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چکیده
تحول روانی ،یکی از مسائل مهم روانشناسی است .امروزه علمی بهنام روانشناسی ژنتیک بکهعنکوان یککی از
شاخههای روانشناسی تجربی ،به مبحث تحول روانی میپردازد؛ اما در معارف اسالمی بهویژه نهج البالغکه ،بکه
این موضوع به طور جدی تأکید شده است .البته از آنجا که معارف اسالمی ،برخالف دانشهای تجربکی ،نگکاه
مادی به روان انسان ندارد ،نظام تحولی آن نیز بهسان نظامهای تحولی مبتنکی بکر علکوم آزمایشکگاهی نیسکت.
پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به ماهیت روان انسان و تحول روانی ،از منظر معارف اسالمی بهویژه
نهج البالغه پرداخته است .از منظر این معکارف ،روان انسکان متشککل از دو سکاحت جکوهری و روحکانی اسکت.
بدین ترتیب ،تحول روانی هم در این دو ساحت مطرح می شود .تحول در ساحت جوهری ،بکه سکه حالکت قابکل
تصوّر است :تحول در اصل ساحت جوهری ،تحول در ویژگیهای ذاتی آن و تحول در ویژگیهکای ططکری آن.
براساس معارف اسالمی ،بهویژه نهجالبالغه ،تحول روانی در حالکت اول و دوم ممککن نیسکت ،امکا در برخکی از
اقسام حالت سوم امکانپذیر است .بر همین اساس ،تحول در ساحت روحانی نیز امکانپذیر است و به چهار نوع
تحول تقسیم میشود :انضمامی ،تکاملی ،انفکاکی و تناقصی.
کلیدواژهها :ماهیت تحول روانی ،تحول روانی ،انواع تحول ،تحول جوهری ،تحول روحانی ،نهجالبالغه.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس طارابی دانشگاه تهران
 .2دانشآموخته دکتری مدرسی معارف اسالمی پردیس طارابی دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری قرآن و مستشرقین جامعه المصطفی العالمیه
* :نویسنده مسئول
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بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسالمی...

 .1مقدمه
امروزه علم روانشناسی بهعنوان یکی از شاخههای علوم انسانی ،بهصورت طراگیری در زنکدگی مکردم وارد
شده است .گاهی به نظر میرسد که برخی از مسائل این علم ،در تضاد با علکوم اسکالمی و حتکی طلسکفی
هستند یا اساساً تلقی میشود که هیچ ارتباطی بین این علوم با یکدیگر نیست؛ اما واقعیت امر حاکی از آن
است که به رغم تفاوتهایی که در مبانی و روشهای ایکن علکوم وجکود دارد ،دیکن دربکاره روانشناسکی،
مطالب مفید و سازنده ای دارد و آثار این مطالب در ایجاد روحیه مناسب و بانشاط برای زنکدگی انسکان بکه
شدت مؤثرند؛ زیرا دین برای زندگی بشر آمده است و درصدد است تا با معارف خود ،به زندگیاش ،در ابعاد
دنیوی و اخروی معنا بخشد و برای رسیدن به این هدف برنامههای جامعی دارد که یکی از این برنامههکا،
شناخت و تقویت روان انسان است.
از آنجا که انسان نیاز دارد تا ابعادِ (ساحتها) وجودی خود را بشناسد و بدانکد ککه در هکر یک از ایکن
ساحتها ،بر اساس دورههای مختلف زندگی ،با تحوالت و تغییراتی بهصورت تکوینی مواجه است ،بهویکژه
آنکه اطالع از این مسائل میتواند در استمرار آرامش روانی او مؤثر باشد ،بدین منظکور ،معکارف اسکالمی
بهویژه نهجالبالغه ،به معرطی ساحتهای وجودی انسان میپردازند و نیز نکوع تحکول در هکر یک از ایکن
ساحتها را بیان میکنند؛ ولو آنکه در بیشتر مواقع نمیتوان جلوی این تحول را گرطت و امری قهری در
حیات انسان است ،ولی شناخت آن در مسیر برنامهریزی جامع برای همه دورههکای زنکدگی مفیکد اسکت،
بهویژه آنکه گاهی عامل این تحول ،اختیار خود انسان است و او میتواند جلوی تحوالت منفی روانکی در
زندگی خود را بگیرد.
در همین راستا ،این مقاله در صدد است که مسألة تحول روانی انسان را ککه امکروزه برخکی از زوایکای
جزئی آن ،بهصورت بینرشتهای مورد بحث قرار گرطته است ،بهصورت مبنایی و با تکیه بر منکابع اسکالمی
بهویژه نهجالبالغه بررسی کند.
 .1-1بیان مسأله

هدف ما از طرح این بحث ،آن است که ماهیت روان انسان و انواع تحوالتی که روان انسان درگذر زندگی
از حیث ساختاری ،با آن مواجه میشود ،از منظکر معکارف اسکالمی بکه ویکژه نهکجالبالغکه تبیکین نمکاییم.
