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Abstract 
The aim of this study was to identify the Humanological foundations 
of Glasser's theory of reality therapy and its critique based on the 
Humanological perspective of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah. The 
method of the present research is descriptive-analytical (review), 
according to which, by reviewing the available sources, the 
Humanological foundations of Glasser theory were identified and then 
reviewed from the perspective of Nahjul Balagha. The findings 
showed that, unlike Glasser who did not pay attention to the spiritual 
aspects of man, Ali (AS) considers man as a material and spiritual 
being and does not limit his life to the world. Glasser also considers 
man equal to total behavior, but Imam Ali (AS) considers man to be 
composed of intellect, heart, soul, nature, and body. According to Ali 
(pbuh), man has the ability to know the facts, and God has provided 
him with the tools, including reason. Unlike Glasser, who considers 
man only responsible for satisfying his needs in the form of a 
qualitative world, Ali (a.s.) considers man responsible for his actions 
in this world and the hereafter, others, cities, and even animals.   

Keywords: Reality Therapy Theory, Glasser, Humanology, Nahj al-

Balaghah, Imam Ali (as). 
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گالسر بر اساس  یدرمان تیواقع ةینظر یشناخت انسان دگاهینقد د

 البالغه در نهج )ع(یامام عل یشناخت انسان دگاهید

 ، رشت، ایرانالنیدانشگاه گ ،ثیعلوم قرآن و حد اریاستاد  یپور لفمجان قربان دیحم

  

 ، رشت، ایرانالنیدانشگاه گ ،مشاوره اریاستاد   یپور لفمجان قربان ریام

 چکیده
ی نظریه واقعیت درمانی گالسر و نقد آن بر اساس دیدگاه شناس انسانپژوهش حاضر با هدف شناسایی مبانی 

است  )مروري( انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی البالغه نهجدر  )ع(ی امام علیشناخت انسان

 البالغه نهجسایی و سپس از منظر ی نظریه گالسر شناشناس انسانکه طبق آن ابتدا با مرور منابع موجود، مبانی 

 )ع(یعلي معنوي انسان توجه نکرده است، ها جنبهگالسر که به  برخالفنشان داد  ها افتهبررسی و نقد شد. ی

. نیز گالسر انسان را دانند ینماش را محدود به دنیا  و زندگی دانند یمانسان را موجودي مادّي و معنوي 

 از .دانند یمداند، اما امام انسان را متشکل از عقل، قلب، روح، فطرت، نفس و بدن  مساوي با رفتار کلی می

را خداوند به وی عنایت  عقل ازجملهعلی)ع( انسان توانایی شناخت واقعیات را دارد و ابزار آن  نظر

مسئول ارضای نیازهایش در قالب جهان كیفی می داند، فقط بر خالف گالسر كه انسان را نموده است. 

 .دنمی داندیگران، شهرها و حتی حیوانات  در دنیا و آخرت، كارهای خود را مسئولعلی)ع( انسان 

 .)ع(یالبالغه، حضرت عل نهج ،یشناس گالسر، انسان ،یدرمان تیواقع ةینظر ها: کلیدواژه
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 مقدمه -0
شناخت انسان و بررسی ابعاد وجودي او از ضروریات زندگی و از مقدمات سعادتمندي 

هاي  ي هرچه بیشتر از زندگی دنیوي است. انسان داراي ابعاد و ویژگیور بهرهانسان و 

شناسی و مشاوره نیز  روان ازجمله، شناخت انسان با علوم مختلف رو نیازابسیاري است، 

، براي تشخیص و حل مشکالت مراجعان، بر اساس شناسان انروارتباط دارد. مشاوران و 

این موارد  نیتر مهمکه یکی از  کنند یمي را انتخاب و از آن استفاده ا هینظرهایی  مالک

 (.441: 4831ي، آباد عیشفماهیت انسان ) از ساختار شخصیت و عبارت است

با توجه  ها آندهد که تقریباً تمامی  درمانی نشان می هاي مشاوره و روان مطالعة نظریه

ي دهاینباو  دهایبابه درکی که از انسان، هستی و هدف و غایت زندگی انسان دارند، 

 کنند یمبرخورداري از سالمت روان، بهنجاري و زندگی بهتر توصیه  منظور بهرفتاري را 

درمانی گالسر نشان  (. نگاهی به نظریة واقعیت81، الف: 4838 ي و ناصري،آباد عیشف)

درمانی، دیدگاه خاص خود را  پردازان حوزة روان دهد که وي نیز همانند تمامی نظریه می

نسبت به ماهیت انسان، هدف زندگی و نابهنجاري وي داشته که در کار وي و رهنمودهایی 

 گردد. دهد، پدیدار می که به مراجعان می

و  گرفته شکلتوجه به اینکه این نظریه در بستر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی غرب با 

شرایط فرهنگی و مذهبی کشورمان، متفاوت از فضاي غرب است، لزوم توجه به مبانی 

 ازنظرضروري و اساسی است.  ها آنی شناخت انسانمبانی  ازجملهها،  ي نظریهریگ شکل

 دستور کارهایی است که باید در  ورالعملی این عمل یکی از دستچندفرهنگمشاورة 

انکار کرد که رویکردهاي درمانی که امروزه در  توان ینمزیرا ؛ مشاوران قرار بگیرد

یی سرچشمه کایآمر -شوند، از فرهنگ اروپایی اي ارائه می هاي مختلف مشاوره کتاب

ند و براي نیست طرف یبارزشی  ازلحاظهاي خاص استوارند و  و بر یک رشته ارزش گرفته

 (.18: 1002هاي روي کرة زمین کاربرد ندارند )کوري،  تمام انسان

هایی که انجام  شکی نیست که برداشت مشاور از انسان در نوع تشخیص و مداخله

هاي  شناسی و مشاوره، دیدگاه (. نظریات روان7: 1002دهد اثرگذار است )کوري،  می
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 هدفو اصوالً  اند کردهزندگی او مطرح مختلفی را درباره ماهیت انسان، غایت و هدف 

بهبود وضعیت انسان و ارتقاي شرایط روانی و زندگی وي است. یکی از دالیل  ها آنهمة 

پردازان است. تمامی  ی نظریهشناخت انسانها، تفاوت در دیدگاه  تفاوت این نظریه

که در نظریه،  اند داشتهي به انسان فرد منحصربهدرمانی و مشاوره، دیدگاه  پردازان روان نظریه

هاي درمانی، نمود خاص و بارزي  حل بینی و ارائة فنون و راه ی، پیششناس بیآستشخیص، 

 بررسی و نقد شوند. دقت بهی شناخت انسانبنابراین ضروري است تا این مبانی است؛ داشته 

هاي  ی از جهت شناخت ماهیت و حقیقت انسان است. در آموزهشناس انساناهمیت 

ی ادیان الهی، شناخت انسان پس از خداشناسی بیشترین اهمیت را دارد. تا آنجا که تمام

دادن انسان به خویشتن بوده است. بسیاري از مشکالت  یکی از اهداف اساسی انبیا توجه

به بعد غیر  ازحد شیبتوجهی به حقیقت خود و توجه  فراروي انسان معاصر به دلیل بی

هاي دینی  نادیده انگاشتن دین و آموزه توان یمآن را معنوي خویش است که علت اصلی 

در فرهنگ اسالمی نسبت به  که یآنجائ(. از 42: 4837پیرامون انسان دانست )گرامی، 

، بهنجاري و نابهنجاري و زندگی دیدگاهی خاص حاکم است، الزم ها ارزشجهان، انسان، 

ی و نقد واقع موردبررساسالمی ي ها آموزهشناسی و مشاوره، از منظر  است تا نظریات روان

 شوند.

خاص و نظریات علوم انسانی  طور بهشناختی  علماي مسلمان، نظریات روان ازنظر 

ی و بنیادهاي سکوالر و اومانیستی، قابلیت انطباق نیردیغعام، به دلیل وجود مبانی  طور به

ی مبانی و بنیادهاي ها نیز جایگزین کامل با فرهنگ اسالمی را ندارند و راه درمان این آسیب

بررسی و همین مسئله ضرورت (. 47: 4821، است )خسرو پناهفلسفی و تئوریکی اسالمی 

و  با ساختار فرهنگی تا اینکه این رویکردهاکند  را ایجاب می درمانی هاي روان نظریه نقد

منابع ارزشمند در فرهنگ اسالمی  ازجمله .دمتناسب گردنایرانی  -اسالمیجامعه  مذهبی

یک کتاب  عنوان بهالبالغه  . نهجاست )ع(یعلالبالغه امام  پس از قرآن و احادیث نبوي، نهج

هاي شناختی، انگیزشی، عاطفی،  اي از انسان را در حوزه ابعاد تازه تواند یمدینی و معنوي 

اي را در خصوص  همبناي نظري ویژ تواند یمتوانشی، روحانی، معنوي بگشاید. نیز 
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بنابراین براي ؛ (8: 4821شناسی انسان در اختیار ما قرار دهد )آذربایجانی، شجاعی،  روان

هاي یاورانه ضروري است تا اوالً، از مبانی بنیادي  و دانشجویان رشته شناسان روانمشاوران، 

این مبانی را از منظر  مطلع باشند. ثانیاً بتوانند ها آنی شناخت انسانمبانی  ازجملهها  این نظریه

نقد البالغه بررسی و  نهج ازجمله)س(،  تیب اهلقرآن و روایات  ازجملهمنابع اصیل دینی 

 که یدرصورتاست و  ؛ چرا که در این منابع دیدگاه خاصی نسبت به انسان مطرح شده کنند

بپردازند، در کارشان  ها آناز  جانبه کبه تقلید ی ها هینظرایشان بدون تأمل در مبانی بنیادي 

هاي  با مشکالتی مواجه خواهند شد. پس در نظر گرفتن بافت فرهنگی و مذهبی و نقد نظریه

هاي  و پذیرش بیشتر نظریه تر حیصحو  تر قیدقمشاوره بر اساس منابع اصیل دینی، به استفاده 

 .شود یمدرمانی گالسر منجر  نظریة واقعیت ازجملهمشاوره 

ی نظریات شناخت انساني ها دگاهیدشدة قبلی پیرامون بررسی  در تحقیقات انجام 

هاي  به بررسی و مقایسة دیدگاه که در آن شده انجامدرمانی تحقیقاتی  مشاوره و روان

ی و دیدگاه اسالم و قرآن پرداخته شده است. طورکل بهشناسی  ی علم روانشناخت انسان

ریات مشاوره را مبانی دوران مدرن و پست ( مبانی اثرگذار بر نظ4832ی )ئ نودهمثال  طور به

شناسی  در نقد مبانی فوق را مبانی انسان رگذاریتأثمدرن دانسته و یکی از مبانی دینی 

گرایی و قرآن  ( به مقایسة دیدگاه انسان سالم در دیدگاه انسان4820داند. ترشیزي ) می

سان کامل در اسالم و ( به بررسی روش، مبانی و نظریة ان4831پرداخته است. نیک صفت )

گرایی مزلو را با دیدگاه اسالم  ( نظریة انسان4871گرایی پرداخته است. آذربایجانی ) انسان

شناسی معاصر  ( به بررسی بحران در انسان4871ی و نقد قرار داده است. واعظی )موردبررس

گري  یلتحل هاي سالمت و بیماري در نظریة روان ( مالک4830پرداخته است و ابوترابی )

هاي  ( به بررسی مفروضه4833فروید را نقد کرده است. بشیري، غروي و فتحی آشتیانی )

. حسن زادة آملی اند پرداختهشناسی و اسالم  اساسی درباره ماهیت انسان از دیدگاه روان

