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The Human Being as a Being Towards the Transcendence:
Allameh Jafari's Philosophical Anthropology and Tracing Certain Elements of Erich
Fromm's in it

Zolfagar Hemmati 

Abstract
Anthropology and the discussion of human being is one of the subjects that always had been
in the center of debate. Who is human being? What is his essence? What is his purpose of
life? A look at Hadith and Qur’an shows that the human being has the capacity of
resemblance to God. It has been realized in the perfect man who is the manifestation of
God’s names and attributes. Although Allame Jafari focuses on mystical aspect of human
being, because of various reasons and causes, including being familiar to the Western
thinkers, he expand the region of anthropology outside of the mystical boundaries, e.g.
psychological and sociological aspects. This paper aimed at showing similarities as well as
differences between these two thinkers. Furthermore, we will determine why Erich Fromm
was so interesting to Allame Jafari?
According to Allame Jafari, human being consists of two different aspect: soul and body,
which the first aspect is more important. In soul there is “ego”. While other parts of body
work mechanistic, ego is conscious of its actions and other part’s actions. In order to achieve
the end of life, he must be guided by means of which he could elevate over the shadow of life.
Utilizing his internal abilities, including intellect conscience, man transcendence of natural
ego and achieve his perfection. This stage, which he calls intellectual life, is full of
consciousness and will and is leading to the perfection. Instead of traversing the way of
perfection, he may be alienated which consists of two kinds: positive alienation and negative
alienation.
On the other hand, for Erich Fromm, the main problem is the essence of man. According to
him, it is very difficult to present a rigid definition of human being. Thus, instead of appealing
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to the concept of substance, he utilizes internal contradictions of human. The man is some
kind of animal but all of his instincts aren’t in harmony of his environment as well as his life.
His defections in this filed lead him to learn. His characteristic is consciousness of his past,
future and his death. Through this, he overcomes the nature. While he changes his
environment to be a suitable place for human being, he finds a gap between his animal status
and his status as a conscious being. He has two choice: downgrade to animal status of his
ancestors or training his powers in the way of history in order to achieve growth and
transcendence. In fact, history is the road of man’s growth which he build by means of his
freewill and freedom until he reaches to his perfection i.e. justice, love and thought. For
Fromm, man creates his essence, though he may be alien of his essence because of certain
events and submit before external powers. Fromm calls this idolatry. In this situation, man
passes his power to external things and instead to himself, he loves another external thing.
Review
There are certain similarities between them. It seems that the most important influence of
Fromm on Allameh is psychological aspects of his thought. For Allameh, the life of man is
meaningful only when he elevates from the boundaries of biological life and reaches to
transcendence. Fromm holds such belief. Also, for Allameh, same as Fromm, man has no
rigid essence, but he must manifest his potentialities. The idea that human being has no rigid
essence has no root in Islamic thought and thus it seems that Allameh has borrowed from
Fromm and other Western thinkers. Fromm believes that man must elevate from his natural
bundries and utilizing his reason, he must move to perfection and transcendence. His
optimistic approach is in accordance with Allameh’s ideas and in disagreement with Fraud’s
thought.
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انسانموجودیروبهتعالی :
انسانشناسیازدیدگاهعالمهجعفریوعناصریازتفکرفرومدرآن

ذوالفقارهمتیآرقون 
چکیده 
بی تردید بحث انسان و ابعاد مختلف وجود او ،از موضوعات محوری آرای عالمه جعفری محسوب میشوود نظرهوای عالموه
جعفری ،از آرای متفکران مسلمان تأثیر گرفته اند؛ آنها معتقدند انسان باید با به کمال رساندن خوود ،مدودا ی از انسوان کامو ،
جانشین و خلیفۀ خدا روی زمین شود؛ البته نظرهای عالمه جعفری به مسای یادشده محدود نمیشوود؛ بلکوه بور ابعواد دی ور
وجود انسان ،همچون بُعدهای اجتماعی و روانشناختی نیز تأکید میکند چنین به نظور مویرسود کوه آشونایی عالموه بوا آرای
متفکران غربی در این موضوع تأثیر داشته است در این میان ،فروم ازجمله اندیشمندانی است که عالموه جعفوری او را واجود
تفکر متمایزی مییابد؛ اما وجود چه عناصری در اندیشۀ فروم موجب این تلقی شده است؟ بررسی آرای عالمه و فوروم نشوان
میدهد هر دو با ردِّ تعریف معین برای ماهیت انسان ،معتقدند انسان موجودی برخوردار از دو سطح حیات است و نباید خوود
را در سطح حیات حیوانی محدود سازد؛ بلکه باید با اتکا بر استعدادهای خود ،خویشتن را به سطح عالی حیات برسواند و بوه
سرشت وا عی خود و تعالی دست یابد؛ البته ممکن است در این سیر ،از مسیر خود منحرف و دچار از خودبی ان ی شوود در
این مقاله ضمن بررسی آرای دو متفکر ،دیدگاههای آنها دربارۀ انسان مقایسه و تحلی شدهاند و نشان داده شد چه عناصری از
تفکر اریک فروم در نضج نظریۀ استاد جعفری دربارۀ تعالی و معنای زندگی او نقش دارد
واژههایکلیدی
عالمه جعفری ،اریک فروم ،ازخودبی ان ی ،تعالی
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مقدمه 

کدام از این مسائ را نیز برجسته کنند

بیتردید یکی از مهمترین موضوعاتی که انسان همواره بوا

چنین به نظر میرسد آشنایی عالمه بوا آثوار مختلوف

آن درگیر بوده است ،شوناخت خوود انسوان اسوت اینکوه

متفکران غربی در توجه ایشان به این مسوائ توأثیر داشوته

انسان چیست و کیست و چوه هودفی از زنودگی دارد در

است ایشان در آثار مختلف خود از متفکران متعددی نوام

جهان اسالم نیز تأکید زیوادی بور اهمیوت شوناخته انسوان

می برد و با بیان آرای آنها ،موافقت یا مخالفت خوود را بوا

صورت گرفته است و ن اهی گوذرا بور آیوات و احادیوث

نظرهای آنها اعالم میکنود ازجملوه ایون متفکوران غربوی

مختلف بهخوبی گویای این امر است در اندیشۀ اسوالمی،

«اریک فروم» است عالمه ،اریک فروم را متفکری می داند

انسان به منزلۀ موجودی در نظر گرفته میشود کوه ابلیوت

که در مقاب تفسیر ماشینی از انسان به اعتراض پرداختوه و

خدای گونه شدن را دارد ایون ابلیوت در وجوود «انسوان

در برابر کسانی مخالفت کرده است که روح و روان آدموی

کام » تحقق می یابد ازنظر اندیشومندان و عرفوای جهوان

را تنهووا در مکانیسوومهووا و واکوونشهووا و غرایووز طبیعووی و

اسالم ،انسان کام  ،تجلی تام حضرت حق و مظهر اسما و

فعالیتها و رفتارهای توجیه شده با عوام جبری منحدور
1

صفات الهوی اسوت و شوبیه تورین موجوود بوه پروردگوار

کردهاند (جعفری ،1378 ،ج )30 :1پس عالمه در مووارد

محسوب می شود وجود انسان کام نشاندهندۀ این است

متعدد بورای تأییود دیودگاههای خوود بوه نظرهوای فوروم

که انسان می تواند بوا رشود شخدویت فکوری و سرشوت

مراجعه میکند

اصلی خود در این جهان در مسیر تکامو بوه پویش رود و

ن اهی به اندیشۀ فروم نشان میدهد اندیشۀ او یکی از

تمام مدارج کمال انسانی را طی کند تا به شخدیت نهوایی

عل تأثیرگذار در توجه استاد جعفوری بوه ابعواد مختلوف

و ایدئال خود دست یابد با وجود ایون ،ن واهی بوه آرای

وجود انسان اسوت شاخدوۀ مهوم تفکور فوروم ،دیودگاه

اندیشمندان مسلمان حاکی از این است کوه آنهوا بیشوترین

انسانگرایانه اوست رینر فانک ،زندگیناموهنوویس فوروم،

توجه خود را مبذول کمال روحانی انسان کورده انود و بور

می نویسد هر کسی بخواهد آثار فوروم را بخوانود ،بایود از

همین اساس توجه به ابعاد فوردی و اجتمواعی ،سیاسوی و

مفهوم انسان شروع کند ازنظور او ،ایون موضووع ،مسوئلۀ

جامعهشناختی انسان در آثار آنان کمرنگ است

محوری اندیشۀ فروم محسوب میشود که هرگز نبایود آن

در میان این اندیشمندان ،عالموه جعفوری از معودود

را از مباحث جامعه شناسی ،دین و علوم او منفک سواخت

متفکرانی محسوب می شود که مسئلۀ ابعاد مختلف وجوود

( )Fromm, 1999: 9از انسوووانشناسوووی فوووروم بوووه

انسان برای او موضوعیت داشته اسوت اگرچوه ایشوان در

«انسووانگرایووی رادیکووال» ( )Radical Humanismیوواد

نظرهای خود دربارۀ به کمال رساندن حیات آدمی متأثر از

میشوود کوه او در تعریوف آن مویگویود «منظوور مون از

فیلسووفان مسوولمان بوووده اسووت و معتقدنوود چووون جهووان

انسان گرایی رادیکال ،فلسفه ای جهانی است که بر وحدت

آفرینش هدف دار است و انسان جزئوی از آفورینش ،فا ود

نوع انسان ،توانایی او برای گسترش توانواییهوای خوود و

هودف نیسوت ،بایود خوود را از «آنچنوان کوه هسوت» بوه

دستیابی به هماهن ی درونی و ایجاد جهان مملوو از صولح

«آنچنان که باید» برساند و وا و استعدادهای ذاتی خود را

تأکید موی ورزد انسوان گرایوی رادیکوال ،هودف انسوان را

فعلیت بخشود؛ اموا بررسوی آرای ایشوان بوهخووبی نشوان

استقالل کام میداند و این امور بوا رخنوه در توهموات و

می دهد ایشوان مطالعوات خوود را فقود محودود بوه ایون

جعلیات برای دستیابی به آگاهی کام از وا عیت صوورت

موضوع نکردهاند و توالش کوردهانود بوا ن واهی بوه ابعواد

میگیرد» ()Fromm, 1966: 13

اجتماعی و سیاسی و روانشناختی وجود انسان ،نقش هور

بر اساس این ،در این مقاله تالش شوده اسوت ضومن

انسان موجودی رو به تعالی  :انسانشناسی از دیدگاه عالمه جعفری و عناصری از تفکر فروم در آن 81 /

