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  الگوی اعتماد به نفس در اخالق اسالمی

  *سيدمحمدرضا لواساني

  **دكتر مسعود آذربايجاني

  چكیده

صلی جایگاه اعتماد به نفس در اخالق اسالمی. سؤال اعبارت بود از معلوم ساختن پژوهش  هدف
شناسـی   در اخالق اسالمی و روانو چگونگی تعامل آنها های اعتماد به نفس  مقاله، چیستی مؤلفه

تحلیلـی مـورد    _ گیری از روش توصـیفی  با بهره ی هر دو رشتهها آموزهمتون و . به این منظور، بود
هشت بر ست امبتنی  »الگوی اخالقی«اعتماد به نفس در د كه اد ها نشان  قرار گرفت. یافتهبررسی 

، »خودآگـاهی «هـای   یازده مؤلفـه كـه در مؤلفـه   بر است مبتنی  »شناسی الگوی روان«مؤلفه و در 
هـای دیگـر    مشـترك و در مؤلفـه   »احترام بـه خـود  «و  »اندیشی مثبت«، »كسب دانش و تجربه«

 ،آنغایـت  اعتماد به نفـس كـه    »الگوی اخالقی«رویكرد خدامحور در متفاوت هستند؛ بنابراین 
گرایـی اسـت،    كه ناظر بـه رفتــارگرایی و عمـل    »شناختی روانرویكرد «كل به خداوند است با تو

  دارد.روشن و قابل توجه تمایز 
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  مقدمه

روانی بشر احساس پوچی بـوده، او همـواره بـه دنبـال      _ های روحی از آنجا كه یكی از آسیب
رهایی و فرار از این احساس است. هدفدار نبـودن، نداشـتن اراده و پشـتكار، منفعـل بـودن،      

ناپذیری، تحمـل نداشـتن    نگری، مسئولیت پذیری، استقامت نداشتن در كارها، منفی شكست
ـ   ها و بی در رویارویی با موانع و شكست وت و حـاالت و روحیـاتی از ایـن    توجهی به نقـاط ق

  دست، همگی منجر به این امر روانی شده است كه انسان نتواند به خود متكی باشد.  
شناسـی، اگزیستانسیالیسـم، مطالعـات     های مختلفی با نگاه روان اعتماد به نفس در حوزه

 هـای اعتمـاد بـه    فرهنگی و اسالم مطرح شده است. اكنون سؤال اصلی این است كـه مؤلفـه  
شناسـی   كند؟ آیا الگوی دو حوزۀ روان نفس در حوزۀ اخالق چیست و چه الگویی را ارائه می

هـای دینـی و    و اخالق مطابقت دارد یا خیر؟ هدف این مقاله آن است كه به لحاظ ضـرورت 
ه و یی كـرد شناسـا را رویكردهای مختلـف پیرامـون ایـن مفهـوم در ایـن دو حـوزه        ،اخالقی

هـای   هـا و تفـاوت   سه و نقد نظریات شكل گرفته و نیز بیان شـباهت درنهایت با بررسی، مقای
شـود بـه همـراه     تر انسانیت رهنمون می تر و وسیع های روشن طریقی را كه انسان به افق ،آنها

ـ  الگویی مناسب برای سامان . روش پـژوهش در ایـن تحقیـق ایـن     ددهی رفتار انسانی برگزین
ـ  شناسـی،   اد بـه نفـس و رویكردهـای آن در روان   است كه ابتدا با توصیف نظری مفهوم اعتم

ده و سپس با توصـیف و تحلیـل متـون و همچنـین اسـتنباط عقلـی،       كربررسی را الگوی آن 
  .كنداستخراج را های اخالقی اعتماد به نفس و الگوی آن  مؤلفه

  پیشینه

شناسـی اسـت    حـوزۀ روان در موضوع اعتماد به نفـس  آمده در  عمل به یها پژوهشبیشترین 
در كتابخانـه ملـی   نامه و مقالـه در ایـن رابطـه     ، اعم از كتاب، پایانسند علمی 900تجاوز از م

هـای   راه«. با توجه به كثرت تدوین آثاری كه راجع به اعتماد به نفس و عمدتاً با عنـاوین  دارد
بررسـی اعتمـاد بـه نفـس در كودكـان و نوجوانـان یـا        «، »هـای افـزایش آن   راه«، »تقویت آن
و » هـای تقویـت عـزت نفـس     راه«، »شناسی حرمت نفس یا عـزت نفـس   روان«، »نبزرگساال

  :چند اثر زیر قرابت بیشتری با این پژوهش داشت عناوین دیگری از این قبیل وجود دارد،
شناسی اعتماد بـه نفـس مبتنـی بـر مكاتـب اسـالمی و غربـی و نگرشـی نـو بـه            روان. 1
  ).1373نسب،  (اسالمی گرا شناسی انسان روان
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شـناختی و چـه از نظـر اسـالمی      به ابعاد مختلف علمی چه از نظر روان اگرچهاین كتاب 
پرداختـه اسـت و   بـه موضـوع   پرداخته است، اما از نظر دینی و خصوصاً از نظر اخالقی كمتر 

  ارائه نشده است.  منسجم ثانیاً الگویی 
معنـوی   . این تحقیق راجع بـه شخصـیت  )1383، سیدحسن اسالمی( اعتماد به نفس. 2

در ی یشناختی نبوده و در حوزۀ مفاهیم اخالقی اسـت و الگـو   امام خمینی است، از منظر روان
  ده است.كرشناسی و اخالق اسالمی ارائه ن دو حوزۀ روان

ـ  در بین بقیه آثار مرتبط با اعتماد به نفس نیز، فراهم ازی الگـوی منسـجم مـورد توجـه     س
  است. نبوده

  تعریف و چیستی اعتماد به نفس

همـان بـاور    ،به كار گرفتـه شـده   هفدهمقرن  ازیا اعتماد به نفس كه  "self-confidence"واژۀ 
های خود است به نحوی كه از هیچ كوششی فروگـذار نكنـد و از سـختی راه     آدمی به توانایی

انـد   از اعتمـاد بـه نفـس ارائـه داده     1ناامید نشود. تعریفی كه بـاری ال. ریس و رونـدا برانـت 
اندیشید و احساسی كـه دربـارۀ خـود داریـد و آن      آنچه كه دربارۀ خود می«است از: عبـارت 

  ).28_26، ص1383(اسالمی،» برآیند اطمینان به خود و احترام به خویشتن است
عد روانی اعتماد به نفس مدگـاه انسـان    نظر قرار داد، این است كـه هـر   آنچه كه باید در ب

