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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to explain the effect of anthropological 

foundations of the sect of humanism on the definition of self-concept and 

comparison with self-concept based on the anthropological foundations of 

Javadi Amoli, using the method of content analysis. Theorists believe that 

ideological beliefs, which are based on a person's understanding of her own 

nature, play an essential role in the formation of self-concept. Conventional 

sects of psychology, which are mainly based on humanistic principles, 

consider only three physical, social, and psychological dimensions for self-

concept, which is a material perception of man. This type of self-concept 

changes depending on the environment. Instability of self-concept leads to 

lack of mental health. In Javadi Amoli’s anthropology, self-concept is 

defined in four dimensions of relationship with self, God, others and nature 

and in two levels of transcendent and inferior evolution. The low level of 

self-perception is the similarity of these two approaches, but its 

distinguishing feature is the self-perception at the transcendent level, which 

is formed based on nature and creates a divine, inner and stable self-concept 

and maintains mental health. 
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 مقاله پژوهشی

 (35 - 17)ص.  1401 تابستان، 2 ، شماره2دوره 

  
 

ملی و رویکرد انسان گرایی  آ برریس مقایسه ای مباین انسان شناخیت جوادی  
گریی خودپنداره ونقش آن در شکل    
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 .ایرانهران، ت، عالمه، دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتیدانشکده  ،استاد .2
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 :نویسنده مسئول

 زهرا سادات پورسید آقایی
 چکیده

گرایی بر تعریف خودپنداره و مقایسه با شناختی مکتب انسانانسانهدف این مقاله تبیین تاثیر مبانی 

پردازان معتقدند که شناسی جوادی آملی، به روش تحلیل محتواست. نظریهخودپنداره مبتنی بر مبانی انسان

گیری باورهای ایدئولوژیکی که مبتنی بر شناخت انسان از ماهیت خود است، نقش اساسی در شکل

گرایی هستند، برای خودپنداره، شناسی که عمدتا مبتنی بر مبانی انسانمکاتب رایج روان خودپنداره دارد.

گیرند که  ادراکی مادی از انسان است.  این شناختی را در نظر میصرفا سه بعد جسمانی، اجتماعی و روان

را به دنبال دارد. در کند. عدم ثبات خودپنداره، عدم سالمت روان نوع خودپنداره وابسته به محیط تغییر می

انسان شناسی جوادی آملی، خودپنداره در چهار بعد ارتباط با خود، خدا، دیگران و طبیعت و در دو سطح 

شود. سطح نازل ادراک خود، وجه تشابه این دو رویکرد است، اما وجه تحولی متعالی و نازل تعریف می

ای الهی، درونی گیرد و خودپندارهفطرت شکل میممیزه آن، ادراک خود در سطح متعالی است که  مبتنی بر 

 کند.و پایدار را ایجاد و سالمت روان فرد را حفظ می

 ایمیل:
zspsaghaei@Gmail.com 

 1400/12/20تاریخ دریافت: 

 1401/3/10تاریخ پذیرش: 

 1401/04/12تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

شناختی، خودپنداره، مبانی انسان

 گرایی.جوادی آملی، انسان
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 بیان مسأله

( در دیدگاه معاصر، خودپنداره 5: 2010، 1خودپنداره، ادراکی است که افراد از ارزش خودشان دارند.)استرنک

ها فرض( و جزئی از شناخت آگاهانه است که دانش، پیش2،1۹۹۶:101یک طرحواره شناختی تلقی شده  )کامپبل

( و دارای سه بعد جسمانی، اجتماعی و 133۹: 2013، 3شود)زاویرو احساسات ما را در مورد خویش شامل می

نژاد سه مفهوم خودپنداره، خودشناسی و خودیابی را به صورت شعاری(. 543: 2010شناختی است )مایرز، روان

ها را آگاهی فرد از هویت خویش به عنوان یک شخص و ارزشیابی فرد از یک مفهوم مشابه در نظر گرفته و آن

 (3۶4، 13۶4نژاد، یابد.)شعاری. وی معتقد است خودشناسی به تدریج رشد و تکامل میکندخود تعریف می

متخصصان بهداشت روانی، معتقدند اگر تصور فرد از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص دارای سالمت 

ه روانی است و بعکس اگر خودپنداره شخص، منفی و نامتعادل باشد او از لحاظ روانی ناسالم شناخت

 (115، ص 13۹0شود.)ساعتچی، می

 سراسر در شناسان بزرگروان اخیر، دهۀ چند طول در است سبب شده شناختیمفهوم روان این اهمیت بررسی

 هایجنبه از زداییابهام به های متعددنظریه طراحی با و داده اختصاص آن به را پژوهشی هایبرنامه از بسیاری دنیا

دهی، انگیزش و حمایتی را قایل شناسان برای خودپنداره سه عملکرد سازمانبپردازند. روان خودپنداره مختلف

آورند. های دیگر، معنای خود را از آن به دست میهستند. خودپنداره چهار چوب مرجعی است که همه برداشت

دهی ند. عملکرد سازماندر ذهن ما »خود« شبیه یک هسته پایدار هست و این ادراکات برای بقاء بسیار مهم هست

خودپنداره حاکی از آن هست که خودپنداره قطعات اطالعات را به یک شیوه سیستماتیک،  فرماندهی و 

انتخاب کردن و دنبال کردن  که افراد را درطوریکند. خودپنداره عملکرد انگیزشی نیز دارد. بهسازماندهی می

(. عملکرد ۶: 200۶کند)دورنر، رای پیشرفت و ترقی تعیین میبخشد و تشجیع و استانداردهایی باهداف نیرو می

کند، بلکه حمایتی خودپنداره نیز نه تنها به امنیت بقای شخص و افزایش لذت و کاهش درد اشاره می -خود

 (213: 1۹۹۹همچنین به معنای حصول اطمینان از ارضای نیازهای شخص و اهدافش به طور کلی است.)هارتر، 

( در الگوی بازنمایی ذهنی از خود، محتویات خودپنداره را 200۶، به نقل از دورنر، 1۹۹7ریو )استادینگر و گ

دارند که بعد انگیزشی خودپنداره، که شامل آنان اظهار میدانند. شامل سه بخش شناختی، هیجانی و انگیزشی می

 کند چه چیزی خوب یا بد است،کند. تعیین میاعتقادات ایدئولوژیک فرد است، وی و ادراکاتش را هدایت می

مطلوب یا نامطلوب است، درست یا نادرست است. در حقیقت چگونگی عملکرد انگیزشی خودپنداره که افراد را 

 
1. Sternke. 

2. Campbell,J.D. 

3. Xavier, L.  
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دهی کند و همچنین راه و درجه ای که خودپنداره اطالعات ورودی را سازماندر انتخاب کردن اهداف هدایت می

نداره یعنی باورهای ایدئولوژیک فرد مرتبط خواهد بود. با توجه به اینکه کند، با محتویات بعد انگیزشی خودپمی

 شناسی،انسان و تفاوت در دارد مبتنی خواهد بود انسان به وی که اعتقادات و باورهای هر شخص بر نگرشی

فقیهی و رفیعی، )گردد می موجبآدمی و تربیت تعلیم و شناختیروان مسائل و موضوعات در را هادیدگاه تفاوت

 گیری خودپنداره پی برد.شناختی در شکلتوان به نقش بنیادی مبانی انسان( می14۹: 1387

پور، باشند)صانعمتأثر می گراییای، از تفکر انسانریشه نحویازآنجاکه اکثرمکاتب فلسفی بعد از رنسانس، به 

تب روان شناسی غرب از جمله در زمینه خودپنداره، (، لذا بدیهی است که نظریات ارایه شده توسط مکا102: 1378

