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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳اپی های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیپژوهش

  بررسی تطبیقی دیدگاه امام سجاد
 ...گرایی و اریک فروم نسبت به کمال

  ١ابوالقاسم یعقوبی  
  ٢اکبر عروتی موفق  
 ٣زهره یارمحمدی  

 چکیده
ری نسبت عالقه واف، های اخیر در ادبیات پژوهشی روان درمانی و مشاورهدر سال

ای در سـالمت نقش برجستهکه رسد نظر میشود و به می به کمال گرایی مشاهده
گرایـی و هدف این پژوهش بررسی تطبیقـی کمـال. روان فرد و جامعه داشته باشد

پـژوهش . و اریک فروم اسـت های انسان کامل از دیدگاه امام سجاد  ویژگی
 ها از روش تحلیل محتـواحاضر با رویکردی کیفی انجام شده و برای تحلیل داده

گرایـی بـر اسـاس صـحیفه ابعـاد کمـالکه نشان داد ها بررسینتایج . استفاده شد
ماننـد ایمـان بـه ( عد رفتاریبُ ، )مانند دوستی پروردگار( عد عاطفیسجادیه شامل بُ 
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عـد رفتـار بُ  و) مانند ایمان بـه معـاد( عد معنویبُ ، )معاد و کسب رضایت پروردگار
اسـت و ) دان بـودنار و قـدر ز کرگمانند ظلـم سـتیزی  و شـ( اجتماعی و شخصی

شامل انسـان  ،در وهله دومشامل خدا محوری و  ،گرایی در وهله اولمبنای کمال
گرایـی از دیـدگاه اریـک فـروم بـر در حالی کـه مبنـای کمـال. باشد محوری می

توان بیان کرد که بر اساس صـحیفه  کید دارد و بنابراین میأ انسان ت محوریت خود
گرایی با مبنای خدا محوری و انسان محوری بـرای ابعاد کمالتعادل بین  ،سجادیه

 . انسان کامل بودن ضرورت دارد
 .کمال گرایی، اریک فروم، امام سجاد واژگان کلیدی:

 مقدمه
له چیستی کمال و چرایی گرایش انسان به کمال و کامل بودن از مسائل بسـیار أمس  

انی در طول تاریخ بـرای پاسـخ فراو  هایتالش. باشدمهم و اساسی در زندگی انسان می
فلسـفه اخـالق و ، فلسـفه. صـورت پذیرفتـه اسـت» کمال انسان در چیست؟« الؤ به س

ال طراحـی ؤ منظـور پاسـخ بـه ایـن سـحاوی مکاتب و تفکراتی است کـه بـه روانشناسی
هایی گرایی دیدگاهاز منظر کمال ٣و اپیکور ٢افالطون، ١ای مانند ارسطوفالسفه. اند شده

گرایی را در فلسـفه عملـی و نظـری یعنـی سینا کمالابن .)۸ :۱۳۸۸، بشـیری( اندائه دادهار 
گرایــی عرفــا نیــز بــه مقولــه کمــال .)۱۷: ۱۴۰۴، ابــن ســینا( اخــالق خالصــه کــرده اســت

و  )االنسـان الکامـل فـی معرفـه االواخـر واالوائـل( در این میان از عبدالکریم جبلـی. اند پرداخته
  .)۱۳۹۰، محمدی و ساالری فر( توان نام برد می )االنسان الکامل( عزیزالدین نسفی

گرایـی و شـناخت انسـان را مـورد مفهوم کمال، روانشناسی نیز به عنوان یک علم نو
نگـاه گـذرا بـه دیـدگاه روانشناسـان نشـان  .)۷-۶: ۱۳۹۹، شـولتس( بررسی قرار داده است

بینانـه نیسـت و از نگـاه او خـوش نسبت به انسان، فروید٤دیدگاه روانکاوی، دهد که می
که بـر مطالعـه عینـی و کنتـرل  ٥رفتارگرایان. رسدگاه به آرامش و کمال نمیانسان هیچ

                                                  

1.Aristotle 

2.Plato 

3. Epicure 

4. Psychoanalysis 

5. Behavioralism 
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کید می در نتیجـه ، وجود انسان را ساخته و پرداخته محـیط دانسـته، کردندشده رفتار تأ

دیـدگاه ایـن دو . معتقدند که انسان به تنهایی شانسی برای بهبود و اصـالح خـود نـدارد
هـای مثبـت و دیدنـد تـا افـزایش ویژگـیکمال انسانی را متأثر از کاهش مشـکالت مـی

منجر به پیدایش یک جنـبش متضـاد بـه ، تصویر ناقص ارائه شده این دو دیدگاه. خوب
  .)۲۱۶: ۱۳۹۳، ساپینگتون( نام روانشناسی نیروی سوم یا روانشناسان کمال شد

بـرای ، یابی به  سطح پیشرفته کمالرای دستپیروان این جنبش معتقدند که تالش ب
. باشـدهای ذاتی آدمی الزم مـییا از قوه به فعل رساندن تمامی استعداد، تحقق بخشیدن

بـرای اینکـه ، یـا نبـود رفتـار روان پریشـانه، رهایی از بیماری عـاطفی، بدین صورت که
ولـین گـام الزم تنهـا ا ،نبود بیماری عاطفی. کافی نیست، شخصیتی را سالم فرض کنیم
 راهی دراز در پیش خواهد داشت، آدمی پس از این گامو  در جهت رشد و کمال است

 .)۹-۸: ۱۳۹۹، شولتس(
، ٤آبراهام مـازلو، ٣اریک فروم، ٢کارل راجرز، ١گوردون آلپورت، روانشناسانی مانند
هـایی درمـورد شخصـیت مـدل ٧و فریتس پرلـز ٦ویکتور فرانکل، ٥کارل گوستاو یونگ

از جملـه نظریـه پـردازان کمـال ، هر چند همه این نظریه پـردازان. اندم عرضه نمودهسال
فـرای بهنجـاری ، دهنداما کمالی که همه آنها برای شخصیت آدمی پیشنهاد می، نیستند

  .)۱۲-۱۱: همان( سازگار و همنوا است، است و بنابر این با کمال انسانی
ی خـوب و ارزشـمندی در مـورد هـاهـای حـدیثی بحـثدر قرآن کریم و مجموعـه

جادیه البالغه و صحیفه سـدر نهج. گرابی انسان مطرح شده استچیستی کمال و کمال
هـای ظـر آمـوزهاز ن .مباحث فـوق صـورت پذیرفتـه اسـت دربارۀنیز مباحث گرانقدری 

همـه درجسـتجوی ، های بینشـی و گرایشـیها و اختالفرغم تفاوتها بهاسالمی انسان
ای ها و علوم به گونهایدئولوژی، به همین جهت تمامی مکاتب؛ هستند کمال و سعادت

                                                  

1. Gordon Allport 

2. Carl Rogers 

3. Erich Fromm 

4. Abraham Maslow 

5. Carl Jung 

6. Viktor Frankl 

7. Friedrich Perls 
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هـا و مدعی تـأمین خوشـبختی و تعـالی پیـروان از طریـق عمـل کـردن بـه دسـتورالعمل
هـای بحث درباره انسان کامل بـدون تعریـف ویژگـی مسلماً . های خود هستندراهنمایی

های حقیقی برای آن تعریف ویژگی هر چند ارائه. باشدگرا امکان پذیر نمیانسان کمال
توانــد تــوان صـفاتی را بــرای آن برشــمرد کـه آن نیــز نمــیامکـان پــذیر نیســت ولـی مــی

بـدین سـبب ضـرورت و اهمیـت . گرا را نشان دهـدهای کامل یک انسان کمال ویژگی
ای کـه در پایـان نکتـه. شـودگرایی همواره احساس مـیبررسی و مطالعه در مورد کمال

