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 The aim of this study was to develop a structural 

conceptual model of abnormal self-centeredness in 

Islamic sources and to examine its validity. First, with 

a qualitative approach, in the section of collecting texts 

and reaching selected texts, the method of semantic 

domains and in the section of text analysis, the method 

of qualitative content analysis of Siah and Shannon 

(2005) were used as the method of contractual content 

analysis. For this purpose, three coding steps were 

performed and 526 codes were identified in the open 

coding stage, 74 pivot codes in the first stage, 15 pivot 

codes in the second stage, 3 selected codes as the main 

category and 1 central core category; And the 

conceptual model of the abnormal centralization 

structure was drawn. Then, in a quantitative approach, 

using the method of evaluating the opinions of experts, 

the content validity index of the model from 11 experts 

was measured by purposive sampling. Findings 

showed that the structure of abnormal centralization 

has 4 components (self-satisfaction, self-superiority, 

self-expression and self−exaggeration), 36 signs, 6 

causal conditions (not knowing self or its place, not 

knowing God or His place, intrinsic self-control, self-

doubt, intrinsic interest To be seen is inherently 

infinite) and 11 consequences. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

بخشی نابهنجار به خود  مفهومی ساختاری مرکزیتهدف پژوهش حاضر تدوین مدل 
در منابع اسالمی و بررسی میزان روایی آن بود. نخست با رویکردی کیفی در قسمت 
جمعآوری متون و رسیدن به متون برگزیده، از روش حوزههای معناایی و در قسامت 

( به شیوه تحلیال 5002تحلیل متون، از روش تحلیل محتوای کیفی سیه و شانون )
کد در  255منظور سه مرحله کدگذاری انجام و  محتوای قراردادی استفاده شد؛ بدین

کد محاوری در مرحلاه دوم،  52کد محوری در مرحله اول،  47مرحله کدگذاری باز، 
کد انتخابی به عنوان مقوله عمده و یا  مقولاه هساته مرکازی شناساایی و مادل  3

یم گردید. سپس در رویکردی کّمی مفهومی سازه مرکزیتبخشی نابهنجار به خود ترس
کارگیری روش ارزیابی نظرات کارشناسان، شاخص روایی محتوایی مدل از یازده  با به

های پژوهش نشاان داد  گیری هدفمند سنجیده شد. یافته متخصص به روش نمونه
که سازه مرکزیتبخشی نابهنجار به خود دارای چهار مؤلفه خودرضایتی، خاودبرتری، 

نشانه، شش شرط عّلی )عدم شناخت خود یاا جایاااه  35خودفزونی،  خودنمایشی و
بینی، عالقاه  ذاتی، خاودکم داری  آن، عدم شناخت خداوند یا جایاااه او، خوددوسات

 باشد. ذاتی( و یازده پیامد می طلبی  نهایت ذاتی به دیده شدن، بی
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  مقدمه

 ییدو مجموعـه معنـا یدارا یشناس در روان 1«خود»مفهوم  یطورکل به
خودشـان  ۀافـراد دربـار یهـا نخسـت بـه نگر  ۀاست؛ دسـت زیمتما

 3خودپنـداره ایـ 2پنداشتخود نیمجموعه با عناو نی. اشود یمربوط م
 هـا یابیـها، احساسات، ادراکـات و ارز نگر  و در آن شود یم یمعرف

 ییمعنـا ۀمجموع نیموردنظر است. دوم 4موضوع کیعنوان  از خود به
در اسـت کـه  یینـدهایارتباط دارد و عبارت از فرا ییاجرا یها با کنش

فکـر  ؛دیـآ یکارها برمـ ۀعهد از و کند یم تیریآن، فرد ِاعمال مد روند
معنـا خـود  نی. در اکند یم یو درک و طراح آورد یبه خاطر م کند، یم
بـه نقـا از  ؛1891 گـران،یو د 5مورگـان)  دیـآ یشمار م ندیعنوان فرآ به
 .(14ص ،1081 هنر، یعیرف

 مکاتـ  در یا ژهیـو گـاهیخود و نـوع نگـر  فـرد بـه آن، جا
از بهنجـار تـا نابهنجـار  یا و در دامنـه داشته یشناس روان مختلف

 گسترده شده است. 

 ،یگـر ایـتحل توجه نابهنجار به خـود، در مکتـ  روان ۀنیدر زم
 یبـرا ختنیبـرانگ یبـه معنـا 7«یبرتـر ۀعقـد»با طرح مفهوم  6آدلر

، 18۹1 8،)انسـبارر و انسـبارر  احسـا  حقـارت  یافراطـجبران 
به عنـوان  9«یاجتماع ۀعالق»عدم طرح مفهوم  نیو همچن (111ص

فـرد بـه  یهـادغدغه تیمحدود یبه معنا 10«یشاخص نابهنجار»
ــتنیخو ــور ش ــا)ه  یو خودمح ــر و ی  ،(109، ص1881 11،زیگل

واقعریغ ِی آرمان یریتصو ای 13با طرح مفهوم خودانگاره 12یهورنا
، 1081و شــولت ، )شــولتز  رنجــور روان افــراد در خــود از نانــهیب

بـه  14«پرخاشـگر تیشخصـ»طرح مفهـوم  نیو همچن (110ص
ــوان  ــیعن ــرا یک ــاشیاز گ ــور روان یه ــان) رنج ؛ (100، صهم

                                                           

1. Self 

2. Self-concept 

3. Self-image 

4. Object 

5. Morgan 

6. Adler 

7. Superiority Complex 

8. Ansbacher & Ansbacher 

9. Social interest  

10. Barometer of Abnormality 

11. Hell & Ziegler 

12. Horney 

13. Self-image 

14. Aggressive personalities 

ــروم ــوم  (18، ص1081)  15ف ــرح مفه ــا ط ــتب ــوان جه گیری  عن
 بـا یاجتماع منش ناسالم یها سنخ از یکیعنوان  به 16«کش بهره»
 یو ازخودراض یرون تکبر، خودمحور یمنف یفیتوص یها یژگیو

بـه ارتبـاط و  ازیـدر ارضـا کـردن ن یبا طرح ناکام نیبودن؛ همچن
بـه  یبه نحـو کیهر (101، ص1010)فروم،   یخودمحور جادیا

 اند. از موضوع توجه نابهنجار به خود پرداخته یانواع
بـه  یاز توجه مرض یاقسام زین صفات رویکرد با شناسان نروا

 عدمبا طرح  (19۹، ص1801)   17آلپورت ؛اند خود را مطرح کرده
 تمرکز یمعنا به ناسالم تیشخص با افراد در 18خودپنداره گستر 

 گـرانید بـا خود 19مانهیصم ارتباط عدم مفهوم نیهمچن و خود بر
ــه ــوان ب ــ عن ــارگونیب تیشخص ــر  م  ؛(110ص ،1880 20،)برگ

 دیگران، و یست)ف  23ییخو شیپر روان 22فراعاما طرح با 21زنکیآ
                                         .اند دهکرتوجه  مسئله نیاز ا یبه انواع (۹81ص ،1080

 یبررسـ و عنـوان خود به نابهنجار توجه زین ییگرا در مکت  انسان
ــده ــت ش ــو. اس ــوع  (101−111ص ،1011)  24مزل ــرح موض ــا ط ب

 25ییدر افراد فاقد خودشـکوفا یژگیو نیبه عنوان رهارم یخودمحور
از  یکـیبـه عنـوان  26عشق به ازین در شکستطرح مفهوم  نیو همچن

 ،1889 27،کمپـا ینـزی،)هـال، ل  یاختالالت روان یادیبن یها علت
بـه عنـوان  28ی، فرانکا با طرح مفهوم عدم ازخودفرارونـدگ(190ص

ـــور ـــه خودمح ـــاز از هرگون ـــا،  آزرده  نروا یاجتن  ،1081)فرانک
ــ ؛ 99ص ــو دا (011ص ،1440 29،یلمنه ــا  (9ص ،1091)  30ری ب

 گذاشـتن کنـار یبـرا یعـامل عنـوان بـه ینفسـان یخـو بـر غلبـهذکر 
 اند.کرده ایو تحل هیرا تجز مسئله نیا یخودخواه

                                                           

15. Fromm 

16. Exploitative  

17. Allport  

18. Aggressive personalities  

19. Intimacy  

20. Burger 

21. Eysenck 

22. Superfactor 

23. Psychoticism 

24. Maslow 

25. Self-actualization 

26. Love need 

27. Hall & Lindzey & Campbell 

28. Self Transcendence 

29. Hillman 

30. Dyer 
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شناسـان  روان انیـم در خـود بـه یمرض توجه مفهوم نیهمچن
( بـا ذکـر موضـوع 1884) 1ینگراما ؛ه استشد یبررس زیمعاصر ن

ــذوب ــ یخودمج ــ 2یخصوص ــار افراط ــوان افک ــه عن ــار یب  ۀدرب
 عـدمبـا طـرح مفهـوم  4، رائـو(1449 3،یاو هو یکنز )مک  خود 

، (1444 6،نیســال) بــال   ســالبزرگ در افــراد 5«یاجتمــاع بلـو »
و  9)گــراور  8کــاذز ینیب بــا عنــوان خــودبزر  (1898) 7تریاســال

 11یبـــا طـــرح مفهـــوم خـــودابرازگر 10ی، لـــ(1441 گـــران،ید
بـا عنــوان  13نکـا ی، پ(1890 12،و ملبـور  ی)تدسـچ   یوجـود