شناسان جامعه ما از خودپنداره مد نظر قرار عمدتاً بر مبنای این تفکر باشند. بنابراین تعریفی که مشاورین و روان

 مبتنی گیرد، تماماًهای سنجش خودپنداره که به طور وسیع توسط آنان مورد استفاده قرار میدهند و پرسشنامهمی

گرایی است و این در حالی است که در کشوری که اکثریت افراد آن دین اسالم بر مبانی انسان شناسی مکتب انسان

اند و نظام فکری، اعتقادی و ارزشی اسالم بر شئون مختلف بینی و نظام معیار( برگزیدهعنوان حق )بیانگر جهانرا به

 را مورد بحث قرارداد.باید دیدگاه اسالمی  زندگی مردم آن حاکم است، برای شناخت مبانی اساسی

اسالمی،  اعتقادات و گیری خودپنداره و با توجه به اینکه فلسفهبا توجه به اهمیت مبانی انسان شناسی در شکل

 موضوعات و مفاهیم، تعریف برای و شوند مبنا تلقی همچون شناسیتربیتی و روان علوم برای که صورتی در تنها

 برای مؤثر به طور توانندمی باشند، داشته هاییها داللتآن تحقیق هایروش و مسایل نوع و قلمرو ،فاهدا تعیین

بود  خواهد جانبی و پراکنده آنها تربیتی تاثیرات صورت، این در غیر و باشند داشته هدایتگر نقش تربیت، و تعلیم

گرایی و  مقایسه خودپنداره مبتنی بر انسانشناسی محقق در این پژوهش، آسیب( لذا هدف 174: 138۶الهدی، )علم

 آن با خودپنداره مبتنی بر مبانی انسان شناختی اسالمی )دیدگاه جوادی آملی(  است.
 در رویکردهاي مختلف  خودپنداره. 1

های قدمت طوالنی در پژوهش دهد این موضوعهای انجام شده در مورد خودپنداره نشان میپژوهشپیشینه 

 جیمزشود. ( آغاز می18۹0-1۹48)1های ویلیام جیمزشناسی دارد. اغلب مرورها در این زمینه با پژوهشروان

مرحله دیگری در پارادایم خودپنداره ایجاد کرد که بحث داغی را در جامعه دانشمندان برانگیخت. وی خودپنداره 

 (78، ص2،1۹۹0)مارش.را در قالب یک مفهوم چند بعدی بررسی کرد

 
1. W.James. 

2. H.Marsh. 
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مفهوم  .دانست( نیز که تقریبا با جیمز معاصر بود، منشاء خودپنداره را تعامالت فرد با دیگران می1۹02)1کولی 

ای« نامیده شده است: طبق -آینه-استنتاج کردن یک ایده در مورد خودمان از طریق دیگران، توسط کولی »خود

هایشان از ما مان ارزیابیباشد، وقتی افراد مهم زندگیای« میفرآیند ارزیابی اقتباس شده، که بر اساس »خود آینه

تا  1۹30گذارد. در دوره رفتارگرایی )تقریبا گذارند، بر دیدگاه ما در مورد خودمان تاثیر میرا با ما در میان می

 سنجی و تمرکز بر مشکالت مربوط به تعریف و اعتبارو روان( به دلیل ضعف متدشناسی در مباحث مفهومی 1۹۶0

سنجی رشد، آزمون کردن و استفاده از ابزارهای خودپنداره، طراحی مداخله برای نظری، همچنین، نقایص روان

شد، لذا در این دوره از این مفهوم غفلت شده است. سنجش خودپنداره یک امر بی آتیه در نظر گرفته می

 (1۹: 200۶، به نقل از دورنر، 2،2002)بایرن

هایی گرایی اغلب نظریات خودپنداره به طور محض در مورد خودپنداره نبودند، بلکه بر جنبهانساندر دوره 

هایی که این نویسندگان در از آن در ارتباط با مباحث دیگر تمرکز داشتند. طبق دیدگاه امروزی، مفهوم سازی

در مورد ماهیت چندگانه خودپنداره  توان به سه دسته تقسیم کرد: کسانی کهمورد خودپنداره انجام دادند را می

، 3های مختلف خود، ثبات و انسجام برقرار باشد )مانند بالکبحث کردند و عقیده داشتند که باید میان جنبه

(، کسانی که در مورد یکپارچگی خود صحبت کردند و عقیده داشتند که وجود یک ۶و لکی 5، کلی4اریکسون

و  8، مزلو7ف خود برای داشتن سالمت روانی ضروری است )مانند آساژیلویهای مختلهمگرایی قوی میان جنبه

کردند تا ( و در نهایت، کسانی که با ساختار فرایندهای روانشناختی در فرد سر و کار داشتند و تالش می۹راجرز

 (20 :200۶.)دورنر، 10ها و شخصیت قرار دهند مانند آلپورتتر رفتار، نگرشخود را در چارچوب بزرگ

ما شاهد ظهور دوباره خودپنداره و عالقه به پژوهش در  1۹70شناسی در طی دهه با انقالب شناختی در روان

سازی و بازنمایی اطالعات در حافظه در این دوره مورد ( چگونگی ذخیره20: 1۹82مورد آن هستیم. )گکاز، 

های تحلیل عاملی دقیق، به مطالعه استفاده از روش( محققان با ۶1: 2007کنل و استرین، توجه قرار گرفت. )مک

 
1. Cooley. 

2. B .M. Byrne.  

3. J.Block. 

4. E.H.Erikson. 

5.G.A. Kelly. 

6. P.Lecky. 

7. R.Assagiloi. 

8. A.H.Maslow. 

9. C.R.Rogers. 

10. G.W.Allport. 
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مشابه گرایان خودپنداره را در قالب مفهوم روان بنه و یا مفاهیمیساختار شناختی خودپنداره پرداختند. اکثر شناخت

( خودپنداره را به عنوان یک شبکه حافظه که صفات را 1۹7۹)1اند؛ به طور مثال بوئر و گیلیگانآن  توضیح داده

گیرند.) دمو، ( آن را به عنوان یک فضای معنای چند بعدی در نظر می1۹85)2کند یا هلترذخیره سازی می

 (315؛1۹۹2

اند. دیمون های زیادی، بر رابطه خودپنداره و باورهای مذهبی تاکید کردهمبتنی بر رویکرد شناختی، پژوهش

دانند ای قوی و هدفمند میژیک فرد را خودپنداره( خودپنداره مبتنی بر باورهای ایدئولو122: 1۹۹1و هارت )

( در پژوهش خود با عنوان روش 21: 138۹که از باالترین سطح تحول و انسجام برخوردار است. پورحسین )

 درمانگری مرور خویشتن به بازسازی شناختی مراجعین نسبت به خود مبتنی بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

دارد که ارجاع افراد به خویشتن  و هشیار نمودن آنان نسبت به ری( پرداخته و اظهار می)نظریه خودی اقبال الهو

( معتقدند که 53۹: 2010شود. بالزک و بستا )خود حقیقی موجب خودآگاهی و افزایش سطح خودپنداره آنان می

افراد را در ساخت  هایتواند تالشدرونی کردن ارزش های مذهبی، باورها و استانداردهای رفتار مناسب، می

تر( به عنوان نیروی تر )درونییک هویت پایدار و خودپنداره واضح تسهیل کند. از نظر آنان، تمایالت مذهبی بالغ

وس  -دهنده زندگی فرد با احساس بهتری از معنی زندگی و عزت نفس باالتر مرتبط خواهد بود. پیرسازمان
کند که مذهب در ارتقاء ب بر هویت شخصی پرداخته و بیان می( در تحقیقی به بررسی نقش مذه21۶: 20۹۹)3

(نیز در 208: 200۹خودپنداره افراد و شکل گیری عزت نفس در آنها نقش موثری دارد. بشلیده و همکاران )

های خود به این نتیجه رسیدند که اعتقاد به موجودی ماورای طبیعی )خدا( که بدون قید و شرط دوست پژوهش

: 1۹۹8و همکاران ) 4گیری خودپنداره مثبت، هموار کند. بالینست راه را به عنوان هسته اصلی شکلدارد ممکن ا

( رابطه باورهای مذهبی و خودپنداره را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که شدت باورهای مذهبی 1054

ه در حوزه های مختلف خودآگاهی های مثبت و خاص از خود مرتبط است و نفوذ مذهب در خودپنداربا برداشت

مشهود است. نتایج همچنین نشان داد که باورهای مذهبی به طور غیر مستقیم، اثر مثبت و کوچکی هم بر تنظیم 

 رفتارهای سازگارانه از طریق خودپنداره مثبت و بزرگتر دارد.

