
 

 

 

 «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»دوفصلنامه 

 28-7؛ صص 1396بهار و تابستان / شماره سوم ،دوم سال

از دیدگاه قرآن کریم و روانشناسی انسانگرا با تاکید بر مدل « انسان خودشكوفا»ررسی تطبیقی دیدگاه ب

 آبراهام مزلو

 1دکتر علی محمدی آشنانی

 2محدثه همتیان نجف آبادی

 چكیده

( محور اساسي رسيدن به خود شکوفایي را، تامين (Abraham Maslowن مکتب انسانگرا به ویژه آبراهام مزلوروانشناسا

قرآن کریم که هدف از خلقت جن و انسان را عبادت،  اند،هقرار داد» نيازهاي گوناگون انسان در مراتب مختلف آن»

هار با عنایت به ساختار چ ،(56/  اتی)ذار ﴾ نَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِوَ ما خَلَقْتُ الْجِ﴿: نمایدمي عبودیت و بندگي خداوند معرفي

زون بر تأمين نيازهاي گوناگون فيزیکي و عاطفي که در حقيقت نيازهاي فساحتي جسم، ذهن ، روان و روح انسان، ا

حي تنها نيازمند حضرت حق شناسانده متعلقات اوست، آدمي را از نظر رواني، موجودي خودبسنده دانسته، او را از نظر رو

بر این اساس، عامل اساسي خودشکوفایي انسانها را ایمان، ( 15)الفاطر/ یُُّالنَُّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَُّهِ وَاللَُّهُ هُوَ الْغَنِ  هَایُُّأَ ایَ": است

وزه سه اي، به بررسي تطبيقي آراء در دو ح، با روش توصيفي، تحليلي، به صورت مقایاساند. این مقالهشنمي ذکر و بندگي

 انيدر م يريبلکه اشتراکات چشمگ یي،همگراسازد که اگر چه مي تفسير و روانشناسي انسانگرا پرداخته، این یافته را مدلل

و کيفي،  ياز دو جهت کم ياسالم يآموزه ها ،ي، ولردوجود دا يانيوح اتیمزلو با آ دگاهیافراد خودشکوفا از د يژگیو

توان گفت دیدگاه مزلو، از نظر کمي، دچار فقدان جامعيت و در خصوص مي ن روی. بدمزلو متفاوت است يشاخص هابا 
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بخش متعالي انسان، بر مبناي آموزه هاي وحياني، دچار نقص در حوزه مراتب است؛ بدان رو که با تامين نياز اساسي انسان 

نيازها و زمينه سازي براي خودشکوفایي در انسان، هيچ نقشي ایفا نمي  به وسيله ایمان به خداوند، این مراتب در تامين

 کند. 

 انشناسي انسانگرا، آبراهام مزلو.، روقرآن، خودشکوفایي کلید واژه:



 طرح بحث

ي و و تالشهاي آن، براي دستيابي به خرسند« خود»در ميان مکاتب روانشناسي، مکتبي که با کلي نگري خاصي بر مفهوم 

باشد. یکي از بزرگترین نظریه پردازان این مکتب ،آبراهام مزلو مي طر تاکيد افزونتري دارد، مکتب انسانگرایيرضایت خا

را به کار برده است. وي « انسان خود شکوفا»باشد که در ارایه الگوي شخصيت سالم، تعبير و مدل مي (1970-1908)

ه قادر به برآوردن همه نيازهاي خود بر اساس هرم مرتبه اي نيازهاي بر آن است تا ثابت کند تنها آن تعداد اندك از افراد ک

يت رسيدن قابل اند،هفيزیولوژیکي، نيازهاي ایمني، نيازهاي مربوط به عشق، نيازهاي مربوط به عزت یا اعتماد به نفس، شد

ین نوشتار با روش توصيفي، تحليلي، مانند. امي به خودشکوفایي را دارند و بقيه افراد جامعه انساني، از دستيابي به آن باز

گيرد تا با عرضه این اندیشه به ساحت قرآن، با بهره گيري از روایات تبييني و آراي مفسران، مي مطالعه اي مقایسه اي را پي

 دیالوگي نو، ميان دو رشته روانشناسي انسان گرا و دانش تفسير، رقم زند و برآیند آن را پيش رو نهد.

 :ییخودشكوفاواژگانی  مفهوم

 "خود"واژه خودشکوفایي، به صورت ترکيبي در هيچ یک از لغتنامه هاي فارسي نيامده است؛ ولي به صورت مجزا، واژه 

، تحت عنوان لفظ "شکوفایي"و واژه  (11420، ص2ش: ج1343 ،يسينف) به معناي ذات، نفس، شخص و ضد بيگانه

 (214412،ص 9ش: ج1377دهخدا ،) کامرانو نيز به معناي و گل همچون غنچه و به معناي شکفته و باز شده  "شکوفا"

 به کار رفته است. (32069،ص 3ش: ج1343،يسينف) و سعادتمند



 :مفهوم اصطالحی خودشكوفایی

تنها با »که:  هگردد، در اصطالح مزلو، به انساني اطالق گردیدمي این اصطالح که به بالفعل نمودن، توان بالقوه فرد اطالق

 «مودن مراتب و مراحل نيازهاي فيزیولوژیکي، امنيت، تعلق و عشق و عزت نفس، بدان دست خواهد یافت.سپري ن

 (96-92: ص 1379)شولتس، 

 «آبراهام مزلو»كوفایی از دیدگاه خودش -1

 براي تبيين دیدگاه و مدل مزلو نسبت به انسان خودشکوفا، باید به سه مولفه این دیدگاه توجه نمود:

 یازها هرم ن -1-1 

 مزلو، نيازهاي انسان را دارا ي پنج مرتبه دانسته و هرم نيازهاي انسان را چنين ترسيم نموده است: 

 

  مراحل و مراتب نیازمندی -1-2

مزلو پس از طرح هرم نيازهاي انسان، اعم از نيازهاي فيزیولوژیکي )غذا، آب، جنس مخالف(، نيازهاي ایمني )امنيت و 