 15،زوکیــ)ارگرودن  14«منشــانه بزر »نــوع  یفتگیموضــوع خودشــ
 .اند کرده یبررسمفهوم را  نیاز ا یا هرکدام جنبه (1410

 میمفـاه از یبخشـ کـه دهـد یمـ نشان زین ینیمتون د یبررس
و نابهنجار تمرکز بر خـود  یتوجه به جنبه مرض ویژه به خود؛ حوزه

ــه به ــدر ادب گــرید یا گون مطــرح شــده  یاســالم یهــا و آموزه اتی
بـه  یاسـالم کـردیرو در واقـع ؛(1۹ص ،1098 ی،)شجاع است 

و از  دهـد یمـ تیـاهم عـتیو طب گرانیروابط فرد با خود، خدا، د
ناسـالم فـرد بـا خـود  ۀرا رابطـ یعلا اختالل روان نیتر جمله مهم

ــد یمــ ــ یها  ینظــام آســ یاز دو محــور کلــ یکــی. دان در  یروان
ماننــد  تیاخــتالالت شخصــ ،ینــید یشناســ رــارروز روان

عنوان  بـهآنها  است که از ینیب غرور، تکبر و خودبزر  ،یخودپسند
 ماننـد یروانـ یعمـوم یها یماریب از دتریمرات  شد به یاختالالت

 (.010ص ،1098 ی،شجاع) است شده ادی صرع

؛ 1019 ی،نراقــ مســلمان )ماننــد  شــمندانیدر منــابع و آرــار اند
 ی،تهرانـ ؛ 1081 ی،مظاهر ؛ 1091 ی،غزال؛  1090 ینی،خم یموسو

                                                           

1. Ingram 

2. Private self-absorption  

3. McKenzie & Hoyle 

4. Rao 

5. Emotional maturation  

6. Salin 

7. Slyter 

8. Narcissistic wound 

9. Grover 

10. Lee  

11. Self-Presentation  

12. Tedeschi & Melburg 

13. Pincus  

14. Grandiose  

15. Ogrodniczuk 

 بـابه توجه نابهنجار به خـود  ریمش یمیمفاه خرده ی( به بررس108۹
 بخـا و حـرص ا،یـمانند مفهوم عج ، کبر، ر یعنوان رذائا اخالق

 از یکـی یاسـا  منـابع اسـالمبر نمونـه یبـرا ؛است شده پرداخته
و صـفات  هـا یاز آشـفتگ یاریبس ۀشیر که یاخالق ایرذا و صفات

 از که یطور ؛ بهباشد می ینی، خودبرود به شمار می ینامطلوز انسان
از آن آنهـا  ۀو فاسدکنند یو اعمال انسان مانیا ۀبرندنیب از و مهلکات

سرمنشأ تمـام  ایو  (11ص ، 1090 ینی،خم ی)موسو شده است  ادی
ــا ــان یخطاه ــو رذا یانس ــ ای ــده  ،یاخالق ــوان ش ــ  عن ــ  نف ح

 .(11ص ، 1090 ینی،خم ی)موسو است 
 نیـبـه ا یو با نگاه اخالقـ یصورت کل که بهحالی آرار در  نیا
و مشـترک  ییبنـاریز سازه کیاند؛ در صدد کشف پرداخته میمفاه

تـک بـه خـرده  صورت جداگانـه و تـکه ب و نبوده میمفاه نیا نیب
 اند. پرداخته یخودمحور مفهوم از یمیمفاه

 بر مبنی اسالمی اندیشمندان آرار در شواهدی وجود به توجه با
 نـه و کلـی صـورت به اسـالمی منـابع در خودخـواهی بارزیان آرار

 ینــی،ام ؛1011 ی،فتــاح  ماننــد) خــاص عنــاوین و الفــا  تحــت
ــــر  ؛114ص ،101۹ ــــارم   ؛119ص ،19ج، 1011 ی،مطه مک

 یموسو  ؛189ص ،1090نژاد، عبا   ؛1۹0ص ،1011 یرازی،ش
 ی،الر یموســـــو  ؛ 1098 ی،شـــــجاع  ؛141ص ،1091 ی،الر

و  محمــدآبادحســینی   ؛18ص ،1081 ینــی،خم یموســو ؛1081
 کـه اسـت آن یپـ در پـژوهش نیـا ؛(1080، حسینی محمـدآباد

موجـود در  میمفاه ،یو به رو  کم   یفیک یمحتوا ایاسا  تحلبر
 نابهنجار بخشی مرکزیتعنوان واحد به نام  کی بارا  یمنابع اسالم

 یبررس یساختار یمدل مفهوم کیدر  ،کرده یساز مفهوم خود به
 های مـدل تبیـین که است بدیهیآن را بسنجد.  ییروا زانیو م کند

 شــناختی، روان های سـنجه طراحــی سـاز زمینه اســالمی مفهـومی
 مسـیر در گـامی و اسـت آزمایشـی و همبسـتگی تحقیقات انجام

 .بود خواهد شناسی روان سازی اسالمی
دو  یکـه دارا شـدخواهنـد  یبررسـپژوهش  نیدر ا یمیمفاه

 ؛باشـد داشـته وجـود خود به توجه میدر آن مفاه .1باشند:  یژگیو
نابهنجار باشـد و اسـالم از متخلـق  یاز نگاه اسالم میآن مفاه .1

 کرده باشد.  ینه میمفاه نیشدن به ا
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 پژوهشروش 

ـ یفـیاز دو رو  ک پژوهش نیدر ا در بخـش  ؛شـد اسـتفاده یو کم 
از رو   ،واژگـان اسـت یآور هر آنچـه کـه مربـوط بـه جمـع یفیک

 یهـا اسا  نگـر  حوزه کمک گرفته شده است. ییمعنا یها حوزه
 توانـد یمـ یژگیو کیاستوار است که اشتراک در  هیپا نیبر ا ییمعنا

و  ی)شــجاع حــوزه شــود  کیــهــا در  واژه یبنــد طبقه یبــرا یعــامل
. در پژوهش حاضر واژگان مربـوط بـه دو مـالک (1080، همکاران

اسـالم بـودن )بـه عنـوان دو  یتوجه به خود داشتن و مـورد نهـ ِی کل
ــالک کلــ  موضــوع مطالعــه یبــرا ینــید میورود بــه مفــاه یم

 و یاخالق ،ییروا کت  فهرست از( خود به نابهنجار یبخش تیمرکز
ــو ــا یلغ ــتفاده ب ــول از اس ــ اص ــ یتبع ــان یمعناشناس  رو  در یزب
 دواژهیـکل 100 هیولابررسی شدند. در  یآورجمع ییمعنا یها حوزه

شـد کـه در  افـتی یبـه زبـان فارسـ دواژهیـکل 141و  یبه زبان عرب
سـپ  به کـار رفتـه اسـت.  ینیشناسان و متخصصان د لغت اتیادب

 زانیـکتـاز مجهت ساختارمند شدن مطالعات خـود بـه  پژوهشگر
 لهیبه وسـشده  افتی یها دواژهی. با استفاده از کلکرده مراجعه الحکم

 قـبالا که را  یبا دو مالک کل هیباز مرتبط اول 18هدفمند  یریگنمونه
ابواز کـه بـال  بـر  نیا اتیکتاز انتخاز کرد. روا نیاز ا ،اشاره شد

به طور کاما مورد مطالعه محقـق قـرار گرفتنـد.  ،بود تیروا 014۹
در  در حجـم نمونـه 1اسا  اصا اشـباعتعداد نمونه مورد مطالعه بر

بــه  ی. اشــباع نظــر(1811 2،اســتراو  و گلیســر) نظــر گرفتــه شــد 
کـه  شـود ینمـ افـتی یشـتریداده ب چیکه هـ کند یاشاره م یتیوضع

ــ ــه وس ــگر ب ــد و لهیپژوهش ــیآن بتوان ــا یژگ ــتر   یه ــه را گس مقول
 دو در را اتیــروا نیــ. محقــق ا(1811 اســتراو ، و گلیســر) دهــد 
از جهـت اعتبـار  اتیتمام روانخست در مرحله  ؛کرد غربال مرحله
 یهـا کتاز ،یـیروا کتـ  یبند درجه اری. در معشدند یبررسکتاز 

 گـروه سـه در ،یـیمـالک رد و قبـول کتـ  روا 11اسـا  بر یثیحد
مقبـول و  یهـا کتاز :«الـف»درجـه  یهـا ند: کتازشد یبند درجه

ــ ــاد ش ــورد اعتم ــت انیعیم ــا کتاز ؛اس ــه  یه ــروه «ج»درج : از گ
اسـتفاده  مؤیـدبـه منزلـه  تنهـاآنهـا  از که هستند فیضع یها کتاز

 یو بـرا گرنـدیدو گـروه د نیبما که «ز»درجه  یها و کتاز شود می
پژوهش  جیشدن نتامستندتر  ایدارند. به دل ینسب تیاستناد، صالح

                                                           

1. Saturation 

2. Glaser & Strauss 

انتخـاز  «ز»و  «الـف»از کت  درجه  قیتحق ییحاضر، منابع روا
منقـول در کتـ   اتیـمـوارد از روا یدر برخ پژوهشگرند. البته شد

اسـتفاده  «ز»و  «الـف» اتیـروا مؤیـدبـه عنـوان  زیـن «ج»درجه 
ــرد ــا  ک ــ. در ا(19۹−11۹ص ، 1084 یی،)طباطب ــه  نی  800مرحل