درحالیکه روانشناسان غربی تحکول روانکی انسکان را براسکاس تجربکه و علکوم آزمایشکگاهی و در ابعکاد
محدودی توصیف مینمایند ،اما مسألة اساسی این است ککه معکارف اسکالمی بکهویکژه معکارف مکأخوذ از
نهجالبالغه نیز همین ماهیت و محدودیت را برای تحول روان انسان تعریف و توصیف مینمایند؟
به همین منظور ،تالش شده با روش توصیفی-تحلیلی ،به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .1ماهیت «روان انسان» از دیدگاه معارف اسالمی ،بهویژه نهجالبالغه چیست؟
 .2تحول روانی از دیدگاه معارف اسالمی ،بهویژه نهجالبالغه شامل چه ساحتها و دارای چه انواعی است؟
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 .2-1پیشینۀ پژوهش

تحول روانی ،یکی از شاخههای مهم علم روانشناسی است .علمی بهنام روانشناسکی ژنتیک  ،بکهعنکوان
یکی از شاخههای روان شناسکی تجربکی ،بکه مبحکث تحکول روانکی مکی پکردازد« .ژنتیک » در اصکطالح
زیستشناسان متأخر ،برای بیان مکانیزمهای وراثت (تحوالت پیش از جنینی) بهکار میرود ،ولکی پکیش از
آنکه زیستشناسان اصطالح ژنتی را به این معنا بهکار ببرند ،ایکن اصکطالح را روانشناسکان نیمکه دوم
قرن نوزدهم بهکار میبردند .روان شناسی ژنتی در نزد روانشناسان ،بررسی تحوالت روانکی بعکد از دوره
جنینی است و به «تحول روانی» نیز شهرت دارد .این مسأله در نیمه دوم قرن بیستم ،رونک چشکمگیکری
یاطت و روانشناسانی همچون آرنولد گزل ( ،)Arnord Gesellهنری والُکن ) (Henri Wallonو پیکاژه
) ،(Piagetبه ترسیم نظام تحولی روان انسان پرداختند (منصور.)166-66 :1331 ،
بررسی مسألة روان انسان و به تبع مسألة تحول روانی ،سابقهای دیرین در آثکار کهکن داشکته و منکابع
طلسفی و دینی نیز به این دو مسأله پرداختهاند .بهرغم اختالف دیدگاههایی که درباره اصل روان انسان ،در
این آثار وجود دارد ،نقطه اشتراکی بین آنچه که روانشناسان در مطالعات تجربی در زمینکه تحکول روانکی
بدان پرداخته یا آنچه که در نظریات طیلسوطان و یا آنچه که در معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه در این
زمینه مورد توجه بکوده ،وجکود دارد و آن ایکن ککه مقصکود از تحکول روانکی از هکر سکه منظکر ،تحکول در
ساختارهای وجودی انسان است ،نه شخصیت اکتسابی و یا پدیده های رطتاری که گاه این مسأله از سکوی
نویسندگان معاصر مورد غفلت واقع شده است.
اما تفاوتهای اساسی نیز در زمینه اصل روان انسان و تحول روانی او ،بکین سکه رویککرد پکیش گفتکه
وجود دارد.
روانشناسان غربی ،تحول روانی را بهطور غالب مبتنی بر علوم آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل طیزیکی
ذهن انسان قرار میدهند .بر این اساس ،روانشناسان ،روان انسان را بر همان آثاری ککه در اکاهر جسکم
انسان بروز ندارد ،ولی در الیههای پنهانی مغکز و سیسکتم عصکبی وجکود دارنکد و مکیتکوان بکا مطالعکات
طیزیولوژیکی مغز ،به این آثار دست یاطت ،اطالق می کنند .بر اساس این اصطالح که تا پکیش از پیکدایش
روان شناسی تجربی رایج نبوده است ،الزم نیست تا برای روح وجود عینی قائل شویم (میزیاک16 :1336 ،
و  66-33و 933؛ هوپر23 :1332 ،؛ مورطی133-33 :1331،؛ کاردان.)163-163 :1331 ،
اما براساس علمالنفس طلسفی ،روح وجود عینی داشکته و انسکان مخلکوقی دو سکاحتی اسکت؛ سکاحت
طیزیکی و ساحت روحانی .همچنین طیلسوطان معتقدند که ساحت روح نسبت به ساحت جسم اصکالت دارد؛
بنابراین ،مقصود از روان همان روح است و منظور از تحول در روان ،همان تحول در روح است (ابکنسکینا،
963 :1969؛ مالصدرا133 :1333 ،؛ همو323-323/3 :1333 ،؛ همکو233 :1333 ،؛ همکو-933 :1363 ،
366؛ همو363 :1336 ،؛ همو.)961 :1332 ،
از منظر معارف اسالمی نیز که به تفصیل در متن مقاله مورد بررسی قرار خواهکد گرطکت ،انسکان دارای
سه ساحت طیزیکی ،روحانی و نورانی (جوهری) است .ساحت طیزیکی ،نکازلتکرین مرتبکة وجکودی انسکان
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است و دو ساحت دیگر ،به ترتیب از ساحتهای اساسی و بنیادین انسان هستند؛ بنابراین مقصود از روان از
این منظر ،همین دو ساحت اخیر هستند و تحول روانی در این دو ساحت مطرح میگردد.
