 / 941فصلنامه تاریخ پزشكي

سال ششم ،شماره بیستویکم ،زمستان 3131

کارکردهای تربیتی خودکنترلی و نقش آن در سالمت روان از
دیدگاه قرآن و روایات
1

حسین خاکپور

2

ولیاهلل حسومی
زهرا نیکونژاد

3

چکیده
مقدمه :خودکنترلی مدیریت بر خویشتن است که انسان به واسطه آن ،خود را ملزم
به انجام یا ترک برخی امور میکند .رسیدن به این مدیریت ،از طریق مهار امیال بوده و
مفهوم ضمنی آن ،فرونشانی یا مهارکردن است که تأثیر به سزایی در سالمت روحی و
معنوی دارد .هدف از این مقاله بیان راههای رسیدن به خودکنترلی و نقش آن در سالمت
معنوی از دیدگاه قرآن و روایات است.
روش :نوشتار حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ،با رویکرد قرآنی ـ روایی انجام شده
است.
یافتهها :پس از بررسی منابع اصیل اسالمی بیان میدارد ،خودکنترلی یکی از
مؤلفههای مؤثر در رسیدن به آرامش روان است .خویشتنداری زندگی را متعادل ،صبر
را زیاد و رابطه با معبود را مستحکم کرده و در نهایت به زندگی رنگ آرامش و سالمتی
میدهد.
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بحث و نتیجهگیری :قرآن و روایات برای رسیدن به خودکنترلی دو راهکار ترسیم
نمودهاند ،الف ـ شناختی :از طریق خداشناسی ،خودشناسی ،جهان بینی و...؛ ب ـ رفتاری:
به واسطه خوف و رجا ،حیا و عفاف ،صبر ،روزه که باید این دو ،توأمان ایجاد شود،
مؤلفههای شناختی قدرت درون را افزایش میدهد و مؤلفههای رفتاری ،توان برون را
تقویت مینماید که این دو باعث حرکت انسان در جهت رسیدن به خودکنترلی میشوند.
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

واژگان کلیدی
آموزههای دینی ،تربیت ،سالمت روان ،خودکنترلی ،خویشتنداری
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مقدمه
اسالم ،دینی جامع و همهجانبه است که به همه مسائل اعم از اخالقی ،اقتصادی،
اجتماعی و ...توجه نموده است ،ولی شاخصترین مبحث در آموزههای وحیانی،
مسأله شناخت انسان و نیازهای اوست؛ دین مبین اسالم ،به همه نیازهای انسانی
توجه کرده ،راههای کنترل و پیشگیری و مهار نیازها را ذکر و نقش آن را در
سالمت و ارتقای شخص و جامعه مطرح کرده است .از جمله مواردی که پیش
روی جوامع بشری قرار دارد ،مسأله نفس و غریزههای نفسانی است ،غرائز ،عالوه
ارزشی کنترل نشوند ،عواقب بدی را بر جای خواهند گذاشت ،لذا انسان موفق
کسی است که بتواند میان امیال و غرائز تعادل برقرار کرده و راه افراط و تفریط
در پیش نگیرد ،از این حالت با عنوان «خودکنترلی» یاد میشود« .خودکنترلی»
یا «خویشتن داری» مجموعه آموزهها (راهکارها)یی است که انسان بکار میبندد
تا بهتر بتواند بر نفس سرکش خویش غالب گردد و کردار و گفتار خود را در راه
صحیح هدایت کند 1.به عبارت دیگر« ،خودکنترلی» مراقبتی درونی است که بر
اساس آن وظایف محولشده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر ارزشی ترک میشوند
که در واقع نوعی مدیریت بر خویشتن است .حال سؤال اینجاست :از نگاه اسالم،
چه تأثیرات متقابلی میان خودکنترلی و سالمت روان فرد و به تبع آن سالمت
جامعه وجود دارد؟
مسلماً کنترل و تسلط بر اعمال ،زمینه ابتال به بسیاری از گناهان را از بین
میبرد ،لذا جوانی که چشم خود را کنترل کرده و عفت نگاه خویش را نگه
میدارد ،در دام شیطان گرفتار نمیشود ،دل به یک نامحرم نمیبندد و به دنبال
آن سراغ روابط نامشروع نمیرود .بنابراین به ضربههای روحی و جسمی نیز دچار

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

بر آنکه تأثیرات مثبتی در زندگی انسان دارند ،اگر به خوبی و مطابق معیارهای

 / 951فصلنامه تاریخ پزشكي

سال ششم ،شماره بیستویکم ،زمستان 3131

نمیگردد و قطعاً سالمت روان این جوان و به تبع آن سالمت جامعه نیز حفظ
خواهد شد.
الف ـ پیشینه تحقیق
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

تا جایی که نگارنده بررسی نموده ،در رابطه با راهکارهای ایجاد خودکنترلی و
نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات ،پژوهش مستقلی یافت نشد،
اما آثاری با رویکردهای دیگر به رشته تحریر درآمده ،از جمله :کتاب «بهداشت و
سالمت روان :با نگرش به آموزههای دین و سیره معصومان (علیهمالسالم)»
(قاسمی 1322 ،ش ).که به طور کلی به بحث سالمت روان از دیدگاه اسالم پرداخته
است .کتاب «جوان ،هیجان ،خویشتنداری»( :گروه نویسندگان حدیث زندگی1321 ،

ش ).که به جوانی ،هیجانات این دوره و خویشتنداری در سن جوانی اشاره
میکند ،مقاله «الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسالمی» (زارع 1321 ،ش ).که در
آن خودکنترلی از دیدگاه اسالم ،بررسی شده است .مقاله «بررسی عوامل ضعف
خودکنترلی از منظر قرآن کریم» (دریساوی 1312 ،ش ).که صرفاً به عوامل ضعف
خودکنترلی از دیدگاه قرآن پرداخته ،اما نوشته حاضر ضمن بیان راهکارهای
تقویت خودکنترلی ،کارکردهای تربیتی و نقش آن در سالمت روان را از دیدگاه
قرآن و روایات بیان میکند که در نوع خود ،دارای رویکردی نو میباشد.
ب ـ مفهومشناسی
مفهوم لغوی و اصطالحی واژگان کلیدی ما را در تحلیل هرچه بهتر بحث
کمک خواهد کرد که به شرح زیر میباشد.
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1ـ خودکنترلی
خودکنترلی توانایی پیروی از درخواست معقول ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت،
به تأخیرانداختن ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفتهشده اجتماعی ،بدون
مداخله و هدایت مستقیم فردی دیگر تعریف شده است .اساس خودکنترلی
توانایی فرد در کنترل ارادی فرایندهای درونی و بروندادهای رفتاری است.
(قدیری 1321 ،ش ).به عبارت دیگر ،خودکنترلی مراقبتی درونی است که بر اساس
آن وظایف محولشده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک میشود .در
و تطمیع ،به وظایف سازمانی خود تعهد نشان میدهند و از بیشترین توانشان در
جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده میکنند( .زارع 1321 ،ش ).در علم جامعهشناسی،
از خودکنترلی به کنترل خویشتن تعبیر شده و در تبیین آن آمده است« :کنترل
رفتار ،عمل و اندیشه خود توسط فردی آگاه و مختار ،کنترل خویشتن و احراز
توان آن الزمه تحقیق آزادی است و خود از بلوغ ذهنی منبعث میشود .کنترل
خویشتن در مواردی به منظور اجتناب از آالم ناشی از لذت کنونی صورت
میگیرد ،ولی در مواردی دیگر در راه تصعید و ارتقای انسان به سوی مراحلی
برین تحقق میپذیرد( ».ساروخانی 1331 ،ش ).همچنین در علم مدیریت ،خودکنترلی
حالتی است در درون فرد که او را به انجامدادن وظایفش متمایل میسازد ،بدون
آنکه عامل خارجی بر او نظارت داشته باشد( .الوانی 1321 ،ش).