 یبـاق یبعـد یهـا یبررسـ یبـرا تیروا 1111و شد حذف  تیروا
 ارتبـاط زانیـم جهـت از مانده یباق اتیتمام رواماند. در مرحله دوم 

گفته( شیپ یکل مالک)دو  پژوهش مالکات با داشتن کاما یمفهوم
و در صـورت عـدم ارتبـاط کامـا  گرفتنـد قـرار قیـدق یبررسمورد 
 1190مرحلـه  نیـبا دو مالک پژوهش حذف شـدند. در ا یمفهوم

 یبـرا یینهـا دهیبرگز ثیبه عنوان احاد تیروا 019حذف و  تیروا
 انتخاز شدند. ایتحل

دسـت آمـده بـا  به تیـروا 019 ،یفیک یسپ  در بخش بعد
( بـه 144۹) 3و شانون هیس یفیک یمحتوا ایاستفاده از رو  تحل

. شـدند ایـو تحل یبررس 4یو قرارداد یعرف یمحتوا ایتحل وهیش
 یبـرا یقـیرو  تحق کیـمحتوا را  ایتحل (144۹) و شانون  هیس

 یبنـد طبقه نـدیفرآاه رکـه از  داننـد یمتون م یمحتوا یذهن ریتفس
 ایـ. تحلکنـد یشده عما مـ یکدگذار یالگوها ای نیمضام منظم
هـای  هیـداننـد کـه نظریمناس  م یهنگام بیشتررا  یعرف یمحتوا

مورد مطالعه محدود باشـد.  ۀدیپد موجود یا ادبیات تحقیق درباره
 جیتـدر به مورد مطالعه یها پژوهش محقق با رجوع به داده نیدر ا
 نیو مضـام میمفـاه نیتـر یبه اصـل سرانجامرا خالصه کرد تا آنها 

. در (1441 5،)تومـا  افـت یدسـت  قیـمرتبط بـا موضـوع تحق
 یکدگـذار 6،بـاز یکدگـذار مرحله سه اطالعات ایتحل و هیتجز

 بـا هـا داده مسـتمر سـهیمقا راهاز  8یانتخـاب یو کدگذار 7یمحور
ــدی ــام گریک ــد انج ــر)گل  ش ــاو  یس ــه در. (1811، تراو س  مرحل

 اسـالمی، منـابع از جملـه هـر متن خواندن از پ  ،باز کدگذاری
. گردیـد ربـت کـدهایی صورت به و استخراج آن اصلی های جمله

 هـای گزاره صـورت به که آمد دست به باز کد 114 مرحله این در
 مرحلـه دو در محـوری کدگـذاری. شـد مشـخص اولیه مفهومی

                                                           

3. Hsieh & Shannon 

4. Conventional Content Analysis  

5. Thomas 

6. Open Coding 

7. Axial Coding 

8. Selective Coding 
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 بـاز کدگذاری در که ای اولیه کدهای نخست مرحله در ؛شد انجام
 مـرتبط و مشـابه موارد. شدند مقایسه یکدیگر با بودند، شده ایجاد

 کـه دشـ انتخاز مناس  عناوین هرکدام برای سپ  و ادغام هم به
 در کـار همـین. دادند تشکیا را محوری کد 11 تعداد مجموع در

 کـه نخسـت مرحله محوری کدهای و دگردی انجام نیز دوم مرحله
 که ساختند را تری انتزاعی طبقات و ادغام ،بودند مرتبط یکدیگر با

 درسـرانجام . دادنـد شـکا دوم مرحله در را محوری کد 1۹ تعداد
 عمـده مقولـه سه استخراج به عمده طبقات نای انتخابی کدگذاری
 ایـندربرگرفـت؛  را تحقیق اساسی و محوری مقوالت کهانجامید 
ــ شــرایط ها، نشــانه−ها همؤلفــ: از بودنــد عبــارت مقــوالت  و یعل 

 و هسته مقوله عنوان به مقوله یک مرحله این در آن از پ . پیامدها
 نظـر مـورد مـدل مرکـزی مقولـه محـور بـر و شد انتخاز مرکزی

 ایــن هســته مقولــه. (1884 ین،)اســتراو  و کــورب  شــد طراحــی
 .بود خود به نابهنجار بخشی مرکزیت پژوهش

 در و استفاده کارشناسان نظرات ارزیابی رو  از یکم   بخش در
 روایـی شاخص» ضری  از استفاده با مدل 1«محتوایی روایی» واقع

. (90ص ،1410 3،زیکـار و ویتنـی شـولتز،) شد سنجیده 2«محتوا
 نمـره (1441 5،بـک و پولیت از نقا به ؛1891) 4لین پیشنهاد بنابر

 19/4 از کمتـر نبایـد ها همؤلفـ تـک تک برای محتوا روایی شاخص
 دو در هـایی فـرم طبق کارشنا  یازده تعداد از پژوهش این در. باشد

 ابراز مدل درباره را خود کارشناسی نظرات تا شد خواسته مجزا الؤس
ــد ــار. کنن ــه آم ــژوهش در ا یجامع ــپ ــه، نی  متخصصــان مرحل

 التیتحصـ در کـه یافـراد. بودنـد قم شهر در اسالم و یشناس روان
کادم  یتخصصـ)مـدرک  هیـعال التیتحص یدارا یشناس روان کیآ
 سطح التی)تحص خارج سطوح در یحوزو التیتحص در و( دکترا
 رو  بـه افـراد نیـا. بودنـد ایالتحص فار  ای مشغول( رهارم و سوم

در مباحــث  یبــا توجــه بــه ســابقه پژوهشــ 6هدفمنــد یریــگنمونــه
 اول الؤسـ درانتخاز شـدند.  یلیو مدرک تحص ینید یشناس مفهوم
آنهـا  از زیـاد خیلی تا کم بسیار از ای درجه رهار لیکرت یک تحت

                                                           

1. Content Validity 

2. Content Validity Index 

3. Shultz & Whitney & Zickar 

4. Lynn 

5. Polit & Beck 

6. Purposive sampling 

ـ شـرایط یـا ها نشانه از هریک مطابقت میزان تا شد خواسته  یـا یعل 
 تحـت دوم الؤسـ در. کنند بیان ها استدالل و مستندات با را پیامدها

 خواسـتهآنها  از زیاد خیلی تا کم بسیار از ای درجه رهار لیکرت یک
ـ شـرایط یا ها نشانه از هریک تناس  عدم یا تناس  تا شد  بـا را یعل 

 .کنند ابراز ها همؤلف
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5 
مورد نهی . 5توجه به خود داشتن . 5: یافتن پیشینه ای از آثار منفی خودمحوری در کلمات اندیشمندان مسلمان و منابع اسالمی و رسیدن به دو مالک کلی•

 .اسالم بودن

 .روش حوزه های معناییاز کتب لغوی و فهرست کتب روایی و اخالقی با استفاده از ( توجه به خود، نهی اسالم)دو مالک کلی جمع آوری واژگان مربوط به  • 5

3 
واژه انالیسی از  55کلیدواژه فارسی در لغت نامه های عربی، فارسی، فهرست کتب روایی و اخالقی، همچنین  505کلیدواژه عربی و  537پیدا کردن  •

 .  فرهنگ های جامع روان شناسی و روان پزشکی

7 
با استفاده از کلیدواژه های یافت ( انتخاب این کتاب جهت ساختارمند شدن مطالعات)باب مرتبط با دو مالک کلی از کتاب میزان الحکمه  43انتخاب  •

 .روایت 3502شده، بالغ بر 

 . غربال روایات یافت شده در دو مرحله • 2

5 
استفاده از کتب روایی ج به )روایت  5555روایت و باقی ماندن  373، خروج (استفاده از کتب روایی الف و ب)غربال به واسطه ضعف کتاب : مرحله اول •

 (.عنوان موید

 .روایت برگزیده نهایی 741روایت و باقی ماندن  5517غربال به واسطه عدم ارتباط مفهومی با بحث، خروج : مرحله دوم • 4

 .به شیوه تحلیل محتوای عرفی و قراردادی( 5002)شروع تحلیل روایات با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی سیه و شانون  • 1

 .مقوله هسته مرکزی 5کد انتخابی به عنوان مقوله عمده و  3کد محوری در مرحله دوم، و  52کد محوری در مرحله اول،  47کد،  255کدگذاری باز  • 3

 .نشانه ها و پیامدها-شرایط علی، مؤلفه ها: بخش 3تدوین مدل اولیه مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در  • 50

55 
نشانه ها، شرایط علی و -کارشناس پیرامون مدل و محاسبه شاخص روایی محتوا برای ت  ت  مؤلفه ها 55به کارگیری روش ارزیابی نظرات کارشناسان از  •

 .پیامدها

 .نشانه ها و پیامدها-شرایط علی، مؤلفه ها: بخش 3تدوین مدل نهایی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در  • 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 پژوهش مراحل روند چارت: 2 شکل

 

 ها یافته

های باز، امکان انتشار آن  با توجه به حجم باالی جداول کدگذاری
در این بخش تنها جـدول علت،  ه همینشت؛ بدر مقاله وجود ندا

 ی باز آوردهها ی محوری و انتخابی و شماره کدگذاریها کدگذاری
 شود. می

 
 انتخابی و محوری های کدگذاری جدول: 1 جدول

 یانتخاب یکدگذار  یمحور  یکدگذار  باز یکدها شماره
 هسته مقوله عمده مقوالت 2 مرحله 1 مرحله