که عمدة  شود یمالبالغه پرداخته است. مالحظه  ( به بررسی انسان کامل در نهج4838)

 موردتوجهگرایی را  انسان هم آناند و نهایتاً یک دیدگاه،  هاي کلی داشته تحقیقات، بررسی

 طور به هم آنکه  شده انجامالبالغه  اند. یک تحقیق هم پیرامون انسان کامل در نهج قرار داده
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تنها یک  نیب نیدرااي پیش رفته است.  مستقل و بدون بررسی تطبیقی با نظریات مشاوره

تحقیق به بررسی تطبیقی دیدگاه راجرز و اسالم درباره انسان پرداخته است )فقیهی و رفیعی 

البالغه و دیدگاه  اهمیت کتاب شریف نهج رغم بهکه  شود یم(. مالحظه 4837مقدم، 

شناختی از اتقان و حجیت الزم هم  که از منظر معرفت )ع(ی حضرت علیشناخت انسان

ی حضرت شناخت انسانیقات بسیار کمی به بررسی تطبیقی دیدگاه برخوردار است، تحق

. اند کردهدرمانی توجه  هاي مشاوره و روان ی نظریهشناخت انساني ها دگاهیدبا  )ع(علی

درمانی گالسر است که تاکنون از  درمانی، نظریة واقعیت نظریات مشاوره و روان ازجمله

، هدف گفته شیپت. با توجه به مطالب هیچ محققی قرار نگرفته اس موردتوجهاین حیث 

 دگاهیمنظر ددرمانی گالسر از  ی نظریة واقعیتشناخت انسانتحقیق حاضر بررسی و نقد مبانی 

 البالغه است. در نهج )ع(ی امام علیشناخت انسان

 روش .4
براي کشف و  باشد یم تحلیلی( -)توصیفی که از نوع تحقیقات مروري در تحقیق حاضر

ی گالسر از روش تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل محتوا موقعی به شناس انسانتبیین دیدگاه 

و جهات  ازلحاظي را که ضبط شده است ا گفتهکه بخواهیم یک نوشته یا  رود یمکار 

تکنیکی پژوهشی  مثابه به(. تحلیل محتوا 417ص ، 4820مختلفی تحلیل نمائیم )هومن، 

فراهم آوردن  هم آني علمی است. هدف اه دادهي تخصصی در پردازش ها وهیششامل 

شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنماي عمل است )کریپندورف، ترجمه نایبی، 

ي مشاوره و ها هینظري ها کتاب ةمجموعتحقیق حاضر نیز  ةجامع(. 12، ص 4821

ي ایران تدریس ها دانشگاهکتاب درسی در  عنوان بهي است که ا شدهی ترجمه درمان روان

ی )تألیف شفیع درمان رواني مشاوره و ها هینظراز  اند عبارت ها کتاباین  ةمجموع. شوند یم

ي ها هینظر(، 4831ي مشاوره )تألیف شیلینگ، ترجمه آرین، ها دگاهید(، 4838آبادي، 

ی درمان روان(، نظریه و کاربست مشاوره و 4838ی )تألیف ساعتچی، درمان روانمشاوره و 

(. از طرفی دیگر براي نقد مبانی 1041ي مشاوره )شارف، ها هینظرو  (1002)تألیف کوري، 
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و تفاسیر مختلف  ها شرحشیروانی و  ةترجم البالغه ی گالسر، کتاب نهجشناخت انسان

 .قرار گرفت مورداستفاده البالغه نهج

 بحث .3

 یشناس انسانمبانی  0.3
که بتواند از جهتی اساس و پایه براي چیزي باشد. بر  شود یمواژه مبنا بر هر چیزي اطالق 

و  اند یهیبدي خبري )توصیفی( اند که یا ها گزارهاین اساس منظور از مبنا در این تحقیق، 

و یا در علوم دیگري اثبات  شود یمبه اصول متعارفه یاد  ها آنبه اثبات هستند که از  ازین یب

اصول موضوعه گفته  ها آنتقدم منطقی دارند که به ي بر علوم انسانی ا گونه بهو  شوند یم

و بر علوم انسانی  شوند یمي دیگر اخذ ها دانشي که از علوم و ا یمبان ازجمله. شود یم

ی اشاره نمود )مصباح، مصباح، فتحعلی، محیطی اردکانی، شناس انسانبه  توان یمتقدم دارند 

 نیتر مهم(. انسان همواره در کانون اندیشه بشري یکی از 11و  11، 4827یوسفیان، 

بوده است. توجه به انسان تنها بدین سبب نیست که او یکی از موجودات این عالم  ها دغدغه

ی از جهت شناخت ماهیت و شناس انساناست و باید مورد شناسایی قرار گیرد بلکه اهمیت 

تمامی  باوجودو انسان  شود یمگم ي علوم دیگر ال البهحقیقت خویشتن است که گاه 

 شده ارائهتصویر  شک یب(. 42، ص 4837)گرامی،  شود یمي علمی از آن غافل ها شرفتیپ

ی، با موجودیت علوم انسانی ارتباط مستقیمی دارد چرا که هیچ علم شناس انساناز انسان در 

ي ها فرض شیپعلوم انسانی بر  درواقع. دیآ ینمانسانی، بدون شناخت انسان به وجود 

با مبانی  پرداز هینظري یک ها دگاهیدي کلی ریگ جهتی استوار است و شناخت انسان

اصل موضوعی براي علوم  نیتأمی از جهت شناس انسانی او در ارتباط است. لذا شناخت انسان

ی شناس روانی و شناس جامعهانسانی مانند حکمت، کالم، ادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، 

ي علوم ها رشتهطبیعی است که در تمامی  (.88-81، 4821، خسرو پناهاست )داراي اهمیت 

بین  آنچهو بحث قرار گیرد و  موردمطالعهیکی از موضوعات تحقیق  عنوان بهانسانی، انسان 

انسان و ابعاد  دهد یمتمامی علوم انسانی مشترک است و ستون فقرات این علوم را تشکیل 
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ی بر موجودیت و شناس انسانمبانی  ریتأث(. عالوه بر 41، ص 4824وجودي اوست )مصباح، 

، اند یانساني ها دهیپدها و قوانین حاکم بر  اعتبار علوم انسانی که به دنبال کشف مکانیزم

که از انسان داریم  گردد یبرمنیز به تصویرهاي مختلفی  ها انسانمعنابودن زندگی  و بی بامعنا

)رجبی،  دهد یمی در اختیار ما قرار شناس سانانو این تصویرهاي مختلف را تحقیقات 

، اند گفتهی که درباره انسان و ماهیت وي سخن نظران صاحبتمام  باًیتقر(. 11-12، 4831

 ها مفروضه. این اند رفتهیپذي را درباره طبیعت و ماهیت انسان ا هیفرضضمنی بینش یا  طور به

ي مربوط به ماهیت انسان که ها وضهمفر. دهد یمرا نسبت به زندگی نشان  ها آننوع نگرش 

مبانی  عنوان بهرا  ها آنی و مشاوره یک یا تعدادي از شناس روان پردازان هینظرتمام 

از:  اند عبارت اند کردهی نظریه خود انتخاب و نظریه خویش را بر آن مبتنی شناخت انسان

ي در برابر جزءنگري، نگر کلآزادي در برابر جبرگرایی، منطقی در برابر غیرمنطقی، 

سرشتی در برابر محیطی، تغییرپذیر در برابر تغییرناپذیر، ذهنیت در برابر عینیت، درون 

کنشی در برابر واکنشی، تکامل در برابر تعادل و شناخت پذیر در برابر شناخت ناپذیر 

ه ی به انواع تجربی )کشناخت روشی به لحاظ شناس انسان(. 33ص ، 4822)بشیري و حیدري، 

عرفانی )که از طرق علم حضوري و  (، شهودي یاپردازد یمی انسان بررسبه روش تجربی به 

ی انسان به کمال ابی دستهودي به بررسی انسان و معرفی انسان کامل و چگونگی ش

( و نقلی پردازد یم(، فلسفی )که بر اساس روش عقالنی به بررسی ماهیت انسان پردازد یم

( پردازد یمتون مقدس دینی یعنی کتاب و سنت به بررسی انسان )که از طریق مراجعه به م

در حیطه  قبول قابلبهترین راه شناخت انسان و ترسیم مبانی  رسد یم. به نظر شود یمتقسیم 

ی، روش ترکیبی اعم از روش تجربی، روش عقلی، روش شهودي و روش نقلی شناس انسان

وش دینی و وحیانی است براي اینکه و دینی است. لکن معیار سنجش در موارد تعارض، ر

حقیقت انسان همانند کتابی است که نیازمند شرح است و شارح این کتاب هم کسی نیست 

جز مصنف آن یعنی پروردگار و آفریننده آن. خداوند هم حقیقت انسان را به نحو احسن 

ش را گزارش انبیاء و اولیاي الهی شرح لهیوس بهو  کامل شرح داده طور بهآفریده و آن را 

او را  دارد یبرمو در چه راهی گام  رود یمداده و با بیان اینکه انسان از کجا آمده و به کجا 
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، 4821، خسرو پناهآشنا نموده است ) اش ندهیآبا خود و آفریدگارش و گذشته و حال و 

ی به دنبال آن است طورکل بهی شناس روانیک عالم علوم اجتماعی یا  آنچه(. 417-411ص 

ترسیم انسان آرمانی، توصیف انسان محقق یا واقعی و ارائه راهکارهایی براي نیل انسان 

از مکاتب  نوعاًواقعی به انسان آرمانی است. روان شناسان و جامعه شناسان، انسان آرمانی را 

ي کالن ها هیتوصی دینی، انسان مطلوب و آرمانی و نیز شناس انساناما در ؛ رندیگ یمفلسفی 

، خسرو پناه) دیآ یمجهت تبدیل انسان واقعی به آرمانی از قرآن و سنت و عقل به دست 

آن را  تواند یمکه  ها روشی نقلی و دینی بر سایر شناس انسان(. دلیل برتري 10ص ، 4827

که  گردد یبرمي آن ها یژگیومالکی در موقع تزاحم و تعارض قرار دهد به  عنوان به

و معاد دانست. در  مبدأجامعیت، اتقان و خطاناپذیري و توجه به  ها یژگیوآن  ازجمله

ی دینی ابعاد مختلف جسمی، تاریخی، فرهنگی، دنیوي و اخروي، فعلی و شناس انسان

. لذا وقتی از بعدي خاص سخن شود یمآرمانی، مادي و معنوي سخن به میان آورده 

زیرا گوینده سخن از  کند یمبا توجه به مجموعه ابعاد وجودي انسان آن را مطرح  دیگو یم

معرفتی کامل و جامعه نسبت به انسان برخوردار است. بیان ابعاد مختلف انسان با توجه به 

ي است ریتأثو اهمیت هر بعد در میزان  شود یمتعالیم دینی است مطرح  موردنظرهدفی که 

ي از وحی مند بهرهی به لحاظ شناس انسانایی انسان دارد. این که در نیل به سعادت نه

، خسرو پناه) کند ینمبه مقصد بررسی  توجه یبو  مبدأخطاناپذیر است و انسان را بریده از 

ی که نظریه شناس رواننظریات  ازجملهی نیردیغي ها یشناس انسان درواقع(. 31ص ، 4828

. مراد از پدیده رندیگ یمیک پدیده در نظر  عنوان بهانسان را  هاست آني از ا نمونهگالسر 

با غایت و هدف  ارتباط یبفاعلی و خالق و  مبدأبا  ربط یببودن این است که انسان را 

قرار  موردتوجهی دینی شناس انسانکه این امر در  دهند یمقرار  موردمطالعه اش یینها

 (.43ص ، 4831)واعظی،  ردیگ یم

 ی گالسرشناس انسان 4-3
که ذیل دیدگاه  دهد یمو منابع اصلی نشان  شده ترجمهمروري بر نظریه گالسر در کتب 

ی گالسر مباحث نیازهاي انسان، رفتار کلی و جهان کیفی ذهنی مطرح شده شناخت انسان
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ی گالسر مستلزم توجه به دیدگاه وي راجع به نیازهاي شناخت انساناست. لذا درک دیدگاه 

انسان، رفتار کلی و دنیاي کیفی )توجه به نقش مغز در رفتار( است. توصیف دیدگاه 

 ي گوناگون عبارت است از:رهایتقری گالسر با شناس انسان

 گانه پنج. نیازهای 3-4-0
 امدهینلوح سفید به دنیا  رتصو بهی گالسر انسان شناس انسانبر اساس یک تقریر از دیدگاه 

گالسر انسان را  درواقعکه نیروهاي پیرامونی او را صاحب انگیزه کنند و برانگیزانند. 

