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  دهيچک

ها قابل انکار   انساني، سالمت جسم و رفتار اجتماعي، بر بهداشت روان(Self-Esteem) حرمت خود  ميزاني از آنجا که آثار عين:هدف نه ويزم
 مطرح يها نمايد که از بين تئوري فايده اين موضوع زماني رخ مي اهميت و. رسد  به نظر مييان موضع علم ودين پيرامون آن ضرورينيست، ب

ن سالمت يد بر تامين در تاکي علم ودييهمسون پژوهش نشان دادن يهدف ا. دين، گزينه ما تعامل و توافق آن دو باشد شده در تناسب علم و
 تاکيدات .ز داردي با خود پنداره نيوندياما حرمت خود پ .باشد ي خود پنداره با آن مي  رابطهيبررس روان انسان با باال بردن حرمت خود، و جسم و

 که بدون آن، ي رفتاريها  انگيزهي درونيها اليهترين   است جهت رهنمون شدن به عميقيا  مقدمهي بر اهميت و سود مندتر بودن خود شناسيدين
 خود ي  باورها و احساسات فرد دربارهي  و مجموعهيابين ارزي ازاي اجتماعيروان شناس در . فرد از خود و ديگران از او کامل نخواهد بوديارزياب

سه ي قابل مقايدر تعابير قران" مختال"نباشد با عنوان ل يشتن اصي اگر منطبق با خويابين ارزيا. شود ير ميتعب) Self Concept (به خودپنداره
  .دهد  ديگر از اين نوشتار را تشکيل مييها بخش  آني تطبيقي خواهد بود که مطالعه

  ها شکل گرفته است  اطالعات ازکتب در کتابخانهي و با جمع آوريفي توصي وهين پژوهش با شي ا: بررسيروش
 شود که گوهر ارزشمند وجود خود ها مي  انسانين خلقت جهان و از جمله انسان، باعث دريافت اين مهم براد قرآن بر هدفمند بوديتاک: افته هاي

 ي هي به عنوان پاي اجتماعيشود که در روانشناس حرمت خود مي ي برايي و انسان، مبناياين گونه شناخت از هست. را نبايد ارزان از دست بدهند
  .رددگ  مييهنجار تلق  بهيرفتار اجتماع

ها در سالمت   آنيها ر آموزهي از تاثي مويدات جديدي هي تعامل علم ودين و اراي نتايج اين بحث نماياندن هر چه بيشتر نظريه  از:گيري نتيجه
فته  صورت گري دينيها آموزه  ويدر علم روانشناس خودپنداره وحرمت آن و" خود" موضوع يا  مقايسهي در اين مبحث، مطالعه. باشد انسان مي

  است
  سالمت عزت نفس، خود، خود پنداره، حرمت خود و: ي  کليدناگواژ
  

  مقدمه
 مفهـوم خـود     يجـستجو  ،يخ معرفت بـشر   يدر طول تار       

ن يتــر از جملــه مهــم،  آنيهــا يگــژيو قــت ويحق  ويانــسان
  گـاه  ي جايتـالش در بـاز شناسـ       انسان بوده است،   يها دغدغه

  
  
  

  
 از دو منظر علـم     آن وعزت ازجمله حرمت    ينفس آدم  ابعاد و
ـ با ي امر ،نيد و در  .رسـد  يدرخـور تامـل بـه نظـر مـ          سته و ي

  س شده که  ي درجهان تاس  ي مهم يقاتير مراکز تحق  ي اخ يها سال
  
  
  

 مربی گروه معارف اسالمی، دانشگاه زنجان  دانشجوی مقطع دکتری،-۱
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٢

ازجملـه در    ؛ت اسـت  من وسال ين د يها ارتباط ب   کار آن  دستور
ـ  يها دانشگاه ـ م ل،يي تـاکنون  .راجـرز دوک وتگـزاس     گان،يشي

جـه  ين نتيـ ن به ايانجام شده ومحققن مورد يصدها مطالعه در ا 
ان عمده جهان ودستورات  ي در اد  يده اند که اصول مشترک    يرس

روان آنها ي پيزسالمتا آنها ازجمله در اسالم وجوددارد که    ينيد
ر ي ومـس يصول بهداشـت ق ايطر ول از ن اص يا .کند يمحافظت م 

ـ  حما يک وبرقرار يولوژيزيکونورو ف يسا ، ي اجتمـاع  يت هـا  ي
  .)۱( دوش ي افراد ميقاء سالمتسبب حفظ و ارت

حرمـت   « به مبحث ي وعلم يني نگاه د   نقش يبررس ش از يپاما  
 تـذکر چنـد     ،آنها در سالمت جسم    ريتاث  و »خود وخود پنداره  

  : استي ضروري روش شناخت وي کلنکته
ستند که به ي نيطي بسيها  سازه،تيمعنو  وين دار يد :نکته اول 

 يالمت جسم وروان داور   ر شان بر س   ي بتوان درمورد تاث   يراحت
ـ لذا نگارنده ازا  . کرد يريگ جهيو نت   ست کـه يـ ن نکتـه غافـل ن  ي
 اقتــضائات ،مــاني واين داريــت وديــ گونــاگون معنويايــزوا

  . از نظر سالمت دارندي جداگانه
 چـون  ين با منابع قرآري بشر به تفس   يازمنديل ن يبه دل : نکته دوم 

 « عبـارت  ي به اختـصاربه جـا     »ن  ي د «ن نوشتار واژه  ي درا سنت
  .رود ي به کار م»قرآن

ـ  بـا عـدم وفـاق در تعر        :نکته سوم    ر يتـوان تـاث   ين نمـ يـ ف دي
   ويدرقلمــرو خودشناســ  ژهيــبــه و( ينــي ديهــا آمــوزه

در سـالمت جـسم   ) ندارهمباحث حرمت وعزت نفس وخود پ   
ــش  ــور م ــه ط ــشان دادرا ب ــ .خص ن ــات  ،يبرخ ــداد دفع    تع

 را يهب شـرکت درمراسـم مـذ    ي برا يمراجعات به مراکز مذهب   
بـه عنـوان    را   هم اعتقاد به خـدا       يبرخ وکنند   يف م ين تعر يد

ـ  لـذا تعر   .برند يف خود از مذهب به کار م      يتعر   مـشخص ف  ي
ـ تعر )۲( شـود  ي مـ  تـر  قيدق يابي موجب ارز  نياز د    ف مـورد   ي

   ي اخبــاريهـا   مجموعـه گــزاره ،ن نوشــتاريـ ن درايــنظـر از د 
زراه ا ت آن اسـت کـه     يهـدا   و ير کمال بـشر   يمس  در يوانشائ

ـ  ي ومستلزم اعمال وباورها   شود ي حاصل م  يوح   . اسـت  ي قلب
 مـورد اسـتفاده   ي اجتماع ي روان شناس  يها ه داد :چهارمنکته   -

ـ  يکـ ي نزد يوسـتگ ي است کـه پ    يروان پزشکان   ين درمانهـا  ي ب
 .ندت قائـل هـس    يبا مباحث شناخت درمان    کيولژيزيف و ييدارو
ـ   تعامـ  يپزشـک   با روان  يشناس  روان يها افتهين  يلذا ب   يل مثبت

 ي واختـصار ين نوشتار با عنوان کل    ي درا ها  حاصل آن  است که 
  ."نيد"ريشود در مقابل تعب يذکر م »علم«

ـ ي د يها ر آموزه يث از تاث  بح: مپنجنکته    در سـالمت انـسان      ين
رات در بهداشـت  ين تـاث يا شود و  يمحدود به صحت جسم نم    

