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  چکيده

ن بـر اهـداف، روش،   آ ریتـأث  یو چگـونگ  یاسـالم  یشناسـ  روان یشـناخت  انسـان  یمبـان  ییشناسـا  ،پـژوهش ن یاهدف 

ـ یتحل – یفیباشد. روش پژوهش، توصـ  ین دانش میگوناگون ا يها کردها در حوزهیو رو يپرداز هینظر ت. ابتـدا بـا   اسـ  یل

 ،ف کـرده یاو را توصـ  يهـا  یژگـ یپرداخته که انسان و و ییها و گزاره یم اساسیمفاه ییبه شناسا یمراجعه به منابع اسالم

قـرار داده   ییدربـاره انسـان را مـورد شناسـا     یاساس  يها یژگیو ،یو شواهد تجرب ی، قرآنیل عقلیسپس با استفاده از دال

ار یـ روح مجرد، و برخـوردار از قـدرت اخت   ي، دارایدوساحت يآن دارد که انسان موجودت از یپژوهش حکا يها افتهیاست. 

  ،ی، منطقـ يورز شـه یت انسان عبارتنـد از: اند یمربوط به ماه یاساس يها فرض شیپج پژوهش نشان داد که یباشد. نتا یم

 ،یشـناخت  روان يها در پژوهش يا کننده نیینقش تع یشناخت انسان ین مبانیر. همچنیپذ ر، شناختیپذریتأثاراده آزاد،  يدارا

  کنند. یق را مشخص میروش پژوهشگر در انجام تحق یت و ابعاد انسان داشته، و حتیماه ییجهت شناسا

  .یاسالم یشناس ، روانیاساس يها ، انسان، مفروضهیمبان ها: دواژهیکل
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  مقدمه

رد. یپـذ  یر مین علم تأثیا ندان و محققانشمیاند یشناخت انسان یاز مبان ،یشناس از جمله روان یعلوم انسان

نوع نگاه به انسـان اسـت. اگـر    در موجود  یشناس با روان یاسالم یشناس روان یاساس يها از تفاوت یکی

م، شناخت خـود انسـان   یانسان بدان یشناخت روان يندهایارفتار و فر یرا مطالعه علم یشناس موضوع روان

شـود. هرچـه شـناخت مـا از انسـان و ابعـاد        یآن محسـوب مـ   یاصل يازهاین شیاز پ ،او يها یژگیو و

و  یمربوط به او را مـورد بررسـ   یشناخت روان يها دهیتوان رفتارها و پد یتر باشد، بهتر م قیاو دق يوجود

  .ادقرار د یابیارز

ده یـ گز او بـر  يهـا  مطالعـه رفتارهـا و کـنش    يکه بـرا  ین نوع نگاه به انسان در انتخاب روشیهمچن

ار اسـت،  یـ کند کـه فاقـد اراده آزاد و اخت   یفرض م ینیکه انسان را به مثابه ماش یدارد؛ کس ریتأث ،شود یم

 یدانـد، بـا کسـ    یم ياگرا و مادیطلب، دن جو و رفاه لذت یوانیست و او را حیاو قائل ن يبرا یآغاز و فرجام

 يکـرد یدانـد، رو  یز و فرجام مآغا يجو و دارا لتیطلب، فض روح مجرد، اراده آزاد، کمال يکه انسان را دارا

  ).316، ص 1393، یفیند (شریگز یانسان برم یشناخت روان يها دهیمطالعه رفتار و پد يمتفاوت برا

 یعلمـ  يهـا  افتـه ی يریو بکارگ ي، داوريساز نه مدلیمحقق در زم ،یشناخت انسان ین مبانیا عالوه بر

بپـردازد کـه    یروان يها دهیفرض به مطالعه پد شین پیشناس با قبول ا اگر رواننمونه،  يبرادارد.  ریتأثز ین

ا یـ ش یدر افـزا  ،از بـا خـدا  یـ دعـا و راز و ن  مـثالً  ،»دارد ریتأث يماد يها دهیدر پد يو فراماد يامور معنو«

ـ   ،ین عصـب یدارد و خود ناقل ریتأثترها) درون مغز ی(نوروترانسم ین عصبیکاهش ناقل و  یدر آرامـش روان

با عـدم   یرسد که محقق یم یجیبه همان نتا ،یروان يها دهین پدییا در تبیاست، آ ثرؤافراد م يخوو خلق 

ـ   يکه برا یا مدلیپردازد؟  یم یروان يها دهیپد یبه بررس اتن مفروضیرش ایپذ  یدرمان اخـتالالت روان

ـ    ی ،فـرض را قبـول نـدارد    شیکه آن پ یبا مدل کس ،کند یارائه م و  ين داوریکسـان خواهـد بـود؟ همچن

  انسان همسان خواهد بود؟ ينسبت به رفتارها ،ن دو محققیا یبایارز

و  یشـناخت  ل روانئبا مسا ین مبانیو ارتباط ا یشناخت انسان یمبان ییشناسا ،ن پژوهشیا یهدف اصل

ـ ا يهـا  حوزهر یساو  یشناخت روان يکردهایها و رو هیبر نظر ین مبانیا ریتأث منظـور از   ن دانـش اسـت.  ی

ت انسـان  یـ مربوط بـه ماه  یاساس يها یژگیو« ،ن نوشتاریدر ا »یاسالم یشناس روان یشناخت انسان یمبان«

مشـخص   یشـناخت  است که گستره، اهداف و روش پـژوهش را در مطالعـات روان   ینیبر اساس متون د

 يشـتر یت بیـ کـه از اهم م یزپـردا  یمـ  ییهـا   یژگـ یبـه آن و  نجـا صـرفاً  یاسـت کـه در ا   یعیطب». کنند یم

انسـان دارنـد؛    یشـناخت  روان يهـا  هـا و جنبـه   رفتار یابیل و ارزیم در تحلیمستق ریتأث یعنی؛ برخوردارند
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 ،بـودن نفـس   يرمـاد یا غیـ  يبودن انسان، اصالت نفس، مـاد  یساحت ا تکی یمانند دو ساحت ییها یژگیو

ـ ماه ةدربار يادیال بنؤس يبه تعداد ،ها یژگین ویار. ایجبر و اخت و نفس یو عدم جاودانگ یجاودانگ  تی

ـ از ا ی. برخ)37ص ، 1387 (شولتز، انسان ارتباط دارد یات اساسیشود و با خصوص یانسان مربوط م ن ی

  ها عبارتند از: الؤس

ـ  ،میدهـ  یار جهت میخود را آگاهانه و با اخت يا رفتارهایآ -  کنتـرل   يگـر ید يروهـا یله نیا بـه وسـ  ی

 ا جبر).یار یشوند؟ (اخت یم

 ت).یا تربیعت ی(طب ؟یطیا عوامل محی ،میهست یعوامل وراثت ریتأثشتر تحت یا بیآ - 

ـ ی ،است یدوران کودک يدادهایله رویشتر به وسیب ،تیشخص يریگ ا شکلیآ -   يهـا  ثر از تجربـه أا مت

 ا حال).ی و (گذشته ؟یدوران بزرگسال

ـ      یکلـ  يا تابع الگوهای ،ت منحصر به فرد استیا شخصیآ -  و  ییهمتـا  یقابـل انطبـاق بـر همـه؟ (ب

 ).یشمول جهان

 ).ینیا بدبیو  ینیب ا بد؟ (خوشی ،ت انسان خوب استیا ماهیآ - 

و ل به تکامل دارد؟ (تعـادل  یا می ،شود یخته میخود برانگ یکیولوژیزیحفظ تعادل ف يا انسان برایآ - 

 ا تکامل).ی

 خـود  کـه  است نهفته انسان تیماه به مربوط یاساس يها مفروضه یبررس در ،ها پرسش نیا به پاسخ

 است. شناسانه انسان یمبان زا ثرأمت

  روش پژوهش

اسـت، ابتـدا بـا     یاسـالم  یشناسـ  شناسـانه روان   انسان ین پژوهش درصدد کشف مبانینکه ایبا توجه به ا

