباریتحق

ـ ار اسـت و آنهـا را از   یمختلـف آن هشـ   يها ه آن فرد نسبت به خود و جنبهیبر پا بـرد و غافـل    یاد نمـ ی

، ی، منزلـت اجتمـاع  یبا توجه به کرامـت انسـان  ، (حس ارزشمند دانستن خود يشود)، خودارزشمند ینم

خـود و شـکل دادن    یسرشـت  يها نشیو بها  شیافتن گرای( یابی )، فطرتيفرد يها ییو توانا ینیمان دیا

ـ  یو همـاهنگ  یجـاد همخـوان  یابراي فرد  یق عناصر (تالش شناختیه آنها)، تلفیت بر پایهو ن عناصـر  یب

و  یو غضـب  يشـهو  يروهـا یبا ن یعقالن يروهاین نیفرد از تضاد موجود ب ياریخود)، حل تعارض (هش

بـراي  و مـداوم فـرد    ی(تالش عملـ  ییخودپان عناصر)، ین ایب یجاد هماهنگیتالش آگاهانه فرد جهت ا

پـردازد)،   یش مـ یم خـو یو تنظـ  یبخشـ  ه آن فرد به مراقبت، نظارت، کنترل، جهـت یکه بر پا، تحقق خود

هـا و   هـا، ضـعف   ییبدن، توانـا  يها و اعضا ستمیبدن، کارکرد س يها یدگیچیها و پ یژگی(به و یخودبدن

ل آن و یـ گران و دالیا نداشتن ارتباط با دیرد از داشتن ف ی(آگاهخود تصور فرد درباره بدن خود) روابط 

  نکه عضو چه گروه، نژاد، طبقه و فرهنگ است).یا

نظـر   يبنـد  ق درجـه یـ ت، از طریـ هو يهـا  مؤلفـه  ییمحتـوا  ییپژوهش در مورد روا يها افتهین یهمچن

هـا، اهـداف،    زشسـازة (باورهـا، ار   9هـا، نشـان داد کـه     ف مؤلفهیمتخصصان، با توجه به مستندات و تعار

 يهـا  )، مؤلفـه یی، خودپـا يارانه، خودارزشمندیدار، احساس هشیپا يها ی، ویژگیها، شناخت اکتساب شیگرا

 ارائه شده است. 5آن، در جدول  يو مشخصات آمار يبند ن درجهیج ایت هستند. نتایهو یاصل

  یمعرفت نفس در متون اسالم يها فهزان مناسبت مؤلیم يمتخصصان برا يبند درجه یفیآمار توص يها . مشخصه5جدول 

 نهیشیب نهیکم انهیم نیانگیم مؤلفه فیرد

 10 6 10 09/9  باورها 1

 10 6 10 81/8 ها شیگرا 2

 10 7 9 72/8 ارانهیاحساس هش 3

 10 7 9 09/9 یشناخت اکتساب 4

 10 7 9 63/8 ییخودپا 5

 10 3 9 81/7 ها ارزش 6

 10 7 9 09/9 يخودارزشمند 7

 10 7 9 18/9 ها هدف 8

 10 6 9 18/8 داریپا يها یژگیو 9

 10 6 8 00/8 ها يتوانمند 10

 10 5 8 09/8 يریپذ بیآس 11

 10 7 8 36/8 یابی فطرت 12

 10 5 7 54/7 حل تعارض 13

 10 2 7 27/6 یخودبدن 14

 10 4 7 54/7 ق عناصریتلف 15

 10 2 7 45/6 روابط 16

۱۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ـ ، اي طبقـه  رون، همبسـتگی د يبند ن درجهیدر ا کـه بیـانگر اعتبـار    ، ا ضـریب اعتبـار انـدازه واحـد    ی

 18/0ها) است، برابـر بـا    هاي انفرادي (و نه میانگین نمره بندي یک داور و واحد تحلیل در آن نمره درجه

معنـادار اسـت.    يها در یک داور از نظـر آمـار   همگونی نمرهکه دهد  نشان میاین امر  .آمده است دست به

که در واقع نزدیک به ضریب آلفاي کرونباخ است و واحـد تحلیـل در    ،هاي متوسط ر اندازهضریب اعتبا

دهـد کـه بـین     نشـان مـی  . ایـن امـر   به دست آمد 78/0هاست، برابر با  ها یا نمره میانگین همه درجه ،آن

  متخصصان حاضر سطح باالیی از همگونی درونی وجود دارد.