 سالمت  يفاوت ها اما ت  . است يز قابل بررس  يوسالمت روان ن  
د مورد غفلت   يت جسم نبا  بهداشت روان با سالمت وبهداش     و

 .روند يک معنا بکار ميبا به يتقرامروز ذهن وروان  "واقع شود 
ـ  يم ذهن را قـوا    يقد ـ  بـشر  ي عقالن اتفکر وقـدرت اسـتدالل   ي
 يکـ ي ، دانستند که ذهن   ي م يدند وروان را جوهر نقسان    ينام يم

  )۳(  آن بوديها يياز قوا وتوانا
 از يا را حوزه »من«ا ي» خود« ديفرو که يدرحال: خود :فيتعار

 يت تمـاس دارد ودرمـدت نوبـاوگ       يـ ذهن دانست که بـا واقع     
ـ وتنها شاخصه     شود يدار م يپد» نهاد«از ت ي شخـص  يا مجـر  ي
مـثال  .ارائـه شـده اسـت       » خود«اززي ن يگريد يفي تعار ،شود يم
ش رفـتن   ي پ ي برا يش فطر ياز گرا  ،ي بود هرکس  دمعتق "ونگي

 يش فطرين گرايبرخوردار است که او اوکمال به سمت رشد 
عبارت از  "سدينو يف آن ميتعر در بدار لوک و دينام» خود« را

ا يـ گـران   ي اسـت کـه تفـاوت فـرد از د          ييها يگژيمجموعه و 
  )۴ ("شوند يگران را موجب ميشباهت او به د

ن ي از نخستيکي مزيام جيليو ):Self concept(ره اخود پند
 اصـول  « درکتاب معروف »خود« را از  يختشنان   روا يها ليتحل

» خـود «  او معتقـد اسـت کـه   .عرضه کرده است  »يشناس وانر
بـه   هامـروز  .ادراک کننـده وادراک شـده      : دوجنبه اسـت   يدارا

خـود   »ادراک شده «به جنبه    و» يخودآگاه«جنبه ادراک کننده    
  .)۵( شود يپنداره گفته م

ـ ) ۱۹۸۶ (هوبنرواسـتانتون  شاولسون،  از يرظـ نف  يـ ک تعر ي
ــداره ارا ــخودپن ــردهي ــد ه ک ــه آن .ان ــا جنب ــا ه ــف ازيه   مختل

 فين تعريدر ا .ب کرده اند يبا هم ترک    گوناگون را  يها فيتعر
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٣

ط ي و محـ نگـرش  کـه از تجربـه،  اسـت   خودپنداره ادراک فرد    
 ي معتقدند که خود پنداره موجـود  آنان .ردي گ ياطراف شکل م  
 بـالقوه   يينا از توا  يک ساختار نظر  يست بلکه   يدر درون فرد ن   

سـت کـه فـرد آن را انجـام          ا ي اعمـال  ييشگويح وپ ي تشر يبرا
  .)۶ (دهد يم

  توانـد  ي خودپنداره م  ،ي اجتماع يشناس  روان يدر پژوهش ها  
خود  ،يلير تحصيغ که م گرددي تقس يلير تحص ي وغ يليتحص به

 بـه  يشود وخود پنداره بـدن  ي مي وعاطفياجتماع ،يشامل بدن 
  .ددگر ي ممي تقسي وظاهريجسمان

 ،لـوک بــدار  ):Self Esteem( حرمـت خـودوعزت نفــس  
 خـود را حرمـت      ياه يژگي شخص از و   يابي ارز وهمکارانش،

  .)۴( دده اني ناما عزت نفسيخود 
نـد کـه همـه    ي ازموجود زنده را گو   يحالت :)(Health سالمت

 . مناسب باشد  يحالتودرب  ي بدون ع  ي و يها واندام ها   سمتق
 ست ونهـــميـــراســت ب يو در  دورلنـــديه نامــه پزشـــک ژوا
ست بلکـه   يـ اضـعف ن  ي يماري صرف نبود ب   يسالمت:"سدينو يم

  .)۷(" استي واجتماعيروان ،ي کامل جسميستيش وبهزيآسا
ـ اهم    تـا کنــون، يخ معرفـت بـشر  ي تـار در طـول  :ت بحـث ي
 ي فکـر  يهـا   تـالش  »شتنيـ خو« قـت و احـوال    يافتن حق يدر  
ــس ــت ياريب ــه اس ــورت گرفت ــ ياز د.  ص ــود شناس ــاز خ    يرب

)Self Cognition- Self Knowledge(،در يـي گـاه واال ي جا 
شه کـه   ين اند ي ا ين رو ي بد .ژه فلسفه داشته است   يدانش وبه و  
ـ به امـروز پا   است از گذشته تا يمندد خرد ي کل يخود شناس  ه ي

ـ  نيروان شناس. مده استآ فلسفه به شماريروش شناس  ز کـه  ي
 خـود   يگـاه واال  ينـان جا  همچ تر از فلسفه بر گرفته شده،     شيب

ـ  يها دارد و پژوهش   ي م يگرام  را ياسشن  ارائـه کـرده     ي فراوان
 نـه يي بـا آ ي چند جـانور را در اتـاق      گوردون گالوپ مثال   .است

 وانات فقطيان آن حيمتوجه شد که ازم ي وپس از مدت داديجا
قـادر بـه    ) شـامپانزه، اوران گوتـان     ل،يگور( بزرگ   يها مونيم

 تنها بزرگ ينمويد اگر مير خود بودند وباز فهم يشناخت تصاو 
افته گواه ين  يا. ستينه ن ييشده باشد قادر به شناحت خود در آ       

وند يمون ها پيان ميگران دست کم در ميآن است که شناخت د
 بخـش   ،ي خودشناسـ  يبـار .دارد  بـا شـناخت خـود      يتنگاتنگ

ده شناخت ي وپدي اجتماع يان شناس ر از دانش رو   ي ناپذ ييجدا
  )۸ (رود ي به شمار ميتماعاج
  در قالـب ، بـر سـالمت  ود پنداره مثبت وحرمت نفـس     ر خ يتاث

ـ  ن»ر بهداشـت روان بـر جـسم      يتاث« عنوان  يعيگـستره وسـ  ، زي
 روان ي تالشـها  اين وسالمت و    ين حوزه  د   يازمطلعات امروز 

به خود اختـصاص      را يشناسان اجتماع  ه روان ژي به و  انشناس
 متخصـصان  ي ازسـو يت مطلب فوق بـه حـد      ياهم.داده است 

مـا  ر در کـشور  ي اخ يشود که در سالها    ي م ي تلق يمربوطه جد 
 بـا   يرسـتان ي دانـش آمـوزان دب     ي برا يي مجزا ي واحددرس يحت

 گنجانده شده است که فـصل اول       » سالمت يروانشناس« عنوان
 وخـود  يخود واقع  خودپنداره وعزت نفس،   خود،«آن باعنوان   

  . استي کتاب درسيآغاز گر محتوا» ده آليا
اسـاس   »خودرا بشناس «معروفباجمله  سقراط،   :بحثيشينه  پ

ـ م چون   يمباحث . خودرا بنا نهاد   ي فلسفه ذکـر   و ي افالطـون  لثُ
نفـس  ل ويااسرافي ي وکاتبه ونفس اعلانواع نفس ناطقه و فاکره 

 نقطه ثقل مباحث    م،ي قد يل درنزد حکما  يکائيامي رسان   يروز
ـ دو سـه قـرن اخ     د در   ي گرد »ينفس آدم «و» خود«مربوط به    ر ي