ل تاکيد براین اص ،وط به تعلق داشتن و عشق، نيازهاي مربوط به عزت نفس و نيازهاي خودشکوفایيثبات(، نيازهاي مرب

. شوند ءداشت که نيازهایي که در قاعده هرم قرار دارند باید قبل از نيازهایي که در قسمت فوقاني آن قرار دارند، ارضا

را  وان نيازهاي دیگر یعني نياز به امنيت، تعلق و عشق و ...نشود، نمي ت ءبنابراین تا زماني که نيازهاي فيزیولوژیکي، ارضا

: 1374مورد نظر قرار داد؛ در غير این صورت، بحث در مورد خود شکوفایي معني و مفهومي نخواهد داشت.)راس،

 (86: ص1379؛ شولتس، 132ص

 نشانه های خودشكوفایی  -1-3



توان آن معيارها را مي ا و نشانه هایي معرفي نموده است کهمزلو، انسان خودشکوفاي مورد نظر خود را داراي ویژگي ه

 -1زیر را براي شناخت خودشکوفایان، برشمرده است:  در افراد، بازشناسي نمود. وي خصائص، معيار و شاخصه هاي

توجه  -4خودانگيختگي، سادگي و طبيعي بودن،  -3پذیرش کلي طبيعت دیگران و خویشتن،  -2ادراك صحيح واقعيت، 

 -8 تازگي مداوم تجربه هاي زندگي، -7کنش مستقل،  -6 نياز به خلوت و استقالل، -5 ه مسائل بيرون از خویشتن،ب

حس طنز مهربانانه،  -11تمایز ميان وسيله و هدف،  -10نوعدوستي،  -9داراي تجربه هاي عارفانه یا تجربه هاي اوج، 

 (86: ص1379ولتس، )ش .مقاومت در برابر فرهنگ پذیري -13آفرینندگي،  -12

 خودشكوفایی از دیدگاه قرآن -2

از وجود گرفته تا رزق و روزي و طعام  _انسان اگر چه موجودي سراسر نيازمند و دریافت گر است و در همه امور خود 

نيازمندي بسيارگسترده اي دارد، ولي قرآن کریم، با ریشه شناسي و ژرفا نگري ویژه اي، همه  _و امنيت و عزت و رشد

 أَْنتُمُ  النَّاسُ  أَیُّهَا یا ﴿داند: مي شناساند و تنها نياز اساسي آدمي را، ارتباط با خدامي نيازهاي او را در برآوردن یک نياز اساسي

 هر تهشایس و نيازبى که است خداوند تنها خدائيد به نيازمند( همگى) شما مردم اى) ﴾ اْلَحميدُ الَْغنِیُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى الْفُقَراءُ

البته قرآن کریم، نه تنها نيازهاي دیگر را انکار ننموده، بلکه به صراحت نيازهاي  (15)الفاطر/ !است ستایش و حمد گونه

برشمرده شده همانند، نيازهاي فيزیولوژیک نياز به امنيت، نياز به تکریم، عزت نفس و نياز به ارتباطات و تعلقات اجتماعي 

کند. راز و رمز این نکته آن است که روح و روان آدمي مي ورده شدن آن نياز اساسي و در طول آن ارزیابيرا در پرتو برآ

گردد که داراي سه مي و به تعبير دیگر، خود حقيقي انسان، پس از دریافت گستره گسترده نيازهایش، به دنبال موجودي

که گاه تحقق یابد و گاه دچار فقدان گردد؛ چون روح آدمي ویژگي باشد: الف. هميشه و هماره وجود داشته باشد، نه آن 

برترین )سازد. ب. این موجود داراي صفت تفضيليمي با برخورداري موقت راضي نمي گردد و هر گونه فقدان، او را رنجور

يم رین را برو واالترین( در همه امور باشد؛ چون آدمي کمال طلب بوده و در انتخاب، هميشه بهترین، واالترین و زیبات

گزیند. ج. این موجود باید از چنان گستره اي برخوردار باشد که همه هستي را فراگيرد؛ چون آدمي همه چيز ها را با هم 

خواهد و داشتن یک چيز و نداشتن صدها چيز دیگر، او را راضي نمي سازد. بدون تردید این موجود مي و براي هميشه

 مهربانترین و حافظ بهترین خداوند) ﴾ الرَّاحِمينَ أَرْحَمُ ﴿ت که مهربانترین مهربانان: تنها خداوند است؛ زیرا تنها خداس

 ینبهتر و خوانيدمى را «بعل» بت آیا) ﴾الْخالِقينَ أَحْسَنَ تَذَرُونَ وَ بَعْالً تَدْعُونَ أَ ﴿بهترین آفرینندگان:  (64)یوسف/( مهربانان

است و با وجود او، آدمي هرگز فقداني را حس نخواهد کرد. آري تنها  (125)الصافات/! سازید؟مى رها را آفریدگارها

 و آخر و اوّل) ﴾ الْباطِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ وَ الْأَوَّلُ هُوَ ﴿خداوند است که هم ظاهر است، هم باطن، هم آغاز است و هم انجام: 



 این روست که آدمي تنها با یافتن خداوند و تنها با یاد او، آرام هماره بوده و خواهد بود. از (3 /الحدید) اوست پنهان و پيدا

  (28 /الرعد) !یابدمى آرامش دلها خدا یاد با تنها باشيد، آگاه) ﴾الْقُُلوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَال ﴿گيرد: مي

وند وسيله معرفت، ایمان و توکل خدا بر اساس دیدگاه قرآن کریم، اگر نياز آدمي به پيوستگي روحي با خداوند متعال، به

یابد که همه نيازهاي دیگر او، در پرتو رحمت و عنایت مي به درستي برآورده شد، از نظر معرفتي و احساسي، باور دارد و

 او روزى اینکه مگر نيست زمين در اىجنبنده هيچ) ﴾ ... رِزُْقها اللَّهِ عََلى إِالَّ الْأَرْضِ  فِی دَابَّةٍ ِمنْ ما وَ ﴿گردد: مي الهي برآورده