طلبی گرایی در این مقاله کمالاز کمالزم است بیان گردد این است که منظور مقدمه ال 
های فطری و ذاتی در هر انسانی است و سعادت خواهی انسان به عنوان یکی از گرایش

تواند به مقام انسـان کامـل هایی میچرا که انسان با کسب یک سلسله اوصاف و ویژگی
 . نائل گردد

 مفهوم شناسی -۱
کامـل ، مشتق شده است و در لغت به معنای تمام شدن» ل م ک« از» مالک« واژۀ

 تـوان گفـت کـهاز اینـرو مـی .)۹۵۵ :۱۳۶۰، عمیـد( شدن و اتمام آراستگی صـفات اسـت
، مصـباح یـزدی( شـودصفتی وجودی است که یک موجود بـه آن مّتصـف مـی، »کمال«

مـثًال . ند کمـال یافـتگویمی، و زمانی که شیئ در جهت عمودی باال رود )۲۷۷ :۱۳۸۴
. گویند عقل فالن کس کامل شد یعنی عقلش یک درجـه بـاالتر آمـده اسـتوقتی می

  .)۱۰ :۱۳۸۵، مطهری(
کمال هر موجـود بـه : توان در تعریف جامعی بیان داشت کهمی، اّما از حیث اصطالح

ست و ودیعه گذاشته ای است که دستگاه آفرینش در آن بهفعلّیت رسیدن استعدادهای خاص
انحرافی از خط سیری که نظام آفرینش برای آنها  هیچ نوع، هادر حرکت به سوی آن فعلّیت

کمـال بـا  ۀواژ ) همان( صورت نداده و هیچ مانعی در راه شتاب آنها رخ ندهد، ترسیم کرده
رود و کمال طلبی و سعادت خواهی در انسـان بـه عنـوان به کار می )سعادت(کلماتی نظیر 

  .)۲۲۲ :۱۳۹۳، رجبی( های  فطری و ذاتی در هر انسانی استیکی از گرایش
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 پیشینه موضوع تحقیق -۲

هـا و مقـاالت بـه نگـارش درآمـده گرایی و انسان کامل  کتـابکمال، کمال ۀر دربا
هـای اخیـر نشـان داد کـه در ابعـاد شـناختی و های انجـام شـده در سـالپژوهش. است

 : باشده و نتایج به شرح زیر میهایی صورت گرفتگرایی تالشرفتاری کمال

 عد شناختیبُ  -۲-۱
بررسی تطبیقی وجوه هستی شناختی و معرفت شـناختی انسـان کامـل در آرای ابـن 

تـرین وجـه مهم، های آشکارعربی و مالصدرا این نتیجه حاصل شد که در عین شباهت
ن او و اختالف آن دو در نگرش کاربردی مالصدرا به انسـان کامـل و اخالقـی نمایانـد

 باشـدمی، دانددر مقام و ساحتی تجریدی می نگرش ابن عربی که انسان کامل را صرفاً 
پژوهشی تحت عنوان انسان کامـل از منظـر ابـن عربـی و  .)۱۳۹۴، بلخاری قهی و شاهرودی(

صـورت کامـل ، صورت پذیرفت و در آخر انسان کامل را از نظر عرفا) ره( امام خمینی
چنین با در هم .)۳ :۱۳۹۲، کیاشمشکی و ملـک اف( و صفات او دانستندخدا و آینه تام اسماء 

هـای بـارز انسـان کامـل مسـأله علـم اسـت در نظر گرفتن این مهم که یکی از مشخصه
انـد و پژوهشی به بررسی ماهیت علم انسـان کامـل از منظـر سـید حیـدر آملـی پرداختـه

، سـریان، نستند که جامعیـتماهیت علم انسان کامل از نظر ایشان را در سنخ کشف دا
، پـوراکبر، صـلواتی، خـادمی( مـوهبتی و اصـالی از مختصـات آن اسـت، لـدنی، یقین حقانی

 ةانسان کامل را به عنوان حقیق، در بررسی انسان کامل از منظر امام خمینی .)۲۳۷ :۱۳۹۳
المواد و جامع جمیع معرفی کرد که صـفات  ةها و مادالحقایق و روح االرواح و صورت

و در آخر بررسی  )۱۱۷: ۱۳۸۴، محمدیان( جمال و جالل را در خود به صورت مخفی دارد
البالغه و آثار عزیز الـدین نسـفی نشـان تطبیقی سیمای انسان کامل در خطبه متقین نهج

داد که در خطبه متقین و آثار نسفی به بهترین نحـو سـیمای انسـان کامـل ترسـیم شـده 
  .)۱۹ :۱۳۹۴، تجلیل و هوشیار( است

 عد رفتاریبُ  -۲-۲
ای سیمای انسان کامل از دو دیدگاه قـرآن و عرفـان بررسـی شـد و نتـایج در مطالعه 
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باشـد و آن قـدرت تصـرف نشان داد که انسان کامل از منظر ایـن دو دیـدگاه یکـی مـی
چنـین پژوهشـی بـه بررسـی هـم .)۲۹ :۱۳۹۰، مـرادی و عنافجـه( انسان کامل بر جهان است

دیدگاه شهید مطهری و عالمه طباطبائی پرداخت و نشـان داد کـه انسـان انسان کامل از
خدمت به خلق و آزادی است که همه در او بـه ، عبادت: هایی مانندکامل دارای ارزش

  .)۳۱ :۱۳۹۶، اکبری مطلق و فنودی( صورت هماهنگ رشد کرده و به حد اعال رسیده است
گاهی همه جانبه مسائل بنیـادی را در های ارزشمند که با نچنین یکی از مجموعههم

رغم  مفاهیم و مضامین بسیار علی. قالب دعا و نیایش ارائه نموده صحیفه سجادیه است
موضـوعات  دربارۀای های گستردهپژوهش، پر محتوا و غنی موجود در صحیفه سجادیه

ی پژوهش حاضر در همین راستا برای دسـتیابی بـه مـدلی بـرا. آن صورت نپذیرفته است
های امام سجاد در صحیفه سجادیه و دیدگاه اریک فـروم به مقایسه دیدگاه، انسان کامل

 . گرایی پرداخته استدر مورد کمال

 روش تحقیق -۳
. ها پرداخـتاین پژوهش برمبنای رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوا به تحلیل داده

نمونـه گیـری . بـود ها شامل صحیفه سجادیه و روش نمونه گیری از نـوع هدفمنـدداده
، برای مثـال( بر اساس هدفی، های کیفی مانند تحلیل محتوای متونهدفمند در پژوهش

ها را که بـا هـدف مـورد نظـر ارتبـاط ای از متون و کتابکه داریم گزیده) گراییکمال
هـای مـورد ها و مـالکگیری هدفمند بر مبنای معیارزیرا نمونه، کنیمدارند انتخاب می

ـــه ســـپژوهنظـــر  ـــژوهش شـــکل مـــیؤ شـــگر در راســـتای پاســـخگویی ب ـــردال پ  گی
)Onwuegbzie,2007: P 316-286(. امکـان ، گـراجـا کـه در تعیـین انسـان کمـالاز آن

در این پژوهش به سئواالت ، اختالف نظر وجود دارد بنابر این، شناخت و نوع نگاه به او
 . زیر پاسخ داده شد

 نسبت به کمال گرایی و انسان کامل چیست؟ دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه .۱
 دیدگاه اریک فروم نسبت به کمال گرایی و انسان کامل چیست؟ .۲
هـای انسـان کامـل و کمـال های  این دو دیدگاه نسبت به ویژگیها و تفاوتشباهت .۳

