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تو،ه بهه «عیهوب نفس(خهود)» یکهى از مفهاهیم مههم در روایهات اسهت کهه بیشهتر شهارحان
ً
هوب نفههس» در
برداشههتى صههرفا اخال ههى از آن ارائههه داد،انههد .میههان دو مفهههو تو،ههه بههه «عیه ج
روایات و «سهم خود» نیکولد در اصالح رواب همسهران رابطهه نددیکهى و،هود دارد .پرسهش
هوب نفهس» در
اصلى تحقی این است که نتایس حاصل از تطبی دو مفهو تو،هه بهه «عی ج

روایههات و «سهههم خههود» نیکههولد در اصههالح و بهبههود روابهه همسههران کدا انههد؟ یافتههههای

تحقی این است که این مفهو غیر از این که دارای ارزش اخال هى اسهت ،بهه عنهوان یه

اصل در تنظیم رفتارهای میان فردی یوجها نید کاربرد دارد .از سهویى دیگهر ،در آموز،ههای
اسالمى ،غیر از تبیین این مفهو  ،راهکارهایى نید برای تسهیل «تو،ه به سهم خود» بیهان

شههد ،اسههت کههه مو،ههب افتههراق نسههبت بههه دیههدگا ،نیکههولد اسههت .روش گههردآور ی داد،ههها،

مبتنى بر بررسى اسناد کتابخانهای و روش توصیفى  -تحلیلى متون است.

سهم خود ،تو،ه به عیوب نفس ،یوج درمانى.
کلیاژه ه اصالح رواب همسران ،ج

مقدمه

در منههابع اسههالمى ،روایههاتى آمههد ،اسههت کههه تو،ههه بههه عیههوب نفههس را بههه عنههوان ی ه
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اخال هههى مىدانه ههد و آن را از سهههعادت انسه ههان به ههر مىشهههمردت به ههرای نمونه ههه مىتهههوان به ههه سه ههخن

امیرالمومنین ۷اشار ،کرد که مىفرمایند:

1
حطو ب َِّل ْنَّشغل ح َّع ْی حب ح َّع ْن حَّع حی ِبَّالنا ؛ َّ

دوشا به حال ان کس که پردادتن به حال دهو.ش او وا از ّ
اوجهه بهه یهوب مهردم بهاز

داشته اس .
شارحان ایهن روایهت ،در تفاسهیر خهود ،تو،هه بهه عیهوب نفهس را بهه عنهوان یه

رفتهار و ارزش

اخال ى برای رشد معنوی انسان بررسى کرد،اند .در روایات دیگر نید از «تو،ه بهه عیهوب نفهس»
برداشتى شبیه به همین معنا صورت گرفته و فق ی

نگا ،اخال ى مورد تو،ه بود ،است.

اما به نظهر مىرسهد روایهاتى کهه تو،هه بهه «عیهوب خهود» را مهورد تی کیهد هرار مىدهنهد و آن را از

سعادت شخص بر مىشمرند ،بار معنایى گسهترد،تری ،غیهر از ارزش اخال هى آن بهرای اصهالح
نفس به همرا ،دارد« .تو،ه به خود» مىتواند به عنوان یه

اصهل در تنظهیم روابه میهان فهردی،

بههه خصههوص ارتبههاط همسههران نیههد معنهها شههود و غیههر از سههعادت اخههروی ،خوشههبختى در زنههدگى

مشههترک را بههه همههرا ،داشههته باشههدت چههرا کههه تو،ههه بههه عیههوب نفههس مىتوانههد نقشههى بىبههدیل در

،هتدهى مثبت تعامالت یوجها ایفا کند.

از دیگر سو ،مایکل نیکولد نیهد در سهاختار درمهانى خهود در موا،ههه بها همسهران نامتعهادل ،از

این عامل بهر ،مى گیرد و تو،ه به «سهم خود» را به عنوان راهکهار درمهانى در روابه یوج معرفهى

مى کنههد .و تههى انسههانههها در روابه دچههار مشههکل مىشههوند ،در مههورد طههرف مقابههل سههنگ تمهها

مى گذارند .از آنجایى که به دنیا از درون پوسته خود مىنگریم ،آسانتر است کهه متو،هه سههم
دیگههران در مشههکالت دو،انبههه خههود شههویم و در ایههن حالههت او را سههرزنش مههى کنیمت ولههى ا گههر

شههخص شههاکى را متو،ههه سهههم او در مشههکل کنههیم ،مسههیله حههل مىشههود .آنچههه افههراد را گرفتههار

مىسازد ،دشوار بودن دیدن سهم خود در مشکالت خویش است.

2

حههال ایههن پرسههش اصههلى مطههرح مىشههود کههه نتههایس حاصههل از تطبی ه دو مفهههو تو،ههه بههه

عیوب نفس» در روایات و «سهم خود» نیکولد در اصالح و بهبود روابه همسهران کدا انهد؟ بهه
« ج

نظههر مىرسههد هههر چنههد دو مفهههو اشههار ،شههد ،در دو نگههرش ،معنههایى مشههترک دارنههد ،ولههى در

آموز،های اسالمى به معنایى بسیار کرفتری تو،ه شد ،کهه مبنهایى الههى در آن و،هود دارد .در

186

 .1نهج البالغه ،خطبه .۱۷۶

 .2خانواده درمانی ،ص.۴۶-۴۴

بهها تو،ههه بههه این کههه در بررسههى «عیههوب نفههس» روایههات اسههالمى در بهبههود فراینههدهای ارتبههاطى

همسههران هههیچ نوشههتاری مشههاهد ،نشههد ،ایههن مقالههه دارای مسههیلهای ،دیههد بههود ،و سههابقهای

ندارد .برخى آثار مرتب با موضوع کلى عبارتاند از .۱ :کتهاب فناون خاانواده درماانی ،نوشهته
هرمن چارلد فیشمن و سالوادور مینهوچین ،تر،مهه فرشهاد بههاری و فهرح سهیا ،تههران :انتشهارات

رشد۱۳۸۴ ،ش .۲ ،کتاب زوج درمانی و خاانواده درماانی شاناختی  -رفتااری ،نوشهته فرانه

داتیلیو  ،تر،مه معصومه اسماعیلى و همکاران ،تهران :انتشارات دانشگا ،عالمهه طباطبهایى،

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

این نوشتار با روش توصیفى -تحلیلى به مقایسه این دو نگرش پرداخته خواهد شد.

۱۳۹۱ش .۳ ،مقالههه «ارائههه الگههوی خههانواد ،درمههانى سهههم گههذاری در حههل تعارضههات خههانواد،»،
نوشته معصومه اسماعیلى ،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،زمستان .۱۳۹۳

از طرفى اندیشمندان اسهالمى نیهد در شهروح حهدیثى ،دیهدگا،های خهود را در بهار ،روایهاتى کهه
ج
«تو،ه به عیوب نفس» را مورد تو،ه رار داد،اند ،ارائه کرد،اند ،اما تا ،ایى که نگارند ،بررسهى
نمود ،،هیچ پژوهشى دربار ،این گونه روایات و تطبیه آن بها ایهن نظر یهه صهورت نگرفتهه اسهت.

بنههابراین« ،تو،ههه بههه عیههوب نفههس» از منظههر روایههات ،بههه عنههوان یهه

راهکههار درمههانى در حههل

تعارضههات یوجههها مههورد بررسههى ههرار نگرفتههه و نقههاط اشههتراک و افتههراق آن بهها نظر یههه «سهههم خههود»

نیکولد مورد کاوش رار نگرفته است و در این زمینه کهار حهدیثى انجها نشهد ،اسهت .لهذا آنچهه

در این نوشتار مورد بررسى رار مىگیرد ،مسیلهمحور بود ،و دارای نوآوری است.
 .1بررسی روایات «توجه به عیوب نفس(خود)»

در روایات اسالمى تو،ه به «عیوب نفس (خود)» با تعابیر مختل

مهورد اشهار ،و تی کیهد هرار

گرفته است که این مقاله به بخشى از این روایات پرداخته و نظر شارحان حدیث را در تفسیر و
شرح این احادیث بیان خواهد کرد.