 نسبت دادن کمال به خود )و نه خداوند( 5-3

بخشی نابهنجار  مرکزیت ها نشانه-ها همؤلف خودرضایتی
 به خود

 بینی و توهم کمال بزرگخود 7-57
 سرور به واسطه کمال منسوب به خود )و نه خداوند( 52-55
 تکیه به کمال منسوب به خود )عدم ترس از زوال( 53-55
 خودپسندی و رضایت از خود 54-37
 عدم انتقاد از خود 32-35

 طلبکار بودن در برابر خداوند 34
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 منت گذاشتن بر خداوند 31-70
 شمردن گناهکوچ   75-77
 های خارجی( باور به بزرگی و برتری بر دیاران )به صفات یا افعال یا دارایی 72-27

 خودبرتری

 عالقه به بزرگی و برتری خود بر دیاران 22-50
 اظهار فضل و خودبرتربینی در امور دنیوی و اخروی 55-42
 انکار حقیقت 45-10
 عدم شناخت حقیقت 15-12
 خود را مستحق دانستن حتی در ارتکاب ظلم 15-503

 سرکشی و نافرمانی در برابر خداوند 507-550
 تحقیر دیاران و خوار شمردن آنها 555-552
 حسادت به دیاران 555-551

 شر رساندن و خیر نداشتن 553
 اهمیت ندادن به درخواست دیاران 550

 از دیاران و با غرور راه رفتنروی برگرداندن  555-557
 کار خود را بر دوش دیاران گذاشتن 552-551
 ییأخودر  553-535
 باور به وجود منافع خود در دست غیرخداوند 533-534

 خودنمایشی

 الهیها به هدف غیر  عالقه به شهرت و مقام میان انسان 531-520
 ها بودن مدح و ستایش انسان ۀشیفت 525-550
 رفتار نمایشی در برابر دیاران 555-545
 ها )لباس، مرکب، زیارت، دین، فرمانروایی و ...( خودنمایی با انواع دارایی 545-530
 الف زدن و خودستایی 535-505
 خودنمایی به خالف واقعیت درونی 503-555
 حضور دیاراننشاط یا انایختای در  555-552
 کسالت یا رکود در تنهایی 555-553
 تمایل به بیشتر از مقدار کفایت برای خود 550-555

 خودفزونی

 آوری به ناحق برای خود رغبت و میل شدید به ناهداری و جمع 555-533
 حرص و بخل در امور ناپسند )نه امور پسندیده( 537-525
 بهانه در بخششتوسل به عذر و  523-527
 همیشه در رنج درونی بودن 522-555
 ی دنیویهادر بند و اسارت خواسته 554-543

 عدم قناعت و رضایتمندی 547
 صبری در زمان بال  بی 542
 آرزومند عمر طوالنی 545

 نیازمندی درونی 544-515
 فرومایای 513-511
عدم شناخت خود  و مقصد خود در زندگی دنیا أمبدعدم شناخت  513-307

 یا جایااه آن

 یشرایط علّ 

 عدم شناخت جایااه )و سرنوشت( خود در حیات اخروی 302-350
عدم شناخت  ، عظمت، جالل و شکوه خداوندعدم شناخت یا باور به قدرت 355-331

 خداوند در پرستششری  قرار دادن برای  375-333 خداوند یا جایااه او
 بدگمانی و عدم اعتماد به خداوند 374-323
 داری خوددوست حب نفس 342-343
 حب ستایش دیاران از خود 345-341
 بینی خودکم حقارت درونی 343-312
 ناپذیریسیری 331-313 طلبی نهایت بی طلبی نهایت  ذاتی بودن بی 315-311
عالقه به دیده  محور توجه بودنعالقه ذاتی به 333-700

 عالقه به دیده شدن به علل غیرذاتی 702-705 شدن
 ترجیح دنیا بر آخرت 705-701

 خواهی دنیوی  فزون 753-703 دنیادوستی
 مشغولیت و حب دنیا 750-755
 علل خارجی مدح و ستایش دیاران 754-734
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 ها )کمال متوهم( سرمایهها و  خوشی 731-775
 ل از خود در امور مالیتوجه مفرط به افراد متموّ  773

 از دست دادن ایمان به خداوند 777-771
 در رابطه با خداوند

 پیامدها

 زیاد نشدن روزی 773-723
 امید به دیدار خداوند نداشتن 727

 ها ذلیل و کوچ  شدن در میان انسان 722-713

رابطه با در 
 ها انسان

 منفور و تنها بودن 730-732
 توزی و خصومت دیاران قرار گرفتنمورد کینه 735-203
 ها نزد دیاران جلوه عیوب و عدم جلوه مطلوبیت 207-202
 از دست دادن آبرو 205-201

 عدم پیشرفت کردن در کارها 203
 منطقی درست از نادرستعدم تشخیص  255-250 در رابطه با خود

 حماقت و نادانی 254-255

 
های  به علت حجم گسترده کدگـذاریپژوهشگر ی، در بخش کم  

های مربـوط بـه هـر  ای از مسـتندات و اسـتدالل  و گزیده خالصهباز، 
ی یا پیامـد را بـه سـمع و نظـر کارشناسـان رسـاند. در شرط عل  نشانه، 

ـ ها )نشـانه سؤال اول میزان مطابقت هر یک از یافته ی و ها، شـرایط عل 
ها پرسـیده شـد. در سـؤال دوم میـزان  پیامدها( با مستندات و استدالل

های مربـوط  همؤلفـی( با ها، شرایط عل   ها )نشانه تناس  هریک از یافته
. ی بودن بـرای آن مؤلفـه پرسـیده شـدبه عنوان نشانه یا شرط عل  آنها  به

ی و پیامدها و همچنین طبق این محاسبه، در سؤال اول تمام شرایط عل  
نشانه نمـره  1کارشناسان تأیید و تعداد از سوی نشانه  01نشانه،  00از 

مـورد تأییـد در های  حذف شدند. تمـام یافتـهدرنتیجه و  کافی را نیاورد
با مؤلفه مربوط به خودشان در سـؤال دوم آنها  سؤال اول، میزان تناس 

میـزان شـاخص روایـی  1کارشناسان تأیید شد. در جدول  نیز از سوی
 - ها همؤلفـهـای تاییـد شـده در هریـک از سـؤاالت در  محتوای یافته

 شود. داده میی و پیامدها نمایش ها، شرایط عل   نشانه
 

 سازه محتوایی روایی شاخص جدول: 2 جدول

 ها ها با مؤلفه میزان تناسب نشانه CVI -2 میزان مطابقت هر نشانه با مستندات CVI -1 ها نشانه -ها همؤلف

 خودرضایتی

 30/0 30/0 نسبت دادن کمال به خود )و نه خداوند(
 5 5 بینی و توهم کمال بزرگخود

 15/0 15/0 سرور به واسطه کمال منسوب به خود )و نه خداوند(
 30/0 30/0 تکیه به کمال منسوب به خود )عدم ترس از زوال(

 15/0 15/0 خودپسندی و رضایت از خود
 30/0 30/0 عدم انتقاد از خود

 15/0 15/0 طلبکار بودن در برابر خداوند
 15/0 30/0 منت گذاشتن بر خداوند

 15/0 30/0 کوچ  شمردن گناه

 خودبرتری

 5 5 های خارجی( یا افعال یا دارایی صفاتباور به بزرگی و برتری بر دیاران )به 
 30/0 30/0 عالقه به بزرگی و برتری خود بر دیاران

 30/0 30/0 اظهار فضل و خودبرتربینی در امور دنیوی و اخروی
 15/0 15/0 انکار حقیقت

 15/0 15/0 عدم شناخت حقیقت
 53/0 53/0 خود را مستحق دانستن حتی در ارتکاب ظلم

 30/0 30/0 سرکشی و نافرمانی در برابر خداوند
 30/0 30/0 تحقیر دیاران و خوار شمردن آنها

 15/0 15/0 حسادت به دیاران
 27/0 27/0 شر رساندن و خیر نداشتن

 15/0 15/0 اهمیت ندادن به درخواست دیاران
 5 5 روی برگرداندن از دیاران و با غرور راه رفتن

 5 5 کار خود را بر دوش دیاران گذاشتن
 45/0 45/0 ییأخودر 
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 خودنمایشی

 27/0 27/0 خداوندغیر باور به وجود منافع خود در دست 
 30/0 30/0 الهیها به هدف غیر  عالقه به شهرت و مقام میان انسان

 30/0 30/0 ها بودن مدح و ستایش انسان ۀشیفت
 5 5 رفتار نمایشی در برابر دیاران

 5 5 ...(ها )لباس، مرکب، زیارت، دین، فرمانروایی و خودنمایی با انواع دارایی
 5 5 خودستاییالف زدن و 

 15/0 15/0 خودنمایی به خالف واقعیت درونی
 15/0 15/0 نشاط یا انایختای در حضور دیاران

 15/0 15/0 کسالت یا رکود در تنهایی

 خودفزونی

 5 5 تمایل به بیشتر از مقدار کفایت برای خود
 15/0 15/0 آوری به ناحق برای خود رغبت و میل شدید به ناهداری و جمع

 30/0 30/0 حرص و بخل در امور ناپسند )نه امور پسندیده(
 45/0 45/0 توسل به عذر و بهانه در بخشش