 

 

 
.1   Bower& Gilligan. 

2. JR.Hoelter. 

3. B.Pierre-yves. 

4. Blain,B.E. 
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 گیري خودپندارهگرایی و نقش آن در شکلشناختی مکتب انسانمبانی انسان. 2

( معتقد است که در یک دورة تاریخی فلسفه، شعر، سیاست، حقوق ، اقتصاد، رسوم و قواعد 34: 1384داوری )

زندگی و آداب و اعتقادات و تشریفات، اجزایی مستقل نیستند که بتوان یکی را از مجموع انتزاع کرد و به همان 

اقعیت غرب، معتقد است: »غرب قسمتی است نگاه داشت؛ غرب یک تمامیت است. او در مورد وصورتی که بوده

از زمین و دریا نیست. غرب یک واقعه است، واقعه ای که بشر، در تفکر و سیر به سو ی حق، حجاب حق و 

 حقیقت شده و این حجاب، )یعنی وجود خود( را عین حق و حقیقت انگاشته است.«

یر نگرش نوین غرب قرار گرفته است شناسی نیز به عنوان جزئی از یک سیستم، تحت تاثدر این میان روان

 محوری است ، چنانچه در  نقطۀ خویش« یک »مفهوم گراییانسان   شناسیروان )اصل تمامیت غرب(. براساس

 تجربۀ بر طبق اطرافش انسان  در مورد دنیای های دریافت تاکید میشود  که 1راجرز کارل درمانیروان نظریۀ

دهد. راجرز می « سوقش»خوی نیازهای کردن برطرف سمت به دریافت ها فرد را صرفاً ینوی است. ا شخصی

خودفعلیتی )خود شدن(، خودصیانتی )خودنگهداری( و  برای خویش فرد در سیر بالندگی کند کهتأکید می

 سویسی پزشک( روان1881-71۹5) 2وانجر بنیس کند. لودویکمی سختی خودرفعتی )خود را باالتر بردن( تالش

 توجه وجود انسانی کلیت به در آن «، که3جهانی »طرح بر مفهوم اگزیستانسیالیستی شناسیروانو پیشرو قدیمی

طرز  است. در این خویش محیط خالق بلکه نیست محیطش محصول او، انسان نظریۀ بود، تأکید کرد. بر طبق کرده

ارزش  یابد و از نظاممی فرد تحقق آن در طول که استشده در نظر گرفته فرآیندی صورتبه  بلوغ رشد و تلقی

متمرکز  کامالً موجودی عنوانبه انسان به گراییانسان شناسیروان شود کهمی کند. مالحظهمیتبعیت  خویش های

از  افرادی صورت به )و نه فرد است و منحصر به از انسان ها یگانه دیدگاه، هریک کند. در اینمی بر خود توجه

در  باشد، گوییخود می به قائم کامالً بر رفتارش حاکم ارزشی در مورد نظام حتی مشترک( و هر فردی نوع یک

منفرد و  صورتیتنها فرد به  نه کهیقرار دارد تا جای انسان نیز در درون و غایی فاعلی گرایان عللانسان دیدگاه

 غایت در بردارندة حتی بلکه است خویش استعدادها و قوایتمامی رساننده فعلیت خارجی، به از علل بریده

 که است خویشتن به تنها و قائم کامالً و خودرفعتی خودفعلیتی، خودصیانتی باشد و در طریقخود نیز می وجودی

منجر  آمیزیافراط اضطراب به 4مستکاسکالرک  چون شناسانیروان عقیدة مقید( به )وجودِاگزیستانس تنهایی ینا

 (105: 1378پور، شود. )صانعمی

 
1. Carl Rogers. 

2. Ludwig Binswanger . 

3. World design. 

4. Clark Mostakas. 
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گرایی )اومانیسم(، انسان را هدف و غایت خود تصور کرده و سیر کمال را تنها در حوزه متأسفانه مکتب انسان

کند؛ این در حالی است که تمرکز فقط بر خود انسان در سیر صعودی کمال او موجب رکود است، انسان خالصه می

(. در این 151: 1387مقدم، نه تعالی و حرکت؛ چرا که انسان محدود به یک بعد  جسمانی نیست)فقیهی و رفیعی

هستی، شناختی نادرست از  مکتب، انسان با قطع ارتباط خود با خداوند و عدم اعتقاد به حاکمیت توحید بر همه

طبیعت به شیئیت اشیاء و با دنیوی کردن عالم یعنی  جهان، انسان و رابطه خویش با آن خواهد داشت، لذا با تقلیل

کیفیات مرموز و صفات جادویی از طبیعت پرداخته و  نزول از صور جوهری به مفهوم مکانیکی، به سلب کلیۀ

(. همچنین، انسان شناسی  اومانیستی، 232، 135۶نموده است )شایگان، بدین سان رابطه خود را با طبیعت قطع 

کند . صحبت از مبانی ارزش شناسی، صحبت از مصادیق مبانی ارزشی و انگیزشی خاص خود را عرضه می

سعادت یک مفهوم انتزاعی است که منشا انتزاع آن، دوام و شدت لذت است  »سعادت« را به دنبال خواهد داشت.

خواهند طلق و اگر میسر نشد دوام و شدت نسبی خواهد بود. سعادت خواهی فطری بشر است همه میبه طور م

دانند چگونه باید به آن دست یافت لذا در تشخیص و در مقایسه با آالمشان بیشتر باشد، ولی نمیلذایذشان دایمی 

گرایی از آن نوع است، برای انسان های مادی ، که انسانخورد. نظاممصداق سعادت اختالف فراوان به چشم می

از طرفی نیازها، نقطه آغازین  .(52، 1388دانند )مصباح، شناسند و ارزش میصرفا سعادت و لذت دنیوی را می

فرایند انگیزش هستند و میزان انگیزه به لحاظ شدت و ضعف ، تابع قدرت منبع انگیزشی یا شدت نیاز است. بر 

ساس نیازى است که جهت دار شده و به سمت هدفى )کسب سعادت یا لذت( این اساس محرک یا انگیزه، اح

( با توجه به تک ساحتى بودن انسان )فقط وجود بعد جسمانی( در 231؛1،2010موجب  حرکت شده است.)لوتانز

 ند.شوهاى مادى یا جسمانی به عنوان منبع انگیزشی در نظر گرفته میگرایی، صرفا  نیازها و انگیزهمکتب انسان

 (12، 138۹)آقاپیروز و همکاران، 

دهد که  مالک گیری خودپنداره که توسط دانشمندان غربی ارایه شده است نشان میتحلیل ابزارهای اندازه