مقاالتی در تبیین تحول روانی با رویکردی تلفیقی بین روش تجربی و روش دینکی ،بکه رشکته تحریکر
درآمده که مهمترین آنها بدین قرارند« :ارزیابی تحول روانی -معنوی در درمکانگری مراجعکان مکذهبی»
نوشتة آقای جان بزرگی و «رابطة سطح تحول روانی -معنوی و احساس تنهایی بکا اضکطراو وجکودی در
دانشجویان» نگاشتة خانم دلجو (جانبزرگی36-93 :1336 ،؛ دلجو.)29-3 :1332 ،
اما مطالبی که دو مقالة یاد شده ارائه میکنند ،بهرغم آنکه بهطورکلی با مسکألة تحکول روانکی ارتبکاط
دارند ،ولی با اصطالح «تحول روانی» -که به بررسی آن دسته از تحوالت روانی که حالتی ساختاری دارند
میپردازد  -تطابقی ندارد؛ ضمن اینکه هر دو مقاله بیشتر به کارکرد تحول معنوی و مذهبی پرداختکهانکد؛
مقالة اول به نقش آن در درمان بیماران توجه کردهاست و مقالة دوم به نقش رطع نگرانی و اضطراوهکای
موجود توجه دارد .همچنین ،هر دو مقاله در روش بحث ،بهسان روانشناسان تجربی ،از مقیاسهای آماری
بهره گرطتهاند.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه با رشد طزاینده علوم میانرشتهای و تعاملی که علوم مختلف با علوم دینی دارند ،بازشناسی موضکوع
تحول روانی از دیدگاه معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه ککه مشکتمل بکر آمکوزههکایی انسکانشکناختی و
روانشناختی واالیی هستند ،ضرورتی انکارناپذیر است؛ چنانکه این ضکرورت بکهطکور خکاب بکا تفکیک
موضوع تحول روانی و استقالل آن از حوزة روانشناسی ،بیش از پیش احساس میشود.
اما در این مقاله با پاسخ به دو پرسشی که در بیان مسأله مطرح شد ،ضمن آنکه میتوانیم بکه معکارف
اسالمی در حوزه تحول روانی دست یابیم ،میتوانیم در آینده از این معارف در طراحی برنامههای راهبردی
سالمت روان نیز بهره ببریم .ضمن اینکه از ویژگیهای این مقاله ،بررسکی مسکألة مکذکور ،بکا تأکیکد بکر
آموزههای نهجالبالغه است؛ بنابراین ،نوشتار پکیشرو ،بکه بررسکی تحکول روانکی انسکان از منظکر معکارف
اسالمی بهویژه نهجالبالغه توجه کرده و ابعاد مختلف آن را بررسی میکند و از این جهات ،پژوهشی بکدیع
محسوو میگردد که ضرورت و اهمیت آن را توجیه مینماید.
 .2بحث
 .1-2ماهیت روان انسان

برای درک درست مسألة تحول روانی از منظر معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه ،ابتکدا بایکد ماهیکت روان
انسان تبیین شود .از آنجا که مسألة روان ،یکی از بحثهایی است که مشترک بین علکوم طلسکفی ،روان-
شناسی و دینی است ،بنابراین الزم است که دیدگاههای مختلف مطرح شده در این علوم مورد توجکه قکرار
گیرد.