پس خودکنترلی ،نوعی مدیریت بر خویشتن است ،که انسان به واسطه آن،
خود را ملزم به انجام یا ترک برخی امور میکند.
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در اصطالح روانشناسی ،خویشتنداری 2معموالً برای توانایی کنترل رفتار
تکانش از طریق مهار امیال فوری کوتاهمدت بکار برده میشود؛ مفهوم ضمنی
غالب آن فرونشانی یا مهارکردن است( .پورافکاری 1333 ،ش).

خودداری ،منع مؤثر قبلی ،نوعی انتقال یادگیری منفی است که در آزمایشهای
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

تذکر و یادآوریهای یادگیری دیده میشود .این موضوع به هنگام دخالت
یادگیری پیشین در یادگیریهای جدید پدید میآید و با «وضع قهقرایی» قابل
تحقیق است( .فاخر 1312 ،ش).

آموزش خویشتنداری :3یک روش رواندرمان بخش برای مدارا با اضطراب یا
سایر هیجانات ناراحتکننده .به مددجو آموخته میشود که به هنگام رویارویی با
موقعیتی استرسآمیز افکار خود را متوقف سازد ،احساس آرامش کند و باالخره
تقویت ناآشکار در مورد خود معمول بدارد( .پورافکاری 1333 ،ش).

2ـ سالمت روان
سالمت :برخورداری کامل از رفاه جسمانی ،روانی ،اجتماعی ـ و نه صرفاً فقدان
بیماری یا نقص عضو میباشد( .شعبانی 1331 ،ش).
روان :در لغت به معنی روح ،جان و نفس ناطقه انسان (فراهیدی 1111،ق.؛ معین،
 1321ش ).و گاه به معنی «بُعد متحرک مَن» میباشد( .جعفری 1312 ،ش).

روان کلمهای فارسی است که معادل آن در فرهنگ قرآن و حدیث ،نفس یا
شأنی از شئون روح و «قلب» است ،و بیماری و سالمت روان در قرآن و حدیث
غالباً به نفس ،نسبت داده میشود که در فارسی از آن به «دل» تعبیر میشود.
(طاهری 1322 ،ش).

سالمت روان به معنای تعادل و انسجام فراگیر در همه ابعاد جسمانی و نفسانی
انسان است که تعقل و اندیشیدن ،آگاهی ،هدفداری ،انصاف ،عدالت ،امانتداری،
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حقیقتجویی و تسلیم در برابر آن ،رشد مستمر و آرامش از جمله عالئم آن است
و در مقابل ،بیماری روانی خارجشدن از حد اعتدال است که نادانی ،عصیان،
دنیاطلبی ،ظلم و تعدی ،ضعف اراده و سستی ،اضطراب ،ترس ،خودپسندی ،حسد
و کینهورزی و ...از نشانههای آن میباشد .قرآن کریم جهالت را به عنوان پایه و
اساس بیماریهای دل و روان معرفی میکند و درمان آن را به نیز بر کسب آگاهی
و دانش به ویژه علوم توحیدی استوار میداند (.همان)
بهداشت روانی به معنای سالمت تفکر میباشد و منظور نشاندادن وضع مثبت
ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی ،ملی و بینالمللی کمک نماید ،زیرا
وقتی سالمت روانی شناخته شد ،نسبت به دستیابی به آن اقدام میشود و راه
برای تکامل فرد و اجتماع باز میگردد( .حسینی 1331 ،ش).

ج ـ راههای رسیدن به خودکنترلی از منظر قرآن و روایات
«خودکنترلی» مدیریت بر خویشتن است که با تقویت این نیرو ،انسان میتواند
بر نفس سرکش خود لگام زند و از انحرافات و جرایم دوری کند و به سوی کمال
نهایی رهنمون شود .بنابر آموزههای دینی ،کنترل نفس گاه با ترک گناه و معصیت
و گاه با انجام واجبات دینی میسر میشود ،لذا پژوهش حاضر برخی از راههای
رسیدن به این مدیریت را در دو بعد «شناختی» و «رفتاری» بررسی میکند.
1ـ راهکارهای شناختی
در میان عوامل مؤثر در سالمت روان ،معیارهای شناختی از اهمیت بیشتری
برخوردار است ،زیرا در اکثر موارد سالمت و یا بیماری روانی ریشه شناختی دارد.
به همین علت است که در منابع اسالمی بر اصالح معرفتها و باورهای وهمی و

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد
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تغییر آن به معارف حق تأکید شده است .اسالم برای پیشگیری و درمان
اختاللهای روانی در زمینه شناخت و نگرش صحیح افراد نسبت به خود ،هستی،
خدا ،زندگی ،دنیا ،افراد دیگر و سنتهای حاکم بر جریان تکوینی ،آموزشهای
الزم را داده است.
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

با دقت در آیات و روایات و مراجعه به منابع دینی برخی از مهمترین راهکارهای
شناختی رسیدن به خودکنترلی به شرح ذیل میباشد:
 -1-1خداشناسی :خداوند سرچشمه هستی و تمام خیرات است .او بینیاز مطلق
بوده و هیچ کمبودی ندارد .خداوند محور تمام هستی است .ایمان و اعتقاد به این
سرچشمه الیزال ،انسان را از پوچگرایی به هدفگرایی سوق داده و باعث میشود
انسان در خود احساس نشاط نموده و هستی را از هست نمای خود بداند َ ...« :لَهُ
مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( »...مائده )1 :اگر انسان خدا را مالک خود بداند هیچگاه
دچار سرگردانی و تحیر نمیشود .از نگاه قرآن اگر انسان خود را «عبد» بنامد و
خداوند را «رب» پس میداند که جهان صاحب اختیاری دارد که همیشه به
هستی نظارت میکند .انسان در چنین نگاهی رها نیست ،بلکه همیشه در محضر
خداست( .خاکپور 1312 ،ش ).وقتی خود را در محضر خدا دید ،و الطاف بیپایان
خداوندی را به یاد آورد ،ناخودآگاه حالتی در او نمایان میگردد و به سمت راه
حق و صراط مستقیم گام برمیدارد .ملکه درونش شکل میگیرد ،او را کنترل کرده
و راه خطا و نسیان را بر او میبندد .به خویشتنداری رسیده و مدیریت خویش را
بر عهده میگیرد .پس مهمترین گام در رسیدن به خودکنترلی ،خداشناسی میباشد.
 -1-2جهانبینی توحیدی :هر شخص ،چنانچه شناخت بهتر و صحیح تری
از خود و جهان پیرامون خود پیدا کند ،تسلط بیشتری بر هیجانات خود خواهد
داشت .کسی که سلسله نیازهای خود را در زندگی ،به ترتیب و به دقت بررسی
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کرده و نقاط قوت و ضعف خود را میداند ،برای رسیدن به «خودشکوفایی» و
تحقق همه استعدادهای خویش و یا رسیدن به الگوی شخصیت سالم و انسان
کامل و آرمانی خویش ،گامهای محکمتری خواهد برداشت و هیجانهای خویش
را بهتر مدیریت خواهد کرد( .علوی مقدم 1321 ،ش).