 ،ي بشري درشناخت هادکارت توسط ي مادريتوجه به جنبه غ   
 به مبحث خـود  مزيام جيليو از کتاب ياختصاص بخش اعظم  

» خـود « ،»نهـاد «  و دخترش بـه بحـث      ديفروپرداختن   ،يآگاه
بـه  مزلـو له شـاگردان او،توجـه   يوتداوم آن بـه وسـ    » فراخود«و

 گـارد يراجرز، آلپـرت، هل    چون   ي، وتوجه کسان  ييخودشکوفا
 يـي  به درون انـسان دربرابـر رفتـار گرا         وابراهام مزل وباز خود   

 يانسان» خود«رامون  ي هستند که در پ    يهمه موضوعات  ،واتسون
البتـه بـه     .انـد   مورد گفتگو بوده   يشناس درقلمرو فلسفه وروان  

ـ  روانشناسان، رازيغ ن فالسـفه وجامعـه شناسـان معاصـر         يدرب
 يل انسان مورد تامـل جـد      يز مبحث خود اص   ي ن ي وغرب يشرق

  :بوده است
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  را درپرتـو يشتن آدمي خويکه اصالت وجود  ( ر که گارد  ي يک
 و) کنـد  ير مـ  يل اهللا تفـس   يـ م خل ي آگاهانه به سان ابـراه     يمانيا

 بـشر را    ي و اصالت وجود   يشتن واقع يکه تحقق خو  ( دگريها
 کـه در ( يعتيشـر   ويمطهـر  و) دانـد  ي ميدر پرتو مرگ آگاه 

ـ مباحث مربوط بـه خود     ـ ، تعلـق ون يگـانگ ي وازخـود ب يابي   ل ي
 خدارا که فارغ از همـه  يعني  اشييت وکمال نها  يغا به   انسان

ـ  خو،ت هاسـت يمحـدود  داننـد ودر اکثـر    يل او مـ يشتن اصـ ي
 از  ييهـا  نمونه) اند زده» خود وناخود «  به موضوع  يآثارشان نقب 

  . روندين دست به شمار ميا
وبه  » خود «ي از جنبه ها   يکي به عنوان    »حرمت وعزت نفس  «

 از ي درمطالعـات برخـ   انـسان، ي اساسـ يزهااي از نيکيعنوان  
شناسـان    روانمزلـو وکـارل راجـرز کـه     افراد فوق الذکرمانند    

 چـون   يانسان گرا بوده اند مورد توجـه قـرار گرفـت وکـسان            
سـالمت روان را   » حرمت نفـس  «ه  يشکسوتان نظر ي از پ  براندن

  .منوط به حرمت نفس اعالم کردند
ات ياستناد به آ  ق با   اخالدرحوزه  ژه  ي به و  ي اسالم مطالعات در

ـ وروا خــود پنـداره مثبــت و دارا بـودن احــساس عــزت   ، اتي
ـ يل به فضايل کننده مي تسه،وکرامت نفس   برشـمرده  يل اخالق

  بـا )مختـال ( متکبـر  ،)الءيخـ (  تکبر ي در مرزبند  يشد ومباحث 
ـ  .صورت گرفت) عزت نفس ( نفس   حرمت ن ين معاصـر يدر ب

 محـور  را»کرامـت نفـس   « ي مطهـر  ديشه ،ي اسالم ياز حکما 
ــالم ــور عياخــالق اس ــي وتبل ــودين ــي حقي خ ــالق يق  دراخ

 است بـه نـام اخـالق     يرمم چها ي تقس ،ن باب اخالق  يا.دانست
 يلقد کرمنا بن«فه يه شري افزوده واز آي مطهرديه که ش  يمکرمت

  .اخذ نموده است» ...آدم
 گاه حرمت خـود وخـود پنـداره و        ي جا يسربر : تحقيق هدف

ـ د  موضـع علـم و  ي و بررسـ رات آنها بر سالمت جسم    يتاث ن ي
  .باشد يق مين تحقي ايهدف اصل در مورد آن،) قرآن(
  

  روش بررسي
  كل ـها اين بررسي شـاس آنـرح بود كه بر اسـسواالتي مط     

ي توصـيفي و بـا جمـع آوري          اين پـژوهش بـا شـيوه       گرفت
  ها شکل گرفته است کتب در کتابخانه اطالعات از

» خـود « مباحـث مربـوط بـه    ي برايگاهين چه جايد علم و  -
  رند؟يگ يم در نظر يآدم
 ،»ود پنـداره  خ« ،»خود« مي تحقق مفاه  ينيد  و يمنظر علم  از -
 ، چـه  انـسان بـه شـکل مثبـت در        » حرمت خود وعزت نفس   «

   کند؟ي با سالمت جسم او برقرارمينسبت
 بـا   يتيفوق چه نـس    در موضوعات    ينيد  و ي علم يها آموزه -

  ؟هم دارند
  .امل موارد زير است مطالعه شاتيفرض

  . قائلندييانسان منزلت واال» لي اصخود «ين برايد علم و -
حرمـت  « و) به شکل مثبت( »خود پنداره « تحققنيد  علم و -

  .دانند يجسم موثر م سالمت روان و دررا  »نفس
ورد مطالعه وجـه غالـب      ن در موضوع م   يد  علم و  ييهمگرا -

  . استينسبت قرآن وعلم پزشک
  
   ها افتهی
 او  يواقعـ  »خـود «ن نکته که    ي ا يباورمند دعوت انسان به        

ـ    ـ  نيدر درک فقـر بـه مبــدأ ب تمــام   اسـت و ياز تمــام هـست ي
 منطبق با   يابيارز( مطلق است    يش منتسب به توانا   يهايتوانمند

مقابل، ممانعـت    در و ) خود يها ياکاستي  و ييتوانا واقع او از  
 يبـرا  احـد  اسـت و يکـه عنـوان   ،»مختـال  «ي از ظهور شـاکله  

ـ ن« آنگـاه کـه، پنـداره    ( ،يآدم »خود«ن از يدوجلوه دروغ  بـه   ازي
ال يبه مددخ » ينگارا  نيبرتر خود«  توهم ييرخ نما  و» رخدايغ

 ي تلقـ  ي واقع يابيس، خود ين ابل ييبه تز  و شود يم درنفس برپا 
ــ ــن و) شــود يم ــتاک زي ــر دي   ازعلــم کنتــرل مغــزيبهــره ور ب
ل بـه   ي ن ي خالق برا  ي ذهن يساز ريو تصو  )کيبرنتيکوسايسا(

 موضع علـم و     مشترک از  يا حوزه ، به يجسم  و ياهداف روح 
ـ ا .خـورد  يوند م يمار پ ي ب يها ن درقلمرو درمان انسان   يد  ن دو ي
 يهـا  بيآسـ  ، اضـطراب و   ي رفـع افـسردگ    يبرا) نيد علم و (

ــد ســوء تغذ آن  ازي ناشــيجــسمان ــا مانن ــه   ز يه ووو، تجــوي
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ـ  ب يروش اعطا    کننـد  ي مـ يتلقـ  بخـش راکارآمـد      ينش تعـال  ي
ــان ( ــناخت درم ــو )يش ــر، ي ديازس ــتاکگ ــرآن وي ــم  د ق   عل

ــبرحاکم ــعل«ت يـ ــبرپد »تيـ ــا  دهيـ ــدترمن(هـ ــن و )سميـ   ز يـ
ــد ــوان  يهدفمن ــشر، فراخ ــت ب ــان و خلق ــه ي جه ــت ب    اوس