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روانشناسی با عنوان علمالنفس ،قرنهای متمادی بهعنوان یکی از شاخههای اصلی طلسکفه در مراککز
علمی جهان ،تدریس میشد و کمتر طیلسوف و متفکری را از زمان ارسطو تا مالصدرا میتوان یاطکت ککه
به این مباحث نپرداخته باشد .روان از دیدگاه آنان ،بُعد روحانی انسکان اسکت (میزیکاک 16 :1336 ،و 933؛
کاردان.)163-163 :1331 ،
در حوزة طلسفة اسالمی دو نظریه در مورد روح وجود دارد که هر دو بکه حکدو روح اشکاره دارنکد؛ بکا
تفاوتی که هر ی از دو نظریه در کیفیت حدو روح معتقدند .نظریة اول منتسب به ابن سکینا بکوده و بکر
گفته از طلسفه مشائی (ارسطویی) است .براساس ایکن نظریکه ،روح از همکان آغکاز آطکرینش انسکان دارای
استقالل بوده و در قالب هویتی جداگانه و بهعنوان حادثی روحانی همراه با خلقت بدنش به او اعطکا شکده
است( .ابنسینا )963 :1969 ،نظریة بعدی که به مالصدرا طیلسوف شهیر دنیای اسالم منتسکب اسکت ،آن
است که انسان در طی طرایند رشد طبیعی و جسمانی به ابعاد مختلف روحانی میرسد .بر همین اسکاس ،از
دیدگاه این طیلسوف ،نفس حاد جسمانی است که با روح ،بقا و استقامت مییابد (مالصدرا133 :1333 ،؛
همو323-323/3 :1333 ،؛ همو233 :1333 ،؛ همو366-933 :1363 ،؛ همکو363 :1336 ،؛ همکو:1332 ،
.)961
امروزه روانشناسی تجربی ،به تبیین ماهیت روان انسان با رویکرد تجربی میپردازد؛ زیکرا اندیشکهوران
غربی در دوران مدرنیته ،بهتدریج از روش های طلسفی در تحقیقات انسان شکناختی ،بکه سکمت روش هکای
تجربی روی آوردند .روانشناسی هم از این تحول دور نبود .بر این اساس روانشناسکان ،در پکژوهشهکای
روانشناسی ،بهجای نتایج عقلی مرسکوم در علکمالکنفس طلسکفی ،بکر نتکایج آزمایشکگاهی -ککه بکر روی
اندامهای طیزیکی بهخصوب مغز انسان ،انجکام مکیگیکرد -و همچنکین تجزیکه و تحلیکل علمکی ،تأکیکد
بیشتری کردند (میزیاک163 :1336 ،؛ کاردان.)163-163 :1331 ،
در دورة مدرنیته ،عمدهترین نظریهای که تبیین ماهیت روان انسان ،متکأثر از آن اسکت ،نظریکة تکامکل
است .نظریة تکامل که داروین آن را تئوریپردازی کرد ،انسان را تکاملیاطته انکواع دیگکر حیکوان معرطکی
میکند که این تکامل بهصورت تدریجی شکل گرطته اسکت (بهکزاد 313-316 :1333 ،و )392-336؛ امکا
این نظریه دو نوع تقریر مختلف در میان اندیشهوران غربی داشته اسکت .براسکاس تقریکری دینکی از ایکن
نظریه ،منظور از تکامل انسان ،ارتقاء او از ویژگیهای محض حیوانی ،به ویژگیهای طراحیوانی است .البته
این تقریر مانند تقریر بعدی که بیان خواهد شد ،به ساحتی حقیقی و عینی به نکام روح بکاور نکدارد؛ امکا در
تقریری دیگر از این نظریه ،انسان ،موجود طیزیکی محض است؛ بنابراین تقریر ،تفاوت قابکلتکوجهی بکین
انسان و حیوان نیست (مورطی.)133-33 :1331 ،
بدینترتیب ،مهمترین ویژگی دستاوردهای جدید روانشناختی تجربی متأثر از نظریة تکامکل ،آن اسکت
که بر بعد جسمانی انسان تأکید میکند که در تقابل با اندیشههای دوگانهانگاری طلسفی 1است .بکر همکین
 .1دوگانهانگاری یعنی اعتقاد بهوجود دو بعد جسمانی و روحانی در انسان که طالسفه از دیرباز بدان ملتزم بودند (مورطی.)63-33 :1331 ،
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اساس ،ذهن انسان که در بینش دوگانهانگاران طلسکفی ،بُعکدی از ابعکاد روان بکهشکمار مکیرود ،در بیکنش
تکاملگرایان ،چیزی جز سلولهای طیزیکی مغز نیست (همان).
اما نصوب دینی نیز به شناخت ماهیکت روان انسکان تکوجهی ویکژه دارنکد .معکارف اسکالمی بکهویکژه
نهجالبالغه ،ضمن آنکه بر ساحتهای دوگانة طیزیککی و روحکانی مطکرحشکده در نظریکة طلسکفی تأکیکد
میکنند ،از ساحت سومی نام میبرند که ساحت نورانی است .از این منظکر ،انسکان موجکودی سکهسکاحتی
است :ساحت نورانی ،ساحت روحانی و ساحت جسمانی .انسان در مرحلة تکوین ابتدایی ،بهصکورت سکاحت
نورانی پدید میآید و در مرحلة خلقت ،بهترکیبی از جسم و روح میرسد .1البته بکر همکین اسکاس ،سکاحت
نورانی ،با تفاوت مراتب آن در انسان و دیگر مخلوقات و همچنکین تفکاوت آن در میکان اقسکام انسکانهکا،
ساحتی مشترک میان همه مخلوقات است .بر همین اساس ،ساحت یادشده ،ساحتی جوهری و بنیکادین در
وجود انسان به شمار میآید که حتی بر ساحت روحانی تقدم دارد؛ چنانکه بعد از ساحت جوهری ،سکاحت
روح نسبت به ساحت جسم انسان برتکری دارد (خطبکه1/؛ دیکوان139 :1911 ،؛ کلینکی 232/1 :1363 ،و
231/2؛ صدوق262/1 :1333 ،؛ همو 113 :1333 ،و 163؛ تمیمی آمدی ،بیتا933/1 :؛ بکری-3 :1911 ،
6؛ شعیری ،بیتا3 :؛ استرآبادی121 :1963 ،؛ بحرانی33/9 :1339 ،؛ همو169/3 :1913 ،؛ طیض کاشکانی،
233 :1331؛ همو331/1 :1913 ،؛ قمی مشهدی193/3 :1363 ،؛ مجلسکی 16/13 :1969 ،و 22-21/23؛
هاشمی خویى)169-163/3 :1966 ،
براساس خطبة  1نهجالبالغه ،انسان دارای دو ساحت جسمانی و روحانی است .بر همین اساس ،ساحت
روحانی نقشی بنیادیتر از ساحت جسمانی دارد؛ چنانکه میطرماید« :خداونکد انسکان را از خکاک آطریکد...
