
سان انسان طبعا به داشتن چیزي که با آن خود را کامل تر بیابد، گرایش دارد و این مبدا خواسته هاي ان
حال یا . پس همه فعالیت هاي زندگی را می توان حول داشتن و مالک شدن در نظر گرفت. می شود

زي انجام فعالیت هایی که براي رسیدن به چیزي انجام می شود و یا فعالیت هایی که براي از دست ندادن چی
.  ه کردخواهد گرفت و پیشینیه چنین میلی در انسان را می توان در آثار شعرا و متقدمان به خوبی مشاهد

بوده می توان گفت هیچ انسانی روي این کره خاکی نزیسته که از حکومت خواسته ها و مالکیت ها در امان
ت که باشد و آن کس نیز که می گوید من به هر چه که می خواسته ام رسیده ام، سختی بیهوده گفته اس

ده که اساسا همین که زمانی بو. حداقل خواسته فعلی او همین است که این وضع مطلوبش را از دست ندهد
.  ندانسان چیزهایی نداشته و االن  مالک آن هاست، خودش امکان از دست رفتن دوباره آن ها را محتمل می ک

ا هم در حکم. پس می توان گفت که انسان ها دائما در پی خواسته اي هستند و این خواستن حد یقفی ندارد
بارها اشاره در متون دینی نیز. طول تاریخ با تعابیر موجود ناقص و نیازمند، اصل خواستن را تایید نموده اند

د رفع شده که انسان موجودي است که به خداوند نیازمند است و هیچ نیازي از خود را به تنهایی نمی توان
ان موفق، کند مگر به فضل و کرامت خداوند و بر همین اساس است که اکثر روان شناسان براي توصیف انس

عادل برقرار گویی انسان موفق آن انسانی است که توانسته بین خواسته ها ت. از واژه تعادل استفاده می کنند
انسانی در همین حال، غالب مکاتب فکري و سلوکی براي چنین. کند تا سالمت روانی او دچار اشکال نشود

.  سته اندکه ناقص و نیازمند و اسیر خواسته هاست، امکان دست یابی به عالی ترین درجات عالم را محال ندان
انی که از طرفی انس. این دو تصویر از انسان، در نگاه اول، تناقضی عظیم را پیش چشم خواننده می گذارد

ه کمال و سراسر خواسته و نیاز و نقص و سیري ناپذیري است و از طرف دیگر انسانی متعالی و بر فراز قل
جود خیر و فضیلت اما چگونه از چنین نیازمندي و حقارتی می توان به آن اوج رسید؟ تکیه گاه این مو
ت خود سراسر نقص و نیاز در برنامه ریزي و حرکتش در زندگی چیست؟ مگر نه این است که معلول، از عل

کت انسان هستی می گیرد؟ پس فقر و نقص که به معناي نبود چیزي هستند، نمی توانند عامل و انگیزه حر
و نیازمند پس بهتر است بپرسیم دارایی انسان ناقص. بلکه عامل حرکت باید از جنس بودن باشد. باشند

دان دینی و براي حرکتش چیست؟ به نظر می رسد اصل خواستن و نیاز، بنابر تصریح آیات قرآن و اندیشمن
در این . تغیردینی، بیش از این که انگیزه حرکت باشد، مانع آن شده و سردرگمی را بیش از پیش کرده اس

 شناختی نوشتار سعی بر آن است که راهبردي قرآنی براي پاسخ به سواالت باال به دست آید و برکات روان
در این مسیر از آراء اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان به. چنین راهبردي در خالل بحث بیان شود

ردي خصوص روان شناسان بهره گرفته شده تا از هم گام شدن با این متفکران به راهبردي دقیق و کارب
و در اصل نیازمند و ناقص بودن انسان در مضمون معارف دینی ما نیز به کرات ظهور کرده است. برسیم

کریم قرآن. قران کریم و روایات و ادعیه این نیازمندي به صورت هاي مختلف به تصویر کشیده شده است
هد و از آن جا که حضرت موسی گوسفندان را آب می د. این مهم را گاهی با کلیدواژه فقر تصریح کرده است

:  یدکار خود فارغ می شود، در زیر حرارت سوزان خورشید و فشار گرسنگی، خود را ناتوان می یابد و می گو
سته اند که مفسران مفاد درخواست حضرت موسی را نیروي بدنی دان.  رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر

آن جا که در . در آیه اي دیگر خداوند به فقر گسترده و عمیق انسان اشاره می کند). 1374طباطبایی،(
ر شرح این آیه تفسیر المیزان د. انتم الفقراء الی اهللا : تعریف نوع انسان، او را به فقر ملبس کرده و می فرماید

قر، نیازى را منحصر در خود کرد، پس تمامى انحاى فدر این جمله فقر را منحصر در ایشان، و بى: می گوید
نى ها غیر از فقر ندارند، و خدا غیر از غنیازى، در خداى سبحان است پس انساندر مردم، و تمامى انحاى بى

).  45، ص 17، ج 1374طباطبایی، ( . ندارد
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مبانی قرآنی دم غنیمت شمري و وجوه روان شناختی آن