 /)شوری ﴾... قْدِرُیَ وَ  شاءُیَالرُِّزْقَ لِمَنْ  ْبسُطُیَاللَُّهُ  ﴿یا کم و زیاد آن را خواست و فعل خداوند دانسته  (6 / هود) (!خداست بر

  (28 /)فجر ﴾ هًيَرَبُِّكِ راضِ یإِل یهُ ارْجِعِالنَُّفْسُ الْمُطْمَِئنَُّ تُهَایَُّأَ ای ﴿دهد. مي ، به داشته ها و نداشته هایش، رضایت(52 /، زمر12

 بدینسان:

.در مورد نياز هاي فيزیولوژیک، با توجه به رزاقيت حضرت حق و با توجه به علم و اراده معطوف به مصلحت آفریدگان، 1

  (58 /)حج ﴾ رَُّازِقِينَال خَيْرُ لَهُوَ اللَُّهَ وَإِنَُّ ﴿همه این گونه نيازها به خوبي و در مورد مقرر تامين خواهد شد. 

.در مورد نيازهاي مربوط به امنيت، اساسا امنيت خاطر حقيقي، پویا و پایا تنها در پرتو ایمان به خداوند و توکل به او 2

 (82 /األنعام) !«یافتگانندهدایت آنها و آنهاست آن از تنها ایمنى) ﴾ مُْهتَدُونَ هُمْ وَ الْأَمْنُ لَهُمُ أُولئِكَ ﴿گردد و بس: مي محقق

بيند مي .در مورد نيازهاي مربوط به تعلق و عشق: با ایمان و عشق به خداوند، آدمي خود را مرتبط و عاشق همه هستي3

 «عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست»نوردد: مي و دایره تعلق و عشق او همه هستي را در

همه گونه هاي عزت حقيقي، کامل، ازلي و ابدي از آن خداوند مربوط به عزت نفس: از آن جا که نيازهاي .در مورد 4

آدمي در پيوند با او به طور حقيقي  (139/  النساء)! خداست؟ آن از عزّتها همه ﴾ جَميعاً ِللَّهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ ﴿متعال است و بس؛ 

 و خدا مخصوص عزت که حالى در) ﴾ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لِرَسُولِهِ وَ الِْعزَّةُ لَّهِلِ ﴿ کند؛مي زت و شکست ناپذیري احساسنوعي ع

  (8/ المنافقون)! دانندنمى منافقان ولى است مؤمنان و او رسول

خودشکوفایي: انسان در پيوند راستين مومنانه با خداوند، هدف آفرینش، هدف زندگي و  .در مورد نيازهاي مربوط به5

گردد: مدل مي یابد و به خود شکوفایي حقيقي نائلمي آخرت و دنيا را ابعاد گوناگون شناختي، فردي و اجتماعي، سعادت

شخصيت خودشکوفا، شخصيت مطمئنه است که از چهار ویژگي، آرميدگي، احساس ارزشمندي در پرتو بازگشت مداوم 

رَبِّكِ  الْمُطْمَئنَّةُ ارْجِعِى إِلىَ یَأَیَّتهُا النَّفْسُ﴿به سوي خداوند، راضيه و مرضيه بودن نزد خود، دیگران و خداوند برخوردار است. 



یافته! )به سوى پروردگارت بازگرد در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود روح آراماى )تو ﴾ضِيَّةً رَاضِيَةً مَّرْ 

 (28-27)الفجر/است، 

يازها نيز کاربردي نخواهد داشت و مراتب . با برآورده شدن نياز اساسي انسان در مورد ایمان و ارتباط با خداوند، هرم ن6

معيني براي برآورده شدن نيازهاي گوناکون انسان، بر جاي نخواهد ماند؛ بلکه انسان ها علي رغم ابتال به نياز شدید 

يم فيزلوژیکي، خود را بدان نيازمند نمي بينند، گویا همه مراتب نيازها را طي کرده اند؛ بدین جهت است که به ایثار

لَوْ  َیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ و وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَُّا أُوُتوا وَ....﴿ کنند:مي تگاري را تجربهازند و خودشکوفایي و رسپرد

 (9)حشر /  ﴾كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَُّ نَْفسِهِ فَأُولَئِكَ هُُم الْمُفْلِحُونَ

 :نقد و بررسی

 :شودمي هویدا آبراهام مزلو، چالش هاي زیر« انسان خواستار تحقق خود»نظریه در بر این اساس  

نگرش مزلو به شخصيت سالم یعني برگزیدن بهترین، سالمترین و بالغترین نمونه انسانهاي خودشکوفا، بر اساس  -1

تن از شخصيت هاي تاریخي موفق به بررسي  49استفاده از روش استقرایي و گزینشي بود؛ بدین ترتيب که وي با انتخاب 

این پژوهش و بررسي به تدوین نظریه معروف وي انجاميد. برآیند این استقراي ناقص، نمي تواند شد زندگينامه ایشان 

در برابر، آیات وحي، با مدنظر قرار دادن آفرینش انسان، جنبه هاي متعالي اي خودشکوفایي همگان قرار گيرد. معياري بر

ي سابقه و به صورت گزینشودشکوفایي را اصالح ساخته است و یالت حق طلبانه و عدل گرایي ذاتي انسان، راه خو تما

... اِلَّا مَن تَاَب ﴿با افراد برخورد ننموده؛ بلکه با کليد طالیي توبه دروازه خودشکوفایي را حتي بر گنهکاران نيز گشوده است: 

)...مگر کسانى که توبه کنند و  (70 /)فرقان (ا فَأُوْلَئكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ َحسَنَاٍت وَ كَانَ اللَُّه غَفُورًا رَّحِيمًاوَ ءَامَنَ َو عَمِلَ عَمَلًا صَالِحً

کند و خداوند همواره آمرزنده و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبّدل مى

 ! مهربان بوده است

هرم نيازهاي آبراهام مزلو، تنها با عنایت به زندگي محدود دنيوي انسان و جنبه مادي او تدوین و به زندگي اخروي و  -2

حيات جاوداني و جنبه متعالي او، به طور کامل بي اعتنایي شده است، در حالي که قرآن کریم، بحث نيازمندي انسان را با 

دگي دنيوي و حيات اخروي انسان تدوین و جنبه متعالي او را مورد عنایت ویژه و توجه به همه عوالم قبل از دنيا، زن

 خاص قرار داده است.