 گرایی در چیست؟
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روم سئواالت فوق با روش استقرائی و با مراجعه به صحیفه سـجادیه و آثـار اریـک فـ

 . مورد بررسی قرار گرفت

 ها یافته -۴
یفه حدر صـ ادجل آمـده از دیـدگاه و نظـرات امـام سـهای بـه عمـپس از بررسی

تـوان بـه را می زیرگرایی در انسان مطالب اریک فروم در مورد کمال و کمال سجادیه و
 . های پژوهش حاضر بیان نمودعنوان یافته

 صحیفه سجادیه کمال طلبی و انسان کامل از نظر -۴-۱
طلبی به عنوان یکی از گرایشات فطری انسـان بـه اشـکال گونـاگون در فرازهـای کمال

بـرای بررسـی کمـال طلبـی از  ١.مطرح شده است گوناگون صحیفه سجادیه امام سجاد
تـرین طلبیم که نه تنها حاوی زیباترین و دقیقدیدگاه امام سجاد از صحیفه سجادیه یاری می

، فلسـفی، اخالقـی و عرفـانی، که ابعاد فراوانی را در موضوعات اعتقـادیهاست بلمناجات
ضمن بیان انواع  امام سجاد. گیرداقتصادی و روانشناختی را در برمی، اجتماعی و سیاسی

از نظـر ایشـان انسـان . اندهای انسان کامل را نیز مورد توجه قرار دادهویژگی، و اقسام کمال
ترین مرتبه از هر کمالی ملکاتا کوشد  وفایی است و همیشه میبال نوعی شکبه دن، جوکمال
گرایـی و پـرداختن بـه بحـث از کمـال. اش بیشـتر شـوددسـت آورد تـا  بهـره وجـودیرا به

ای است اما کماالت در یک تقسیم بنـدی یـا بـه ویژگیهای انسان کامل بحث بسیار پردامنه
کمـاالت . عـد معنـوی و روحـی ویه بُ شود و یـا بـابعاد مادی و جسمانی انسان مربوط می

 . های اخالقی و رفتاری اوستعد عقیده است و یا مربوط به ویژگیمعنوی نیز یا ناظر به بُ 

                                                  

مانند: کمـال ایمـان، یقـین، نیـت،  تیدر فرازهایی از کالمشان در مقام درخواست کماال امام سجاد .١
ْغ باِیمانی َاْکَمَل االیمـاِن واْجَعـْل َیقینـی َاْفَضـَل الَیقـیِن واْنَتـِه «الف؛ فرماید:  عمل و طاعت می ... َبلِّ َاّللُهمَّ

تی ِالی َاْحَسِن  ّیاِت  ِبِنیَّ َة (دعـایاَ َو «ب؛ ) ۱: ۲۰(دعای» النِّ ) ج؛ ۷: ۴۳تِمْم َعَلْینا باْسِتْکماِل طاَعِتَک ِفیِه المنَّ
ْحِیِنی«) د؛ ۸: ۲۲(دعــای» إلِخَرتــی َلــَک  فــی العمــِل الّرغبــةَ  َوارُزقنــی

َ
َبــةً  َحَیــاةً  َفــأ ِریــُد  ِبَمــا َتْنــَتِظُم  َطیِّ

ُ
» أ

 ). ۱۱۷: ۴۷(دعای
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 دسته بندی کماالت انسانی -۴-۱-۱
جـویی انسـان ی از صحیفه سجادیه به ویژگی کمـالدر دعاهای فراوان امام سجاد

دو دسـته ، در مجمـوع، حیفه سـجادیهبا بررسی مضامین ادعیـه صـ. اشاره فرموده است
. توان در نظر گرفتکمال را می

 کمال مادی. الف
، چه در روایات آمده مؤمن حقیقی کسی است که در کنـار امـر آخـرتبنابر آن 

ای بـرای کسـب عنوان وسیلهسازد و بهورزد و آن را رها نمیبه امر دنیا نیز اهتمام می
گونـه آمـده ایـن در روایتی از امام کـاظم .کندرضای پروردگار از آن استفاده می

ابـن شـعبه (» از حالل قرار دهیـد، های دلخواه ای از نعمت برای خودتان بهره«: است
طور کـه بـه فکـر آخـرت  همان«: فرمایند می امام، در واقع .)۴۱۰ /۱ :۱۴۰۴، حرانـی
از راه  ؛اّوًال :دفرماینـایشان سپس شرایطی را ذکر می، »به فکر دنیا نیز باشید، هستید

شرط اّول اینکه جوانمردی در آن مراعـات شـود و  :دو شرط دارد ؛ثانیاً  ،حالل باشد
ســپس . روی در همـان حـالل هـم نکنیـد شـرط دّوم اینکـه مسـرف نباشـید و زیـاده

، اگر کسی دنیا را برای آخرت یا آخرت را بـرای دنیـا از دسـت بدهـد«: فرمایند می
ــ )همــان( »مســلمان نیســت  ســتورات قــرآن کــریم در آیــاتن روش برگرفتــه از دو ای

 . است )۸۷/مائده( و )۷۷/قصص(
 هـای مـادی امـام سـجادرو در برخی از دعاهای صحیفة سجادیه خواسـتهاز این

ای اسـت بـرای مقدمه امور مادی و دنیوی از نظر امام سجاد. مطرح گردیده است
سـالمت کامـل و  ،ازهایی از ادعیـهایشان در فر . برداری از منافع و برکات معنویبهره

از جمله در ضمن دعـایی . دننمای وزی دنیوی را از خداوند مسئلت میکمال رزق و ر 
ات را فرا پوش و با آن مرا پوشش ده من جامه تندرستی بر ...، بار خدایا«: فرمایدمی

نـده واال و بال، شـفابخش، مرا آن تندرستی عطا کن که بسنده ....و بدان استوارم دار
: فرمایـددر دعایی دیگر مـی ١»بهبودی پدید آورد، در تن من آن تندرستی که . است

                                                  

ُهمَّ «. ١ دٍ  یَعلَ  َصلِّ  اللَّ ْلِبْسِنی ُمَحمَّ
َ
ْلِنی َوآِلِه وأ ی َعاِفَیَتَک وَجلِّ ـنِّ ْکِرْمِنـی َعاِفَیَتَک وَحصِّ

َ
ِبَعاِفَیِتـَک  ِبَعاِفَیِتـَک وأ

ْغِنِنی
َ
ْق  وأ  ).۲و۱: ۲۳دعای (» َناِمَیة َعاِلَیةً  َشاِفَیةً  َکاِفَیةً  َعاِفَیةً  ِبَعاِفَیِتَک.... َوَعاِفِنی َعَلیَّ  ِبَعاِفَیِتَک وَتَصدَّ
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هـای پـاکیزه را بـرای مـا کامـل که روزی ....ما را از بارانی  سیراب ساز، بار خدایا«

بدین وسیله خیر و خوبی دنیا و آخرت را برایم کامـل «: دنفرمایچنین میهم ١»سازی
                                                                                                                                           ٢.»گردان

 کمال معنوی. ب

  های انسان کامل از نظر امام سجادویژگی -۴-۱-۲
هـای انسـان ویژگـی، گرا از نگـاه اسـالمآن حضرت با توجه به تعریف انسان کمال

 . کندکامل را در حوزه باورها و اعتقادات بدین گونه معرفی می
 خداباوری.۱
ا خداونـد کـه واجـد کمال پذیری انسان از منظر تمامی ادیان الهی در ارتبـاط بـ 

به همین جهـت ایمـان بـه خـدای یگانـه و . باشدهمه کماالت است  امکان پذیر می
خداونـد کمـال . گرا  امری ضروری اسـتباور مخلصانه به توحید برای انسان کمال