  يريگ جهيبحث و نت

ت در منـابع  یـ ن معادل سـازه هو یتر نشان داد که معرفت نفس مناسب، )3ش (جدول این پژوه يها افتهی

  ن است:ییافته از سه جنبه قابل تبین یرود. ا یبه شمار م یاسالم

در  یا ضـمن یـ ح یصر يها پاسخ، ت و معرفت نفسیقت اشاره دارد که هوین حقیبه ا، نیین تبینخست

سـتم، منشـأ   ین سؤال اسـت کـه مـن ک   یپاسخ به ا  ،سستم. معرفت نفین سؤال است که من کیپاسخ به ا

). 89، ص 1390کـنم (مصـباح،    یحرکـت مـ   يچه مقصد يبه سو يریست و از چه مسیش من چیدایپ

ـ بـه ا  یا ضـمن یـ ح یپاسخ صـر » تیهو«دهد که  ینشان م، یشناس ت در روانیسازه هو یبررس ن سـؤال  ی

در  يرایبسـ  يهـا  ). پـژوهش 2011همکـاران،  و  )Vignoles( گنـولز یم (ویستیا ما کی، ستمیاست که من ک

ـ ؛ بورک2011بـامبرگ و همکـاران،   .ك: دانـد (ر  یفرد مـ  یستیت را پاسخ به سؤال کیهو یشناس روان  تی

)Burkitt( ،2011گرِگ ، )Gregg(   ،کـورف  ؛ گروتونـت و ون 2011و همکـاران )Grotevant & Von Korff( ،

ـ ). عـالوه بـر تعر  2014وس، یـ و م ی؛ کروسـت 2014لـت،  یآدامـز و زاپاتـا گ   ؛ مک2011 فـوق،   يهـا  فی

ـ دارد و د یخودشناسـ  ت جنبه یهو، دهد یوجود دارد که نشان م یشناس در روان ییرهایتعب دگاه فـرد را  ی

ـ لیو) و 1968( کسـون یارف یـ در تعر، نمونـه  يبـرا . دهـد  ینسبت به خود نشان مـ  ، )1980( مـز یام جی

ت بـه  یدهد که هو ینشان م» خود يتئور«، یه برزونسکیاز خود و ادراك خود و در نظر یآگاه يرهایتعب

ـ تعر«اصـطالح  ، نیر فرد از خود اشاره دارد. همچنیاز خود و برداشت و تفس یشناخت خود و آگاه ف ی

؛ 2011و همکـاران،   )Dillon( لـون ی؛ د2011، )Bussey( یبوسـ .ك: (ر یشناس در آثار مختلف روان» خود

ــرز ــوفمن، Haslam & Ellemers( ،2011( هاســلم و الم ــرمن، 2006؛ ه ــرب و ر ي؛ وا2014؛ وات ــچین  ای

)Wainryb & Recchia( ،2014( ،    ـ به شـناخت فـرد از خـود اشـاره دارد و د شـتن  یخو ةدگاه او را دربـار ی

ـ ، ادراك، برداشت، تعریت به آگاهیگونه که هو همان، نیمنعکس سازد. بنابرا  ةفـرد دربـار   يف و تئـور ی



  ۱۵ يه منابع اسالميت بر پايهو يساختار مفهوم

ـ ن شود، معرفت نفس یخود مربوط م  ی)، خودشناسـ 304، ص  2، ج 1379، ي(مطهـر  یز بـه خودآگـاه  ی

) 85، ص 1390و التفات بـه خـود (مصـباح،     ياری) و توجه، هش322ص  ، 1، ج 1377، يرازیش (مکارم

  دهد. یدگاه فرد را نسبت به خود نشان مید؛ یعنی اشاره دارد

آنهـا بـر    يا عناصـر مؤلفـه   و يت و معرفت نفس از نظر اجزاء سـاختار یبه شباهت هو، نیین تبیدوم

و  یی، کجـا یسـت یماننـد چ  یـی معرفـت نفـس از اجزا  ، در آثار دانشمندان مسـلمان ، نمونه يگردد. برا یم

)، 309، ص 2، ج 1379، ي)، فطـرت مشـترك (مطهـر   22، ص 1، ج 1981ن، یخود (صدرالمتأله ییچرا

 ناپسـند و  پسـندیده حـاالت   ، رذیلهو  ملکات فاضله، )135، 1ق، ج 1406، یکاشان ضی(ف یفضائل نفسان

ــائ ــبح و )، حســن170، ص 6ق، ج 1417، ی(طباطب ــى (مکــارم ق )، 67، ص 1، ج 1377، يرازیشــ عقل

)، شـناخت خـوف،   13و  12، ص 1382،  شناخت کمال، سـعادت، شـقاوت، هـدف و کمـال (مصـباح     