هـای احتمـالی كـه ممكـن      دارد، از موانع راه و شكسـت  برای رسیدن به هدفی كه عزم آن را
است در بین راه دامنگیر او شود، هراسی نداشته و تسلیم نشود و چون توانسـتن را بـاور دارد   

بنابراین شك و تردید بـه خـود راه نـدادن و تسـلیم      ؛حتماً به هدف خویش نائل خواهد شد
های موفقیت خواهد رسـاند (ال.   ا به قلهها، انسان ر ها، موانع و شكست نشدن در برابر سختی

واقع اعتماد به نفس اكتسابی نبوده و بایـد كشـف شـده و     ). در74، ص1990ریس و برانت، 
شـود و بـا رسـیدن مـواد الزم و      پرورش یابد. همانند بذری كه در ساحت جسم كاشـته مـی  

هـر امـری   رسد تا جایی كه اعتمـاد بـه نفـس عامـل موفقیـت در       ضروری به منصۀ ظهور می
ها است كه نیـروی   شود و سربلندی و پیروزی آدمی را به دنبال دارد. مهم اعتقاد به توانایی می

هـا و تصـویر منطقـی از خویشـتن      محركۀ اعتماد به نفس بوده و خالصۀ آن تكیه بر واقعیـت 
آنكه اعتماد به نفـس همـان احسـاس ارزشـمندی     نتیجه ). 73، ص1380نیا،  است (سبحانی

های فردی بوده  توانمندی، همان مهارت ؛های انسان ضرب شده است توانمندی است كه در
                                                           
1. Barry L. Reece & Brandt Rhonda 
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دهد. بنابراین انسان فاقد  های خود می ای است كه فرد به توانایی و احساس ارزشمندی، نمره
  .باشد میاعتماد به نفس وجود ندارد و هر كسی دارای این ویژگی 

  های فرد دارای اعتماد به نفس ها و شاخص ویژگی

رسـانی،   پـذیری و كمـك   پذیری، تسلط بر عواطـف و احساسـات، كمـك    گرایی، مخاطره یندهآ
پذیری و وحـدت   پذیرش دیگران، نمایش اطمینان به خود، خودگشودگی، هدفداری، مسؤلیت

 44، 30، 29، ص1383های كسی است كه اعتماد به نفـس دارد (اسـالمی،    شخصیت از ویژگی
اش برسد؛ بنابراین با سعی و تالش، مسـیر   ه به اهداف زندگی). برای انسان اهمیت دارد ك45و 

شود، بخشی كه بـه او   پیماید. اكنون سرنوشتی كه برای آدمی رقم زده می پرفراز و نشیب آن را می
اش  هایش مربوط است، همگی تحت قدرت و توجهی است كه فرد بـه قـوای بـالقوه    و توانایی

د مصالحی اسـت كـه همـواره در سـاختمان شخصـیت      های خود همانن دارد. باور به توانمندی
های انگیزش و هیجـان ماننـد خشـم كـاربرد دارد (دویـل       آدمی به كار رفته و حتی در مدیریت

). كسی كه از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است، خودكارآمدتر بـوده  194، ص2007ژنتری، 
هـای قابـل    درنهایـت پیشـرفت  دهـد و   رفتارهـای بهداشـتی مناسـبی را بـروز مـی      آن، و به تبع
  ).117_111، ص1385ای خواهد داشت (مظلومی و دیگران،  مالحظه

  شناختی به اعتماد به نفس رویكردهای روان

دارد و این همان  ای های آدمی در تحقق اعتماد به نفس نقش عمده شكوفایی توانایی اول.
م) از آن جهـت  1987_1902( 1شود. كـارل راجـرز   تعبیر می» انگیزه«چیزی است كه از آن به 

ها برای رشد و كمال یافتن و كسب تغییرات مثبت قرار گرفتـه   كه تحت تأثیر گرایش ذاتی آدم
بود به این نتیجه رسید كه نیروی اصلی برانگیزندۀ آدمـی گـرایش بـه خودشـكوفایی اسـت؛      

م معتقد بود كـه انسـان سـعی دارد تمـا     راجرز). 471_469ص، 1387(اتكینسون و دیگران، 
  اش را شكوفا نماید. های وراثتی توانمندی

گیـری از روش كـاوش بـر مبنـای محـاوره،       م)؛ او با بهره1970_1908( 2دیدگاه مزلو دوم. 
توانست به دو گروه افراد سالم و ناسالم برسد. گروه اول برخالف گـروه دوم، اعتمـاد بـه نفـس     

گونـه احسـاس    بودنـد، هـیچ   گذاری مثبت نسبت به خـود  داشتند و دارای حس برتری و ارزش
). 467و  466، ص2، ج1372كمرویی و دستپاچگی در آنها وجود نداشت (شكركن و دیگـران،  

                                                           
1. Rogers, C. R. 2. Maslow, A. H.  
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هـای میـانی سلسـله     مزلو از اعتماد به نفس و عزت نفس به عنوان یك نیاز یاد كرده كـه در رده 
  گیرد. مراتب نیازهای انسانی جای می

عوامل محیطی است و رفتار را حاصل تعامل بـین   ساساً منتقد تعیین رفتار به وسیلۀمزلو ا
قیـده دارد اغلـب مردمـان خـود فكـر      او ع ).10، ص1987لـو،  زداند (م نیازها و موقعیت می

گیرنـد و باعـث    گیرند؛ بلكه دیگران برای آنها فكر كرده، تصـمیم مـی   كنند و تصمیم نمی نمی
اامیـدی كننـد و خـود را    شوند؛ آنان مستعد این هستند كه احساس ضـعف و ن  حركتشان می

% افراد جامعه بـه خـود   30كه تنها گیرد  نتیجه میاسیر دست نیروهای ناشناخته بپندارند. وی 
  ).  34و  33، ص1367اند (مزلو،  متكی

دانسـت،   كارن هورنای عالوه بر اینكه خودآگاهی را كلید رشد خودجوش انسـان مـی   سوم.
هـای دفــاعی و ایمنــی كـه از      یك از مكانیسم هررنجوری معتقد بود كه  راجع به نیازهای روان

توانند به اجزای ثابت شخصیت تبدیل شوند و پـس از آن بـه    نیازهای دوران كودكی هستند، می
صورت یك نیاز، رفتار فرد را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین وی نیاز به وجهه و اعتبار، تحسـین  

و استقالل را در زمرۀ آن نیازها قـرار داد.   و تمجید شخصی، موفقیت و همت بلند، خودبسندگی
سـازند   رنجور برای خود، یك خودانگاره یا تصویر آرمانی می او مدعی شد كه افراد سالم یا روان

هـا،   كنندۀ توانـایی  یابد و منعكس پذیر و پویا است و همراه با تغییـرات فرد تغییر می كه انعطـاف
رنجـور جانشـین نامناسـبی     براین خودانگارۀ فـرد روان رشد، آگاهی و اهداف تازۀ فرد است؛ بنا

  ).  185_176، ص1386شود (شولتز،  برای اعتمـاد به نفس و ارزشمندی واقعی فرد می
م)، احترام بـه خـود   1910_1842( 1شناسان مانند ویلیام جیمز اغلب روان چهارم و پنجم.