 .1-1خانواده روایت(روایات مشابه)

امیرالملمنین ۷در روزهای نخست خالفت خود در سال  ۳۵هجری در مدینهه سهخنانى را

ایراد فرمود که در خطبه  ۱۷۶نهج البالغه آمد ،است .حضرت در بخش انتهایى خطبه به این

نکته اخال ى ،این گونه اشار ،مىفرمایند:

ح
َااَّأ حَیااَّالنااا ح حَّطااوب َِّلا ْانَّشااغل ح َّع ْی حبا ح َّعا ْان حَّع حیا ِبَّالنااا ِ َّو حَّطااوب َِّلا ْانَّلا ِال َّ ْیتا ح َّوَّأ کا َّق تا ح َّوَّ
ْ
ح ح
1
ْ
اشتغ َّ ِ طاع ِ َّر ِ ِ َّو َّ کیَّعیلَّخ ِطیئ ِت ِ َّفکان َِّم ْنَّنف ِس ِ َِّیفَّشغ ل َّو َّالنا ح َِّم ْن ح َِّیفَّراح ل َّ؛ ََّّ

 .1نهج البالغه ،خطبه .۱۷۶
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ای مردم ،دوشا به حال ان کس که پردادتن به حهال دهو.ش او وا از ّ
اوجهه بهه یهوب
مردم باز داود و دوشا به حال ان کس که دو داده دشسته ،ووزی دود وا می دوود و بهه
نا

پروودگاوش می پردازد و بر گنا دو.ش مهی گر.هد .چنهین کسهی بهه اصهرح

دو.ش مشغول و مردم از دس او دو اسا.شادد.
در فرمایش دیگری اما  ۷با ی

گفتار پرمعنا به افراد عیب ،و هشدار مىدهد:

ْ ْ
أ کب حرَّالع ْی ِبَّأ ْنَّت ِعیبَّما َِّفی

ْ ح 1
َِّمثل ح َّ؛ ََّّ

بزوگار.ن ی ان اس که ادچه وا دو دود اوس برای د.گران ی بشیاوی.
مرحو خطیب تنها موردی که در سند این کال حکیمانه آورد ،غررالحکم ُآمدی است که

آن را با تفاوتى بدین صورت نقل کرد ،است:

ْ ْ
أ کب حرَّالع ْی ِبَّأ ْنَّتعیبَّغ ْیرک َِِّبا حَّه َّما َِّفی

َّ(اا حَّه َِّفی
ِ

؟ََّّ.

ً
این تفاوت نشان مىدهد که احتماال آن را از منبع دیگری اخهذ کهرد ،اسهتت 2امها در روایهت

دیگری تو،ه به عیوب خود به عنوان مانعى از تو،ه به عیوب دیگران معرفى شد ،است:
ْ
3
ْ
م ْنَّنظر َِّیفَّع ْی ِبَّنف ِس ِ َّاشتغ َّع ْنَّع ْی ِبَّغ ْی ِر اَّه؛ ََّّ

هر کس به ی دود بنگرد ،از ی د.گران بازمادد.
در روایت دیگری دارند ،این صفت با فضیلتترین مرد شمرد ،شد ،است:
ح
ح
عاَ حب ح َّعن حَّعی ِبَّالنا ِ َّ؛َّ4
أفض َّالنا ِ َّمنَّشغلت َّم ِ

بهتر.ن مردم کسی اس که ی های دودش ،او وا از ی های مردم باز داود.
 .۲-۱ژه شن سی
َ
ّ
ملنهث «األ َطیهب» اسهت ،بهه معنهای غبطهه و سهعادتت ماننهدُ :ط َ
هوبى
طوبى از ریشهه طیهب،

َ
ل َ ت 5خوش باشى و نیکبختى بر تو گوارا باد.
ُّ ْ
َّ ْ
الشه ل :حالههت و عارضهههای کههه انسههان را از دیگههر چیدههها غافههل مههىسههازد و
الشه ل و
شه ل،
 .1میزان الحکمه ،ج ،۸ص.۳۲۵

 .2مصادر نهج البالغه ،ج ،۴ص ،۲۶۴به نقل از پیام امیرالمؤمنین ،۷ج ،۱۴ص.۸۱۷
 .3الکافی ،ج ،۱۱ص.۲۱۳
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 .4سراالسرار ،ج ،۲ص.۱۰۸
 .5فرهنگ ابجدی ،ص.۵۸۵

مش ول کرد او را از چیدی.
الع ْیب و َ
عیبَ ،
العاب :کاری است که چیدی به وسیله آن معیوب شود یا ،ایى که دارای
2

کاستى و نقص است 3.نقص ،آنچه از خلقت و وضع اصلى کم یا ییاد است.

4

 .3-1دیدگاه شارحان

اندیشمندان اسالمى ،تو،ه به «عیوب نفس» را دارای ارزش اخال هى دانسهته و پهرداختن بهه

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

َ َ
َ ََ
فراموشى مىدهد (نقطه مقابل آن فراغت است که همهه چیهد بهه یهاد مهىآیهد)1.شه ل ُه عهن کهذات

عیههوب خههود را ،راهکههاری بههرای رشههد و تعههالى اخال ههى و انسههانى معرفههى مى کننههد .نظر یههات

مختلفههى در تبیههین معنههای ایههن روایههات ارائههه شههد ،اسههت کههه مىتههوان گفههت تمههامى آنههها ،بههه

گونهای ی نوع تفسیر اخال ى از این سخنان اهل بیت :است.
َ
ُ
آیههت اَّلل ناصههر مکههار شههیرازی در کتههاب پیااام امیرالمااؤمنین ،۷در شههرح معنههای « َیهها َ ّی َههها
َّ
َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
اس» مى گوید:
الناس ،طوبى جلمن ش له عیبه عن عی ج
وب الن ج
اشاو به ا.ن که هر ادسادی ،جز اولیاء اهّٰلل و معصومان ،:ی .ا یوبی داود .هر گها

به ی جو.ی د.گران پردازد ،از دود و اصرح دو.شتن غافل می شود و هرگز از دظهر
ّ
5
اهذ .ادرق و سیر الی الله به جا.ی دیی وسد.
ایشان با تو،هه بهه ایهن سهخن حضهرت ،پهرداختن بهه عیهوب دیگهران را مهانعى بهرای تههذیب

نفس مىداندت چرا که پرداختن بهه عیبجهویى دیگهران ،مو،هب غفلهت از عیهوب نفهس خواههد
شد و مانعى در مسیر رشد معنوی مى گردد.

مدرس وحید در شرح خهود بهر نهج البالغاه در تفسهیر معنهای ایهن فرمهایش امیرالمهلمنین۷

بیان مى کند:

.عنی اوجه به یه دهود داشهته ،دو صهدد اصهفیه و ازکیهه دفهس دهو.ش شهد و از
ی گو.ی و غیب د.گران دود وا باز داود ،نعنه بر د.گران دزدد.

6

 .1مفردات الفاظ القرآن ،ج ،۲ص.۳۳۳
 .2مقدمه االدب ،ص.۱۸۱
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ایشان نید تو،ه به خود را زمینهای برای تدکیه و تهذیب نفس لمداد مى کنند و پرداختن به

عیوب دیگران را زمینهای برای ورود به معاصى مانند غیبت و طعنه بر دیگران مىدانند.
و اما عباسعلى موسوی در شرح آن ،بر این است که:

فاْیرَّ کل َّملنَّترکَّعی بَّالنا َّوََِّّخیاضَّفَااَّوَّاشاتغ َّبعیا بَّنفسا َّباأنَّنظارَّالَااَّوَّ
أخذَّیفَّاصده اَّوَّعدج ا؛ ََّّ
1

ایام دیر دو ا.ن اس که ادسان یوب مردم وا ار کند و دو انها افحص داند ،بلاهه مشهغول
یوب دود باشد و با دق انها وا بروسی کرد و به اصرح و رجشان پردازد.
دخیل على محمد على در شرحى که بر نهج البالغه دارد ،در تفسیر این بخش مى گوید:
ای َّأهُتَّبالتفتی َّعنَّعی بَّنفس َّوَّفأصلح اَّ .
2

بنابراین مىتوان گفت نظراتهى کهه بیهان شهد ،دارای برداشهتى واحهد و مشهترک از ایهن سهخن
َّ
ُ َ َ ْ َ ََُ َُُْ َ ْ ُُ
اس» دارند و همه شروح بر این تی کید دارنهد کهه
حضرت «طوبى جلمن ش له عیبه عن عی ج
وب الن ج
تو،ه به عیوب خود ،راهکاری برای اصالح نفس و خودسازی است.

اما در شرح دیگر روایهات نیهد برداشهتى شهبیه بهه ایهن معنها بیهان شهد ،اسهت .آیهت اَّلل مکهار
َ
َ
ُ
ش ههیرازی در ذی ههل روای ههت «َ ْک َب ه ُهر ْال َع ْی ههب َ ْن َت جعی ه َ
هب َم هها جفیه ه َ جم ْثل ه ُهه» ،در بی ههان ههبن و زش ههتى
ج
عیب گیری از چیدی که در و،ود خود شخص است ،مى گوید:
ا.ن دشاده ادحطاط فوق العاد فاری کسی اس که مراا ان میشود .به هیین دلیهل
امام ۷ان وا بزوگار.ن ی شیرد اس .