وي انسان با پنج نیاز ژنتیکی به دنیا آمده که  ازنظر. داند یمموجودي با نیازهاي خاص 

جنسی، آب،  بقا، سالمتی و حفظ خویشتن، توجه به نیازهاي خوراک، میل -4از  اند عبارت

قدرت یا پیشرفت،  -8 تیحماعشق و تعلق، دوستی و  -1 تیامنداشتن پناهگاه، 

 خودي و کنترل درونی، حس توانمندي، ارزشمندي، خودتنظیمی، احترام به خودارزشمند

آزادي یا استقالل، خودمختاري، انتخاب شخصی، خلق و اکتشاف و ابراز آزادانه  -1مثبت 

(. نیاز به محبت 441: 4222سرگرمی، بازي، خندیدن )گالسر،  تفریح، لذت و -1و کامل 

کردن و تعلق، نیاز نخستین است، زیرا انسان براي ارضا کردن سایر نیازها به افراد دیگر 

کنیم  کند تا مشخص کند چگونه سعی می ها را کنترل می محتاج است. مغز مرتباً احساس

احساس بدي داریم یک یا چند مورد از این پنج نیاز ارضا  که یوقتاین نیازها را ارضا کنیم. 

سالم و  صورت به. اگر افراد در سنین اولیه یاد بگیرند که چگونه نیازهاي خود را اند نشده

گیرند. همة  در موضع بهتري براي ایجاد روابط قوي قرار می وقت آنمسئوالنه ارضا کنند، 

، ارضاي یک یا تعداد بیشتري از نیازهاست اه آنشوند و هدف  رفتارها از درون خلق می

(. نیازها 471: 4828؛ نوابی نژاد و همکاران، 811: 4831؛ کوري، 847: 1002)کوري، 

شوند. منظور از مغز جدید همان قشر مخ است و مغز  توسط مغز قدیم و جدید ارضا می

، مغز قدیم گالسر ازنظرهایی از مغز است که زیر قشر مخ قرار دارند.  قدیم هم بخش

را برطرف  دمثلیتولی، همچون گرسنگی، تشنگی و نیاز به دمثلیتولنیازهاي فیزیولوژیک و 

. اکثر مشکالت روانی، کند یمشناختی را ارضا  کند. ولی مغز جدید نیازهاي روان می

(. ادامة حیات و 821: 4831باشد )شارف،  محصول عدم ارضاي نیازها در مغز جدید می



 11 |  یپور لفمجان قربان و یپور لفمجان قربان؛  ...گالسر  یدرمان تیواقع ةینظر یشناخت انسان دگاهینقد د

، جزو نیازهاي زیستی فشارخونکردن، هضم کردن، عرق کردن و تنظیم  ، تنفسدمثلیتول

شوند. چهار نیاز دیگر انسان که نیازهاي روانی هستند و انسان را به  اصلی انسان محسوب می

از: نیاز به تعلق داشتن و داشتن دوست، نیاز به قدرت  اند عبارت دارد یم واحرکت و تکاپو 

، نیاز به سرگرمی که شامل بازي کردن، خندیدن، ، بازشناسی و رقابت(نفس عزت)

 (.412: 4838شود و نیاز به آزادي براي انتخاب )ساعتچی،  یادگیري و تفریح می

 گانه سه. نیازهای 3-4-4

انواع مختلف  ها آنسایر مکاتب که در  برخالفبر اساس تقریري دیگر از دیدگاه گالسر، 

گیرند، در  قرار می موردبحثدهندة شخصیت  اجزاي اصلی تشکیل مثابه بهغرایز 

درمانی اعتقاد بر این است که انسان فقط داراي یک نیاز اساسی است و این نیاز که  واقعیت

مثبت است که در اثر عشق و  ، نیاز به هویت موفق وشود یماز نسلی به نسل دیگر منتقل 

 اند يارزشمندهویت شکست دارند فاقد عشق و . افرادي که شود یمي ایجاد ریپذ تیمسئول

ي الزم براي نیل مسئوالنه به اهداف مربوط به هویت توفیق را ندارند )گالسر، ها مهارتو 

(. در این مکتب انسان تا حد زیادي همان چیزي است که انجام 4222؛ گالسر، 4224

ش تغییراتی ایجاد کنیم. دهد و اگر بخواهیم در او تغییراتی ایجاد کنیم، باید در رفتار می

عشق و محبت و نیاز به  ةمبادلانسان عالوه بر هویت، دو نیاز اساسی دیگر دارد و آن 

احساس ارزش است که نقش مهمی در تشکیل هویت وي دارند و ارضانشدن این دو نیاز 

: 4831؛ شیلینگ، 111، ص 4838منجر به نابسامانی فرد خواهد شد )شفیع آبادي، ناصري، 

(. رشد شخصیت، محصول تالش ارگانیزم براي ارضاي نیازهاي اساسی است. 424-421

کنند و خود  طبیعی رشد می صورت بهتا این نیازها را ارضا نمایند  رندیگ یمکسانی که یاد 

( 4271گالسر ) (.421-424: 4831کنند )شیلینگ،  هاي موفق شناسایی می انسان عنوان بهرا 

ی نوع بهافتد همان دستیابی  اي که در فرآیند رشد اتفاق می واقعه نیتر مهممعتقد است 

شود شخص در ارتباط با دیگران تعریف  هویت شخصی مثبت و موفق است که باعث می

نیروي سائق  گرید عبارت بهآدمی و  ریناپذ ییجداشود. این نیاز به تعامل با دیگران، بخش 

 (.417: 4838)ساعتچی،  گذارد اولیه است که بر همة رفتارهاي انسان اثر می
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 . رفتار کلی3-4-3
ی گالسر، مفهوم رفتارِ کلی است. تفصیل مطلب آن است شناس انسانجنبه دیگر از دیدگاه 

دهیم جز چند مورد استثنا، همگی  تولد تا مرگ انجام می ةلحظکه تمامی کارهایی که از 

اند. همیشه هر رفتار کاملی )کلی( نهایت تالش براي به دست آوردن چیزي  انتخاب شده

خواهیم با آن نیازهاي خود را ارضا کنیم. رفتار کامل یعنی اینکه تمامی رفتارها  است که می

از عمل کردن، فکر کردن،  اند رتعباشوند که  از چهار عنصر جدانشدنی تشکیل می

بنابراین ما سرنوشت ؛ گیرند احساس کردن و فیزیولوژي. رفتارها از درون سرچشمه می

گالسر در  درواقع(. 811: 4831؛ کوري، 843: 1002کنیم )کوري،  خود را انتخاب می

و که چهارچرخ دارد. دوچرخ جل داند یمقالب یک استعاره انسان را مساوي با یک ماشین 

از اقدام و فکر کردن و دو چرخ عقب ماشین عبارت است از احساس کردن و  اند عبارت

: 1000گالسر انسان مساوي است با رفتار کلی )گالسر،  ازنظر درواقعحاالت فیزیولوژیک. 

شود.  ( شخصیت انسان تا حدودي هنگام تولد تعیین می4223(. بر اساس نظریة گالسر )410

شوند که گالسر آن را رفتار کلی نام نهاد.  ه به آن چیزي منجر مینیازهاي پنجگانة اولی

توانند نحوة عمل و تفکر خود را کنترل کنند که بر چگونگی  گالسر معتقد بود که مردم می

(. چون رفتار گذشته 472-471: 4828گذارد )نوابی نژاد و همکاران،  اثر می ها آناحساس 

داشته باشیم. در این رویکرد بر رفتار  سروکارار فعلی توان تغییر داد، باید با رفت را نمی

کردن رفتار  زیرا کنترل؛ شود یمهاي او تأکید  ها و نگرش ها، احساس مراجع بیش از هیجان

هاي اوست )ساعتچی،  ها و نگرش ها، احساس کردن هیجان تر از کنترل تر و عملی فرد، ساده

4838 :412-420.) 

 . دنیای کیفی مغزی3-4-2

ي متفاوت ها ادراکی گالسر به نقش مغز در رفتار انسان و شناخت انسانبخش از دیدگاه  این

کنیم.  را مستقیم ارضا نمی مانیازهاینگالسر معتقد است که ما  و شخصی وي اشاره دارد.

شود احساس  دهیم و باعث می دهیم این است که هر کاري را که انجام می ما انجام می آنچه

کنیم. ما این دانش را در محل خاصی از مغزمان ذخیره  خیلی خوبی داشته باشیم حفظ می
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شود. این دنیاي کیفی در کانون زندگی قرار دارد. این  کنیم که دنیاي کیفی نامیده می می

بتوانیم، در آن زندگی کنیم. این  که یدرصورتت که دوست داریم دنیاي ذهنی، جایی اس

(. دنیاي کیفی، 811-811: 4831؛ کوري، 811: 1002دنیا مبتنی بر نیازهاي ماست )کوري، 

دیدگاه فرد در مورد دنیایی است که همة نیازهاي فرد در آن ارضا شده است. تضاد بین 

شود  هست( باعث ایجاد مشکل براي فرد می هآنچباید باشد( و واقعیت ) آنچهدنیاي کیفی )

خود را  گانه 1از طریق تالش براي کاهش این شکاف نیازهاي  میرمستقیغ طور بهو افراد 

در  وجه چیه به ها انسان(. 472: 4828؛ نوابی نژاد و همکاران،4222)گالسر،  کنند یمارضاء 

توانند  ها نمی دارند. انسانهایی از واقعیت  کنند، بلکه ادراک دنیاي واقعی زندگی نمی

توانیم پیرامون  واقعیت را بشناسند. ادراکات مردم از واقعیت با هم فرق دارد. لذا می

از واقعیت با هم بحث کنیم و نه خود واقعیت. رفتار انسان را ادراکات وي از  ادراکاتمان

ا در رابطه هایی ر (. عمل مغز آن است که ادراک142: 1041زند )شارف،  واقعیت رقم می

کند و  آدمی آنچه را ادراک می گرید انیب بهشود، حاصل کند.  با آنچه از محیط خواسته می

 (.411: 4838کند )ساعتچی،  می کنترل دهد، وجود دارد و انجام می درواقعنه آنچه را که 

 البالغه نهجی گالسر از منظر شناخت انسان. نقد دیدگاه 2

 . نقد اول0-2

 ها انسانتعداد نیازهایی است که وي براي  بر گالسر وارد دانست توان یماولین نقدي که 

نیز در  )ع(داند. در رابطه با تعداد و انواع این نیازها باید گفت که علی ذاتی و ژنتیکی می