اندیشیدن به صفات الهی (از جمله مالکیت خدا بر جهان و انسان) ،تقدیر،
معاد ،گذرگاهبودن این جهان ،لزوم رعایت حقوق دیگران ،حفظ عزت و شرافت
نفس و ...به طور قطع ،بر واکنشهای هیجانی ما تأثیرگذار است .به تعبیر دیگر،
است .هر چقدر بینش ما از جهان به سمت جهانبینی توحیدی رود ،اعتقادات ما
محکمتر و راسختر شود ،نیرویی درونمان بنام خویشتنداری شکل میگیرد که ما
را در مدیریت هیجانات موفقتر میکند.
 -1-3خودشناسی(معرفهالنفس) :هدف اساسی از بعثت انبیا ،هدایت انسان
به سوی خدا است ،ولی گامگذاشتن در این مسیر نیاز به آگاهیها و اطالعاتی
دارد که انسان باید آنها را بیاموزد تا در طی این طریق موفق شود .از جمله این
که باید جهان و آفریننده آن را بشناسد ،موقعیت خود در جهان ،سعادت و کمال
و راههای رسیدن به آن را بیابد .شهید مطهری در این زمینه میگوید« :خودشناسی
به معنی این نیست که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند،
بداند خاکی محض نیست ،پرتوی از روح الهی در او هست ،بداند که در معرفت،
میتواند بر فرشتگان پیشی بگیرد ،بداند که او آزاد و مختار و مسؤول آبادکردن و
بهترکردن جهان است .بداند که او امانتدار الهی است ،بداند که بر حسب تصادف
برتری نیافته است تا استبداد نورزد و همه چیز را برای شخص خود تصاحب کند
و مسؤولیت و تکلیفی برای خویشتن قائل نباشد( ».مطهری ،بی تا)

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

واکنشهای هیجانی هرکس ،تابع معنایی است که او برای زندگی خویش قائل
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حضرت علی (ع) میفرماید« :کسى که خود را گرامى دارد ،هوا و هوس را خوار
شمارد( ».نهجالبالغه ،کلمات قصار)111 :

پس باید قدر خویش را بدانیم و نگذاریم دامن ما با وسوسههای نفس اماره به
معاصی آلوده شود که بهشت جای پاکیزگان است« :همانا بهایى براى جان شما
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

جز بهشت نیست ،پس به کمتر از آن نفروشید( ».نهجالبالغه ،خطبه  )111بنابراین
بهترین راه رسیدن به خودکنترلی ،خودشناسی میباشد ،چراکه اگر آدمی خود و
ارزش وجودی خود را شناخت و دانست که ارزشش کمتر از بهشت نیست ،خود را
به کمتر از آن نمیفروشد .انسانی که به خودشناسی رسیده ،خود را باور نموده ،در
مقابل وسوسههای نفسانی ایستادگی و مقاومت میکند و نتیجه این شناخت،
رسیدن به سالمت روان است.
 -1-4داشتن ایمان قلبی (باور درونی) :ایمان قلبی ،ایمانی است که در دل
رسوخ کرده و دل آن را باور کرده باشد .آنچه میتواند انسان را کنترل کند فقط و
فقط ایمان عاطفی و قلبی است .این ایمان اگر در دل کسی پیدا شد ،چنانچه
تمام غرائز هم طوفانی بشود ،مثل برفی که بر کوه ببارد یا بادی که به کوه بوزد،
دیگر نمیتوانند این کوه را از ریشه برکند .دیگر غرائز مانند برف و بادی است که
بر یک درخت کهنسال وارد شوند و البته که نمیتوانند آن را ریشهکن کنند.
غریزه جنسی ،حبّ مال ،شهرتطلبی و همه و همه اگر چه طوفانهایی بسیار
شدید هستند ،اما در کوه ریشهدار (ایمان مؤمن) اثر ندارند( .مظاهری 1321 ،ش).

ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس آمریکایی میگوید« :ایمان نیرویی است که
باید برای کمک به انسان در زندگی وجود داشته باشد ،فقدان ایمان زنگ خطری
است که شکست انسان را در برابر سختیهای زندگی هشدار میدهد» و «میان ما
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و خدا رابطه ناگسستنی وجود دارد ،اگر ما خود را تحت اشراف خداوند متعال
درآوریم و تسلیم او شویم ،تمام آرزوهای مان تحقّق خواهد یافت» (جیمز ،بی تا)

پس باور درونی ،سدی است در برابر ورود رذایل در روح و روان آدمی ،و
رسیدن به این باور ،نقش به سزایی در تقویت نیروی خودکنترلی و در پی آن،
سالمت روان دارد.
 -1-5تعقل و تفکر :عامل نیرومند دیگری که قادر است با به دستگرفتن
مهار تمایالت حیوانی و هوسهای شیطانی و هدایت انسان به مسیر سعادت،
محافظت نماید ،نیروی تعقل ،رشد فکری و پندگیری از سخنان حکمتآمیز است.
قرآن کریم بسیاری از انحرافات و گناهان امتهای گذشته را ناشی از جهل و
نادانی و بکارنبستن نیروی عقل معرفی کرده است:
از منظر عقل ،شناخت گناه کافی نیست ،بلکه آشنایی با مسیرهای انحرافی
زمانی ارزشمند است که انسان از حرکت به سمت انحراف خود را کنترل کند.
تعقل ،نیرویی است که با حاکمکردنش انسان میتواند در مقابل نفس بایستد .امام
علی (ع) میفرماید :هر کس عقل را زنده کند ،باعث مرگ نفس شده و درهای
سعادت برایش باز میشود« :عقلش را زنده کرد و نفس خویش را کشت ،تا آنجا
که جسمش الغر و خشونت اخالقش به نرمى گرایید ،برقى پر نور براى او درخشید،
و راه را براى او روشن کرد و در راه راست او را کشاند و از درى به در دیگر برد تا
به در سالمت و سراى جاودانه رساند ،که دو پاى او در قرارگاه امن با آرامش تن،
استوار شد .این ،پاداش آن بود که دل را درست بکار گرفت ،و پروردگار خویش را
راضى کرد( ».نهجالبالغه ،خطبه)221 :

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

خواستههای نفسانی و احساسات تند او را تعدیل کرده ،از ارتکاب معاصی
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اگر تعقل و تفکر در وجود انسان حاکم شوند ،قطعاً جایی برای نفس اماره
نخواهد بود« :خدا در درون یک مرد دو قلب (و دو مبدأ ادراک و اراده) قرار نداده»؛
(احزاب )1 :دل یا جای خداست یا جای شیطان؛ به عبارت دیگر ،یا جای عقل است
یا نفس اماره( .هاشمی 1322 ،ش).

کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

تفکر ،بصیرت میآورد و سبب پندآموزی شده ،قلب را جال میدهد« :فکر جالدهنده
عقل است» (رسولی محالتی 1332 ،ش ).عقل نورانی است که فرمان میدهد در مقابل
خواستههای دل باید ایستاد و با اندیشه درباره عواقب پیروی از نفس ،او را از
پیمودن در گمراهی باز میدارد .آری تفکر و تعقل ،دریچههای «خودشناسی» و
«خداشناسی» را به روی انسان باز میکند و هنگامی که آدمی به معرفتاهلل و
معرفتالنفس رسید ،ناخودآگاه نیروی بازدارندهای را در وجود خود مییابد که این
نیرو ،او را از غرقشدن در فساد و گمراهی باز میدارد و از طرفی به سوی عبادت
و تزکیه میکشاند و بدینترتیب مراقبتی بنام «خودکنترلی» درون آدمی شکل
میگیرد .به عبارت دیگر ،اگر عقل قوی شود و شخص بتواند حسن و قبح را از هم
تمیز دهد ،مسلماً به خودکنترلی میرسد.
 -1-6تعلم :اسالم و روایات اهل بیت (علیهمالسالم) درباره علم ،تعلیم و تعلّم
صحبتهای فراوانی کردهاند .مرحوم صدوق ،در اعمال شب قدر میفرماید« :ثلث
آخر شب قدر فضیلتش بهتر از اول شب و ثلث اول و دوم است .ثلث آخر بهترین
اوقات در تمام ایام سال است ،یعنی در تمام سال به اندازه آن ثلث آخر از نظر
فضیلت و قدر و منزلت ،زمانی پیدا نمیشود .در جلسه مجتهدین ،علما و آشنایان
به دین مذاکره شد که در آن ثلث آخر شب ،چه عملی افضل از همه اعمال است؟
همه گفتند :تعلیم و تعلّم .همچنین افالطون در بیان خصوصیات مدینه فاضلهاش
میگوید« :اگر انسان عالم به صفات رذیله و صفات حسنه شد و اگر مضرات صفات
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رذیله و خوبیهای فضایل انسانی را فهمید ،همان علم میتواند او را کنترل کند».
(مظاهری 1321 ،ش).