در الگوي مزلو برآورده شدن همه نيازها به عنوان وسيله اي الزم و کافي براي رسيدن به هدف یعني خودشکوفایي  -3

یه بندگي به درگاه معبود بنا نهاده شود، فقدان هر است؛ اما از نظر آموزه هاي وحياني چنانچه اساس خودشکوفایي برپا

 یک از نيازها، مانع وصول فرد به کماالت نخواهد گردید.

قسمت آغازین نظریه مزلو حاکي از آن است که بسياري از انسانها به دليل برآورده نشدن نيازهاي فيزیولوژیکي اعم  -4

هند رسيد، در حالي که چنين نيست؛ اسالم با ارج نهادن به از آب، غذا و جنس مخالف، هيچگاه به خودشکوفایي نخوا

کند تا آنها را تحت حکومت عقل و دین قرار دهند. )مطهري، )بي تا( مي نيازهاي غریزي و فطري، به انسان ها توصيه

ي در مسير ( و به آنها به عنوان وسيله و نه هدف بنگرند تا فقدان احتمالي هر یک از آن ها خلل46)امدادهاي غيبي(:ص

این جور نيست که هميشه پاي گرسنگي در ميان باشد و هر »فرمایند: مي خود شکوفایي ایشان پدید نياورد. استاد مطهري

جا که گرسنگي آمد سایر عوامل کنار رود. همه جا که پاي گرسنگي در ميان نيست؛ بشر اغلب کارها را از روي سيري 

( بر این اساس شاید اشراف زاده بودن امثال صادق 131(:ص2مقتضيات زمان اسالم و)،1373)مطهري ، « دهدمي انجام

از سوي دیگر چه بسا فقرهایي  (41)عدل الهي(:ص 1372هدایت را بتوان از مهمترین علل خودکشي دانست. )مطهري 

است در  افزون بر آن، مزلو معتقد (159عدل الهي(:ص)1372گردد. )مطهري، مي که موجب تربيت و تکميل انسانها

در حالي است که اسالم، برخالف فرهنگ این صورت عدم تأمين غریزه جنسي شخص قادر به خودشکوفایي نيست، 

( از طرفي غریزه جنسي را پليد ندانسته و 54انسان در قرآن(: ص)1373)مطهري،  "جهان آگاه و خود فراموش غرب"

( و از طرف دیگر، به کمک 47امدادهاي غيبي(: ص)ا(کند)مطهري،)بي تمي آن را غریزه اي چون دیگر غرایز معرفي

( از راه هایي نظير، 77نظام حقوق زن در اسالم(: ص)1369نيروي ایمان و عقل، خواستار هدایت و کنترل آن )مطهري، 

 (از نگاه به نامحرمان( فروگيرند) )به مؤمنان بگو چشمهاى خود را ﴾قُل لِّلُْمؤْمِنِينَ یَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴿پرهيز از نگاه به نامحرم: 

 )اى ﴾نَّ مِن جَلَبِيِبهِنيهْقُل لُّأِزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِك وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ُیدْنِينَ عَلَ یَأَیهُّا النَّبىِ﴿، رعایت حجاب و عفاف است: (30)النور/

 (59زاب/)االحبلند[ خود را بر خویش فروافکنند( هاى جلبابها ]روسرى»پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 

تا تحریک پذیري صورت نگيرد؛ زیرا تحریک نمودن آدمي در ظرف غرایز، تعادل در ارضاء را کنار زده، به افراط و تفریط 

مي فرد ينگردد، منجر به بروز ناهنجاریها و مانعي بر سر راه خودشکوفای ءپوید. آري اگر این غریزه به درستي ارضامي ره

 گردد.

داند. چنانچه امنيت به دو دسته فردي مي مزلو در مرحله دوم یعني نياز به ایمني، امنيت فرد را منوط به امنيت جامعه -5

و اجتماعي تقسيم گردد، درمي یابيم که مزلو به امنيت اجتماعي بيش از حد خود بها داده و از امنيت دروني فرد که جز 

تند که )آنها کسانى هس ﴾ الْقُُلوبُ ا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئنِقُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَ ذِینَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ الَّ﴿ نمي شود: در سایه ذکر الهي حاصل



 (28)الرعد/! یابدو آرام( است آگاه باشيد، تنها با یاد خدا دلها آرامش مى)اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن ایمان آورده

 ( 229: ص4آشنایي با قرآن )1369غفلت ورزیده است )مطهري، 

م که اگر آدمي از امنيت دروني برخوردار نباشد، در امن ترین محيط یابيمي است که به تجربه نيز در به راستي مگر نه آن

کند. در مقابل، مي تجربه اجتماعي نيز اساسا امنيت بيرون را احساس نمي کند؛ زیرا در محيط امن نيز، او ناامني دروني را

چه بسيار مجاهداني که در اوج ناامني هاي اجتماعي، در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، به اوج خودشکوفایي دست 

 .اندهیافت

ت. اس« حب ذات» ،«خود و منافع خود»بذر اصلي ایجاد تعلق خاطر با محوریت  در مرتبه نياز به تعلق و عشق نيز -6

توان در خصوص عشق مي ( این مفهوم اگر چه ابتدائي ترین تعریفي است که205أله شناخت(: صمس)،1371)مطهري، 

از دیدگاه مزلو ارائه نمود؛ اما باید بدانيم که این نياز و اشتياق، ریشه در حب به خداوند دارد که چنان در زیر خروارها 

از آن آگاهي نمي یابد؛ چنانچه از محي الدین  آمال و آرزوهاي فردي و گروهي بدلي مدفون گشته که گاه آدمي خود،

)هيچ کس، جز آفریدگار خود  "ما احب احد غير خالقه ولكنه احتجب تحت زینب و سعاد ":فرمایدمي عربي نقل است که

سعاد( پنهان شده است( )مطهري، )زینب( و آن زن)را دوست ندارد ولي این محبت به آفریدگارش را در زیر پرده این زن

( بدینسان اسالم نياز به تعلق و عشق را با محوریت عشق ثریایي نه عشق ثرایي تعریف کرده و از 172معاد(: ص)1373

 (59)جاذبه و دافعه علي(: ص1368مطهري، )این طریق خودشکوفایي فرد را در مسير صحيح خود قرار داده است.