اند، اما تمامیت انسان را مساوي با این نیازها  البالغه برخی از این نیازها را مطرح کرده نهج

اند و در رابطه با جسم  البالغه اشاراتی داشته به بدن و جسم در نهج دانند. حضرت نمی

آید بشنود و چشم داد تا  به شما گوش داد تا آنچه به کارش می خداوند»فرمایند:  می

ها را در  اجزایی دارند و هر یک از اندام هرکدامیی بخشید که ها اندامتاریکی را بزداید، 

مناسبش قرار داد، با بدنی که در رساندن منافع خود  تألیف صورت و دوامشان در جایگاه

( و جمله مواردي را که از خداوند طلب 8/838،ش 4871)مکارم شیرازي،»است برقرار 

 و (22)خطبه/» میطلب سالمت در بدن را از او می»فرمایند:  کنند جسم سالم است و می می
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(. 8/8،ش 4871بحرانی،است )سالمت در دین را خواستار شده  در کنار سالمت جسم،البته 

و در آغاز »فرماید:  نیز حضرت استراحت در ابتداي شب را مایة صحت بدن دانسته و می

شب حرکت مکن، زیرا خداوند سرِ شب را براي آرامش قرار داده و آن را براي درنگ 

اي هم  (. حضرت به نیازهاي تغذیه427/ 1، 4872)موسوي، « روسفریسنهاده و نه براي 

گوید پروردگارا، به خیري که بر  آنجا که می اهلل میکلموسی »اند:  و فرموده داشتهاشاراتی 

« من فرو فرستی نیازمندم، به خدا سوگند، چیزي جز نانی براي خوردن نخواسته بود

خوردن و نیازهاي  وغمش هماید تمام اند که انسان نب فرموده حال نیدرع(. 420)خطبه/

؛ (418)خطبه/« است شانشکم چهارپایان همة همت: »اند فرمودهزیستی باشد و در این زمینه 

است اما غایت انسان را چریدن، سیر شدن و دنبال غذا گشتن و ... بسان حیوانات ندانسته 

ي ها نعمتتنبّه را، از ي تذکر و ها نهیزموجود  همچنان که (.271/ 4، 4872فیض االسالم، )

-8/2ش، 4871،يرازی)مکارم شي معنوي دانسته است ها بهرهالهی بر بندگان و از مصادیق 

گالسر یعنی نیاز به تعلق و ارتباطات اجتماعی، نیز  ازنظر. در رابطه با دیگر نیاز انسان (833

نید که اگر از دنیا ي رفتار کا گونه با مردم به»مثال فرمودند:  طور به، داشتهحضرت اشاراتی 

(. نیز 40)حکمت/« ي شما آیندسو بهرفتید بر شما گریه کنند و اگر زنده بودید با اشتیاق 

(. یا در جاي دیگر 48،4872/872فرمود: با مردم به نیکی معاشرت کنید )شوشتري،

ی از او کس تر ناتوانمردم کسی است که نتواند دوستانی فراهم کند و  نیتر ناتوان»فرمودند: 

( و نیز فرمودند: 172،4822)بحرانی،« است که دوستی را که به دست آورده از دست بدهد

شناسی حضرت  بنابراین انسان؛ (122، 4821)غروي،« از دست دادن دوستان تنهایی است»

هاي دیگري را نیز  کند، اما براي انسان جنبه شناسی گالسر را تأیید می ي انسانها جنبهبرخی 

کال عمدة نظریة گالسر این است که وي هیچ توجهی به نیازها و بعد . اششمارد یبرم

اسالم انسان عالوه بر نیاز به دوستی  ازنظرگفت  توان یم مثال عنوان بهکند.  معنوي انسان نمی

( 421: بقره وَالََّذِینَ آمَنُوا أَشَدَُّ حُب َّا لِلََّهِو ارتباط با دیگران به دوستی با خدا نیز محتاج است )

انسان  شود یمدوستی با خداست. نیاز به دوستی با خدا باعث  ها یدوستمحور همه  رواقعدو 

در همه ابعاد زندگی اعمال و رفتار خود را بر طبق خواست و رضایت الهی انجام دهد و 
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 ردیگ یممحبت و دوستی نسبت به دیگران در راستاي دوستی با خدا شکل  جهیدرنت

 (.442ب:  4822)شجاعی، 

درمانی، تجربی است لذا بعد  پردازان مشاوره و روان شناسی نظریه اساساً چون انسان 

کنند و در این نظریات چون ابعاد انسان محدود به ابعاد زیستی  روحانی انسان را مطرح نمی

و عاطفی و شناختی است نیازهاي انسان هم محدود به همان ابعاد وجودي است. غالباً در 

هاي  ي معنوي و ارتباط با خدا و ارتباط با خود و ارتباط با انسانازهایناز این نظریات خبري 

اش  برگزیدة روي زمین )انبیاء و امامان( یعنی نماز، دعا، توسل و توکل نیست و دلیل عمده

انسان موجودي دو ساحتی  )ع(شناسی است. از منظر حضرت علی محدودیت در انسان

خداي »ش روح وي است. حضرت فرمودند: است. یک بخش انسان جسم و بخش دیگر

ي گوناگون زمین سخت و نرم و خاک شور و شیرین، مقداري خاک ها قسمتپاک از 

 ها یگسستگها و  از آن صورتی داراي اعضا و جوارح و پیوستگی آنگاه فراهم آورد ....

ي ا یراکادانسانی درآمد با قواي  صورت بهبیافرید ... آنگاه از روح خود در آن دمید، پس 

مراد  که (4)خطبه/...« هایی که به وسیلة آن تصرف کند و  که آن را به کار اندازد و اندیشه

از روح نفس ناطقه متصف به اوصاف کمالی خدا و مراد از قواي ادراکی قوه عاقله ممیز 

که انسان براي رفع نیازهاي جسمی  گونه همان(. 21/ 4، 4873حق و باطل است )کاشانی،

براي نیازهاي روحی و معنوي خویش نیز  که رود یمدهد انتظار  مام به خرج میخویش اهت

هاي زیستی انسان  تالش کند. حضرت در توصیف خویش از نحوة خلقت انسان بر جنبه

مثال حضرت  طور بهکنند.  اش نمی اما انسان را خالصه در بعد زیستی گذارند یمصحه 

گردند، در این هنگام  نیز ملول می ها دلشوند،  ها خسته می که بدن گونه همان»فرمودند: 

به نشاط و حیات روحی ناظر  ( که427)حکمت/« بجویید ها آنحکمت را براي  فیلطا

 نکهیا اي انسان است. یرمادیغنشان توجه به نیازهاي  و (41،4872/142،ي)شوشتراست 

( 11/ 4، 4872االسالم،  ضیکرده )ف یمعرف یشناس نینخست د تیشناخت خداوند را اولو

گالسر تنها  ازنظر. این در حالی است که است یبر ضرورت خداشناس يدیتأک حاًیکه تلو

ي جدا و ا گونه بهنیاز اساسی و اصلی انسان نیاز به هویت است. نیاز به اینکه احساس کند 
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، 4831کند )شیلینگ،  اي است که روي زمین زندگی می متفاوت از دیگران موجود زنده

 بقاء، عشق، قدرت و آزادي ازجمله(. البته گالسر به نیازهایی غیر از تشکیل هویت 421ص 

الهی -ولی هیچ توجهی به نیازهاي معنوي  اند یروانکه برخی از این نیازها  کرده اشارهنیز 

رابطه با خدا  جهیدرنتانسان نکرده است. منظور از نیاز معنوي در اینجا نیازي است که 

دیگري در ارتباط  زیهر چبه او اصالت دارد و  و توجهاسالم یاد خدا  ازنظر. شود یمارضاء 

و  شود یمي نیاز و انگیزه معنوي در سایه توجه به خدا حاصل رو نیازا. ابدی یمبا او ارزش 

اگر این ویژگی در همه اعمال و رفتار انسان نفوذ و سرایت پیدا کند آن اعمال و رفتار 

ي نیاز و رفتار و انگیزه به سمت خداوند در معنوي ریگ جهتلذا  ابدی یمارزش معنوي 

ي ریگ جهتي دینی مربوط به این است تا ها آموزهنقش دارد. یک بخش  ها آنسازي 

رفتارهاي عادي افراد از قبیل خوردن، آشامیدن، تفریح، ارتباط و تعامل با دیگران را به 

د در این صورت همه رفتارها و سمت خدا و امور معنوي هدایت کند و توجیه نمای

(. 421، الف: 4822عملکردهاي انسان شکل معنوي به خود خواهد گرفت )شجاعی، 

قُلْ إِنََّ صَلَاتِی وَنُسُکی وَمَحْیاي وَمَمَاتِی لِلََّهِ رَبَِّ : میخوان یمکه در قرآن کریم  گونه همان

سان بنده خداست و براي بندگی و ی اسالمی اننیب جهانسوره انعام(. در  421)آیه  الْعَالَمِینَ

هر انگیزه یا نیازي  منظور بهي باید در هر رفتاري که رو نیازاعبادت او خلق شده است. 

داشته باشد در این صورت است  مدنظررضایت الهی و هدف تقرب الهی را  دهد یمانجام 

 رخالفببنابراین ؛ (422، الف: 4822گفت رفتار وي معنوي است )شجاعی،  توان یمکه 

ها  هاي معنوي انسان و رفتارهاي مرتبط با آن جنبه شناسی امام، به جنبه گالسر، در انسان

 عنوان بهمثال ایشان در موضعی از اموري چون دعا، توبه، استغفار  طور بهاشاراتی شده است. 

الصلوه »( و در جایی دیگر فرمودند: 481)حکمت/ ادکردهي معنوي خدا به انسان یها نعمت

که مراد از قربان، آن چیزي است که مایه تقرب بنده به خدا  (482)حکمت/« ان کل تقیقرب

(. همة موارد مذکور در دو حکمت قبل نشانگر نوعی نیاز در 804، 4878است )سرخسی،

حضرت  ازنظرانسان است و آن نیاز به ارتباط با خداوند است که نوعی نیاز روانی است و 

از خدا تا »لم، داشتن ارتباط با خدا و رعایت حرمت اوست: هاي انسان سا یکی از نشانه
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« نازک باشد هرچنداي نهید  اندک باشد و میان خود و خدا پرده هرچندحدودي پروا کنید 

هر »دانند:  را اصالح ارتباط بنده با خدا می اموراصالح  رمز گرید ییدرجا( و 111)حکمت/

« ان او با مردمان را اصالح خواهد کردکس میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند می

ی به توجه یبترین نقدهاي وارده بر نظریة گالسر  بنابراین یکی از مهم؛ (32)حکمت/

محور عالم هستی است. چرا که افزون  عنوان بهارتباط با خدا  ازجملهنیازهاي معنوي انسان 

اشاره نموده است، انسان از  ها آنبر نیازهاي زیستی و روانی که گالسر نیز به برخی از 

عبادت و پرستش نمود و  صورت بهیکسري نیازهاي معنوي برخوردار است. نیازهاي معنوي 

ي در نهاد و فطرت دار نیدي اسالمی، نیاز به معنویت و ها آموزه. بر اساس کند یمبروز پیدا 

و  منشأه اسالم این است ک ازنظرویژگی نیازهاي معنوي  نیتر مهمانسان نهفته است. 

ي که رابطه انسان با خدا را در قلمرو اخالق و ا گونه بهخاستگاه آن فطرت الهی انسان است 

ی انسان دو گونه طورکل به(. 480، ب: 4822)شجاعی،  کند یمي معنوي تبیین ها ارزش

و نیازهایی که به یکی از حواس انسان تعلق دارد که در اثر  ها لذتلذت و نیاز دارد. 