حال این سؤال پیش میآید :آیا علم میتواند منجر به خودکنترلی (کنترل
غرائز) شود؟ خداوند در قرآن کریم میفرماید« :به درستی که از بندگان خدا ،فقط
عالمان هستند که از خداوند سبحان خشیت دارند» (فاطر )22 :به دلیل قدرتی که
عقل در شناخت و آگاهی نسبت به قضایا و گزارههای دینی دارد و در نتیجه به
دلیل تأثیری که علم در تقویم و پاالیش ایمان صحیح و سالم دارد ،بین علم و
ملکه تقوا درون آدمی تقویت شده و به خویشتنداری میرسد.
 -1-7وجدان اخالقی (نفس لوّامه) :اسالم برای وجدان اخالقی اهمیت
زیادی قائل است و برای اهمیتش همین بس که قرآن به آن قسم خورده و عالوه
بر قسم ،آن را در ردیف و مجاور روز قیامت قرار داده است« :قسم مىخورم به روز
قیامت /و قسم مىخورم به نفس مالمتگر» (قیامت )1-2 :و منظور از «نفس لوامه»
نفس مؤمن است ،که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش و سرپیچى از اطاعت
خدا مالمت مىکند ،و در روز قیامت سودش مىرساند( .طباطبایی 1331 ،ش).

در مورد رابطه این دو سوگند با هم باید بگوییم :حقیقت این است که یکى از
دالیل وجود «معاد» وجود «محکمه وجدان» در درون جان انسان است که به
هنگام انجام کار نیک روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مىکند ،و از این طریق
به او پاداش مىدهد ،و به هنگام انجام کار زشت یا ارتکاب جنایت روح او را سخت
در فشار قرار داده و مجازات و شکنجه مىکند ،به حدى که گاه براى نجات از
عذاب وجدان اقدام به خودکشى مىکند .وقتى «عالم صغیر» یعنى وجود انسان

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

ایمان صحیح ،تالزم وجودی برقرار است و هنگامی که ایمان در دل رسوخ کند،
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در دل خود محکمه و دادگاه کوچکى دارد ،چگونه «عالم کبیر» با آن عظمتش
محکمه عدل عظیمى نخواهد داشت؟
و از اینجاست که ما از وجود «وجدان اخالقى» پى به وجود «رستاخیز و
قیامت» مىبریم و نیز از همین جا رابطه جالب این دو سوگند روشن مىشود؛ به
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلى است بر سوگند اول (مکارم شیرازی 1331 ،ش).

گوشدادن به ندای وجدان اخالقی از راههای رسیدن به خودکنترلی است ،چراکه
مطابق نص صریح قرآن ،نفس لوامه تمیزدهنده فضائل و رذائل است ،و از آنجا که
سعادت دنیوی و اخروی در گروی انجام فضائل و دوریگزیدن از رذائل است ،لذا
گوش دل سپردن به ندای وجدان ،عامل مؤثری در کنترل اعمال و رسیدن به
خودکنترلی است.
 -1-8حزم (هوشیاری و دوراندیشی) :حزم یعنی انسان کارش را محکم
بگیرد و به چیزی مورد اعتماد تکیه کند( ،ابن منظور 1111،ق ).حزم با این اوصاف
یعنی احتیاطکردن .احتیاط بیشتر در زمان حال معنی دارد تا در آینده ،یعنی فرد
احتیاطکننده صبر و آرامش و توقف و درنگ میکند نه اینکه نقشه بکشد و

آیندهای بسازد .به این روایت توجه کنیدَ « :قا َل َح َّد َث َنا َأبِي َعنِ أ ْل ُم َعا َفا ْبنِ ِع ْم َرأ َن َع ْن
ين (ع) أ ْب َن ُه
أ ِْس َرأئِي َل َعنِ ألْ ِم ْقدَأ ِم ْبنِ شُ َر ْي ِح ْبنِ َهانِ ٍئ َعنِ أَبِي ِه شُ َر ْي ٍح َقا َلَ :ساَ َل أَ ِم ُير ألْ ُمؤ ِْمنِ َ
ألْ َح َس َن ْب َن َعلِ ٍّي َفقَا َل َيا ُب َن َّي َما ألْ َع ْق ُل َقا َل ِح ْف ُظ َق ْلبِكَ َما ْأس َت ْو َد ْع َت ُه َقا َل َف َما ألْ َح ْز ُم َقا َل َأ ْن
َت ْن َت ِظ َر فُ ْر َص َتكَ َو تُ َع ِ
اج َل َما أَ ْم َك َنك...؛  ...فرمود :حزم (هوشیارى ،دوراندیشى) چیست؟
پاسخ داد :آنکه منتظر فرصت باشى و در امور خیرى که برایت ممکن است شتاب
ورزى( »...ابن بابویه 1113 ،ق).

فیروزىیافتن به حزم و خوددارى است و حزم بکارانداختن اندیشه است و
اندیشه به نگهدارى اسرار و نهانیها است (پس هر که سرّ و نهان خویش فاش
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کند رأى و اندیشه را محافظت نکرده از حزم و دوراندیشى خارج گشته و در
نتیجه به مقصودش نمىرسد)( .فیض االسالم 1331 ،ش).

بنابراین حازم ،چون دوراندیش و آیندهنگر است ،بر نفس خویش فائق آمده و
به خودکنترلی میرسد که ثمره این پیروزی ،سالمت روان است.
 -1-9یاد مرگ :مرگ سرنوشت نهایی و حتمی همه آدمیان است ،که چارهای
جز پذیرش آن ندارند بر این اساس ،اندیشیدن در این سرنوشت تغییرناپذیر ،امری
طبیعی و عقالنی است .علی (ع) «از کسی که مرگ را فراموش میکند ،در حالی
پذیرند« :دیدن جنازه [بیجان] را بهترین موعظه میداند ».همچنین برای فرونشاندن
آتش زیادهخواهی و تجاوز ،آدمیان را به این نکته یادآور میشود که«:همانا بهره
شما از زمین گسترده و پهناور ،طول و عرض قامت شما در قبر است».
مرگ ،انسانها را در جایگاه شایسته و حقیقی خود قرار میدهد .بدین معنی
که آن فروتنی و خشوعی که الزمه بندگی انسان در پیشگاه پروردگار بیهمتاست،
اگر در زندگی مادی او به ظهور نرسد ،با فرارسیدن لحظه مرگ ،آثار ضعف و
تسلیم سراسر وجود آدمی را فراخواهد گرفت ،و او را به فروتنی وادار خواهد نمود.
(اسماعیلی یزدی 1321 ،ش).