 15/0 15/0 همیشه در رنج درونی بودن
 5 5 ی دنیویها  در بند و اسارت خواسته

 5 5 عدم قناعت و رضایتمندی
 53/0 45/0 صبری در زمان بال  بی

 30/0 30/0 آرزومند عمر طوالنی
 30/0 30/0 نیازمندی درونی

 27/0 27/0 فرومایای
 
 
  CVI -1 یشرایط عل

 
  CVI -2 ی با مستنداتمیزان مطابقت شرایط عل

 
 ها ی با مؤلفهمیزان تناسب هر شرط عل

 خودرضایتی

 5 5 عدم شناخت خود یا جایااه آن
 30/0 30/0 عدم شناخت خداوند یا جایااه او

 30/0 30/0 داری خوددوست
 5 5 علل خارجی

 خودبرتری

 5 5 عدم شناخت خود یا جایااه آن
 5 5 عدم شناخت خداوند یا جایااه او

 5 5 داری دوستدخو
 30/0 30/0 دنیادوستی

 15/0 15/0 بینی خودکم
 5 5 علل خارجی

 خودنمایشی

 5 5 عدم شناخت خود یا جایااه آن
 5 5 عدم شناخت خداوند یا جایااه او

 5 5 داری دوستدخو
 5 5 دنیادوستی

 30/0 30/0 عالقه ذاتی به دیده شدن

 خودفزونی

 30/0 30/0 عدم شناخت خود یا جایااه آن
 30/0 30/0 عدم شناخت خداوند یا جایااه او

 5 5 داری دوستدخو
 30/0 5 دنیادوستی

 30/0 5 طلبی ذاتی نهایت بی
 میزان مطابقت هر پیامد با مستندات CVI پیامدها

در رابطه با 
 خداوند

 5 از دست دادن ایمان به خداوند
 15/0 زیاد نشدن روزی

 15/0 امید به دیدار خداوند نداشتن

در رابطه با 
 ها انسان

 5 ها ذلیل و کوچ  شدن در میان انسان
 5 منفور و تنها بودن

 قرار گرفتنتوزی و خصومت دیاران   مورد کینه
 

5 
 5 ها نزد دیاران جلوه عیوب و عدم جلوه مطلوبیت
 5 از دست دادن آبرو

در رابطه  -3
 با خود

 30/0 عدم پیشرفت کردن در کارها
 عدم تشخیص منطقی درست از نادرست

 

30/0 
 30/0 حماقت و نادانی

 



      66 بخشی نابهنجار به خود در منابع اسالمی تدوین مدل مفهومی مرکزیت

 
  

 سـاختاری نهایی مفهومی مدل نشانه، تعدادی حذف به توجه با
 ایـن. شـود می ترسیم بخش این در خود به نابهنجار بخشی مرکزیت

 :از عبارتنـد آن اجـزای که است شده تشکیا کلی بخش سه از مدل
 عـدم آن، جایگـاه یـا خـود شـناخت عـدم) یعل   شرایط ،اول بخش

 بینی، خــودکم داری، خوددوسـت آن، جایگـاه یـا خداونـد شـناخت

 و (خـارجی علـا دنیادوسـتی، شدن، دیده به عالقه طلبی، نهایت بی
 خودرضـایتی،: کلـی همؤلفـ رهـار) ها نشـانه -ها همؤلف ،دوم بخش

: سـوم بخـش(. نشـانه 01 و خـودفزونی خودنمایشـی، خودبرتری،
 (.  ها انسان به نسبت و خود به نسبت خداوند، به نسبت) پیامدها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بخشی نابهنجار به خود : مدل مفهومی نهایی مرکزیت1نمودار 

 
 رییگجهینت

نابهنجار به خود  یبخشتیپژوهش نشان داد که سازه مرکز یهاافتهی
. اسـت امـدیپ ازدهیو  ینشانه، شش شرط عل   01ه، مؤلفرهار  یدارا

 از ذیـا تعریـف به اسالمی منابع تحلیا و بررسی از پ  پژوهشگر
 مرضـی فرآینـدی: »یافـت دسـت خـود به نابهنجار بخشی مرکزیت

 و داری خوددوسـت هـای هریشـ اسـا بر کـه است خود به معطوف
 شـده خودراضـی از فرد ها،آن جایگاه یا خداوند و خود شناخت عدم

 میـان در خـود نمـایش دیگـران، برابـر در خـود برتـری بـه نسبت و
 هـایعرصـه در خـود بـرای بیشـتر هررـه خـواهیفزون و هاانسان

 مختلـف هـایگونه به و دهد می نشان عالقه کرده، پیدا باور گوناگون

عدم شناخت خود یا 
 جایااه آن

 داریخوددوست

عدم شناخت خداوند یا 
 جایااه او

 بینیخودکم

 طلبینهایتبی

 عالقه به دیده شدن

 دنیادوستی
 علل خارجی

 شرایط علی

 هانشانه –ها مؤلفه

ت بخشی نابهنجار به خود
مرکزی

 

 پیامدها
 نسبت به خداوند
 نسبت به خداوند
 نسبت به خداوند

 خودرضایتی

نسبت دادن کمال به 
 خود

تکیه به کمال منسوب 
 به خود

طلبکار بودن در برابر 
 خداوند

بینی و توهم خودبزرگ
 کمال

خودپسندی و رضایت 
 از خود

گذاشتن بر منت 
 خداوند

 سرور به واسطه
 کوچ  شمردن گناه عدم انتقاد از خود کمال منسوب به خود

 خودبرتری

باور به بزرگی و برتری 
سرکشی و نافرمانی در  انکار حقیقت بر دیاران

عالقه به بزرگی و برتری  برابر خداوند
 خود بر دیاران

کار خود را بر دوش 
اهمیت ندادن به  دیاران گذاشتن

اظهار فضل و خودبرتربینی  درخواست دیاران
 در امور دنیوی و اخروی

روی برگرداندن و با 
تحقیر کردن و خوار  غرور راه رفتن

 عدم شناخت  شمردن دیاران
 حقیقت

 حسادت به 
 دیاران

 خودنمایشی

رت میان عالقه به شه
 خودستاییالف زدن و  ها به هدف غیر الهیانسان

نشاط یا انایختای در 
شیفتۀ مدح و ستایش  حضور دیاران

 ها بودنانسان
خودنمایی به خالف 

کسالت یا رکود در  واقعیت درونی
 رفتار نمایشی در برابر تنهایی

 دیاران
خودنمایی با انواع 

 هادارایی

 خودفزونی

مقدار تمایل به بیشتر از 
 کفایت

درونی همیشه در رنج 
در بند و اسارت  بودن

حرص و بخل در امور  های دنیویخواسته
 ناپسند )نه پسندیده(

عدم قناعت و 
 رضایتمندی

میل شدید به ناهداری و  نیازمندی درونی
 آرزومند عمر طوالنی آوری به ناحق جمع



     6436 تابستانو  بهار /33ش/ 61س/ شناسی مطالعات اسالم و روان  61

 

 اصـلی همؤلفـ رهـار دارای فرآینـد این نتیجه در ؛کند می ابراز را هاآن
 کـهباشـد  می خـودفزونی و خودنمایشـی خودبرتری، خودرضایتی،

   .«است رفتاری شناختی پیامدهایی ۀآورند وجود به
 ؛شــود یهــا پرداختــه مــ همؤلفــ حیو توضــ نیــیادامــه بــه تبدر 

 همؤلفـ از یتعریفـ بـه اسـالمی منابع بررسی و کاو  با پژوهشگر
 دادن نسـبت بـا فرد که است فرآیندی :یابد می دست خودرضایتی

 ،(خداونـد از دیـدن امانـت و عطیـه مقابـا در) خـود به کماالت
 نتیجـه در و کنـد می تکیـه آنهـا بـهشـده،  مسـرور آنهـا بـه نسبت

 مــواردی زمینــه امــر همــین و شــود می خودپســند و راضــیخوداز
 دنبـال به را او بر گذاشتن تمن   و خداوند از شدن طلبکار همچون

 حـوزه در اسـالمی منـابع در مفهـوم ایـن محـوری کلیدواژه. دارد
 رو . باشـد می «العجـ » واژه 1َکـی و برلین رو  بنابر واژگانی
ــرلین ــی و ب ــی ک ــای از یک ــی معیاره ــفات تشخیص ــلی ص  و اص

 حـوزه گـرفتن نظـر در ابـ که است واژگانی حوزه یک در اصلیغیر
)مختـار   پـذیرد می صـورت امر این ها واژه معنایی ۀگستر و کاربرد
 بـا رفته کار به دیگر های کلیدواژه جمله از. (9۹ص ،109۹عمر، 
 مـوارد ایـن اسـالمی منابع در مفهوم این با مرتبط و نزدیک معانی

ه  َعلی ُمِدل   مانند) االدالل: است ذکر قابا  ماننـد) االسـتکثار ،(َربِّ
ـَز  مثـا) ینـ الز ،(َک َمحاِسـنُ  َتعُظـَم  مثا) التعظیم ،(َعَمَله َثَر کاستَ   َن ی 

فِ   َعَلـی إزراءا  مانند) اإلزراء ،(ِللَعبد ضـا ماننـد) الرضـا ،(الـن   َعـِن  رِّ
فِ   هو ،(الن  هَو  حِدُث یُ  مانند) الز  َق  و( الز  ف  مانند) الثِّ َق ُ  ِبالن   ایـن(. الثِّ
 نگـاه از کـهای  گونـه بـه ؛دارد اهمیـت بسـیار اسالمی منابع در مفهوم
 (18ص ، 1090 ینـی،خم ی)مانند موسو  مسلمان اندیشمندان برخی
 هریـک کـه باشـد می اموری أمنش و است اخالقی دیگر رذائا ریشه