. شود یموعی ارتباط میان یک عضو از اعضاي بدن با یک مواد خارجی حاصل برقراري ن

که با عمق روح و  اند ییها آنو نیازهاي معنوي  ها لذتو نیازهاي نوع دوم یعنی  ها لذت

برقراري رابطه  ریتأثوجدان آدمی مربوط است و به هیچ عضو خاصی مربوط نیست و تحت 

انند لذتی که انسان از خدمت به همنوع یا از م؛ شود ینمبا یک ماده بیرونی حاصل 

محبوبیت و احترام یا از موفقیت خود یا فرزند یا لذت عبادت و پرستش خداوند به دست 

که انسان یک  دهد یم(. وجود نیازهاي معنوي در انسان نشان 4832، خسرو پناه) آورد یم

معنا نیست که در غرب و بعد معنوي دارد که با معنویات سروکار دارد. البته این بدان 

منتها بحث بر سر تفاوت  شود ینماندیشمندان آن به معنویت و نیازهاي معنوي توجه 

ی است. معنویت اسالمی وحیانی است و نیردیغي ها تیمعنومعنویت اسالمی و دینی با 

ي معنوي اسالم با تمسک به دالیل عقلی دال بر عصمت ها آموزهی شناخت معرفتارزش 

ی که پیش سؤالي بریده از دین نخستین ها تیمعنودر  که یدرحال. شود یم نیتأممعصومان 

این است که به چه دلیل باید این کلمات را صادق بدانیم. حرکت بخشی و نفی  دیآ یم
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رهبانیت و انزواطلبی دومین ویژگی معنویت اسالمی است. جامعیت معنویت اسالمی و 

دیگر معنویت اسالمی است. در این معنویت  توجه به تمایالت دنیوي و اخروي ویژگی

بر اساس هدف خلقت و فطرت  ها آنبلکه  شود ینمي بشري نادیده یا سرکوب ها خواسته

ي مادي، فراهم آوردن نوعی آرامش و لذت و ها تیمعنو. بیشترین دغدغه شوند یمتنظیم 

ي بنیادي ها پرسشي برا ها آناز  کدام چیهاما ؛ ي دنیاستها رنجو  ها يگرفتاردور شدن از 

اما ؛ انسان امروزي درباره حقیقت انسان، هستی و هدف آن پاسخی معرفت بخش ندارند

معنویت اسالمی با تعمیق دیدگاه انسان به دنبال رشد معرفتی انسان است. همچنین معنویت 

از  العاده خارقاسالمی با تمیز مکاشفات رحمانی و شیطانی و توجه به امکان سرزدن امور 

در انتهاي  (.4821، خسرو پناه) دهد ینمي فاقد معنویت، امور انسانی را مالک قرار ها نسانا

و آن این است که اوالً گالسر هیچ دلیل و  رسد یمي ضروري به نظر ا نکتهاین بخش تذکر 

مستندي مبنی بر ژنتیکی بودن این پنج نیاز ارائه نکرده و صرفاً یک ادعا را بیان کرده است. 

ثالثاً چرا سطح  چرا و بر چه اساسی تعداد نیازهاي انسان فقط همین چند نیاز باشد؟. ثانیاً

شود و نیازهاي معنوي در این نیازها دیده  نیازهاي انسان به همین نوع نیازها محدود می

اي که وي را به این چند نیاز  شناسی شود؟. مضاف بر اینکه گالسر راجع به روش نمی

و التین نیز این نکته را روشن نکرده  شده ترجمهاست مطالعه منابع رسانده توضیحی نداده 

حدس زد که وي همچون مزلو و برخی دیگر از روان شناسان با  توان یماست. هرچند 

را با شیوه  ها افتهیی استفاده کرده و یها پرسشنامهاز  احتماالًي مصاحبه انجام داده و یا ا عده

نیاز رسیده است که با فرض انجام این کار نیز این  1این  تحلیل عاملی خرد کرده است تا به

 ةهمنه مفید یقین و قابلیت تعمیم به  باشند یمو مفید ظن  اند ناقصیک استقراي  ها افتهی

 و کشورها و ادیان و مذاهب را ندارد. ها فرهنگاز سایر  ها انسان

 . نقد دوم4-2

. گالسر در آثار خود ذیل گردد یبرمنقد دوم به دیدگاه گالسر پیرامون ماهیت انسان 

انواع نیازها، رفتار کلی و دنیاي کیفی و ذهنی اشاره  ازجملهمبحث ماهیت انسان به مواردي 

وي انسان عالوه بر  ازنظرکند که  ی مشخص میخوب بهکرده است. توجه به بیانات وي 
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رفتار کلی  ، مساوي با رفتار کلی است و طبق نظر ويگانه 1خالصه شدن در نیازهاي 

؛ 448: 4222کردن و فیزیولوژي )گالسر،  ، احساسفکرکردنکردن،  عبارت است از عمل

داند که در  (. مضاف بر اینکه وي مغز انسان را نیز بخشی از انسان می410: 1000گالسر، 

انسان عبارت  )ع(شناسی حضرت علی کند. در انسان ارضاي نیازهاي وي ایفاي نقش می

روح، عقل و قلب. در رابطه با بعد جسمی و بدنی در باال نکاتی گفته  است از بدن، نفس،

ی نظریة گالسر نیز اشاراتی به عقل خواهد شناخت معرفتشد. در بخش بعدي و در ذیل نقد 

هاي انسان اشاره خواهد شد که وجه  ساحتعنوان  بهشد. لذا در اینجا به روح، نفس و قلب 

 شناسی گالسر است. ا انسانب )ع(شناسی حضرت علی امتیاز انسان

 انسان بودن یدوساحت. 0-4-2
اسالم، انسان موجودي دو ساحتی است که ساحت اصلی وي، روح وي است و آن  ازنظر

جوهري مجرد از عالم ملکوت است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. حقیقت 

(. ثبات 818: 4832شجاعی، حیدري،است )انسان روح وي است و بدن مَرکب روح 

ي از مکان، انطباق کبیر بر صغیر ازین یبهاي روحی،  ي روح و پدیدهریناپذ میتقسشخصیت، 

دو آدمی مرکب از  (.444-440: 4831دالیل عقلی بر اثبات روح هستند )رجبی،  ازجمله

ملکوتی  جسمانی و روحانی یا مادي و ملکوتی است. بعد روحانی انسان غیرمادي و جنبه

و حیات واقعی و تدبیر بدن را به  دهد یماست که اصالت و هویت واقعی انسان را تشکیل 

عهده دارد. امتیاز انسان بر سایر حیوانات، مرهون همین ویژگی انسانی و روحانی اوست که 

و ابزار  ساز نهیزم. ساحت مادي انسان رود یمي معنوي و الهی به شمار ها ارزشخاستگاه 

(. روح در لغت به 413: 4821، خسرو پناهمال معنوي و سعادت جاودانه او است )رشد و ک

معناي روان یا چیزي است که مایه زندگی موجودي است. شرط زنده خواندن هر 

و شعور داشتن  بودن زنده ةیما که همانموجودي جاري بودن روح در بدن آن است. 

سم مادي او. قرآن تمام حقیقت موجود است. حقیقت هستی انسان به روح اوست، نه ج

آدمی را روح وي دانسته و دمیدن روح را مرحله ویژه آفرینش انسان و مایه مباهات براي 

قرآن هر انسانی داراي روح است و خدا روح را به خود  ازنظرانسان دانسته است.  ةنندیآفر
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ان پس از نسبت داده است و این دلیل بر شرافت و منزلت واالي روح انسان است. انس

(. در همین 13، الف: 4821، خسرو پناه) شود یممرحله نفخ روح شایسته سجده فرشتگان 

( یا در 4)خطبه/« آنگاه از روح خود در آن دمید: »دیفرما یمزمینه حضرت در موضعی 

. هرگاه خلقت او را به پایان بردم و از نمیآفر یممن بشري از گل »جاي دیگر فرمودند: 

ی بودن انسان دو ساحت(. یکی از علل 421)خطبه/« کنید اش سجدهدمیدم روح خود در وي 

عبارت حضرت با بیان  همچنان کهوجود بخشی فرامادّي در انسان به نام فطرت است. 

ي پیامبران را احیاي فطرت موجود در ها رسالت( یکی از 4خطبه/ «)لیستأدوهم میثاق فطرته»

/ 4، 4871مکارم،است )دانسته  ها انساني خدادادو پرورش استعدادهاي معنوي و  ها انسان

ي از دوبعدي بودن انسان است. ا نشانه ها انسان(. وجود فطرت )دانشی و گرایشی( در 142

 80)آیه  فطرة اللَّه الَّتی فطر الناس علیها»به خدا دارد:  فطري انسان گرایش مثال عنوان به

 و فطرت د یا نکنند، این نیاز در درون ذاتها چه به این مسئله اقرار بکنن انسانسوره روم(. 

و الذین آمنوا اشدٌّ  :ها نهفته است. در آیاتی دیگر از حبّ خدا سخن به میان آمده است آن

ي این چند جاکه  طور همانسوره بقره(. این نیاز به پرستش و رابطه با خدا  421له )حبّا للَّ

سان و دوبعدي بودن او است. همچنین متن اشاره شد نشانگر وجود بعد معنوي و غیرمادي ان

 سوره شمس( 3: آیه فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) انسان ازنظر تعلیمات، آگاه بر فجور و تقوي

 باشد یبالقوّه م تیاست و قادر به تشخیص فجور، تمایالت بالفعل حیوانی و تقوي، روحان

و بخشی از فطریات دانشی و گرایشی  ستها را به انسان داده ا که خداوند توانایی درک آن

و فضایل و تقوا و اجتناب  ها یخوبانسان )هم شناخت و هم تصدیق و هم گرایش به سمت 

 و فجور( است. ها یزشتاز 

که یکی از معانی  «ام افتهی تولَّد توحید فطرت برمن « آمده:  17در خطبه  همچنان که

 در زین. (403را است )خویی، بی تا،آن، خلقتی است که قابلیت پذیرش دین حق را دا

محاجه با خوارج، در تبین چرایی آزاد کردن زنان بصره و فرزندانشان فرمود: آنان با ما 

: 4827رضایی هفتدار و نصیریان، بودند )وارد جنگ نشدند و فرزندانشان بر فطرت الهی 

مَحَبَّتِهِ )خطبه  عَلَی دَعَائِمَهُ وأَقَامَ الْإِسْلَامَ... هَذَا إِنَّ ثُمَّ (. نیز در جاي دیگري فرمودند:11
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گرایشی بر فطرتی  ازنظردین اسالم مبتنی بر معرفت فطري است و  )ع(علی ازنظر(. 423

زیرا اینجا مقصود امام از محبت، با توجه به برگشت ضمیر موجود در ؛ عاشقانه تکیه دارد

سان به خداست که حتی فطري ان محبت (،112به خدا، )خویی، بی تا،« محبته»کلمه 

(. در 10: 4827)رضایی هفتدار و نصیریان،  گردد یبرماعتقادات اکتسابی انسان نیز به آن 

بخش باال هم در ذیل اشاره به دو ساحتی بودن انسان، به نحوة خلقت انسان و دمیده شدن 

 آمددر انسانیصورت  به پس دمید، آن در خود روح از روح الهی در آن اشاره شد )آنگاه

اندازد، خطبه یک( که خود نشان دهندة دیدگاه  کار به را آن که يا یادراک قواي با

 ی حضرت پیرامون دوبعدي بودن انسان است.شناخت انسان

 . نفس4-4-2 
شود بیشتر به  البالغه نیز وقتی از نفس صحبت می بعد دیگر انسان نفس انسان است. در نهج 

والَّذي نفس ابن أبی طالب » آنجا که فرمود: مثالًشود،  بخش اصیل و حقیقی انسان اشاره می

( یا این 428)خطبه/« فصعق همام صعقه کانت نفسه فیها»(. یا این بیان که: 418)خطبه/« بیده

 اال الئم یلم ال و»که (. یا این سخن 118)خطبه « نفسک بهلکه انسک ما و: »سخن که

 باشد، حیثیت و کرامت داراي برایش نفسش که کس هر»عبارت . یا (42 خطبه)«نفسه

 بزرگ را خود نفس» . یا عبارت:(112 حکمت)«شود یم پست او براي تمایالت و شهوات

ی نفس منظور از نفس همان کلیت انسان است. درواقع( که در همه این موارد 84)نامه «بشمار

بود خواهد  اش يخوار، عامل ها آنکه پیروي نکردن از شهوات عامل کرامت و تبعیت از 

(. البته نفس از منظر امام، کارکردهاي شناختی، ارادي و گرایشی 171/ 1حسینی، بی تا، )

 دارد.