او  يوجـود  يهـا  ت انسـان و سـاحت  یـ مربـوط بـه ماه   يهـا  و گزاره یم اساسیمفاه ینیمطالعه متون د

ـ از دال يریگ و بهره یلیتحل – یفیسپس با استفاده از روش توص ،ییشناسا ـ ی ـ  یل عقل و شـواهد   یو قرآن

در گسـتره،   یمبـان  ریتـأث شـود. آنگـاه    یشناسانه اسـتنباط مـ   انسان یشده، مبان ییم شناسایاز مفاه ،یتجرب

 رد.یقرار گ یمورد بررس یشناس اهداف و روش پژوهش روان

  يدر منابع اسالم يشناخت انسان يمبان

  بودن انسان یاول: دو ساحت يمبنا

ـ ا ،ار دوریبسـ  يهـا  نه دارد. از گذشـته یرید یانسان قدمت يوجود يها سش از ساحتپر ان یـ ن بحـث م ی

ـ  ،اسـت  یساحت تک يا انسان موجودیشمندان مطرح بوده که آیاند ـ قا يا عـده  ؟یا دو سـاحت ی ل بـه دو  ئ
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ـ  ،یشهرستان( دانند یواحد م یقتیو حق یساحت تک يانسان را موجود ،یبودن انسان و برخ یساحت تـا،   یب

ـ جملـه  تـوان از   یق م) را مـ 399 ي(متوفا سقراط ،شمندانیان اندی. در م)55، ص 1ج  بـه   ین کسـان یاول

. )491، ص 1، ج 1382دوره آثـار افالطـون،   ( دانـد  یشمار آورد که انسان را مرکب از جسـم و روح مـ  

 یط عرضـ دانـد کـه ارتبـا    یقت و دو جوهر مـ ینفس و بدن را دو حق ،ق م)347،ي(متوفا افالطونسپس 

 الـنفس مـن کتـاب الشـفاء    در کتاب  نایس ابن )،69، ص 1390؛ هرگنهان، 207، ص 1373، یحجت( دارند

 ياری، و بسـ اء العلـوم یاحدر کتاب  یغزال). ، الفصل االول، و المقالۀ الخامسۀ، الفصل السابعیالمقالۀ االول(

ـ ن یشناسـ  اندر رو بودن انسان هسـتند.  یقائل به دو ساحت ،یشمندان اسالمیاز اند ـ ز ای سـابقه  بحـث  ن ی

انـد. در   را به کار بـرده » ذهن و بدن«ر یتعب ،ر نفس و بدنیتعب ين تفاوت که به جایدارد. البته با ا یطوالن

ر یتفسـ  يدر قالـب مـاد   ز از جملـه انسـان را کـامالً   یـ همه چ یعنیگرا  وحدت یبرخ ،شناسان ان روانیم

شناسـان در   شتر روانینگر دارند. ب دوگانه یموضع ،یند. برخشو یده مینام »گرا وحدت«ن گروه یکنند. ا یم

  ).25، ص 1390هرگنهان، ( ن گروه قرار دارندیا

ا نه و اگـر  یبه نام ذهن وجود دارد،  يزیا چین سؤال مواجه است که آیشناس، همواره با ا هر روان

اسـت.   یشناس ود علم روانن سؤال، اندازه خیکند. قدمت ا یوجود دارد، چگونه با بدن ارتباط برقرار م

ـ    یتوضـ  يرا در غالـب مـاد   يزیکنند، هر چ یم یشناسان سع روان یبرخ  یح دهنـد. از نظـر آنـان، حت

ن گـروه،  یشوند. ا یه میتوج یمیک و شیزین فیله قوانیت به وسی، در نهایبه اصطالح ذهن يدادهایرو

ا، فشـار خـون و انقبـاض و انبسـاط     سم هضم غـذ ید با مکانیشه و امیان اراده، اندین باورند که میبر ا

را معتقدنـد  یـ شوند؛ ز یده مینام» گرا ماده«ن افراد یابند. ای ینم یدگیچیو پ یجز سادگ یعضالت، تفاوت

ـ  يها دهینکه تمام پدیخود و ا يها دهیاثبات ا يت است، و برایکه ماده تنها واقع  يمـاد  یهمگـ  یروان

توان نشان داد که با از کار افتـادن   یم ینکه، به آسانیا کنند. از جمله یز تمسک مین يهستند، به شواهد

ا بـه  ی، يمغز يها از ضربه يا که در پاره شوند. چنان یل میتعط یاز آثار روان یک قسمت از مغز، برخی

ده، یـ ب دیند، مشاهده شـده کـه فـرد آسـ    یب یب میاز مغز آس ییها ها که قسمت يماریاز ب یعلل بعض

د بـر  یـ هـا، با  زمیا، از جملـه رفتـار ارگـان   یدر دن يزین، هر چیدهد. بنابرا یمعلومات خود را از دست م

انـد و معتقدنـد کـه تجربـه      انهیگرا ه مادهیرو نظریه شود. اغلب دانشمندان اعصاب، پیحسب ماده توج

سـت (ولـف،   ین يریچ تـأث یاست، و خـودش منشـأ هـ    یت عصبیاز عوارض فعال یکیآگاهانه، صرفاً 

ـ دارند هر چ یرا سعیشوند؛ ز یده میز نامین» گرا وحدت«گرا،  الوه بر ماده). آنها ع155، ص 1997  يزی

ف مخالف قـرار دارنـد و   یگر در طیشناسان د ح دهند. روانیماده، توض یعنیت، یک واقعیرا بر حسب 
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ـ نام» سـت یدآلیا«ن افـراد  یـ ل شده اسـت. ا یها تشک دهیاز ا يبه اصطالح ماد يایدن یند: حتیگو یم ده ی

ـ دارند هر چ یرا سعیهستند؛ ز» گرا وحدت«ز یو آنها نشوند  یم ح یتوضـ  ياریرا بـر حسـب هشـ    يزی

رنـد و  یپذ ی] را مـ يرمـاد ی[غ یو ذهنـ  يمـاد  يدادهایـ شناسـان، وجـود رو   از روان ياریدهند. اما بس

ـ نام» نگـر  دوگانـه « ین موضـع یقرار دارند. چن یر اصول متفاوتین دو تحت تأثیرند ایگ یمفروض م ده ی

ک سلسـله  یـ وجـود دارنـد و    یذهنـ  يدادهایـ و رو يماد يدادهاینگرها معتقدند: رو دوگانهشود.  یم

ا بـه کشـف و ادراك   یـ ؤکنند: انسان در عالم ر یخود ارائه م يمدعا يرا برا یشواهد ثابت شدة تجرب

بسا تصـور آن را هـم    نداشته و چه ی، به آنها آگاهيداریبرد که در ب یم یپ يا دهیمطالب و معارف پوش

آگـاه   يا را احسـاس و از وقـوع حادثـه    ی، الهامـات يداریـ که انسان در عالم ب یا زمانیکرده است.  ینم

سم، که امروزه بـه صـورت   یت يزم و اسپریپنوتیا هیروح از بدن و  یید و جداین تجریشود. همچن یم

ـ  يهااز رخـداد  ییهـا  ر و تأثر نفس و بدن، نمونهیک علم در آمده است، و مهمتر از همه، تأثی  یتجرب

بـوده و در   ين مادین و موازیرا بر خالف قوانیرت نفس و بدن هستند؛ زیبر مغا یاست که ادله تجرب

  ).25- 24ص   ،1384، یرند (حاتمیناپذ هیصرف، توج يماد يفضا

م یشـو  یمواجه مـ  یمیها و مفاه با آموزه یدر متون اسالم. اند ن بحث پرداختهیز به این يدیان توحیاد

نکـه  یبـودن انسـان و ا   یبـه دو سـاحت  ، ات قرآنیاز آ یانسان است. برخ يوجود يها ساحت که ناظر به

ان رسـاندم،  یـ که کار آن را به پا یهنگام«د. مانند: ناز دو جوهر نفس و بدن است، اشاره دار یبیانسان ترک