اگر فـرد بـه سـطح     ؛گیرند میعاطفی در نظر  _ را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی
های خود رسیده باشد، نتیجۀ آن، حس ارزشمند بودن و حرمت خود باال است و اگر  خواسته

شـود (شـجاعی،    ارزشی حاصـل مـی   فاصلۀ بسیاری بین این دو مرحله باشد، ناكارآمدی و بی
ه م)، هورنای و راجرز مفهوم خودپنـدار 1937_1870( 2). از طرف دیگر آدلر324، ص1388

  ند.ا هرا در نظرات خود پیرامون شخصیت وارد كرد
تـر و   نتیجۀ تحقیقـات تجربی این افراد این است كه احترام به خود بـا عملكـرد مناسـب   

طور نسـبی آن را   مؤثرتر مرتبط است. آدلر و موافقانش در نیازهای فوق با مزلو موافق بوده و به
بیش از توجه به آنها غفلت ورزیده اسـت.   م) كم و1939_1856( 3اند، ولی فروید تأكید كرده

                                                           
1. William James 2. Adler, A.  
3. Fruied, S. 
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اما با این همـه، امـروزه اهمیـت و نقـش محـوری ایـن نیازهـا، بـیش از پـیش قابـل قبـول            
  شناسان بالینی است. روان

كند كودكانی كه عزت نفس بیشـتری دارنـد، افـرادی     م)هم بیان می1967( 1كوپر اسمیت
آسانی تحت تأثیر و نفوذ عوامل  و به هستند كه احساس ارزشمندی، استقالل و خالقیت كرده

كاهد و سالمت  توجهی، اعتماد به نفس را می احترامی و بی بنابراین بی ؛شوند محیط واقع نمی
 2). هــری اســتاك ســالیوان26، ص1373نســب،  انــدازد (اســالمی روانــی را بــه خطــر مــی

هـای   ارزیـابی م) نیز اشاره دارد كه تصور فـرد از خویشـتن، ناشـی از بازتـاب     1949_1892(
دیگران است؛ یعنی فرد در فضای پذیرش، تأیید و حمایت، مفهوم مثبتی از خـودش نمـودار   

). بنابراین باید درجاتی از اعتمـاد در هـر انسـانی    34و  33، ص1373نسب،  شود (اسالمی می
قـدر   وجود داشته باشد، اعتمادی كه فقدانش برای شخصیت سالم غیر قابل قبول است و هر

 شـود  ، بهداشت روانی فرد بیشتر تضمین میباشدمی و كیفی اعتماد به نفس بیشتر درجات ك
فرد دارای حرمت خود بـاال، اسـتقالل و خالقیـت بیشـتری داشـته و منظـر او نسـبت بـه         و 

  ).324، ص1388ها و امیال به گونۀ دیگری است (شجاعی،  ها و كنترل خواسته شكست

  شناسی وانراهكارها و الگوی اعتماد به نفس در ر

ارادۀ قوی، پشتكار و مداومت، آمادگی رویارویی با موضوع و تسلط بر آن، تمركـز روی موضـوع   
كارگیری تمام قوای ذهنی و جسمی، صـداقت، شـجاعت، كوشـا بـودن، تحـرك       مورد نظر با به

ناپـذیری،   داری، پایـداری و شكسـت   پـذیری، خویشـتن   داشتن، فعال بـودن، رقابـت، تحمـل   
پذیری، شناسایی نقاط قـوت و ضـعف، توجـه بـه رفتـار و كـردار، گـوش         تخصص، مسئولیت

های تازه در زندگی، همه از مواردی هستند كـه بـا    فرادادن به ندای درونی و جستجوی موقعیت
شـود. بـا نگـاه دقیـق      های موفقیت تسهیل مـی  رعایت آنها این نیرو تقویت شده، رسیدن به قله

موارد كلیدهای رسیدن به یك اعتماد به نفس قوی اسـت  دیگری شاید بتوان مدعی شد كه این 
، 1372كارگیری آنها رسیدن بـه اهـداف عالیـۀ انسـانی ممكـن خواهـد شـد (میچـام،          كه با به

بینـی، خودآگـاهی اسـت و     ). اولین مرحلۀ پرورش اعتماد به نفس بعد از روشـن 120_116ص
ۀ مثبت، رویارویی بـا مشـكالت،   خوداتكایی، خودشیفتگی، تصور مثبت افراد یا همان خودپندار

آموزی و احترام به خود از عوامل دیگری هستند كه اعتمـاد   تقویت اراده، صبر و شكیبایی، تجربه
بنـدی مطالـب فـوق،     ) با جمع285و  284، ص1373نسب،  دهند (اسالمی به نفس را ارتقا می

    شناسی دست یافت. توان به الگوی زیر برای اعتماد به نفس در روان می
                                                           
1. Coopersmith, S. 2. Sullivan, H. S.  
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  اعتماد به نفس در اخالق اسالمی

های آن  های مفهومی است، بررسی ویژگی ها و یا شبكه از آنجا كه اعتماد به نفس دارای مؤلفه
توان اعتماد به نفـس را در   طور كامل ممكن بوده و از این طریق است كه می در گسترۀ دین به

المی بـه آن نگریسـت. حـال اینكـه     آیات و روایات بازشناسی كرد و با رویكرد اخالقی و اس
خاستگاه اعتماد به نفس حوزۀ اخالق است و به تبـع باید آن را كسب نمود یا تقویت كـرد و  

اند كـه   ای قائل های متعدد قابل تأمل است. عده یا اینكه اصل این مفهوم غربی است، از جنبه
در آیـات و روایـات و    دار تبیـین آن اسـت؛ زیـرا    شناسی عهـده  آن مفهومی غربی بوده و روان

طور كامل بر اعتماد بـه نفـس منطبـق باشـد،      های اخالقی، مفهومی با این ویژگی كه به كتاب
نظران، اعتماد به نفس را صفتی ضد اخالقی و به تعبیر  رو برخی از صاحب وجود ندارد. از این