شناسی و انگیزشی مکتب های خودپنداره مثبت از دیدگاه آنان دقیقا بر اساس مبانی انسان شناختی ، ارزش

باشد که محقق می 2گیری خودپنداره، پرسشنامه خودپنداره پیرزهریسی اندازهگرایی است. یکی از ابزارهاانسان

( در قالب سه بعد خودپنداره )مادی، اجتماعی، روانی(  2010سواالت آن را بر اساس دیدگاه چند بعدی مایرز )

 بندی و سپس تحلیل کرده است. نتایج این تحلیل در ذیل آمده است.طبقه

 
1. Luthans.  

2. Piers-Harri”s Self-Concept Scale. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wpspublish.com%2Fstore%2Fp%2F2912%2Fpiers-harris-childrens-self-concept-scale-second-edition-piers-harris-2&ei=swe1VL_8LYL7aPXxguAL&usg=AFQjCNF5NEuc2qqPRxgP_8pishr39BVGnA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wpspublish.com%2Fstore%2Fp%2F2912%2Fpiers-harris-childrens-self-concept-scale-second-edition-piers-harris-2&ei=swe1VL_8LYL7aPXxguAL&usg=AFQjCNF5NEuc2qqPRxgP_8pishr39BVGnA
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های خودپنداره مثبت عبارت شود. در بعد جسمانی مالکجسمانی و عقالنی بررسی میبعد مادی: در دو جنبه 

است از: زیبایی ظاهری، نیرو و توان فیزیکی، پذیرش توسط جنس مخالف، به طور مثال: من چشم های زیبایی 

های در بازیدارم ، من نیرو و زور زیادی دارم ، من در بین افراد جنس مخالف خود دارای محبوبیت هستم، من 

باشد به طور مثال: یا عقل مدرن مالک میورزش سرگروه هستم و مانند آن. در بعد عقالنی نیز عقل ارگانیزمی 

 من زرنگ و باهوش هستم.

باشد. به طور بعد اجتماعی: ادراک دیگران نسبت به ما یا پذیرش توسط دیگران مالک خودپنداره مثبت می

کنند عقاید و نظرات خوبی دارم، من هایم در مدرسه فکر میستم. همکالسیدر کالس همثال: من عضو مهمی 

ای چون: من مورد پسند دیگران نیستم، به عنوان توانم درس جواب بدهم و مسئلهجلوی کالس به راحتی می

 شود. مالک خودپنداره منفی در نظر گرفته می

مالک خودپنداره مثبت است. به طور مثال:  بعد روانی: شادی و خوشحالی مبتنی بر اصل لذت و نفع شخصی

ای چون: من به آسانی ام راضی هستم و مسئلهخواهد رفتار کنم، من از قیافهمن دوست دارم طوری که دلم می

 شود. کنم، به عنوان مالک خودپنداره منفی در نظر گرفته میگریه می

شود، در این پرسشنامه، مالک های عرضه شده برای خودپنداره مثبت، کامال دیدگاهی همانطور که دیده می

مادی و مبتنی بر اصل لذت است. بر اساس این پرسشنامه، چنانچه زیبایی شخصی بر اثر سانحه از دست برود یا 

خود، محبوبیتش از دست برود، خودپنداره  قوای فیزیکی او بر اثر بیماری تحلیل برود و یا بین افراد جنس مخالف

شود. همچنین اگر فردی دیدگاهش عوض شود و نظراتی ارایه دهد که مورد پسند او نیز تغییر کرده و تضعیف می

دیگران نباشد و یا بر عکس اگر جامعه با توجه به مدگرایی عقاید نوینی پیدا کند ولی فرد نخواهد از این مد پیروی 

قرار گرفته و از آنجا که او معیار پذیرش دیگران را از دست داده است خودپنداره منفی پیدا  کند مورد مسخره

خواهد کرد. مبتنی بر این پرسشنامه اگر فرد نفع شخصی و یا لذتی مادی را به دست آورد؛ مثال زیبایی، ثروت ، 

ت خواهد بود و  احساس شهرت، تایید اجتماعی و مانند آن، احساسات و هیجانات وی نسبت به خودش مثب

شود. در این پرسشنامه، کند، اما اگر هر کدام را از دست بدهد حس ارزشمندی وی تضعیف میارزشمندی می

ای چون گذشت، فداکاری، ایثار و مانند آن، که توجیه مادی ندارند هیچ نوع احساس مثبتی نسبت به عواطف عالی

 وجود ندارد.
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 بتنی بر پرسشنامه خودپنداره پیرزهریسابعاد خودپنداره م: 1جدول 

 شناسیآسیب مایهدرون نامهسواالت پرسش ابعاد خودپنداره

 بعد مادی

 های زیبایی دارم/من چشم

 من نیرو و زور زیادی دارم/

 من زرنگ و باهوش هستم

 بدن و عقل ارگانیزمی
تغییر خودپنداره فرد در اثر از دست 

 دادن قوای جسمانی و مادی

 روانیبعد 
ای کاش با آنچه هستم تفاوت 

 داشتم

هیجانات فرد نسبت به خودش 

مبتنی بر اصل لذت ونفع 

 شخصی

تغییر خودپنداره مثبت به منفی با فقدان 

لذت و نفع شخصی/ بی اهمیتی عواطف 

عالی چون گذشت، فداکاری و... که 

 توجیه مادی ندارند.

 بعد اجتماعی

هایم در مدرسه فکر همکالسی

کنند عقاید و نظرات خوبی می

دارم/ من مورد پسند دیگران 

 نیستم .

ادراک دیگران نسبت به 

 فرد/پذیرش توسط دیگران

تغییر خودپنداره فرد با تغییر نظرات 

 دیگران نسبت به او

 

ها )آن هم در حد منفعت طلبی و سودمندی اشخاص در این پرسشنامه تنها روابط فرد با خود و دیگر انسان

ی یکدیگر( سازنده خودپنداره وی هستند و رابطه انسان با خدا و نیز طبیعت که در این حوزه، نقشی بسیار مهم برا

شود. همچنین این نوع خودپنداره مادی، بیرونی، وابسته به محیط و ناپایدار است. مطابق ایفا می نماید، بررسی نمی

پایینی از تمایالت مذهبی دارند به دلیل فقدان یک (، کسانی که سطوح ۹50: 2010با دیدگاه بالزک و بستا )

گیرند. به عبارتی آنان در جستجوی راهنمای درونی و نیرومند، از قواعد و رسوم تعامالت اجتماعی راهنمایی می

گاهی ندارند. منابع بیرونی برای توصیف خودشان هستند. این افراد در سازمان دهی و چشم انداز زندگی خود تکیه

خواهند و در ساختن معنای زندگی و رسیدن به اهداف مشکل دارند و از ثبات کمتری در دانند چه میها نمیلذا آن

افرادی که از پایداری کمتری در خودپنداره و در نتیجه عزت  دهندمی نشان هاخودپنداره برخوردارند. پژوهش

 پنداره و در نتیجه عزت نفس باالتری دارند:تری برخوردارند نسبت به افرادی که ثبات بیشتری در خودنفس پایین

. در 2کنند؛ می تمرکز نفس هستند، عزت کننده تهدید که فردی بین رویدادهای از بر جنبه هایی . بیشتر1

 بیشتر آنها . احساسات3دهند؛ می نشان خود از افسردگی بیشتری عالیم روزانه، ناامیدکننده رویدادهای با مواجهه

 دهند،می نشان خود از کمتری سازگاری اجتماعی .4گیرد؛ قرارمی روزمره منفی و مثبت رویدادهای تأثیر تحت