سپس در انسان از روح خود دمید تا اینکه (جسم بی جان و رم انسان) بکه شککل انسکانی درآمکد؛ دارای
ذهنی پرکار ،طکری خلّاق و اعضایی خدمتگزار و ( »...خطبه.)1/
در عبارت پیشگفته ،بنیادی بودن ساحت روحانی ،از ویژگیهای طراطیزیکیای که بر دمیده شکدن روح
متفرع شده ،قابل استنباط است.
همچنین حضرت علی(ع) در روایاتی ،بر وجود ساحت نورانی در انسان و برتری آن نسبت به دو ساحت
دیگرش ،تأکید کردهاند .امام علی(ع) در یکی از این روایات میطرماید« :همانا خداوند متعال احکد واحکدی
بود که در یگانگیاش بیهمتا بود .سپس بکا کلمکهای سکخن گفکت ککه از آن نکوری پدیکد آمکد .سکپس
محمد(ب) و همچنین من و ذریهام را از همان نور خل کرد .سپس به کلمکهای سکخن گفکت ککه از آن،
روح پدیدار شد پس آن روح را در آن نور جای داد ( »...مجلسی 16/13 :1969 ،و )31-23/13
حضرت در این روایت ،از تقدم پیدایش ساحت نورانی بر ساحت روحانی سخن گفته که حاکی از برتری
این ساحت نسبت به ساحت روحانی است.
 .1منابع لغوی هم به تفاوت معنایی تکوین و خلقت اشعار دارند؛ بهطوریکه با تأکید بر بساطت معنایی «تکوین» که بکر اصکل وجکود داللکت دارد،
«خلقت» را حاصل ترکیبی از ابعاد مختلف موجود میدانند (طراهیدی131/9 ،1963 ،؛ ابناثیر جکزری211/9 ،1363 ،؛ طریحکی 6 ،133/3 ،1333 ،و
363؛ طیومی393 ،136 /2 ،1919 ،؛ ابنمنظور369 -363 :13 ،33-33 :16 ،1919 ،؛ راغب اصفهانی.)236 :1912 ،
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اندیشهوران مسلمان با بهرهگیری از این نوع روایات ،به تبیین ساحت نورانی انسان پرداختهاند (هاشمی
خویى169-163/3 :1966 ،؛ مازندرانی 166 ،32 ،33/1 :1332 ،و 263؛ حسکینی همکدانی-13/1 :1363 ،
.)13
بدین ترتیب می بینیم که نوع نگاه به ماهیت روان در بینش دینی و تجربی و حتی طلسفی ،از نظر تعداد
ساحتهایی که برای انسان قائلاند ،تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
 .2-2انواع تحول روانی

براساس معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه می تکوان تحکول روانکی را در دو سکاحت نکورانی (جکوهری) و
روحانی مطرح کرد .ساحت جوهری ،خود بر ویژگیهای ذاتی و ططری مشتمل است .ساحت روحکانی هکم
چهار بعد دارد :بعد بدنی (حیاتی) یا به تعبیر دانشمندان تجربی همان بیولوژی بدن ،بعد شهوت یا همانکه
مظهر خواهشهای نفس است ،قوت (ناطقه) که نماد اراده است و ایمان که نماد عقالنیت بهشمار میآید.
 .1-2-2تحول جوهری

پیش از آنکه از امکان تحول جوهری سخن بگوییم ،ابتدا الزم است به دلیل اهمیتی که ساحت جکوهری
دارد ،از علت و ضرورت تقدم این ساحت بر دیگر ساحتها بحث کرده و بکا ابعکاد آن آشکنا شکویم .ضکمن
اینکه آشنایی با این ابعاد ما را در تفکی بین مراتبی از این ساحت که در آن تحول غیکرممککن اسکت و
مراتبی دیگر که امکان تحول در آن وجود دارد ،کم خواهد کرد.