  اند. دینی ناسازگار با یكتاپرستی دانسته و مؤمنان را از آن پرهیز داده

اعتماد به نفس

كسب دانش و  
تجربه

بردباری

خودباوری

خودآگاهی

خودپندار مثبت

احترام به خودمثبت اندیشی

ارادۀ قوی

پشتكار

شكست ناپذیری

هدفداری  
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خی معتقدند آنچه را كه خداوند بیان كرده، دارای اهمیـت و فضـیلت اسـت؛ و چـون در     بر
روایات، سخن از اعتماد به خداوند و توكل رفته است، اعتماد به نفس در برابر اعتمـاد بـه خـدا    
قرار دارد؛ بنابراین اعتماد به نفس غیر اخالقی بوده و قابل قبول نیست. حتـی در برخـی از ایـن    

اد به نفس یا اعتماد به دیگران، رذیلت دانسته شده است؛ زیرا اعتمـاد بـه نفـس یعنـی     آثار اعتم
، 1377؛ جـوادی آملـی،   374، ص4، ج1417انسان به حول و قوۀ خود اعتماد كند (طباطبـایی،  

انـد كـه بـا     عد سلبی و ایجابی متصـور شـده  ب). البته بعضی برای اعتماد به نفس 367، ص11ج
 16، ص1376كنند (مصـباح،   پذیرند و بعد ایجابی را رد می سلبی آن را می توضیح ذیل تنها بعد

شناسـی   ز دیـدگاه روان ا معنیانسان از هر نظر به خود متكی باشد. این  یعنیعد ایجابی ). ب17و 
چـون هرچـه بـر میـزان      ؛قبـول نیسـت  پسندیده است؛ اما در فرهنگ توحیدی صحیح و قابل 

بر عجز و ناتوانی خود بیش از پـیش  ش و خداوند، افزون گردد، شناخت و معرفت انسان به خوی
خداسـت و از   اسـت از انسان  در اختیار گونه نیرو و انرژی كه هر كه بدیهی استشود.  واقف می

 عدم اعتماد بـه دیگـران   . بعد سلبی كه به معنیناحیه ذات اقدس حق به وی واگذار شده است
  قابل قبول و فاعل آن الیق تحسین و ستایش است. شناسی و توحیدی دیدگاه رواناز  است،

دیدگاهی دیگر بر الهیات مسیحی اسـتوار اسـت؛ و مبـین گنـاه ازلـی و اصـلی انسـان اسـت.         
هـا را فراگرفتـه اسـت و درنتیجـه      براساس این دیدگاه، نافرمانی حضرت آدم(ع) دامان همۀ انسان

یز گناه ازلی را جز ایمان به حضرت عیسـی(ع) از  چ آیند و هیچ ها ذاتاً گناهكار به دنیا می همۀ انسان
برد. بنابراین خود و نفس از نظر كتاب مقدس گناهكار است و درنتیجـه اعتمـاد بـه نفـس      بین نمی

كنـد و   كه اعتماد به نفس، خودخواهی و خودپرستی را در انسان تقویت مـی  گناهكارانه است؛ چرا
 1مقدمۀ آنها بوده است. ،العاده نفسِ فوقهایی كه اعتماد به  ها و جنایت بسا خشونت چه

  سیرۀ عملی پیامبر در اعتماد به نفس و توكل

كنـد؛ مـردی    سیرۀ عملی و تعلیمی پیامبر اكرم(ص) در رابطه با اعتماد به نفس حقیقتی را اشاره می
كـس از   هر«بار با این كالم دلنواز  به خاطر فقر سه روز به محضر نبی مكرم(ص) شرفیاب شد و هر

». كنـد  نیاز می نیازی بورزد خداوند او را بی كنیم ولی اگر كسی بی ما كمكی بخواهد ما به او كمك می
رو شد و روحش را تحت تأثیر قرار داد. سرانجام با اطمینانِ قلبی كه برایش حاصل شـده بـود    روبه

آوری هیـزم و   مـع اش بهره برد و بـا ج  اش به خدای تعالی، از نیروها و استعدادهای درونی و با تكیه
ها بعد مالقاتی با پیامبر اكرم(ص) داشت كه بعـد   فروش آنها، درنهایت صاحب سرمایه شد. مدت

                                                           
1. ESSAY, "12 Reason self-esteem destroys self" in www.kevinfitzmaurice.com in 2005. 
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از صبحت با ایشان، فرمودۀ حضرت را نسبت به توكل به خدای متعال و اعتماد به نفـس تصـدیق   
  ).3، ص1366، باب القناعه؛ مطهری، 139، ص2، ج1362كرد (كلینی، 

ـن «كریمـۀ  علـی(ع) ذیـل آیـه     حضـرت : معنای توكل ل�و�م� ـ و�ك9 ـب7ه7 یتَ و� ح�س� ـ فَه7 ـه�  2J ل ـE ا لَ » ع�
همـۀ  یكی از آن درجات توكـل در  ». توكل بر خداوند را درجاتی است«) فرمودند: 3 طالق،(

تو كرده است، بدانی كه هیچ خیـری از  دربارۀ كارها بر خداوند و رضایت از او برای هرچه كه 
نكرده و بدانی كه حكم تنها در اختیار خدا است. بنابراین تمام كارت  تو باز نداشته و كوتاهی

). معنـای  65، ص2، ج1362را به خداوند تفویض كن و بر او توكل و اعتمـاد نمـا (كلینـی،    
توكل این است كه كارهای انسان تحت قدرت و كفایت فرد نباشـد و بـرای تحققـش رأی و    

  ).116_112، ص1369(طوسی،  نظر مردم مجال تصرف، تعجیل و تأخیر ندهد
فیض كاشانی ترك كسب و یا تدبیر كه گمان بعضـی از مـردم در معنـای توكـل اسـت را      

). در 196_194، ص1399(فـیض كاشـانی،    كنـد  باطل دانسته و گمانی جاهالنه معرفی مـی 
توكل اعتماد قلب به خداوند است و این با تحصیل اسباب منافات ندارد. خدای حكـیم ابـا   

  جریان امور به غیر اسبابش باشد.دارد 
 و عظیمـه  مهلكـات  ازو را ا غیـر  بـه  اعتمـاد  و ی متعـال خدا به اعتمادی بی احمد نراقی مالّ
 جمیـع  درونـد  خدا بـه  ساننا نیناطما و اعتماد یعنی توكلكند. در نظر وی  بیان می ایمان منافی
و قطع امید از غیر خـدا اسـت.   ای به جز قدرت او نیست و وظیفۀ ا و اینكه هیچ حول و قوه امور

 .سـازد  می یللذ را او خدا ،كند عزت طلب بندگان ۀواسط به كه هر: فرمود(ص) رسول حضرت
 خبیثـه  صـفت  ایـن  از را خـود  نفـس  و زنـد  میـان  بر همت دامن كه است مؤمن سزاواربر  پس