بنابراین اعتقاد به معاد و یاد مرگ ،نه تنها مشکالت روحی و روانی انسانها را
میتواند بگشاید ،بلکه این عقیده در تعدیل و رهبری غرائز انسانی ،پرورش فضائل
اخالقی ،و تأمین عدالت اجتماعی نقش مؤثری ایفا میکند .تکرار مکرر یاد مرگ،
خودکنترلی را در انسان تقویت میکند و در نتیجه سالمت روان را در پی دارد.
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2ـ راهکارهای رفتاری
برخی راهکارهای رفتاری رسیدن به خودکنترلی از دیدگاه آیات و روایات به
شرح ذیل میباشد:
 -2-1خوف و رجا :مهمترین راهکار رفتاری که نقش مهمی در کنترل نفس
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

و تنظیم رفتار دارد« ،خوف و رجا» میباشد .خوف ،عاملی بازدارنده و کنترلکننده
و امید ،نیروی محرک انسان است ،انسان بدون امید هیچ حرکت و تالشی در
زندگی نخواهد داشت .ابن فارس و ابن منظور ،خوف را به «فزع» معنا کردهاند.
(ابن فارس ،بی تا؛ ابن منظور 1111 ،ق ).همچنین ابن فارس برای رجا دو اصل قائل
است که یکی بر أمل و دیگری بر کنار یک شی داللت میکند( .ابن فارس ،بی تا)

پیامد دردآور رفتارهای منفی در آینده ،از اموری هستند که اگر درک شوند
موجب برانگیختهشدن ترس میگردند .اگر ترس برانگیخته شود ،انسان برای
دوری از تهدیدات ،اقدام کرده و از منبع تهدید میگریزد ،زیرا به طور فطری از
خصیصه دفع ضرر برخوردار بوده و از زیان گریزان است .این گریز در عرصه اخالق
به مهار نفس و تغییر و تنظیم رفتار منجر میشود .در آیات و روایات مختلفی به
این حقیقت اشاره شده است« :و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسید
و از هواى نفس دورى جست .همانا بهشت منزلگاه اوست( ».النازعات)11-1 :

این آیه شریفه رابطهای میان خوف و بازداری برقرار و بدینسان اشاره کرده که
ترس موجب بازداری نفس از هوس میشود .همچنین خداوند متعال در قرآن
کریم میفرماید« :و هرکه از مقام (قهر و کبریایى) خدایش بترسد او را دو باغ
بهشت خواهد بود( ».الرحمن)11 :
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امام زین العابدین (ع) در تبیین نقش کنترلی خوف میفرماید« :وأشعروأ قلوبکم
خوف ألله ...فان ّه من خاف شیئاً حذره و من حذر شیئاً

ترکه( ».کلینی 1113 ،ق.؛ حرّانی،

 1111ق).

خوف و رجا مالزم یکدیگرند و قابل جدایی از یکدیگر نیستند؛ امام صادق (ع)
میفرماید« :خوف ،رقیب و دیدهبان دل است و رجاء شفیع نفس است و هر کس
معرفتش به خدا بیشتر باشد خوف او از خدا افزونتر است .خوف و رجا دو بال
ایمان هستند که مؤمن به وسیله آنها به سوی رضوان الهی پرواز میکند .امید و
به فضل الهی میخواند و موجب حیات قلب میگردد»( .امام صادق (ع) 1111 ،ق).

البته خوف و رجا از صفات پسندیده و سفارش شده اسالم هستند ،ولی باید در
حد اعتدال باشند ،نه افراط و تفریط؛ در همین زمینه امام صادق (ع) میفرماید:
«آنگونه به خدا امیدوار باش که جرأت بر معصیت پیدا نکنی و آنگونه از خدا
بترس که از رحمت او مأیوس نگردی( ».مجلسی 1113 ،ق).

هرچند خوف و رجا دو عنوان مستقل به شمار میروند ،اما موفقیت کنترل
نفس و تنظیم رفتار ،بسته به همراهبودن و متوازن بودن آنهاست .بدون این ویژگی
امکان تبدیل این دو به عنوان عاملی برای کنترل نفس و تنظیم رفتار وجود ندارد،
(پسندیده 1321 ،ش ).زیرا اگر در حد اعتدال نباشند ،نتیجه معکوس خواهد داشت؛
خوف به ناامیدی و رجا به امید واهی و فراتر از حد میانجامد ،و هیچیک از این
افراد تالشی در زمینه کنترل نفس خود نخواهد کرد .بنابراین اگر خوف و رجا از
حد اعتدال خارج شوند ،نه تنها نقش تربیتی و بازدارنده ندارند ،بلکه به نوعی اثر
معکوس دارند ،ولی اگر تعادل در میان این دو صفت برقرار شود ،مسلماً خوف از
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مقام پروردگار و امید به رحمت بیمنتهای وجودی الیزال ،انسان را به خودکنترلی
و تسلط بر اعمال و گفتار میکشاند.
 -2-2حیا و عفاف :حیا یکی از مهمترین صفات نفسانی است که تأثیر فراوانی
بر حوزههای مختلف زندگی اخالقی ما دارد .نقش بارز این تأثیر ،بازدارندگی است.
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

منشأ پیدایش این حالت در انسان درک حضور در محضر ناظری آگاه ،محترم و
گرانمایه است.
حیا :دگرگونی حال و انکساری که به دلیل ترس از آنچه عیب شمرده و
نکوهش میشود ،حاصل میگردد( .طریحی 1112 ،ق ).حیا ،انقباض نفس از زشتیها
و ترک آن به همین دلیل (زشتبودن) است( .راغب اصفهانی 1111،ق).

عفت در لغت به معنای کفّ و خودنگهداری است« :العفه حصول حاله للنفس
تمنع بها عن غلبه الشهوه؛ عفت ،حاصلشدن حالتی در انسان است که با آن از
غلبه شهوت جلوگیری میشود( ».راغب اصفهانی 1112،ق).

یکی از مهمترین عوامل تنظیم و کنترل رفتار «حیا» ست« .حیا» در نظام
تربیتی اسالم از جایگاه واالیی برخوردار است .پیامبر (ص) خلق و خوی اسالم را
حیا معرفی کرده و فرموده است« :حیا همه دین است( ».ابن ماجه 1311 ،ق ).امیر
المؤمنین نیز ارزش عفت را اینگونه بیان میکند« :مجاهد شهید اجرش بیشتر از
کسی نیست که بر گناه قدرت دارد ،اما خویشتنداری میکند .چنین شخص
خویشتنداری نزدیک است که فرشتهای از فرشتگان خدا باشد( ».نهج البالغه،
کلمات قصار)131 ،

اگرچه چهره بارز و جوهره حیا ،بازدارندگی از ارتکاب اعمال زشت است ،مسلماً
این بازدارندگی ،انجام اعمال نیک را در پی خواهد داشت .آری حیا و عفت ،عاملی
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بازدارنده و کنترلکننده است که نفس سرکش را از آلودهشدن در گرداب گناه
حفظ میکند.
 -2-3تجربه (عبرتگرفتن) :عبرت در لغت به معنای حرکت و گذر از
چیزی به چیز دیگر است( .فراهیدی 1111،ق.؛ ابن فارس ،بی تا) برخی دیگر ،عبرت را
حالتی میدانند که انسان به وسیله آن از شناخت آنچه مشاهده میشود ،به
شناخت آنچه مشاهده نمیشود ،میرسد( .زبیدی 1111،ق.؛ راغب 1112 ،ق).