ــس  ــال«درک و ح ــود، و ا» يتع ــازخ ــا  ي ــورد ب ــه دربرخ   ن ک
گران و حوادث شکننده، گوهر ارزشمند وجود خودرا ارزان      يد

   ي بـرا  ي و انـسان، مبنـائ     ي گونه شناخت از هست    اين. نفروشند
 يشـود کـه در روانـشناس       مـي » عـزت نفـس   «و» حرمت خود «

گـردد    مييهنجار تلق  به يه رفتار اجتماع  ي به عنوان پا   ياجتماع
 محـدود  ي تعامـل اجتمـاع  يدربـه سـاز   ن باور يـ ج ا يالبته نتا  و
ـ  ن يجنبه فـرد   شود بلکه در   ينم  هـا،  بحـران  مواجهـه بـا   ز در ي

  ب زننده به سـالمت     ي آس ي روان يفشارها نده استرس و  فروکاه
  گردند يم
  

  بحث
  درعلم و  »حرمت خود » «خودپنداره«»خود «يگاه واال يجا      

  :نيد
 ،ي قرآنـ يدرآمـوزه هـا   :نيدر د» خود«ت معرفت   ياهم: الف

 او درآفـاق وانفـس     ي بر معرفت نشانه هـا     يشناخت خدا مبتن  
 االفـاق   ياتنا ف يهم آ يسنر«:شده است ان  يب) ينفس ودرون آدم  (

ـ ن)ع(ن  يکـالم معـصوم    .)۹(. ۵۳ه  يـ فصلت آ  » انفسهم يو ف   زي
خـدارا   ،هرکس خود را شـناخت    "ه  کقت است   ين حق يانگرايب

ـ  از خو  ي شناخت آدم  "ن  يوهمچن" .شناخته است  ـ  مف ،شتني د ي
  .)۱۰("  استين دانش از معارف بشري ترين واوليتر
 يناسشاصر خود  از عنيکيقطعا  :ت ظهور خودپندارهياهم :ب

 ي هـا  يي درک وفهـم توانـا     ، شود ي م يکه منجر به خدا شناس    
ت درانسان  ي نها يشتن است که امکان رشد آنها تا ب       يبالقوه خو 

که  ينشگريت وآفريخالق ر ابداع،ي نظيي استعدادها .دارد وجود
 . افکنـده شـده اسـت   ي از صفات خداونـد   ي پرتو ،دامکدرهر  

 ياهـ  يين توانـا يـ ن اي بيلول ومعيافتن رابطه علي يانسان در پ 
 . کنـد ي برقرارمـ ينش هستي در آفر ي با قدرت اله   ينسبت خود،

ـ  اقرار به خالق   يلذا به طور فطر      . کنـد  يت خـدا مـ    يـ ت وربوب ي
که اورا به خالقش  ي اارزش خود پنداره دريدي ترد ن مبنا يبر ا 

  .ماند ي نمي، باقوند زنديپ
 يقي دقيابي ارز ي آدم آنگاه که  ،هموضع قرآن درمورد خود پندار    

ن بـودن نـسبت   يبهتر«  دچار توهم خود ندارد و   يها يياز توانا 
ـ . است ي منف ،شود ي م »گرانيبه د  ـ  غ يري انـسان تـصو    يوقت ر ي

ـ د از ،نـد يگز يشتن برمـ  يمنطبق با واقع از خو     د قـرآن دچـار     ي
گانه ودور ساخته يلش بيرا از خود اص  شده است که اويتوهم

حـساس حقـارت وذلـت و    ودرعمل ونظر انسان را بـه ا    است  
 از  ين انسان ي لذا چن  . برد ي فروم ي واضطراب وافسردگ  يديناام

   واژهگـردد   ي خالق خود محـروم مـ   يکي ونزد يدوست محبت و 
 اگرچه  ،مذموم ي مفهوم با )۹(  سوره لقمان  ۱۸ه  يآ در   »مختال«

ـ د بتوان گفت ا   ي شا يبه کاررفته است ول     انسان متکبر  يبرا ن ي
ال يـ خ تصورات برخاسته از  ها و   پنداره تمام  نماد ، درقرآن واژه

ـ  ن يزيت چ يآن واقع  .ستها تياقعر منطبق با و   يوتوهم غ  ست ي
   انـسان بـا قـرار گـرفتن درکنـار          يوجود وزندگ  يابيجز معنا   

 احـساس   يحال اگر انـسان بـه جـا        .»ي خداوند يرضا ولقا «
ازمند بـه خـدا     ي خودرا درهمه احوال ن    ،ي وخود پسند  يازين يب
ـ هـر پد   ابـد و  يحظه به لحظه در کنـار خـود ب        ند واورا ل  يبب ده ي

 کـه خـدا   ي ومعلـول ين علـ يضـمن قبـول قـوان   ( را  يا وحادثه
 ،ش نپنـدارد يت خـدا يمنفک از اراده ومش  )درجهان نهاده است  

ابد که آغـازگر  ي ي دست مي فوق العاده قويک قدرت ذهن  يبه  
  .ش عزت وکرامت وحرمت نفس دراو خواهد شديدايپ

 از  يکـ ي :درعلـم » )خـود پنـداره   ( دمعرفت به خـو   «ارزش  
ن است که افراد برخـوردار      ي ا ي اجتماع يشناس  روان يها افتهي

 يابي درارزي ارزشمنديي متنوع، توانايها از خود پنداره با جنبه 
ـ   ي ز .مثبت از خود دارند     هنگـام روبـه رو   ين افـراد يرا اوال چن

 ،ي مثبت از زنـدگ    يها ، باتمرکز بر جنبه   ي منف يا شدن با حادثه  
ـ نـد و ثان يآ يبا مشکل کنار مـ    ـ  ازآنجـا کـه ا  ،اي ن گونـه افـراد   ي

ک يـ دشان را نسبت بـه خـود از هـم تفک         ي مختلف د  يها جنبه
ـ  ي کـه بـرا    يبي آس ،اند کرده دهـد بـه     يآن رخ مـ    ي ک جنبـه  ي
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 راه  درين افـراد ي مثال اگر چن   .کند يت نم يگر سرا ي د يها جنبه
ــ ــشگاه کام يابي ــه دان ــ ب ــند اب نباي ــوفقمش ــا تي ــي ديه    رگ

ـ ا از و کننـد  ي خود را برجسته م    ياز زندگ  ن راه بـا شکـست      ي
   شکــست،نيــعــالوه بــر ا نــد ويآ ي خــود کنــار مــيليتحــص

ر قـرار  ي آنان را تحت تـاث     يگر زندگ ي د يها جنبه،  نهين زم يدر ا 
  .)۵(دهد  ينم
 حس کرامت ظهور ومنشاء نيدر د» حرمت خود«گاه يجا -ج

حرمت « از ،)ع(ني وسنت معصوم  ي قرآن يآموزه ها در :وعزت
 .شــود يرمــيتعب» عــزت وکرامــت نقــس«بــا عبــارات ،»خــود
ق يش تـشو يهم خود فرد را به احترام به خـو    ،يني د ياه آموزه

ـ هـا ا   ران را به مراعـات حرمـت انـسان        گي کنند وهم د   يم زام ل
ک فـرد   يان حالت   يل در ب  ين تمث يتر جالب قرآن در .ندينما يم

 هـستند کـه     يمندانازين":ن آمده است  ي چن باکرامت عزت مند و  
اورده اسـت آنـان چنـان    يـ ن نيي را پـا اعـزت نفـس آنهـ    ،فقـر 
 که افـراد نـا آشـنا        ) دارند عزت نفس ( اند فيدار وعف  شتنيخو