  ).869و  779، ص2، ج1377(نراقی،  پردازدب است توكل آنكه ضد تحصیل به و سازد خالص
شهید مطهری اعتماد به نفس را مفهومی اسالمی و دینی دانسته و پرورش حس اعتماد به 

اسالم كوشش و سعی بلیغی « :كند های تربیتی پیشوایان اسالم معرفی می نفس را یكی از شیوه
دارد كه در تعلیمات خود سرنوشت انسان را وابسته به عمل او معرفی كنـد؛ یعنـی انسـان را    

  گوید: ۀ خودش بكند. اسالم میمتكی به اراد
ای انسان سعادت تو به عمل تو بستگی دارد. شقاوت تو هم به عمـل تـو بسـتگی    
دارد درنتیجه انسان یك موجود متكی به خود و متكی به كردار و شخصـیت خـود   

شود. این خودش عامل تحرك است، عامل بیداری و بینـایی و توانـایی اسـت.     می
كنند كه به اصطالح حس اعتماد به  ت چقدر كوشش میامروز علمای تعلیم و تربی

نفس را در انسان بیدار كنند و بجا هم هست. اعتماد به نفسی كه اسالم در انسـان  
كند این است كه امید انسان را از هرچه غیر عمل خـودش اسـت از بـین     بیدار می

  ).450، ص25، ج1379برد (مطهری،  می

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  1391 بهار و تابستان/ 10/ ش6شناسي/ س اسالم و روان  مطالعات  128

  

  1اعتماد به خداوند یا اعتماد به نفس

تنها اعتماد به نفـس   نه 2.»نیست او كوشش و سعی جز ای بهره انسان برای و«فرماید:  قرآن می
اند نیست. شهید مطهری با  از دیدگاه اسالم پذیرفته شده؛ بلكه برای مردم جز آنچه خود كرده

 بخشند (مطهـری،  استناد به این آیه دیدگاه خود را نسبت به مقبولیت اعتماد به نفس اتقان می
  ).205، ص16، ج1379

كه اتكای به خدا با اعتماد به نفس سازگار نبوده و  فكری قابل دفاع نیستبنابراین چنین 
تواند به خود اتكا داشـته باشـد. درواقـع اعتمـاد بـه نفـس        كسی كه به خدا متكی باشد نمی

كـه اعتمـاد بـه نفـس یكـی از نتــایج و        ای برای اتكـای بـه خـدا نیـز هسـت؛ چـرا       وسیله
هـای   صبری در برابر حوادث تلخ زندگی از مقابله بـا مصـیبت   ـاوردهای صبر است و بیدست

گـردد. از   اختیاری كه نموداری از اتكا به نفس است موجب دوری و فراموشی از خداوند مـی 
تنها همبستگی مثبت وجود دارد؛ بلكه اعتماد  رو میان اعتماد به نفس و تكیه به خداوند نه این

فرمایـد:   خداوند مـی  ،ه توكل بوده و بدون آن اعتماد به نفس ناممكن استبه نفس مشروط ب
  3.»كنم، مگر خداوند بخواهد هرگز نگو فردا چنین می«

تـرین   اعتماد به نفـس از اسـتوارترین و بـزرگ   «مانند: امام علی(ع)  های فرمایشاز بعضی 
داری به همان مقدار  به مقداری كه به نفس خود اعتماد«  4»های شیطان است ها و دام فرصت

كه اعتماد بـه نفـس غیـر اخالقـی     گرفت توان نتیجه  نمی 5،»نسبت به نیرنگش هشیارتر باش
  خاصی از نقش اشاره دارد نه به كلیت نفس انسانی. ۀبه مرتباست؛ زیرا 

  حقیقت اعتماد به نفس در سیرۀ اخالقی

شخصـیتش را بپـذیرد و    اعتماد به نفس حقیقی آن است كه انسان مسئولیت زندگانی خود و
برای تحقق و نیل به سعادت و كمال واقعی بكوشد؛ درخشش و پرورش ایـن ودیعـۀ الهـی و    

رو داشتن اعتماد به نفس الزم و ملزوم اعتماد به  گوهر ارزشمند مرهون گذر زمان است. از این
 خدا و توكل به حق بوده و این فرد از نیروی خویش بهره جسـته و كمـك و نصـرت حـق را    

 هرچـه  از انسـان  امیـد  یعنـی قطـع   اسـالم  در نفس به اعتمادهمراه و قرین خود كرده است. 
رو شاكلۀ اعتماد به نفـس ارتبـاط مسـتقیم و دقیقـی بـا عمـل        . از ایناست خودش عمل غیر

                                                           
  شود. در مجالی دیگر ارائه می شاءاهللا رابطۀ اعتماد به نفس و توكل و سازگاری آن دو . ان1
ن. «2 ا� E و� ع� ا س� ا'd9B م� نِ  ا س�  ).39(نجم، » لَّیس� ل�jْk'ن
3» .dABكَ  و� ع�لm ذَل� ا E فَ ا'نّ�  nءE شَ ن2 ل� اتَقُولَ دً ن ا'd9B ٭ غَ ال2Jه7 ا� اء  شَ   .)24و  23(كهف،  »ی
  .)4733، ح235، ص1366(تمیمی، » الثّ+قَة بِالنَّفس� م+ن( أو&ثَق� فُر�ص� الشَّیطانِ. «4
  .)705، ح307، ص1366تمیمی، » (ک?ن( أوثَق( م�اتکۇنُ بِنَفس+= أح(ذَر م�ا تَکۇنُ م+ن( خ+داع+ها. «5
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سـو كسـی كـه     انسان دارد. عمل انسان نیز مربوط به اندیشه و نوع تفكر او است؛ یعنی از یك
قای آن است باید اندیشه و شـیوۀ تفكـر خـویش را اصـالح نمایـد و از      خواهان تقویت و ارت

سوی دیگر به عمل خود توجه داشته باشد تا عمل او رسیدن به مطلوب را تضمین نمایـد. از  
مراد از اعتمـاد بـه نفـس ایـن اسـت كـه انسـان در        «كنند كه:  رو عالمۀ طباطبایی بیان می این

داخته به امیـد دیگران ننشیند؛ نه اینكه از خـدای تعـالی   زندگی، لیاقت ذاتی خود را به كار ان
  ).208، ص1362(طباطبایی، » بریده، خود را مصدر هر امید و آرزو و مؤثر حقیقی بداند

مردود هسـت  از نظر اسالم اگر مراد از اعتماد به نفس، دوری از خدا و جدایی از او باشد، 
ن در برابـر ضـعف نفسـانی، وابسـتگی بـه      رود، آ جا از اعتماد به نفس مثبت سخن مـی  و هر