يابي ثابت و استوار از خود یا اعتماد به نفس و احساس در مرتبه بعد، مزلو معتقد است که همه افراد جامعه به یک ارزش -7

( در 46:ص1372داکو،)داند.مي ، لياقت و ... توامياز را با احساساتي از قبيل قدرتعزت نيازمندند. وي ارضاي این ن

امت و نماید. در بخشي از آیات از کرمي برابر، اسالم ارضاي این نياز را در گرو احساس کرامت الهي انسان، معرفي

( و در برخي از آیات از برتري انسان 17ش: ص1381)مصباح یزدي، (70)االسراء/  ﴾وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ﴿ارجمندي انسان: 

 (16 / الجاثية) (بخشيدیم برترى( خویش عصر مردم و) جهانيان بر را آنان) ﴾ الْعالَمينَ َعلَى فَضَّلْناهُمْ ﴿بر دیگر موجودات: 

 توان به این موارد اشاره نمود:مي ميان آمده است که از جمله جلوه هاي کرامت وي سخن به

دانایي به همه اسما: خداوند، بزرگترین ظرفيت علمي را براي انسان تعریف کرده است، ظرفيتي که مقام استادي  -1 

ونىِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ فَقَالَ أَنبِ عََرضَُهمْ عَلَى الْمََلئكَةِ هَا ثُمََّو عَلََّم ءَادَمَ الْأَسمْاءَ كلُُّ ﴿فرشتگان را براي او رقم زده است: 

أَ لَْم مْ قَالَ م بِأَسمْائهِفَلَمَّا أَنبَأَهُ الَ یَادَمُ أَنبِئْهُم بِأَسمْائهِمْ( ق32َكِيمُ)إِنَّكَ أَنتَ الَْعلِيمُ الحْ  (قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا31صَادِقِينَ)

 (33 – 31)البقره/  ﴾أَعْلَمُ غَْيبَ السَّمَوَاتِ ...  أَقُل لَّكُمْ إِنىُّ



قدرت تسخير و توانایي بهره برداري: خداوند با شناساندن توانایي انسان در تسخير آسمان و زمين و نشان دادن  -2 

براي انسان را ت زمين، تسخير همه آن چه در آسمان و زمين است قدرت او در بهره برداري از همه ظرفيت ها و موجودا

، این جلوه هاي کرامت، اعتماد و عزت نفس (13)الجاثيه/  ﴾وَ سَخَّرَ لَكمُ مَّا فىِ السَّمَوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ﴿ممکن دانسته است: 

یابد و جایگاه خود در نظام هستي را مي يانسان را چنان تقویت کرده است که اساسا کرامت ذاتي خود را در نظام هست

 شناساند.مي بهتر

 ﴾جَاعِلٌ فىِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً... لَ رَبُّكَ لِلْمَلَئكَةِ إِنىُّوَ إِذْ قَا﴿خالفت، خداوند آدمي را خليفه زميني خود معرفي فرموده است:  – 3 

 (34)البقره/ 

را حامل امانت الهي معرفي کرده است، همان امانتي که دیگر موجودات امانتدار ویژه و برجسته الهي: خداوند انسان  -4 

 لْإِنْسانُ ا حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَيْنَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا ﴿نتوانستند آن را تحمل کنند.: 

 حمل از آنها داشتيم، عرضه هاکوه و زمين و آسمانها بر را( الهيّه والیت و تکليف، تعهّد،) امانت ما) ﴾ جَهُوالً لُوماًظَ كانَ إِنَّهُ

 را يمعظ مقام این قدر چون) بود، جاهل و ظالم بسيار او کشيد دوش بر را آن انسان اّما هراسيدند آن از و برتافتند، سر آن

 (72 /ألحزابا)(! کرد ستم خود به و نشناخت

و از سرچشمه هاي بصيرت این است  (14)القيامه/  ﴾نَفْسِِه بَصِيرَةٌ بَلِ الْانسَانُ عَلىَ﴿بصيرت بر خویشتن ناپيداي خویش:  -5 

 – 216: صص1384)جوادي آملي،  (8)الشمس/  ﴾ورَهَا وَ تَقْوَئهَافَأَلهْمَهَا فجُ﴿که وي ملهم به تشخيص خير از شر است: 

220 ) 

همه مراتب نيازها،  آید اگرچه نظریه مزلو در نگاه بدوي صحيح است، ولي برآورده شدنمي چه از مطالب فوق برچنان

 گردد.مي فقط و فقط در سایه ایمان و قرب به خداوندي حاصل

 :عالئم بالینی شخصیت خودشكوفا

 بارتند از:انسان خودشکوفا عهاي ( نشانه 282-280: ص 1372از دیدگاه مزلو)آبراهام مزلو، 

 ادراك صحیح واقعیت -1 



خواهند باشد. قرآن کریم نيز بر این نکته تاکيد مي بينند نه آن گونه کهمي خود شکوفایان، جهان را همان گونه که هست

. لهو و لعب را ذاتي (36)محمد/ ()زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى است ﴾الدُّنْيَا لَعٌِب وَ لَهْوٌ إِنَّمَا الحْيوةُ﴿دارد چنانچه در آیه: 