 . وجه شناختی0-4-4-2
 خود نفس از که ( یا فرمود کسی20خطبه/«)زنو انفسکم عبداهلل»: دیفرما یمامام در عبارتی 

 ي( که به معنا103 حکمت) کند زیان ماند، غافل آن از که هر و برد سود بکشد، حساب

 نفسی، هر . یا فرمود: با(212/ 8، 4871اخالق و اعمال است )مکارم، مان،یسنجش وزن ا
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 که کارهایی به گواه و راند یم محشرش يسو به را او اولی گواهی؛ و است يا دهنده سوق

انفسکم: )خطبه  من رصدا علیکم ان ...» . یا فرمود:(31 خطبهدهد ) یم گواهی است، کرده

یعنی نفس و شئون مرتبط  ها نیا(. 312، 4871بیضون، است )( که ناظر به نفس لوامه 417

 با آن قابل شناخت است و خودش مسئول شناخت خودش است.

 ارادی . وجه4-4-4-2

هاي خویش نیز حضرت  در رابطه با عزم و اراده داشتن نفس و مسئول بودن نسبت به سستی

کنند  هایی که در انجام آنچه امر شده سستی می خواهیم تا بر این نفس میاز او : »دیفرما یم

 نفسحساب  به (. نیز فرمود: تو441خطبه/«)شتابند ما را یاري رساند و به آنچه نهی شده می

 . یا فرمود: آگاه(111 خطبه) ستین تو جز حسابرسی را دیگران زیرا کن؛ رسیدگی تخود

 رحم خویش نفس به پس ندارد، را جهنم آتش طاقت شما بدن نازک پوست این! باشید

. یا این (438 خطبه) دیا آزموده دنیا يها يناگوار ومصائب  در را حقیقت این که کنید

 بازدار؛ سخت نیست حالل تو برايآنچه  به اقدام از را عبارت که به مالک فرمود: نفست

(. نیز 18است )نامه  نفس اقدام از جدي جلوگیري نفس درباره عدالت و انصاف زیرا

 در»که . یا این عبارت (14 نامه! )نکنید خودداري خویش نفس خیرخواهی فرمود: از

 کسی کند رحمت خداوند پس. رغبت و میل با مگر کرد معصیت را خدا توان ینم زیچ چیه

 را نفس این هواي زیرا سازد؛ کن شهیر را نفس هواي و کند مهار را خود شهوت که را

 معصیتی به میل خود، طلبی هوا يمقتضا به همواره نفس این و است دشوار بسیار کندن،

 و گیرید عهده به را خود يها نفس تربیت! مردم . همچنین فرمود: اي(472 خطبه) «دارد

 از که و نیز فرمود: هر (812 حکمت) بازدارید شانیها عادت ولع و آزمندي از راها  آن

همچنین  (.32 حکمت) دارد يا دارنده نگه خداوند جانب از باشد، داشته واعظی خود درون

کنی )نامه  مخالفت نفست يها خواسته با که است الزم تو بر: بکر فرمود ابی بن محمد به

 از وجه ارادي نفس انسان است.( که همگی نشان 17
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 . وجه گرایشی3-4-4-2
هر که عاشق چیزي شود : »دیفرما یمدر رابطه با نقش نفس در ایجاد شهوات و تمایالت 

نگرد و با گوشی ناشنوا  سازد. پس با چشمی معیوب می اش را نابینا و دلش را بیمار می دیده

خردش را دریده، دنیا دلش را میرانده و بر لذایذ دنیوي  ها شهوتشنود. چنین کسی  می

او بندة دنیا و بندة کسی است که اندکی از دنیا را در دست  جهیدرنتشیفته و شیدا نموده، 

 مقداري از را خود نفس اگر که بدان: هانی فرمود (. یا در سخنانی به ابن402)خطبه/« دارد

 و هوا نداري، باز ناگواري یک از ترس جهت به يدار یم دوست که چیزهایی از فراوان

 جلوگیر مانع همواره پس. کشاند یم ضررها از فراوان مقداري به را تو نفسانی يها هوس

 مهار را خود شهوت که کسی کند رحمت . یا فرمود: خدا(12 نامهباش ) خویشتن نفس

 این و است دشوار بسیار کندن، را نفس این هواي زیرا سازد؛ کن شهیر را نفس هواي و کند

 خدا نیز فرمود: ( و472 خطبهدارد ) معصیتی به میل خود طلبی هوا يمقتضا به همواره نفس

 کننده تیکفا است او و طلبم یم یاري شما نفوس و خود نفس براي او از که است

 به) را خود . همچنین فرمود: نفس(438 خطبهما ) هستی گاه هیتک بهترین و من موجودیت

 يها راه به را شما( خواهد یآنچه م به) نفس رهایی زیرا نکنید؛ رها( دیخواه یآنچه م

: فرمود خوارج کشتگان بر . همچنان که حین عبور(32 خطبه) گردد یم رهنمون ستمکاران

 کسی چه: شد گفته حضرت آن به .داد فریب را شماکه  آن زد شما بر ضرر! شما حال به بدا

 دهند یم ها يبد به فرمان که ییها نفس وکننده  گمراه شیطان: فرمود داد؟ فریب را آنان

 کندرو يها نفس این( اصالح) براي میخواه یم او از (. نیز فرمود: کمک818)حکمت 

 است شده نهی آن ازآنچه  يسو به شتابنده و است شده دادهسرعت  به دستور که ییدرجا

 و میل با مگر کرد معصیت را خدا توان ینم زیچ چیه فرمود: در همچنان که. (441 خطبه)

 ( که همگی نشانگر وجه گرایشی نفس است.472رغبت )خطبه 

 . قلب3-4-2

ي انسان، قلب است که به منزلة یکی از ابزارها و منابع شناخت و ها ساحتیکی دیگر از 

مرکز عواطف و احساسات ویژه است که گاه از آن به حقیقت انسان نیز تعبیر شده است. 
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این تعریف همان چیزي است که گاه از آن به روح، روان و جان نیز تعبیر شده قلب در 

کار  هاي دینی، قلب عالوه بر روح و روان، به معناي دل و خرد و عقل نیز به است. در آموزه

(. قلب یکی از ابزارها و منابع کسب معرفت است 811-818رفته است )شجاعی، حیدري: 

ی که بیشتر با کشف و شهود و مشاهده مأنوس است و به تعبیر ي حصولها معرفتبا  تنها نهو 

ي و عملی کار دل است. باطن و کنه اشیا با شهود و ازنظرعرفا، کل مراحل عرفانی، اعم 

 ازجمله(. 410: 4821، خسرو پناه؛ 17: 4828، خسرو پناه) دیآ یمعلم حضوري به دست 

قرآن کریم اشاره شده است: و لهم که در  گونه همانامور منتسب به قلب، ادراک است، 

(. این علم و ادراک یادشده اعم از حصولی و حضوري و 72قلوب الیفقهون بها )اعراف، 

حسی و عقلی است و به عبارتی مرکز تمامی ادراکات، قلب است. واژه رعب، اضطراب، 

، حسرت و غیظ، قساوت و غلظت، خشوع، غفلت، اثم، ذکر، انابه، عمد، اطمینان، ایمان

. مسلماً باشند یمزیغ، امتحان، مرض، اشمئزاز و.. همگی از معانی و مفاهیم منسوب به قلب 

را به قلب صنوبري مستقر در قفسه سینه نسبت داد. قرآن کریم حتی  ادشدهامور ی توان ینم

صفاتی مانند سالمت و مرض را به قلب نسبت داده است. با این اوصاف تفسیر قلب به قوه 

عر الهی است و محل اعالم و الهام، با معناي یاد شده متناسب و متناظر است عاقله که مش

 (.172: ب ،4821، خسرو پناه)

 . وجه عاطفی0-3-4-2
قلب یکی دیگر از ابعاد انسان است که انفعاالت خاص خود را دارد.  )ع(از منظر علی

دهد که قلب از جهات حاالت  ی نشان میخوب بهحضرت درباره قلب سخنی دارند که 

بر رگ انسان تکه »گردد:  ي مختلف متأثر میها شیگرامختلف و متضاد و نیز عواطف و 

عضو وجود اوست و آن قلب است. چون در آن  نیتر شگفتگوشتی آویخته شده که 

هایی از حکمت و اضدادي خالف آن است. اگر در دل امیدي پدید آید طمع آن را  مایه

. اگر نومیدي بر آن سازد یمار کند و اگر طمع در آن به هیجان درآید حرص آن را تباه خو

دست یابد حسرت آن را بکشد. اگر خشم بگیرد کینه توزیش شدت گیرد. اگر خشنودي و 

رضا موجب سعادتش گردد، خویشتن داریش را از دست دهد. اگر ترس ناگهان او را 



 999 |  یپور لفمجان قربان و یپور لفمجان قربان؛  ...گالسر  یدرمان تیواقع ةینظر یشناخت انسان دگاهینقد د

ش کند. اگر امنیت برایش گشایش یابد غفلت و غرور حذر و پرهیز به خود مشغول ردیفراگ

آن را از وي رباید. اگر مالی به دست آورد توانگري او را سرکش نماید. اگر به مصیبتی 

سازد. اگر تهیدستی او را در رنج اندازد، بال او را به  گرفتار شود ناله و فغان رسوایش می

توانی وي را از پا درآورد. اگر خود مشغول کند. اگر گرسنگی بر او فشار آورد، نا

است  بار انیزسیر شود پُري شکم او را رنج دهد. پس هر کوتاهی به حال وي  ازاندازه شیب

الرجال  قلوب« فرمود:: 14(. امام در قصار 403)حکمت/« ي او را تباه سازدرو ادهیزو هر 

انس گرفتن با او کسانی را که خواستار  ها انسانی عنی؛ «وحشیه فمن تالفها اقبلت علیه

 ( که خود نشانه وجه عاطفی انسان است.131/ 8، 4821دارند )راوندي، دوست هستند،

 . وجه شناختی4-3-4-2

کارکردهاي شناختی نیز به قلب نسبت داده شده است، زیرا از منظر حضرت قلب انسان 

بشنوید و گوش دل  میگو یمآنچه را به شما  اي مردم»چشم و گوش خاص خود را دارد: 

در توصیف پیغمبر فرمودند:  همچنان که(. 437)خطبه/« خود را آماده سازید تا نیک بفهمید