ارزش شمردن قرار دارد. اعتماد به نفس با تكیه بـر نقـاط    دیگران، خودكمتربینی و خود را بی
  های زیر بنا شده است. بر مؤلفهو در الگوی اخالق اسالمی، گیرد  شكل میفرد قوت 

بایـد رخ دهـد   كارهای ابتدایی كه بـرای هـر كـاری    از : یكم. خودآگاهی و بصیرت ۀمؤلف
 آگاهی و بیداری نسبت به وضعیت موجود است. در مرحلۀ بعدی باید نقطۀ نهـایی و هـدف  

بن یعقـوب   غایی كار دیده شود كه موقعیت موجود تا چه اندازه با مقصد فاصله دارد. محمد
كسی كه خواهان رسیدن به فضیلتی باشـد، بـر او    معتقد است هر مسكویه ابن رازی ملقب به

این نفس زمـانی كـه مـورد اهمـال واقـع       ت كه از بیدار كردن نفسش غافل نشود وواجب اس
د، چون ماری است كه تحرك از لوازم آن است؛ ولی حركت آن بـه سـوی نفـس بهیمـی     وش

داند كـه   ). غزالی مقام آگاهی و بصیرت را تا بدانجا باال می328تا، ص مسكویه، بی است (ابن
 دانـد.  را منبعی برای شـقاوت مـی   و پردۀ غفلت و فریفتگیكند  میآن را كلید سعادت معرفی 

  ).795، ص3، ج1368(غزالی، 
ها و مواعظ را برای كسـانی كـه بـه زیـور      نراقی تنبه و آگاهی با حكمت محمدمهدی مالّ

دانـد و   شوند، عالوه بر پایبندی به قـوانین و سـنن الهـی الزم و ضـروری مـی      ادب آراسته می
مدتاً اولین مرحلۀ عالج رذایل اخالقـی را  عایشان  .داند خشنودی میآگاهی از عیوب را مایۀ 
  ).248و  144، 65ص ،2ج ،1381كند (مجتبوی،  بیداری و آگاهی بیان می

های دیگر اعتماد به نفس، احترام به خـود اسـت. هـر     از سازه :دوم. احترام به خود ۀمؤلف
ن نیازهای روانی و عاطفی خـود  فرد بعد از برطرف ساختن نیازهای زیستی خویش برای تأمی

كوشد. تالش افراد برای مقبولیت اجتماعی و تكاپو برای محبوبیت گویای ایـن حقیقیـت    می
توان روابط خـود را بـا    براساس آن میو  تغییرناپذیر است كه نیازمند احترام به خویش هستند

ن احترامی قائل ). اگر كسی برای خود چنی128، ص4تا، ج ، بیطنطاویدیگران تنظیم نمود (
های شما را بهـایی   جان«فرمایند:  دهد. امام علی(ع) می نباشد به سادگی به هر پستی تن درمی
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، حكمـت  442، ص1378(شهیدی،  1»نیست جز بهشت جاودان، پس مفروشیدش جز بدان
خداوند تبارك و تعـالی  «فرمایند:  ). امام صـادق(ع) نیز بیان می232، ص1366؛ تمیمی، 456

شـهری،   (محمـدی ری  2»همه چیز را جز حق خوار ساختن خـود را بـه مـؤمن سـپرد     اختیار
  ).982، ص2، ج1375

هـای برجسـتۀ    ویژگـی های اعتماد به نفس و از  كرامت از پایه: سوم. كرامت انسانی ۀمؤلف
ها و  جستن از بدی آدمی در منابع دینی است. این مؤلفه عالوه بر معنی احترام به خود، دوری

). 100_93، ص1385؛ مصـطفوی،  1372شـود (جـوادی آملـی،     ها را نیز شامل می ناپسندی
) و آن حتـی  13قرآن پرهیزگاری را مالك و معیار كرامت و منزلت انسانیت دانسته (حجرات، 

به جایگاه بهشت و نعمات دنیوی نیز تسری یافته اسـت. عالمـان بزرگـوار فـیض كاشـانی و      
ت گوهربـار نبـی مكـرم اسـالم(ص) و امـام صـادق(ع)       مهدی نراقی با استناد بـه كلمـا   مالّ

؛ 179، ص2، ج1417كنند (فـیض كاشـانی،    ترین لباس مؤمن معرفی می پرهیزگاری را زیبنده
  ).340، ص3تا، ج نراقی، بی

)، اسمی اسـت كـه بـرای    26؛ یس، 28_26كرامت اگر برای توصیف انسان باشد (انبیاء، 
تـا، واژۀ كَـرَم). قـرآن     شده است (راغب اصفهانی، بیاخالق و رفتارهای پسندیدۀ او استفاده 

 صـحرایی  و آبـی  یهـا  مركب بر را آنان و داشتیم، گرامی بسیار را آدم فرزندان ما و«فرماید:  می
 خـود  مخلوقـات  از بسـیاری  بـر  و كـردیم  روزیشان پاكیزه و لذیذ یغذا هر از و كردیم سوار

  ).70(اسراء،  3»؟یبرتر چه هم آن دادیم، برتریشان
 ،گرایی هماره خاستگاه انسان بوده اسـت  تفكر مثبت و مثبت: اندیشی ثبتمؤلفۀ چهارم. م

گرایی و تطیر كه پیامبر اسالم(ص)از آن گریزان بـوده و تبعـات مخـرب آن در     منفی برخالف
 چـون  و«فرمایند:  . امام علی(ع) میشود میاجتماع  ،ر فرد و در مراحل باالترمرحلۀ اول دامنگی

ـ  را وجـلّ عزّ خدای و بگیرد را خود كار دنبال و نكند اعتنا بد فاله ب زد بد فال شما از یكی ه ب
ـ ) «624، ص2 ج، 1362بابویـه قمـی،    (ابن 4».آورد یاد ـ م(ص) اكـر  یـنب ـ  الـف  را زدن كـنی

 چیـز  كـس  هـر  كه فرمود می رـام و 5»آمد می بدش) زدن شوم الـف( رـتطی از و داشت دوست
 خیـر  كسـی  تـو  جـز  خداونـدا «: بگویـد  آید بدشگون نظرش به و بیندب را مكروهی و نامالیم