 بدان خرسند نگردند. افراد تا ،دنيا معرفي

 پذیرش کلی طبیعت دیگران و خویشتن -2

پذیرند، و در صورت ارتکاب اشتباه به توجيه آن نمي پردازند، مي فرد خودشکوفا، طبيعت خود را همان صورتي که هستا

فَمَنْ تابَ مِنْ ﴿نمایند: َ مي صورت اشتباه به درگاه خداوند توبه د. از منظر قرآني نيز درنکنمي بلکه بابت آن معذرت خواهي

)هر کس پس )از کردار ناپسندش توبه کند و به صالح آید، خدا  ﴾ بَعْدِ ظُلْمِهِ َو َأصْلََح فَإِنَّ اللََّه یَتُوُب عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر رَحيمٌ 

 (39)المائده/است.  او آمرزنده و مهربان پذیرد، کهتوبه او را مى



 سادگی و طبیعی بودنخود انگیختگی،  -3

کنند. قرآن و آموزه هاي دیني نيز تظاهر مي در همه جنبه هاي زندگي صادقانه و بدون تظاهر رفتارخواستاران تحقق خود ،

 کسانى همان) ﴾ الْماعُونَ یَْمَنعُونَ وَ( 6) یُراؤُنَ  ُهمْ الَّذینَ﴿داند: مي و ریا را بر نتافته، آن را موجب بطالن عمل و گرفتاري دوزخ

الگوي معرفي شده در این زمينه، (6و7/ الماعون) !نمایندمى منع زندگى ضرورى وسایل از را دیگران و کنند،مى ریا که

اطعام مسکينان توسط حضرت علي )ع( از روي حب و عالقه الهي ایشان نسبت به یتيمان و بيچارگان و نه از روي رنگ 

)و طعام را در حالى که خود دوستش دارند به مسکين و یتيم و  ﴾حُبِّهِ ِمسْكيناً َو یَتيماً َو أَسيراً وَ یُطْعِمُونَ الطَّعاَم عَلى﴿و ریا بود. 

 (8)اإلنسان / خورانند اسير مى

 توجه به مسائل بیرون از خویشتن -4

ئل بيرون از خود نيز توجه دارند و وقتشان را در این راه افراد خودشکوفا سرشار از حس وظيفه شناسي هستند و به مسا

اهُوَن مِرُوَن بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ...االَ ﴿مواردي از مسئوليت هاي اجتماعي ایشان اشاره نموده است: به کنند. قرآن کریم مي صرف

کنندگان از منکر، و حافظان حدود )و مرزهاى( الهى )مؤمنان )... آمران به معروف، نهى  ﴾دُوِد اللَِّه...عَنِ الْمُنكَِر وَ الحْفِظُونَ لحِ

 (112)التوبه/ اند(...(حقيقى

 نیاز به خلوت و استقالل  -5

دهند . گرچه از تماس با دیگران پرهيز نمي مي افراد خود شکوفا به دیگران اتکا نمي کنند بلکه خلوت و تنهایي را ترجيح

 )مراقب خود باشيد( هستند. ﴾عَلَْيكُمْ أَنُْفسَكُم ﴿ان مصداق روشن آیه: به دیگران نيازي ندارند.آن کنند، ولي



 کنش مستقل -6

آنها با کشف این مطلب که ارضاي انگيزه هاي کمال، منشا دروني دارد هرگز براي کسب رضایت هاي دیگران به دنياي 

، نماد لنمي گردند. در آموزه هاي قرآني توک بيروني متکي نيستند از این رو در مقابل بحرانها و محروميت ها دچار آسيب

)و بر خدا توکل  ﴾َو عَلَى اللَِّه فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنُْتمْ مُؤِْمنينَ ﴿باشد: مي از ویژگي هاي واقعي مومنين روشن کنش مستقل است که

 (23)المائده/ (دکنيد اگر ایمان داری

 تازگی مداوم تجربه های زندگی -7

با احساس وجد و احترام و  تجربه هاي خاص خود را بدون توجه به این که تکرار شده باشد یا نه،افراد خود شکوفا، 

اید! )اى کسانى که ایمان آورده﴾یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ...﴿کنند. قرآن کریم نيز در آیه: مي شگفتي ستوده و تکرار

خواستار تجدید و تکرار ایمان آوردن مومنان گردیده است؛  (136)النساء / ایمان )واقعى( بياورید( به خدا و پيامبرش،... 

 چرا که هر لحظه از ایمان، تجربه اي تازه و فرح بخش است.

 تجربه های اوج -8

دهند یا بدان  کنند که گویي چيزي نيست که نتوانند انجاممي افراد خود شکوفا، آن چنان احساس قدرت و اعتماد به نفس

تبدیل شوند. بر اساس تصریح و اشارات قرآن، تنها مومنان واقعي با اتکا به قادر متعال، از تجربه هاي اوج و قدرت هاي 

 گل از من، انفرمبه ) ﴾ بِإِذْنی مَوْتىالْ تُخِْرجُ إِذْ وَ بِإِذْنی الْأَبْرَصَ وَ الْأَكْمَهَ تُْبرِئُ وَ بِإِذْنی طَيْراً فََتكُونُ فيها فَتَنْفُخُ ﴿مادي برخوردارند: 

 ىبيمار به مبتال و مادرزاد، کور و شدمى اىپرنده من، فرمان به و دميدى،مى آن در و ساختى،مى پرنده بصورت چيزى

 (110 / المائدة) ... کردىمى زنده من فرمان به( نيز) را مردگان و دادىمى شفا من، فرمان به را پيسى

 نوعدوستی  -9

خواستاران تحقق خود، نسبت به همه انسانها عميقا احساس همدلي و محبت دارند، قرآن کریم پيروان حقيقي پيامبران را 

)محّمد )ص( فرستاده خداست و کسانى  ﴾مْاْلكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنهَ أَشِدَّاءُ عَلىَ﴿کند که داراي این ویژگي باشند: مي کساني معرفي

خداوند یکي از ویژگي هاي مهم  (29)الفتح/رابر کّفار سرسخت و شدید، و در ميان خود مهربانند( که با او هستند در ب

لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ َعزیزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ ﴿الگوي بشریت را نيز رحمت او نسبت به مومنان: 

یقين، رسولى از خود شما بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به )﴾رَحيمٌ 

 براى جز را تو ما) ﴾ لِلْعالَمينَ رَحْمَةً  إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ ﴿بلکه همه جهانيان:  (128)التوبه/ (به مؤمنان، رئوف و مهربان است!