 (11: 1381و لطیفیان، االسالمی کنند.)شیخمی تجربه را بیشتری اضطراب و دارند از زندگی کمتری رضایت

 

 

بی ثباتی در  عدم سالمت روان 

 خودپنداره

انسان شناختی مبتنی 

مکتب انسان گراییبر   
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دهد که بررسی و شناخت آسیب شناسی خودپنداره ارایه شده توسط مکاتب روان شناسی معاصر نشان می

دهد زیرا در این دیدگاه، بررسی ابعاد گرایی، شناخت کاملی از انسان به دست نمیانسان با تکیه بر مبانی انسان

مبدا هستی و نیز بی ارتباط با هدف اصلی از آفرینش او صورت  وجودی انسان به عنوان عالم صغیر، بی ارتباط با

 (124، 1387ای، گیرد و بدیهی است که چنین شناختی، شناخت واقعی انسان نیست. )خامنهمی

 گیري خودپندارهشناختی مکتب جوادي آملی و نقش آن در شکلمبانی انسان. 3

ای که هم ملکوت مجرد و هم ملک مادی داند، به گونهعالم میخداوند در شرح خود از انسان، او را اجمال همه 

( اما این بدان معنا نیست که انسان دارای دو حقیقت همسان و مساوی 1۶8: 13۹0را داراست )جوادی آملی، 

است. بلکه انسان تنها یک حقیقت دارد و این حقیقت یگانه دارای یک اصل و یک فرع است. اصل او روح الهی 

(. از دیدگاه جوادی آملی برداشت 77: 13۹1که همواره پیرو آن اصل است، بدن اوست )جوادی آملی، و فرع او 

جوادی شود که ادراک خود، دارای چهار مرتبه است: مراتب مادی)گیاهی(، مثالی )حیوانی(، عقلی و الهی )می

انسان نیز مانند آنها در این (. وجود مادی انسان، همان وجودی است که گیاهان هم دارند: ۶0ت : 1384آملی، 

اش تغذیه، تنمیه و تولید دارد. وجود مثالی، همان وجودی است که حیوانات هم دارند و انسان نیز مرتبه از هستی

(. برخی تنها 430ج:  138۹)جوادی آملی، 1مانند آنان در این مرتبه از وجود خود گرفتار شهوت و غضب است

 تنها »آنها :فرمایدمی افراد این هی و حیوانی( خود هستند )همان(. خداوند دربارهبه فکر خودِ مادی و مثالی )گیا

 و مسکن مانند خود، رفاهی مسائل که است این به اهتمامشان و هستند نفس پایین مراحل و بدلی خود فکر به

 1388)جوادی آملی، 2اند«نشانده اصلی خودِ جای به را بدلی خودِ که اندغافل لیکن کنند؛ فراهم را پوشاک و غذا

فرماید:»آن ها خودِ انسانی را فراموش (. لذا قرآن کریم درباره این گروه که خداوند را فراموش کردند، می487ب، 

کنند: « و وظایف و انسانیت خویش را به فراموشی سپرده و با مسخ ملکوتی در حدّ حیات حیوانی زندگی می3کرده

)جوادی 4«ترنداندیشند؟ )نه( آنها جز همانند چارپایان نیستند بلکه گمراهشنوند یا مىپندارى بیشتر آنان مىمىآیا »

 انسانیّت منطقه به الهی، معارف عقالنی و مسائل با آشنایی حیوانی و مرحله از گذر (. انسان با170: 138۶آملی، 

تبه از خود، ناظر به وجود عقلی انسان است که صاحب (. این مر475ب:  1387گذارد )جوادی آملی، می قدم

(. باالتر از مرتبه عقلی، همان وجود یا فطرت الهی انسان یا ۹2الف:  1388ادراک و رأی است، )جوادی آملی، 

 هم خودش متعلق حقیقت در که است خود خودِ خودِ است، انسان خودِ برترین خودِ نهانی و نهایی اوست که

 
 (.7رود «،)سوره فرقان، آيه  خورد و در بازارها راه مى »يَأكُلُ الطَّعامَ ويَمشي فِي االَسواقِ: غذا مى . 1

 (. 154أهَمَّتهُم أنفُسُهُم يَظُنّونَ بِاهللِ غَيرَ الحَقِّ ظَنَّ الجاهِلِيَّة«،) سوره آل عمران، آيه »قَد  . 2

 (.19)سوره حشر، آيه نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ«، ». 3

 (.44ونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا«،)سوره فرقان، آيه »اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ . 4

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D5145&ei=hBNWVeyJI8jjU7f9gIgO&usg=AFQjCNGwy98lT8SY0Y6o4sSNL9VbaFEJkQ&sig2=B7EkT67uD9Sa3nBp4V-9Tw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D5145&ei=hBNWVeyJI8jjU7f9gIgO&usg=AFQjCNGwy98lT8SY0Y6o4sSNL9VbaFEJkQ&sig2=B7EkT67uD9Sa3nBp4V-9Tw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D5145&ei=hBNWVeyJI8jjU7f9gIgO&usg=AFQjCNGwy98lT8SY0Y6o4sSNL9VbaFEJkQ&sig2=B7EkT67uD9Sa3nBp4V-9Tw
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است )جوادی آملی،  الهی دارامانت آن نسبت به متعارف انسان و اوست خالق و اصلی صاحبِ برای بلکه نیست،

از منظر شریف قرآن، انسان حقیقی کسی است که در محدوده حیات حیوانی و طبیعی نایستد؛ (. ۹2الف: 1388

اودانی و تألّه و خدا خواهی حتی انسانیت خویش را تنها به نطق یا تفکّر محدود نکند، بلکه باید حیات الهی و ج

انتهای تألّه گام بردارد و مراحل تکامل انسان را تا مقام فطری خویش را به فعلیت برساند و همچنان در سیر بی

( و این صورت 151: 13۹0خالفت و مظهریت اسمای حسنای الهی و تخلّق به اخالق اهلل بپیماید)جوادی آملی، 

ا ایمان باشد و اخالق الهی را در جان خود پیاده کند و بر پایه آن ایمان و این نخواهد پذیرفت مگر آنکه انسان ب

 (340: 13۹1اخالق، عمل نماید. )جوادی آملی، 

کند در این کند و از وی دعوت میخداوند ادراک انسان از خود را در ارتباط با خود، در دو قلمرو تنظیم می

الف:  1384یگری؛ شناخت جایگاه واقعی خود )جوادی آملی، دو حوزه بیاندیشد: یکی؛ شناخت ذات خود و د

( که محقق آن ۶1: 13۹4(. انسان در رابطه با خود باید هم حقیقت وجودی خویش را بشناسد)جوادی آملی، 21

نامد و هم استعدادها، ارزش و جایگاه خود را بداند که محقق آن را تحت عنوان خود موقعیتی را خود ذاتی می

 د کرد.  بررسی خواه

از دیدگاه جوادی آملی، انسان باید فطرت الهیش را به عنوان ذات و حقیقت وجودی خود ادراک کند و طبیعت 

و بدن خاکی خود را تابع آن قرار دهد. وی باید به این شناخت درباره خود برسد که سرشتی  الهی دارد که دارای 

دارای کرامت و عزت نفسی واقعی و ابدی است و از نظر  استعداد بالقوه جانشینی خداوند است و از این جهت او

محقق به ادراک خود کریم برسد، نه اینکه طبیعت خاکی خود را اصل خود بپندارد و  محور کرامت خود را در 

داشته و نداشته های مادی جستجو کند و به زعم محقق به ادراک خود لئیم برسد و دچار عزت نفس کاذب و 