ــرای ــت ب ــابودی و هالک ــدی ن ــان، اب ــببی انس ــتقا س ــت مس . اس
 نقشـی آن در دنیـاطلبی حتی که است پیچیده مفهومی خودرضایتی

. اسـت همسـو هـایی پژوهش بـا ه،مؤلف این پیرامون های یافته. ندارد
 کمـال، تـوهم و بینی خودبزر  خود، به کمال دادن نسبت های نشانه
 بـه منسـوز کمـال بـه تکیـه خود، به منسوز کمال واسطه به سرور
ـ خـود، از انتقـاد عـدم خـود، از رضـایت و خودپسندی خود،  تمن 

 خودرضـایتی همؤلفـ در خداوند از بودن طلبکار و خداوند بر گذاشتن
از مفهـوم  مسـلمان اندیمشـندان بنـدی جمع و تعـاریف در توان می را

                                                           

1. Berlin and Kay 

 ،  1019 ی،نراقـ  ؛111ص ،1ج ، 1011 کاشـانی، یضف مانند)عج  
ـــ11۹ص ـــ  ؛104ص ،0ج ،1091 ی،؛ غزال ـــائی، یخش  ،1091 به
ـــــی ؛004ص ـــــدی و ارزان ـــــبر،   ؛1081 یزدی، آخون  ،1018ش
 .کرد مشاهده و مالحظه (18۹ص ،1001 ی،مسعود  ؛110ص

 بـه اسـالمی منـابع بررسـی وپژوهشـگر بـا کـاو   همچنین
 بـه عالقـه و اظهـار باور،: یافت دست خودبرتری همؤلف از یتعریف

 مقابـا جـویی مقابلـه گـاهی و ها انسـان بـر خـود برتری و بزرگی
 در اسـالمی منـابع در مفهوم این محوری کلیدواژه. است خداوند

 از. باشـد می «الکبـر» واژه َکـی و بـرلین رو  بنابر واژگانی حوزه
 بـا مـرتبط و نزدیـک معانی با رفته کار به دیگر های کلیدواژه جمله

 الُجحـوَد،: اسـت ذکر قابا موارد این اسالمی منابع در مفهوم این
ر، جبُّ َبخُتر، الِعز، ،الَسَفه الت  اِظُر  الت   الغمص، الَعَظم ، ِه،یِعطَف  یف الن 

ــتِ یَ ال ع،یالَوضــ الَفخــر، ــ ه،ی ــ ، الَفخــِر، الء،یَ الُخ ــال، الِرفَع  االختی
ر، الَمَرح، العلو، الَنَخوات،  ،ی  الَحِم  ا ، الُعتا، الَصعِّ  اُرر،کالت   الَجو 

 االسـتکبار، الُملـک، َرم،َکـال البطـر، االسـِتبداد، الِغنی، الطغیان،
ــُو   ــمَخ ، ،الُعُت ــخری ، الش  ــتطا الُس ــاء، ،ل اإلس ــتنکاف، اإلب  اإلس

ــا   ،ةالُمباه
ُ
ــ ال ــاء، ،به ــر، الِکبری خ ــذ ، الزُّ ــارر، الَب ــد، التک  الحق

در  یمهـم و اساسـ یخصلت یخودبرتر. التحقیر التواضع، الُخشوع،
اسـت کـه  یاتفـاق بـاا یتقر مسـلمان شمندانیاند نیانسان است که در ب

: ردیـگ یشکا مـ یه وجودمؤلفسه  هیکبر بر پا یعنیآن  یمفهوم محور
 قائـا یمرتبتـ هم یگرید یبرا ،یمرتبت خود  یبرا فرد که است الزم

 کاشــانی، یض)ف  بدانــد او از بــاالتر را خــود  مرتبــه گــاه آن و باشــد
هـا  انسـان در ریـفراگ ییجـا تـا خصلت نی. ا(119ص ،1ج ،1011

 ،1081 ،ییطباطبـا مسـلمان )ماننـد  شـمندانیاند یباشد که برخ یم
گمـان، انسـان  بـی»: دیـفرما یبا توجه به قرآن که مـ (100ص ،14ج

 یفخرفروشـ معتقدند کـه ؛(14 هود،)  2«شادمان و فخرفرو  است
مطـرح  یکردن در ذات انسان نهفته شده است و هرجـا فخرفروشـ

 نیـنابهنجـار بـودن آن را در ا شـهیشود داللت بر تکبـر دارد. ر یم
را سـرا   یها را از خود  دانسـته و کسـ انسان نعمتکه انند د می

ه مؤلفـ رامونیپ یها افتهینداشته باشد که نعمت را از او سل  کند. 
 دیگران تحقیر یها همسو است. نشانه ییها پژوهش با ،یخودبرتر

و کـار  گـرانیندادن بـه درخواسـت د تی، اهمآنها شمردن خوار و
                                                           

ُه َلَفِرٌح َفُخور ) .2  (.01هود، ِإنَّ
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گاه هـر ان،یگذاشتن با پژوهش هرات گرانیخود را بر دو  د و   یآ
 کیـهـا را تحـت  نشـانه نیـاآنهـا  همسو است. (1081)  یموسو
 و هـا ییتوانا استعدادها، شناختن تیرسم به عدم نام به یکل عاما

 یهـا هنشاناند.  تواضع آورده−تکبر ا یمق یبرا گرانید یارزشمند
 ایو انکار  گرانیدر برابر خداوند، حسادت به د یو نافرمان یسرکش

 بـا (108۹) و طـاهرپور  هیدر پژوهش عشر قتیعدم شناخت حق
ــاو ــرپ نیعن ــرام یچیس ــ نیاز ف ــه د ،یاله ــادت ب ــرانیحس و  گ

 نیهمچنـ؛ اسـت شده شمرده بر غرور و کبر عالئم از یریناپذ حق
 پـژوهش در رفـتن راه غـرور بـا و گـرانید از برگرداندن یرو نشانه
عنوان تکبر در رهره و ظاهر و  با (1081)  یکوندیدرریم و یقدوس

 اشاره شده است.  یتکبر رفتار
 اسـالمی منـابع بررسی وپژوهشگر با کاو   بعدی، ۀمؤلف در

 عالقـه معنای به که یابد می دست خودنمایشی همؤلف از یتعریف به
 ها انسـان میان خود رسیدن شهرت به و گذاشتن نمایش به اظهار و
 منـابع در مفهـوم ایـن محـوری کلیـدواژه. است الهیغیر هدف به

 و «الریـاء» واژه َکـی و برلین رو  بنابر واژگانی حوزه در اسالمی
 بـا رفتـه کـار بـه دیگـر های کلیدواژه جمله از. باشد می« ةالشهر»

 مـوارد ایـن اسالمی منابع در مفاهیم نای با مرتبط و نزدیک معانی
 النفـا،، المـدح، ،ةالشـهر ،سـ الرئا ، الجـاه ُح ُّ : است ذکر قابا

 الخدعه، التدلی ، التبرج، الخمول، الشرک، اإلخالص، الُسمَعه،
 التملـق، ،یالُتثن اإلطراِء، ، یَ نِ الَعال ،فَع الرِّ  الحب ، الُودد، الَحَمد،

ةِ  التزکیــ ،  و بهنجــاری مــرز کــه رســد می نظــره بــ. یالَخفــ ،الِغــر 
 در رسیدن شهرت به برای تال  و خود دادن نمایش در نابهنجاری

 یـک در ،روایـاتاز بررسـی  واسـت  باریک بسیار اسالمی منابع
 تصـریح بـه .1: را برشـمرد نکتـه رنـد تـوان می کلـی بنـدی جمع

. اسـت انسـان در ذاتـی امـری شـدن دیده به عالقه اصا روایات،
 به برای تال  و خود دادن نمایش هرگونه عمومی تصور خالفبر .1

 طلبـی شهرت .0. است نشده نهی اسالمی منابع در رسیدن شهرت
 عـدم علـت بـه فرد که است نابهنجار اسالمی منابع در و نمایشی

 را غیرخداوند دست در خود منافع وجود به باور خداوند، شناخت
 جلـ  رسیدن شهرت به و نمایش از وی تال  تمام و باشد داشته

 در حقیقـی منـافع تمـام که حالی در باشد، ها انسان دیگر منفعت
 منـابع در یو نمایش طلبی شهرت بنابراین .0. است خداوند دست

 نـه و باشد شناخته را خداوند جایگاه فرد کهاست  بهنجار اسالمی
دانسـتن آنهـا  اصـلی  مسـب   و ها انسـان دیگر منفعت جل  برای
 دنبـال بـه خداونـد رضـایت و الهـی هدفی راستای در بلکه ،باشد

 بـه حقیقـی، منؤمـ هررنـد .۹. باشد خود نمایش و طلبی شهرت
 نفسـه فی مردم نزد در محبوبیت هرگونه آخرت، به مشغولیت علت

 تـال  آن بـرای و ردنـدا اهمیـت نظـر  در الهـی هدفی بدون و
 کنـد؛ فـراهم را انسـان گمراهـی زمینـه تواند می شهرت و کند نمی

ـــا ـــد ام ـــ خداون ـــان ۀنتیج ـــا و ایم ـــالح عم ـــت را ص  محبوبی
 پیرامــون هــاییافتــه. اســت داده قــرار ها انســان قلــوز در منؤمــ

 هـای نشـانه. اسـت همسـو ییهـاپـژوهش با خودنمایشی، همؤلف
 هـا، دارایی انـواع بـا خودنمـایی دیگـران، برابـر در نمایشـی رفتار