تکوّن انسان از ساحت نورانی (جوهری) مشترک با سایر مخلوقات ،مقتضای اصل عقلی «سنخیت بکین
علت و معلول» است .این اصل اقتضا دارد که موجودات ،در اولین مرحلة پیدایش ،در قالب هکویتی نکورانی
تجلی کنند؛ چهبسا به همین مناسبت باشد که کلمه «نور» در سوره انعام ،در شکل مفکرد و «المکات» در
قالب جمع بهکار رطته است (انعام.)1/
به طرض نپذیرطتن این اصل ،میتوان از راه حکمت و عدالت الهکی نیکز پیکدایش مخلوقکات از سکاحت
نورانی را ثابت کرد .بر این اساس ،برخورداری مخلوقات از ساحت مشترک نور ،کاری حکیمانه است؛ زیکرا
نور خالصترین جواهر است و ساحتی بهتر از آن برای پیکدایش مخلوقکات وجکود نکدارد .بکهدلیکل همکین
ارجحیت نور بر هر نوع عنصری ،پروردگار متعال در قرآن خکود را «نکور» توصکیف مکیطرمایکد (نکور.)33/
همچنین تکوین ابتدایی همه مخلوقات به ی رویه از ساحت نور ،به عدالت خداوند متعال نزدی تر است؛
زیرا این امر موجب میشود تا هر ی از انواع مخلوقات ،بر نکوع دیگکر مزیتکی نداشکته باشکند و براسکاس
اختیار اولیه برخاسته از ساحت جوهری ،امانت الهی را بپذیرند و یا از تحمل آن سرباز زنند (احزاو.)32/
اما اختیار در معنای وسیعتر ،در مراحل بعدی تکوین؛ یا همان خلقت ترکیبی ،به انسکان داده مکیشکود؛
چنان که مقصود از امانت از دیدگاه مفسران ،اختیار و یا یکی از لوازم آن مثل والیت (اطاعتپذیری) اسکت
که مخلوقی مثل انسان ،بهواسطه آن ،دارای قدرت انتخاو بیشتکر و در نتیجکه کیفکر و یکا ثکواو بیشکتر
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میگردند (همان؛ ابوالفتوح رازی23/13 :1963 ،؛ طبرسکی339/3 :1332 ،؛ سکیدبنقطکب233/3 :1912 ،؛
طباطبایی.)336-393/16 :1336 ،
حال بعد از حل این مسأله ،این میتوان از امکان و یا عدمامکان تحول جوهری با تفکی بکین سکه
مقوله ذیل سخن گفت :الف .تحول در اصل ساحت جوهری؛ و .تحول در ویژگیهای ذاتی آن؛ ج .تحول
در ویژگیهای ططری آن.
 .1-1-2-2تحول در اصل ساحت جوهری

با توجه به مطالبی که در باو تکوین جوهر انسان از ساحت نورانی و ارتباط آن با اختیار انسان مطرح شکد
(انعام1/؛ نور33 /؛ احکزاو32/؛ خطبکه1/؛ دیکوان139 :1911 ،؛ ابوالفتکوح رازی23/13 :1963 ،؛ طبرسکی،
339/3 :1332؛ تمیمی آمدی ،بیتا933/1 :؛ بکری6-3 :1911 ،؛ شکعیری ،بکیتکا3 :؛ اسکترآبادی:1963 ،
121؛ بحرانی33/9 :1339 ،؛ همو169/3 :1913 ،؛ طیض کاشانی233 :1331 ،؛ همو331/1 :1913 ،؛ قمی
مشهدی193/3 :1363 ،؛ مجلسی 16-3/13 :1969 ،و 22-21/23؛ هاشمی خکویى169-163/3 :1966 ،؛
سیدبنقطب233/3 :1912 ،؛ طباطبایی ،)336-393/16 :1336 ،امککان تحکول در اصکل سکاحت نکورانی
منتفی است؛ زیرا تحول در ساحت نورانی ،تبدل در ذات است و تبدل در ذات ،محال .این نکوع تحکول ،بکا
اصل سنخیت بین علت و معلول مناطات دارد و نیز با حکمت الهی و نیز عدالت او ناسازگار است؛ یعنی اگر
مخلوقات بهطور مساوی دارای جوهر مشترک نبودند ،نمی توانستند نوعیت خود را تعیین کننکد و از همکان
اول هر ی از مخلوقات با طعلیت خاصی تحق مییاطت و امکان تکامل وجودی در مورد آن امککانپکذیر
نبود؛ بنابراین ،تحول در این زمینه مساوی با حذف انتخاوگری نخستین انسان و سکایر مخلوقکات اسکت؛
درحالیکه بنابر معارطی که بیان شد ،این انتخاو گکری بکه حککم تککوینی خداونکد ،از همکان اول تککوین
مخلکوقات ،وجود داشته اسکت (احککزاو32/؛ ابوالفتککوح رازی23/13 :1963 ،؛ طبککرسی339/3 :1332 ،؛
سیدبنقطب233/3 :1912 ،؛ طباطبایی.)336-393/16 :1336 ،
 .2-1-2-2تحول در ویژگیهای ذاتی

عالمه طباطبایی در ذیل آیة  13سوره رعد 1درباره تحولناپذیری برخی از ویژگیهکای ذاتکی مخلوقکات،
میطرماید که تذلل و تواضع همه مخلوقات در برابر ساحت پروردگارشان ،خضکوع و تکذلل ذاتکى اسکت؛ از
این رو ،هیچ موجودى از آن منف و متخلف نیست و امکان سرکشی هکیچ موجکودی از آن وجکود نکدارد؛
چنانکه در قرآن آمده« :پس به آسمان و زمین گفت :به طوع و رغبت و یا جبر و کراهکت هکم ککه شکده
بیایید! گفتند :به طوع و رغبت آمدیم» (طصلت11/؛ طباطبایی.)321/11 :1336 ،
البته از دیدگاه وی ،مخلوقات عالوه بر ویژگیهای ذاتی ،دارای طبیعت و غرایز متمایل به حیات مکادی
هم هستند؛ از اینرو ،در مواقعی که مخلوقات در مسیر تکامل خود به موانع مختلفى ماننکد مکر  ،طسکاد،
آطات و مرضها برمیخورند که برخالف اقتضاى طبیعتشان است ،سکجود و خضکوع آنهکا ،از روی اککراه
 .1خداوند متعال در این آیه میطرماید« :تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند -از روى اطاعت یا اکراه -و همچنین سایههایشان ،هر صبح و
عصر براى خدا سجده مىکنند».