ر انسان در ارتباط با خود به ادراک خود کریم رسید، هرگز زیبایی ظاهری و امکانات رفاهی را  ناپایدار گردد. اگ

داند ارزش انسان به ایمان و تقوای دهد که این باالترین همت حیوانات است. او میباالترین همّت خود  قرار نمی

ه سبب فطرتِ الهی ثابت اوست و ( و »احسن التقویم« بودن خلقت انسان، ب۶40ب: 138۹اوست )جوادی آملی، 

رو هم، به جهت داشتن فطرت، در احسن مراد از این تقویم، خلقت صورت زیبا نیست، بلکه آفرینش انسان زشت

 (145ب:  1388تقویم است. )جوادی آملی، 

جودی مبدأ وانسان در ارتباط با خدا نیز، باید خود را موجودی حادث که نیازمند به خالق است ادراک کند و 

خود را خالق قادر متعالی بداند،  نه اینکه خود را بی نیاز از خداوند و موجودی تصادفی بپندارد. هیچ فرض علمی 

و عقلی وجود ندارد که کسی اصل هویت خود را وابسته به خدا بداند ولی در شناخت درستی یا نادرستی امور 

 کندمی بنا دینی اعتقادات روی بر را خویش زندگی ایه(. بلکه او پ85الف:  1388مستقل عمل کند )جوادی آملی، 

داند یابد. او می دست خویش که خالفت اللهی است کمال به کرده تا عمل الهی دارد، پیشگاه در که وظایفی و به
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 گشوده برای ایمقدمه و انسان تعالی و تکامل سکوی دینی تعهدات به بودن متعهد و دینی تکالیف به پرداختن که 

( و از نظر محقق 43الف:  1388است )جوادی آملی،  مدار دین انسان و مکلف شخص برای متعالی هایافق شدن

رسد. پس اگر انسان، در رابطه خود با خدا، خالقیّت خداوند را دریافت و آگاهی او از مدار میبه ادراک خود دین

عمل نیز عبدِ مطیع خداوند بود، آنگاه به بهترین کمال همه شؤون زندگی و هستی انسان و جهان را پذیرفت و در 

فرماید، همین عبودیت انسان برای ترین کمالی را که در قرآن مطرح میرسد. از این رو خدای سبحان، مهمخود می

(. در حقیقت مفهوم عبودیّت 48د:  138۹کند )جوادی آملی، خداست که وی را به جایگاه خالفت الهی نایل می

با شناخت صحیح  (. چنین انسانی122ب:  1384کند )جوادی آملی، ت، نسبت انسان و خدا را بیان میو والی

جهان، انسان و رابطه بین این دو به حاکمیت اصل توحید ربوبی بر هستی واقف است؛ لذا در ارتباط با هستی )که 

د مالک( و توهم خدایی بودن خود کند )خومحقق آن را خود کائناتی نامیده است( خود را مالک آن ادراک نمی

 138۹داند که باید با آن رابطه تسخیری داشته باشد )جوادی آملی، بر جهان را ندارد؛ بلکه آن را امانتی الهی می

( و از دیدگاه محقق خود امین در فرد شکل بگیرد. در ارتباط با دیگران نیز، خود را موجودی اجتماعی 1۶8ذ:

کند رض شده در همه ابعاد زندگی، مسائل انسانی را که جایگاه خلیفۀ اللهی او را تثبیت میکند که بر او فادراک می

کند، (. لذا با دیگران بر اساس عدالت اجتماعی و حق محوری رفتار می23پ: 138۹رعایت کند )جوادی آملی، 

( و در او 440ب:  138۹نه اینکه جهت کسب سود شخصی و لذت  به استثمار دیگران بپردازد )جوادی آملی، 

ها ناراحت و از سعادت آنان خود ظالم شکل بگیرد. او به مقتضای فطرت خود از رنج و زحمت دیگر انسان

خواهد، برای از سوی دیگر، بنا به فطرت انسانی خود، هر آنچه را برای خود می .شودخوشحال و مسرور می

پسندد )جوادی پسندد، برای دیگران هم نمیای خود نمیکند و هر چیزی را که بردیگران نیز همان را اختیار می

 گیرد.( و به زعم محقق در او خود عادل شکل می28۶ذ:  138۹آملی، 

توان گفت مبتنی بر دیدگاه جوادی آملی، ادراک خود، در دو سطح تحولی متعالی و نازل شکل در نهایت می

 ادراک خویشتن ی است )سطح متعالی( و دیگری؛واقع انسانی که ادراک خود گیرد: یکی، ادراک خویشتنمی

(. اگر ادراک انسان از خود ۶0ت: 1384دروغین است)سطح نازل( )جوادی آملی،  حیوانی که ادراک خود بدلی یا

 دیگر و خدا، دیگران خود، با در ارتباط ابعاد به سوی ایمان به خدا همگرایی داشته باشد و انساندر تمامی

سبحان ادراک کند به ادراک خود  خدای به نسبت را عالم موجودات خود و دیگر مملوکیت اشیا، و موجودات

( 172ذ: 138۹شود )جوادی آملی، واقعی که ادراک درجه عالی خویشتن یعنی انسانیت و فطرت اهلل است نایل می

سازمان بدهد، راهنمایی  چنین انسانی از ایمان و باورهای خود در اینکه چگونه عمل کند و چگونه زندگیش را
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دهد تا از یک سطح معین کنترل شناختی در کند و این به وی اجازه میگیرد. او مذهب خود را، زندگی میمی

 (1،2010محیط بهره مضاعفی ببرد. لذا خودپنداره وی پایدار و دارای انسجام درونی خواهد بود. )بالزک و بستا

گردد، معلوم بسیاری از افراد نیست ز خود که به فرهنگ قرآن باز میچنین ادراکی اجوادی آملی معتقد است، 

در تطور از جماد و نبات و حیوان به انسان و فراتر از آن گروهی در (. متاسفانه ۶83ب:  1387)جوادی آملی، 

غین خود درویعنی  خود نازل درجهشوند و به جای ادراک خود واقعی، هر مرحله از پای افتاده و زمین گیر می

 تا است، داده انسان به را نفس نباتی و حیوانی خداوند(. در حالیکه 75: 13۹1کنند )جوادی آملی، را ادراک می

(. ابعاد خودپنداره ، مبتنی بر مبانی 487ب:  1388باشد )جوادی آملی،  اصیل خودِ به رسیدن برای نردبانی

    .ست( خالصه شده ا2شناختی جوادی آملی در جدول شماره )انسان

 
 ابعاد خودپنداره اهلی )سطح متعالی ادراک خود(  مبتنی بر مبانی انسان شناختی جوادی آملی)برداشت حمقق( :۲جدول 

 ویژگی خودپنداره مایهدرون ابعاد خودپنداره

 ارتباط با خود

 خود فطری/ طبیعت تابع فطرت خود ذاتی

الهی/ درونی/ 

 پایدار

 خود موقعیتی
استعداد خالفت الهی/ عزت نفس واقعی و ادراک 

 پایدار )خود کریم(

 مدارمخلوق خدابودن/ عبودیت و دین مداری/ خود دین ارتباط با خدا

 ارتباط با طبیعت

 )خود کائناتی(
 حاکمیت توحید بر هستی/ انسان امانتدار الهی/ خود امین

 ارتباط با دیگران

 )خود اجتماعی(
 رعایت عدالت اجتماعی/ خود عادلارتباط مبتنی بر 

  

 گرایی و خودپنداره مبتنی بر آنانسان و مقایسه مبانی انسان شناختی جوادي آملی. 4

ولی رابطه  بسته است دل دروغین و گوناگون معبودهای به و است بریده خدا از گراییانسان در مکتب انسان الف(