3

بنههابراین ،ایشههان مشههاهد ،عیبههى را در دیگههران در صههورتى کههه خههود شههخص هههم از آن بههه دور

نیست را به عنوان ی رفتار غیر اخال ى معرفى مى کند که مو،ب انحطاط انسان مى گردد.
َ
َ ْ َْ
ْ َََ َ ْ َْ
َ ْ ََ َ
هب غ ْیه جهر ج»،
ابههن میههثم بحرانههى بعههد از ذکههر روایههت« :مههن نظههر جفههى عی ه جب نف جسه جهه اشههت ل عههن عیه ج
بیان مى کند:
هر کس به ی دود بنگرد از ی د.گهران بازمادهد ،از ان وو کهه یه د.گهران وا بهه دهانر
افتقاو دود که او چنین یبی وا دداود ،بازگو میکنهد .پهس اگهر چنهان یبهی وا دو دهود ببینهد،
 .1شرح نهج البالغه ،ج ،۳ص.۱۵۲
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ایشان نید «تو،ه به عیوب خود» را از نگا ،اخال ى بررسهى کهرد ،و تو،هه بهه عیهوب دیگهران را

به عنوان ی

نقص اخال ى معرفى مى کند که همین ی

خود نمود ،و از تو،ه به عیوب دیگران باز دارد.

رذیله اخال ى باید شخص را متو،ه

مصطفى دلشاد تهرانى در توضین این روایت مى گوید:
دداودد پوشادندۀ یوب اس و دوس داود که بندگادش به ا.ن صف متصهف شهودد

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

ّ
اوجه به کاستی دود ،او وا از پردادتن به کاستی د.گران و اوجه به ان باز میداود.

1

که شارادۀ پاکی از الودگی به گنا .ا پوششی که دداودد بر گناهان ادمی افاند اس ،
پرهیز از پردادتن به زشتیهای د.گران و ی جو.ی ادان اس .

2

او پرهید از تو،ه به عیوب دیگران را با اشهار ،بهه سهتارالعیوب بهودن خداونهد ،کمهال اخال هى

انسان مىداند.

بنهابراین ،اک هر شهروح بهر ایهن تی کیهد دارنهد کهه تو،هه بهه عیهوب خهود ،راهکهاری بهرای اصههالح

نفس و خودسازی است.

نگهها ،اندیشههمندان اسههالمى بههر ایههن اسههت کههه از ایههن روش ،تنههها یه

برداشههت اخال ههى ارائههه

دهنههد و آن را زمینهههای بههرای رشههد معنههوی انسههان معرفههى نماینههد و از ایههن طری ه مسههیر کمههال و

رسیدن به لههای تعهالى را همهوار نماینهدت امها بهه نظهر مىرسهد تو،هه بهه «عیهوب نفهس» ،غیهر از
این که دارای ارزش اخال هى اسهت و در خودسهازی کهاربرد مهلثری دارد ،مىتوانهد بهه عنهوان یه
راهکار حل تعاری در رواب میان فردی ،به ویه ،ارتباط همسران مورد تو،ه رار گیرد.
 .۴-1نقش «توجه به عیوب نفس» در اصالح روابط میان فردی

روابه ه همسهههران از اهمیهههت و یهههه،ای در خهههانواد ،برخهههوردار اسهههت .کارشناسهههان خهههانواد،

راهکارهایى برای اصالح رواب آنها ارائه کرد،اند ،اما تها زمهانى کهه زن و شهوهر بهه عیهوب خهود
وا

نباشند ،هدمى بهرای اصهالح نقصههای خهود بهر نخواهنهد داشهت .لهذا زن و شهوهری کهه

خههود را تهههى از نقههص بداننههد ،هرگههد بههرای اصههالح رفتارهههای خههود تالشههى انجهها نخواهنههد داد و
ً
چههون طههرف مقابههل را مقصههر مىداننههد ،دائمهها منتظههر ت ییههر از طههرف مقابههل هسههتند .لههذا هرگههد
روابطشهان اصههالح نخواهههد شههدت ی یههرا همان گونههه کههه مههرد منتظههر اصههالح از طههرف زن اسههت و در
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خود هیچ ت ییری انجا نمىدهد ،زن نید منتظر اصالح از طرف شوهر است.

تو،ه به عیوب دیگران زمینه نارضایتى و انتقاد ییاد را فراهم خواهد نمود که سردی رابطه را
ً
در پهى خواههد داشههت .کسهى کهه دائمهها از همسهرش شهکایت و گالیههه مى کنهد ،در اصههل او را از
خههود دور مى کنههدت چههرا کههه اک ههر انسههانها از افههرادی کههه ی یههاد انتقههادگر هسههتند ،فاصههله گرفتههه و

دوری مى کنندت امها ا گهر زن و شهوهر بهه عیهوب خهود تو،هه کننهد ،انتقادهها و ایرادگیریهها بسهیار
کم خواهد شد و زمینه برای رابطه گر و صمیمیت فراهم خواهد شد.

از طرفى مىتوان گفت که انسانها هم صفات اخال ى مثبت دارند و هم منفى ،و ما بها نهوع

رفتار خود ،صفات خوب یا بد آنهها را تحر یه

مهى کنیم تها در برابهر مها وا کهنش مثبهت یها منفهى

نشان دهند .و تى به عیوب طرف مقابل تو،ه مى کنیم و او را به دلیل نقصى کهه دارد سهرزنش

مى کنیم ،در اصل صفات بد او را تحری

مى کنیم تا واکنش منفى به ما نشان دهدت اما و تهى

در مشکالت ارتباطى به عیوب خود تو،ه مى کنیم و از طرف مقابل به دلیل رفتارههای ناپسهند

خود ،عذرخواهى مى کنیم ،در اصل صفات خوب اخال ى طرف مقابل را تحری

مهى کنیم تها

واکنش مثبتى بهه مها نشهان دههد .لهذا در اک هر مهوارد مشهاهد ،مهى کنیم کهه و تهى یکهى از یوجهها

کوتا ،مىآید ،طرف مقابل هم سهم خود را راحتتر بول مى کند.
ً
تعههامالت زن و شههوهر معمههوال بههازخوردی اسههتت بههدین بیههان کههه رفتارهههای شایسههته از یکههى،

واکنشهه های مناسهههب از طهههرف دیگهههر را بهههه دنبهههال خواههههد داشهههت و رفتارههههای نامناسهههب،
واکنشهای منفى را در پهى دارد .بنهابراین ا گهر یکهى از طهرفین بهه عیهوب خهود تو،هه نمایهد و بهه
اصالح آنها بوردازد و رفتارهای نامناسب را در و،ود خود کهم کنهد ،در نتیجهه در واکنشههای

طههرف مقابههل تههیثیر مثبتههى خواهههد داشههت و بازخوردهههای مناسههبى را دریافههت خواهههد نمههود.
بن ههابراین ا گ ههر ه ههر ک ههدا از زن و ش ههوهر رفتاره ههای مناس ههب انج هها دهن ههد ،پاس ههخهای مناس ههب

دریافههت خواهههد نمههود و از ایههن طریه تو،ههه بههه «عیههوب نفههس» زمینههه را بههرای اصههالح تعههامالت

همسران ایجاد خواهد نمود.

ً
مشاهد ،و درک عیوب دیگران برای انسان معموال آسانتر است .لذا افراد ،در موارد ی یهادی،

متو،هه عیبهى در و،ههود خودشهان نمىشهوند ،ولههى همهان عیهب را در دیگههران بهه راحتهى متو،ههه
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شد ،و عملى زشت مىپندارند.
آیت اَّلل مکار شهیرازی در کتهاب پیام امیرالمؤمنین ۷بعهد از بیهان روایهت « ََ ْک َب ُهر ْال َع ْیهب ََنْ
ج
ُ
َت جع َ
یب َما جفی َ جم ْثل ُهت بزر ترین عیب آن است که آنچه را در خود توسهت ،بهرای دیگهران عیهب

اشاو به ا.ن که چنین ادسادی دهود داوای یبهی اسه و ان وا داد.هد میگیهرد؛ حتهی
میان اس به ان افتقاو کند؛ اما هنگامی که ا.ن ی وا دو د.گران میبیند ،زبهان بهه
داوهش میگشا.د و صاح ان ی وا مرم و سهرزدش میکنهد و گها بهر سهر او
1

فر.اد میزدد.
ً
انسان باید دائما تو،ه بهه عیهوب خهود را مهورد تو،هه هرار دههد .آنچهه کهه زمینهه پهرداختن بهه

عیههوب دیگههران را فههراهم مى کنههد ،بىعیههب پنههداری خههود اسههت .کسههى کههه خههود را بههىنقص

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

بشماری» ،مى گوید:

لمههداد کنههد  ،خههود بههه خههود فکههرش متو،ههه دیگههران خواهههد شههدت ولههى کسههى کههه خههود را مملههو از

نقصهههای متعههدد ببینههد ،درگیههر خههود خواهههد شههد و ذهههنش متو،ههه دیگههران نخواهههد بههود و در
بعضى موارد تا حدی مش ول به خود خواهد شد که عیوب دیگران را نخواهد دید.