)  دانشکده الهیات و معارف اسالمی–دانشگاه تهران ( محمدحسین حاجی احمدي 

عزم شدن پس به نظر می رسد آن چه می تواند محوریت انسان شناسی ما و به تبع آن تعلیم و تربیت انسان قرار گیرد، صاحب
اوست و همان طور که اشاره شد، صاحب عزم شدن لوازم و مقوم هایی دارد که این لوازم و مهارت ها باید از کودکی در شخص 

و در همین راستا، ... مهارت هایی از جمله تحلیل، فکر، مشورت، هدف گذاري، برنامه ریزي، خلوت و محاسه و . نهادینه شود 
.ضروري به نظر می رسد... حذف عادت هاي غلط من جمله، تقویت وهم، پیروي هوي و هوس، طول امل و 

حوي و با تعابیر نیازمندي انسان اصلی انکار ناپذیر است که غالب اندیشمندان دینی و غیر دینی در حوزه انسان شناسی، به ن-1
.خاص خود به آن تصریح کرده اند

انی کامل غالب اندیشمندان در عین نیازمند دیدن انسان، امکان رشد و تعالی و حرکت به سمت کمال و تبدیل شدن به انس-2
و سالم و موفق را متصور شده اند

ا براي قرآن کریم با تاکید بر مسئله ربوبیت، ضمن امضاي نیازمندي انسان و همه کاره بودن خداوند در عالم راهبردي ر-3
حول آن آن چه که انسان می تواند. زندگی و تکیه این موجود نیازمند معرفی کرده است و تعبیر قرآنی این راهبرد، عزم است

.قواي خود را متمرکز کرده و رشد یابد، عزم کردن است
ته و عزم در لسان لغت شناسان و مفسران، به استواري و فراهم آوردن لوازم آن معنا شده است که ظرف تحقق آن، نه گذش-4

.  نه آینده بلکه زمان حال است
اید این اعتقاد، با عق. زندگی در لحظه، آن روي سکه تعبیر قرآنی عزم است که سرچشمه آرامش روانی انسان خواهد شد-5

.دینی و به خصوص معادباوري هم خوانی داشته و به تعبیري از لوازم اعتقاد به معاد می باشد
ورش به نظر می رسد آن چه الزم است این است که نقطه تمرکز ما در انسان شناسی و به تبع آن تعلیم و ترتیب، پر-6

.ازاین مهم قابل تحقق نیست مگر با تمرین و تکرار و حذف عادت هاي غلط و آرزو هاي دور و در. انسان هایی صاحب عزم باشد

وده خواستن و نیازمند بودن در انسان را نفی نکرده و هرکدام این خواستن را با تعبیري و در محداصل روان شناسان 
اي هر فروید معتقد بود که نهاد  و فرامن  ، هر یک خواسته هایی دارند که وظیفه اساسی من ، ارض. خاصی بیان کرده اند

. ی آیدچه بیشتر و متعادل این خواسته هاست و اصطالحا از مجراي این برقراري تعادل است که شخصیتی سالم پدید م
او معتقد است تمام . آدلر، روانشناس دیگري است که ریشه همه رفتارها را احساس حقارت می داند) 1998کاردوکی، (

ا را او این حقارت ه. پیشرفت، نمو و رشد آدمی برخاسته از تالشی است که براي جبران حقارت هاي خویش انجام می دهد
این حقارت ها در ) 2015آدلر، . (به دو دسته واقعی و زاییده خیال تقسیم می کند که هر دو می توانند مفید و سازنده باشند

الش البته این دیدگاه آدلر پس از مدتی جاي خود را به ت. واقع همان نقص ها و یا احساس نقص ها را نمایندگی می کنند
اریک فروم معتقد بود ) 1378شولتز، . (به تعبیري آدلر برتري را خواسته و نقص موجود در انسان دانست. براي برتري داد

ارضاي که افزون بر نیازهاي فیزیولوژیک و مشترك با حیوانات، طبیعت انسان با شش نیاز وجودي  مشخص می شود و
این نظر ) 1364فروم،. ( درست این نیاز ها نشان سالمت فرد، و عدم ارضا یا ارضاي نادرست آن ها نشان عدم سالمت اوست

در . و داردفروم در رابطه با نیازهاي وجودي و نقش انگیزشی آن ها در ارتباط با رفتار انسان، شباهت بسیاري با نظر مازل
ز قوي ترین این نیاز ا. نظریه مازلو نیز انسان داراي تعدادي نیاز  ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده رفتار هاي اوست

ک، ایمنی، عشق و نیازهاي فیزیولوژی: و ابتدایی ترین آن ها تا ضعیف ترین و در عین حال باالترینشان به ترتیب عبارتند از
اد می کنند و او را بنابراین، این نیاز ها هستند که در انسان انگیزه و تکاپو ایج. تعلق داشتن، احترام، خودشکوفایی  و تعالی

از بیان تصویر فعلی از انسان و تصویر آن  چه مکاتب پس ) 1392مروتی و دیگران، .(به سمت تکامل هدایت می نمایند
ه می تواند به مختلف درباره انسان کامل امید دارند، این سوال به ذهن متبادر می شود که انسان ضعیف ناقص نیازمند، چگون