بـرای نمونـه  .باشـد مقدمـه راهیـابی انسـان بـه کمـال مـی مطلق است و شـناخت او
گار است که خود را به مـا شناسـاند و از نعمـت و ستایش خاص پرورد «: فرمایند می

از درهـای نامتنـاهی علـم بـه ربـوبیتش و  ای به ما الهام کـردبی نهایت شکرش بهره
از لطفش به مقام رفیع اخالص در توحید و یگانگی خـود مـا و  برخی را بر ما گشود

» نیـدتردیـد در امـرش دور گردا از شائبه شرک و الحاد و شک وو  را راهنمایی کرد
 .)۱۰: ۱دعای(

 عدالت محوری .۲
یکی از اصول مهم دین اسالم عدل است و بـاور بـه عـدالت الهـی و کسـب ملکـه  

در دعـای مکـارم  امـام چهـارم. های رسیدن به کمـال اسـتترین راهعدالت از مهم
های صالحان و بر شمردن مصادیق اخـالق اجتمـاعی بـه  االخالق در ضمن بیان ویژگی

، آشـکار کـردن کارهـای خـوب مـردم، اصالح بین مردم، کظم غیظ ،گسترش عدالت
رعایـت ، اخالقی خـوش، وقـار، آرامـش، رفتـاری خوش، فروتنی، خویی نرم، پوشی عیب

                                                  

ْزق« .١ باِت الرِّ   .)۵۴: ۱۹(دعای» َاّللُهمَّ اسِقنا َسْقًیا... ُتکِمُل َلنا ِبِه َطیِّ
نیا َو االِخَره« .٢   .)۲۹: ۲۰(دعای» َاْکِمْل لی بها َخیَر الدُّ
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امام سجاد در مواردی چند ضمن . کننداشاره می ...ادب اجتماعی و اخالق عمومی و
کید می همـه چیـز بـه اراده کنند که دعاهای خود از عدل سخن گفته و در همه حال تأ

و  دانم که هرگز در حکم تو ستم نیستو البته من می« .الهی و برآمده از عدالت اوست
کنـد البته آن کس در کار انتقام عجله و شتاب مـی، هم در انتقامت تعجیل نخواهد بود

کنـد کـه ضـعیف و عـاجز آن کـس سـتم مـی. که بترسد قدرت انتقام از او گرفته شود
تو ای خداوندگار! تـو بسـیار و  دشمنان به حق و عدالت انتقام کشد ان وکه از بد، باشد

  .)۱۵: ۴۸دعای(» بسیار برتر و باالتر از آنی
 اطاعت پذیری از امام. ۳
کید آن حضرت بر مسأله امامت و اطاعت پذیری از امام  بارخـدایا! « فرماینـد:می تأ

پیـرو آنـان و پیغمبرت قرار ده مرا از اهل توحید و ایمان به حضرتت و تصدیق به رسالت
بـه واسـطه آنهـا و بـه دستشـان امـر و  ایکه اطاعتشان را بر ما امت فرض و حتم فرموده

  .)۱۲: ۴۸دعای(» ای قرار ده و دعایم را اجابت فرماطاعت را جاری کرده
 معاد باوری. ۴
ا گـر عقاب از دیگر خصوصیات انسان کمالثواب و حساب و ، ایمان راسخ به معاد 
هـای مختلفـی بـه آن پرداختـه باشد که امام سجاد در طول صحیفه سجادیه به شـکلمی

رنج و مشقت آن بـه و  سختی حال رحلتو  ! هنگام مرگ پروردگارا« فرمایند:می است
، افتـدس به شماره میدر آن حال که نفَ و  فریاد ما برس و سفر آخرت را بر ما آسان فرما

آن بانگ رحلت با رهایی از قید تن به جهان ابدیت جـان و آن حال را بر ما آسان گردان
تـا روز لقـای ، منزلگاه مـا قبرهاسـتو  اعمال ما قالده گردن ماستو  ما را رهسپار کند

و در عرصه قیامت ما را به عقوبت گناهان مهلک مفتضح و رسوا « .)۱۳: ۴۲دعای(» حق
  .)۱۴: ۴۲دعای(» مگردان

 باور به وحی و نبوت. ۵
حضــرت ، ویــژه پیــامبر آخــر پروردگــاربــه، اد بــه وحــی و نبــوت انبیــای الهــیاعتقــ 

در بیشتر ثناهای ، بدین منظور. باشداز خصوصیات بارز انسان کمال گرا می، محمد
پیامبری انبیا و رسالت حضرت محمـد پرداختـه شـده ، به موضوعاتی چون، آن حضرت

درود بر حامالن عـرش عظـیم ) پس از درود و ثنای رسول اکرمت( پروردگارا و« .است
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، تقـدیس و تمجیـد حضـرتت، ها هیچ گـاه از تسـبیح و تنزیـه ذات پاکـتتو باد که آن

جبرئیـل امـین وحـی تـو اسـت کـه مطـاع و ) نیز درود بـر( و ...ایستندای باز نمیلحظه
های تو است که حضور حضـرتت بـا منزلـت و نـزد تـو مقـرب پیشوای فرشتگان آسمان

.)۶: ۲۱دعای؛ /۱: ۶دعای؛ ۱: ۵دعای؛۱: ۴دعای؛۳:۱دعای(...است

 اخالقی انسان کمال گرا –های رفتاری ویژگی -۴-۱-۳
در ایـن . گرا در بهره مندی از رفتار و فضائل اخـالق نیـز سـرآمد اسـتانسان کمال
اخالقی انسان کمال گرا از دیـدگاه صـحیفه سـجادیه مـورد  –های رفتاری بخش ویژگی

 . دهیمرار میبحث  و بررسی ق
 عبودیت حق تعالی. ۱
توحید ناب . عبد مطلق است، که مظهر اسمای الهی استانسان کامل به جهت آن 

که منجر به  ایمان قلبی به یگانگی خداوند و پذیرش وابستگی و نیاز واقعی به پروردگار 
 . آیدهای انسان کمال گرا به حساب میو بندگی عملی اوست از ویژگی

موی پیشانی من به دسـت ، در قبضه قدرت توو  مأای خدا! من بنده تو «د:امام سجا 
حکـم و فرمـان تـو ، ای نخواهد بودست با وجود امر و فرمان نافذ تو مرا امری و ارادهو ت

مرا هیچ قدرتی کـه بـر آن و  قضا و تقدیرت در حق من عدل استو  بر من جاری است
که از حـدود قـدرتت تجـاوز ز توانایی آنهرگو  سر از حکم و سلطنت بپیچم نخواهد بود

به رضـا و  ست خود را قابل و مایل نتوانم ساختو چه میل و اراده تمن با آنو  کنم نیست
سـت نائـل و چه از خیرات و مقامات عالیه کـه نـزد تبه آنو  و خشنودی تو نخواهم رسید

  .)۶: ۲۱دعای(» نتوانم شد مگر به طاعت و بندگی تو
 کسب رضایت خدا .۲
بـه خشـنودی واقعـی ، جز در لقای پروردگار و کسب رضـایت او، جونسان کمال ا 

هـر بـا مجـد و شـرافتی در مقـام و  و هر بزرگی پیش تو کوچک اسـت« یابد دست نمی
و  هر کس به غیر درگاهت وارد شود ناکام برگـردد، مجد و شرافتت حقیر و ناچیز است

کسانی که به آستان غیر تو فرود ، تکار ابدی اسهر که به غیر حضرتت روی آورد زیان
جز آن کسی که جویای فضـل ، ضایع و باطل شدند و محروم از خیر و سعادت، آمدند
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  .)۱۳: ۴۶دعای(» ستو و احسان ت