بررسی دیدگاه عالمه دربارۀ انسان ،کاوش شود آرای فروم

است ،به مطلق عینی و ثابتی که طبیعت ،ذات ،یوا حقیقوت

دربارۀ انسان تا چه اندازه بر دیدگاه ایشان تأثیرگوذار بووده

نامیووده موویشووود ،دسووت نمووییووابیم کووه علووت ثبووات و

است بیان مشترکات دیدگاههای این دو متفکور بوهخووبی

خودآفرینی و خودگرایی او باشود» (جعفوری)58 :1388 ،

این مسئله را نشان میدهد؛ اما درخور ذکور اسوت وجوود

همچنین ،بوه دلیو نامحودودبودن اسوتعدادها و امکانوات

این مشترکات بدان معنا نیسوت کوه تفواوتی در آرای آنهوا

وجودی آدمی نمی تووان بوه شوناخت کواملی از او دسوت

وجود ندارد؛ بلکه با توجه به اینکه ایون دو متفکور بوه دو

یافت و به کار بوردن ایون کلموات و تعریوف و توصویف

سنت فکری متفاوت تعلق دارند ،پس تمایزهای زیادی نیز

مفاهیم آنها ،محدودکردن آن استعدادها و امکانوات اسوت؛

در نظرهای آنها یافت میشود که توجه به ایون تفواوتهوا

بلکه ایشان با اتکای بر نظریۀ اسوالم دربوارۀ انسوان ،او را

نیز خالی از لطف نخواهد بود

موجودی دارای نهادها و استعدادهای بسیار متنوع و متکثر

اما مهم ترین هدف این مقایسه و تطبیق به دد پاسوخ

میداند که بسیاری از آنها را تا کنون از خوود بوروز داده و

به این مسئله صورت گرفته است کوه انسوانشناسوی ورن

در صحنۀ هستی حرکت کرده است (جعفری)52 :1389 ،

بیستمی اگزیستانسیالیستی  -روانکاوانه فوروم چوه چیوزی

چنین جنبهای از انسان را به هیچوجه انکارشودنی نیسوت

داشت که توجه عالمه محمدتقی جعفری را به خود جلب

در ادامه ،ابعاد مختلف انسان از ن اه عالمه بررسی شدهاند

کرده است اساساً چه چیزی در ن رش این متفکور وجوود

روحبهمثابةحقیقتانسان 

-1-1

دارد که ازنظر عالموه یوا در انسوانشناسوی بوومی نادیوده

ازنظر عالمه ،انسوان موجوودی مرکوب از دو حقیقوت

گرفته شده یا از دید معاصرین مغفول مانده است

مختلف است که هر یک از آنها ویژگویهوای مخوتص بوه
خود را دارند ایون دو حقیقوت عبوارتانود از )1 :جسوم

-1انسانازنگاهعالمهجعفری

طبیعی که کالبد ،محتویات آن را تشکی میدهود  )2روان

عالمه جعفری همواره توجه خاصوی بوه مسوئلۀ انسوان و

یا روح یا حالت پیچیوده انتوزاعشوده از دسوت اه اعدواب

شناخت او داشته اسوت ن واهی بوه آثوار مختلوف ایشوان

(جعفری)101:1388 ،؛ البته ،مقدود از اینکه انسان ،مرکب

حاکی از آن است که انسان و شناخت او در محور مباحث

از دو حقیقت مختلف است ،این نیست که آن دو حقیقوت

ایشان رار دارد عالمه با الهوام از آیوات ورآن و روایوات

مختلف از همدی ر تفکیک و مشخص شوود یکوی جسوم

دینی می کوشد به دیدگاهی جامع از انسان دست یابد و بر

است و دی ری روح ،بلکه بوه دلیو تموایز و اخوتالف در

اساس این معتقد است در شوناخت انسوان نبایود از روش

فعالیت انسان که شوام فعالیوتهوای جسومانی و روانوی

تجزیۀ محض و عشقورزیدن به یک یا چند بعود محودود

است ،دو وضع مشخص از جنبوۀ حسوی و تجربوی بورای

او بهره گرفت؛ بلکه بایود کوشوید بوه دیودگاهی کامو از

انسان تعیین می شوود؛ بنوابراین ،عالموه بوا توجوه بوه نحووۀ

انسان «آن ونه که هست» و «آن ونه که باید باشود» دسوت

فعالیووتهووای آدمووی دو جنبووۀ مختلووف را در او تشووخیص

یافت (جعفری )12 :1360 ،ایشان بوا چنوین ن رشوی بوه

می دهد؛ بعد جسمانی و بعود روحوانی؛ اموا ازنظور ایشوان،

بحث از انسان و خدایص او میپردازد

مهمترین بعد وجودی آدمی ،جنبۀ روحوانی او اسوت جنبوۀ

عالمه جعفری در بررسی انسان از ارائۀ تعریف بورای

معنوی انسان بر جنبۀ مادیاش برتوری دارد و انسوان بورای

او بر مبنای اصطالحاتی چوون ذات ،طبیعوت یوا حقیقوت

پیشبرد مسائ مادی خود میکوشد از تجلیات روحی خوود

خودداری میکند و بر این باور است که «به هن ام تجزیوه

بهره ببرد جعفری در توصیف بُعد معنوی انسوان یوا هموان

و تحلی نهایی موجودات کوه انسوان هوم جزئوی از آنهوا

روح میگویود «روح تجسوم فیزیکوی نودارد و در مجورای
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رویدادهایی نیست که بتووان زموان فیزیکوی را از آن انتوزاع

می کند و آن را نقطۀ مرکزی روح منظور میکند (جعفری،

کرد همچنین دو یوا چنود روح ،تزاحموی در رارگورفتن و

 )101 :1388با توجه به اینکوه ایون اصوطالح ،جای واهی

جای اه ندارند روح برای سپریکردن یک مسوافت ،اگرچوه

محوری در مباحوث انسوانشناسوی عالموه دارد ،در اینجوا

دورترین مسافت ها باشد ،نیازی به درنوردیدن نقاط فیزیکی

بهطور مختدر ماهیت آن بررسی شده است

مسافت ندارد؛ زیرا طی مسوافت بورای مجورد احتیواجی بوه
کشش زمان ندارد» (جعفری،1378 ،ج)137 :2

ازنظر عالمه ،انسوان عوالوه بور غرایوز و سوایر شوئون
روانی ،دارای حقیقتی است کوه آن را بوا کلموه «مون» بوه

با وجود اینکه عالمه انسان را مرکب از جسوم و روح

معنای عمومی معرفی میکند؛ بعضی این حقیقت را «ذات»

می داند ،بُعد معنوی انسان را که همان روح یا خود اسوت،

می نامند و گروهی آن را از مظاهر روح برمیشومارند بوه

حقیقت انسان محسوب میکنود؛ زیورا ارزش و حیثیوت و

هر حال ،ازنظر عالموه ،خوواه ایون اصوطالحات مختلوف،

شرف روح ،مقدم بر بدن است او در توضیح این حقیقت

وا عیت را به ما نشان دهند یا نه ،ایون ضویه انکارشودنی

میگوید «روح حقیقت انسان است و دارای چنان عظمتوی

نیست که انسان ماورای غرایز خام ،عام درونوی دی وری

است که اگر در هر چیزی نفوذ کند ،آن را متالشی میکند

دارد که آن را «من» می نامنود (جعفوری )92 :1379 ،ایون

و برای رسیدن به آرمان اعالی خود از حیات طبیعی عبور

«من» آنچنان که در شناسایی های پدیدههای طبیعوی تو وع

می کند» (جعفری)76 :1366 ،؛ البته ،ازنظر او ،روح آدموی

می رود ،به طور روشن شناخته شده نیست؛ به هموین دلیو

جزئی از روح خداوندی نیست؛ زیرا خداوند ،روح بوه آن

است که موضووعات زیوادی را بوهعنووان «مون» پیشونهاد

معنایی را که در انسانها به وجود آموده اسوت ،نودارد او

کردهاند؛ مثالً در روانشناسی بدون تعریف مشخص ،آن را

خالق ارواح ،اجساد و موافو هموۀ کائنوات اسوت ،بلکوه

به دو سم تقسیم کرده و آنهوا را «مون اجتمواعی» و «مون

«منظور از انتسواب روح خداونودی بوه انسوان بوه جهوت

برتر» نامیدهاند بعضی دی ر میگویند «من» یک چیز بیشتر

عظمت و ارزش واالی آن است» (جعفری )61 :1388 ،او

نیست ،نهایت اینکه دو رو دارد ،یک روی آن به طبیعت و

حاص تکام جنینی از حالت نطفه تا روئیدن گوشوت بور

حوادث جهوان هسوتی اسوت و روی دی ور مواورای ایون

استخوان ها را باعث ایجاد حقیقتی در انسان میداند که آن

جهان ،فیزیکی است و تکام ها هوم در ایون رویوه انجوام

را «روح» لمووداد موویکنوود دروا ووع ،او روح را حاصوو

می گیرد ،چنانکه حاکمیت بر غرایز هم مخدووص هموین

حرکت جوهری جسم آدمی میداند که و تی به مرحلوهای

روی ماورای طبیعی است در هر حوال ،توا کنوون دربواره

برسد که ابلیت دریافت روح را داشته باشد ،در آن ایجواد

«من» مفهوم روشونی بیوان نشوده اسوت ایشوان از مفهووم

میشود بر اساس این ،روح «محدوول حیواتی اسوت کوه

«من» ،من انسانی را در نظور مویگیرنود کوه در آن مفهووم

خود ،محدول تفاعالت عناصر طبیعی است و نمویتوانود

حاکمیت محفوظ است؛ البته نباید «من» عبارت از مجموع

خود به خود وابسته شعاع ابدیت بوده باشد» (امید:1389 ،

اجزای ظاهری و درونی فرض شود؛ زیرا:

)10؛ بنووابراین ،جسووم انسووان بووا برخووورداری از ابلیووت

نخست« ،من» در تحدید و کنتورل غرایوز بوا آنهوا بوه

دریافت روح ،انسوان را بوه موجوودی مرکوب از دو بعود

مبارزه برمیخیزد و اگر عبارت از مجموع شئون داخلوی و

تبدی کرده است

خارجی انسان در نظر گرفته شود ،غرایز ،جزئوی از «مون»

«-2-1من»انسان 

خواهند بود و تدور اینکه «من» با خودش مبارزه کند ،یوا

عالمووه جعفووری در درون روح یووا نفووس آدمووی ،بووه

بر خودش حاکمیت داشته باشد ،تدور پدیدهای متنوا ض

موضوعی محوری ائ میشود کوه از آن تعبیور بوه «مون»

است دوم ،به تجربه میدانیم اجزای درونی و برونی ،اعوم

انسان موجودی رو به تعالی  :انسانشناسی از دیدگاه عالمه جعفری و عناصری از تفکر فروم در آن 83 /

از وای غریزی و سایر اجزای سواختمانی انسوانی ،وضوع

بوده و بهوسیلۀ همین طبیعت با جهان عینوی ارتبواط بر ورار

خود را آگاهانه شایان توجه رار نمی دهنود و بوه عبوارت

میکند «من» با این سطحی که دارد ،نمیتوانود بوهصوورت

روشن تر ،اعداب دست متوجه ایون نیسوت کوه اعدواب

طبیعی از مقتضیات حواس و غرایوز و مقتضویات جسومانی

دست است و نیز مغز به اینکه مغوز اسوت؛ بنوابراین گفتوه

بدن مجزا باشد و از عهوده مودیریت بودن برآیود «مون» بوا

میشود «تمام اجوزای بودنی انسوان اعوم از فیزیولوو ی و

هویت طبیعی «من محور» است؛ یعنوی هموه چیوز را بورای

غریزی به صورت ماشین وار و کورکورانه در بادپای وانین

خود میخواهد و بس «این من محوری موجب شده اسوت

جاریه خودند» (همان )93 :پس ،این «من» کوه موی توانود

تاریخ طبیعی و حیوانی بورای انسوانهوا توداوم پیودا کنود و

گاهی از تموام اجوزای ظواهری و درونوی و حتوی غرایوز

انسانها از ورود به تاریخ انسانیت محروم شووند» (ندوری،

خودش آگاهی کام داشته باشد و حاکمیت خود را اعمال

 -2 )295 :1387سطح مجاور مواورای طبیعوت کوه امکوان

کند ،از سنخ همان اجزا نخواهد بود

بر راری ارتباط با عالم ماورای طبیعت را فوراهم مویآورد و

همچنین ثابت شوده اسوت «مون» حقیقوت بوی طورف

کمالجو است و عام اصلی تدعید حیات است این جوز

نیست؛ بلکه عالوه بر وجود وا عی خود ،بر تمام غرایز یوا

از «من» دارای چنان عظمتی است که همیشه انسوان را وادار

بیشتر آنها می تواند حکمرانی داشته باشد؛ به این معنی کوه

میکند از پایین به باال صعود کند هر مقدار که رشد روحوی

هم میتواند ناظر بر جریوان فعالیوت غرایوز باشود و آن را

انسان بزرگتر و عالیتر باشد ،به همان مقودار تو وف او در

تددیق کند و هم میتواند از جریان آنهوا جلووگیری کنود

امور روزمره و زودگذر و محدود امکانناپذیر مویشوود؛ توا

« "من " با دهها وسیلۀ بسیار مهم است کوه در میودانهوای

آنجا که با یک موضووع بوینهایوت از حیوث کموال تمواس

گوناگونی بروز میکنند و میتوانند واحدهای در فعالیت و

ب یرد این موضوع بینهایت از حیث کمال غیر از خدا چیوز

تکاپوی انسوانی را تقویوت و موورد نظواره ورار بدهنود»

دی ری نمیتواند باشد

(جعفری )647 :1373 ،وجود «من» درونی غرایوز خوام را

ازنظر عالمه ،انسان موجودی نیست که فقود محدوور

خنثی یا رهبری میکند و بزرگترین و منحدرترین عاملی

در بعد مادی خود باشد و در مشتی گوشت و اسوتخوان و

است که میان غرایز خام حتوی اساسوی تورین آنهوا ،یعنوی

خون و اعداب خالصه شود و با عوام جبری گام به این

جلب نفع و دفع ضرر و نیز تکوالیف اجتمواعی و دینوی و

دنیا ب وذارد و چنود روزی ماننود آلوت نواتوان در دسوت

اخال ی و امثال آنهوا ،اعتودال ایجواد مویکنود و درنتیجوه

عوام طبیعت و نیرومندان زنودگی کنود ،سوپس بمیورد و

کارهای صادرشده از انسان را موافق خواستههوای خوود -

برود انسان موجودی نیست کوه فقود محودود بوه «خوود

کوه مولوود نظووارت او اسوت  -اختیواری جلووه مویدهوود

طبیعی» باشد ،بلکه ازنظر ایشان ،انسان عندری آرموانی و

(جعفری )9 :1379 ،اگر «مون» انسوانی نظوارت و تسولد

اتوپیایی در درون خوود دارد کوه او را بور آن مویدارد توا

خود را از دست بدهود ،نفوس انسوانی بوه دلیو انوس بوا

تفسیر معقولی از وضع موجود ارائه داده و کنش بوه آینودۀ

مادیات و شوهوات بوه زشوتی موی گرایود و ایون گورایش

مطلوب را تضمین کند (جعفری ،1387 ،ج  )40 :1ازنظور

نمی تواند جبری باشد؛ زیرا تسلد «من» میتوانود بوهطوور

ایشان ،حیات انسان هدف دار است و او در مقام موجودی

مداوم بر نوزول و صوعود روح انسوانی درنتیجوۀ کارهوای

هدف مند باید به دنبال ایدئالی در زندگی خوود باشود ،در

گوناگون ،نظارت کند

غیر این صورت زندگی او پوچ و بویمعنوی خواهود بوود

اما این «من» دارای دو رویه اسوت -1 :سوطح مجواور

ایشان ایدئال زندگی را عبارت از «آبیاری و شکوفاساختن

طبیعت ،یعنی آن سطح از «من» کوه مجواور طبیعوت بودن

آرمان های زندگی گذران از چشمهسوار حیوات تکواملی و
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انسان و جهان را در خود یافتن و شخدیت انسوانی را در

هستی وابسته به کمال برین اسوت» (جعفوری37 :1360 ،؛

حرکت به سووی ابودیت رسوانیدن» (جعفوری)9 :1386 ،

 ،1379ج )188 ،8عالمه جعفری علت طرح این سطح از

می دانند و بر این باورند که هیچیک از ایدئالهوای جهوان

حیات را ایجاد هماهن ی بین «انسان آنچنان که هسوت» و

طبیعت و سطح مجاور با طبیعت «من» نمیتواند دینامیوک

«انسان آنچنان که باید» در نظر میگیرد و معتقود اسوت بوا

اساسی «من» را به ثمر برساند؛ «زیرا انسان کامالً احسواس

طرح این نوع حیات ،می تووان توالشهوا و امتیوازاتی کوه

می کند تمام آن چیزهایی که مزیت و کمال ایودئال تدوور

انسان به دست میآورد ،تفسیر و توجیه کرد

کرده است ،یکی از مقتضیات ارگانیسم موجودیت او بوده

با توجه به تعریف ارائهشدۀ عالمه از حیوات معقوول،

و به ولی موجودی سایه ای از ساختمان طبیعی و روحوی

در این سطح از حیات ،انسان از حیات آگاهانه برخووردار

است ،پس هدف باید خارج از ذات و عالیتر از آن باشد»

است چنین انسانی از شخدیت مستق بهرهمنود اسوت و

(جعفری )65 :1384 ،برای حدوول بوه فلسوفه و هودف

تمامی فعالیتهای سرزده از او ،مستند به شخدیت اصوی

زندگی باید حقیقتی را در مافو وجود آنها و سایههوایش

اویند انسان از اصول و ارزشهای حیات خویش بهخوبی

به انسانها نشان داد؛ حقیقتی که انسان را به موافو سوایۀ

آگاه است و بر مبنای آنها عم میکند همچنوین ،انسوانی

حیات بکشاند بر اساس این ،انسان باید بوا بهورهگیوری از

که در مسیر حیات معقول ورار دارد ،مویکوشود بواوجود

توانوایی هوای درونوی خوود چوون عقو و وجودان و نیوز

عوام جبوری کوه او را احاطوه کوردهانود ،از آزادی خوود

احساس تکلیفی که در درون او وجود دارد ،پا را از «مون»