ورت سپس نطفـه را علقـه، و علقـه بـه صـ     «و » دیاو سجده کن يبرا یدم، همگیو در او از روح خود دم

م؛ سـپس آن را  یدیها گوشت پوشـان  م؛ و بر استخوانیدرآورد ییها مضغه و مضغه را به صورت استخوان

اسـت   يشود که انسان موجود یه استفاده مین دو آی. از ا)14؛ مؤمنون: 29(حجر:  »میداد يا نش تازهیآفر

ـ آ نیاسـت. همچنـ   ين بدن مادیر از ایغ يزیچ ،قت آنیکه حق» روح«متشکل از بدن و  ات یـ ات و روای

 یبـه برخـ   لاجمکند. به ا ید مییأه را تین دو آین ایکه مضام)، 9: سجده ؛14: منونؤم( وجود دارد يگرید

  م:یکن یاشاره م ین شواهد قرآنیاز ا

  بودن انسان یبر دو ساحت یشواهد قرآن

بـه بـدن    »روح«نام ه ب يزیچ ،نشیخاص از آفر يا قت است که در مرحلهین حقیانگر ایکه ب یاتیآ .الف

  .)29؛ حجر: 9: سجده ؛14: منونؤم( شود یاضافه م

 یرسد کـه جسـم آدمـ    یفرا م ینکه زمانیبر ادارد که مربوط به مسئله مرگ است و داللت  یاتیآ .ب

  .)93: انعام؛ 42: زمره( ماند یم یبه نام نفس از او باق يزیشود، اما چ یم یمتالش
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 ينکه جسـم مـاد  یرغم ا هب ،که شهداد یآ یبه دست م یخوبه ات بین آیات مربوط به شهدا: از ایآ .ج

 اسـت  یالهـ  يهـا  و متنعم بـه نعمـت   یشان نزد پروردگار باقین رفته، اما روح ایشده و از ب یآنها متالش

  .)154: بقره؛ 169: عمران آل(

ـ ؛ 99: منونؤم( ندیگو یبا خدا و مالئکه سخن م ،از مردنپس ها  دهد انسان یکه نشان م یاتیآ .د : سی

  .)27و  26

ماننـد تجـرّد نفـس،     ،آن يهـا  یژگـ یاثبات وجود نفـس و و  ي، برایشمندان اسالمین، اندیبراافزون 

 ياریبسـ  ییو روا یو قرآن یفراوان و شواهد تجرب یل عقلیو ذو مراتب بودن آن، دال یاصالت، جاودانگ

، یاضـ یف ؛135، ص 1391ران، مصباح و همکـا  ؛92- 54، ص 1ج ، 1374 ،یر.ك: طباطبائ( اند ارائه کرده

  .)58ص  ،1389

ـ انسـان و پد  يشـود در مطالعـه رفتارهـا    یموجـب مـ   ،نفس مهمِ يها یژگین ویتوجه به ا  يهـا  دهی

ر یل و تفسـ یـ هرگونـه تحل  يبـرا  ،نیشود. بنابرا يشتریعلل آنها دقت ب یل و بررسی، و تحلیشناخت روان

ت یـ مربوط به ماه یاساس تو مفروضا يوجود يها الزم است ساحت ،انسان ياز رفتارها یشناخت روان

 یشناسـ  گستره، هدف و روش پـژوهش در دانـش روان   ،ن مبنایرش ایبا پذ رد.یانسان مورد توجه قرار گ

پـردازد،   یانسـان مـ   یذهنـ  يندهایاپژوهشگر به مطالعه رفتار و فر ینمونه، وقت يرامتفاوت خواهد شد. ب

ده یـ و ناد یستیز يها هیقرار دهد؛ توجه صرف به پاتوجه  دورالزم است هر دو ساحت نفس و بدن را م

انسـان و   يد کـه پژوهشـگر بتوانـد بـه تمـام ابعـاد وجـود       وش یمن یا، مانع از يرمادیانگاشتن ساحت غ

بـه   یشـناخت  روان يها تیواقع يایگو ،يج مطالعات ویدا کند و نتایپ یشناخت هر دو ساحت او دسترس

 یدر هـر دو سـاحت، در واقـع نـوع     یشـناخت  روان يهـا  دهیمطالعه پد ،نیشکل کامل نخواهد بود. بنابرا

  خواهد بود. یشناخت روان يها توسعه در مطالعات و پژوهش

ـ      يشناس بخواهد هـر دو سـاحت وجـود    ن، اگر روانیهمچن  یانسـان را مطالعـه کنـد، بـا روش تجرب

 یشـناخت  روان يفـس، کارکردهـا  ن ياز قـوا  یکـ یعنـوان   ر نخواهد بود. به عنوان نمونه، عقـل بـه  یپذ امکان

ـ ). ا65، ص1384، يشـهر   ير ي(محمـد  دارد يو مهارگر یزشی، انگیل کارکرد شناختیاز قب یگوناگون ن ی

ـ   ر است از داالن تنگ روشیجه، محقق ناگزیست. درنتین یقابل بررس یتجرب يها کارکردها با روش  یتجرب

  توسعه در روش پژوهش خواهد بود. ینوع ن خود،یکند. ا استفاده  يگرید يها عبور کرده، از روش

ت، رجاء، حـرص،  یا، تواضع، خشیت، اخالص، شرك، ریمانند ن یمیبا مفاه ،ینین در متون دیهمچن

 یناظر به باورها و افکـار، و برخـ   یکه برخم، یمواجه هستگر یها مفهوم د غفلت، تکبر، غبطه، حسد و ده
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در  يبـه نحـو   ،دهد و همـه آنهـا   یانسان را پوشش مجانات یاحساسات و ه یرخدارد و ب یزشیجنبه انگ

شـوند و   یمحسوب مـ  یم اخالقیم گرچه باالصاله از مفاهین مفاهیکند. ا یدا میز بروز و ظهور پیرفتارها ن

ـ دله اند، اما ب ل قرار گرفتهیه و تحلیعلم اخالق مورد تجز يعلماله یبه وس ـ ی  يقـو  یشـناخت  روان ۀل جنب

ـ از تحق یعیباب وس ،جهیافزود، در نت یشناس ه فهرست موضوعات رواننها را ب توان آ ی، مآنها  يق بـه رو ی

  پژوهشگران گشوده خواهد شد.

ـ   يبند و طبقه یصیها و منابع تشخ ز آنچه در کتابین یروان  یشناس بیدر قلمرو آس  یاخـتالالت روان

 يهـا  بیاز آسـ  ياریبسـ کـه   یحـال . درانـد  پرداخته یروان يها يماریاز ب یفقط به بخش ،آمده DSM مانند

سـاحت  و  ؛شده یات ناپسند ناشیو خلق يدیرتوحیغ يها زهیا انگیز یر حق و کفرآمیغ ياز باورها ،یروان

است. بـه   یخال یشناس روان يها در فهرست کتابآن  يب کرده است و جایانسان را دچار آس يرمادیغ

نفاق آلود اسـت و   ياز باورها یناش يرماین بیاست. ا يماریب ینوع ینفاق در فرهنگ قرآن ،عنوان نمونه

 يز فرد را دچـار انسـداد فکـر   یدن نیچه کفر ورز . چنان)10- 8(بقره:  کند یم »مرض«ر به یقرآن از آن تعب

شـود و از   ر حـق جـدا   یکه از مسـ  یکسن یهمچن. )7و  6(بقره:  دارد یقت باز میاو را از درك حق ،کرده

قلـب   ،ات فـراوان ی. قرآن در آ)130(بقره:  شود یسفاهت م یر نوعکند، نفس او دچا  یچیا سرپیم انبیتعال

ـ آ :کند یف میح توصیا عدم ادراك صحی یبه بدفهم ،را که محل ادراك و شناخت است کـه بـر    یا کسـ ی

 ب نشـده اسـت؟  یقت عاجز است، دل او دچار آسـ یاثر گناه و انحراف قلبش زنگار گرفته و از درك حق