راي حرکت چنین قله  اي دست یابد؟ پر واضح است که نیاز و نقص که به معناي نداشتن است، نمی تواند تکیه گاهی ب
ودن و پس عامل حرکت انسان باید چیزي از جنس ب. انسان باشد و اساسا معلول، هستی خود را از هستی علت می گیرد

رکت درست حال، این سوال پر رنگ تر می شود که تکیه بر چه مفهومی می تواند به ح. داشتن باشد نه نیستی و نداشتن
قدرت و انسان به سمت قله کمال منتج شود؟ و این ابهام آن جا بیشتر رخ می نماید در که در متون دینی ما، براي اراده و

تسلط خداوند حدي معین نمی شود و اساسا خارج کردن اطالق علم و اراده و قدرت خدا، به شدت نهی شده و برچسب 
.شرك آمیز بودن خورده است

ی رسد به نظر مو عزم، در کاربرد عربی قرآن، بنابر اعتقاد لغت شناسان، بر محوریت معناي استواري و لوازم آن می چرخد 
رفتن، در راهبرد قرآنی، انسان موظف به فراهم آوردن لوازم استواري در مسائل است لوازمی مانند مشورت کردن، تصمیم گ

قابل و همه این لوازم و مراحل در سایه اعتقاد قلبی و عملی به ربوبیت الهی... آینده نگري کردن، هدف گذاري کردن و 
شی بهتر تحقق است به این معنا که آن کس که نتایج را رقم زده و انسان را به مقصود می رساند، خداست و چه نتیجه بخ

بی . که در بند هیچ ابزاري براي تحقق اراده خود نیست»  ان اهللا غالب علی امره« و »  ان اهللا بالغ امره«: از او که فرمود
شَۀً وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِی: وجه نیست که خداوند پس از بیان داستان آدم وهبوط او و ترك عزمش می فرماید

«  بارت که مقدمه زندگی سخت و تنگ معرفی شده در مقابل ع» أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي« ضَنْکا  و بنا به تصریح عالمه عبارت 
و ذیل و در سوره بقره»  فَال یَضِلُّ وَ ال یَشْقى« قرار دارد که این تبعیت از هدایت در این سوره مقدمه »فَمَنِ اتَّبَعَ هُداي

قرار گرفته است و روشن است که دست آوردها ، برکات »  ال خوف علیهم و ال هم یحزنون«همین داستان، مقدمه 
ت که نه بنا به تصریح مفسران و لغت شناسان، خوف و حزن نداشتن مومنین به این معناس. روان شناختی راهبرد عزم است

ن به آن از گذشته بار اندوهی به دوش آنان است و نه اسیر بیم آینده هستند و این حالت در مومنین نیز معلول اطمینا
ز جنس بودن همانطور که در ابتداي نوشته مطرح شد، این تکیه گاه باید ا. نتیجه بخشی است که وصفش در باال اشاره شد

را که پس این عزم، به حال تعلق می گیرد که وجود دارد چ. و داشتن باشد و تکیه کردن نمی تواند بر عدم تعلق گیرد
گذشته و  آینده وجود ندارند و آن چه اکنون از آن ها در خاطر و ذهن ماست، قرائتی اکنونی از آن هاست نه خود آن ها و از

ین روي بسیار آشکار است که نه گذشته و نه آینده هیچ کدام وجود ندارند و از ا« : همین روست که آگوستین می گوید
یم سه زمان تقسیم زمان به سه بخش گذشته، حال و آینده از صحت قطعی برخوردار نیست شاید بهتر آن باشد که بگوی

آن چه وجود دارد اکنون است که به تعبیري ظرف پس » حال امور گذشته، حال امور آینده و حال امور حاضر. وجود دارد
ندگی در تحقق عزم است و غنیمت شمردن لحظات یعنی دریافتن لحظاتی که ظرف تحقق عزم هستند و می توان گفت، ز

ات فردریش پرلز نیز بر این باور است که عدم تعادل روانی از آن جا نش. لحظات، آن روي سکه راهبرد قرآنی عزم است
نیز گوردن آلپورت. می گیرد که انسان ها در زمانی زندگی می کنند که واقغیت ندارد و آن چه که واقعیت دارد، حال است

زم و چنین اعتقادي درباره ع. انگیزش در یک فرد سالم را نه بر اساس گذشته که بر حسب زمان حال تبیین می کرد
که اساسا برخالف لحظه ها، با بیانی که گذشت، هرگز به معناي محدود دانستن زندگی و کام جویی بیشتر از دنیا نیست و بل

ن دینی چرا که مقام بقاء یا حال، مقامی است که انسان از کثرات وهم پسند رها شده است و اندیشمندا. چنین نظري است
ه بودن در بلک. مقام حال، نه بودن در گذشته است که رفته و نه بودن در آینده است که نیامده« :معاصر تصریح کرده اند

)18، ص 1389طاهرزاده، ( » .هم اکنون است
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