مبتنی بر عشق و محبت است چراکه خداوند هر موجودی را با محبت به انسان با خدا در دیدگاه جوادی آملی 

(. همچین خداوند 112: 1383شود )جوادی آملی، کشاند و موجب تحرک موجودات به سوی هدف میجلو می

 (1۶5می ورزند« )بقره:  خدا به را عشق ند، شدیدتریناآورده ایمان که فرماید: »آنانمی

دور شده و به مرتبه  اخالقى هایفضیلت و انسانى هاىشرافت و هاتکرام همه از گرایی،انسانانسان در مکتب  ب(

 اسالم، نگاه در انسان ولى اندیشد؛دنیوى می و مادى هاىلذت به تنها یعنی است؛ یافته »حیوان سیاسی« تنزّل

 
1. M. Błazek & T. Besta. 
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 تا رسدمی نیز اختیارى هاىشرافت و اهتکرام به خدا و بندگى تقوا پرتو در دارد، ذاتى کرامت اینکه بر افزون

شود. در حقیقت انسان مؤمن به اندازه ایمان و عمل صالح خود، خلیفه و مى برتر الهى نیز فرشتگان از که جایی

 از جسمى، و مادى معقول و مشروع هاى لذت بر افزون او (.42الف: 1387جانشین خداست )جوادی آملی، 

 (138۶زاده آملی، شود.)ابراهیم می برخوردار نیز معنوى و عمیق روحى اىهتلذ

است و  دنیوى رسیده و مادى زندگى عرصه در ظاهرى هاىآزادی به گرچه گراییانسان در مکتب انسان ج(

 بندگى بدترین نوع به برابر، در بند به دین نبوده و در مقابل اوامر الهی و دستورهای دینی سرپیچی کرده ولىپای

 در است. او تبعیت از هوای نفس را بر تکلیف به حق مقدّم داشته است و شده دچار نفسانى بردگى و بندگى یعنى

بینند تا به آن گاهی برای خود نمیاست و چون تکیه شده روحى اسارت اسارت، یعنى نوع بدترین دچار نتیجه،

 (، اما1۹8الف:  1388آملی، گیرد )جوادی رو اضطراب و آشوب سراسر وجودش را فرا میرکون نماید، از این

 نوع بهترین به برابر، در ولى است، منع شده ظاهرى هاىآزادی اىپاره از گرچه در مکتب جوادی آملی، انسان

 دست باالیى روانى و روحى آرامش به رهگذر، این از و رسیده است معنوى آزادگی و روحى آزادى یعنى آزادى

بندی از خود برابر باطل در حکمت نظری در مقام رفتار و حکمت عملی پایاست، چرا که با معرفت حق در  یافته

(، باطنی 32دارد، لذا او دارای قلبی خداترس و با تقوا )حج: دهد و حق در برابر تکلیف را پاس مینشان می

وظایف کند که به باشد و این همه در حیات کسی ظهور پیدا می( و روحی پاک و با طهارت می28مطمئن )رعد: 

 (1۹8الف:  1388بند باشد. )جوادی آملی، و تکالیف الهی خویش پای

 ملکوت و عالم غیب کند اما ازگرایی، اگرچه نسبت به طبیعت احساس مالکیت تام میدر مکتب انسان انسان د(

 این ملی،در اندیشه جوادی آ انسان است، ولى خبر بى جهان آن حقایق از و بازمانده آخرت جهان از نیز و جهان

 حقایق به ایمانى، بصیرت دلیل به مادى، هاىنعمت طبیعت و هایموهبت از برخوردارى بر افزون او نیست. گونه

 می جهت عالم باطن و اعلی ملکوت به ماده عالم از را اشاندیشه افق رو، از این یابد،می دست نیز باطنى و غیبى

 (1۶8: 13۹0دهد. )جوادی آملی، نمیدر رهن ماده قرار  و خود را دهد

 و معنویت از دلیل دورى به ولى رفته، پیش صنعتى و مادى زندگى در گرچه گرایی،در مکتب انسان ه( انسان

گرایی و عدم ثبات در آرا و عقاید است و در بُعد روانی، دچار تردید عملی، دچار تحیّر علمی و نسبیت اخالق،

خویشتنی است)جوادی فقدان آرامش و اطمینان خاطر و از خود بیگانگی و به تعبیری، بیافسردگی و اضطراب، 

 مادى رفاه و زندگى و صنعتى پیشرفت نظر از چند هر (. ولی انسان در مکتب جوادی آملی12الف:  138۹آملی، 

پیوسته  بلکه ند،کنمى روحى پوچى احساس و شودنمی ناامید و سرخورده گاه هیچ ترى باشد، پایین مرتبه در

چرا که کسانی فردا از سعادت برخوردارند که امروز از  .بیندمى رستگار را خود و روشن را آینده و است امیدوار

دنیا بگریزند. سعادتمندان اجازه ندادند آنچه غیر خداست در قلوب آنان بیاویزد و بر آنها چیره شود، به دنیا دل 
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)جوادی  که در حدّ منزل به پای آن جان ریخته باشند.اند؛ نه ایناند بلکه در حدّ مسیر به تعمیر آن پرداختهنبسته

 (134ج:  1387آملی، 

تواند  با تکیه بر آرای عمومی و ایجاد افکار عمومی یا حاکمیت پندارد که میگرایی، میز( انسان در  مکتب انسان

های روزگارش را به سامان برساند؛ ولی در بخشد و دغدغه اش مشروعیت نفسانی های خواهش همه اکثریت، به

توانند نیروهای بشری، اعم از عقل، آرا و افکار مردم و... تنها به امامت وحی میاندیشه جوادی آملی همه قوا و 

 را خود آرزوهاى و آمال کارآیی الزم خود را داشته، کارکرد مناسب خود را ارائه کنند؛ لذا انسان در این مکتب

ناسازگارند،  الهی دین ایهآموزه با که را هایش خواسته از ایپاره و سازدمی الهى هماهنگ اراده و خواست با

تواند نسخه شفابخش و نجات از جهالت و ضاللت را مکتوب داند فقط دین مینهد، چرا که او میمى کنارى

 (12الف:  138۹کند)جوادی آملی، 

 زندگى، هایحلراه و کارها همه راه و است شده جدا وحیانى دین از انسانى خرد و عقل گرایان،انسان تفکر ح( در

باید دانست که گرچه عقل بشر در  ولی (،138۶زاده آملی، )ابراهیم شودمى طلب علمى و عقلى آوردهاى ره از

ها و حلّ تواند از عهده کشف همه مجهولپیمودن راه تکامل و سعادت، نقشی مهم دارد، لیکن خود به تنهایی نمی

های زیرا بسیاری از مسایل مبدأ و معاد و تعدادی دیگر از ارزشها بیرون آید؛ ها و کشمکشها و اختالفهمه نزاع

(. لذا خدای سبحان با حجت عقل و 21ب: 1384واال، از دسترس معرفت عقل بشری دور است )جوادی آملی، 

ها را به سعادت فرا خوانده و السالم( از بیرون، همه انسانفطرت از درون و حجت وحی و نبوت پیامبران )علیهم

های کفر را به همگان نشان داده تا هر کس با انتخاب آگاهانه، مسیر زندگی خویش را های شکر و بیراههراه

 (4۶7: 1383برگزیند. )جوادی آملی، 

 شود.می پنداشته اصل زیربنا و او، نفسانى و حیوانى صفات و است روبنا انسان انسانیت گرایان،انسان نگاه ط( در

 جنبه نیازهای و است نفسانى هاىخواسته و ارضاى حیوانى نیازهاى تأمین انسان براىتالش این  همه رو، این از