 تر و فراتـر از آن  ار گستردهیبس یروان يها بیره اختالالت و آسیدا ،نینابراب ).14 :نی؛ مطفف179(اعراف: 

ـ از دال یکـ ید یند. شـا کن یمطرح م ینیشناسان بال پزشکان و روان است که روان يزیچ  ل محـدود کـردن   ی

ار رفتـ  يا نابهنجـار یبهنجار  ،دگاهین دیرا در ایباشد؛ ز یدگاه فرهنگید ،به آنچه در منابع آمده ،اختالالت

ـ کند، ارز یم یکه در آن زندگ یط اجتماعیبر حسب مح ،ک فردی ، 1، ج 1387دادسـتان،  ( شـود  یمـ  یابی

شـد، امـا در    یشـمرده مـ   یجزء اختالالت جنسـ  ،DSM-IIIدر  ییگرا همجنس ،. به عنوان نمونه)25ص 

مع نه تنها از فهرست اختالالت حـذف شـد، بلکـه در مجـا     ،DSM-Vو  DSM-IV، یعنی يبعد يها نسخه

  شود. یز میبهنجار و از آن دفاع ن ين رفتاریچن یالملل نیو ب یحقوق

 یابیـ موجـود ارز  يهـا  توان با سـنجه  یرا نم یشناخت روان يها دهیز همه پدین یابیدر مقام ارز

و  یانـد، طراحـ   ها مورد اسـتفاده قـرار داده   سنج جز آنچه تاکنون روان یید ابزارهایبسا با کرد؛ چه

ـ ارز ین مبنا در چگونگیرش این، پذیراشود. بناب  ساخته  يکـه پژوهشـگر بـرا    ییو ابزارهـا  یابی

  ر دارد.یند، تأثیگز یمطالعات خود برم
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  دوم: اصالت نفس يمبنا

ـ بـه عنـوان    ،نفس .است یدو ساحت ينکه روشن شد انسان موجودیاز اپس  ک جـوهر در کنـار بـدن    ی

ـ  مربـوط بـه کـدام    قت انسانیکه حقاست ال مطرح ؤن سی، اکنون ااسترفته یپذ ن دو سـاحت  یـ ک از ای

ـ آ ؟يرمـاد یا تابع نفس و جوهر غیاست  يتابع ساحت ماد ،انسان یت واقعیا هویاست؛ آ ـ با ا حتمـاً ی د ی

 یقـ یت حقیـ ن دو جنبـه، هو یـ ب و تعامـل ا یـ نکه ترکیا ای ،ن دو جنبه باشدیاز ا یکیقت انسان تابع یحق

ن رفتن مجموعـه و  یبه منزله از ب ،ن دو جنبهیهرکدام از ا فقدانکه  يا به گونه .آورد یانسان را به وجود م

  شود. یشخص م یت واقعیت و هویانسان ينابود ،جهیدر نت

م، در هـر دو  یریا اصـالت بـدن را بپـذ   یـ م و یاز نفس و بدن بدان یبیانسان را ترک یقیت حقیاگر هو

ـ ی، د. اما اگر اصـالت را از آن نفـس  شو یم یت قطعیبا مرگ زوال انسان ،صورت  يرمـاد یسـاحت غ  یعن

ـ  یقت انسان زمانیحق .رود ین نمیقت انسان از بیحق ،م، با اضمحالل بدنیبدان رود کـه نفـس    ین مـ یاز ب

 يتـوان گفـت بقـا    یمـ  یبه لحاظ منطقـ  ،است یاز مرگ باقپس رد. اگر ثابت شود نفس یزوال پذ یآدم

. البتـه در فلسـفه   )37، ص 1391 ،یواعظـ ( ) نفس اسـت يرمادیمالزم با اثبات اصالت و تجرد (غ ،نفس

 شـده  ینفس بررس یا بدن، رابطه نفس و بدن، تجرد و جاودانگیمانند اصالت نفس  یموضوعات ،یاسالم

  .شود یمج آن مباحث ارائه ینجا به اختصار نتایدر ااست. اما 

  ل اصالت نفسيدال

  یل قرآنیدال .الف

 یشـاهد روشـن  ، اتیـ ن دسته از آیح دارد. ایرا تصیاشاره  یات برزخیبه ح يات متعددیآم، یکردر قرآن 

هـا بـا    انسـان  یبرخـ  يگـو و از گفـت  یکـه حـاک   یاتیآ ،ند. به عنوان نمونههستا نفس یبر اصالت روح 

ـ افراد با درك موقع ،گوهاو ن گفتی. در اداردامت یاز قش یپفرشتگان در عالم برزخ و   ،ت نـاگوار خـود  ی

؛ 100و  99؛ مؤمنـون:  46و  45: غـافر ( د را دارنـد ا و جبـران گذشـته خـو   یـ درخواست بازگشت بـه دن 

  .)10منافقون: 

توان به اصـالت روح و   یم یپردازد، به روشن یات، که به مسئله مرگ انسان میآ ین از برخیهمچن

که بر شما گمارده شـده، جانتـان را بـه طـور کامـل       یبگو: فرشته مرگ«د: یفرما یبرد. قرآن م ینفس پ

(نحـل:  » ردیـ گ ید، سپس شما را میو خدا شما را آفر«د: یفرما یگر میه دیدر آ). 11(سجده: » ستاند یم

ات فـوق، اسـتنباط   یرا گرفتن. از آ يزیانت و به طور کامل چیص يات، به معناین آیدر ا» یتَوفّ). «70

است کـه   یر از جسمیشود، غ یالموت) گرفته م (ملک یا مأمور الهیکه توسط خدا  يزیشود آن چ یم
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شـود، تمـام    یافـت مـ  یشود. در واقع، نفـس کـه بـه تمامـه در     یل میماند و سپس زا یا میدن نیدر هم

شـود.   یشد: با مرگ بعض شما گرفته م یانسان است و اال گفته م یقیت حقیو هو یقت، من واقعیحق

در او  یگرفت که روح الهـ  سزاوار سجده فرشتگان قرار  یهنگام ن از نظر قرآن، حضرت آدمیهمچن

  ل وجود انسان روح اوست.یات، بخش اصین آی). بر اساس ا29شد (حجر:  ده یدم

  یل عقلیدال .ب

ت یت و انسـان یت، شخصـ یاز انسان است که هو يا قت انسان، آن جنبهیل و تمام حقید بخش اصیترد یب

 یدر انسـان بـه خـوب    يرمـاد یغ يکه از عهده اثبـات جـوهر   یاو بدان وابسته است. آن دسته از ادله عقل

 یل و اراده بـه کرسـ  یـ و احساس و تجربـه و م  ییند و بتوانند نفس را به عنوان محور و فاعل شناسایابر

  شود. یاشاره م یادله عقل یبه برخ ،نجایز خواهند بود. در ایبر اصالت نفس ن یلیبنشانند، خود دل

 حـال آنکـه   .اسـت  يریپـذ  میتقسـ  ،يموجـودات مـاد   يهـا  یژگیاز و یکینفس:  يریناپذ می. تقس1

ـ   یب را میک سیا یک قطعه چوب، ینمونه،  يبراستند. یر نیپذ میتقس يرمادیموجودات غ م یتوان بـه دو ن

م یمثـل ادراك، تفکـر، احسـاس و... قابـل تقسـ      ،شود یم کرد، اما روح و آنچه به روح نسبت داده میتقس

 ،میـ در خارج دار يزیا از چکه م یا ادراکی ،م کردیتقس» مه منین«توان به دو  یرا نم» من«گاه  چیه. ستندین

ر یک تصـو یـ در واقـع   ،میکن یم میمه تقسیب را به دو نیس یر ذهنیکه ما تصو یست. هنگامیر نیپذ میتقس

ـ ا فت:گ توان یم و اال نمیکن یجاد میمان ا ب کامل در ذهنیر سیمه از همان تصوید به صورت دونیجد ن ی