بنابراین ،مىتوان گفت کهه تو،هه بهه «عیهوب نفهس» غیهر از این کهه ارزش اخال هى دارد ،تهیثیر

ییادی بر تعامالت همسران مىتواند داشته باشد و از طری اصالح عیهوب از طهرف ههر کهدا از

یوجها ،فرآیند ارتباطى بهبود پیدا خواهد کرد.
 .۵-1موانع توجه به «عیوب نفس(خود)»

درمانى با رویکرد سیستمى ،توصیه مى کنند که هر کدا از زن و شوهر به سهم خهود
در یوج
ج

به مشکالت تو،ه کرد ،و آن را اصالح کنندت امها ایهن گونهه نگها ،بهه انسهان سهاد،انگارانه بهود ،و

نشان از این دارد که با سیستم و،ودی و امور نفسهانى انسهان بسهیار سهطحى برخهورد مى کننهدت

چرا که تو،ه کردن به سههم خهود در مشهکالت ارتبهاطى و پهذیرفتن عیهوب نفهس ،امهری آسهان و

س هههل نیس ههتت همچنان ک ههه بس ههیاری از اف ههراد حت ههى ب هها عل ههم ب ههه ای ههن مهارته هها نمىتوانن ههد
آنچنان که باید سهم خودشان را در مشکالت ارتباطى بوذیرند و در اک ر موا هع طهرف مقابهل را
علت مشکالت تصور مى کنند.

آنچههه افههراد را گرفتههار مىسههازد ،دشههوار بههودن دیههدن سهههم خههود در مشههکالت خههویش اسههت.

بنابراین مشکل اصلى دشوار بودن تو،ه به سهم خود و عیوب نفهس و مشهکالت رفتهاری خهود

در چرخههه ارتبههاطى اسههت .بایههد تو،ههه داشههت کههه دلیههل ایههن موضههوع ،پیچیههدگى نفههس انسههانى
اسههت کههه بههه غیههر از عوامههل مههادی ،امههور معنههوی تههیثیر بسههیار ی یههادی در آن دارنههد .بیماریهههای
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193

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

نفسانى ،مانع تو،ه انسان به رفتارهای ناشایست خود در تعامل مىشود که در ادامه بعضهى از

عوامل مهم اخال جى عد تو،ه به «عیوب نفس» را بررسى مى کنیم .معرفى ایهن عوامهل مو،هب
شناخت کافى و رفتار طب مبانى دینى شد ،و «سهم خود» کاربردی مىشود.
 .1-۵-1خدا فراموشی

بر اساس مبانى رآنى ،فراموشى خدای تعالى در زندگى دارای آثاری است کهه ،برانناپهذیر

است .از ،مله این آثار مىتهوان بهه «بحهران هو یهت» یها «خودفراموشهى» اشهار ،کهرد کهه بهدترین و

بت فراموشى خدا در زندگى اسهت .شخصهى کهه دچهار خودفراموشهى شهد،،
خطرناکترین عا ج

هرگد نمىتواند به عیوب خود تو،ه کند و نقصهای خود را در تعامالتش بهول کنهد و همیشهه
دیگران را مقصر لمداد مىکند.

در آیههای مختلفى از رآن کریم به این نکته مهم تو،ه شد ،استت به عنوان نمونه:
ََ ََ ُ َ
َ ُ ُ َ َ َ
سهه أن ُف َس ُه )؛
( َو ل تک ن ا کهل یذ َنن ن ُس ا الله رأن

1

از ان کسان مباشید که ددا وا فراموش کرددد و ددا دیز چنان کرد اا دود وا فراموش کنند.
عالمه طباطبایى در ذیل این آیه مىفرماید:
چنین کسی پروودگاو دود و بازگشتش به سوی او وا فراموش میکند ،و از اوجه به ددا
ا راض دیود  ،به غیر او اوجه میکند .دتیجه هیه ا.نها ا.ن میشود که دودش وا ههم
فراموش کند ،برای ا.نکه او از دودش اصووی داود که ان دیس .

2

اما خمینى= ریشه بیماری روحى مانند خودخواهى و غفلهت از عیهوب نفهس را فراموشهى

خدا معرفى کرد ،و در بیانى چنین اشار ،مىکنند:

بدان که ادسان به واسطه ح ِ دفس و دوددواهی و دودبینی ،از دود غافل شود و چهه بسها
که دقصانها و ی ها.ی دو اوس و او انها وا کیهال و حسهن ،گیهان کنهد .و اشهتبا بهین
صفات دفس بسیاو ز.اد اس  ،و کم کسی اس که بتوادد ایییز صحیح بین انهها بدههد .و
َّ َ
ا.ن .ای از معادی. ،ا .ای از مراا دسیان دفس اس کهه از دسهیان حهق  -جهل و هر -
حاصل شد اس .

 .1سور ،حشر ،آیه .۱۹
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 .2المیزان ،ج ،۱۹ص.۳۷۸

 .3شرح جنود عقل و جهل ،ص.۱۳۱

3

هت خههود و عههد پههذیرش آنههها ،ریشههه در خدافراموشههى دارد کههه از بزر تههرین
رفتارهههای ناشایسه ج

بیماریهههای معنههوی انسههان محسههوب مىشههود و عههاملى بىبههدیل در خودسههازی اسههت کههه در
تعامالت میان فردی نمود دارد.
ُ .2-۵-1عجب یا خودپسندی

ابن فارس در مقاییس اللغه ،عجب را این گونه معنا مى کند:
ج ان اس که ادسان دودش وا بزوگ بشیاود.

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

بنههابراین مىت ههوان گفههت ک ههه عام ههل بسههیاری از غفلتورزیه هها نس ههبت بههه عی ههوب نف ههس و

1

در فرهنگ فارسی عمید نید واژ،های «خودپسندی و خودپرسهتى» بهرای همهین منظهور بهه کهار

رفته است 2.طبرسى در تعری

آن مى گوید:

ج .عنی ادمی از فضهیل دهو.ش دو شهگف باشهد و ا.هن داپسهند اسه ؛ ز.هرا
دوددواهی اس .

3

نرا ى نید در معراج السعاده بیان مى کند:
ج  ،و ان باوت اس از ا.نکه ادمی دود وا بزوگ شیاود ،به جه کیهالی کهه دو
دود ببیند؛ دوا ان کیال وا داشته باشد .ا دداشته باشد و دود هیچنان دادد کهه داود .و
دوا ان صفتی وا که داود و به ان میبالد ،فی الواقع هم کیال باشد .ا ده.
تمههامى ایههن معههانى و تعههاری

متضههمن یهه

4

نههوع خههودبینى و خودپسههندی و خودسههتایى

هستند که مانع اصلى تو،ه انسان به عیهوب خهویش محسهوب مىشهوند .و بعیهد اسهت کهه بها

و،ود این رذیله اخال ى بتوان به خود پرداخت.

در روایات صفت ناپسند عجب نکوهش شد ،استت به عنوان نمونه على ۷فرمود:
5
ا حلع ح
جبَّآف َّالشرف؛ ََّّ

دهودپسندی ،افه ِ شهراف و بزوگی اس .
 .1معجم مقاییس اللغه ،ج ،۴ص.۲۴۳
 .2فرهنگ عمید ،ص.۴۶۷

 .3مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،۹ص.۱۴۸
 .4معراج السعاده ،ص.۲۶۵

 .5میزان الحکمه ،ج ،۱۱ص.۳۴۴۸
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رآن کریم نید با تعابیری مانند تزیین عمل ،خودستایى ،گمان بر خوب بودن عمهل خهود ،از

زشتى عجب و خودپسندی پرد ،برداشته و بیان مىدارد:
ََ

َ

َ

(أر َمن ُز ِّی َن ل ُه ُس ُء َع َم یلهی ر َر ُآُ َح َسنه)؛

1

ا.ا کسی که یل بدش بهرای او اواسههته شهد و ان وا دهوب و ز.بها میبینهد (هیادنهد
کسی اس که واقع وا ان چنانکه هس می.ابد)؟
شهید مطهری در این بار ،بیان مىدارد:
هر فردی ادگا که به دودش دگا میکند و به ا یال دهودش دظهر مهیافانهد ،ینهک
دوشبینی به چشم میزدد و ادگا که به د.گران و ا یال د.گران دظهر مهیکنهد ینهک
بدبینی و بدگیادی ،و دتیجه ا.ن اس که هیچ کس شقص دود وا اقصیرکاو دیهیدادهد
و چنین میپنداود که اقصیر متعلق به د.گران اس .