و اما عبرت چیست؟ و چه نقشی در خودکنترلی دارد؟
معصوم (علیهمالسالم) بوده است:
امام حسین (ع) میفرمایند« :تجربههاى طوالنى وسیله افزایش خرد است».
(حکیمی و همکاران ،بی تا)

امیر المؤمنین (ع) بیان میفرمایند« :آگاه باشید همانا گناهان چون مرکبهاى
بد رفتارند که سواران خود (گناهکاران) را عنان رهاشده در آتش دوزخ مىاندازند.
اما تقوا ،چونان مرکبهاى فرمانبردارى هستند که سواران خود را ،عنان بر دست،
وارد بهشت جاویدان مىکنند( ».نهجالبالغه :خطبه )11

بنابراین عبرت ،یعنی قرارگرفتن در موقعیتهای مشابه موجب تقویت تقوی و
خویشتنداری میشود.
 -2-4صبر :در راه رسیدن به خودکنترلی ،تنها شناخت گناه و آشنایی با
مسیرهای انحرافی کافی نیست ،بلکه این شناخت و معرفت ،زمانی باارزش است
که انسان بتواند در پرتو آن خود را از افتادن در گرداب شیطان نجات دهد و به
عبارت دیگر بتواند خود را و خواستههای نفسانی خود را در مسیر خیر و صواب
قرار دهد و به خویشتنداری برسد .البته این پیشگیری کار آسانی نیست و تنها در
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پرتو صبر و استقامت ،شدنی میباشد و انسان تنها با نیروی صبر میتواند خود را
در مقابل گناه و خطا کنترل کند.
مسلماً ایستادگی در مقابل نفس اماره بسیار سخت است ،لذا صبر و استقامت
در مقابل نفس را جهاد اکبر خواندهاند .حضرت علی (ع)« :پاداش مجاهد شهید در
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

راه خدا ،بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنى نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده
نمىگردد ،همانا عفیف پاکدامن ،فرشتهاى از فرشتههاست( ».نهجالبالغه ،کلمات
قصار)131 ،

پس انسان اگر نیروی صبر را در خود تقویت کند ،میتواند در برابر خواستههای
نفسانی محکم و استوار بایستد و مرتکب اعمال ناشایست نشود .به عنوان مثال:
جوانی که برای ازدواج ،زمینه و آمادگی الزم را نداشته باشد ،اگر صبور نباشد،
ممکن است برای ارضای غریزه خود در دام شیطان بیفتد ،ولی اگر صبور باشد ،بر
نفس خود فائق میآید و خود را در برابر فریب شیطان کنترل میکند .بنابراین
صبر رابطه مستقیمی با خویشتنداری دارد.
 -2-5روزهگرفتن :یکی از فواید بزرگ روزه ،تربیت روح و تقویت اراده و
تعدیل غرایض انسانی است .روزهدار در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی و
خودداری از سایر لذایذی که باید از آن چشم بپوشد ،روح و اراده خویشتن را
تقویت میکند ،روی این اصل مقصود از روزه به دستگرفتن زمام نفس سرکش و
تسلط بر شهوات و هوسهاست( .حیدری نراقی 1321 ،ش).

قرآن کریم در اشارهای بسیار کوتاه اما پرمغز و پرمعنی حقیقت روزه و هدف از
آن را بیان فرموده است .در آیه  123سوره بقره میخوانیم« :ای کسانی که ایمان
آوردهاید! روزه بر شما واجب شد همانگونه که بر پیشینیان شما واجب گردید
باشد که پرهیزکار شوید ».خداوند فلسفه تشریع روزه را که در اُمم گذشته نیز
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جریان داشته بیان میکند و میفرماید« :لعلّکم تتقون» رسیدن به مرحله تقوا
هدف روزه و حقیقت آن است .از این عبارت کوتاه میتوان دنیایی از معنا را
فهمید ،چراکه تقوا «خیر دنیا و آخرت» و «سرآمد همه کارهاست» و رسیدن به
این مهم ،یعنی نهایت کمال آدمی و سعادت دنیا و آخرت.
پس ،روزه تمرینی است برای رسیدن به خودکنترلی .در حقیقت مهمترین
فلسفه روزه همین اثر اخالقی و تربیتی است .بنابراین یکی از فواید روزه این است
که انسان را برای پیکار داخلی آماده میسازد و نیروی شکیبایی او را در برابر نفس
 -2-6محاسبه و مراقبه :کسانی که طالب سعادت ابدی هستند و میخواهند
انسانی زیست کنند باید در هر شبانهروز دوبار به حساب نفس خود برسند .به
کارهایی ناروا که مرتکب شدهاند توجه کنند و با دقت سود و زیان آن را بسنجند
و این مطلب در خالل روایات متعددی آمده و اولیای دین این وظیفه مقدس و
انسانساز را اکیداً به مسلمانان توصیه نمودهاند .رسول اکرم (ص) فرمود :صبح و
شام در یاد خدابودن بهتر است از این که شمشیرهایی برای جهاد در راه خدا
شکسته شود .یعنی آن کس که اول صبح به یاد خدا حساب نفس خود را میرسد
به خاطر میآورد کارهای بدی را که در شب انجام داده از خدا آمرزش میخواهد
و توبه میکند( .حر عاملی 1111 ،ق ).حضرت علی (ع) در اینباره فرمودهاند« :قیّدوا
انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه( ».تمیمی آمدی 1111،ق).

خدای متعال نیز ضمن امر به این حقیقت میفرماید« :اى کسانى که ایمان
آوردهاید ،از خدا پروا دارید و هر کسى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش
چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید .در حقیقت ،خدا به آنچه مىکنید آگاه
است( ».حشر)12 :
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وقتی انسان با محاسبه ،به نقاط ضعف و قوت خود پی برد ،باید به عمل یا
ترک عمل پرداخته و از نفس خود مراقبت کند تا خطا نرود .حضرت علی (ع)
میفرماید« :خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود ،خوب فرا
گیرد ،و چون هدایت شود بپذیرد ،دست به دامن هدایتکننده زند و نجات یابد،
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

مراقب خویش در برابر پروردگار باشد ،از گناهان خود بترسد ،خالصانه گام
بردارد( ».نهجالبالغه ،خطبه )31