                                                           
 ».فJَKَ تَبیعGوه�ا إال بها إنَّه لَیس� ألنفُس+Cم ثَم�نB إال الج�نّة. «1
 ».الYه تَب�ار�ک� و تَع�ال� فَوWض� إل�U المGؤم+ن� ک?لR شَ�ء إOPQ إذْالل نَفس+ه+ إنَّ. «2
دْ. «3 اه7م�  و�لَقَ م�لْنَ و�ح� م�  آد�  E ا ب�ن� ر2م�نَ Eک E  ف� ع�لَ اه7م�  ض2لْنَ و�فَ تِ  ا طَّیب� ال ن�  اه7م م	� ر�زَقْنَ و� رِ  الْب�ح� و� ر	ِ  رٍالْب� الu کث�ی ض�ی تَفْ ا  ن� خَلَقْنَ م2  ».م	�
 ».ع�زRوUج�لR الRYه� لْیذْکرِ وU ط+یر�ت+ه+ ع�لَ[ فَلْیم(ض� ا]ح�دُکم( تَطَیر� فَاZذَا. «4
 ».الطّ+یر�ةَ یCر�هG وU الْح�س�ن� الْفَاfل� یح+بb کانَ(ص) النَّبِی ا]نَّ. «5
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 1»نیایـد  تـو  غیر از ای قوه و حول هیچ و كند، برطرف نتواند تو جز كسی را ها بدی و دهد نمی
عادت و شقاوت، خیر و شر، نیكی و بدی اموری هستند كـه  در س). 350، ص1370(طبرسی، 

س� «ت واقـع شـده؛ زیـرا در قـرآن دارد كـه      خود فرد به سبب سعی و تالشش در آن حـاال  ـی لَّ
Eـع� d9B م�ا س� نِ ا' نس�ا 'jْk ). فال شوم زدن از جانب هر كسی كه اراده شود، عاقبـت بـد   39(نجم، » ل�

). 74، ص17؛ ج78، ص19، ج1417خودش است نـه بـر دیگـران (طباطبـایی،    عهدۀ آن به 
  ).198، ص8 ج، 1362ی، (كلین 2»فال بد توكل به خداوند سبحان استكنندۀ  برطرف«

اعتماد بـه   های ارادی انسان و از اركان مؤلفۀ پنجم. امیدواری: امیدواری خمیرمایۀ حركت
 ابلـیس  و جهـل  جنـود  از ناامیـدی  و قنوط و بوده عقل جنود از امیدواری و رجانفس است. 

ـ  او فعـل  و ءاسما و صفات و ذات در و است مطلق كامل از آنجا كه خداوند، .است  و دتحدی
(امـام   سـت ا او رحمـت  و حق به كامل امید و واثق یرجا رفت،مع این ۀالزم ندارد، هرا تقیید

كه سعادت انسان ناگزیر از آن اسـت، یـأس   را غزالی یكی از آدابی . )129ص، 1378 خمینی،
). 109و  108تا، ص (غزالی، بی كند معرفی میخداوند به از جمیع خلق و تنها امید و توكلش 

 از كـه  هـر  و جویـد  مـی  را آن و درنهایـت  طلبد می را آن شته باشد،دا امید چیزی بهاگر كسی 
  ).811، ص3، ج1368و طبعاً به مطلوب نرسد (غزالی،  گریزد می آن از، بترسد چیزی

بایـد  سـت، بلكـه   تنها بیداری كافی نی ،برای رسیدن به مقصد: ارادهمؤلفۀ ششم. همت و 
انجام كارها. بایـد اراده را  برای عزم و اراده و همت  تصمیم گرفت و تصمیم چیزی نیست جز

 او همت مقداره ب انسانی هر ارزش« :فرمایند ت؛ حضرت علی(ع) میخمیرمایۀ انسانیت دانس
 فضـیلت  و شـرف «فرماینـد:   )؛ همچنین مـی 47، حكمت 369، ص1378(شهیدی،  3»است
ـ  و پوشیده های ناستخواه ب نه است نیرومند های اراده و بلند های مته به آدمی  ۀشـد  یمتالش

  .)448، ص1366(تمیمی،  4»اندرگذشتگ
 همـه  و شـبانید  شـماها  همه«فرمایند:  پیامبر اكرم(ص) می: پذیری مسئولیتلفۀ هفتم. مؤ
). حضرت 38ص ،72 ج، 1404(مجلسی،  5»دارید مسئولیت خود ندانفگوس پرورش در شما

اند. ایـن   عی مسئول كارهای خویش خواندهد را به نحو فردی و اجتماروایت همۀ افرادر این 
روایت اگرچه راجع به یك امـر اجتمـاعی جزئـی وارد شـده، امـا در سـایر شـؤون فـردی و         

  یابد.   اجتماعی تسری می
                                                           

1» .RمGاللَّه OiQ �+تjیو �الْخَیر OlQZا �ا]نْت Uو OiQ Gاتِ یدْفَعpیىRالس OlQZا �ا]نْت Uو OiQ �و&ل�ح Uو OiQ َةWقُو OlQZبِ= ا .« 
  ».ه+ت+مRه+ درِقَ ل[ع� ل�جGالرR قدرG. «3    ».التَّوUکلG الطّ+یر�ة+ کفَّار�ةُ. «2
  ».ر�ع+یت+ه ع�ن( س(ىyولBم� کلCُّم( وU ر�اعw کلCُّم(. «5    ».ةیال+الب� مuم�الرRبِ ال ةیال+الع� مuم�الهِبِ فGر�الشَّ. «4
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آنچه دیگران دارند ما نیز  حقیقت استقالل یعنی هر: روانی _ تقالل روحیمؤلفۀ هشتم. اس
ل روحی جدا شدن از دیگران و به كـنج خلـوت   توانیم داشته باشیم. پس مقصود از استقال می

رفتن نیست و یا مستلزم انكار دیگران و دستاوردهای آنان و خود را برتر از دیگران دیدن هـم  
هـای   زشهایمـان را فرامـوش كنـیم و ار    نیست. نباید برای رشد و شكوفــایی خـود، ارزش  

ستقالل روح و روان فرد را منوط بـه  مهدی نراقی ا یتغیر بپنداریم. مالّدیگران را مانند قانون ال
حصـول   یوانسـانی اسـت.    شخصـیت  اصـل  داند كه جایگـاه آن در  آدمی می حقیقی ارزش
 ،1381داند (مجتبـوی،   میسر می طبیعت دستگاهرا در  و اختیار او انسان نفس استقاللواقعی 

    .)249، ص8؛ ج307ص ،7ج

  گیری مقایسه، تحلیل و نتیجه

ها، راهكارهـا، اهـداف و آثـار بـه تحلیـل و       رد، از لحاظ مبانی، ویژگیبعد از مقایسۀ دو رویك
  گیری پرداخته، سرانجام الگوی اعتماد به نفس در اخالق ارائه شده است. نتیجه