(. یا در 403خطبه ) یعم قلوب من مواسمه ... احمی و مراهمه احکم قد بطبه، دوار طبیب

ن االیما بحقایق القلوب تدرکه و لکن العیانبه مشاهده  العیون تدرکه جایی فرمودند: ال

 که است يا بنده ربوبی پیشگاه در خدا بندگان نیتر محبوب»که یا این بیان  .(472)خطبه 

 چراغ که شد چنین فرماید، نتیجه یاري آن ساختن و خود نفس شناخت در را او خداوند

. سایر سخنان حضرت که در همین راستا (80 نامه)«برافروخت دلش در هدایت

 کند، می عمل بصیرت با و نگرد یم دلش بینایی با که کسی» عبارت است از: اند لیتحل قابل

 سود به اگر. او نفع به یا اوست ضرر به او عمل آیا بداند باید که است این کارش آغاز

 او زیان به که مسیري در حرکت از اوست زیان به اگر و بدهد انجام را خود حرکت اوست

 خدا فشرد، پا خود لجاجت در کهکس  آن»عبارت (. نیز 411خطبه «)ستدیبازا انجامد می

 اکراه با و شود آورده فشار دل بر اگر»عبارت (. یا 13نامه «)کشید او قلب بر ناآگاهی پرده

 به (. یا خطاب428حکمت ماند ) می کار از و شود نور یب و کور شود خواسته چیزي او از

 و بازمانده درک از قلبت کهام  شناخته طور نیا را تو من سوگند، خدا به: فرماید می معاویه
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 به تفکر و یقین مشغول شود. تواند یمقلب انسان » عبارت: و (21است )نامه  ضعیف فکرت

تقواي خردمندي که تفکر دلش را  چنانتقواي الهی را پیشه سازید، اي بندگان خدا  پس

 اهل دارند، قلب که ییها انسان تمامی حضرت آن دید (. البته از38)خطبه/« مشغول داشت

)خطبه  ستندینهمه صاحبان گوش و چشم، شنوا و بصیر  همچنان کهنیستند،  اندیشه و درک

 بوده تهی انسانی روح از که داند یم اشباحی راها  انسان برخی حضرت آن (. همچنان که33

، صاحب چشم اما نابینا، داراي گوش اند محروم حقیقت دیدن از که هستند نابینایانی مانند و

 حیوانی قلبی اما انسانی، ظاهري و از( 403)خطبه  ،اند اللاما ناشنوا و صاحب زبان اما 

فقط به دنبال مادیات و  چون .«حَیَوَانٍ قَلْبُ الْقَلْبُ وَ إِنْسَانٍ صُورَةُ فَالصُّورَةُ: »برخوردارند

 میان که هستند ري انسانی دارند اما مردگانیاگرچه ظاه جهیدرنتلذات این جهانی هستند. 

 .(37کنند )خطبه  می زندگی ها زنده

 . وجه اخالقی3-3-4-2

داري از کارکردهاي قلب  حضرت قلب کارکرد اخالقی نیز دارد و تقوا و خویشتن ازنظر

به اعمال خیر بر  بپوشاند دلتقوا را بر  ةکسی که جام» :دیفرما یمدر جایی  مثالًاست. 

دواي درد تقوا » :دیفرما یم ای( 481خطبه/«)دیگران پیشی گیرد و عملش ثمربخش باشد

هایتان، زدایندة تباهی  هایتان، شفاي بیماري بدن کوري قلب کننده برطرفي شما، ها دل

ترس  بخش یمنیادیدگانتان،  پردههایتان، جالي  آلودگی نفس کننده پاکهایتان،  سینه

 جَابِلَ فرمود: وَ همچنان که(. 423)خطبه/« تاریکی جهل شماست بخش یروشنو  انتیها دل

( که ناظر به علوم فطري و الهی و غرایز 71سَعِیدِهَا( )خطبه  وَ ها یها شق فطرت عَلَی الْقُلُوبِ

است این است که دهنده  نشان ( و473/ 8، 4871)مکارم، ها انسانو تمایالت درون جان 

 فطریاتی اخالقی دارد.قلب انسان 

 . وجه ایمانی2-3-4-2
 که در این سخن حضرت که فرمود: است قلب آثار از دیگر معنوي و ایمانی کارکرد

 سپید يا صورت نقطه به ایمان،»که یا این سخن  (.117/حکمت) «است شناختن دل با ایمان»
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 «ابدی یم گسترش سپید نقطه آن شود افزوده ایمان بر چه هر ؛شود یم ظاهر قلب در

 ا( ی143)حکمت « االیمان معرفت بالقلب» دیفرما یم(. یا این سخن که 120)حکمت 

 اش ییپارسا که هر»که این سخن  ای( 833)حکمت « القلب تقوي البدن، صحة من افضل»

 (، مشهود است.812)حکمت « رود دوزخ به مرده دل و شود مرده دلش شد، کم

 گالسر. نقد دنیای کیفی و ذهنی 3-2

به مفهوم جهان کیفی  ی گالسر وارد دانستشناخت انسانبه مبانی  توان یماشکال دیگري که 

در دنیاي واقعی  وجه چیه به ها انسان»آنجا که گفته  گردد یبرمو ذهنی )مغزي( و شخصی 

توانند واقعیت را  ها نمی هایی از واقعیت دارند. انسان کنند، بلکه ادراک زندگی نمی

از  ادراکاتمانتوانیم پیرامون  دراکات مردم از واقعیت با هم فرق دارد. لذا میبشناسند. ا

بحث کنیم و نه خود واقعیت. رفتار انسان را ادراکات وي از واقعیت رقم  باهمواقعیت 

ی خیلی شناس انسان. اگرچه ظاهر این بیانات شاید به مبحث »(. 142: 1041زند )شارف،  می

ي اساسی انسان با حیوانات و نیز فصل ها تفاوتبه اینکه یکی از  نزدیک نباشد اما با توجه

ممیز او بر سایر موجودات روي کره زمین عقالنیت و قدرت شناخت ناشی از آن است لذا 

یکی از پیامدهاي  ی به این مبحث نظریه گالسر بشود.جزئي ا اشارهالزم بود در این مقال 

را که از  هر آنچهو یعنی اینکه هر کس گرایی معرفت و شناخت  یعنی نسبی این حرف

بر  ها انسانبر اساس این نظریه  که ییازآنجاواقعیت فهمید براي خودش واقعیت دارد و 

 (،142: 1041کنند )شارف،  اساس ادراکاتشان از واقعیت و نه خود واقعیت رفتار می

بنابراین هیچ رفتاري بر رفتار دیگر رجحان و برتري ندارد )براي تشخیص رفتار درست و 

کند. این  غلط مالکی مشخص وجود ندارد( چون واقعیات ذهنی افراد با یکدیگر فرق می

انجامد. چون این نظریه معتقد است  یی رفتاري نیز میگرا ینسبیی معرفتی به گرا ینسب

با  (.811: 4831ي، کور ؛410: 1000دهند )گالسر،  انجام می همانی هستند که ها انسان

توجه به بیان قبل مبنی بر تفاوت ادراکات از واقعیات، رفتارهاي هر فردي از رفتارهاي 

مالک رفتار، ادراک خود فرد از واقعیت است، هر  که ییازآنجادیگران متمایز است و 

درست بداند زیرا منتج از ادراکش از تواند هر رفتاري را انجام دهد و آن را  فردي می
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واقعیت است. این در حالی است که معرفت و شناختِ واقعیت بیرونی، امري ممکن و 

ی به وجود هرکساز اثبات است.  ازین یباست و تحقق فی الجملة آن بدیهی و  ریدناپذیترد

هاي  تخود، وجود قواي ادراکی خود مانند نیروي بینایی و شنوایی و عقل، وجود صور

ذهنی و وجود حاالت روانی نظیر بیم، امید، اضطراب، غم، عشق و محبت، معرفت و 

کننده،  کند در وجود بحث نویسد یا بحث می ی که میکس آنشناختی یقینی دارد. افزون بر 

نویسد تردید ندارد و به همة این امور  نویسد و قلمی که با آن می کاغذي که در آن می

داند و چیزهایی را  داند که چیزهایی را می ی دارد. هر انسان عاقلی میمعرفت و شناختی یقین

کند و بهترین  خود تالش می ازیموردني براي کسب اطالع از امور رو نیازاتواند بداند،  می

هاي دانشمندان و فالسفه در طول تاریخ براي کسب علم است )حسین  آن کوشش نموند

نیز انسان داراي قدرت شناخت است. دلیل این  ع()امام علی ازنظر(. 18، ص 4832زاده، 

از خطبه اول نهج البالغه است « فمثلت انسانا ذا اذهان یجلیها و فکر یتصرف بها»... معنا فقره 

و نیز ( 471/ 4، 4871که ناظر به عقل، فهم، درایت و سایر نیروهاي عقالنی است )مکارم، 

واقع نمایی عقل است )موسوي،  ناظر بهکه ( 1)حکمت/ «الفکر مرآه صافیه»فرمودند: 

و خدمت امام آمده حوط که حارث بن همچنین حضرت در پاسخ به  (.140/ 1/ 4872

... تو حق اي حارث » فرمود:دانم؟  پنداري که من اصحاب جمل را گمراه می آیا می :گفت

 «یرا نشناختی تا اهل حق را بشناسی و باطل را نشناختی تا باطل گرایان را بشناس

(. درواقع منظور حضرت در اینجا اگرچه این است که دین حق را نباید با 121)حکمت/

تلویحی  ةاما نکت ها شناخت و باید ابتدا حق را شناخت و سپس اهلش را شناخت؛ معیار آدم

کالم حضرت قابلیت شناخت و معرفت توسط انسان است و اگر انسان قدرت و توان 

البالغه  در نهج )ع(شناسی علی فرمود. در انسان ا نمیشناخت نداشت حضرت این کالم ر

کند و توان شناخت و  هاي انسان که وي را از دیگر موجودات متمایز می یکی از ساحت

اند:  کند ساحت عقالنی وي است. حضرت در اهمیت عقل فرموده معرفت به وي اعطاء می

وره و در روزگار خالی همواره و در هر د -عزیز و گرامی است شیها که نعمت-خداوند»

از راه فکرشان راز گوید و با آنان در ذات عقولشان  ها آناز پیامبران، بندگانی دارد که با 
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فرمود:  )ع(مام این سخنان را به فرزندش حسنهمچنین ا (.111)خطبه/« سخن گوید

و نیز ( 83)حکمت/« ي استخرد یبنداري  نیتر بزرگثروت خرد است و  نیتر یگرام»

ي گمراهیت را از رستگاري ها راهکه  است یکافاز خرد آن اندازه تو را »اند که  فرموده

فرستادة تو بیان »اند که  ( و نیز در جاي دیگري فرموده114)حکمت/« برایت نمایان سازد

اي است ادراکی که مشخصة اصلی آن  عقل قوه (.804)حکمت/« عقل تو است کنندة میزان

گونه میل و گرایشی در آن نیست و اصوالً قوة عقل از سنخ  و هیچ ادراک کلیات است

(. عقل به معناي ملکه و نیروي ادراک خیر 27، ص 4833تمایالت و غرایز نیست )مصباح، 

و شر یا نوعی نیروي انگیزشی است که انسان را به گزینش و انجام دادن خوبی و دوري از 

خیص مصلحت و مفسده و خیر و شر است کند. کارکرد شناختی عقل تش گناه دعوت می

اوالً امکان شناخت وجود  )ع(بنابراین از منظر علی (؛817، ص 4832)شجاعی، حیدري، 

 دارد و ثانیاً انسان ابزارهاي شناخت ازجمله عقل و قلب را دارد.