 دوستی با خدا. ۳
{پروردگـارا!} « .گراسـتتی یکی دیگر از ابعاد انسان کمالدوستی با پروردگار هس 

هیچ ترس و غـم و انـدوهی ) در دو عالم(ه دوستان تومرا از دوستان خود قرار ده که البت
  .)۵۸۲: ۱۳۸۷، ایالهی قمشه(» در دل ندارند

 تبری تولی و. ۴
 اجتمـاعی بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت از -تولی و تبری که از حساسیت سیاسی 

ای از بندگان توأم که خدایا! من بنده« .گرا استهای یک انسان مؤمن و کمالمشخصه
و در جهـت دوسـتی بـا  ...به من نعمـت عطـا کـردی، ز خلقت و پس از آفرینشمقبل ا

  .)۶۷: ۴۷دعای(» ایدوستان و دشمنی با دشمنانت هدایتم کرده

 معیت با خدا. ۵
اگر کل رهروان حق تعالی که به سـوی کسـب رضـای او و خـدایی شـدن گـام بـر 

هـای انسـان آرمـانی صـههمراه بـودن یکـی دیگـر از مشخ، دارند را حزب الله بدانیم می
انـد کـه انسـان رت بیـان داشـتهآن حضـ. خواهد بود که فرجامی نیک خواهنـد داشـت

اه خود قـرار ده کـه بار الها مرا در زمره سپ« گیردگرا حتمأ در حزب خدا قرار میکمال
ب خـود مقـرر فرمـا کـه حـزب تـو همیشه پیروز و غالبند و مـرا از حـز  اً سپاه تو منحصر 

  .)۸۲: ۱۳۸۷، ای الهی قمشه(» ...ه فاتحندپیوست اً منحصر 

 توجه عالمانه به دنیا و آخرت و رابطه آن دو با هم. ۶
بـه چـراغ ( و روز را تقـدیر الهـی« ساختن دنیا و آخرت به شکلی سـالم و قانونمنـد 

روشن گردانید تا در طلب روزی و تحصیل معاش خلق به فضـل و کـرم ) خورشید تابان
. رت روزی از خدا بطلبنـد و در روی زمـین او سـیاحت کننـدخدا بکوشند و بدین صو 

لذات موقت دنیا را طلب کنند و به کـار ادراک لـذات آخـرت بپردازنـد کـه پروردگـار 
اصالح حال مردم را به هر یک از این کار دنیا و آخرت بپردازند که خدا اصـالح حـال 

و از بندگان کـار ( ته استمربوط ساخ یک از این کار دنیا و آخرت کامالً  مردم را به هر
  .)۱۸: ۶دعای(» )دنیا و آخرت هر دو را خواسته است

 مسئولیت پذیری. ۷
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کند بلکه نسبت به مردم و جامعه خـود تنها برای خود زندگی نمی، انسان کمال گرا 

در و  خـدایا درود فرسـت بـر محمـد وآل محمـد« .کنـداحساس مسئولیت و تعهد مـی
از کار شر دوری و  تمام روزهای عمر برای کار خیر کردنهمین روز و همین شب و در 

های شرعپیروی سنتو هایتبه شکر و سپاسگزاری از نعمتو ما را موفق بدار، جستن
به کار امر به معروف و نهـی از منکـر و تـرویج و  دوری و احتراز از بدعت توفیق بدهو 

به نصرت دین و  توفیق فرما، های آنلغزشو  های باطلمحو بدعتو  وحفظ آئین اسالم
بـه معاونـت و کمـک بـه و  بـه ارشـاد و راهنمـائی گمراهـانو  حق و تعظیم و اکرام آن

  .)۱۸: ۲۰دعای(» یاری مظلومان توفیقی عطا فرماو  ناتوانان

 رعایت حق و دفاع از آن. ۸
 .گرا در صحیفه سـجادیه اسـتویژگی دیگر انسان کمال، رعایت حق و دفاع از آن 

 مند سازلق اقتصاد و میانه روی بهرهمرا به ُخ و  گارا! درود فرست بر محمد وآل اوپرورد «
از اهل صواب و صالح و از راهنمایان طریق رشد و هدایت و از بندگان شایسـته خـود و 

» در فراخ راه سالمت بدارو  فوز و سعادت نصیبم فرما، در روز قیامت و معادو  قرار ده
  .)۲/۴۳۵ :۱۴۱۴، عاملی(

گاهی. ۹  خود آ
گاهی و توجه به این نکته که آدمی موجودی برتر و عالم مـی باشـد بـه دلیـل خود آ

خوانـد و بـه داری از کرامت و عزت خویش فرا میاو را به محافظت و نگاه، حب ذات
پـس «، داردامام سجاد با زبان نیایش بیان مـی. داردهای متعالی رهسپار میسمت ارزش

بنـدگانت دور ) زیـان( ود فرست و مرا به قدرت و توانـایی خـود ازبر محمد و آل او  در 
  .)۱۳۸: ۱۳۷۶، شیروانی(» ساز و به بخشش خود از دیگران بی نیاز ساز

 پرهیز از ظلم و انظالم. ۱۰
پـذیرد وآن حضـرت مینستیزی  را نه از خود و نه به خود گرا ظلمهای  کمالانسان

ه مجال ستم به دیگـران را بدسـت آورد و نـه خـود خواست که نبه کرار از پروردگار می
از تـو و  خداونـدا! درود فرسـت بـر محمـد و آل او«، مورد جـور و سـتم دیگـران باشـد

در صورتی که تـو قـادری ، لق ظلم و ستم نرسدکنم که به من هرگز از َخ درخواست می
  .)۱۴: ۲۰دعای(» به راه گمراهی نروم ًاابدو  که مرا از ظلم نگهداری
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شکرگزاری و قدرشناسی. ۱۱
های انسان کمال گرا اسـت کـه درصـحیفه شکرگزاری و قدرشناسی یکی از ویژگی

کـه خـواهم از ایـنپروردگارا ! مـن بـه درگـاه تـو عـذر مـی«، سجادیه مطرح شده است
.)۴۲: ۳۸دعای(» من شکر او را انجام نداده باشمو معروفی از کسی به من رسیده باشد

 نیتواضع و فروت. ۱۲
دوری ، گـرا از منظـر امـام سـجاد در صـحیفه سـجادیهشاخص مهم دیگر انسان کمال

هـای امام سجاد این خصیصه را به نمونـه، جستن از کبر و فروتنی در برابر بندگان خداست
و ای خدا! مرا موفق بدار که درباره عمـوم آن همسـایگان و « .مختلف تفسیر نموده است

هـا از فـرط ها با من بدی کردنـد مـن از آناگر آنو  ار کنمدوستان به نکوئی و احسان رفت
پروردگـارا! درود « .)۳: ۲۶دعـای(» نرم و لّین با آنها باشمو  عفاف و تقوی چشم پوشی کنم

بـه ، کنـیبه هر درجه که مرا نزد خلق رفعت و بلنـدی عطـا مـیو  فرست بر محمد وآل او
به هر عزت که در ظاهر بـه مـن عطـا  و ذلیل گردان همان درجه مرا در نظر خودم پست و

   .)۴: ۲۰دعای(» همان قدر ذلت و حقارت به باطن ذاتم کرامت فرما، فرمودی

بعد اعتقـادی اسـت و هـم شـامل بعـد گرایی هم شامل کمال از نظر امام سجاد 
عقیده و باور رشد نماید و هم در ، انسان کامل هم باید در ساحت نظر. رفتار و اخالقی