بهرهبرداری کند و نمیگذارد چنین عوواملی او را از مسویر

طبیعی خود فراتر بنهد و توجه و اشتیا مسوتمر و جودی

کمال و التزام به ارزشهای واالی انسوانی دور سوازند در

به تعالی و کمال خود داشته باشد و خوود را از «آن چنوان

این سطح از حیات ،انسان به مرحلوۀ واالی اختیوار دسوت

که هست» به «آن چنان که باید» برساند

می یابد و هر اندازه بتواند از آزادی و اختیوار خوود بیشوتر

-3-1حیاتمعقول 

بهره بورداری کنود ،از حیوات معقوول واالتوری برخووردار

همان طور که ذکر شد ازنظر عالمه ،حیوات انسوان بوه

خواهد بود

بعد طبیعی او محدود نیست؛ زیرا زندگی طبیعوی محوض

عالوه بر این ،انسان در مسویر حیوات معقوول ،رو بوه

نوعی زندگی حیوانی است و افرادی که در آن غوطهورند،

سوی کمال دارد او هیچیک از مراح حیوات را بوهمثابوۀ

به تنازع بقا مشغول اند در این سطح حیات ،افراد فقد بوه

کمال نهایی تدور نمی کند و همواره در تکاپو است تا بوه

اشباع غرایز طبیعی خود می پردازند و حیوات انسوانی نیوز

اص واالتری نائ شود نکتوه مطورحشوده دی ور در ایون

فقد اسیر خواستههای افوراد اسوت و ابعواد مثبوت وجوود

سطح این است که در حیات معقوول تموامی اسوتعدادهای

نادیده گرفته می شوند پس عالمه سطح دی ری از حیوات

مثبت انسان به فعلیت میرسد و انسان از سعادت حقیقوی

را با نام «حیات معقوول» بورای آدموی در نظور مویگیورد

برخوردار میشود «در مسیر حیات معقول احساسات خوام

«حیات معقول عبارت است از حیات آگاهانهای که نیروها

و ابتدایی انسان بوه احساسوات تدعیدشوده و تعقو هوای

و فعالیت هوای جبوری و جبرنموای زنودگی طبیعوی را بوا

جزئی به تعق های عالی تر تحول پیدا مویکنود» (ندوری،

برخورداری از رشد آزادی شوکوفان در اختیوار ،در مسویر

 )373 :1378انسان در مسویر حیوات معقوول از وا عیوات

هدف های تکاملی تنظیم می کند ،شخدیت انسوانی را کوه

درونی و بیرونی بهطور صحیح استفاده میکند؛ زیورا تموام

به تدریج در این گذرگاه ساخته میشود ،وارد هدف اعالی

ابعوواد وجووودی او در مسوویر گردیوودنهووای تکوواملی وورار

زندگی می کند این هدف اعالی شورکت در آهنوگ کلوی

میگیرد؛ اموا انسوان بورای دسوتیابی بوه ایون سوطح واالی
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حیات ،نخست باید از فعالیتهای عق سلیم بهرهبورداری

تأثیر عوام فردی و تربیتهوا و ان یوزههوای اجتمواعی و

کنود کوه بووا وجودان پوواا و دریافوتهووای فطوری آدمووی

محیطی است که می توان آن را با تحدی علوم و آشونایی

هماهنگ است و دوم ،اراده و عزم جدی داشوته باشود توا

با خود برطرف ساخت

بتواند از فعالیت های عقالنوی بهوره ببورد کوه تفسویرکنندۀ
هدف اعالی زندگی است

 -2-4-1خودباختگی :این نوع از خودبی وان ی از دو
پدیدۀ اساسی ناشی میشود :یک ،برونگرایی مفرطوی کوه

همچنین حیات معقول دو چهرۀ مهم جهوان هسوتی را

«جز خود» را با امتیازات حیاتی رنگ آمیزی مویکنود و در

عیان میسازد :نخست ،چهره عینی و موادی جهوان اسوت؛

جاذبۀ آن امتیازات به هر سو کشیده میشوود ایون کشوش

این چهره همان نمودها و روابود و ابعوادی اسوت کوه بوا

موجب طرد خود می شود دی ر ،ضوعف و نواتوانی خوود

اشکالی از کمیتها و کیفیتها برای حواس و ذهن مطرح

است که استقالل موجودیت خود را نمی تواند حفظ کنود

می شوند و هر کدام از علوم درصدد توصیف و تحقیق در

این ضعف و ناتوانی ممکن است ناشی از حقوارتی باشود

لمرو خاصی از آناند جهانی که خداونود آن را بوه حوق

کووه خووود را فراگرفتووه و آن را از شایسووت ی اسووتقالل و

آفریده و الزم است انسوان هوا آن را بشناسوند و در مسویر

مدیریت سا د کرده است این دو پدیده باعث مویشووند

رشد خود از آن بهره ببرند دی ری ،وا عیت بورین جهوان

آدمی خود خویشتن را در بیرون از خویشتن احساس کند

است که نمودی از «عالم امر» است و نسبت آن بوا جهوان

 -3-4-1انکار«خود» :این را میتوان در مواردی دید

مادی همانند نسبت روح با کالبد موادی اسوت (جعفوری،

که انسان حقایق مربوط به خود را منکور مویشوود؛ ماننود

 )20 :1360وا عیت «امر» تعینی از مشیت الهی اسوت کوه

کسی که میبیند و می داند که ظلم بر انسانها ظلم به خود

به ذات خداوند فیاض مربوط میشود جهان با این چهوره

اوست ،اما در مقاب آن مقاومتی نمیکند

در برابر خداوند بهعنوان موجود مستق مطورح نیسوت توا

 -4-4-1خودراازدستدادنمعاملهای :ایون معنوا

مسئلۀ ارتباط آن با خدا مطرح شود جهان طبیعی نموودی

ازخودبی ان ی بر مبنای سودجویی و نفعطلبی استوار شده

عینی از آن وا عیت برین است که جوهر یا عامو تکامو

است این بی ان ان از خویشتن ،منکر وا عیت خود نیستند

برین امر در آن سرازیر میشود

و خود را هم نمیبازند ،بلکه خود را معاملهپذیر میداننود؛

-4-1ازخودبیگانگی 

خود میدهند و سود میگیرند

آدمی ممکن است به جای اینکه گام در مسویر حیوات

 -5-4-1زیستنبا«خود»مجازیبهجاای «خاود»

معقول بر دارد ،خود یا بعضی از عناصر خوود را از دسوت

حقیقی :خود مجازی یا خود عاریتی این است که انسان از

بدهد و ازخودبی انه شود عالمه با توجه بوه ایون مسوئله،

عناصری که او را تشکی میدهد ،چشم بپوشد و امکانات

ازخودبی ان ی را بر دو نوع اساسی اسوتوار مویسوازد)1 :

و استعدادهای خود را نادیده ب یرد و یک پدیدۀ مدنوعی

ازخودبی ان ی منفی؛  )2ازخودبی وان ی مثبوت (جعفوری،

را خود رار دهد این پدیده مدنوعی را «خوود مجوازی»

 ،1378ج)112 :1

مینامیم

عالمه ازخودبی ان ی منفی را عبارت از نبود خود یا بعضوی

 -6-4-1بیتوجهیبهقدرتهاوامتیاازاتخاود:

از عناصر خود میدانند که موجب شکسوت آدموی در زنودگی

انسووان صوواحب وودرتهووا و امتیووازات بسوویاری اسووت و

میشود (همان )113 :ایشان با توجه به کیفیت و عوام  ،شوش

باعظمووتتوور از آن چهوورههووای محوودودی اسووت کووه

معنای عمده برای این نوع از خودبی ان ی ائ اند:

البگیری های محید و تاریخ و تمایالت آن را میسازند

 -1-4-1جهلوناآشناییباخود :ایون امور حاصو

اگر انسان از عهدۀ مدیریت امتیازات وجودی خود برنیاید،
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به این نوع از خودبی ان ی دچار خواهد شد
اما عالمه به نوع دی ری از از خودبی وان ی نیوز ائو

خودبی ان ی رهایی یابد؛ زیرا پس از ایون شوناخت اسوت
که تشن ی خود به هدف عوالی حیوات را درا و پوس از

است که از آن به «ازخودبی ان ی مثبت» یاد مویکننود کوه

آن ،تحقیق جودی در هودف حیوات را شوروع مویکنود و

«خود» در مسیر تحووالت منطقوی خوویش فورا مویگیورد

میفهمد این هدف جز به فعلیت رساندن هموۀ اسوتعدادها

(همان )124 :این تحوالت با نظر به سمت و مقدد بر دو

و امکانات در راه وصول به جاذبۀ عظمت الهی نیسوت او

سم اساسی تقسیم میشوند:

در این مرحله درا میکنود بوا چنوین خوودی نمویتووان

 -7-4-1ساامتومق اادی:یعاای :در ایوون نوووع

شوخی کرد و این خود را نمیتوان تسولیم ووانین ناآگواه

ازخودبی ان ی یک جریان طبیعی جبری وجود دارد کوه از

طبیعت کورد در ایون مرحلوه اسوت کوه آدموی بوهخووبی

منطقۀ ارزشهای مثبت و منفی بور کنوار اسوت؛ زیورا هوم

می فهمد در جهان هستی یک چیز جودی وجوود دارد ،آن

خود اص تحول یک پدیده جبری است و هم بوه وجوود

هم خود او است؛ زیرا این خود وابستۀ مشیت الهی اسوت

آمدن خود جدید به دلی ورود انسان در لمرو معلوموات

که فو همۀ امور جدی و بهوجودآورندۀ آنها است

و رویدادهای توازه رارگورفتن انسوان در چنوین مجورای
تحول ،حیات طبیعی است که به جریان افتاده اسوت و راه

-2انسانازنگاهفروم 

منطقی زندگی را سیر میکند اگر آدمی ،تنها با این منطوق

انسان و شناخت او نیز محوور اصولی اندیشوههوای فوروم

زندگی در تغییر مداوم به حیات خود ادامه دهد و باالترین

محسوب میشود او نیز یافتن تعریف رضایتبخشی برای

امتیازات را هم به دست آورد ،وارد منطقۀ ارزش ها نشوده

نهاد آدمی را دشوار میداند؛ زیورا اگور فورض کنویم چیوز

است؛ زیورا ارزشهوای انسوانی بایود از آزادی شخدویت

معینی جوهر انسان را تشکی می دهد ،مجبوور مویشوویم

سرچشمه ب یرد

موضعی غیرتکاملی و غیرتاریخی در نظر ب یریم که مفهوم

 -8-4-1ازخودبیگااانگیدرگااهرگاهتکاماال :ایوون

ضمنی آن ایون اسوت «از آغواز پیودایش آدموی ،توا کنوون

معنای ازخودبی ان ی نیز بر اص تحول و دگرگونی مبتنی

هیچگونه تغییر اساسی در او پدیود نیاموده اسوت» (فوروم،

است و تفاوت آن با نوع نخست در این اسوت کوه تجودد

)140 :1375؛ در حالی که چنین نظریه ای ،با تفاوت عظیم

خودها یکی پس از دی ری در این نووع بوا یوک کوشوش

میان پیشینیان تکام نیافته و انسوان متمودنی کوه در طوول

درونی همراه است که هدفش تکام خود جدیود اسوت و

چهار یا شش هزار سال گذشته پا به عرصوه ظهوور نهواده

در درون آدمی ظهور میکند بوه اجموال مویتووان گفوت

است ،مطابقت نمیکنود از سووی دی ور ،چنانچوه نظریوۀ

«کوشش برای بوه دسوت آوردن خوود تکامو یافتوهتور بوا

تکام را بپذیریم و اعتقاد بیوابیم آدموی هموواره در حوال

بهرهبرداری از آزادی» دروا ع در این نوع ازخودبی وان ی،

تحول و دگرگونی است ،برای نهاد یوا جووهر آدموی چوه

بی ان ی از خود گذشته وجود دارد کوه از صوحنۀ هسوتی

محتوایی با ی میماند؟

بیرون شده است و انسان پیوسوته در مسویر تکامو خوود،

فروم برای اینکه بتواند آدمی را تعریف کند ،بوه جوای

خودهای بلوی را بیورون موی انودازد و خوود جدیودی را

توس به مفهوم جوهر به تعریف براساس تنا ض موجوود

جای زین میکند ازنظر عالمه ،مجرای تحوالت خودهوای

در او میپردازد و این تنا ض را جوز جدانشودنی وجوود

تکام یافته ختم نمیشود م ر با ورود به لقا اله

آدمی محسووب مویکنود ایون تنوا ض را در دو دسوته از

 -9-4-1اما عالموه معتقدنود انسوان بایود بکوشود بوا

حقایق نشان میدهد )1 :انسان ،حیوان است و با این حال،

شوناخت خووود یوا درا عناصوور و سورمایههووای خووود ،از

ساختمان غریزی او در یاس با سوایر حیوانوات نوا ص و
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برای تضمین بقای او کافی نیست؛ م ر آنکه برای ارضوای

تواناییهای خویش وا ف است و پایان کارش را میدانود؛

نیازهای مادی خویش وسایلی را تولید کنود و بوه توسوعۀ

مرگ انسان هرگز از فکر و مغز خود رهوایی نودارد ،ولوو

زبان و ابزار بپردازد  )2آدمی چون سوایر حیوانوات دارای

خود بخواهد و مادام که زنده اسوت ،توابع جسوم خوویش

هوشی است که او را ادر میسازد از فراینود تفکور بورای

است؛ زیرا جسمش میخواهد که زنده بماند (همان)55 :

حدول مقاصد بیواسطه و عملی خویش سود جوید

فروم ادعا می کند این آگواهی ،حاصو خ خووردن میووه

با وجود این ،انسان با حیوان تفواوت دارد و نخسوتین

ممنوعه در بهشت است حالت اولیه انسان ب از خووردن

عندری که او را از حیوان متمایز مویسوازد ،نبوود نسوبی

میوه ممنوعوه ،حواکی از ماهیوت حیووانی اوسوت انسوان

ووانین غریوزی در رونود هموواهن ی و انطبوا بوا محووید

همانند دی ر مخلو ات از خواستههای غرایز خوود تبعیوت

زندگی است هرچه وسیلۀ غریزی و ثابت جانور ناکام تر

میکند و میخورد و مینوشد چنین به نظر مویرسود کوه

باشد ،توانایی یادگیری او بیشتر میشوود پوس «انسوان در

ازنظر فروم انسوان اساسواً در بهشوت یوک حیووان اسوت

روند تکام  ،زمانی پدیدار شد کوه همواهن ی غریوزی بوه

( )Pacquing, 2014: 79او صاحب هیچ خردی نیسوت

رسید» (فروم)1361 :54 ،؛ ولوی ظهوور انسوان بوا

تا خود و محید پیرامونش را بشناسد؛ حتی نمیداند خوود

خدیدۀ خاصی همراه اسوت و آن آگواهی انسوان اسوت

در اصو انسووان اسووت ،بلکووه خووود را مخلووو ی در میووان

ازنظر فروم ،آدمی از خود ،از گذشته و آینده خوود ،یعنوی

مخلو ات بیشمار خداونود مویدانود کوه تنهوا بور غریوزۀ

مرگ ،و از ناتوانی خویش آگاه اسوت مویدانود دی وران،

صیانت ذات خود متکی است

حدا

دی راناند ،خواه دوست خواه دشمن و با ایون آگواهی بور

با این حال ،زمانی که آدم و حووا بورای نخسوتین بوار

تمامی حیات تفو مییابد آدمی در طبیعت و تاریخ ،تابع

میوه ممنوعه را میخورند ،از خود آگاه مویشووند انسوان

فرامین و حوادث طبیعت است؛ با ایون حوال ،بور طبیعوت

اینک صاحب عق و خرد مویشوود و عقالنیوت او را بور

تفو می یابد؛ زیرا فا د آن ناآگواهی اسوت کوه حیووان را

دی ر مخلو ات برتری مینهد اینجا است که تاریخ شروع

جزئی از طبیعت و با آن یکی مویسوازد آدموی بوا چنوین

میشود او در گریز از آزادی ادعا میکند «تمایالت بسویار

تضادهای وحشتزایی روبهرو اسوت ،در طبیعوت زنودانی

زیبا و نیز مشمئزکنندۀ آدمی بخشوی از ماهیوت پیچیوده و

است ،اما در اندیشه آزاد است ،جزئی از طبیعت است ،اما

فیزیولو یووک انسووان نیسووت

درحقیقووت خووود انسووان

استثنای طبیعت است و جای مشخدی ندارد

مهم ترین مخلو تالش های بشری است که به این تواریخ

آگاهی از خود ،خرد و تفکر ،توازنی کوه خدوصویت

می گوییم» (فروم )18 :1363 ،بدین ترتیب ،انسان «ارتباط

هستی حیوان است ،به هوم زده و انسوان را بوه موجوودی

خود را با طبیعتی که او را بخشی از خاا بیلۀ خود ورار

خار العاده در کائنات تبدی کرده است آدموی جزئوی از

داده بود» ( )Fromm, 1999: 160طع میکند؛ زیرا برای

طبیعت بوده و تابع وانین طبیعی خویش است که به تغییر

نخستین بار به فردیت خود دست مییابد و مویکوشود بوا

آنها ادر نیست؛ ولی از طبیعت فراتر رفته است ،بوا اینکوه

خود کنار بیاید فروم خاطرنشان میسازد که تبعیوتنکوردن

جزئی از طبیعت است؛ اما از آن جدا افتواده و بویخانموان

انسان از فرمان خداوند ،محتووایی رهواییبخوش دارد؛ زیورا

است و در عین حال ،به خانهای کوه بوا سوایر موجوودات

این امکان را به او داد تا خوود را از چن وال محوید بهشوتی

مشترا است ،پایبند شده است در زمان و مکان تدوادفی

رها سازد او تددیق میکند این عم تبعیتنکردن از خدا،

به این جهان ،افکنده و به طور تدوادفی از آن رانوده شوده

عم فردیت خود انسان است لحظۀ خوردن میووه ممنوعوه

اسووت بووا آگوواهی از وجووود خووود ،بووه محوودودیتهووا و

لحظۀ پیدایش آدمی است حقیقت انسوان آن ونوه کوه او را
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میشناسیم« ،کسوی کوه شوبیه بوه خداسوت ،خیور و شور را