ــات (صــدرالمتألهیشــهوت، خشــم و ه ــ)، شــناخت ام65، ص 8، ج 1981ن، یجان ــ، غرايال فطــری ، زی

 )، شـهوت، 50، ص 1391(مصباح،  یدرون يها ها، کشش ازها، خواستیها، ن زهیاحساسات، عواطف، انگ

، يرازیشـ  هاى شهوت (مکـارم  )، هواى نفس، انگیزه176، ص 1389، یآمل ي(جواد میل غضب، عصبیت،

ت یـ کـه هو  یحال ) برخوردار است. در50، ص 1376، یکن ي(مهدونفس اماره ) و 322، ص 1، ج 1377

حـات و  یخـود، ترج  ةفرد دربـار  يادیو بن یاساس يمانند باورها ییز از اجزاین یشناس روان يها هیدر نظر

هـا،   )، کشاننده195، ص 2014ها، باورها (واترمن،  ارزش  )، اهداف،67، ص 1986کسون، یها (ار انتخاب

). 2011، یهـا (برزونسـک   بنـه  هـا، روان  هیهـا، فرضـ   )، مفروضه1980ا، ی(مارس يخچه فردیها و تار ییتوانا

ل شـده  ی) تشـک 2009ت، ی)، انتظارات، هنجارها و اسـتانداردها (اسـم  2011آدامز،  ها و صفات (مک نقش

دهد که معرفت نفـس   ینشان م، سازنده آن يت از نظر اجزایبا هو، شباهت معرفت نفس، نیاست. بنابرا

  ت باشد.یهو يبرا یتواند معادل مناسب یم

جهـل بـه   «، »یگـانگ یاز خودب«، »یخودفراموشـ «م متضاد با معرفت نفـس ماننـد   یاهبه مف، ن سومییتب

ـ نقطـه مقابـل هو   یعنی، تیشود که با بحران هو یمربوط م» گم کردن خود«و » نفس  يبرابـر  یافتگیـ  تی

کـرد کـه    يد که خدا را فراموش کردند و خداوند کـار ینباش یمانند کسان: «دیفرما یم میکند. قرآن کر یم

 آنهـا ، آفریـدیم  دوزخ بـراى  را انس و جن از بسیارى گروه یقین، به«). 19(حشر:  »فراموش کنندخود را 

 آن بـا  کـه  هـایى  گـوش  و بینند نمى آن با که چشمانى و فهمند شند و نمىیاند ینم آن با که دارند هایى دل

ـ ا )179: اعراف( »غافالنند همان اینان تر، گمراه بلکه ،چهارپایانند همچون آنان شنوند نمى کـه   ،هیـ ن دو آی

؛ 85، ص 1390شـود (مصـباح،    یت مربـوط مـ  یـ و غفلت از خود است، به بحث هو یدر مورد فراموش

۱۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره چهارم، زمستان  

ــه نفــس و گــم کــردن خــود در روا ی). مفــاه540، ص 23، ج 1377، يرازیشــ مکــارم ــم جهــل ب ات ی

ت یـ ن هوه بحرایت شبیز خصوصیم متضاد معرفت نفس نیبه عنوان مفاه، )52، ص 1366، يآمد یمی(تم

دارد و چـه   یفیسـت، چـه وظـا   یدانـد کـه ک   یت نمیگونه که فرد در بحران هو ند. همانک یرا منعکس م

خـود و گـم کـردن خـود      یبا خود، فراموش یگانگیم غفلت از خود، بید انجام دهد، مفاهیبا ییها تیفعال

  دهد. یات را نشان مین خصوصیز همین

هـا،   باورهـا، ارزش ، یه منـابع اسـالم  یـ ن بود که بـر پا یا، )5پژوهش (جدول  يها افتهیگر از ید یکی

 ییو خودپـا  يارانه، خودارزشـمند یدار، احساس هشیپا يها ی، ویژگیها، شناخت اکتساب شیاهداف، گرا

ـ تواند هو یباورها م دهد. یل میت را تشکیهو يا ساختار مؤلفه ک یـ گر تفکیکـد یمختلـف را از   يهـا  تی

زگاران، برندگان، بازنـدگان، مؤمنـان، منافقـان و کـافران بـر اسـاس       یپره يها تیهو، میکند. در قرآن کر

ب و آخـرت  یـ رنـد و نسـبت بـه غ   یپذ یرا م یآسمان يها زگاران کتابیاند: پره ز شدهیباورها از هم متما

امـا گـروه بازنـدگان    ، خداونـد معتقدنـد   يهـا  به نشـانه ، منه)ی). گروه برندگان (م3و 2ن دارند (بقره: یقی