2

انسانى که محبوب خودش وا ع شد ،ضاوتهای وا عبینانههای از خهود نخواههد داشهت و

رضههایت نفههس را بههه حقیقههت تههر،ین خواهههد داد و همیشههه دیگههران را مقصههر اصههلى لمههداد

مى کند.

 .3-۵-1غرور یا ّ
تکبر

یک ههى دیگ ههر از بیماریه ههای نفسهههانى و اخال ههى ،کب ههر و تکب ههر اسهههت .ای ههن بیم ههاری  -کهههه

انسانهای فراوانى را درگیر خود نمود - ،مو،هب مىشهود انسهان دچهار یه

نهوع خهودبزر بینى

شد ،و از تو،ه به عیوب خود غافل گردد .راغب اصفهانى دربار ،معنای کبر مى گوید:

کبر حالتی اس که ادتصاص به ادسان داود و باوت اس از شگفتی ادسهان از دهودش ،و
ان به دلیل ا.ن اس که ادسان جا.گا دودش وا بزوگار از د.گران میدادد.
اندیشمند علم اخالق نرا هى در معاراج الساعاده ،کبهر را حهالتى توصهی

3

مى کنهد کهه آدمهى

خود را باالتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشهد و تفهاوت آن بها عجهب را

این گونه بیان مى کند که در عجب ،آدمهى خهود را شخصهى دانهد ،و خودپسهند باشهد ،ا گهر چهه

پای کسى در میان نباشد و خود را با فرد دیگری مقایسه نکندت ولهى در کبهر ،فهرد دیگهری ههم در

 .1سور ،فاطر ،آیه.۸
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 .2مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،۲۳ص.۷۷۶ -۷۷۴
 .3مفردات الفاظ القرآن ،ص.۶۹۷

در روایات مختل

اسالمى به این نکته تو،ه شد ،و مهدل ارتبهاطى ّ
متکبرانهه بها خهانواد ،در

روایات نکوهش شد ،استت به عنوان نمونه ،پیامبر ۹مىفرماید:
بهتر.ن مردان ّام من ،ادادی هستند که دسب به دادواد دود دشن و ّ
متابر دباشند و
بر ادان ارحم و دوازش کنند و ادان وا موود ظلم قراو ددهند.

2

نید در روایات ،خدمت به خانواد ،یکى از روشهای درمان کبر معرفى شد ،است:

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

میان است تا خود را از آن برتر ببیند و باالتر داند.

1

به واستی که دوش داوم مرد با دوشحالی و افتقاو چیهزی وا بها دسه دهودش بهرای
دادواد اش ببرد و به ا.ن وسیله کبر وا از دود دوو کند.

3

خداوند در آیهای از رآن کریم مىفرماید:
َ

َ

َ

ُ
ک یل ال یب ُم َتک یب ٍر)؛
( َیط َب ُع ا َلل ُه َعلإ

4

متابر ّ
دداودد بر دل هر ّ
جباوی مهر میدهد.

این ویهگى در و،ود انسان ،بر رواب یو،ین تیثیر منفى داردت چرا که هر کدا از آنهها خهود را

برتههر از دیگههری دانسههته و تمهها رفتارهههای خههود را مثبههت لمههداد مى کننههد .لههذا نمىتواننههد سهههم

خود در مشکالت را ببینند و تصور مى کنند مقصر ،طرف مقابل است.

نتیجه ،این که تو،ه به سهم خود در رواب میان فردی ،کاری ساد ،و سهل نیست و تنها با

توصیه و مهارتآموزی حل نخواهد شد و برای ت بیت این مهارت در و،ود خود ،ابتدا بایهد بهه
معرفههت و شههناختى صههحین از سیسههتم نفسههانى خههود دسههت یافههت و عههد تمایههل انسههان بههه

عیههوب نفههس را ریشهههیابى کههرد و از راهکارهههای درمههانى مههلثر و متناسههب بهها آن کههه در اخههالق

اسالمى و متون دینى مورد اشهار ،هرار گرفتهه بههر ،بهرد ،تها ایهن رذیلهه نفسهانى ،اصهالح شهد ،و در

رفتار و رواب میان افراد ،به ویه ،همسران نمود پیدا کند.
 .2نظریه «سهم خود» نیکولز

کم

به یوجها در حل مشکالت و تنشها ،هموار ،مورد تو،ه اندیشهمندان بهود ،اسهت .بها

 .1معراج السعاده ،ص.۲۸۷

 .2مکارم االخالق ،ص.۲۱۷

 .3میزان الحکمه ،ص.۱۷۲۲
 .4سور ،غافر ،آیه.۳۵
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گسههترش دانههش روانشناسههى در ههرن بیسههتم ،بههه تههدریس یوجدرمههانى در الههب خههانواد،درمههانى
شکل گرفت .اکنون رویکردهای ییادی برای سامان دادن خانواد،ها و اصهالح روابه زناشهویى

تالش مى کنند.

1

مایکل نیکولد بهه عنهوان خانواد،درمهان گر  -کهه تعهامالت و مشهکالت یوجهها را بررسهى کهرد،

است  -در کتهاب خانوادهدرمانی خهود ،سرگذشهت ایهن رشهته را بهه نحهوی عهالى نقهل مى کنهد.

یهههافتن کتهههابى خوانهههدنىتر و راهنمهههایى پرمحتهههواتر از ایهههن کتهههاب در حهههوز ،خانواد،درمهههانى و

یوجدرمانى بسیار دشوار است.

2

او در ایههن کتههاب مشههکل یو،ههین را بههه عنههوان «مشههکل تعههاملى» چههارچوببنههدی مههىکنههد تهها

مشارکت زن و شوهر برای درمان تیمین گردد 3.این نظریه در مقابل نظریه درمان فهردی هرار گرفتهه کهه
ایل است برای اصالح رواب یوجهها ،بایهد ههر کهدا از زن و شهوهر تحهت درمهان فهردی هرار بگیرنهد،

اما در یوجدرمانى مشکالت به صورت تعاملى و ارتباطى مورد تو،ه رار مى گیرند.

کلید موفقیت در حل مشکالت یو،ین ،در تشوی آنها ،به دیدن مشکل به عنوان مشهکل

بین فردی و ارتباطى است ،و رسانیدن آنان به این نقطه نظر که چگونهه بایهد بها کمه

یکهدیگر

مشهکل را حهل کننهد 4.بهه عبهارتى دیگهر ،محیطهى را مىتهوان فهراهم نمهود کهه تهیثیر معنهاداری بههر

شکل گیری سالمت شخصیتى همسران داشته و در ارتباطات میان آنها تیثیرگذار باشد.

5

مفهههو «علیههت حلقههوی» مهمتههرین مفهههومى اسههت کههه تعههاملى بههودن مشههکالت یو،ههین را

تبیین مىکند ،و راهکاری که با تو،ه به این مفهو برای اصالح روابه ج یو،ینهى ارائهه مىشهود،

«تو،ه به سهم خود» در مشکالت ارتباطى یوج است.
 .1-2علیت حلقوی(چرخشی)

در میان اندیشمندان خانواد ،درمانى این اعتقاد و،ود دارد که ریشه اک ر مشکالت یو،ین

ب ههه دلی ههل افت ههادن در دا الگوه ههای نادرس ههت ارتب ههاطى و اش ههکال در گفتگ ههو و تعام ههل ناس ههالم

آنهاسهت 6.ت ییهر در نههوع تعهامالت یوجههها و اصهالح الگوهههای ارتبهاطى آنههها مىتوانهد مو،ههب
 .1زوج درمانی با روی آورد اسالمی ،ص.۶
 .2خانواده درمانی ،ص.۲۵
 .3همان ،ص.۵۰-۵۲

 .4زوج درمانی کاربردی ،ص.۹۳
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5. Larson, p 183.
6. Kendall, p 426.

هودن مش ههکالت یو ،ههین را تبی ههین مى کن ههد ،مفه ههو «علی ههت چرخش ههى» ی هها «علی ههت
ارتب ههاطى ب ه ج

حلقوی» است که مایکل نیکولد 1در کتهاب «خانواده درماانی؛ نظریاهها ،مفااهیم و رو هاا»

2

طرح نمود .روانشناسى سنتى و یوجدرمانى از مشکالت ارتباطى یوجها تحلیهل متفهاوتى ارائهه

مى دهند .نظریه اول ایهل بهه خطهى بهودن مشهکالت زن و شهوهرها اسهت ،ولهى در نگها ،دو بهه
حلقوی (چرخشى) بودن مشکالت تی کید مىشود.

به لحهاظ سهنتى ،بیمهاری روانهى را عالمتهى از ناکارآمهدی درونهى بها علهل تهاریخى مىداننهد.