 خودسـتایی، و زدن الف درونـی، واقعیـت خـالف بـه خودنمایی
ـــا ـــابه مضـــامین ب ـــا مش ـــاوین ب ـــا پژوهش در دیگـــری عن  و ه

 ،(111−111ص ،1ج ،1011)  کاشـــانی فـــیض ماننـــد آرـــاری
ــو  ،0ج ،1091)  غزالــی ،(۹1−09ص ، 1090)  خمینــی یموس

 (100ص ،۹ج ،1048)  یطوسـ ،(1091)  نژاد ابراهیم ،(111ص
 های نشـانه همچنـین ؛اسـت شـده بیان (11۹ص ،1018)  شبر و

 و مــدح شــیفته تنهــایی، در کســالت و دیگــران حضــور در نشــاط
ــتایش ــان س ــا انس ــودن ه ــه ب ــوعی ب ــاری در ن ــد آر ــدوی مانن  مه

 از شـده گفتـه آرـار در. اسـت شـده ذکـر (001ص ،1090)  کنی
 بـه و شـده واکاوی و بررسی ریا مبحث تنها ،اسالمی اندیشمندان

 ؛اسـت شـده پرداخته کمتر طلبی شهرت و خودنمایی کلی مبحث
 مبحـث بـه اخروی و اخالقی جهت از بیشتر آرار این در همچنین

 تحلیـا مفهـوم ایـن شناختی روان های نگاه با کمتر و شده نگاه ریا
 .  است شده

 منـابع بررسـی وپژوهشـگر بـا کـاو   مدل، همؤلف آخرین در
 معنای به که یابد می دست خودفزونی همؤلف از یتعریف به اسالمی

 در خود برای ناحق به امور خواهی فزون بیشتر هرره به میا و باور
 بـا... و معنـوی امـور سـالمتی، عمـر، مـال، گوناگون های عرصه

 منـابع در مفهـوم ایـن محـوری کلیـدواژه. است نامتعالی اهداف
 «الحـرص» واژه َکی و برلین رو  بنابر واژگانی حوزه در اسالمی

 بـا رفتـه کـار بـه دیگر های کلیدواژه جمله از. باشد می «البخا» و
 مـوارد ایـن اسالمی منابع در مفاهیم این با مرتبط و نزدیک معانی
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مـاح، : اسـت ذکـر قابا ـَرُه، الَجَشـع، الطِّ الطمـع، االحتکـار، الش 
َبع، الهلوع، ا َهُج، عدم الشِّ  المـال، جمـع ا،ی، طلـ  الـدنلنهمـ الل 

، االمساک، الضن، االما، طول  االحسـان، السـخاء، الجـود، البرِّ
حم، الَکـَرم، الخسا، مـ قضاء الحـوائج، الخد ، المنهـوم، سـ الـر 

حِّ   اندیشمندان آرار و اسالمی منابع در ، َطَلِ  الُفُضول، الَرغَب .الشُّ
 دومـین. اسـت شـده توجه بسیار بخا و حرص مفهوم به مسلمان

 آغـاز و انبیـا داسـتان در کـه( تکبر از پ ) رذیله صفات از صفت
 یرازی،)مکـارم شـ  اسـت حرص خورد، می رشم به انسان خلقت
ـــرص. (91ص ،1011 ـــا و ح ـــاخه از بخ ـــوری های ش  خودمح

ــد؛   می ــهاش ــوری ب ــه ط ــری ک ــ (114ص ،1080)  مطه  دوم ۀمرتب
 حیوانیت خدمت در انسانیت که داند می نآ را انسان در خودخواهی

 کـردن جمـع و طمـع و حرص انسان کار که معنا این به بگیرد؛ قرار
 همؤلفـ پیرامـون هـاییافتـه. گـردد میدرـار  بخـابه  و شود می مال

 از بیشـتر بـه تمایـا نشانه. است همسو هاییپژوهش با خودفزونی،
 یاحمد و (08۹ص ، 1019)  ینراق آرار در خود برای کفایت مقدار

مشـــاهده حـــرص  فیـــدر تعر (119ص ،1ج ،1081)  یتهرانــ
 ناپسـند امـور آوری  جمـع و نگهـداری نشـانه توضیح در. شود می

 کـه دانـد می آن را ناپسـند امر (۹1−۹4ص ،14ج ،1091)  غزالی
 بخـا فـرد ،اسـت مـروت واجـ  یا شرع واج  که جایی در فرد

معناست کـه فـرد  نیداشتن واج  مروت به ا نگه از منظور. بورزد
 ترک بخشش کند ،باشد یو کورک که از او زشت م ریدر امور حق

 نشـانهتناس  افراد مختلف متفاوت است.  امر به نیو زشت بودن ا
و  هراتیـــان پـــژوهش در بـــودن درونـــی رنـــج در همیشـــه
 شـده اشاره کم استراحت و زیاد تال  عنوان با (1080)  همکاران

 پـژوهش ایـن در رضایتمندی و قناعت عدم نشانه همچنین ؛است
 نسـبتاا  دغدغـه یـک داشـتن معنـای بـه مادی مشغولی دل عنوان با

 وضـعیت به نسبت ناخرسندی احسا  و مادی آینده درباره دائمی
ــادی ــود م ــده موج ــت آم ــانه. اس ــر آرزوی نش ــوالنی عم  در ط

 و هراتیـان ،(1084)  اصفهانی بنائیان و شاملی مانند هایی پژوهش

 قلمداد حرص های نشانه از (108۹)  جواهری ،(1080)  همکاران
 همؤلفــ بـا کـهرا  درونـی نیازمنــدی نشـانه همچنـین ؛اسـت شـده

ـــاز و محرومیـــت احســـا  ـــان پـــژوهش در مـــادی نی  و هراتی
 کـه دهنـد  می توضـیح گونـه این ،دارد مشابهت (1080)  همکاران

 احسا  ،یرفاه و  یماد امکانات نهیزم در که است یافراد  انگریب
 از،یـن از شیبـ یحتـ ایـ یکاف اندازه به اگر یحت دارند، تیمحروم

              باشند. امکانات نیا از برخوردار
 اسـتفاده سـهولت جهت سازه، اکتشاف از پ  رسد می نظره ب

 سـازه ایـن بـرای نـامی باشد مناس  بعدی، های پژوهش در آن از
 هکـرد انتخـاز «خودمرکزی» را سازه این نام محقق. شود انتخاز
ــوان بــه «خــودمرکزی» تعریــف. اســت  در نابهنجــار ای ســازه عن

 ایـن بـه پژوهشـگرکـاو  و بررسـی  از پ  اسالمی شناسی روان
 کـه اسـت خـود بـه معطـوف مرضـی فرآینـدی: »باشـد می شکا

 و خــود شــناخت عــدم و داریخوددوســت هــایریشــه اســا بر
 برتـری بـه نسـبت و شده خودراضی از فرد ،آنها جایگاه یا خداوند

 خواهیفزون و هاانسان میان در خود نمایش دیگران، برابر در خود
 کـرده، پیـدا بـاور گونـاگون هـایعرصه در خود برای بیشتر هرره
 در ؛کندمی ابراز را هاآن مختلفی هایگونه به و دهد می نشان عالقه

ــهنت ــن یج ــد ای ــار دارای فرآین ــ ره ــلی همؤلف ــایتی، اص  خودرض
 آورنـدهوجوده بـ کـه اسـت خودفزونی و خودنمایشی خودبرتری،
  «.باشد می رفتاری شناختی پیامدهایی

بخشـی  شود مدل مفهومی سازه مرکزیـت در پایان پیشنهاد می
ضـعف  وسیله بهاسا  غربال نابهنجار به خود در منابع اسالمی بر

 نـابرهـای کیفـی در منـابع اسـالمی و ب دیگر رو  مبنایسند، بر 
یافته بـا کارشناسـان و متخصصـان طراحـی سـاختار مصاحبه نیمه

شـده در منـابع  اسـا  مـدل مفهـومی طراحـیبرهمچنـین  شود.
 .اسالمی، پرسشنامه و مداخله درمانی برای این سازه طراحی شود
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 .کریم قرآن *
 از خودنمـایی و خودآرایی» (،1091) محمدرضا نژاد، ابراهیم   .1

ــدگاه ، 0،  1  ،استت    انقتت   یافتت ره ،«اســالم دی
             .140−80ص

روض الجنتا  و رو   (،1011)  علی بن حسین رازی، ابوالفتوح   .1
، رازی ابوالفتو  شیخ تفسیر به  شهور القرآ  یرتفس  الجنا  ف
مشـهد:  ،ناصـح محمدمهـدی و یاحقیمحمدجعفر  تصحیح

                               .اسالمی های شپژوه یادبن
مشــهد:  ،  استت    اختت   (،1081)  علــی ، تهرانــی  احمــدی   .0

                                  . کتازنشر   کانون
ـــدی رضـــا و ســـعید ارزانـــی، حبی    .0 ـــزدی آخون  (،1081) ی

، اخت   ،«علی امام دیدگاه از آن یها زیان و خودپسندی»
                                .119−81ص، 04  ،9 دوره

 ، ب نفت یه و تهت یکا تزیخودسازی  (،101۹) ابراهیم امینی،     .۹
                                                                       قم: شفق.