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است؛ ولی در هر حال این خضوع آنها نوعی تذلل ذاتی بهشمار میآید؛ زیرا همه مخلوقات ،بکه نکوعی در
تمام شئون تکوینی 1،ساجد و خاضع در برابر امر خدا هستند -چه این امر از روی اختیار باشد و چه از روی
اکراه (طباطبایی.)322-321/11 :1336 ،
با توجه به تفکی بین مقام ذات و طبیعت در کالم عالمکه طباطبکایی ،پکی مکیبکریم ککه تحکول در
ویژگیهای ذاتی نیز امکانپذیر نیست ،برخالف طبایع و غرایکز ککه تحکول در آنهکا ،امککانپکذیر اسکت
(همان)؛ بنابراین ،مخلوقات عالوه بر مقکام ذات ،دارای طبیعتکی هسکتند ککه برخاسکته از خلقکت ترکیبکی
مخلوقات است و این طبیعت در معرض تحول قرار دارد.
 .3-1-2-2تحول در ویژگیهای فطری

برخی از آیات قرآن ،از تحولناپذیری ویژگیهای ططری که بهصورت مواجهة حضوری در عکالم ذر شککل
گرطته ،در ابعاد مشترک آن خبر دادهاند (کلینی 12 /2 :1363 ،و 13؛ قمی293 /1 :1969 ،؛ برقکی:1331 ،
291 /1؛ صدوق323 :1333 ،؛ سهرابیطر .)291 :1339 ،بر اسکاس آیکة  36سکوره روم ،ططکرت توحیکدی
م
م
ولِّقًَأِو
وياً أِطوفمت قأا ق
لوِلِّأ موِلتأ وفقتق قأاوِلاأِ ق ق
وَْ قَأ ق ولِّأ ِن مح ق
تغییرناپذیر است؛ چنانکه خداونکد مکیطرمایکد﴿ :فأَقِْ ق
التقأبن لولم قخِّ مقوِلِّ موذلم ق وِل ِن حوِلقًِْوَ م
ولكحوأقكثقأ قاوِلاِ م وال قأعِّق ُمون﴾ (روم.)36/
ُ ُق
ق
اما این تغییر ناپذیری ططرت ،در ططرت توحیدی منحصر نیست؛ بلککه بنکابر اطکالق آیکة پکیش گفتکه،
معرطت ططری بهطور مطل و حتی امور اخالقی که اساس دین هستند ،بهعنوان امری ثابت و مشترک در
همه انسانها وجود دارد و بنابر عبارت «الوتقأبأن قلولم قخِّ مأقوِلِّأ مو» ،امکان تحول در این نوع ططرت وجود نکدارد.
آری در مواردی انسان ،توجه به خدا را از دست می دهد و این نیست مگر بدان دلیل که برخی از سکاحت-
های عالی روح را از دست میدهد که بنابر روایاتی که در بخش تحول روحانی بیکان خواهکد شکد ،نقکش
اساسی در شکوطا شدن معارف ططری دارند .بدینترتیب ططرت توحیدی مانند آتش زیر خاکستر اسکت ککه
بهرغم اشتراکش در همه انسانها ،در انسان کاطر بروز نمییابد؛ مگر در لحظه ابتال ککه قکرآن از آن خبکر
داده است (یونس23-22/؛ عنکبوت.)63/
توجه به نکته دیگری هم درباره ططرت مشترک انسکان ،حکائز اهمیکت اسکت .بکهرغکم آنککه ططکرت
مشترک انسان در ابعادی که ذکر شد ،تغییرناپذیر است ،بهنظر میرسد که این تغییرناپذیری ،محکال ذاتکی
نباشد ،بلکه محال عادی است؛ یعنی عادتاً چنین تغییری در نظام خلقکت انسکان رن نکداده؛ زیکرا اقتضکای
حکمت الهی در آطرینش انسان ،بر آن بوده که انسان همواره از این نوع ططرت برخوردار باشکد تکا در بکاو
معرطت و عمل ،با او اتمام حجت شود.