داند و با این روحيه، آماده کمک به بشریت هستند. همان گونه که پيامبر در مي (107 / نبياءاأل) .نفرستادیم جهانيان رحمت

 نمودند.مي عين سرسختي با کفار با مومنان رئوف و مهربان بود و در مشکالت با مومنان، ابراز همدردي

  تمایز میان وسیله و هدف -10 

شناخته، نزد آنان مقاصد مهمتر از وسایل دستيابي به آنهاست، در  افراد خودشکوفا، وسيله و هدف را از یکدیگر متمایز

اندیشند ولي در راه رسيدن به آن، از به کار گرفتن هر مي آموزه هاي قرآني نيز مومنان با جداسازي اگر چه به مقاصد

! ... دهفرستا پيش از چيز چه فردایش براى تا بنگرد باید کس هر) ﴾... لِغَدٍ قَدََّمتْ ما نَفْسٌ لَْتنُْظرْ ... ﴿کنند: مي وسيله دوري

  (18 /الحشر)

 حس طنز مهربانانه -11

گيرند که به همان پایه از سعادت مي خواستاران تحقق خود، داراي طنز فيلسوفانه هستند و تنها مورد تحسين کساني قرار 

 یَجْمَعُونَ  مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذِلكَ بِرَحْمَتِهِ وَ اللَّهِ لِبِفَضْ قُلْ﴿ روان برخوردارند. مومنان نيز که به فضل و رحمت الهي خشنودند:

  (58 /یونس) !«است بهتر اند،کرده گردآورى آنچه تمام از این، که شوند خوشحال باید خدا رحمت و فضل به: »بگو) ﴾

مؤمن شادي اش در چهره، )(حزنه فی قلبه المؤمن بشره فی وجهه و)هماره از چهره اي شاداب و پرنشاط برخوردارند: 

 و) ﴾ مُعِْرضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمْ  الَّذینَ وَ  ﴿گزینند: مي ( از سخنان بيهوده و لغو دوري333.()کلمات قصار،اندوهش در دل اوست

 گران را فراهمولي با مزاح و شوخي هاي صحيح موجبات مسرت دی (3 /المؤمنون) (گردانندروى بيهودگى و لغو از که آنها

 سازند.مي

 آفرینندگی -12

توان قدرت آفرینندگي حضرت مي نو آوري و آفرینندگي از دیگر ویژگي هاي افراد خود شکوفاست.در این راستاابتکار،  

ابتکارات حضرت خضر اشاره نمود. ابتکاراتي که حتي حضرت موسي را به تعجب واداشت. به و  (ليه السالم)ععيسي

 (61 /هود) ...(! واگذاشت شما به را آن آبادى و آفرید، زمين از را شما که اوست) ﴾... فيها اسْتَعْمَرَكُمْ وَ الْأَرْضِ  مِنَ كُمْأَنْشَأَ...﴿

  مقاومت در برابر فرهنگ پذیری -13 



 افراد خودشکوفا تا زماني که موضوعي برایشان داراي اهميت شخصي بسيار نباشد )باالخص در موضوعات اخالقي(

)و دلهایشان را محکم ساختيم در آن  ﴾قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَ رَبَطْنَا عَلىَ ﴿قواعد و هنجارهاي نادرست جامعه را بر نمي تابند: 

 (14)کهف/موقع که قيام کردند( 

  :نقد و بررسی

ات ز دیدگاه مزلو با آیاشتراکات چشمگيري در ميان ویژگي افراد خودشکوفا ابلکه و طور که مالحظه شد همگرایي  همان

 وحياني وجود داشت، ولي، آموزه هاي اسالمي از دو جهت با شاخص هاي مزلو متفاوت است:

 از جهت کمیت -1 

شود، پایه هاي آن مي قرآن نه تنها ویژگي هاي فوق را غنا بخشيده است، بلکه با افزودن خصائص ارزشي که بدان اشاره 

 به دست داده است: را تحکيم و زیربناي آن ها را نيز

 برخورداری از ایمان -1

برخورداري از ایمان است که شامل مواردي نظير ایمان به خدا، قيامت، مالئکه،  از ویژگي هاي بارز افراد خود شکوفا

 وکار( کسى است که به خدا، و روز رستاخيز، و)و نيک ﴾ امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ االَْْخِرِ وَ الْمَلَئكَةِ وَ الِْكتَابِ وَ النَّبِيِّن﴿کتاب، پيامبران: 

کسانى  (پرهيزکاران)) ﴾الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب﴿وغيب:  (177)البقره/فرشتگان، و کتاب )آسمانى(، و پيامبران، ایمان آورده( 

 آورند([ ایمان مىهستند که به غيب ]آنچه از حس پوشيده و پنهان است

 ر خداوندحفظ حرمت حضور در محض -2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ﴿ توان به برخورداري ایشان از ترس از خدا اشاره نمود:مي از دیگر خصائص بارز خودشکوفایان مومن

 گردد(مي مؤمنان، تنها کسانى هستند که هر گاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان) ﴾مكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُإِذَا ذُ

 جاء و امید نسبت به خالق خویشر -3

ان با خوش بيني ویژه اي به رحمت بي کران الهي اميدوارند؛ این اميد که مشتمل بر اميدواري به رحمت و غفران نموم

اید! که بر خود اسراف و ستم کردهاى بندگان من »)بگو:  ﴾قُلْ یَاعِبَادِىَ الَّذِینَ أَسْرَفُواْ َعلىَ َأنفُسِِهمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَِة اهلل﴿الهي: 