ر ین دو تصـو مـه، اال ید دو نیر جدین تصویبا ا ،نیب در ذهن است. بنابرایهمان س ،دیمه جدیر دونیتصو

ـ تومـاس ر  يلسـوف اسـکاتلند  یب. فیمـه از سـ  یر دونیک تصـو یر کامل و یک تصوی :میدر ذهن دار  دی

  نه دارد:ین زمیدر ا یان روشنیب ،)1710- 1796(

ن خود هر چـه  ینامم. ا یم» خود«را  است که من آن يریناپذ میز تقسیمن، مستلزم وجود چ یت شخصیهو

ها و اعمال و احساسـات، هـر لحظـه     شهیبرد. اند یکند و رنج م یشد، عمل میاند یاست که م يزیباشد، چ

کـه  » مـن «ا ی» خود«ثابت و بادوام؛ اما  یتیدارند، نه موجود یدرپ یو پ یت متوالیک موجودیرند و ییدر تغ

 يهـا  ها و اعمـال و احسـاس    شهیبا همه اند یکسانیدار است و ارتباط یآنها به او وابسته هستند، ثابت و پا

ـ است کـه مـن از هو   ینها تصوراتیشود، ا یمن محسوب م يدارد که برا یمتوال ـ ی  خـود دارد  یت شخص

  .)1785د، ی(ر

 يا بـر اثبـات وجـود نفـس، وجـود پـاره       یاصالت نفس: افزون بر ادلـه محکـم عقلـ    ی. شواهد عقل2

گونـه   نیـ سازد. ا یالل بر اصالت نفس فراهم ماستد يرا برا ينه مساعدی، زمیشناخت فراروان يها دهیپد

ـ یتوان آنها را در قالـب براه  ی، میعقل يایمه قضایهستند، به ضم یتجرب یها، اگرچه مشاهدات دهیپد  ین
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 ی، آتوسـکپ یذهنـ  یپـات  ، چـون تلـه  یشـناخت  فراروان ییها دهیبر اصالت نفس عرضه داشت. پد یعقل

و مغـز در تحقـق آنهـا     يهستند که جسم ماد یقیحقاانگر یصادقه ب ياهای(مشاهده جسم خود) و رو

ل و یـ احسـاس و ادراك، و م  ییقت هستند که محور و فاعل شناسـا ین حقیانگر ایندارد، بلکه ب ینقش

ـ اراده، نفس است، نه مغز و اعصاب، و بدون وساطت و وجود مغـز و اعصـاب ن   ز درك و شـناخت  ی

، 1369؛ دکـارت،  49، ص 1391، یواعظـ اسـت (  یا روح آدمیممکن است، پس اصالت از آن نفس 

  ).98و  97ص 

شـناس در   ن شـود کـه روان  یـی تع يا د بـه گونـه  یبا یاسالم یشناس ن مبنا، اهداف روانیبر اساس ا

ل، محـور مطالعـات خـود قـرار داده،     یمسـتقل و اصـ   يخود، نفس را به عنـوان جـوهر   يها پژوهش

آن را،  یفس را کشف و مراحـل رشـد و تعـال   ن حاکم بر نیموجود در آن را بشناسد، قوان يها تیظرف

از مباحـث مهـم در    یکـ ین کنـد. بـه عنـوان نمونـه،     ییف و تبیتوص یو شئون عرض یدر مراتب طول

محـدود،   يا شناسـان تحـول را در گسـتره    انسان اسـت. روان  یند تحول روانی، مطالعه فرایشناس روان

ن یـ کـه گسـتره تحـول، منحصـر بـه ا      ی. درحـال دهند یاز انعقاد نطفه تا مرگ مورد مطالعه قرار م یعنی

ر و تحوالت پس از مـرگ  ییکند که تغ یروح اقتضا م یل بودن و جاودانگیست و اصین یمحدوده زمان

 یو اخالقـ  ی، عـاطف ی، محـدود بـه بعـد شـناخت    ین تحـول در شـئون عرضـ   یابد. همچنی یز ادامه مین

ـ ار نیراده و اختو تحول ا يمانند تحول معنو يگریشود، بلکه ابعاد د ینم  يهـا  ز بـه قلمـرو پـژوهش   ی

  مربوط به تحول افزوده خواهد شد.

ـ کنـد؛ ز  یدا مـ یز گسترش پیانسان ن يها زهیره انگیاصالت نفس، دا يرش مبناین با پذیهمچن را ی

 يویـ و دن يمـاد  يازهـا یند، محدود به نیآ یبه حساب م یزشیازها که از عوامل مؤثر در رفتار انگین

 يو جنبه اخرو يشتر فرامادیکه متناسب با اصالت نفس است، ب یمهم و اصل يزهاایستند، بلکه نین

ل بـه  یـ شود. به عنوان نمونه، در ذ یافزوده م یزشیانگ يازهایز به مجموعه نیازها نین نیدارد. طبعاً ا

  شود: یچند مورد اشاره م

  ينداریاز به پرستش و دین

قـات خـود   یدر تحق میدورکازه عمر بشر سابقه دارد. است و به اند یاز همگانیک نی ،ينداریپرستش و د

م، یدورکـ ( شـود  یده مـ یـ هـا د  است و در همه فرهنـگ  یده جهانیک پدید که پرستش یجه رسین نتیبه ا

از به پرسـتش در همـه افـراد بشـر وجـود دارد،      ین :ز معتقدندین مولرو  زریفر، لریتا .)79- 63، ص 1382

  .(همان) ت شده استهرچند اشکال آن در مرور زمان، متفاو
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داننـد. بـه    یمـ  يفطر ين را امریاز به پرستش و دی، نینیز با استفاده از متون دیشمندان مسلمان نیاند

 یبـه صـورت منطقـ    ،ازیـ ن نیـ د ایخته با خلقت و سرشت انسان است و باین آمیاز به دین ،گریعبارت د

  .)13، ص 2 ، ج1385، ینی؛ کل30(روم:  ارضا شود

  با خدا یاز به دوستین

به رفتـار انسـان    یده در جهت يقو یزشیک عامل انگیبا خدا  یاز دوستیات، نیات و روایبر اساس آ

که فقط  يکرد که تو تا به حال کار یوح ینقل شده است که خداوند به موس یتینقش دارد. در روا

ام و همـواره بـه    داده ام، صدقه ام، روزه گرفته گفت: نماز خوانده ی؟ موسيا خدا باشد، انجام داده يبرا

توسـت و راه   يامت راهگشایاش آن است که در ق ، ثمرهيا که خوانده يام. پاسخ آمد: نماز اد تو بودهی

کـه   يا کند، روزه تو سپر و محافظ تو از آتش جهنم است، صدقه یتو باز م يورود به بهشت را به رو

تـو. عـرض کـرد:     ينور است و راهگشـا ز یاد من نیتو در صحنه محشر،  ياست برا يا هی، سايا داده

ا یـ ؟ آيا را به خاطر مـن دوسـت داشـته    یا هرگز کسیآ یموس يکن. پاسخ آمد: ا ییا مرا راهنمایخدا

ن کارها نـزد خـدا،   یتر متنبه شد که محبوب ینجا بود که موسی؟ ايا را به خاطر من دشمن داشته یکس

فـرع محبـت نسـبت بـه خـدا و از       نیـ خداسـت. ا  يخدا و دشمن داشـتن بـرا   يدوست داشتن برا

و  یخوشـا آنکـه دانـش و کـردارش، دوسـت     «نـه فرمودنـد:   ین زمیـ در ا نیرالمـؤمن یازهاست. امیفران

خداونـد خـالص کـرده     ياش را بـرا  یاش و سخن گفتن و خاموش اش، گرفتن و کنار گذاشتن یدشمن

  ).289، ص 77، ج 1365، ی(مجلس» باشد

  اصل ياز به بازگشت به سوین

ن بـاره  یـ در ا يدانـد. و  یمـ  یشـناخت  روان يازهایاز ن یکیاصل را  ياز به بازگشت به سوین ،فرومک یار