 .یای اخالقی و عمل و رفتاروادی  سجا

 کمال طلبی و انسان کامل از دیدگاه فروم -۴-۲
ترین تفاوت میـان او مهم. تنها هستند ها مخلوقاتی یکتا وانسان، از نگاه اریک فروم
گاهی از خود و منطق و تخیل نهفته مـی، تر راآدمی و حیوانات پست . دانـددر توانایی آ

ا انتخاب میان پیشرفت و کمال و یـا برگشـت بـه زنـدگی به باور فروم تمام هستی آدمی ب
و نیازهای آدمی را راه حلی برای این انتخـاب از این رو اشتیاق . گرددحیوانی معلوم می

خالق و بـارور و ، های کمال گرا از مسیرهای زایاانسان، از دیدگاه فروم. داندبنیادین می
، شـولتس( پردازندساختن نیازهایشان میهای غیر معقول به برطرف اشخاص ناسالم از راه

مخلـوق « از نقش فعـل پـذیر ١فروم کمال طلبی را در فرا رفتن یا استعال .)۷۴-۸۱: ۱۳۹۹
                                                  

1. Transcendence 
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گاهی نسبت به ماهیـت و تصـادفی بـودن مـرگ و تولـد. داندمی» بودن فـرا رفـتن از ، آ

از  .)۸۳: نهما( گیردانگیزه انسان قرار می، آفریننده زندگی خویش بودنو  مخلوق بودن
ترین روش برای رسیدن به تعالی و کمال محسوب ترین و سالمرو آفرینندگی مطلوباین
شـودباشـد کـه در نهایـت منجـر بـه تعـالی مـیشود و استعداد بالقوه اولیه انسان میمی

  .)۸۴-۸۳: همان(
بـارور . نـام نهـاد١انسـان بـارور، گرا راوم تصویر روشن خود از انسان کمالاریک فر 
تـوانیم رو میاز این. ها و استعدادهای بالقوه خویشکار گرفتن همه قدرتبودن یعنی به

عشــق ، تحقــق خــود، زاینـدگی و بــاروری را بــا کارآمـد بــودن و کــارکرد کامــل داشـتن
گـر و بیـان )۹۰-۸۹: همان( تجربه کردن مترادف فرض کنیمو  بی تعصب بودن، ورزیدن

نسـان در کمـال یـابی اسـت کـه بسـیار شـبیه انسـان حداکثر کاربرد یا تحقق اسـتعداد ا
 . باشدخواستار تحقق مزلو و شخصیت بالغ آلپورت می

عشـق : کند کـه عبارتنـد ازاریک فروم انسان بارور را با چهار مشخصه توصیف می
 . خوشبختی و وجدان اخالقی، ٣تفکر بارور، ٢بارور

تواننـد افراد در حین ارتباط می. ها استالزمه عشق بارور ارتباط آزاد و برابری انسان
بـا داشـتن عشـق . فردیتشان را از دست ندهند و در عشق به دیگری جذب و گم نشوند

، با توجه به احساس وابستگی انسان. یابدخود گسترش و فرصت شکوفا شدن می، بارور
، یکی از دشوارترین دستاوردهای زنـدگی. کندچنان هویت و استقاللش را حفظ میهم
بلکه الزمه عشق تالش ، نیست» عاشق شدن«، مقصود از عشق. است تن عشق باروریاف

احتـرام و شـناخت تشـکیل شـده ، احساس مسئولیت، عشق بارور از توجه. فراوان است
توانـد از نـوع برادرانـه یـا بلکـه مـی، عشق بارور محدود به عشق جسمانی نیسـت. است

  .)۹۰: همان( مادرانه نیز  باشد
انگیزه متفکر بارور عالقـه شـدید بـه . عقل وعینیت است، مستلزم هوشتفکر بارور 

. گـردد گیرد و بـدان عالقـه منـد مـی می تأثیراز متعلق تفکر خویش . متعلق تفکر است

                                                  

1. productive person 

2. productive love 

3. productive reflection 
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تواند متعلق تفکر را بـه  فرد می، میان متفکر و متعلق رابطه نزدیکی است که بر مبنای آن
و تمامیـت  متوجه کـل، تفکر بارور. قرار دهدبا احترام و توجه مورد بررسی ، طور عینی

. و عناصر تجزیه شده را در نظـر بگیـرد باشد به جای اینکه اجزا پدیدار مورد مطالعه می
به اعتقاد فروم تفکر سازنده الزمه همه کشفیات عظـیم اسـت وکلیـت مسـأله بـا انگیـزه 

  .)۹۱: انهم( شود و عالقه به ارزیابی عینی مشخص میاحترام ، توجه، متفکران
ناپذیر و پیامد زیستن موافق جهت گیـری بـارور همـراه بـا  یخوشبختی بخش جدای

بلکـه ، خوشبختی تنها یک احساس با حالت خوشایند نیسـت. های زایاست همه فعالیت
محقق شدن همه و  سالمت جسمانی، افزایش سرزندگی؛ شرط اعتالی تمام وجود است

: گویـد فـروم مـی. بـارور مردمـانی خوشـبختندهـای  انسـان. های بـالقوه آدمـی استعداد
، خوشـبختی. اسـت» زیسـتن هنـر« دلیـل موفقیـت شـخص در، احساس خوشـبختی«

  .)۹۲-۹۱: همان(» ترین توفیق آدمی استبزرگ
طلـب نگاه فروم در وجدان اخالقی بیانگر این نکته است که رفتار شخصیت کمـال

سـب آنچـه بـرای کـنش کامـل و چنین انسـانی بـه تنا. هدایت گر درونی و فردی است
رفتارهایی که تأییـد درون و احسـاس ؛ کندرفتار می، شکوفایی شخصیتش مناسب است

پــس شــخص بــارور از توانــایی هــدایت و خــودتنظیمی . خوشــبختی را بــه همــراه دارد
 .)۹۲: همان( برخوردار است

شـق ع اً آدمـی اسـت کـه عمیقـ، گـراه دیدیم نگاه فـروم بـه انسـان کمـالگونه کآن
، رسـیدن بـه هویـت پایـدار، درک هستی و خود، پروراننده تفکرات، آفریننده، ورزد می

 . از عالیق مصیبت بار رها و تعیین کننده سرنوشت خود باشد، ارتباط با جهان

 بحث -۵
ال اول و دوم پژوهش مبنی بر دیدگاه امام سجاد در صحیفه سجادیه و ؤ در رابطه با س

توان گفت که نتایج به دست آمـده رایی و انسان کامل میاریک فروم نسبت به کمال گ
. عاطفی و رفتاری انسـان خالصـه نمـود، توان در سه بعد شناختیمیتوا را از تحلیل مح

در حـوزه : تـوان چنـین گفـتدر ارتباط با دیدگاه امام سـجاد در صـحیفه سـجادیه مـی
توحیـد و ، شـودیهـای شـناختی مخـتص مـینـدادانش و فر ، شناختی که کامال به تفکر
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گاهی جای می ی عـاطفی زیـادی از انسـان هـادر صحیفه سـجادیه ویژگـی. گیردخودآ

یـا مـرتبط بـا ) دوسـتی پروردگـار( توان آن را مرتبط با خداوندگرا دیده شد که میکمال
ویژگـی . در نظـر گرفـت) تولی و تبـری، اعتقاد به وحی و نبوت الهی( های دیگرانسان

کسـب رضـایت ، ایمـان بـه معـاد(گـرا بـه سـه وجـه رفتـار معنـویرفتاری انسان کمـال
، ظلـم سـتیزی( رفتـار اجتمـاعی، )ساختن آخرت به شکلی سالم و قدرتمنـد، پروردگار

، حـزب اللـه( و رفتـار شخصـی) عدالت و رعایت حـق و دفـاع از آن، مسئولیت پذیری
در حـالی . شـد تقسیم) گزار و قدردان بودنشکر، دوری جستن از کبر و داشتن فروتنی