الَّذِینَ ءَامَنُواْ یُخْرِجُهُم  اللَّهُ وَلىِ﴿از رحمت خداوند نوميد نشوید(؛ اعتماد به وعده هاي الهي همچون خروج از ظلمات به نور: 



از ظلمتها، به سوى نور بيرون اند آنها را )خداوند، ولى و سرپرست کسانى است که ایمان آورده ﴾مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّور 

هُوَ الَِّذى ﴿باشد و آرامش رواني: مي ،(1)مومنون/ مؤمنان رستگار شدند ﴾قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴿برد.( و رسيدن به رستگاري: مى

ست که آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل کرد تا ایمانى )او کسى ا ﴾م دُواْ إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانهِدَاىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَأَنزَلَ السَّكِينَةَ ف

 الَّ أَ خَلْفِهِمْ مِنْ بِهِمْ یَلْحَقُوا لَمْ بِالَّذینَ یَسْتَْبشِرُونَ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما فَرِحينَ ﴿و نشاط در امورَ  (4)فتح/بر ایمانشان بيفزایند( 

 و خوشحالند است، بخشيده ایشان به خود فضل از خداوند که فراوانى نعمتهاى بخاطر آنها) ﴾نَیَحَْزنُو هُمْ  ال وَ  عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

 آن رد را آنها برجسته مقامات زیرا) خوشوقتند ،[آینده شهيدان و مجاهدان] اندنشده ملحق آنها به هنوز که کسانى بخاطر

 (170 /عمرانآل) .داشت اهندخو غمى نه و آنهاست، بر ترسى نه که( دانندمى و بينندمى جهان

 احساس مسئولیت در امور -4 

کنند. به عنوان نمونه در پرداختن به امور عبادي مي خودشکوفایان، در امور اعتقادي، اخالقي و عملي احساس مسئوليت

، روزه: (55المائده/) دارند(ها که نماز را برپا مىاند همان)آنها که ایمان آورده ﴾الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلَوةَ ﴿نظير نماز: 

الَّذِینَ  ایَأَیهُّ﴿، حج: (183)البقره/ (اید! روزه بر شما نوشته شده)اى افرادى که ایمان آورده ﴾یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴿

اید! شعائر و حدود الهى )و مراسم حج را محترم بشمرید! و مخالفت ى که ایمان آورده)اى کسان ﴾اللَّهِ ئرِاءَامَنُواْ لَا تحُلُواْ شَعَ 

دهند و در امور اجتماعي نيز احساس مي که همه این امور را با خلوص نيت انجام (2)المائده/با آنها( را حالل ندانيد( 

 اجازهىب باشند، او با مهمّى کار در که هنگامى )... ﴾...  یَْستَأْذِنُوهُ حَتَّى هَبُوایَذْ لَمْ جاِمعٍ أَمْرٍ عَلى مَعَهُ كانُوا إِذا ... ﴿مسئوليت دارند. 

 (62/ النور) ...گيرندمى اجازه تو از که کسانى روندنمى جایى او

د! ای)اى کسانى که ایمان آورده ﴾یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود﴿وفاداري به عهد و پيمان:  همچنين در زمينه رعایت امانت،

)حق پيمانه و وزن را ادا کنيد(  ﴾فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَ الْمِيزَان﴿و درستي کيل و ترازو:  (1)مائده/به پيمانها )و قراردادها( وفا کنيد( 

اید! کامًلا قيام به )اى کسانى که ایمان آورده ﴾هللدَاءَشهُامِينَ بِالْقِسْطِ ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّیَأَیهُّ﴿، شهادت دادن: (85)اعراف/

ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یَسْخَرْ یَأَیهُّ﴿، حفظ حریم افراد و مسخره نکردن ایشان: (135)النساء/عدالت کنيد! براى خدا شهادت دهيد( 

، نداشتن (11)حجرات/ ن شما گروه دیگر را مسخره کنند(اید! نباید گروهى از مردا)اى کسانى که ایمان آورده ﴾قَوْمٌ مِّن قَوْم

ان )و )و بسيارى از شریک ﴾بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُوا لَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلىَوَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الخْ﴿غل و حسد نسبت به سایر مؤمنان: 

ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ یَأَیهُّ﴿، پرهيز از غيبت و تجسس: (24)ص/( دهکنند، مگر کسانى که ایمان آوردوستان( به یکدیگر ستم مى

ارى از گمانها اید! از بسي)اى کسانى که ایمان آورده ﴾سَّسُواْ وَ لَا یَْغتَب بَّعُْضكُم بَعْضًاإِثْمٌ وَ لَا تجَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنُّ نِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنُّاجْتَ

ت چ یک از شما دیگرى را غيبضى از گمانها گناه است و هرگز )در کار دیگران( تجسّس نکنيد و هيبپرهيزید، چرا که بع



ا ممُِّ﴿و صدقه:  (177)البقره/ پردازد()و زکات را مى ﴾ءَاتىَ الزَّكَوة﴿، همدردي با دیگران با پرداخت زکات: (12)حجرات/ نکند(

از ویژگي هاي بارز اخالقي  (3)البقره/ کنند.ایم، انفاق مىزى دادههبى که به آنان رو)و از تمام نعمتها و موا ﴾رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون

 ایشان است.

 از جهت کیفیت -2

 شود که به نظر نگارنده فرصت دیگری برای ارزیابی الزم دارد.از جهت کیفیت نیز اختالفات بسیاری مشاهده می



 جمع بندی و نتیجه مباحث

نشانه ها نيز این حقيقت روشن شد که خودشکوفایي از دیدگاه روانشناساني، همچون آبراهام از بررسي تطبيقي شاخصه و 

ميد ا ،و از نشانه ها و شاخصه هایي همچون ایمان به خدامزلو به نشانه و شاخصه هاي تعالي حيات مادي اختصاص یافته 

ي است و این نظریه را فاقد جامعيت احساس مسئوليت در امور معنوي و اجتماعي ته خداوند، به و حفظ حریم نسبت

 نسبت به بخش متعالي انسان ساخته است.
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