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

بهبههود رواب ه آنههها شههود و زمینههه را بههرای حههل مشههکالت فههراهم نمایههد .مهمتههرین مفهههومى کههه

تو،یههای خطى به ایهن شهکل هسهتند کهه «اله » علهت «ب» اسهت .ایهن نهوع تفکهر در برخهى

موا ع خوب عمل مى کند ،اما مشکالت انسان دری پیچید،تر هسهتند 3.عوامهل مختلفهى در

شههکل گههىی رفتارهههای انسههان مههلثر اسههت و نمىشههود ریشههه رفتارهههای ارتبههاطى زن و شههوهرها را
تنها به علل درونى نسهبت دادت چهرا کهه انسهان پیچیهد،ترین سیسهتم روانهى و رفتهاری را در بهین

مو،ودات داراست.

با تو،ه به نظریه دو  ،فری بر این است که مسائل رابطههای بهه دلیهل بیمهاری ،شهرارت و یها

بىمسئولیتى یکى از یو،ین نیست ،بلکه در نتیجه چرخه پیچید ،تعاملها است که هر یوج

در آن مشارکت دارندت 4چرا که یوجدرمان گران علت مشکل را علل بیرونى و ارتبهاطى مىداننهد
تا عوامل درونى هر کدا از زن و شوهرها.

نظریه ارتباطات ،علیت خطهى یها ،سهتجو بهرای انگید،ههای نهفتهه را نمىپهذیرد .در عهوی

این مهدل متو،هه علیهت حلقهوی اسهت و تعهامالت مو،هود در زمهان حهال را بررسهى مى کنهد .تها
زمانى که یوجها مشکالت خود را به صورت خطى حسابرسى مى کننهد ،کمتهر احتمهال دارد
ت ییر کنند.

5

بنهابراین مىتههوان گفههت بها تو،ههه بههه نظر یهه «علیههت چرخشههى» ،زن و شهوهر هیچ کههدا علههت

 .1پرفسور مایکل پى نیکولد  Michael P. Nicholsاستاد روانشناسى دانشگا ،ویلیا و مری & The College of William

 Maryدر شههر ویلیهامزبر ایالهت ویر،ینیها در آمریکها اسهت کهه در سهال  ۱۶۹۳تیسهیس شهد .زمینهههای تخصصهى وی
عبارتان ههد از :روانشناس ههى ب ههالینى ،خ ههانواد ،درم ههانى و پو ی ههایى یوجه هها (بهههه نقهههل از سهههایت دانشهههگا ،ویلیههها و مهههری:
.)www.wm.edu

2. Family therapy: concepts and methods.

.3خانواده درمانی ،ص.۴۴

 .4زوج درمانی کاربردی ،ص.۴۳
 .5خانواده درمانی ،ص.۳۲۵
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اصلى و مقصر صد در صد مشکالت ارتباطى نیستند ،بلکه ههر کهدا سههمى از مشهکل را دارا
هسههتند کههه بایههد بههرای رفههع تعههاری ،هههر دو مشههارکت نماینههد و سهههم مر بههوط بههه خههود را اصههالح

نمایند ،برخالف نظریه «علیت خطى» که یکى از یوجها را علت اصلى معرفى مى کند.
« .2-2سهم خود»

یادگیری تفکر حلقوی در رواب  ،شخص را ادر مىسهازد بهه نصه

معادلهه  -کهه در اختیهار

اوسههت – بیندیشههد ،نههه آن بخههش طههرف مقابههل کههه در اختیههار او نیسههت .آنچههه افههراد را گرفتههار

مىسازد ،دشوار بودن دیدن سهم خهود در مشهکالت خهویش اسهت 1.لهذا تقو یهت تفکهر حلقهوی

در میان یوجها ،در تو،ه دادن آنها نسبت به عیوب خود ملثر بود ،و پرداختن به سهم خود در
مشکالت را تسهیل مىنماید .این نظریه مهانع از ایهن مىشهود کهه زن و شهوهر همهدیگر را مقصهر
اصلى لمداد کنندت ییرا مشکالت را نتیجه تعامل نهامطلوب دوطرفهه تلقهى مى کننهد کهه بهرای

اصالح باید هر دو باهم مشارکت کنند.

آوردن آن را ت ییهر دههد.
کسى که خواستار ت ییر در طرف مقابل است ،باید شهیو ،بهه دسهت
ج

زنى که مرتب به شوهرش غر مىزند که و ت بیشتری را با او بگذارد ،باید بیاموزد کهه ایهن بهاهم
بودن را شیرینتر و ،ذابتر کند 2.ههر کهدا از زن و شهوهری کهه بهه دنبهال ت ییهر در رفتهار طهرف

مقابل است ،بهتر است از خودش شروع کند تا بازخوردهای مناسبى دریافت کند.

و تى شما ت ییر مى کنید ،ناخودآ گا ،همسرتان نید در رواب خود ت ییراتى بهه و،هود مهىآورد

و وا کههنش مثبههت نشههان مىدهههد .و تههى ا ههدا ،دیههدی انجهها مىدهیههد ،بههه ناچههار وا کههنش

متقههابلى بههه و،ههود مىآور یههد .حتههى کمتههرین تههالش و ا ههدا شههما مىتوانههد تههیثیر بزرگههى بههر ،ههای
بگهذارد 3.در وا هع ،بها تو،هه بهه بهازخوردی بهودن تعهامالت ،مىشهود گفهت بهتهرین راهکهار بههرای
ت ییر در ارتباط این است که ت ییر را از خودمهان شهروع کنهیم .ا گهر مها یه

رفتهار خهود را اصهالح

نماییم ،به همان میدان در بهبود ارتباط خود با همسر خود ملثر خواهیم بود.

زن و شوهر هر کدا اصرار دارند که دیگری مشکل ایجهاد مى کنهد و ههر کهدا منتظهر دیگهری

اسههت تهها ت ییههر کنههد .بیشههتر افههراد از میههدان تهیثیر رفتههار خههود بههر رفتههار اطرافیانشههان اری یههابى کمههى
ً
رفتار دیگری است .را ،حلى که بهه نظهر مىآیهد،
دارند .معموال به نظر مىرسد مشکالت نتیجه ج
 .1خانواده درمانی ،ص.۴۶-۴۵
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 .3مهارتهای زناشویی ،ص.۸

ما بیشتر خواهد شهدت ولهى از آنجها کهه خهود را مقصهر نمهىدانیم ،ههیچ حرکتهى نیهد بهرای اصهالح

خود انجا نمىدهیم و همیشه منتظر شروع از طرف مقابل هستیم.

در ادامه با بهر،مندی از دانش یوجدرمانى با بررسى تطبیقى تو،ه به «عیوب نفس» و نظر یهه

«سهم خود» نیکولد ،به بیانى ،دید و کاربردی از معنای روایات دست خواهیم یافت.
 .3تطبیق «عیوب نفس» با «سهم خود»

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

این است که دیگران ت ییر کنند 1.اگر کمى به نقصهای خهود تو،هه کنهیم ،انگیهد ،اصهالح در

میان «سهم خود» از دیدگا ،مایکل نیکولد و «عیوب نفس»  -کهه در روایهات مهورد تی کیهد هرار

گرفته است  -و،و ،اشتراک و افترا ى و،ود دارد که در فهم معنای این روایات نید ملثر است.

مىتههوان گفههت این کههه روایههات ،تو،ههه بههه «عیههوب خههود» را مههورد تی کیههد ههرار مىدهنههد ،بههار

معنایى گسترد ،تری را غیهر از اصهالح نفهس بهه همهرا ،دارد .ایهن توصهیه بهه عنهوان یه

اصهل در

تنظههیم رواب ه میههان ف هردی ،بههه خصههوص ارتبههاط همسههران نیههد معنهها مىشههود و غیههر از سههعادت
اخروی ،خوشبختى در زندگى زناشویى را نید به همرا ،خواهد داشتت چرا کهه تو،هه بهه عیهوب

نفس مىتواند نقشى بىبدیل در ،هتدهى مثبت تعامالت یوجها در بر داشته باشد .از آنجها
ً
که معموال انسانها رفتار دیگران را بها خودشهان ،خهود تنظهیم مى کننهد ،کسهى کهه در برخوردهها

حریمها را رعایت مى کند ،به طرف مقابل ناخودآ گا ،مى گوید حریم را رعایت کن .کسى که با
دیگری محترمانه رفتار کند ،پاسخهای محترمانه دریافهت خواههد کهردت رفتارههای محبهتآمید
بازخوردهههای گرمههى را بههه همههرا ،خواهههد داشههت و در مقابههل ،کسههى کههه در مقابههل همسههر خههود

رفتارهای نامناسب دارد ،واکنشهای نامطلوبى دریافت خواهد نمود .بنابراین مىشهود گفهت
با تو،ه به توصیه این روایات ،بهترین روش برای اصالح تعامالت یوجها ،شروع از خود اسهت.