اگر انسان خود را در محضر خدا ببیند و عظمت خدا را درک کند ،هیچگاه
گرفتار کید و مکر نفس اماره و شیطان نمیشود؛ درک این واقعیت که عالم محضر
خداست و اوست که حاکم در قیامت است و حسابرسی میکند ،دژی محکم در
برابر حمله نفس اماره و شیطان است و انسان میتواند به باالترین مرتبه کمال ـ
که نفس مطمئنه است ـ برسد و هنگامی که به چنین درجهای رسید ،به طور
کامل بر نفس خویش غالب شده ،مدیریت نفس را به دست میگیرد و به
خویشتنداری میرسد ،که این کنترل ،عاملی مؤثر در سالمت روان و رسیدن به
سالمت معنوی انسان است.
د ـ کارکردهای تربیتی خودکنترلی و نقش آن در سالمت روان
از نگاه قرآن و روایات ،خودکنترلی با استفاده از رویکردهای شناختی حاصل
میشود که ارکان آن را «خداشناسی ،خودشناسی ،تعقل ،تفکر ،تعلم و »...تشکیل
میدهد و همه اینها وقتی مدیریتی پایدار بر نفس را به همراه دارند که با
رویکردهای رفتاری «حیا ،عفاف ،تجربه ،صبر و »...همراه شوند و هیچگاه از حد
اعتدال خارج نشوند .بر همین اساس کارکرد تربیتی خودکنترلی زمانی حاصل
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میشود که مطالب پیشگفته ،هم زمان در انسان ساری و جاری باشند .حال به
کارکردهای تربیتی خودکنترلی در پرتو راهکارهای شناختی و رفتاری میپردازیم:
1ـ تعادل در زندگی
یکی از کارکردهای مهم خودکنترلی ،ایجاد تعادل در زندگی است .اگر انسان
به تقدیر و قانون طبیعت باور داشته باشد ،در زندگی در وضعیتی قرار نمیگیرد
که از مستی و بیخیالی به انحراف مبتال شود و نه در آن حد ناراحت و غمگین
میشود که این حالت او به افسردگی بیانجامد .این فرد نه سرمست است و مغرور
است که از راضیبودن به تقدیر و قدرت پروردگار ،نشأت میگیرد .کسی که به
مقدرات الهی و آنچه خدا برایش رقم زده است ،راضی باشد ،میتواند راحت
زندگی کند.
مسأله تعدیل غرائز ،مهمترین مسأله در فصول زندگی انسانها ،مخصوصاً طبقه
جوان میباشد .مثالً تمایالت جنسی در دختر و پسر در فصل بلوغ ،تجلی میکند
و در آغاز جوانی ،به اوج قدرت میرسد .در این موقع ،اعتقاد به معاد و کیفرهای
الهی این غریزه را مهار کرده و انسانی را پرورش میدهد که در اطاق خلوت ،در
برابر زن جوان و بسیار زیبا که به او فرمان آماده باش میدهد و میگوید« :هیت
لک؛ آماده باش» .سرسختانه مقاومت میکند و زن متجاوز را ،پند و اندرز میدهد
و میگوید «معاذاهلل؛ بخدا پناه میبرم»...
«و آن زن که یوسف در خانهاش بود از او تمنّاى کامجویى کرد و درها را بست
و گفت بشتاب بسوى آنچه برایت مهیّاست ،گفت پناه مىبرم به خدا او پروردگار
من است مقام مرا گرامى داشته ،مسلّما ستمکاران رستگار نمىشوند( ».یوسف)23 :

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

و نه فردی ناالن و ناراضی .احساس آرامش یک پدیده روحی و روانی ارزشمند
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در تاریخ زندگی انسانهای با ایمان ،سرگذشتهای آموزندهای وجود دارد ،که
ما را به اهمیت اعتقاد به معاد رهنمون میباشد .حس غضب و خشم ،از نظر
قدرت ،کمتر از غریزه جنسی نیست ،گاهی حس انتقام به اوج خود میرسد و
میخواهد هر نوع مانع و رادع را ،از پیش پای خود بردارد .در این مواقع جز ترس
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

از انتقام الهی ،و خوف از دوزخ ،چیزی نمیتواند آتش خشم انسانها را خاموش
سازد .نتیجه آنکه مدیریتی بر خویشتن به نام خودکنترلی حاصل میشود ،از
اثرات این مدیریت ،ایجاد تعادل در زندگی و تقویت سالمت روان است.
2ـ شوق انگیزی
انسان خودنگهدار (متقی) لذت و نورانیت واقعی عبادت را میچشد و چون به
سرانجام خویش که بهشت جاویدان است ،واقف میباشد هر لحظه بر شوق و ذوق
او افزوده میشود.
راستی که سرنوشت متّقین جایی جز بهشت نمیتواند باشد :خداوند در قرآن
کریم میفرماید« :بگو :آیا این [عقوبت] بهتر است یا بهشت جاویدان که به
پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است؟» (فرقان)11 :

انسان با تقویت نیروی خودکنترلی و رسیدن به مرحله تقوی و آگاهی از
جایگاه امن و ایمن خویش نزد پروردگار ،از لحاظ روحی و روانی به مرتبهای
میرسد که دیگر نگرانی و اضطراب برایش معنایی ندارد و کسی که عاقبت کارش
قرب معبود باشد ،شوق لقاءاهلل روز به روز در او بیشتر خواهد شد و مسلماً تالش
بیشتری در جهت رسیدن به هدف میکند.
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3ـ نداشتن خوف
خوف اگر از شهوات باز دارد عفّت ،اگر از حرام باز دارد وَرَع ،اگر از شبهات باز
دارد تقوا ،و اگر از هرچه جز زادراه آخرت است باز دارد ،صدق نامیده شود( .غزالی،
 1312ش).

کسانی که صفت «خودکنترلی» را در خود تقویت کردهاند ،در پی این صفت،
ایمان خود را نیز محکم و استوار کردهاند و در سایه ایمان و یقین قلبی در برابر
مشکالت ،ترس در وجودشان نیست و به خود حزن و غمی راه نمیدهند« ،آگاه
شخصی که خالفی ندارد و خدا را نیز عادل میداند که کسی را بیگناه عذاب
نمیکند و باور دارد زیر چتر حمایت خدای قادر مهربان است ،وجهی ندارد که
بترسد یا غمگین باشد .بلی ترس و غم ،از آن متخلفان و متمردان از دستورهای
خدا و باالخره از آن دشمنان خداست .هنگامی که ترس ،اندوه و اضطراب رخت
بربندد ،آرامش و روان سالم جایگزین آن خواهد شد.
5ـ تقویت قدرت صبر و استقامت
طبق آیات قرآن کریم ،از آثار خویشتنداری (تقوا) ،صبر است« :و در سختى و
زیان ،و به هنگام جنگ شکیبایانند ،آنانند کسانى که راست گفتهاند و آنان همان
پرهیزگارانند( ».بقره)133 :

امیر مؤمنان حضرت علی (ع) نیز صبر را از آثار تقوا و خودکنترلی میدانند .از
منظر ایشان ،متقی در سختی شکیباست« :وَ صَبْراً فِی شِدَّة» (نهجالبالغه ،خطبه

 )113و آنان به واسطهی صبر و شکیباییشان در تحمل سختیها و مشکالت
گذرای دنیوی ،به معاملهای سودمند با خداوند در میآیند« :روزهایی اندک
شکیبایی کردند که برایشان آسایشی بلندمدت را به ارمغان آورد و این معاملهای

حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد

باشید (دوستان) و اولیای الهی نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند» (یونس)12 :
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سودبخش است که خداوند برایشان فراهم ساخت( ،»...نهجالبالغه ،خطبه )113

چراکه خداوند انتقامگیرنده حق صابرین از ستمکاران است« :اگر به او ستم شود
شکیبایی میورزد تا انتقامش را خداوند بگیرد( ».نهجالبالغه ،خطبه )113

انسان صبور در شدائد و سختیها مهار نفس خویش را در دست گرفته و آن را
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

کنترل میکند .او ،خود و کارهایش را به خدا میسپارد و در سایه الطاف
خداوندی آرامشی وصف ناپذیر را به دست خواهد آورد.
6ـ ورع
ورع ،عبارت است از نگهداری کامل و حفظ نفس در آخرین مرتبه و در عین
حال ،هراسانبودن از لغزش ،یا سختگیری بر نفس است برای تعظیم حق( .گیالنی،
 1333ش).

امام خمینی (ره) درباره مراتب ورع مینویسند« :ورع عامه ،اجتناب از کبائر
است و ورع خاصه ،اجتناب از مشتبهات است برای خوف وقوع در محرمات .ورع
اهل زهد ،اجتناب از مباحات است ،برای احتراز از وزر آن ،و ورع اهل سلوک،
ترک نظر به دنیاست برای وصول به مقامات ،و ورع مجذوبین ،ترک مقامات است
برای وصول به باباهلل و شهود جمالاهلل و ورع اولیا ،اجتناب از توجه به غایت
است( ».امام خمینی (ره) 1323 ،ش).