ـ ن یشـه نـوع  یاز اصل خود. لذا هم ییو جدا ییبرد؛ درد تنها یاز درد بزرگ رنج م ید: آدمیگو یم از بـه  ی

سـت،  فسـت و ف ( دانـد  یعت مـ ین اصل را طبیا يو کند. یاصل را در خود احساس م يبازگشت به سو

د: یـ گو ین مـ یچنسته، عت دانیش را طبین گرایشناسانه ا ز خاستگاه روانین ماکس مولر. )227، ص 1386

ده کـه مـا   یـ ن عقیـ جـاد ا یا يط الزم را بـرا یشـرا همۀ کند،  یعت به بشرعرضه میکه طب یمناظر گوناگون

، ین شـگفت یت بزرگترعیرا طبیم گشت، به همراه دارد؛ زیاو باز خواه يعت بوده و به سویبرخاسته از طب

، ص 1382م، یدورکـ ( دیآ یها به حساب م انسان يرت، معجزه موجود و تنها عامل بقایعامل وحشت، ح

شـه  یاصـل و ر را ی؛ زشود یشتن ارضا نمیاز بازگشت به اصل خوین ،عتین، از ارتباط با طبیاز نظر د ).99

ـ  يد از خـود مـاد  یانسان خدا است (اناهللا) و انسان با ـ آ دره ب ه یـ م خـدا کنـد (و اناال  یو خـود را تسـل  د ی

۶۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

رش یپـذ  ،نی. بنـابرا )156(بقره:  »دارد ییاو يو به سو ییت از اویانسان ماه« ،گریراحعون). به عبارت د

  ز متحول خواهد کرد.یرا ن» جانیزش و هیانگ یشناس روان«فوق قلمرو  يمبنا

ـ  آن ن یتیرید از نقش مدینبا ،(روح) ن با اصالت دادن به نفسیهمچن ژه یـ و هسبت به بدن غافل بـود. ب

ه سـالمت روان بـر سـالمت نفـس     یپا یعنی ؛از آن نفس است ينقش محور يماریدر حوزه سالمت و ب

 یدرمـان  ییها د به دنبال روشیرو، درمانگر با نیا ن است. ازیچن نیز این یاست و در اختالالت روان یمبتن

  .يظاهر ير در رفتارهاییتغ اًتا صرف، دهد یرا هدف قرار م يرمادیباشد که ساحت غ 

  سوم: مختاربودن انسان يمبنا

، امـا بـا   است ان متکلمان و فالسفه مطرح بودهیشتر در میو ب یطوالن يا سابقه يداراار یله جبر و اختئمس

حاصـل   یشناس مانند روان ياز جمله علوم رفتار ،نهین زمیکه در ا ییها شرفتیو پ یگسترش علوم انسان

ـ ن یشـناخت  روان يهـا  هیـ و نظر یوارد علوم تجرب لهئن مسیشده، ا ـ ؛ زز شـد ی ن همـواره  امحققـ  يبـرا را ی

خـود را   يهـا و رفتارهـا   شـه یجهـت اند  ،ختـه یتوان به طور خود انگ یا ما میمطرح بوده که آ ییها الؤس

ـ  ،میموجود، دست به انتخاب بـزن  يها ان راهیاز م ،یمنطق طور هم و بین کنییتع ـ ا نـه؟ آ ی از ا در انتخـاب،  ی

م و مسئول رفتار و سرنوشـت خـود و   یزن یم و آزادانه دست به انتخاب میار برخورداریهش یآگاه ینوع

  م؟یهست یرونیب يها ا محركیار یناهش يها يروی، نیشناخت ستیگذشته، عوامل ز يها ا مقهور تجربهی

ـ . ابتـدا با 1ان دو نکتـه الزم اسـت:   یـ فوق، ب يها پاسخ به سؤال يبرا ار یـ و اخت اراده يد معنـا ی

ـ اخت يد گستره رفتارهـا ی. با2مشخص شود؛  ـ ار و اراده، هـر  یـ معلـوم گـردد. اخت   ياری  یک معـان ی

بـدون   يانجـام دادن کـار   يار بـه معنـا  ی. اخت1اند:  ان کردهیار، چهار معنا بیاخت يدارد. برا يمتعدد

ار بـه  ی. اخت2؛ ن معنا، مقابل جبر محض استیار به ای. اختيا بدون قهر قاهری، يگریفاعل د يروین

ح یتـرج  يگـر یرا بر د یکیش متضاد دارد که ینجا فاعل دو نوع گراینش. در ایانتخاب و گز يمعنا

گونـه فشـار    چیفاعل، بدون ه یش درونیبر اساس گرا يانجام دادن کار يار به معنای. اخت3دهد؛  یم

انجـام   يگـر یاثـر فشـار د   قرار دارد کـه در  ین معنا، مقابل فعل اکراهیار به ای. اختيگریه دیاز ناح

ـ . طبـق ا يدر مقابل کار اضطرار یتیگونه محدود چی، بدون هي. انجام دادن کار4رد؛ یگ یم ن معنـا،  ی

اضـطرار   يسـت، بلکـه از رو  ین ياریط خاص از گوشت مردار بخورد، کارش اختیکه در شرا یکس

ا دوسـت  یـ خواسـتن   يا. اراده بـه معنـ  1ان شده است: یب يمتعدد یز معانیاراده ن يبوده است. برا

م گـرفتن بـر   یتصـم  ي. اراده به معنـا 2دن و دوست نداشتن؛ یداشتن در برابر کراهت داشتن، نپسند

  ).91-90، ص 2، ج 1366ندارد (مصباح،  ين معنا، فعل نفس است و ضدی. اراده به ايانجام کار
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ـ ینجا، یدر ا» اریاخت«منظور از  ـ ی، »هاراد«نش و منظـور از  یقـدرت انتخـاب و گـز    یعن  یعن

کـه از انسـان    ییمجموعه رفتارهـا  یطورکل ار، بهی. اما گستره اختيم گرفتن بر انجام کاریتصم

ماننـد ضـربان قلـب، گـردش خـون،       ییها . کنش1اند:  میشود، به دو دسته قابل تقس یصادر م

ـ . ايا روده - يترشح غدد، و حرکات معد ار انسـان  یـ گونـه رفتارهـا، در قلمـرو اراده و اخت    نی

. 2  رنـد؛ یگ یانجـام مـ   - ک یک و پاراسـمپات یسـمپات  - خودمختار  یتند و توسط نظام عصبسین

دن، ورزش کردن، سخن گفتن، عبادت کردن، خـوردن و  یشیمانند مطالعه کردن، اند ییرفتارها

ز ین دو دسته رفتار تماین ایها، ب رد. همه انسانیگ یار انسان انجام میدن، که با اراده و اختیآشام

مصـباح و   :نـد (ر.ك یگو ياراد يو قسم دوم، رفتارها يرارادیغ يد: دسته اول، رفتارهاان قائل

ن یـ شـود، منظـور ا   یار مطرح میسخن از اخت ین، وقتی). بنابرا174- 173، ص 1391همکاران، 

گونـه   چیار او قـرار دارد و هـ  یـ شـود، در حـوزه اخت   یکه از انسان صادر م یست که هر کنشین

  نوع دوم است. يخودش ندارد، بلکه مقصود رفتارها يدر رفتارها یتیمحدود

نفـس و اراده فعـل    يهـا  ار از تـوانش ین مطلب روشن شد که اختیار، ایاراده و اخت یبا توجه به معان

ا کارکرد نفس به حسـاب  ینفس و اراده کنش  یتوانش يها تیار از ظرفیاخت، ن صورتینفس است. در ا

  دارد. یعلّ نقش ،ار نسبت به ارادهید و اختیآ یم

 یارتبـاط  ،یار و آگـاه یـ ان اختیا مین است که آیشود، ا ینجا مطرح میکه در ا يگرید یپرسش اساس

، فتـه شـود  نش در نظـر گر یگـز  يار به معنـا ید گفت: اگر اختیبا ،الؤن سیا نه؟ در پاسخ به ایوجود دارد 