 تـوان فقـر   يمن  آنا   ي از چهره ها   يول پندارند ي م يغن آنان را 
 ي نمـ يزيـ چ وجه با اصـرار از مـردم چ     يص داد وبه ه   يراتشخ

  "خواهند
 کـه کرامـت     يکـس :"نـد يفرما يم) ع (يامام عل  )۵()۲۷۳بقره  (

هان درنظـر او کوچـک      همه ج  ،ش را دانست  ي خو يوبزرگوار
را خـود  کـه    يازشر کـس  ): ع (يامام هاد  )۱۱"(شود ير م يوحق
ـ     يبرا( شمارد ير م يحق ـ  قائـل ن   ي خود کرامـت وحرمت  )ستي

  .)۱۰( من مباشيا
 اجازه  يار کرده ول  ذ مومن را به خود او واگ      ياخداوند کاره  -

  .)۱۰(  به اونداده استيريذلت پذ
 عــزت ي واالمقــامن يــ بــروز اي بــراينــيت ديــدر روش ترب

شه ونظـر وهـم در سـاحت        يـ دهم در سپهر ان    ،وحرمت نفس 
  .شده است عرضه ييها هيتوص ها و في توص،عمل

  نـسبت بـه  ينش ونگرشيبن روش،   يدرا: نشي ب يوه اعطا ي ش -
ـ  دن ،خود ،يهست  نظام ت خداوند در  يت وربوب يخالق ـ  ،اي  ،خيارت

انسان  .شودي ارائه مي به آدم)معاد( نده انسانيمرگ وآ )گذشته(

 ي فرد ي زندگ يها درمواجهه بابحران  ن نگرش، يل شده به ا   ينا
 ي لهيبـه وسـ    يد وباور به قدرت واحاطه الهـ      يام با ،يواجتماع

 يها اضطراب ب استرس وي از آس رفع ودفع مصائب،   يبرا دعا
 يت چشمه هـست ياضيمان به فيبا ا  ماند و  ي زا مصون م   يماريب

ـ  نه دل ود، وهرلحظه گواه وشاهد بودن او يبخش خداوند  ده ي
ــه امــوال د ــاداش يگــران مــيطمــع ب ــه منتظــر پ ــ دوزد ون ا ي

ر خواهانـه اش    يـ گران در برابراعمال صالح وخ    ي د يها يابيارز
ـ    .ندينـش  ي به جامعـه مـ     نسبت بـاز   ،ين باورمنـد  يحاصـل چن
ــه يفــراد غ اســت کــه در اييهــا ت از عقــدهيمــصون رمعتقــد ب
ـ   و يبـه شـکل افـسردگ      رد و يگ ي مذکور شکل م   يها آموزه ا ي

گـر خـودرا نـشان    ي ديجـسم   ويامـراض روحـ    و يخودکش
  .دهد يم
ـ  ي تقـس  يلـ يل و طف  يبـه اصـ    ن نگـاه،  يا در »خود« . گـردد  يم م
  بـه خـدا   او ياز واقع ين و  فقر درک در ،ل انسان يشتن اص يخوو

ـ از بـه غ   ي ن حس واقع نما شدن    با اما. شود ي م يمعرف  ،ر خـدا  ي
را   اورد ويـ گ ي شـکل مـ  اوسـت » نـاخود « که يشتن وهم يخو

  .سازد يم» يخودپنداره منف «يگانگيدچار ازخود ب
 ييماينـسان سـ   ل ا يخود اصـ    اسالم، ي ودر تابلو  ينيدر نگاه د  

 گوهر پربهاء  وده شدهيروح خدا دراو دم  .تابناک ومصمم دارد  
را ياو پـذ   .کند ي م يروزتارک اوجلوه اف  ر  ب» کرمنا«ودرخشنده  
دن آن ين وکوههـا از کـش  ي است که آسمانها وزم   يوحامل امانت 

 .ن اوسـت آ خـدا از     ينيمقام شـامخ جانـش     .اظهارعجز نمودند 
ر او درآمـده اسـت   ين است به تسخيزم ها و  ه در آسمان  چهرآن

توان  ي نه تنها م، به انسان از خودشينشي بين اعطاي باچن)۱۲(
 را در او فراهم نمود ي و رفتاري اخالق يني تحول آفر  يها نهيزم

 ي توان اورا ازگزند احـساس حقـارت وکهتـر        يبلکه به جد م   
 يهـا  ييا ناتوانـا  ي و ي که از نقص عضو جسمان     ي در زمان  يحت
  .برخوردار است محفوظ نگه داشت يبدن

 تـر از  نييپا يزي باالتر از آن است که به چ  ، انسان ينيدرتفکر د 
 يز بـرا  يـ همـه چ   .دا کنـد  يوتعلق پ  ي وابستگ  خود يشان واقع 

 او خود تنها وتنهـا بـه خـدا وجمـال محـض و       انسان است و  
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ـ  ايستگيـ ن که انسان شا  يوجه به ا  ت .کمال مطلق تعلق دارد    ن ي
هر آنچـه کـه    شود از ي، باعث ممقام را دارد ووابسته به اوست  

 قد افلح :ي وآزادگي آزاد ين است معنا  يا گسلد و ر اوست ب  يغ
  )۲ه يآ سوره مومنون،( !اند ان رستگار شدهمومن :المومنون
 بيذوتهه  يتزک ،يني د يها  در آموزه  ،نشي ب يوه اعطا يدرکنار ش 

ـ ي(نفس   ه يتوصـ ) ل نـشدن  ير اصـ  يـ م خودپنـداره غ   ي تـسل  يعن
 البته .شود يمنجر م »حرمت خود«  ظهور شود که به بروز و  يم

 يهـا  تهـا بـه شـکل   ي متناسب با مکان وزمـان وظرف    ييها روش
م يمحاسـبه نفـس و در تعـال       ل به نفـس،     يه نفس، تحم  ن ب يتلق

ه ومبارزه بـا نفـس      ين تزک ي کردن ا  ي مصداق  به صورت  يمذهب
سم ين مکانيي در تبيمطهر ديشه.  عرضه شده است ي مترب يبرا

"  :سدينو ين ميل بر ناخود انسان چن   ين خود اص  يظهور وغلبه ا  
کنـد   ي شود احساس م  ي اش غالب م   ي اراده اخالق  يانسان وقت 
 يافته اما وقتي يروزي پيگانه اي بر بييروز شده وگو  يخودش پ 

 شکـست  ، کنـد آن خـود  يشود احساس مـ   يعتش غالب م  يطب
 »خـود « شتري ب يشود که آن خود انسان     يمعلوم م  .خورده است 

 خود مثبت  .ستيل ن ياص  است و  »ناخود«ن خود که    ياست تا ا  
ـ  ومنزلـت او ب    يابـد ارجمنـد   يشتر توسعه   ي هرچه ب  يآدم  شتري

  .)۱۳( "ابدي ينمود م
ـ مبحث خود پنداره به مثابه طرح ها وم        ـ يان برهـا ي ، ي ذهن

  :جسم و بهداشت روان ن دريد  علم ويي همسو ازيا نمونه
 اسـتفاده از     بـا  ي روابط اجتمـاع   ي در برقرار  ا از انسانه  ياريبس
ـ م شـوند کـه بعـضا بــه     ي دچـار مــشکل مـ  ي ذهنـ يان برهـا ي

 ا نامقبول شدن افراد در    ي  و ياجتماع  و ي خانوادگ ياه اختالف
تـا  ينها  وي افـسردگ کمندبه دنبال آن گرفتار شدن در  جامعه و 