انسـان بـارور را معرفـی ، گـرالبندی دیدگاه خود از انسـان کمـاکه اریک فروم در جمع
حـال بـا توجـه بـه وجـوه . گرایـی اسـتگر تحقق کامل انسان در کمالبیانکند که می

، )تفکـر بـارور( تـوان ابعـاد شـناختیمـی، معرفی شده از انسان بارور توسط اریک فروم
 . را مشاهده نمود) وجدان اخالقی( و رفتاری) شق بارورخوشبختی و ع(عاطفی

بیقـی ایـن دو دیـدگاه نسـبت بـه ال سوم پژوهش مبنـی بـر بررسـی تطؤ ا سدر رابطه ب
توان چنین بیان کرد که می گرایی و با توجه به نوشتار باال در ارتباط با بعد شناختیکمال
پـردازش ، تعبیـر و تفسـیر، و مـرور بـازآفرینی، هـادرک پدیده، هایی مانند تفکریندابه فر 
توان گفت کـه بعـد شـناختی می گیری اشاره دارد از این روقضاوت و تصمیم، هاپدیده
گرایــی از دیــدگاه امــام ســجاد در صــحیفه ســجادیه بــا دو زیــر مؤلفــه توحیــد و کمــال

گاهی به فرد این امکان را می دهد که با توجه به قدرت و توانایی خـود بـه سـمت خودآ
و بررسی تمام امور زندگی از دریچـه بنـدگی ) گاهیآ خود( های عالی گام برداردزشار 

ن راسـتا بـیش از پـیش در مسـیر و در ایـ) توحیـد( شودمنجر به ایمان قلبی می، خداوند
براین مبنا هر چه شـناخت انسـان در مـورد خـدا و خویشـتن . گیردگرایی قرار میکمال

های مناسب رشد خواهند کرد و زمینه برای رشد رفتار ، خویش درست برنامه ریزی شود
بعد شناختی از منظر اریک فـروم بـا زیـر مؤلفـه تفکـر بـارور . شودکمال انسان مهیا می

هـا پدیـده، تفکر بارور نوعی مهارت ذهنی است که به ترکیب مفاهیم. شودمشخص می
ونـاگون را در هـم ها و موضوعات گتواند پدیدهپردازد و در صورت نیاز میها میو ایده

از نگـاه فـروم تفکـر  .)Bickards. 1990( ها را به شکلی بهینه ارائه دهـدادغام کند و آن
درک ، شود و انسانی که توانایی آفریـدنبارور از ملزومات رسیدن به کمال محسوب می
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نقطـه . آیـدهستی و رشد تفکر خود را داشته باشد بدون شک انسانی کامل به شمار می
، ک در بعد شناختی دیدگاه امـام سـجاد در  صـحیفه سـجادیه و اریـک فـرومنظر مشتر 

گاهی از خود می کید هر دو دیدگاه بر برتری انسان و توانایی آ گونـه کـه همـان. باشدتأ
العابدین در ضمن حمد وستایش خدا بر برتری بشـر بـر تمـام مخلوقـات اشـاره امام زین

ما را از صـالحان امـت و نـوع بشـر را بـا  ستایش پروردگار راست را که و«: نموده است
، چنین از نظر روانشناسـان کمـال و اریـک فـرومهم .)۱۷: ۱دعای(» اخالق نیکو برگزید

ترین آن توان دستیابی به صفات نیک و عالی را فقط مختص انسان دانسته که فروم مهم
گاهی از خود و منطق وتخیل نهفته می  . داندرا آ

این بعد شامل وجـود ، توان گفت که طبق تعریف آردلتمی در رابطه با بعد عاطفی
هیجانات مثبت نسبت به دیگران و رفتارهای دلسوزانه و همدالنه با آنها است و نیز عـدم 
ــه دیگــران اســت ــی نســبت ب ــای منف ــی و رفتاره ــات منف ــاوتی و هیجان ــی تف  وجــود ب

)Ardelt,2003: P275-324(. سـجاد در صـحیفه  گرایی از دیدگاه امـامبعد عاطفی کمال
نبـوت  تبـری و اعتقـاد بـه وحـی و تولی و، های دوستی با پروردگارسجادیه با  زیر مؤلفه

طـور ید الوصفی نسـبت بـه خـدا دارد و بـهگرا دوستی زاانسان کمال. شودمشخص می
چنـین بـا درک صـحیح هـم .)دوسـتی باخـدا( دانـدکلی غیـر او را الیـق دوسـتی نمـی

 کنـدکـار بـرده و مـدیریت مـیها را بـهمتناسب با موقعیت آن ،هیجانات خود و دیگران
گرایی به عنوان یک عامـل توان گفت که بعد عاطفی کمالن میبنابر ای .)تولی و تبری(

دشـمنی و ، دوسـتی، کند تا هیجانات مناسب مانند مهربـانیاحساسی به فرد کمک می
فروم با زیرمؤلفه خوشبختی و  گرایی از منظراما بعد عاطفی کمال. همدلی را نشان دهد

عشق یک حالت عاطفی شدید شـامل کشـش و جذبـه و . شودعشق بارور توصیف می
از نگاه فروم عشق بارور در نگاه نخست وابسـته بـه . توجه عمیق نسبت به دیگری است

شخص خاصی نیست بلکه نوعی منش و جهت گیری آدمی است که او را به کل دنیـا 
، بنابراین این عشـق رکـود نیسـت بلکـه حرکـت. زندپیوند میو نه فقط معشوق خاصی 
شـده و آن چیـزی خوشبختی و نشاط ، باشد و باعث شادابیرشد و نوعی همکاری می

 . نمایدگرا آن را درک و تجربه میاست که انسان کمال
طور که اشاره نمودیم بعد رفتاری ار دیـدگاه امـام سـجاد در صـحیفه سـجادیه همان
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توان  در رابطه با رفتار معنوی می. باشدمی) اجتماعی و شخصی، معنوی( شامل سه وجه

ارتباط با خـدا و رضـایت خـدا ، اطاعت از خدا، بیان کرد که رفتار معنوی به معادگرایی
شود کـه از منظر امام سجاد در صحیفه سجادیه رفتار معنوی منجر به این می. اشاره دارد

ای ارزیـابی رفتـار خـود قـرار دهـد و درسـتی و انسان پروردگـار خـویش را معیـاری بـر 
بدین ترتیب افرادی کـه رفتـار معنـوی . نادرستی امور را بر اساس رضایت او تنظیم نماید

در آنها رشد کرده اعتقاد راسخی در مورد وجود هدفی واال در زنـدگی و معنـای جهـان 
رابر امور بـی ارزش دارند و در راه رسیدن به کمال به خودسازی پرداخته و از لغزش در ب

گرایی به عنوان یک نیروی محرکه عمـل کـرده و رفتار اجتماعی کمال. کننددوری می
، شود که افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در روابطشان بر اساس انصـافباعث می

این بعد رفتاری کمال گرایـی از نگـاه امـام سـجاد در . عدالت و خیرخواهی رفتار کنند
 شـودباشد و باعث میگرایی میستری برای رشد افراد به سمت کمالب، دیهصحیفه سجا

هـای درونـی شـده خـویش رهای اجتمـاعی و هـم بـا آرمـانکه افراد خود را هم با معیا
هـای کمـال توان گفت که انسانمی گرادر رابطه با رفتار شخصی کمال. مطابقت دهند

هنجارهـای ، ه عالوه بر جلب رضای خـداگرا پیوسته به دنبال انجام رفتارهایی هستند ک
دینی نیز رعایت شود و همواره در پی آن هستند که کل زندگی آنها بر اساس دسـتورات 