اگر زن و شوهرها به ،ای تمرکد بر عیوب طهرف مقابهل ،بهر رفتارههای ناشایسهت خودشهان تمرکهد

کرد ،و به اصالح کاستىهای خود مش ول شوند ،بهه تهدریس بها ت ییهر رفتارههای خهود در ،ههت
مثبت ،بازخوردهای مناسبى از همسر خود دریافت خواهند کردت ولى ا گهر در مشهکالت منتظهر
ت ییر از طرف مقابل باشیم ،چه بسا او نید همین انتظار را از ما دارد .لذا هیچ مو ع رابطهه میهان

فههردی یوجههها بهبههود پیههدا نخواهههد کههرد .از ایههن ،هههت تو،ههه بههه عیههوب خههود و تههالش در ،هههت
روش اصالح الگوههای ارتبهاطى اسهت .این کهه روایهات نیهد تها ایهن حهد بهه
اصالح آنها ،بهترین ج

 .1خانواده درمانی ،ص.۳۲۵
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عیههوب نفههس تو،ههه مىدهنههد ،در اصههل ،غیههر از این کههه بهها ایههن روش زمینههه بههرای خودسههازی و
اصالح عیوب نفس فراهم مىشود ،رواب شخص با دیگران نید تنظیم مىشهود .لهذا مىتهوان از
این روش به عنوان یکى از ملثرترین راهکارهای درمانى در تعامالت یوجها بهر ،برد.
هههر یه

از نیکههولد و آموز،هههای اسههالمى در مشهها،رات همسههران و مشههکالتى کههه بههه و،ههود مىآیههد و یهها

بههرای تعههالى خههانواد ،،محاسههبه و تو،ههه بههه ضههع های خویشههتن را مههورد تی کیههد ههرار مىدهنههد .هههر دو

معتقدنههد هههر ی ه

از همسههران بایههد ویهگىهههای خههویش را نیههد مههورد وا کههاوی ههرار داد ،و سهههم خههود در

مشکالت را لحاظ نمایند تا ارتباط همسران از آسیبهای احتمهالى پیشهگیری شهد ،و یها درمهان گهردد

و مسهیر رشهد و تعهالى فههراهم شهود .در غیهر ایههن صهورت ،ههر کهدا از همسههران دیگهری را محکهو نمههود ،و
هیچ سازشى شکل نخواهد گرفت .با و،ود اشتراکات فراوانى کهه در بهاال دیهدیم ،تمهایدات اساسهى نیهد
بین گفتمان دینى در بحث یوجدرمانى با یوجدرمانى معاصر و،ود دارد.

یُ .مدل ارتباطى نیکولد ،مکانیکى و دوطرفه بود ،و خهدا در ایهن نهوع رابطهه حضهور نهدارد.
مهدل

باید تو،هه داشهت کهه فراموشهى خهدا و فقهدان او در روابه ج یوج ،تعهامالت آنهها را بهه یه
ارتباط مادی صرف تبهدیل خواههد کهرد .انسهانى کهه فا هد ُبعهد معنهوی باشهد و از ابعهاد معنهوی

خههود بىبهههر ،باشههد ،در تعامههل بهها همسهر خههود نیههد فقه بههه یه

مههدل ارتبههاطى مههادی و دو،انبههه

اکتفا خواهد کردت ولى انسانى که نگرش توحیدی به هستى داشته باشد و یاد خهدا را در و،هود

خود با تمس

به اعمال عبادی و تنظیم رفتارهای خود بها معیارههای الههى ،تقو یهت نمایهد ،در

ارتبههاط بهها همسههر خههود نیههد از ی ه

مههدل اخال ههى و الهههى بهههر ،خواهههد بههرد و در تمهها سههکنات و

رفتارهای ارتباطى خود بها همسهرش ،خهدا را در نظهر خواههد گرفهت (تصهویر ذیهل مهدل ارتبهاطى

مادی و مدل ارتباطى اخال ى و توحیدی را نمایش مىدهد).
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مىشود هر کدا از یو،ین فق بهه سههم خهود در مشهکالت تو،هه کننهد و مسهئولیت مر بهوط بهه
رفتارههای خههود را بوذیرنههد ،ولهى بهها تو،ههه بهه آیههه شههریفه «زنهان لبههاس و پوشههش بهرای شههما مههردان

هستند و شما مردان پوشش و لباس برای زنانتان هستید» 1،از آنجا که انسان بایهد لبهاس خهود

را از آلههودگى حفههظ کنههد ،هههر یه

از دو همسههر نیههد بایههد دیگههری را از آلههود ،شههدن بههه گنهها ،حفههظ

نماینههد 2.همسههران بایههد همههدیگر را در پههاک شههدن از صههفات ناپسههند و رفتارهههای ناسههالم و و
و یاور هم باشند .لذا با روشهای مناسب بایهد عیهب

معایب یاری کنند و در این مسیر کم

همسر را به او هدیه کرد و او را در رفع مشکالت رفتاری کم

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

دژ .نکته افترا هى دیگهر ،این کهه در نظر یهه چرخشهى بهرای اصهالح مشهکالت ارتبهاطى توصهیه

نمود .بنابراین در نگها ،اسهالمى،

شخص در کنهار تو،هه بهه نقصههای رفتهاری خهود و اصهالح آنهها ،بایهد بها روش مناسهب  -کهه
همههرا ،بهها ت افههل و خیرخههواهى اسههت  -همسههرش را در رشههد و اصههالح رفتارهههای ناسههالم کمه

نمایههد .بایههد تو،ههه کههرد کههه آنچههه باعههث مشههکل در ارتبههاط یوج مىشههود ،عههد گههزینش روش

بیان سهم طرف مقابل است که در بیشتر موارد م رضانه و با روش نامناسب عمهل
مناسب در ج

مى کنند تا خیرخواهانه و با روش مناسب.
در روایات ّ
تو،ه ویه،ای به مسئول بودن یوجها در بال یکدیگر شد ،استت به عنهوان نمونهه
پیامبر اکر  ۹فرمودند:

شیا دسب به ز.ر دس دود مسئول هسهتید .مهرد ،مسهئول دهادواد اش ،زن مسهئول
3

شوهر و فرزددش اس .
ّ
در آیات متعددی از رآن نید به رسالت انسان در برابر خانواد ،و اطرافیانش تو،هه داد ،شهد،

که به چند نمونه اشار ،مىشود« :خود را به نماز فرمان د ،و بر آن پایداری کن»ت« 4و نددیه ترین

بستگانت را هشدار د»،ت« 5ای پیامبر ،به زنهان و دختهران خهود و سهپس زنهان ملمنهان بگهو»...ت

6

«مردان خدا در مورد خانواد ،دغدغه دارند و بىتفاوت نیستند»ت« 7پیامبر ،همهوار ،خهانواد،اش
 .1سور ،بقر ،،آیه.۱۸۷

 .2تفسیر نور ،ص.۷۶

 .3ارشاد القلوب الی الصواب ،ج ،۱ص.۴۱۲
 .4سور ،طه ،آیه .۱۳۲

 .5سور ،شعراا ،آیه .۲۱۴
 .6سور ،احداب ،آیه .۵۹
 .7سور ،طور ،آیه .۲۶
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را به نماز سفارش مى کرد» 1.بنابراین مىتوان گفت که از منظر آیات و روایات ،یو،ین عالو ،بهر

این کههه در مشههکالت بایههد بههر عیههوب خههود بوردازنههد و سهههم خههود را اصههالح نماینههد ،نسههبت بههه
همههدیگر نیههد مسههئولیت اخال ههى دارنههد و بایههد تو،ههه و یههه،ای بههه هههم داشههته و یکههدیگر را مرا بههت
نمود ،و حافظ هم باشند و از این طری زمینه اصالح هم را ،فراهم نمایند.

سه .آنچه روشن است ،این که تا ایهن بیمهاری اخال هى از و،هود انسهان پهاک نشهود ،تو،هه بهه

عیوب نفس و سهم خود در مشهکالت ارتبهاطى نهاممکن یها بسهیار سهخت خواههد بهودت چهرا کهه

صههفات اخال ههى انسههان ،تههیثیر مسههتقیم بههر رفتارهههای ارتبههاطى انسههان دارد .اسههال بههرای این کههه

انسان را از این نگا ،غیهر وا هعبینانهه نجهات دههد ،سهفارش مى کنهد نسهبت بهه خهود سهوا اهن و

نسبت به دیگران حسن ان داشته باشدت ییرا خوشگمانى باعث مىشهود کهه انسهان کارههای
خود را حمل بر ّ
صحت و آنها را تو،یه کند و تو،یه کردن تبهکاریها غفلهتزا اسهت 2.عهد
خههوشبینى بههه نفههس و بههدگمانى نسههبت بههه آن ،تو،ههه و مرا بههت از نفههس را در یو،ههین افههدایش

مىدهد .استاد شهید مطهری دربار ،اهمیت این موضوع چنین بیان مى کند:

اگر ادسان به ا.ن مرحله برسد که واقعا به دفس دود بدگیان باشد و دود وا دو معهرض
صدوو گنا و ا یال زش بدادد ،دود به دود مراقب میکند و جلهو اجهاوز و اعهدی
دفس دود وا میگیرد .وای به حال کسی کهه صهد دوصهد بها هین الرضها و بها ینهک
دوشبینی سراپای وجود دود وا مطالعه میکند.