  .دگرد يگر منجر مي ديروان  وي جسمياه بيآس
 پردازش اطالعات بـه  ي اجتماعيشناس روان  درن که آ حيتوض

ـ نام» ي ذهن يها طرح«،  مدآوه کار يش ـ  ي    از منظـور  شـود و   يده م
ـ  انـسان ماه   يها شناخت که   ن است ي ا »ي ذهن يان برها يم« ت ي

د يـ ن عقايتـر  حيبه صح کوشند تا يهمه افراد م    دارند و  يعقالن
 کوتاه که کـم  ي به دست آوردن راهياما برا .ابنديوآراء دست  

د وآراء بـه راه  ين عقايتر  کسب درستيبراز  ي ن تر باشد و   انيز
ـ  .شـوند  يمتوسل مـ  » ي ذهن يان برها يم«ا  ي کوتاه   يها حل ک ي

 است  ينندا هم ي قاعده اکتشاف  ،ي ذهن يان برها يمن  ينمونه از ا  
ا  بـ ک فرد با واقعـه   يهت  ا براساس شب  يداور،  که منظور از آن   

مثال معموال از   . اواقعه است ين گروه از افراد     آز ما ا  يطرح ذهن 
ات ي خـصوص  ريدن وسا ينحوه لباس پوش   ،يوضع ظاهر  وسر  

ـ  راننده ايم که او کشاورز  يزن يفرد حدس م   اه ا اسـتاد دانـشگ  ي
شـود کـه    ي باعث ميفن قاعده اکتشا ياستنباط براساس ا   .است

 )۵( رنـد يه مورد غفلت قرار گ   ي نرخ پا  جمله از گرياطالعات د 
الوگ صـورت گرفتـه     يقرآن در د   داستان طالوت وجالوت،   در

 لشکر ي انتخاب فرماندهيآن قوم برا ل وي اسرائيامبر بن ين پ يب
الوه بر بـرمال کـردن      دارد که قرآن ع    يقت پرده برم  ين حق يا از

 ي مردمـان خطاهـا  ي در شناخت ها  يذهن يان برها يت م يواقع
 ي خطاهـا   گوشـزد  ،ن مبنـا  يبر ا  )۹(  کند يز گوشزد م  يآن را ن  
ن وعلـم  يـ وجه مشترک د ،ي ذهنيان برها ي از م  ي ناش يشناخت

ـ  مشترک علـم ود    يگر از مرزها  ي د يکي ن مبحث ياست وا  ن ي
  . سازديدرمقوله خود پنداره را آشکار م

 از روان شناسـان  :در علـم  »حرمت خـود «ت ياهم گاه و يجا
 نـام  ي بهنجـار يهـا   از مولفـه يکـ يبـه عنـوان     » حرمت خود «

انـسان    باالتريازهاين از را از به حرمت به خودي ن مزلو .اند برده
 ،ياحـساس ارزشـمند    .شـمارد  يمثلث مـشهور خـود برمـ       در

  و  عزت نفس  ي که دارا  يشتن در افراد  يرش خو يپذ ،يابيخود
 مـشاهده شـده   ييسـطح بـاال    مثبت ازخود هـستند در  يابيارز

 ي به قول روان شناسان اجتماعين حرمت نفس يچن) ۱۴(است  
ـ  ذ يج رفتـار  يبـه نتـا    افته باشد يزان باال ظهور    يهرقدر به م   ل ي

  :منجر خواهد شد
 نمونـه   يبرا :شود ي کمتر م  يم اخالق يامکان ارتکاب جرا   :الف

 يهـا   بـه نـام    يشناسـان اجتمـاع   نفراز روان    شات دو يدر آزما 
ـ ارتکاب جرم بـا م    (  فوق يگبست هم يدمتيويارونسون ود   زاني

ـ کامال تا  )احساس حرمت نفس   ـ   .ديـ د گرد يي  ينـ يش بيآنـان پ
ـ دانند ب يارزش م يرا ب   که خود  يکردند افراد  يم شتر مبـادرت  ي
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 ي که از عزت نفس باالتر     يکنند تاکسان  يبه تقلب در امتحان م    
  فرد کاسـته   يها يزان پرخاشگر يم از: ب )۵( ."مند هستند  بهره

 ين باور اثبات شده است که سطح بـاال ي نمونه ا يراب .شود يم
 ممکن ي را به دنبال دارد حتياحترام به خود کاهش پرخاشگر

  .)۱۵(نجامد ي آن بياست به نابود
ــموفق: ج ــت وکامي ــ  ويابي ــدگ  يرس ــداف زن ــه اه     دريدن ب

ـ  ي افـزا  يريسطح چـشمگ      گـزارش  لفـرد يگجـان    .ابـد ي يش م
اد يزان زيم بامي مستقينموده است که حرمت خود باال همبستگ

 تيکوپر اسم .)۱۶(  دارديرهبر  ويليشرفت تحصيت، پيخالق
 و» حرمت خـود   «يدي کل ينه اجزا ين زم يا شتاز در يبه عنوان پ  

را  احـساس حرمـت خـود بـاال      افـراد بـا  يتيص شخص يخصا
  گــران را بــهيد ن گونــه افــراد خــود ويــح داده اســت ايتوضــ

گـران را  ي ديها يين گونه افراد توانايا . باور دارند ياديزان ز يم
کنند  يت م ي احساس امن  يروابط اجتماع  در و کنند يمهم باور   

گـران  ي نسبت به د   يکينزد ل به داشتن احساس تعلق و     يتما و
نـان برخـورد    ياطم مواجهه با مشکالت بـا اعتمـاد و        در. دارند

ـ  هـم دسـت پ     ي بزرگ يها تي موفق به کنند و  يم ـ  ي  .کننـد  يدا م
  را مـسئول  خـود  کننـد و  ينسبت به خود احـساس افتخـار مـ       

ـ البته دست    )۱۵( دانند يرفتار خود م   اعمال و  ـ    يابي ن ي بـه چن
ـ بـه فلـک بـودن و      « يکه به قـول سـعد      »خود«  از ينگرش   اري

ـ ا از  گـذار  يحت و» ملک بودن  ـ غا در ن دو و  ي ت وصـال بـه     ي
ــوب و ــزل اســتقرار در محب ــرکب« من ــا در» يياي ــه نم   ش يآن ب

ـ ا ما به فلک بوده   (شود   يتماشا نهاده م   و ـ ا ارملـک بـوده  ي مي    مي
  تيــ موفقنيــا .)اســتيکبرمنــزل مــا  مينگــذر ن دو چــرايــز

   آن  يمقدمـه خوشـبخت     و ين جهـان  يـ ن سـعادت ا   ي وعـ  ياصل
  صد  است و  يسرفراز ون غنا   يع ،ين نگرش يچن .است يجهان

ــه ا ــالبتـ ــارن از يـ ــه مآثـ   عـــشق   وحبـــت ورود بـــه جرگـ
  :است

بـه   و ندي مقابل نشي به شاهييبنازم به بزم محبت که آنجا گدا      
قلب  واضح در هر وقت به طور مشخص       نکتور مرگا يو ريتعب
 مـان و  يحـس ا    کم، يلي مدت خ  ياعماق روح شما ولو برا     و

ـ » يعظمت روح «  را بـه دسـت     يت بزرگـ  يـ درخـشد موفق   يم
  .)۱۷( ديا آورده

   :مـالمت جسـس در سـمت نفرـح داره وـر خود پنـيتاث
 ي جـسم يهـا  بي مثبت جهت حفظ انسان از آس   ي خود پنداره 