انسانیت در درون خویش به توازنی تازه دست یابد هدف

میشناسد و توانایی انتخاب میوان آنهوا را دارد» ( Fromm,

نوین ،یعنی انسان شودن و بوه ایون ترتیوب ،یوافتن تووازن

 )1966: 53انسان اینک نهتنها از خود ،از خلق مجدد و بوه

ازدست رفته در مفواهیم و نمودهوای متفواوتی بیوان شوده

کمووال رسوواندن خووود نیووز آگوواه اسووت او اینووک در مقووام

است تعیین کنندۀ این مفاهیم تا حدود زیادی به طرز تفکر

موجودی آگاه ،محید پیرامون خود را بورای انسوانترشودن

و شیوۀ زندگانی و ساخت اجتماعی  -سیاسی  -ا تدوادی

تغییر میدهد؛ اما عم تبعیتنکوردن باعوث ایجواد شوکافی

هریوک از فرهنووگهووا وابسوته اسووت؛ امووا بوا وجووود ایوون

وجودی در انسان میشود؛ یعنوی «تنوا ض میوان انسوان در

تفاوت ها ،هدف همۀ آنها یکی است؛ حو مسوئلۀ هسوتی

مقام حیوانی که در طبیعت است و انسان بهمثابۀ تنهوا شوی

آدمی با دادن پاسخی درست به پرسشی که زندگی مطورح

در طبیعت که از خود ،آگاه است» ()Ibid: 75

میکند ،ح مسئلۀ کوامالً انسوانشودن و بوه ایون ترتیوب

این شکاف وجودی این مشک را بوه وجوود مویآورد

خالصی از وحشت جدایی حالْ انسان مختار است یکوی

کوه انسوان نمویدانود بووا آزادی خوود چوه بایود بکنوود او

از این دو امکان را برگزیند :سیر هقرایی یوا پیشوتازی او

می خواهد ایمن ،وابسته و متعلق بوه کسوی باشود توا از او

میتواند به راهح کهن و دردمندانه بازگردد یوا اینکوه بوه

درت ب یورد او مویخواهود هویوت خوود را بازیابود او

پیش رود و انسانیت خود را بسازد

مجبور است خود را با جستوجوی راههایی برای ارتبواط
دوباره با طبیعت بازشناسد فروم در این باره میگوید:
در ابتدای تاریخ انسان ،آدمی اگرچه از وحدت اولیه با

اما انسان برای ساختن انسانیت خود ،باید وادر باشود
ب وید «کسی باش که هستی ،هرگوز چیوزی جوز خوودت
مبوواش» ( )Feldstein, 2009: 170رهووایی از بهشووت

محید گسسته است ،باز هم بوه ایون پیونود اولیوه متدو

مستلزم باری با مسئولیت عظیم بر دوش انسوان اسوت او

است او امنیت خود را در بازگشت به عقب مییابد یا این

اینک تنها است و چیزی جز خودش بورای خوودش بوا ی

پیوندهای اولیه را حفظ میکند او هنوز احساس میکند با

نمانده است فروم میگوید:

جهان حیوانات یکی است و میکوشد با مانودن در جهوان
طبیعی ،وحدت را بازیابد» ()Fromm, 1957: 50

آگاهی از جدایی مبنای طبیعی و آگاهی از اینکه جزئی
جداافتاده در جهان بینظم شدهای ،به جنون منجر میشوود

-1-2تعالی 

"شخص دیوانه کسی است که جای اه خوود را در جهوان

حالْ انسان برای غلبه بر این تعارض چه بایود بکنود؟

ساختارمند از دست داده است؛ جهانی که آن را با دی وران

فروم برای ح این مسوئله دو راهحو پیشونهاد مویدهود:

سهیم است و در آن می تواند بوه خوود جهوت ببخشود "»

نخست اینکه آدمی برای دسوتیابی بوه وحودت و گریوز از

()Fromm, 2013: 2

وحشت و تنهایی می تواند به جایی بازگردد که از آن آمده

برای اجتنواب از ایون جنوون الزم اسوت او بوه خوود

است؛ یعنی به طبیعت ،به حیات حیووانی خوویش یوا نوزد

معنایی بدهد الزم است با جهانی ارتباط داشته باشد و بوه

نیاکووان خووویش فووروم ایوون راهکووار را پاسووخ « هقرایووی»

آن متعلق ،تا بتواند در آن بوا دی وران در ارتبواط باشود او

مینامد (فروم )144:1375 ،انسان میتواند بکوشد از شور

نیاز دارد با تالش برای ایجاد جهانی بهتور ،از خوود فراتور

آنچه او را انسوان مویسوازد و در عوین حوال شوکنجهاش

رود او باید این تدمیم را با اتکای به خوود ب یورد؛ زیورا

میدهد ،یعنی عق و آگاهی از نفس خویش خالص شود

مسووئولیت آن بوور عهوودۀ خووود او اسووت و بووا ایوون عمو ،

اما انسان میتواند پیشتاز باشد؛ یعنی نه بوا توسو بوه

منحدربه فرد بودن خود را تجربه میکند او باید رشد کند

بازگشووت ،بلکووه بووا پوورورش تمووامی نیروهووای انسووانی و

و بلوغ یابد ،اینوک نوه در بهشوت خودا ،بوا خلوق تواریخ

انسان موجودی رو به تعالی  :انسانشناسی از دیدگاه عالمه جعفری و عناصری از تفکر فروم در آن 89 /

او باید ابلیت خود

خودمان هدف زندگی این اسوت کوه آن را عینواً زنودگی

خویش در مقام موجودی آزاد و عا

را در تاریخ آشکار سوازد ازنظور فوروم ،ظهوور انسوان در

کنیم ،کامالً آن را بر عهده ب یریم و کامالً از آن آگاه باشیم

تاریخ ،بهوا ع ،سازگاری او با طبیعت و تدودیق ارادۀ آزاد

(فروم)204 :1360 ،

رو به پیشرفت ،عق و عشق در میان انسانها اسوت ایون

شخدی که استقالل فردی خود را تجربوه مویکنود بوه

تاریخ ،تاریخ رشد انسان به سوی انسانیت خود اسوت ،بوه

اسقالل کام و معنای د یقی از خود دست مییابد این امور

سوی گسترش تواناییهای خواص انسوانی چوون عقو و

به این علت است که رشد تکاملی او گامی «بورای شوبیه بوه

عشق با توجه بوه اینکوه انسوان مجهوز بوه عقو و آزادی

خدا شدن است ،او میتواند شبیه خدا شود ،آن ونه که بوود

است ،باید در تاریخ به پیش رود تنها در تاریخ اسوت کوه

دروا ع ،نظریۀ تقلید برای شبیه خدا شدن نیازمند این مقدمه

او میتواند فردیت کام خود را آزاد سازد انسان در مسیر

است که انسوان از روی تدوویر خودا سواخته شوده باشود»

تاریخ دگرگون میشود ،خود را به ظهور میرساند و تغییر

( )Fromm, 1966: 53فرایند تحقق فردیت خود ازطریوق

میدهد «او محدول تاریخ است و چون خود تاریخش را

شبیه خدا شدن حاکی از آن است که انسوان مویخواهود از

میسازد ،پوس محدوول خویشوتن اسوت» (فوروم:1357 ،

ماهیووت حیوووانی خووود فراتوور رود او انسووانی خودمختووار

 )35تاریخ فرایندی است که در آن انسان وای خود را به

میشود که از خود و جهانی کوه جزئوی از آن اسوت ،فراتور

فعلیت و خود را به ظهوور مویرسواند او بایود دوگوان ی

میرود و آنها را ادراا میکند تواریخ اینوک خانوه اوسوت

وجودی خود را بپذیرد و به سوی آیندۀ خود پیش رود او

تاریخ از نو ساختن مستمر فراینودهای اجتمواعی اسوت کوه

نمی تواند و نخواهد توانسوت بوه جای واه اولیوۀ خوود در

برای اختیار فردی او در نظر گرفته شدهاند

بهشت بازگردد انسان این توانایی را دارد تا از تاریخ خود

ازنظر فروم ،خداوند در تاریخ انسان دخالوت نمویکنود؛

نیز فراتر رود و توانایی حرکت و تحقق کام بخشیدن بوه

بلکه مسیر استقالل آدمی را در الب سه عم برای او همووار

خود در دستان او رار دارد این امر تنها در صوورتی روی

میسازد )1 :به انسان هدف معنوی جدیدی را نشان میدهود؛

می دهد که انسان معنوای نیرومنودی از خوود داشوته و بور

 )2شقو مختلفی که انسان بایود انتخواب کنود ،بوه او نشوان

اعمال و افکار و احساسات خود کنترل داشته باشد او بوه

میدهود؛  )3مووارد انحوراف انسوان از مسویر نجوات را از او

دنبال توانایی بورای خودآگواهی ،وا وعگرایوی و عقالنیوت

بازخواست میکند تنها این وظیفه برای آدمی بوا ی مویمانود

است خودآگاهی زمانی خود را محقق میسازد که حیوات

که با عم  ،به راه نجات بیاید و به هماهن ی جدیودی دسوت

انسان متعلق به خود او باشد ،اعمال او در راستای تکامو

یابد ( )Fromm, 1992: 205بر اساس این ،انسوان بوه ذات

او صورت گیرد و افکار و احساسات او از خود او سواطع

کام و وا عی خود تحقوق مویبخشود؛ یعنوی ابلیوت بورای

شووود وحوودت مخت و شووده میووان او و طبیعووت مسووتلزم

عشقورزیدن ،تفکر و عدالت

کشمکشی برای دستیابی بوه هودف انسوانیت بهتور اسوت

-2-2ازخودبیگانگی 

فروم در جامعۀ سالم میگوید:

ازنظر فروم ،فرد باید ماهیت خود را خود بیافریند؛ اموا

سووالمت ذهنووی در معنووای انسووانی آن بووا توانووایی

ذات وا عی انسان می تواند در جهان مدرن بر اثر حووادثی

عشق ورزیدن و خلقکردن توصیف میشود ،بوا خوروج از

عریان شود انسان بهمثابۀ نظام گشودهای با توانوایی ایجواد

پیوندهای بسته با خانواده ،طبیعت و بوا معنوایی از هویوت

تحول و انقالب در خود است ،محدودیتی برای او وجوود

مبتنی بر تجربۀ مشخص از خوود در مقوام فاعو و عامو

ندارد ،اما ماهیت او از پیوند خون و کثافت به وجود آموده

توانایی های خود ،با درکوی از وا عیوت درونوی و بیرونوی

است به اعتقاد فروم ،انسان زمانی سوقوط مویکنود کوه از
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خویش ،بی انه و در برابر درت ،تسلیم و بر ضد خوویش

اجتماعی پذیرفته شدند ،نظریاتی اند که از ایدئولو ی هوای

شود خودستیزی زمانی روی میدهد که شخص نیروهوای

افراد در رأس امور گرفته شدهاند این ایدئولو یها سوبب

خارج از خود را پرستش کند در محور اندیشۀ فروم ایون

میشوند ذاتی کلی برای انسان تعریف شود که با شوناخت

بوواور بووتپرسووتی وورار دارد؛ بی ووان ی از احساسووات و

تجربی به دست می آیند بر اساس این ،هر انسانی نموادی

خدوایص ذاتوی بوا پرسوتش خودایان بی انوه ( Durkin,

از این ذات کلی است این در حالی است که ازنظر فوروم،

 )2014: 51بتپرستی که باعث بی ان ی انسان مویشوود

هر انسانی از عق و آزادی بهرهمند است و باید مسوئولیت

مستلزم این است که تواناییها و استعدادهای فرد به شیئی

انسانشدن خود را برعهده ب یرد او بایود بوه پویش رود و

خارجی انتقال یابد و از فرد جدا شود ،این عم بدان معنا

ماهیت حقیقی و انسانی خود را بسازد او باید خوود را از

است که انسان برای ارتباط با توانایی های منفوک شوده از

تبعیت بت ها ،بردگوی اربابوان درتمنود ،بوه سوطح آزادی

او ،به پرستش شیئی خارجی روی آورد و درنتیجه ،آزادی

فردی برساند؛ بنابراین ،هدف عم آدمی آزادسوازی خوود

و استقالل از او سلب میشود فروم میگوید و توی کسوی

از یودی است که او را به گذشته ،به آینده ،بوه خانودان و

عشق و توانایی خود را به کسوی یوا چیوزی غیور از خوود

در ک به بتها پیوند میزند

معطوف میکند ،دچار از خودبی ان ی میشود که او آن را
«واگذاری» ( )Transferenceمینامود ( fromm, 1999:

 -3تحلیلوبررسی

 )24واگذاری زمانی روی میدهد که انسان مویکوشود از

میان نظر عالمه جعفری از معنای زنودگی و تعوالی آن بوا

درد و رنووج دوری کنوود؛ از ایوون رو ،امووور بیرونووی را بووه

فروم شباهتهایی است و به نظر میرسد عالمه عناصوری

بتهایی برای خود تبدی مویکنود توا او را از ایون درد و

را از او اخذ کرده است در این سمت تالش شوده اسوت

رنج رها سازند پس خدایص انسانی خود چون عشوق و

براساس مطالب گفتهشده ،ایون عناصور نشوان داده شووند

اندیشه را به آن بت معطوف میکند

عالمه معتقد است ترسیم نظریهای دربوارۀ معنوای زنودگی

اما ازخودبی ان ی فقد حاص این امور نیسوت ،بلکوه

مستلزم توجه به روانشناسی است؛ بنابراین ،مهمترین بهورۀ

ازنظر فروم ،فشار ساختارهای اجتماعی چوون دیون ،آداب

عالمه از فوروم بایود در ابعواد روانشوناختی نظریوۀ فوروم

و رسوم و سیاست و تعلیم و تربیت نیز انسوان را از خوود

جستجو شود

دور میسازند فروم بر این باور است کوه ایون سواختارها

در نظر عالمه ،حیات انسان زمانی معنادار میشود کوه

فقد اجازۀ انجوام امووری را بوه فورد مویدهنود کوه از او

از حدود و مرزهوای زیسوت طبیعوی فراتور رود و رو بوه

خواسته می شود؛ درنتیجه ،اجتماع انسان ،خواسوتههوای او

سوی تعالی آورد فقد در این صوورت اسوت کوه حیوات

را مح ودود موویکنوود ازنظوور فووروم ،فیلترهووای اجتموواعی

انسان می تواند معنادار شود با توجه بوه اینکوه فوروم نیوز

پذیرفتنی نیستند؛ زیورا بوا فشوار باعوث ایجواد شخدویتی

کم وبیش به چنین فرضی ائ است ،میکوشد هم ظرفیت

میشوند که در توافوق بوا سواختارهای اجتمواعی باشود و

انسان را بورای تعوالی نشوان دهود و هوم مسویر آن را توا

دروا ع فرد بوا عوامو اجتمواعی کنتورل مویشوود فوروم

حدودی ترسیم کند عالمه جعفری از این جنبه تفکر فروم

میگوید «عق سلیم ،محدودیتهای شراید و آنچه حالت

تأثیر پذیرفته است یا دستکم بهمنزلۀ شاهدی تجربوی بور

طبیعی نامیده می شود ،تجلیات نظری تثبیت بت ها و بواور

این ادعای خود آورده است کوه حیوات معنوادار فقود در

به توهمات و ایدئولو یها هسوتند» ()Funk, 2013: 23

صوورتی ممکوون اسووت کووه آدموی رو بووه سوووی تعووالی و

باورها یا اموری کوه بوهمنزلوۀ جریوان اموور فعالیوتهوای

بی نهایت داشته باشد همچنین عالمه همانند فوروم انسوان
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را فا د ذات مشخص میداند و بر این باور است که انسان