 یریگ جهینت

علومی هستند که  ازجملهدرمانی  هاي مشاوره و روان در مقالة حاضر اشاره شد که نظریه 

پردازند. تمامی  حل به مراجعان می راه ارائهبه تشخیص مشکل و  ها آنمشاوران با استفاده از 

ی خاص خود را دارند که این دیدگاه شناخت انساندرمانی، دیدگاه  نظریات مشاوره و روان

شود. چون  هاي درمانی مشاوران نمودار می ی و دستورالعملشناس بیآسدر تشخیص، 

هاي بسیاري  که با فرهنگ کشورمان تفاوت است ییکشورهادرمانی محصول  ریات رواننظ

ی قرار داد. از موردبررسبایست این نظریات را با توجه به منابع معتبر اسالمی  دارند لذا می

البالغه است که منبعی غنی براي نیل به شناختی  جملة این منابع معتبر، کتاب شریف نهج

ان و ابعاد وجودي وي است. از منظر گالسر، انسان موجودي زیستی است معتبر پیرامون انس

نیاز به بقاء،  ازجملهکه نیاز اصلیش دستیابی به هویت است. البته انسان چند نیاز دیگر 

قدرت، آزادي و تفریح دارد. در این نظریه، مغز عنصري است که به رفع نیازهاي انسان 

کند و رفتار کلی از منظر گالسر  ه رفتار میکند. انسان همان چیزي است ک کمک می

کردن و فیزیولوژي. انسان بر رفتار خویش  ، احساسفکرکردنکردن،  عبارت است از عمل
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جهت ارضاي نیازهایش کنترل دارد و مسئول است و همچنین انسان ادراک و برداشتی از 

رهایش جهت واقعیت دارد و رفتارش محصول ادراکش از واقعیت است و انسان بر رفتا

در این نظریه انسان، فقط  ارضاي نیازهایش کنترل دارد و فقط مسئول اعمال خودش است.

ی است که در حالمسئول حیات دنیوي خود است و در قبال آخرت مسئولیتی ندارد. این 

البالغه انسان موجودي دو ساحتی است که یک ساحت مادي  در نهج )ع(امام علی ازنظر

دارد و ساحت دیگرش ساحت روحانی است لذا فقط نیازهاي مادي و این جهانی ندارد 

ارتباط با خدا دارد و با توجه به دوساحتی بودن وي، عالوه بر  ازجملهبلکه نیازهاي معنوي 

ابعاد وجودي انسان نیز عبارت  د بود.عملکرد دنیاي خود، در آخرت نیز پاسخگو خواه

 )ع(حضرت علی ازنظراست از بعد جسمانی، عقالنی، نفسانی، قلبی و روحی. همچنین 

واقعیات را دارد و ابزار آن  ازجملهانسان توانایی شناخت و تحصیل معرفت نسبت به امور 

انسان  ع()عقل و قلب را خداوند به وي عنایت نموده است. از منظر حضرت علی ازجمله

در قبال کارهاي خود و دیگران، شهرها و حتی حیوانات مسئولیت دارد و مسئولیتش تنها 

 باشد. متوجه خودش و ارضاي نیازهاي خویش نمی
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 منابع 
البالغه: مفاهیم و  شناسی در نهج روان(. 4821. )محمدصادقشجاعی،  و آذربایجانی، مسعود
 قم: چاپ سبحان. کاربردها.

 مجلة حوزه و دانشگاه.. شناسی انسان کامل از دیدگاه اسالم و روان(. 4871سعود. )آذربایجانی، م

 .14-2، 2زمستان، 

مجلة ي فروید. گر لیروان تحل هینظرهاي سالمت و بیماري در  (. نقد مالک4830ابوترابی، علی. )
 .88-11، 10 معرفت.

آستان قدس  يها پژوهش ادینمشهد، ب ،نیمصباح السالک اریاخت .ش( 4822. )ثمیابن م ،یبحران

 .يرضو

 يآستان قدس رضو يها پژوهش ادی، مشهد، بنالبالغه ترجمه شرح نهج .ش( 4871.).......................

هاي اساسی  ی مفروضهبررس (.4833فتحی آشتیانی، علی. ) و بشیري، ابوالقاسم؛ غروي، سید محمد

 .17-7(، 1)1. شناسی و دین روانشناسی و اسالم.  درباره ماهیت انسان از دیدگاه روان

ي شخصیت با نگرش ها هینظری شخصیت: شناس روان (.4822بشیري، ابوالقاسم؛ حیدري، مجتبی. )
 ی.نیامام خمی پژوهشی آموزشانتشارات مؤسسة ، قم: به منابع دینی

 .یاسالم غاتی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلالبالغه نهج فیتصن .ش( 4871). بیلب ضون،یب

هاي انسان  با قرآن در مورد ویژگی گرا انسانشناسی  مقایسه دیدگاه روان(. 4820ترشیزي، علی. )
 . گروه مشاوره. دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشد یکارشناس نامه انیپا. سالم

 ی.نیامام خم. قم: انتشارات موسسة آموزشی و پژوهشی شناسی معرفت(. 4832حسین زاده، محمد. )

-41، 40 و 2 .البالغه مجلة نهجالبالغه.  (. انسان کامل از دیدگاه نهج4838آملی، حسن. ) زاده حسن

11. 

 .عهی، تهران، دار تراث الشالبالغه نهج حیتوض .(تا یمحمد. )ب دیس ،ینیحس

 یاسالم تیترب. قم: ناشر، تعلیم و فلسفة علوم انسانی (.4821خسروپناه، عبدالحسین. )

 . قم: نشر معارف.ی اسالمیشناس انسان(. 4821خسروپناه، عبدالحسین. )

 . تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.یشناس نید(. 4832خسروپناه، عبدالحسین. )

ي علم دینی و ها هینظرجستجوي علوم انسانی اسالمی: تحلیل (. در 4827خسروپناه، عبدالحسین. )
 . قم: نشر معارف.اجتهادي در تولید علوم انسانی اسالمی -آزمون الگوي حکمی
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 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. علم دینی.(. 4828خسروپناه، عبدالحسین. )

 .نا یب، جا یب(. الدره النجفیه، تا ی)ب خویی، ابراهیم.

 . تهران: نشر ویرایش.یدرمان روانهاي مشاوره و  نظریه(. 4838ساعتچی، محمود. )

 ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.البالغه نهجاعالم (. ش 4878) سرخسی، علی بن ناصر.

، جلد اول. قم: پژوهشگاه حوزه ی در قرآن و حدیثشناس روانب(.  4832. )محمدصادقشجاعی، 

 و دانشگاه.

. قم: ی و دینیشناخت رواني ها هینظرانگیزش و هیجان: الف(.  4822. )محمدصادقشجاعی، 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

. هاي انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی نظریه(. 4832حیدري، مجتبی. ) محمدصادق وشجاعی، 

 ی.نیامام خمقم: انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی 

تهران:  ی.درمان روانهاي مشاوره و  نظریهالف(.  4838. )ناصري، غالمرضا و ي، عبداهللآباد عیشف

 ی.نشردانشگاهمرکز 

 ترمه. تهران: انتشارات ي مشاوره.ها روشفنون و (. 4838)شفیع آبادي، عبداهلل. 

 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. مقدمات راهنمایی و مشاوره.(. 4834شفیع آبادي، عبداهلل. )

. ترجمه علی شیروانی. قم: نهاد نمایندگی مقام البالغه نهج(. 4820شریف رضی، محمد بن حسین. )

 معارف. دفترنشرها و  معظم رهبري در دانشگاه

 .ریرکبی، تهران، موسسه انتشارات امبهج الصباغه .ش( 4872) یمحمدتق ،يشوشتر

 .انتشارات اطالعاتترجمة خدیجه آرین. تهران:  ي مشاوره.ها دگاهید(. 4831)شیلینگ، لوئیس. 

 مرعشی نجفی. اهلل تیآ، قم، کتابخانه منهاج البراعه(. ش 4821) .نیالد قطبراوندي، 

 ی.نیامام خمقم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی  شناسی. انسان(. 4831رجبی، محمود. )

 رات اسالمی.، قم، دفتر انتشااالمثال و الحکم(. ش 4821) غروي، محمد.

(. انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه آن با دیدگاه 4837رفیعی مقدم، فاطمه. ) و فقیهی، علینقی

، 8. سال دوم، شماره شناسی و روان اسالمدو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسالمی. 

418-427. 

 .هیانتشارات فق، تهران، البالغه ترجمه و شرح نهج .ش( 4872. )ینق یعل دیاالسالم، س ضیف

 حق. امیتهران، انتشارات پ ،نیو تذکره العارف نیالغافل هیتنب .ش( 4873اهلل. ) مأل فتح ،یکاشان



 999 |  یپور لفمجان قربان و یپور لفمجان قربان؛  ...گالسر  یدرمان تیواقع ةینظر یشناخت انسان دگاهینقد د

ي. دمحمدیس. ترجمة یحیی درمانی نظریه و کاربست مشاوره و روان(. 4831کوري، جرالد. )

 .نشر ارسبارانتهران: 

 نائبی. تهران: نشر نی.. ترجمه هوشنگ تحلیل محتوا(. 4821کریپندورف، کلوس. )

 .نشر معارف. قم: انسان در اسالم(. 4837گرامی، عبدالحسین. )

ترجمة محسن  ي مشکالت.ها حل راههاي یافتن  مشاور و مراجع: راه(. 4832ماتنی، رابرت. )

 .انتشارات بلورامیر قربان پور لفمجانی. رشت:  مشکبید حقیقی،

ی آموزشانتشارات مؤسسة  قم: مدیریت اسالمی.ي ازهاین شیپ(. 4824مصباح، محمدتقی. )

 ی.نیامام خمپژوهشی 

تحقیق و نگارش، احمدحسینی شریفی. قم: انتشارات  فلسفة اخالق.(. 4833مصباح، محمدتقی. )

 ی.نیامام خمی پژوهش یآموزشمؤسسة 

حسن یوسفیان،  ؛محیطی اردکان، محمدعلی ؛فتحعلی، محمود ؛مصباح، مجتبی ؛علی مصباح،

 مؤسسة انتشارات: قم. مصباح یزدي اهلل تیآمبانی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه (. 4827)

 .ینیامام خم یپژوهش یآموزش

 .هی، قم، دار الکتب االسالمامام امیپ .ش( 4871ناصر. ) ،يرازیمکارم ش

 دار المحجه البیضا. -، دار الرسول االکرمروتیب ،البالغه نهجشرح (. 4872) موسوي، سید عباس.

ي، جواد. احقر، قدسی. آرین، خدیجه. حسینی ا اژهي، عبداهلل. آباد عیشفنوابی نژاد، شکوه. 

مبانی راهنمایی (. 4828ي، مهدي. )آباد بهرامزارع  و بیرجندي، سیدمهدي. رسولی، محسن
 تهران: سمت. و مشاوره.

درمانی و  هاي مشاوره و روان (. ضرورت توجه به مبانی دینی در نقد نظریه4832نوده ئی، داوود. )

 .410-444(، 1)4 درمانی. فرهنگ مشاوره و روانطراحی الگوهاي بومی. 

مجلة گرایی.  (. روش، مبانی و نظریه انسان کامل در اسالم و انسان4831نیک صفت، ابراهیم. )
 .487-23، 11پژوهش و حوزه. 

 .402-21، 2. مجلة حوزه و دانشگاهشناسی معاصر.  (. بحران انسان4831واعظی، احمد. )

 . تهران: انتشارات سمت.راهنماي عملی پژوهش کیفی(. 4820هومن، حیدرعلی )
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