ـ  ون ي عـصب  يهـا  ينـاراحت   مانند انواع زخم معده و     ،يوروان ز ي
 ي جـسم يهـا  يماري که درشکل حاد خود منجر به ب       يافسردگ

ـ   ي ا يار نقش مهمـ   ي بس ،شود يم ـ کن يفـا م ـ  ا ياعطـا  در  و دن ن ي
  . دارندييکارکرد مطلوب همگرا

ـ  ب ياعطـا  مکن است سوال شود که    م ـ  اندي القـا نش وي  ي شهي
ـ يم د ي تعـال  يحرمت انـسان از سـو      و منزلت واال    ييواال   و ين
ا بـه  ي  و،يمار به سبک شناخت درمانيک نوع درمان ب  ي ،يعلم
ـ پ بهداشت روان در برابـر     و يريشگي پ ينوع ر يمغـا  يمدهاشاي

مـار  يب باور رييتا به تغين امر نها  ي وا  انسان است  يها يمندباتوان
شـود   يم رامون او منجر  ي پ يها دهيپد جهان و  نسبت به خود و   

حوادث غم بـار   گران وي او نسبت به د     رفتار  اصالح يوبه نوع 
تـوان   ي چگونـه مـ  .رامون او منجر خواهـد شـد    يپ ي شکننده و

   استنتاج نمود؟ ساننيسالمت جسم اورا هم بد
 يرمـان  ديها ک نمونه مشخص از روشي توان به يدر پاسخ م 
   ييهـا  يمـار يانـسان بـه ب   اضطراب که تـداومش در     استرس و 

   ،)تيگاسـتر ( يا  روده يهـا  يمـار يبـروز ب   چون زخـم معـده،    
 هـا و   بـروز جـوش    ،هـا  تيحساس  نفس، ي تنگ ،انواع سردردها 

 ي درمان شـناخت يها شود با روش يم منجر ي پوست يها خارش
 .رد استناد کـرد   يگ يصورت م  ي ذهن ير ساز يکه به کمک تصو   

روانشناسان  وپزشکان  ،نير محققي اخيها دهه در :يعلمنمونه 
 يريز بـه کـارگ  يـ خـالق ون  تجـسم    فکر و تدرصدد استفاده از    

  و ي اهداف جـسمان   يبه چگونگ  يابيدست ک در يبرنتيکوسايسا
ـ   .انـد  آمـده  بـر   آحاد بشر يروح  کـه مبـتال بـه    يرايسافـراد ب

ـ  از ا   بوده انـد   يجسم  و ي گوناگون وآالم روح   يها يماريب ن ي
ک که علم کنترل مغز يبرنتيکوسايسا .)۱۸( اند تهفايق بهبود يطر

 ت درون سـاز يک نظام هـدا   ي يانسان دارا "د که   يگو ي م ،است
 در. کنـد  ي م ياريدن به اهداف    يرس در را او  است و  يخداداد
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ده کـه بـا آن      شـ ل خالق نـام بـرده       يبه نام تخ   يا انسان از قوه  
ـ نما يطراحـ را  وانـد مطلـوب خـود    ت يم  کـه  »کهيبرنيسـا « .دي

علمـاء،   گرداننده است و ر وي مد ي است به معن   يوناني يا کلمه
 وآنده انـد    يـ ک درمغز نام  يبرنتيل سا ک را کاربرد اصو   يبرنتيسا

 را عهده دار يد که کنترل دستگاه عصبشو ي ميستميمنجر به س
 که با به     است  شده اعالمقات صورت گرفته    يتحق در .گردد يم

 را از  افـراد ي تـوان سـالمت عمـوم   ي مي ذهن يروي ن يريکارگ
گونـه   نيبد بدن حفظ نمود و    يمنيستم ا ي س يق فعال ساز  يطر

 ي تندرسـت  يابه سـو  يساخته   ماريب  را يتواند و  يذهن انسان م  
 مسبب احساس   ي منف يزيبرنامه ر   با يدمآ ذهن   .ديت نما يهدا
ـ يستم ا يس ن امر در  يا  شده و  يماريب ايغم   ،يديناام ر ي تـاث يمن
ـ  .گذارد ي م يفمن ـ  از اياختالالت روان تن ن گـروه مـشکالت   ي

م تـصورات  ي مـستق جـه ي نبوده بلکـه نت ياليهستند که نه تنها خ 
  .)۱۷( باشد يذهن انسان م

ـ ي د ي نمونه   ن اسـالم بـه صـورت دعـا       يـي  کـه درآ   يمتـون  :ين
  بوده وي ذهن يرسازيت تصو ي خاص يده است دارا  يمطرح گرد 

ــا ا ــا يب ــسم ه ــاد تج ــالق  يج ــت وخ ــا،مثب ــرد يي توان   را  ف
ــزا درحــل مــشکالت و ــيکــاهش اضــطراب اف   . دهــديش م

ـ  گيگونه عبـارات بهـره مـ    ني که دعا کننده از ا ييدعا در   :ردي
 پشت  ي بخش ترسندگان، ا   يمني ا يمان، ا ين کر يم تر ي کر يا«
 به دسـت او آسـان       ي که هر مشکل   ي کس يان ا ي پناه جو  پناه و

ـ نگـران ا    و ر کـه شـخص مـضط      ي هنگـام  .»است    مـات ن کلي
   پروردگـار  يهـا  ييواقـع توانـا    کند دريش خود زمزمه م  يرا پ 

  را  اوينقــش دهنــدگ کنــد و ي مــرور مــيات بــشريــح را در
بـه خـود    شتن گوشزد نمـوده و   ي بر خو  ي امور زندگ  يمادر تم 

 يقال خـ ي توانـا يهـا  ز دردسـت  يد که همه چ   ينما ي م يورآادي
ـ  ا.هـا باشـد   ي تمـام سـخت   يه گـشا  رتوانـد گـ    ياست که م     ن ي

 پـر   يا  دهنـده  ياري مثبت از    يارهي تصو ، شخص ي وقت هنگام،
ـ کم کم بـه ا   ،سازد يش م يذهن خو  قدرت در  ن بـاور دسـت   ي

 د مضطرب گـردد ي داشته باشد نبايز هر مشکل ين او ازد که ي يم
ـ  و تـرس    ث کـه باعـ    يرا همـه آن عـوامل     يز   اش شـده    ينگران

  .)۱۷ (توانـــد بـــا قـــدرت وي از ميـــان بـــرود اســـت مـــي
باال بودن سطح حرمت خود مانع از بـروز        : الف :گريشواهد د 

ن بودن سـطح حرمـت خـود        ييپا .شود ي م يا هيت تغذ اختالال
بـه   ه وي تغذي است که در اختالل ها   يي از عوامل خطرزا   يکي

 بـه  يرابطه آن با پرخور  . مشارکت دارد  يپرخور خصوص در 
کمـال    و ي بـدن  يي ماننـد نارضـا    يگريخصوص اگر عوامل د   

  .)۱۹(اد است يار زيشته باشد بسدا  وجودييگرا
 حس حرمـت   و با باال بودن عزت نفسيکاهش خود کش : ب

 ها کمتر دسـت بـه   يمذهب ن که چرا  يح ا ي در توض  استاک .خود
 دهـد کـه از آن       ي را ارائه مـ    يل متعدد يزنند دال  ي م يخودکش

 اسـت  يت اخالقـ يجمله باال بودن عزت نفس وداشتن مـسئول    
ش اعتمـاد وعـزت     ي سبب افـزا   يبد اعتقادات مذه  يافزا ي م يو

  .)۲۰( شود ينفس م
ژه يـ شمندان معاصـر بـه و     ياند  از ياري بنا به اظهار نظر بس     -ج