در . شـودبعد رفتاری دیدگاه فروم با وجـدان اخالقـی مشـخص مـی. الهی شکل بگیرد
د کند که چه کاری انجام بدهنسرشت هر فرد نیرویی وجود دارد که به افراد تکلیف می

 . و چه کاری انجام ندهند
از منظر فـروم وجـدان اخالقـی درونـی و فـردی اسـت از ایـن رو قضـاوت رفتـار و 

. باشـددرون خود شخص و خود باعث کنش کامل و رشد و کمال آدمـی مـی، اندیشه
باشـد مسـئولیت و تعهـد نکته مشترکی که در بعد رفتاری مورد توجه هر دو دیـدگاه مـی

از نگاه صحیفه سجادیه خداوند انسان را آزاد آفریـد و راه را . ستانسان به اعمال خود ا
گونـه کـه ایشـان انسان را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته و همـانو  به او نشان داده است

، ها از روی واقعیت کنار رفتـهدر قیامت که روز بازخواست است و پرده، کننداشاره می
گـاهی کـه فـروم نیـز عقیـده دارد . هایش باشدگوی انتخابآدمی باید پاسخ دانـش و آ
شود که خود را حاکم و مسئول خود و سرنوشت خویش قرار دهـد امـا انسان باعث می
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از دیدگاه فـروم ، بر اساس اصول جهان بینی پذیرفته که وجود دارد این است که، تیتفاو 
مسـئولیت  ۀاعمالش مسئولیتی ندارد لـذا دایـر  انسان در مقابل هیچ مقامی غیر از خود و
مسـئولیت از نگـاه امـام  ۀحالی که دایـر  باشد دراجتماعی از نظر فروم بسیار محدود می

آن حضرت مسئولیت اجتماعی را در شکل گسترده نیز جزئـی . گسترده استسجاد
کند گرا تنها برای خود زندگی نمیداند و معتقد است که انسان کمالگرایی میاز کمال

امـام چنـین از منظـر هم. امعه خود نیز احسـاس مسـئولیت داردبلکه نسبت به مردم و ج
خدا محور اصلی تمام امور است در حالی که از دیدگاه فروم محور اصلی انسـان سجاد 
 طـور کـه درهمـان، از نگاه آن حضرت مبنای بایدها و نبایدها از آن خداست. باشدمی

نافـذ اسـت و هرگـز توانـایی  فرمان تو بر من جاری و حکم و: «فرمایندمی )۶: ۱۲دعای(
اما فروم اعتقاد دارد که انسان تنهـا بـه . »نیست، آنکه هرگز از حدود قدرتت تجاوز کنم

شـد هایش هـر کـار کـه الزم بانیازها و خواسته یو نیازهایش توجه دارد و در ارضا خود
 .)۸۱- ۷۴: ۱۳۹۹، شولتس( یا و بارور باشد خواه نامعقولدهد خواه این راه زاانجام می
گـرا در صـحیفه یات انسـان کمـالتوان متذکر شد که برخی از خصوصچنین میهم

، توحید و ایمان به خـدا. باشندعاطفی و رفتاری می، سجادیه دارای هر سه بعد شناختی
. ساختن آخرت به شـکلی سـالم همـه سـه بعـدی هسـتند، اعتقاد به وحی و نبوت الهی

ای هر سه بعد است و این سـه بعـدی بـودن آن جالب است بدانیم که موضوع ایمان دار 
معاد ، توسط برخی محققان تبیین شده و بر همین اساس سه وجه مهم ایمان یعنی توحید

  .)۱۳۸۸، بشیری( دانندمیگرا های انسان کمالنبوت را از ویژگیو 

 گیری نتیجه
نسـان باشـد کـه هـدف و غایـت ااز نگاه فروم کمال نهایی انسان در بارور بودن می
داند و معتقد اسـت کـه هـیچکس خود اوست و مسیر کمال را تنها محدود به انسان می

شـود گرایی با توجه به جامعه تعریف مییابد زیرا دستیابی به کمالت نمیبه این امر دس
رسیدن به باروری کامل امکان پذیر نیست امـا تـا حـدودی  ،و در ساختار کنونی جوامع

اما از دیدگاه آن حضرت کمال نهایی چیـزی فراتـر از حـوزه . توان به آن دست یافتمی
دهد که انسان موجـودیتی بـیش از باشد و در دعاهای خود به وضوح نشان میانسان می
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رسد که در هر دو بعد جسم و روان به کمال ماده است و زمانی به کمال مخصوص می

دیـدگاه امـام ، دست یابـد تواند به این امربرسد و بر خالف نظر فروم که هیچ کس نمی
 . انددهد که انبیا و اولیای خدا به این امر دست یافتهسجاد در صحیفه سجادیه نشان می
دگاه صـحیفه سـجادیه نسـبت بـه ید : توان نتیجه گرفتبر اساس مطالب مطرح شده می

 عاطفی و، اجتماعی، گرایی در سایه رشد اخالقیتر بوده و کمالگرایی جامع و کاملکمال
 . گرددایجاد می، دیآ ل علم و کسب ملکات فاضله به دست مییعقالنی که از راه تحص

است که بـه واسـطه  یکی از آثار مکتوب ائمه، از آنجایی که صحیفه سجادیه
در بـین ، بدیل آن در کنار منابع دینی همانند قرآن و نهـج البالغـهمضامین بلند و بی

 و» انجیـل اهـل بیـت«، »قـرآن صـاعد«، »اخـت القـرآن« و دانشمندان بـه علما
باشد و با توجه به جایگـاه بلنـد و اهمیـت صـحیفه مشهور می» زبور آل محمد«

تأسـیس مجـالت خـاص بـا عنـوان . ۱: گـرددسجادیه پیشـنهاداتی چنـد تقـدیم مـی
تأســیس رشــته تخصصــی معــارف صــحیفه ســجادیه در مقــاطع . ۲صــحیفه ســجادیه 
محتـوای غنـی صـحیفه سـجادیه در قالـب  بررسـی موضـوعی. ۳تحصیالت تکمیلی

توجه ویژه محقیقین به صحیفه سجادیه در حوزه سالمت جسمی و . ۴مقاالت علمی
هـای بنیـادی و کـاربردی بـا بهداشت روانی با عنایت به مضامین آن و انجام پژوهش

 .  محوریت صحیفه سجادیه
از جملـه ایـن . هـایی مواجـه بودنـدچنین در این مقاله نویسـندگان بـا محـدودیتهم

کمبـود منـابع تخصصـی تحقیقـی در . ۱: توان اشاره نمـودها به این موارد میمحدودیت
  .عدم توازن و نسبت بین دو طرف تطبیق. ۲حوزه صحیفه سجادیه 

، گونه تضاد و منافعی در این پژوهش وجود نـدارددر پایان ضمن اشاره به اینکه هیچ
ا به گروه روانشناسی و معارف دانشگاه بوعلی دانم تقدیر و تشکر خود ر وظیفه خود می

 . فرصتی برای انجام این پژوهش تقدیم نمایما به واسطه فراهم آوردن سین

 نامه کتاب
 . ۱۴۰۴، نشر آیت الله المرعشی نجفی، قم، الشفا ،حسین بن عبدالله، ابن سینا .۱
غفاری، قم، مؤسسـه النشـر ، تصحیح و تعلیق علی اکبر تحف العقول ابن شعبه الحرانی، حسن بن علی، .۲
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 .  ۱۴۰۴االسالمی، 
 .  ۱۳۹۰، تهران، طرح نو، سوم چاپ، ترجمه محمد حسن لطفی تبریزی، اخالق نیکوماخوسارسطو،  .۳
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