  
اعتماد به نفس در 

شناسی و  روان

  اخالق اسالمی

  ها تفاوت  مشتركات

  ها ویژگی
هر دو رویكرد، راهی بـرای دسـتیابی   

  هستندبه اعتماد به نفس 

تفاوت بنایی و مبنایی در نگاه اخالق كه مبتنی بر خدامحوری اسـت  

  شناسی بر فردمحوری است و در نگاه روان

  اشتراكی ندارند  مبانی

بنای اعتماد به نفس در اخالق بر توكل به خدای متعال و عملی كه 

شناسـی بـر    بنای اعتماد به نفـس در روان  _به خداوند منتسب باشد 

  دنیاگراییگرایی و  عمل

  راهكارها
ــود، اراده،   ــه خ ــرام ب ــاهی، احت خودآگ

  اندیشی پذیری، مثبت مسئولیت

كرامــت انســانی، امیــد بــه خــدا، اســتقالل روح و روان در رویكــرد 

ناپذیری، هدفداری، كنجكـاوی،   اخالقی و تحرك، پشتكار، شكست

  شناسی تخصص و... در روان

  اهداف

ــه    ــیدن ب ــرای رس ــود ب ــه خ ــه ب تكی

و عدم اعتماد بـه دیگـران    ها موفقیت

ــداری  _ ــوابی ــای و ق ــان نیروه ، انس

  امیدواری به عمل خود

رسیدن به خداوند و سعادت ابدی و تكیه بر علم، اخـالق و سـعی و   

رسیدن به آرامـش   _های زندگانی در نگاه اخالقی  كوشش در عرصه

موقت و موفقیت صرف در كارها، مدیریت لحظات زنـدگی، داشـتن   

  شناسی حساس قدرت و انرژی در نگاه روانروحیۀ شاد و ا

  آثار
موفقیــت در كارهــا و رســیدن بــه    

  مطلوب، اتكا به خود

عزت نفس، طمع نداشتن به غیر و كَلِّ نشدن بـر دیگـران در نگـاه    

  اخالق

  
طور كلی در تقسـیمات فـراعلم قـرار     شناسان براساس علم تجربی بوده و به مبنای روان _

و مبنـای   های كلینیكـی اسـت   تجربیات درونی بوده و یا حاصل درمانهمراه با  دارد و عمدتاً
های دیگر فردگرایی و دنیاگرایی بـوده و   گرایی، سودگرایی و به بیان شناسی براساس عمل روان
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شود كه نقد آن حوصلۀ دیگری را  از اصالت عمل و قاعدۀ افادۀ عملی به پراگماتیسم تعبیر می
شناسـی ارائـه    هایی كه برای كسـب اعتمـاد بـه نفـس در روان    طلبد. عالوه بر این راهكار می
شود فاقد جنبۀ احیای روح و جان انسان است. اگر هم به انسان نیرویـی عطـا كنـد، ایـن      می

 رود. قدرت پوشالی، موقتی بوده و زود هم از بین می

هـای قـرآن و روایـات بـوده و منشـأ ایـن        رویكرد اخالق به این موضوع براساس قالبـ 
. های آن تعبدی است و اثباتشان نیازمند منـابع وحیـانی اسـت    كرد وحی است؛ زیرا گزارهروی

همچنین كمال انسان در اسالم، بنده بودن اسـت و اگـر انسـان در اسـالم دعـوت بـه عمـل        
شود، آن به خاطر بندگی و عبودیت خود او بـوده و نفـع و سـود آن نیـز بـه خـود انسـان         می
نظر قرار دارند و احكام متعالی اسالمی چـون   ری و عملی هر دو مدرو جنبۀ نظ رسد. از این می

های محكم اعتقادی و استداللی است و در ناحیۀ عمل نیـز دسـتوراتی مطـابق     دارای پشتوانه
تواند مشكالت اجتمـاعی و فـردی بشـریت را حـل و فصـل نمایـد و        فطرت آدمی دارد، می

مقام ربوبیت است كه بر پایۀ عمل شـكل   درنهایت هدف در این رویكرد، تقرب و رسیدن به
گیرد. قرآن تمام حقیقت و تنها راه مستقیم به سوی آن و رسـتگاری را در اسـالم منحصـر     می
دارد  ). عالوه بر این بیـان مـی  153(انعام،  1داند كه آن همان تسلیم محض خدابودن است می

 2از او پذیرفتـه نیسـت  كه اگر كسی غیر دین اسالم را بـه عنـوان دیـن حـق بپـذیرد، چیـزی       
  ).85عمران،  (آل

 درنتیجه تقابل این دو رویكرد تقابل وحی و تجربه است كه منبع وحی اصیل بوده و طبعـاً 
تجربیات اشخاص متعدد در سـالیان متمـادی اگرچـه ممكـن     رو  از این مقدم بر تجربه است.

یدن بشـریت بـه حقـایق    تواند راهی برای رس ای سودمند بشریت باشد، اما نمی است تا اندازه
خش او نخواهد بود. به بیان دیگر عالوه بـر اینكـه علمیـت آن    ب عالم باشد و درنهایت نجات

رود، شیوه اول حتی اگر براساس تجربه و كثرت موارد اتفاقی باشـد، راهـی    شیوه زیر سؤال می
د به نفـس  همچنین فواید اعتما شود. مطرح می سكوالردر زمره علوم شته و به تقرب الهی ندا

متناسب با روحیات افـراد، امـا جایگـاهی بـرای تقـرب الهـی        ذهنی و جسمی است و بعضاً
بـه همـین دلیـل     آمده بدون اعتماد به علم و قدرت خداوند اسـت.  دست نداشته و آرامش به

ترین امتیازات مكتب تربیتی اسالم نسبت به مكاتب تربیتی جهان این است كـه   یكی از بزرگ
آورد؛ زیـرا اسـالم    ش اعتماد به نفس، افراد را با ایمان و متكی به خداوند بـارمی عالوه بر پرور

                                                           
نَّ. «1 ا� ا و� ذَ ـ سGب7ل� ه� ال اْ  ع7و تَتَّبِ  Oو�ال ه7  ع7و تَّبِ ا ا فَ م  س�تَق�ی E م7 ط� ا ر�  ».ص�
ن. «2 ن�  یب�تَغz و�م� ة� م� ر� اآلخ�  E و�ه7و� ف� یقْب�ل� م�نْه7  ن  ا فَلَ ینً مz دِ ال{ اال'س� ر�  ن�غَی ی رِ اس�  ».الْخَ

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  1391 بهار و تابستان/ 10/ ش6شناسي/ س اسالم و روان  مطالعات  134

  

شناسان، تنهـا بـر ایـن مبتنـی      های علمی و عملی روان مكتب كرامـت است و در مقابل روش
  است كه مردم را متكی به نفس تربیت كنند.

  

  
 
 

   

اعتماد به نفس

توكل به خدا

استقالل  
روانی/روحی

خودآگاهی و  
بصیرت

احترام به خود

كرامت انسانی

مثبت اندیشی

امیدواری

همت و اراده

مسئولیت پذیری
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