ح یش به تـرج یخاب و گرارا بدون شناخت، انتیشود؛ ز یآن محسوب م يازهاین شیاز پ یشناخت و آگاه

تولـد   يانسان از همـان ابتـدا   یدر ساختار روان ،اریقوه اخت ت ویگر معنا ندارد. البته ظرفیز دیبر چ يزیچ

رد و بـدون توجـه بـه    یگ یشکل م یند زمانیک فرایدر  ،جیتدره ز بین خود شناخت نیوجود دارد. همچن

  ).237ص  ،2، ج 1385صور و دادستان، من( ان آوردیبه م یار سخنیتوان از اخت یتحول آن، نم

  بر مختار بودن انسان یل قرآنیدال

  شوند: یم میبه چند دسته تقس ،کند یات قرآن که داللت بر مختار بودن انسان میآ

بـدون فـرض    ؛انـد  ت انسـان آمـده  یم تربیت و تعلیهدا يا برایاست. انبیکه ناظر به بعثت انب یاتیآ. 1

مـان و کفـر و   یت و ضـاللت، ا یرا اگـر هـدا  یـ عثت آنها لغو خواهد بـود؛ ز ، بیو مختار بودن آدم يآزاد

 یکـه در برخـ   یحـال در. معنا نداردمان و اطاعت خدا یباشد، دعوت به ا يجبر یان، اعمالیاطاعت و عص

م، خواه شاکر باشـد و  یما راه را به او نشان داد«به صراحت به مختار بودن انسان اشاره شده است.  ،اتیآ

۶۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

و بگو حق از جانب پرورگار است، پس هر کس که بخواهد بگـرود و هـر کـه    . «)3(انسان:  »ا ناسپاسی

  .)29(کهف:  »بخواهد انکار کند

ـ  يمعنـا  یزمـان  ،کند. امتحان یش انسان میکه داللت بر ابتال و آزما یاتیآ .2 دارد کـه انسـان    یعقالن

ـ نا قـرار داد یم، پس او را شنوا و بییآزما یم، و او را میدیآفر یما انسان را از نطفه مختلط«مختار باشد.   »می

  .)2نسان: ا(

(مـدثر:   »ش استیخو يهر کس در گرو دستاوردها«ل بودن انسان دارد. ئوکه داللت بر مس یاتیآ. 3

معنـا دارد کـه    یفقط در صـورت  يریپذ تیمسؤل». د که آنها مسئولندیو بازداشتشان کن«، )24؛ صافات: 35

  ار باشد.یاراده آزاد و اخت يدارا ،ودانسان در انجام اعمال خ

  شناسان دگاه روانيار از ديجبر و اخت

نـه  یشبهات زم یروشن است، اما وجود برخ ينش امریانتخاب و گز يار به معناینکه وجود اختیرغم ا هب

ـ ید يهـا  از آمـوزه  یبرخـ  یبدفهم ،بوجود آورده است. به عنوان نمونه يا را در عده ییجبرگرا مثـل   ،ین

ار در یـ ن تـوهم انداختـه کـه منکـر اخت    یرا به ا يا ، عدهین الهیشیا علم پی یقضا و قدر و علم ازل لهئمس

ز یـ آن ن يبـرا  ،مسـتقل  یتیشوند. اصالت دادن به جامعه و اعتقاد به هو» یجبراله«گردند و قائل به  یآدم

و  يولـوژ یزینـه ف یدر زم یعلم يها شرفتین پیرا مطرح کنند. همچن» یجبر اجتماع« يا ب شده عدهموج

ـ انسان و ناد يک، به همراه اصالت دادن به ساحت مادیژنت رفتن یو نپـذ  يرمـاد یده انگاشـتن سـاحت غ  ی

فـراهم   يا عـده  يرا بـرا » یستیا جبر زیک یولوژیزیجبر ف«نه اعتقاد به یدر انسان، زم» روح«نام ه ب يزیچ

دن آن بـه  یت بخشـ یو عموم» تیعل اصل«رش یشمندان، پذیاز اند یبه اعتقاد برخ ،نینموده است. همچن

ـ  یـ ش بـه اخت ینه گرایزم انسان، عمالً یروان يها دهیپد  ،یواعظـ  :ر.ك(ن بـرده اسـت   یار در انسـان را از ب

  ).176- 157، ص 1388، ی؛ رجب152- 115ص  ،1391

از  یشــده برخــ بموجــ یشناســ از جملــه روان ،يدر حــوزه علــوم رفتــار ین شــبهاتیوجــود چنــ

 ن بـاور یبر ا دیفرودا کنند. یانه پیجبرگرا يدکریروار در مورد انسان یجبر و اخت شناسان در موضوع روان

درون مـا رقـم    ییر و نـامر یزناپـذ یگر ییروهایله نیبه وس ،میشیاند یا می، میده یکه ما انجام م ياست کار

ر یاسـ  زاد خـود  درون يها ، محركیعنیها،  در چنگال کشاننده دائماً یآدم :معتقد است يخورده است. و

- 75، ص 1387 شـولتز،  :ر.ك( دهـد  یم ار انجامیعوامل ناهش ریتأثخود را تحت  ياز رفتارها ياریو بس

رد. یـ گ یجانـب جبـر را مـ   شن وربه طور ، ییز درباره اراده آزاد در برابر جبرگراین ،)1971( نریاسک ).76

کننـده   نییر را که تعشتن خودمختایا خویک خود ی یعنی، یک شخص درونیوجود  يها شهیه اندیکل يو
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کـه  دارد  یکند و اظهار مـ  یاً رد میرا انتخاب کند، قو يخود هتواند عمل آزادانه و خود ب یر ماست و میمس

ـ  يروهـا یله نیم و نـه بـه وسـ   یکن یرفتار م یرونیط بیمح يروهایله نیوسه ما ب . )480(همـان، ص   یدرون

ـ آنچه  ینیب شیت که امکان پاس يزیت چیشخص«  د:یگو یکه م کتلن گفته ین از ایهمچن ک شـخص در  ی

ن استنباط کرد کـه او  یتوان چن ی)، م303همان، ص (» کند ین انجام خواهد داد، فراهم میت معیک موقعی

 يو خود بـه خـود   یقاعدگ یب يبرا ییجا ،کتلدگاه یدر د ،نیداند. بنابرا یم ینیب شیرفتار انسان را قابل پ

رسـد   یب، به نظـر مـ  یترت نیکند. بد یم یرا نف ینیب شیند پیافر ییها یژگین ویرا چنیز؛ بودن وجود ندارد

  .گیرد میقرار  یی، همسو با جبرگراییدر مورد اراده آزاد در برابر جبرگرا کتل

  :شوند یمم یبه دو گروه تقس ،اریشناسان در ارتباط با جبر و اخت روان ،یطورکل به

، مزلـو ، آلپـورت شناسان کمال ماننـد   گراها و روان . انسانار و اراده آزادین به اختیقائل ،گروه اول .الف

ـ اراده و اخت يآزاد ونـگ یو  آدلـر گران مانند  لیاز روان تحل ی، و برخراجرز از  ياریار انسـان را در بسـ  ی

  اند. رفتهیرفتارها پذ

ـ داننـد. ا  یار و اراده آزاد میهستند که انسان را فاقد اخت یشناسان ب. گروه دوم، روان بـه نوبـه    ن گـروه، ی

ـ فروداننـد ماننـد    یم یستیو ز یکه انسان را مقهور عوامل درون یشوند: کسان یم میخود، به دو دسته تقس  دی

  .نریاسکو  واتسونداند مانند  یم یطیو مح یرونیکه انسان را تحت سلطه عوامل ب یو گروه دوم، کسان

 يانسـان امـر   يهـا  کـنش  بـر رفتـار و   یطـ یو مح ی، اجتمـاع یسـت یعوامـل ز  ری، تـأث رسد یبه نظر م

ـ ا ریتـأث شـود. البتـه    یار از انسان نمـ یموجب سلب اخت ،ن عواملیک از ای چیراست، اما هیناپذ اجتناب ن ی