ـ ). مؤمنـان بـه خـدا، فرشـتگان، پ    18- 19کنند (بلد:  یب میرا تکذ (مشئمه) آنها بـه  )، 285امبران (بقـره:  ی

مـان دارنـد،   یا يادعا ). منافقان با آنکه162امبران و روز جزا اعتقاد دارند (نساء: ینازل شده بر پ يها آموزه

ـ ) و کافران آ1ند (منافقون: یگو یدهد که آنان دروغ م یاما خداوند شهادت م خـدا را بـاور ندارنـد و    ات ی

ـ ا .شود یشناخته م  تیهو يها باورها از مؤلفه، نی). بنابرا59کنند (زمر:  یامبر را انکار میدعوت پ افتـه  ین ی

ـ با نظر   ،)1980( ایمارسـ   ،)1968( کسـون یرارا یـ ز؛ هماهنـگ اسـت   یشناسـ  روان يهـا  ات و پـژوهش ی

 سـوول ، )2009( دیویـد و  بـل   ،)2011  ،1985( دامـز آ مک، )2014( واترمن، )2011، 1989( یبرزونسک

 يسـاختار  يهـا  باورهـا را از مؤلفـه  ، )2011(و همکـاران   گنـولز یو، )2006(و همکاران  روزر  ،)2010(

  اند. ت شمردهیهو

ـ افراد را تفک  تیتواند هو یم ،»چارچوب مرجع«ها با فراهم آوردن  ارزش ـ ا ک کنـد. افـراد  ی  ییهـا  دهی

ـ ا کـه  یهنگام .دارند امور بودن يرضروریغ ای و يضرور و رمناسبیغ ای مناسب بد، ای خوب ةدربار  نی

ت افـراد  یـ د که هویآ ید میپد یارزش نظام کیشود،  یده سازمان ها مالك و ارهایمع چارچوب در ها دهیا

، 1، ج 1391(مصـباح،   يمانند سعادت و رستگار يامور، یسازد. در منابع اسالم یز میگر متمایکدیرا از 

ر ی)، تسـلط عقـل بـر سـا    373، ص 1ق، ج 1417، ی(طباطبـائ  يو سعادت اخرو يمال معنو)، ک48ص 

 يهـا  مـالك ، )48، ص 1377، ی(نراقـ  یدرون ي) و تعادل قوا2ج   ،1365، ینیکلر.ك: ( یدرون يروهاین

رود.  یت به شمار مـ یهو يها از مؤلفه یکیک است و یه آنها قابل تفکیت افراد بر پایاست که هو یارزش



  ۱۷ يه منابع اسالميت بر پايهو يساختار مفهوم

 ایمارسـ   ،)1968( کسـون یاررا یـ ز؛ هماهنـگ اسـت   یشناسـ  روان يهـا  ات و پـژوهش یبا نظر، افتهین یا

 سـوول ، )2009( زتیاسـم ، )2006(و همکـاران   روزر، )2002( و همکاران چک، )1999( سول، )1980(

هـا   ارزش، )2014( واتـرمن و  )2011( یبرزونسـک   ،)2011( دامزآ مک، )2011( کارلوو  يهارد، )2010(

  اند. ت دانستهیهو يها از مؤلفه را

ز سـاخت. در  یمختلف را از هـم متمـا   يها تیهو، ه آنیتوان بر پا یاست که م يگرید  مؤلفه ،اهداف

ق، ج 1404، یت آنهـا (مجلسـ  یها و هدف افراد جاهل روا ت آموزهیهدف افراد عاقل رعا، یمنابع اسالم

)، هـدف  5گران (همـان، ص  یح خود و ده اصالی)، هدف عابد تنها اصالح خود و هدف فق160، ص 2

)، هـدف افـراد مـؤمن ذکـر و     55، ص 1366، يآمـد  یعاقل حکمت و هـدف جاهـل حماقـت (تمیمـ    

  ،64ق، ج 1404، ی(مجلسـ  یدن بـه هوسـران  یاگرا رسی)، هدف افراد دن193البالغه، خ  (نهج يسپاسگزار
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زان اطالعـات او قـرار   یـ ر میحـت تـأث  ت، ت فـرد ی). نوع هو44، ص 1، ج 1366، ینیاوست (کل ياز آباد
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 .)231ق، ص 1413د، یـ مف خیاست که ارزش خود را بداند (شـ  یار کسیها در اخت ی). تمام خوب447ص 

ـ ). ا276ص   ،1، ج 1378است که ارزش خود را درك کند (صـدوق،   ینده از آن کسیآ ، هـا  تیـ ن روای
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