ن اه خوشبینانۀ او در نقد ن اه فرویدی بهورههوای فوراوان

باید استعدادها و توانایی های خویش را به فعلیوت تبودی

برده است تحلیو هوای روانکاوانوه فوروم و توفیوق او در

کند و از این نظر نباید از اجتماع و دی وران توأثیر ب یورد

راهیافتن به رفنای انسان ،چیزی است که عالمه ،بوه گوواه

انسان موظف است با تکیه بر خود از «خود» طبیعی فراتور

آثارش ،در کو فعالیوت علموی خوویش بوه غایوت بودان

برود و خود را به سطح «خود عالی» برساند و در این بوین

عال مند بود

باید از توانایی های خود چون اختیوار ،آزادی و عقو و

همچنین ،از منظوری متفواوت ،بورای هوردو بورخالف

بهره ببورد ایون عقیوده کوه انسوان ذات مشوخص نودارد،

اگزیستانسیالیستهایی مث سارتر ،مهمتور از رنوج انسوان،

عقیدهای اسوت اگزیستانسیالیسوتی کوه در سونت اسوالمی

کمال نیافت ی و نابالغی مح بحوث اسوت هور دو متفکور

کسی چنین سخنی ن فته است؛ بنابراین ،به نظر موی رسود

کمال و تعالی انسان را در سلوکی میجویند کوه از آن بوه

عالمه آن را از فروم وام گرفته باشد

سلوا معنوی ( )spiritual conductتعبیور مویشوود در

انسووان نبایوود خووود را محدووور در طبیعووت و ووانون

این سولوا معنووی ،دیون اموری اسوت الزم و ضوروری؛

صیانت ذات آن کند ن اهی به نظریۀ انسان شناختی فوروم

هرچند دربارۀ تقدس دین ،دیودگاه ایون دو متفکور دارای

نیز حاکی از این امر است عموده محتووای فکوری فوروم

تفاوتهایی است دغدغهمنودی وا عوی فوروم نسوبت بوه

باورنداشتن بوه ایون امور اسوت کوه شخدویت انسوان بوا

تعالی انسان چیزی است که در نزد تعداد کمی از متفکران

نیروهای زیستشناختی (دارای ماهیت غریزی) شک داده

مغرب زمین مشواهده مویشوود و ایون امور بورای عالموه

شده است و به صورت انعطاف پذیری از سوی این نیروهوا

جعفری بسیار جالوب توجوه اسوت ایون عامو  ،در کنوار

هدایت می شود فروم همچنین در مخالفت با فروید ،عام

رویکرد دینی فروم ،یا دست کم استفاده از مفاهیم دینوی و

جنسی را به عنوان نیروی شک دهندۀ اصلی رفتار بهنجوار

تأکید او بر کارکرد دین ،ا بال عالمه به فوروم را دوچنودان

یا روانرنجور محسوب نمیکند؛ بلکه شخدیت انسوان بوا

کرده است

تالش او برای تعالیبخشیدن به خود و فرارفتن از ماهیوت

هور دو متفکوور بور مقولووۀ خودفرموانروایی و اسووتقالل

حیوانی شک میگیرد انسان برای شوک دادن بوه ماهیوت

( )autonomyنیز بسیار تأکید کردهاند مهمترین مشخدۀ

خود آزاد است؛ اما بوه ایون معنوا کوه هموواره بهتورین را

انسان تعالییافته ،خودفرمانروایی است؛ البته تأکید فروم بر

انتخاب کند و با استفاده از عق و عشق به هدف انسانیت

این امر بیش از عالمه است؛ دلی آن هوم ایون اسوت کوه

خود دست یابد هدف فروم ،ایجاد نظریه ای دربارۀ عالئق

تأکید بیش از حد بر خودفرمانروایی بوا مفهووم عبودیوت،

مختلف انسانی بود که از شراید وجوودی انسوان حاصو

اصطکاا پیدا خواهد کرد

می شووند بوا ایون بواور کوه فورد ماهیوت خوود را خوود

چندبعدی بودن خود فروم و توجه او به ابعاد مختلف

می آفریند عالمه جعفری در جوایجوای آثوار خوویش ،از

انسان چیزی است که در کمتر متفکری یافوت مویشوود و

انسانشناسیهای بدبینانوه ،نظیور انسوانشناسوی هوابزی و

این د یقاً خدوصویتی اسوت کوه در عالموه جعفوری هوم

فرویدی بهشدت انتقاد میکند بوه نظور مویرسود در نقود

وجود دارد که عام دی ری برای همدلی میوان آنهاسوت؛

انسان شناسی فرویدی از فروم بهره گرفته که مانعی جودی

چون ازنظر جعفری ،حیات معنادار حیاتی است کوه در آن

در مقاب دفاع از معناداری زندگی است فروم ،با تعلق بوه

انسان در ابعاد مختلف تعالی و کمال مییابد

مکتب روانشناسی رشود در جرگوۀ مخالفوان فرویود ورار

اما همۀ این همدلی و شباهتها را باید بوا عطوفنظور

میگیرد فروم ن اهی خوشبینانه به انسان دارد و عالموه از

به این حقیقت مهم در نظور داشوت کوه بوه لحواظ مبوانی
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الهیاتی میان این دو تفاوت اساسی وجود دارد فروم بیشتر

نظیر آن میکوشد منحدراً با رویکرد مدرنیستی برآموده از

به کارکرد و نقش دین توجه دارد و اشارات او بوه دیون و

روشن ری داوری بکند ،افقی نو میگشاید و نشان میدهد

مفاهیم دینی بیشتر از این منظر اسوت؛ ولوی بورای عالموه

میراث فرهن ی ما مویتوانود پاسوخهوایی از جونس دی ور

جعفری خاست اه ماورایی دین و تقدس آن ،اصلی اساسی

فووراهم آورد ایوون رویکوورد عالمووه جعفووری یکووی از

است این تفاوت باعوث مویشوود در نظور فوروم ،انسوان

رویکردهایی است در مقاب رویکردهای متنوع بسیاری که

درنهایت به طور کام روی پای خوویش بایسوتد؛ ولوی در

متفکران ایرانی در مقاب علوم انسانی جدید غربی در پیش

نظر عالمه انسان درنهایت امر باید بر خداوند تکیه کنود و

گرفته اند وجه تموایز رویکورد عالموه ،همانوا حوس ظون

به تعالی و کمال نهایی خود دست یابد کوه در ارتبواط بوا

بیشینه و تمای به بیشترین میزان گفت و و مطابقت اسوت

خدا شک میگیرد عالمه جعفری هدف از وجوود انسوان

به بیان ساده تر ،انسانشناسی تطبیقوی محمودتقی جعفوری

را «به ثمر رسیدن دانۀ عنایت الهی که در وجوود او کاشوته

بوویش از آنکووه بوور وجوووه افتوورا (کووه جووداییآفوورین و

شده است» میداند و بر این باور است به ثمر رسیدن ایون

سوتفاهم زا هستند) تأکید بکند ،بیشتر بور وجووه تشوابه و

دانه «با ورود در ابدیت و حوزۀ لقوا ا و رضووانا کوه

همسخنی ها تأکید می ورزد و در عین حال ،بر ابعواد غنوی

آفرینندۀ هستی به انسان وعده داده است» تحقق میپوذیرد

انسان شناسی اسالمی ،طبق رائت خوود از آن ،نیوز تأکیود

(جعفری )82 :1380،بنوابراین نظور عالموه دربوارۀ نقوش

میکند

خداوند در شک گیوری انسوان حقیقوی بوا دیودگاه فوروم
متفاوت است؛ فروم خدا را چندان در تواریخ انسوان مووثر

نوشتها


پی

نمی داند و خوود انسوان را مسوئول سرشوت نهوایی خوود

 1محمدتقی جعفری در بیان تفاوت میان ماشین و انسوان

لمداد میکند

فقد به پدیدۀ حیات اکتفا نمیکند؛ زیرا این امکوان وجوود

همچنین برای پاسخ به مسئلۀ مطرحشده در آغاز مقاله،

دارد که با استفاده از تعدادی اصطالحات موبهم و کلموات

ذکر چند نکته الزم است نخست اینکه ،بحث ما نشان داد

خوشایند ،حیات را به مثابۀ محدول ماشینی معرفوی کورد؛

انسان شناسوی اریوک فوروم ،بورخالف تدوور عموومی از

بلکه او بر این باور است که اگور بوا د وت در موجودیوت

روانکاو اگزیستانسیالیست و سکوالر ،از جنبه های معنووی

آدمی نظر شود ،درا می شود وجود حیات در این موجود

و نوواظر بووه تعووالی انسووان غفلووت نکوورده اسووت یکووی از

باعث ایجاد صدها خدیده مختص بوه او شوده اسوت او

پیش داروی های رایج دربارۀ انسانشناسی های رن بیستیم،

 950خدیدۀ خاص برای انسان برمویشومارند؛ ازجملوه:

بهخدوص انسانشناسیهای آمیخته با روانکاوی یوا دارای

 -1انسان دارای من است؛  -2انسان آگاهی بوه مون دارد؛

بسترهای روانکاوانه ،انتساب نوعی لذت گرایی حسوی بوه

 -3تقویووت اراده؛  -4انکووار خووود؛  -5خووودکمبینووی؛ -6

آنها است دوم اینکه توجه فروم به ساحت ناهشیار انسان،

اندیشۀ تحلیلی و ترکیبی ایشان در جلود نخسوت تفسویر

فهم عالمه محمدتقی جعفری را از چیستی انسان ،کوه بور

نهج البالغه به  240مورد از این تمایزات اشاره کرده است

متونی همچون مثنوی و نهجالبالغه استوار است ،بوا بیوانی

برای مطالعه بیشتر ببینید جعفری ،تفسیری بر نهج البالغوه،

فهمپذیر برای عامه ،منتق میکند سوم اینکه ،بوه تعبیوری

جلد نخست14-12 ،1378 ،

انسانشناسی عالمه جعفوری در جوایی کوه انسوانشناسوی

 2عالمه جعفری در آثوار متعوددی ازجملوه در جلود

اریووک فووروم تسوولیم مرزهووای حیووات موویشووود و در

نخست نهج البالغه (ص  )111و شناخت انسان در تدعید

لمروهایی همچون بیمعنایی زندگی یا از خودبی وان ی و

حیات تکاملی ( )46-145به اصطالحاتی اشاره مویکنود و
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آشنایی با آنها را بورای شوناخت پدیوده «خوود» ضوروری

 ،)1389( ،--------------- -12تکاپوی اندیشوههوا:

می داند این اصطالحات عبارتاند از :حیات ،جان ،خوود،

مجموعه ای از مدواحبههوا و گفت وهوای شخدویتهوای

من ،روان ،نفس ،روح ،شخدیت

خارجی ،تهران ،مؤسسۀ تدوین دفتر آثار عالمه جعفری
 ،)1380( ،--------------- -13ترجموووه و تفسووویر

منابع 

نهج البالغه ،تهوران ،دفتور نشور فرهنوگ اسوالمی ،چواپ

 -1امیووود و همکووواران ،)1389( ،فرهنگ اصووطوووالحات

چهاردهم

تخددی استاد محمدتقی جعفری ،تبریز ،انتشارات یواس

 -14فروم ،اریک ،)1357 ( ،سیمای انسان راستین ،ترجمۀ

نبی

مجید کشاورز ،تهران ،نشر کارگر

 -2جعفری ،محمدتقی ،)1360( ،حیوات معقوول ،تهوران،

 ،)1360 ( ،-------- -15جامعووۀ سووالم ،ترجمووۀ اکبوور

انتشارات سیمای نور.

تبریزی ،تهران ،انتشارات کتابخانه بهجت

 ،)1366( ،--------------- -3تفسیر و نقد و تحلی

 ،)1361 ( ،-------- -16انسان برای خویشتن ،ترجموۀ

مثنوووی جوواللالوودین مولوووی ،ج دوم ،تهووران ،انتشووارات

اکبر تبریزی ،تهران ،انتشارات کتابخانه بهجت ،چاپ دوم

اسالمی ،چاپ یازدهم

 ،)1363 ( ،-------- -17گریووز از آزادی ،ترجمووۀ داود

 ،)1373( ،-------------- -4تفسیر و نقد و تحلیو

حسینی ،تهران ،انتشارات دل شایی

مثنوی جوالل الودین مولووی ،ج یکوم ،تهوران ،انتشوارات

 ،)1375 ( ،--------- -18دل آدمی و گرایش به خیور

اسالمی ،چاپ دوازدهم

و شر ،ترجمۀ گیتی خوشودل ،تهوران ،نشور البورز ،چواپ

 ،)1387 ( ،-------------- -5ترجمه و تفسویر نهوج

پنجم

البالغه ،ج دوم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 -19ندری ،عبدا  ،)1378( ،تکاپوگر اندیشه هوا ،تهوران،

 ،)1378( ،-------------- -6ترجمه و تفسویر نهوج

پژوهش اه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،چاپ دوم

البالغه ،ج یکم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ هشتم
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