 مـان و  يا ن حس و  ي هم يروان پزشک   و ين علوم پزشک  يمحقق
 يحت  ويماري، خطرات بيده نسبت به عزت مند بودن آدم     يعق

 از يکـ ي .دهـد  يرندگان بـاور فـوق کـاهش مـ    يمرگ را در پذ  
آرامش منبعـث از     و ييدهد که فقدان توانا    ي نشان م  ها پژوهش

 قلـب  يارياخت  باز و  ي که تحت عمل جراح    يمذهب در افراد  
 افـراد   مقابـل  در )۲( کنـد  يم شتريررا ب ياند مرگ وم   قرار گرفته 

رفتـار    و يهمـدل  ،»مـن « بـودن    ي از قـو   يي، سطح باال  يمذهب
ـ  .گذارنـد  يش م يافته را به نما   ي انسجام   ياجتماع  (Payn) نيپ

 را بـه لحـاظ ارتبـاط بـا     ين دار بودن بر بهداشت روان    ير د يتاث
  .)۲( »گزارش نمود» حرمت خود«ر يمتغ
 رفتـار (North cott.H)  و نـورث کـات   )(Jarvis  سياروج
بــه   قــرار داده وينيه مــذهب بــزرگ را مــورد بــازبروان نُــيــپ

 در  يررفتـار ي غ يهـا   کنترل ي نهي در زم  يري چشمگ يها تفاوت
افتند که مـذهب خطـر      ي آنان در  .افتنديعمده دست    ي دوحوزه

  :دهد يق کاهش ميامرگ را به دو طري يماريب
  .شود يا مرگ مي يماري که مانع از بيز رفتاريتجو -۱
  )۲(  مضر استي زندگي که برايممنوع کردن رفتار -۲
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م که انسان با خود پنـداره مثبـت   ييافزا يان م يپا  نکته را در   نيا
 نسبت بـه جهـان      يهمراه با نگرش متعال    شتن و ينسبت به خو  

 يعـصب   و ي چون امراض گوارش   ييها يماري نه تنها از ب    يهست
 ماند بلکه ياضطراب مصون م  چون استرس و  يل عوامل يبه دل 

ـ ز بـه دل   يگر ن ي د يها يماريهنگام دچار شدن به ب     در  يل تلقـ  ي
ـ ان توحيـ د فقط مخـصوص اد يکه شا( يمثبت ذهن   ماننـد  يدي

از آن ) دهد يروان خود آموزش مي آن را به پ باشد کهياسالم م
 يکير يبه تعبابد ي ي م بهبوديعتري سري زماني دوره امراض، در

ـ  آن ن  يخـود آدمـ     محققان، از انـسان    ويست کـه در پزشـک     ي
ـ  غرب تعر  يشناس خـود   ،يمـار يدر آنجـا ب    .ف شـده اسـت    ي

.  عـدم سـالمت اسـت   يبه معنا شود و  ي م ي تلق ي منف ينديفرا
 کننـد  ير مـ  ي تفـس  يگري آن را به شکل د     يالمث اس ي احاد يول

مار به سبب تب، بهتراست از عبادت يک شب بي يداريب:"مانند
  .کسالهي

د که بر مـومن گنـاه      يفرما  ي، خدا بر ملک امر م     يماريام ب يدر ا 
  .سديننو
ـ .  بهـم نرسـاند    يماري که ب  يست در بدن  ي ن يريخ  ين بـدن  يچن

  .رساند يهم م ان بهيطغ
 پاک کننده است از گناهـان، و رحمـت           مومن ي از برا  يماريب

  .)۲۱(" استياله
  
  يريجه گينت

کند بـا   يش توجه م ي که انسان به درون وجود خو      يهنگام     
  او وجـوددارد    کنـد در   ي روبروسـت کـه فکـر مـ        ييها يژگيو

  
  

  ود طبـق بـا واقـع باشـد او خـ          ر من يـ ن تصور ازخـود، غ    ياگر ا 
  » مختـال « و رام اي کـر  خواهد داشت که قـرآن    ي وهم يا پنداره

 مثبـت  يابي، ارز ي علم يها آموزه  و يم اسالم يتعال .استده  ينام
داننـد  يجسم او م   گر سالمت روان و    ليشتن را تسه  يخو فرد از 

 ريقرآن بـا تعـاب     در  و »حرمت خود « از آن با   يکه در روانشناس  
ـ » عزت نفس   آدم و  يکرامت بن « اد شـده اسـت و ظهـور آن         ي

 منطبـق بـا واقـع، بـا        ياره   بـه خـود پنـد      يابي با دسـت   يدرآدم
بعـد   در :جملـه  از رديپذ ي متفاوت صورت م   يتي ترب يها وهيش

خـود،   ،يمـورد نظـام هـست    نش به انسان دري ب ي با اعطا  ينظر
ـ    و ينده آدم يآ  و )خيتار(گذشته   ،مرگ ا،يدن بـا   ، يدر بعد عمل

 ل و ير اصـ  يخود غ  (يبرابر کشش نفسان    به مقاومت در   دعوت
 مـذکور،   ي اعطا شده قرآن   يها  به نگرش  يباورمند با ).يوانيح
ـ يشود   ياضطراب کاسته م    و يافسردگ  استرس، يها نهيزم  يعن

کـه   برخورد بـا بحـران هـا     مذکور در ي روان يها عکس العمل 
 ي بودن به بروز امـراض جـسمان     يعير طب يدرصورت تداوم وغ  

ز ي بدن ون  يمني و ا  يستم گوارش يس ه و يتغذ ژه اختالل در  يبه و 
شود به کنترل   ي منجر م  يپوست  و يعصب  و يا وده ر يها يماريب

 يريـ شکل گ  مان و ير عملکرد ا  ين با تاث  يهمچن .نيآ يم فرد در 
 ي براينآ قر يها هيژه با قبول توص   ي واقع گرا به و    ي خود پنداره 

 پرخاشـگرانه و    يرفتارهـا  ،ي ذهن يان برها ي م يخطا از زيپره
ـ  خودرا به سالمت     يجا زي ن ي اجتماع يها ارتکاب جرم   يروان

ن يـ گـر در ا ي دياز سو .دهند ي ميتماعجت ايمقبول ت و يامن و
بهداشـت   ن سـالمت و   يتـام  ن در يد  علم و  ييهمسوموضوع  

  .شود يمجسم وروان انسان آشکار 
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Background and Objective: Since the effect of self-respect upon the mental hygiene and physical health of 

man and his social behavior cannot be ignored, it seems necessary to shed light on the standpoint of religion 

and science in this issue. The importance of this concern is manifested when we choose coexisting 

relationship exist between both religion and science. In this research, we demonstrate the concomitant 

relationship between religion and science concerning self-concept and self-respect and their effect on 

physical and mental health. The word " self-concept " as a social psychological term ,contains this  kind of 

evaluation along with a  series of one’s  beliefs  and feelings  about himself or  others about him, and is equal 

to  the word "Mokhtal" in Quranic terms.  

Materials and Methods: In this descriptive study, the data were collected from the documents and books and 

journals in the libraries.  

Results: Quranic emphasis on creation of an objective- based universe especially in the case of human 

beings causes to understand this fact that man should not miss his valuable pearl of existence very 

heedlessly. In the Social psychology, this kind of attitude toward the existence and man can be as a reason 

for "self -esteem", which is considered as the cornerstone for a normal behavior in society.   

Conclusion: Among the findings of this research is illumination of a mutual relationship existing between 

science and religion and providing some new evidence for the influence of this relationship on health of 

human beings.   
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