ب موجـ ار انسان است که ین اراده و اختیت ایآورد، اما در نها یوجود م  هها را ب تیمحدود یبرخ ،عوامل

ماننـد مطالعـه    يادیـ ز يرفتارهـا  ،ان شـد یر که بطو همان .گوناگون است يها ان راهیک راه از مینش یگز

اسـت کـه بـا     يدن از امـور یدن، ورزش کردن، سخن گفتن، عبادت کردن، خوردن و آشامیشیکردن، اند

  رد.یگ یار انسان انجام میاراده و اخت

وجـود آورد  ه ب یشناس م در روانیعظ یشناسان، تحول روان یبرخ يار از سویرش اراده آزاد و اختیپذ

ـ اخت ،یاسالم ۀکه در فلسف یم. درحالیشاهد هست يگر لیو روان تحل ییر آن را در مکتب رفتارگراو آثا ار ی

ـ یدر متـون د  .نفس ثابت شـده اسـت   يبرا یذات يها از توانش یکیبه عنوان  ـ ن ین  يبـه معنـا   ،اریـ ز اختی

 يهـا  مـرو ن مبنـا در همـه قل  یرش ایپذ، نیمفروض گرفته شده است. بنابرا ينش و قدرت انتخابگریگز

گـذار  ریتأث ، مشاوره و درمان و...يریادگیجان، یزش و هیت، انگیمانند رشد و تحول، شخص ،یشناس روان

نـه  ، کنـد  یار را مطالعه میاراده و اخت يفعال و دارا ين فرض که رفتار موجودیپژوهشگر با ا .خواهد بود

  به پژوهش بپردازد.د یمنفعل و فاقد اراده را با يموجود
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  يريگ جهيبحث و نت

دارد.  یشناسـ  در هندسه دانـش روان  يا کننده نیینقش تع ،یشناخت انسان یج پژوهش نشان داد که مبانینتا

ها بنـا   هیشود و بدنه دانش بر آن پا یک دانش محسوب مین یادیبن يها هیمنزله پا به یمبان ،گریبه عبارت د

ـ   نـوع نگـا   ،رش محققیمورد پذ ينظر یاساس، مبان نیاگردد. بر یم ن انتخـاب  یه او را بـه انسـان و همچن

دو  يداران مبنـا کـه انسـان    یرش این خواهد کرد. به عنوان نمونه، پذییاو را تع یابیروش پژوهش و ارز

 يهـا  دهیـ و پد یآورد که در مطالعه رفتار آدم یوجود مه محقق ب ين الزام را برایا ،است يساحت وجود

ده انگاشـتن  یـ و ناد یسـت یز يهـا  هیـ هد و از تمرکـز بـر پا  هر دو ساحت را مد نظر قرار د ،یشناخت روان

د کـه پژوهشـگر   بـو ن خواهد یا، مانع از یستیز يها هیرا توجه صرف به پایگر اجتناب کند؛ زیساحت د

 ،يج مطالعـات و یدا کند و نتـا یپ یانسان و شناخت هر دو ساحت او دسترس يبتواند به تمام ابعاد وجود

ن یـ مسـتلزم ا  ،بـودن انسـان   یرش دو سـاحت یپذ ،نینخواهد بود. بنابرا یشناخت روان يها تیواقع يایگو

 ،سـو  کین از یا .ز پرداخته شودیحاکم بر نفس ن يها يکه عالوه بر مطالعه بدن، به کشف قانونمنداست 

ـ ن يدیـ مسـائل جد  ،گـر ید يسـو شـود و از   یمـ  یشناسـ  ب گسترش موضـوع روان موج ز بـه مسـائل   ی

 کند. یر مییز تغین دانش نین اهداف ایچنشود. هم یافزوده م یشناس روان

نفـس را بـه    ،خـود  يهـا  کند تـا در پـژوهش   یشناس را ملزم م اصالت دادن به نفس، روان ،نیهمچن

موجـود در آن را بشناسـد.    يهـا  تیـ ل محور مطالعات خود قرار داده، ظرفیمستقل و اص يعنوان جوهر

ف یتوصـ  یو شئون عرضـ  یرا در مراتب طولآن  ین حاکم بر نفس را کشف و مراحل رشد و تعالیقوان

گر توجـه  یکـد یثر آن دو بر أو ت ریتأث یچگونگپژوهشگر به تعامل نفس و بدن و  ،نین کند. همچنییو تب

 کند. یم يشتریب

ن یـ گـردد. در پاسـخ ا   یروشن مـ  گرید تاالؤاست مختار، پاسخ س ينکه انسان موجودیرش ایبا پذ

شـوند؟   یکنتـرل مـ   يگـر ید يروهایله نیا به وسیم یده یانه جهت مخود را آگاه يا رفتارهایآ«ال که ؤس

ـ یـ ز ؛ردیـ گ یآگاهانه انجام مـ  کامالً ،انسان ياریاخت يشود که رفتارها ی، گفته م»ا جبر)ی(اراده آزاد  ن یرا ب

ـ آ«ال کـه  ؤن سـ یتالزم وجود دارد. در پاسخ به ا ینش و شناخت نوعیگز عوامـل   ریتـأث شـتر تحـت   یا بی

کـه   یطـ یشود هر دو، اما نقش عوامـل مح  یگفته م ،ت)یا تربیعت ی(طب ؟»یطیا عوامل محیم یهست یوراثت

 يریـ گ جـه گرفـت کـه شـکل    یتـوان نت  یمـ  ،ن پاسـخ یتر است. از هم ار قرار دارد، برجستهیدر حوزه اخت

ار خـود  یـ سـت، زمـان حـال، اراده و اخت   ین یگذشته و دوران کـودک  يدادهایدر گرو رو ت صرفاًیشخص

تـر   ار آسـان یا اصالح رفتار با کمـک خـود فـرد بسـ    یر ییامکان تغ ،نیدارد. همچن ینقش اساس زیانسان ن
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و اراده آزاد  يقـدرت انتخـابگر   يدارا ين باور که تـو موجـود  یت ایشناس با تقو را روانیخواهد بود؛ ز

ه یـ عـاً روح ش و تبی، افزایروان يها بیوآس يرفتار يها يد به اصالح و فائق آمدن بر نابهنجاری، امیهست

ـ تغ ینـوع  ،ن خـود یـ د و اوشـ  یمزودتر حاصل  ،ت مطلوبیدن به وضعیرس يبرا ،يخود مهارگر ر در یی

 حوزه درمان خواهد بود.

ر در ییـ ن اسالم، عالوه بر تغید يها بر آموزه یمبتن یشناخت شناسانه روان انسان یرش مبانیپذ ،نیبنابرا

 یشـناخت  روان يهـا  را در پـژوهش  يو ،یمطالعـات  نوع نگاه پژوهشگر به انسان، اهـداف، روش و منـابع  

ثر أگونـاگون متـ   يز در قلمروهـا ین یشناس دگرگون ساخته به تبع آن گستره، اهداف و روش دانش روان

ـ ییـ هـا تغ  ر حوزهیت و سایدر قلمرو درمان، رشد، شخص ،خواهد شد. به عنوان نمونه وجـود خواهـد    هر ب

، يسـاز  هیال، فرضـ ؤماننـد طـرح سـ   ، کنـد  ید محقق طـ یکه با ید علم مراحلیدر مقام تول ،نیآمد. همچن

د ناظر بـه  یمحقق با يها الؤرا سیز؛ رفته شده، خواهد بودیپذ یثر از آن مبانأد علم متیو تول يپرداز هینظر

کنـد   یر مییز تغیمحقق ن يها هین فرضیهمچن، ها الؤس، ر کردییتغ یمبان یشناسانه او باشد. وقت انسان یمبان

ال و ؤنـد اسـت و سـ   یک فرایـ د علـم محصـول   یـ را تولیز ؛ر خواهد کردییز تغید علم نیتول ،آنو به تبع 

  ند است.ین فرایاز هم یبخش يساز هیفرض
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