، غضتبیه قوه  باحث:  اخ   االه (،108۹) مجتبی تهرانی،   .1
تهران: پژوهشگاه فرهنـگ و  ،1ج، محمدرضا جبارانویراستار 

                                  .یاسالم یشهاند
مفهـوم حـرص در  یاورکـوا» (،108۹) محمدرضا ،یجواهر   .1

فرهنتت   ،«رضــا امــام ثیــدر پرتــو احاد یاخــال، اســالم
             .111−100، ص11،  0دوره ، یرضو

 ،خوشبخت  جستجوی شما، یق خود حق (،1091) وین دایر،    .9
                                   .یو تهران: رامان ،شاملو یرضاعلترجمه 

 بتا یشتت  هتار خو  شناست روا  (،1081) حمیـد هنر، رفیعی   .8
                                                 .ینیقم: مرکز آموز  و پژوهش امام خم ،اس    نگرش

 (،1084) اصـفهانی یـانئبناعلـی نصـرالله؛ و  تـرکد املی،. ش11
 ،«البالغـه نهـجدر « بخا»مفهوم  یشناس یمعن یدانم تبیین»

 .11−09(، ص114پیاپی )، 1،  04دوره ،  شکوة
: کــربال ،االختت   (،1018) محمدرضــا بــن عبداللــه شــبر،   .14

                                ه المقدسه.ینیالعتبه الحس

 بتا ستال  انستا  های یهنظر (،1098) محمدصاد، شجاعی،   .11
 آموزشی سسهؤمقم: مرکز انتشارات  ،اس     نابع به نگرش

                                 .خمینی امام پژوهشی و
 ؛عسـگریعلـی  ؛بزرگی جانمسعود محمدصاد،؛  شجاعی،   .11

 کـاربرد» (،1080) پسـندیدهعبـا  و  راد غـرویسیدمحمد 
ــه ــای حوزه نظری ــایی ه ــات در معن ــانی مطالع ــاختار واژگ  س

ــیت ــر شخص ــه ب ــابع پای ــالمی من  طالعتتاا استت   و  ،«اس
                                 .09−1ص، 1۹،  9 دوره ،شناس  روا 

ــولتز،   .10 ــولت ، و دوآن؛ ش ــی ش ــن ن  یها یتتهنظر (،1081) آل
 ،یمحمدســید یحیـیترجمـه  (،دهت  یراست )و شخصتی 

                                 .یرایشتهران: و
، بهتای  شتیخ ی اربع (،1091) حسین محمدبن ی،بهائ شیخ   .10

 یـدقـم: دفتـر نشـر نو ،بخشایشـی عقیقی یمعبـدالرح ترجمه
                                اسالم.

 یرترجمتتته تفستتت (،1081) حســـینمحمدسید طباطبـــایی،   .1۹
ــه، المیتتزا  ــ ترجم ــومحمدیدس ــدان یباقر موس ــم:  ،یهم ق

                                     .یه النشر االسالممؤسسبقم المشرفه،  ینالجماعه المدرس
. یث نطق فهت  حت  (،1084) کاظم محمد سید طباطبایی،   .11

              .ینیامام خم یوپژوهش یآموزشه مؤسس قم:
 ،ر القترآ یا  ف  تفسیالتب (،1048) حسن بن محمد طوسی،   .11

                                .العربی التراث اءیاح دار: یروتب
  و علتو  شناست روا قترآ ،  (،1090) محسـن نـژاد، عبـا    .19

 مهـدی بهادرخـان، جـواد ینی،ابوالقاسم حستحقیق ، ت یترب
 حمید و افروغی، جواد شریعتی، کاظم محمد موسوی، واعظ
 و حـوزه قرآنـی های شپژوه ادیمشهد: بن ،1ج ،مغربی فغفور

                                . دانشگاه
 ی حتوزه  عنتا (،108۹) همـا طـاهرپور، و رحمان؛ عشریه،   .18

مقاله  ،یثکبر واستکبار و واژگا  همگو  آ  دو در قرآ  وح 
در علــوم  یپژوهــ واژه ملــی همــایش ینارائــه شــده در نخســت

                                .یاسالم
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،  یاء علتتو  التت یتتاح (،1091) محمــد بــن محمــد غزالــی،   .14
ت انتشارات کتهران: شر ،ین محمد خوارزمیدالدیؤم ترجمه

                                  . علمی و فرهنگی
 ترجمـه ،ال ی  علو  یاءاح (،1091) محمد محمدبن غزالی،   .11

 ی،وزارت فرهنگ و آموز  عال ،خوارزمی محمد  ینالدمؤید
                                .یو فرهنگ یعلم

قـم:  ،در اس    به اش  روان (،1011) حمید سید فتاحی،   .11
                                             .ینشر مرتض

،  عنتا یانستا  در جستتجو (،1081) ویکتورامیـا فرانکا،   .10
                                .یتهران: جام ،الهوتی یرام ترجمه

 ، ترجمته انستا   یرانستازیو   آنتاتو  (،1010)  اریک ، فروم   .10
                                 : فرهنگ. تهران ،صبوری احمد

در   )پژوهشتت یشتتت خو یانستتا  بتترا (،1081) اریــک فــروم،   .1۹
                                 تهران: بهجت. (،اخ    شناس روا 

ــت،   .11 ــ ؛ فیس ــت، ج ــوری   فیس ــرت ، و ؛ج گرگ ــ راب  ناتامی
  یحیـی ترجمه(، 9 یراست)و شخصی  های یهنظر (،1080)

                                                                 تهران: روان. ، سیدمحمدی
المحجتتته  (،1011) مرتضـــی شاه محمدبن کاشـــانی، فیض   .11

دفتر انتشـارات  :قم علمیه حوزه ینجامعه مدرسقم:  ،یضاءالب
                                 .یاسالم

ــی،   .19 ــا؛ قدوس ــدی،کمیردری و ابوالفض ــیم ون  (،1081) رح
 مقایسـه و اسالمی منابع در برک شناختی روانمفهوم  بررسی»

             .80−90، ص181،  11 ،  عرف  ،«خودشیفتگی با آن
 محمـدآبادابـوذر حسـینی و  ؛اصغر علی محمدآباد،حسینی    .18

به اشت  روا : در تا   ی  تت   اس   یها روش (،1080)
 یـادمشهد: بن .حرص حس ، ین ،خش ، ترس، کبر، خودک  ب

                                .یآستان قد  رضو یاسالم یها شپژوه
ــار   .04 ــر، مخت ــد عم ــه  شناستت   عنتت (،109۹) احم ، ترجم

                                    .یمشهد: انتشارات دانشگاه فردوس ،یدیحسن سیدس
ترجمـه ، شخصتی  و یتزشانگ (،1011) هرولـد  آبراهـام مزلو،   .01

                                 آستان قد . یاسالم یها هشپژو یادمشهد: بن ،یاحمد رضوان
ـــدالهادی مســـعودی،   .01 ـــم:  ،حتتت یث ی نستتت (،1001) عب ق

                                        .یثدارالحد

                                      قم: صدرا. ،انسا  کا ل (،1080) مرتضی مطهری،   .00
ــری،   .00 ــی مطه   ی جموعتته آرتتار استتتاد شتته (،1011) مرتض

                                      قم: صدرا. (،19)ج    طهری
، تحریـر  دانش اخت   است   (،1081) حسین مظاهری،   .0۹

 یاسـالم یغـاتاصـفهان: دفتـر تبل ،زاده هـادی یدمج فارسی
              . )                  شعبه اصفهان)قم  یهحوزه علم

 (،0−1)ج  اخت   در قترآ  (،1011) ناصر شیرازی، مکارم   .01
                                   .طال  یبن أب یعل اإلمام  مدرسقم: 

های آغاز در اخ    هنقط (،1090) محمدرضا کنی، مهدوی   .01
                                 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،عمل 

کلماا قصار: پنت ها و  (،1081) الله روح خمینی، یموسو    .09
 امـام آرـار نشـر و یمه تنظـمؤسسـتهران: عروج ) ،ها حکم 
                                  (.خمینی

 یثشر  چهل حت  (، الف1090) الله روح ینی،خم یموسو    .08
                                   . خمینی  امام آرار نشر و  یمتنظ ه مؤسس (،ح یث ی )اربع

 یثشر  چهتل حت  (، ز1090) الله روح ینی،خم یموسو    .04
 آرـــار نشـــر و  یمتنظـــ ه مؤسســـقـــم:  (،حتتت یث ی )اربعتتت

                                .خمینی  امام
 ا اخ ق  و کبررس   ش (،1091) مجتبی الری، موسوی .01

ه قم، دفتـر انتشـارات ین حوزه علمیقم: جامعه مدرس ،روان 
           . اسالمی

و    شک ا اخ ق  بررس (،1081) مجتبی الری، موسوی   .01
 حـوزه ینجامعـه مدرسـ یقم: دفتر انتشـارات اسـالم ، روان

                                 .قم علمیه
 ، عراج السعاده (، الف1019) محمدمهدی  بن احمد نراقی،   .00

                                       هجرت.  انتشارات  همؤسسقم: 
گـاه هـرمژگـان  ی؛عباسـعل هراتیان،   .00 و  یمحمـدزهـرا ؛ ی آ

 یـابیسـاخت و اعتبار» (،1080) نژاد یشمسالسادات  فاطمه
دوره ، یت و د  شناسروا  ،«قناعت −حرص اسالمی مقیا 

                                  .11−۹، ص0،  1
ــان،   .0۹ ــعل هراتی ــان  ی؛عباس ــاهمژگ گ ــری  آ ــام و  ه ــویاله  موس

ــــاخت» (،1081) ــــابی و س ــــا  اعتباری ــــالمی مقی  اس
             .11−۹، ص0،  1دوره  ،ی و د  شناس روا  ،«تواضع−برکت
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