«حضرت امام صادق (ع) فرمود :ببند دریچه اعمال جوارح را از چیزهایى که به
قلب تو ضرر مىزند و خوبى و احترام تو را که نزد پروردگار هست زائل مىکند و
حسرت و پشیمانى را در روز قیامت باقى گذارد ،در نتیجه در مقابل معاصى و
اعمال زشت خود شرمنده خواهى شد .شخص با ورع (پرهیزکار) محتاج به سه
اصل است:
الف ـ چشمپوشى از لغزشها و خطاهاى مردم ،خواه نسبت به خداوند یا درباره تو.
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ب ـ ترککردن خطا و خالف در مقابل مردم نسبت به خدا یا درباره مردم.
ج ـ برابربودن ثناگویى و بدگویى مردم درباره تو ،که از هیچ کدام مسرور یا
ناراحت و متأثر نگردى( ».امام صادق (ع) 1311 ،ش).

پس ،یکی دیگر از فواید و آثار خودکنترلی ،ورع و پرهیزکاری میباشد ،شخص
پرهیزکار توانایی کنترل خویشتن را دارد و در پی آن به سراغ لغزش نمیرود ،لذا
در معرض آسیبهای روحی و روانی قرار نمیگیرد ،چراکه گناه و خطا بیشترین
اثر را بر روی روح و روان آدمی میگذارند.
یکی دیگر از کارکردهای خویشتنداری در زندگی انسان ،شکلگیری صفتی به
نام همت بلند و متعالی میباشد .برخی از حالتها و صفتهای خوب انسانی،
هرگاه در وجود فرد شکل میگیرد ،ویژگیهای شایسته دیگری را نیز به همراه
میآورد .به عبارت دیگر« ،همت عالی» خوی پسندیدهای است که به برکت آن،
خصلتهای روحی زیبایی ،چون بیاعتنایی به دنیای فریبنده ،رهایی از حرص و
طمع به اموال دیگران و بسندهنکردن به درجههای پایین علمی و معنوی نیز
نصیب انسان میشود .علی (ع) با توجه به این نکته ،دو ثمره دیگر بلندهمتی را
«بردباری» و «پرهیز از شتابزدگی» در کارها بیان میکند و میفرماید« :بردباری و
درنگ [به موقع] ،دو چیز هم آهنگند که از همتی عالی سرچشمه میگیرند».
(نهجالبالغه ،حکمت )111

در پرتو همت عالی ،انسان در آزادگی و آزادمنشی تا به آن جا اوج میگیرد که
تکلیفها و عبادتهای خویش را تنها برای رضای محبوبش به جا میآورد ،نه برای
طمع بهشت و نه ترس از دوزخ او .همانگونه که علی (ع) این مطلب را چنین بازگو
میکند« :همانا گروهی ،خدای را به انگیزه پاداش میپرستند؛ این عبادت تجارت
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7ـ بلندهمتی
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پیشگان است .گروهی او را از ترس میپرستند ،این عبادت بردهصفتان است و
گروهی او را برای آنکه او را سپاسگزاری کرده باشند میپرستند ،این عبادت
آزادگان است( ».نهجالبالغه ،حکمت )233

هرگاه انسان بدانجا رسید ،که کارهایش را فقط و فقط برای خدا انجام داد،
کارکردهای تربیتي خودکنترلي و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات

همتش بلند شده و در پرتو آن به آرامشی روحی و روانی دست خواهد یافت ،زیرا
تنها مقصودش رسیدن به قرب الهی و تمام تالشش نیل به این هدف مقدس است.
8ـ قناعت
قناعت ،یعنی سیربودن چشم و دل از مظاهر دنیا و پرهیز از فزونخواهی که از
واالترین کماالت انسانی به شمار میآید .به تعریف امیر مؤمنان علی (ع) «قناعت
بستری برای زندگی متعالی و واال» و «عاملی برای رهیابی به زندگیای پاکیزه و
گوارا» است .در واقع ،انسانهای عاقبتنگر و باهوش ،برای رسیدن به دولتمندی
و بینیازی حقیقی ،به راه قناعت میروند ،نه سراغ زراندوزی و انباشت ثروت.
گفتنی است ،برخی قناعت را بسندهکردن به فقر یا وضع موجود و اوضاع
نکبتبار فهمیدهاند .در حالی که چنین برداشتی نادرست و با روح دین و موازین
آن ناسازگار است ،چراکه هیچ پدیده اجتماعیای به اندازه فقر ،از طرف دین
محکوم نشده است .علی (ع) به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود« :پسرم! همانا از
تنگدستی ،بر تو بیمناکم .پس ،از آن بر خدا پناه بر که تنگدستی ،دین را زیان
رساند ،خرد را سرگردان کند و دشمنی پدید آورد( ».نهجالبالغه ،حکمت )311

بنابراین قناعتی که علی (ع) انسانها را بدان فراخوانده است ،بسندهکردن به
فقر و ناداری نیست ،بلکه راضیشدن به کفاف است ،یعنی آدمی به مقدار معقول و
متعادل در زندگی رضایت دهد و خود را اسیر آز و فزونخواهی نکند .چنانکه خود
فرموده است« :هرکه به کفاف قناعت کند ،او را به پاکی کشاند( ».حکیمی ،بی تا)
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انسانی که اهل قناعت شد ،به فرموده موالیش علی (ع) «به اندازه کفاف بسنده
میکند ،تا آسایش ،گشایش و آرامش را به دست آورد ».همچنین قناعت موجب
آزادی انسان از غل و زنجیر آزمندی است ،نه مانع استفاده از امکانات در حد
متعارف و معقول و اینگونه بهرهمندی از امکانات ،زمینه درسترسیدن به کماالت
است .بنابراین خودکنترلی و مدیریت خواستهها ،انسان را از حرص و طمع دور و
به سمت قناعت سوق میدهد .اگر قناعت سرلوحه زندگی باشد ،تالشها جهتدار
و هدفمند خواهد بود و آرامش روان را در پی خواهد داشت.
حسین خاکپور ،ولياهلل حسومي ،زهرا نیكونژاد
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نتیجهگیری
خودکنترلی توانایی پیروی از درخواست معقول ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت،
به تأخیرانداختن ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفتهشده اجتماعی ،بدون
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Basic functions of self-control and its role in mental health in view
of Quran and narratives
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Abstract
Background: Self-control is self-management, by which anybody
forces himself to do or not some acts. A person should control his desire
to reach to this kind of management so it means suppression and
restraining that has important impact on mental and spiritual health. The
purpose of this research is expression of ways of achieving to self-control
and its role in mental and spiritual health in view of Quran and narratives.
Methods: This article is done in analytic-descriptive method with
Quran-narrative approach.
Results: This article states that self-control is one of effective
component to reach mental relaxation. Continence makes: Balanced
life, much patience, and strong relationship toward God and finally,
makes life comfortably. This study concludes: Quran and narratives
ways to achieve self- control are two: A) Cognitive: through
Theology, Self-knowledge, Worldviews, B) Behavioral: through Fear
and hope, Modesty and Chastity, Patience, fasting that increase
components of power within and Reinforces behavioral components
of external might. So both of them makes human achieve self-control.
Discussion & Conclusion: This study concludes: Quran and
narratives ways to achieve self- control are two: A- Cognitive: through
Theology, Self-knowledge, Worldviews, B- Behavioral: through Fear
and hope, Modesty and Chastity, Patience, fasting that increase
components of power within and Reinforces behavioral components
of external might. So both of them makes human achieve self-control.
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