3

بنههابراین مى ت ههوان گف ههت ک ههه یک ههى از دالی ههل اصههلى ع ههد تو ،ههه یو ،ههین ب ههه س هههم خ ههود در

هکالت ارتبههاطى ،خههوشبینى آنههان بههه خههود اسههت کههه ی ه
مشه ج

نههوع بیمههاری نفسههانى و معنههوی

محسوب مىشود و برای درمان آن باید از راهکارهای معنوی استفاد ،کرد.
 .۴نتیجهگیری

تو،ه به «عیوب نفس» غیر از این که در تهذیب نفس بسیار ملثر بود ،و دارای ارزش اخال هى

است ،به عنوان ی

اصل در تنظیم رواب بهین فهردی ،اهمیهت و یهه،ای دارد و مىتهوان آن را بهه

عنوان ملثرترین روش در اصالح تعامالت همسران از نگا ،اسالمى عنوان کرد.
 .1سور ،مریم ،آیه .۵۵
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 .2مستدرک الوسائل مستنبط المسائل ،ج ،۱۱ص.۱۴۰
 .3مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،۲۳ص.۷۷۵

عکسالعملى در بهر خواههد داشهت .بنهابراین ،مىتهوان نتیجهه گرفهت کهه ا گهر همسهر مها برخهورد
نامناسهبى بها مهها دارد ،یه

احتمههال هوی ایههن اسهت کههه رفتارههای خههود مها مناسههب نیسهت کههه

بازخوردهای نامناسبى دریافت مى کنیم .با این بیان ،بهتهر مىتهوان بهه اهمیهت ایهن روایهات در
اصالح فرآیندهای ارتباطى پى برد.

نکتهای که باید مهورد تو،هه هرار گیهرد ،این کهه روابه همسهران از نگها ،اسهالمى ،دارای مهدل

توحیدی است که حضور خدا در تما ابعاد آن ملموس استت برخالف مدل ارتباطى سهکوالر

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)»...

از آنجهها کههه بیشههتر رفتارهههای همسههران بهها همههدیگر بههازخوردی اسههت ،پههس هههر نههوع عملههى،

که خداوند هیچ نقشى در رواب یوج ندارد.

در آموز،ه ههای اسهههالمى بهههه مب ههانى عهههد تو،هههه انس ههان بهههه «عیهههوب نف ههس»  -کهههه ریشهههه در

خدافراموش ههى ،تکب ههر ،خودپس ههندی و خودش ههیفتگى دارد  -تو،هههه ش ههد ،و ت ههالش مىش ههود بههها

پیشگیری و درمان این آسیبها ،سهم هر ی

از همسهران مالحظهه گهرددت امها در نظر یهه نیکهولد

هیچ راهکار اخال ى برای رهایى از وابستگىهای درونى ارائه نشد ،است.

کتابنامه

 -قرآن کریم.

 -إرشاد القلوب إلی الصواب ،حسن بن محمد ،دیلمى ،م :الشری

الرضى۱۴۱۲ ،ق.

 -پیام امام امیرالمؤمنین ،۷ناصر مکار شیرازی ،تهران :دارالکتب االسالمیه۱۳۸۶ ،ش.

 ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،حسین بن محمد ،راغب اصهفهانى ،تههران :مرتضهوی،۱۳۷۴ش.

 -تفسیر نور ،محسن ،رائتى ،تهران :مرکد فرهنگى درسهایى از رآن۱۳۸۸ ،ش.

 خااانواده درمااانی ،مایکههل ،نیکههولد ،تر،مههه :محسههن دهقههانى و همکههاران ،تهههران :انتشههاراترشد۱۳۹۵ ،ش.

 رابطة مؤثر ،مهارتهای زناشویی ،ماتیکو متهران :انتشارات شباهنگ۱۳۹۱ ،ش.

کى و همکاران ،تر،مه :مهدی راچه داغهى،

 زوج درمانی با روی آورد اسالمی ،محمد رضا ،ساالری فر ،م :پژوهشگا ،حهوز ،و دانشهگا،،۱۳۹۸ش.

 زوج درمانی کاربردی باا رویکارد سیساتمی -رفتااری ،مایکهل کهرو و ،هین ر یهدلى ،تر،مهه:اشرف سادات موسوی ،تهران :مهر کاویان۱۳۹۵ ،ش.

205

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

 سراالساارار ،علههى سههعادت پههرور ،متههر،م :محمههد ،ههواد وی یههری فههرد ،تهههران :احیههاا کتههاب،۱۳۸۷ش.

 -سیره نبوی(منطق عملی) ،مصطفى دلشاد تهرانى ،تهران :دریا۱۳۸۳ ،ش.

 شرح حدیث جنود عقل و جهل ،روح اَّلل موسوی خمینى= ،تهران :ملسسه تنظیم و نشر آثهاراما خمینى=۱۳۷۷ ،ش.

 شرح نهج البالغه ،ابن میثم بحرانى ،مشهد :آستان درس رضوی ،سال ۱۴۱۷ق. -شرح نهج البالغه ،احمد مدرس وحید ،م :احمد ،سال ۱۴۰۲ق.

 شرح نهج البالغه ،عباس على موسوی ،بیروت :دارالرسول األ کر ۱۴۱۸ ،۹ق. -شرح نهج البالغه ،على محمد على دخیل ،بیروت :دارالمرتضى۱۴۰۶ ،ق.

 -فرهنگ ابجدی ،فواد افرا بستانى ،تر،مه :رضا مهیار ،تهران :اسالمى۱۳۷۵ ،ش.

فرهنگ عمید ،حسن عمید ،تهران :نشر َا َ
شجع۱۳۴۲ ،ش.
-

 -قاموا قرآن ،على اکبر رشى ،تهران :دار الکتب االسالمیه۱۳۷۱ ،ش.

 -الکافی ،محمد ابن یعقوب کلینى ،تهران :المکتب االسالمی للنشر و التوییع۱۳۴۲ ،ش.

ُ

َم ُ
جمع َ
البیان فی تفسیر القارآن ،فضهل بهن حسهن طبرسهى ،تر،مهه :حسهین نهور ی همهدانى و
همکاران ،تهران :فراهانى۱۴۰۸ ،ق.

 -مجموعه آثار شهید مطهری ،مرتضى مطهری ،م :صدرا۱۳۷۷ ،ش.

 مساتدرک الوساائل و مساتنبط المساائل ،حسهین بهن محمهد نهوری طبرسهى ،هم :موسسهه آلالبیت۱۴۰۸ ،:ق.

 معجم مقاییس اللغه  ،احمد ابهن فهارس ابهن فهارس ،تحقیه  :ههارون عبدالسهال محمهد ،هم:مکتب االعال االسالمى۱۳۷۱ ،ش.

 -معراج السعاده ،احمد نرا ى ،م :انتشارات هجرت۱۳۷۸ ،ش.

 مفردات الفاظ القرآن ،حسین بن محمد راغب اصهفهانى ،تصهحین :رضها داوودی ،بیهروت:دار الشامیه۱۴۱۲ .ق.

 مقدمة األدب ،محمود ابن عمر زمخشری ،تهران :ملسسه مطالعات اسالمى دانشگا ،تههران،۱۳۸۶ش.

206

 -مکارم االخالق ،حسن بن فضل طبرسى ،م :نشر الشری

الرضى۱۳۱۴ ،ق.

 -میزان الحکمه ،محمد محمدی ری شهری ،م :انتشارات دارالحدیث۱۳۸۴ ،ش.

...»)بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود

امعهه،  دفتهر انتشهارات اسهالمى: هم، محمهد حسهین طباطبهایى، المیزان فی تفسایر القارآن.ش۱۳۷۴ ، علمیه،مدرسین حوز

.ق۱۴۱۴ ، هجرت: م، صبحى صالن: تصحین،۷ نهج البالغه امیر المؤمنین- Sociology in Our Times, Kendall, Diana, Belmont, CA, Wadsworth Publishing
Company, 1999.

- “The World Health Organization Definition of Health: Social Versus Spiritual
Health”, Larson, J. S. (1996). Social Indicators Research, 38: p 181-192.
- www.wm.edu.

207