 که اى گونه به شود؛ می تعریف حیوانى بعد با هماهنگ یا و گردد می کلى فراموش به یا معنوی انسان و روحى

دیدگاه  در (. اما138۶زاده آملی، )ابراهیمنکند  فراهم حیوانى اش و مادى زندگى و نفسانى امیال مزاحمتى براى

 حیوانى (. جنبه333ث:  1384جوادی آملی، اصالت از آن روح انسان است و بدن پیرو آن است )جوادی آملی، 

 تعالى براى اىوسیله ولى مى شود، برآورده مشروع و معقول حد در و است مهم هرچند مادى انسان نیازهاى و

 و ملکات نفسانى پرورش و استعدادها شکوفایى براى انسان هاىتالش همچنین است. انسان و معنوى روحى

 گیرد، پسمى انجام برتر این هدف با هماهنگ انسان دنیوى هاىفعالیت همه و پذیردمی صورت اخالقى مکارم

 (.138۶زاده آملی، است )ابراهیم تربینانه واقع و جانبه همه انسان به اسالم توجه
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گرایی و دیدگاه جوادی آملی منجر به تفاوت شناختی انسانهای اساسی در مبانی انسانبنابراین وجود تفاوت

 کند.( به اختصار به آن اشاره می3در خودپنداره مبتنی بر این مکاتب شده است که جدول شماره )

 
 گراییشناختی جوادی آملی و انساننمقایسه ابعاد خودپنداره )در دو سطح تحولی ( مبتنی بر مبانی انسا: ۳جدول 

 ابعاد ادراک خود
 دیدگاه جوادی آملی

کتب انسانگرایی )پرسشنامه،پیرز م

هریس مبتنی بر طبقه بندی 

 ((2010مایرز)

  سطح تحولی نازل)مادی( سطح تحولی متعالی)الهی(

در 

ارتباط 

با 

 خود

 پندار اصالت طبیعت و جسم ادراک اصالت فطرت خود ذاتی
توصیف خود مبتنی بر عناصر 

 جسمانی و دارایی های فرد

 خود موقعیتی

ادراک استعداد خالفت اللهی و 

ایجاد عزت نفس پایدار / خود 

 کریم

پندار خدایی بودن خود و 

ایجاد عزت نفس کاذب و 

 ناپایدار / خود لئیم

ارزشمندی و عزت نفس ادراک 

 شده بر اساس لذت طلبی

 در ارتباط با خدا

ادراک وابستگی خود به خدا و 

اطاعت از دستورات او/ خود دین 

 مدار

پندار بی نیازی از خدا و 

 دین/ خود بی دین
 .......................................... 

 در ارتباط با دیگران

 )خود اجتماعی(

ادراک خود به عنوان موجودی 

اجتماعی که باید بر اساس رعایت 

رفتار کند/ خود عدالت اجتماعی 

 اجتماعی عادل

پنداشتن خود به عنوان 

موجودی اجتماعی که تا 

تواند باید از آنجا که می

دیگران سود ببرد/ خود 

 اجتماعی ظالم

تعریف خود بر اساس نقش های 

اجتماعی وارتباط با افرادی که 

فرد را تایید کرده و به او نفع 

 رسانندمی

 در ارتباط با طبیعت

 )خودکائناتی(

انسان امانتدار الهی است و از طریق 

کند/ خود تسخیر در عالم نفوذ می

 کائناتی امین

 انسان مالک هستی است

 خود کائناتی مالک /
---------------- 

 گیرينتیجه 

ارتباط انسان گرایی به خودپنداره است. در این دیدگاه سهم نگاه مادی و غیرتحولی، از کاستی های رویکرد انسان

شود که شود. از دیدگاه جوادی آملی، برداشت میبا خدا و طبیعت در شکل گیری ادراک خود، نادیده گرفته می

ادراک خود، در دو سطح تحولی نازل )ادراک خود مادی یا دروغین( و متعالی) ادراک خود الهی یا واقعی( و در 

گیرد. سطح متعالی ادراک خود، وجه ممیزه این الگو با ل میچهار بعد ارتباط با خود، خدا، دیگران و طبیعت شک
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گرایی است. در این سطح از ادراک خود، انسان فطرت الهی را به عنوان حقیقت الگوی مبتنی بر مکتب انسان

کند و به واسطه ادراک مقام خالفت الهی، خود را کریم و دارای کرامت ادراک می کند، لذا وجودی خود ادراک می

گیرد. همچنین در ارتباط با خدا، خود دین مدار، در ارتباط با طبیعت، خود نفسی پایدار در وی شکل میعزت 

 کند.امین و در ارتباط با دیگران، خود عادل را ادراک می

سطح نازل ادراک خود، که ادراک خود مادی یا حیوانی است، معادل است با خودپنداره مبتنی بر مکتب 

تشابه این دو الگوست. در این سطح از ادراک خود، انسان طبیعت خاکی خویش را اصل گرایی و وجه انسان

کند )خود لئیم(که عزت نفسی کاذب و ناپایدار پندارد و به واسطه مالکیت های مادی احساس ارزشمندی میمی

بیعت خود مالک در است. در ارتباط با خداوند، خود بی دین، در ارتباط با دیگران، خود ظالم و در ارتباط با ط

 گیرد.وی شکل می

تر و توان نتیجه گرفت، الگوی ادراک خود مبتنی بر مبانی انسان شناسی جوادی آملی، کاملدر نهایت می

گرایی است و خودپنداره ارایه شده توسط شناسی مکتب انسانتر از الگوی ادراک خود مبتنی بر مبانی انسانجامع

 ویکرد اسالمی، ادراک خود در سطح نازل است.گرایی از منظر رمکاتب انسان

گرایی این است که خودپنداره ای بیرونی، وابسته به محیط و ناپایدار ارایه چالش مهم دیگر رویکرد انسان

دهد که عدم ثبات خودپنداره، عدم سالمت روان را به همراه خواهد داشت. اما در رویکرد اسالمی، ادراک خود می

تنی است بر منبعی درونی و از انسجام و پایداری برخوردار است. نتایج این تحقیق با در سطح متعالی، مب

؛ دیمون 200۹و همکاران،  2؛ بشلیده200۹، 1وس -؛ پیر2010بالزک و بستا، ؛ 138۹های )پورحسین، پژوهش

 ( همسو است.1۹۹8و همکاران، 3؛ بالین1۹۹۹1و هارت، 

نابع:م  

 چ هفتم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مديريت در اسالم،، 1389آقا پيروز، علي و همكاران، 

 .70-51، ص 44«، قبسات، ش انسان در نگاه اسالم و اومانيسم، »1386زاده آملي، عبداهلل، ابراهيم

 .، تهران، اميركبيرشناسي خودروان، 1389پورحسين، رضا، 

 ، قم، اسراء.توحيد در قرآن، 1383جوادی آملي، عبداهلل، 

 چ سوم، قم، اسراء. پور،، محقق: محمدرضا مصطفيفطرت در قرانالف،  1384ـــــ ، 

 محقق: حميد پارسانيا، چ سوم، قم، اسراء. شناسي در قرآن،معرفتب،  1384ـــــ ، 
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 ، محقق: محمد صفايي، چ هشتم، قم، اسراء.حماسه و عرفانت،  1384ـــــ ، 

 اسراء. محقق: محمدامين شاهجويي، چ هشتم، قم، ،بنيان مرصوص امام خمينيث،  1384ـــــ ، 

 قم، اسراء. محقق، چ پنجم،محقق: عباس رحيميان سرچشمه انديشه،، 1386 ـــــ ،
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