 .1با آن که اختیار غالباً در امور تشریعی مطرح میشود ،براساس آیه  11سوره طصلت که گذشت ،حتی در برخی از امور تکوینی الهی ،مخلوقکات بکه
نوعی ،دارای اختیار هستند؛ بدین معنا که مخلوق مخیّر است تا بهطور اختیاری در مقابل رو خود کرنش کند و یا اگر اختیاراً این کار را انجکام نکداد،
بهطور قهری مجبور به آن گردد.
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اما براساس معارف اسالمی ،بهرغم ثبات ططرت مشکترک انسکان در امکور برشکمرده ،امککان تغییکر در
ططرت اختصاصی او که در بیشتر روایات با تعبیر طینت به کار رطته است ،وجود دارد (کلینی-3/2 :1363 ،
 3و 161؛ مجلسی.)33/69 :1969 ،
از نگاه امام صادق(ع) انسان ها دارای سه نوع طینت هستند :طینت انبیکاء و مؤمنکان ،طینکت ناصکبیان
(دشمنان انبیاء و مؤمنان) و طینت مستضعفان (کلینی .)3/2 :1363 ،در برخی از روایات طینکت انسکان بکا
عالم ذر که در سوره اعراف بدان اشاره شکده  ،پیونکد داده شکده اسکت .ایکن روایکات ،از تحکول طینکت بکه
مخلوقات ذرهای و تبدیل مجدد آنها به خاک سخن میگویند .بر این اساس ،خداوند متعال در عالم ذر بکا
همین ذرات در باو عبودیت خود سخن گفته است (اعراف132/؛ کلینی.)11/2 :1363 ،
همچنین ،اینکه در برخی از ادعیه بیان شده است هر چه در لوح محفوظ تکویناً و یا مکتوباً درج شکده،
با دعا و اعمال اختیاری انسان تغییرپذیر است ،به نظر میرسد که ناار به همین تغییر در طینت یکا همکان
ططرت اختصاصی است (طوسی32/3 :1363 ،؛ سکیدبنطکاووس132 :1363 ،؛ سکهرابیطکر-223 :1339 ،
 .)229در ادعیه میخوانیم:
م
م
«إمنو قكِ قن م
م
م
م
م
م
م
ولِّقأ و مِ ِأ وفقأِح ُووحأحوأُ ِموِلكتق م
ولا قن قكوفم وأُ ِموِلكتق م
وَو
وحقتقأ َأا ق
وحر ُأا َ
َموأقَ ُ
ِبوأقنِأ و قَأق أ وأقَ ق
وَوياقحأِن ق
أِبو قَأقِ ق
إمِأتِِو مِ ِم وَوِكتبام م
م
ولا قن قك م
ولِّق و مِ ُِ قو» (طوسی .)32/3 :1363 ،هکمچنکین در ادعیکه
وح قوسعِط ق
ق ُ
وح قوفقِطولِّ قخً ما ُ
وسعًنِط ُ
ق
قق
آمده است:
م
م
م
وسأعًنِط ُوحوفاقأِطولِّخًأ ماوَوِحأ ُ وِس قأْوِل ا أقِ ولاأ » (سکیدبکن-
إنوكاتو قكتقبتقا وف وأ ِم
«
ق
وِلكتِبوَأقًاِوفقأِكتُبا ولاأ قن قك ق
طاووس.)132 :1363 ،
 .2-2-2تحول روحانی

تحول روحانی ،بهطورکلی ،بر دو نوع است:
 تحول در ابعاد روحانی؛ تحول در شخصیت.تحول از نوع دوم ،صفات بالفعل روح را بررسی میکند و تحول روانی مصطلح ککه نکاار بکه سکاختارهای
تکوینی انسان است ،شامل آن نمیشود؛ ولی تحول از نوع اول ،تحول در ابعاد روح و قوای آن اسکت و بکا
اصطالح تحول روانی ارتباط دارد .روح انسان از منظر روایات ،دارای سه بُعد مشترک با حیوان و یک بُعکد
اختصاصی است .بدن (حیات) ،شهوت و قوّت (ناطقه) ،از ابعاد مشترک انسان با حیوان اسکت (بکا اخکتالف
مرتبه بُعد ناطقه در انسان) و روح ایمان (عقل) بُعد ککامالً اختصاصکی اوسکت؛ امکام علکی(ع) مکیطرمایکد:
«خداوند در انسانهای معصوم پنج روح قرار داد :روحالقدس ،روح ایمان (عقکل) ،روح قکوت (ناطقکه) ،روح
شهوت و روح بدن (حیات)  ...و  ...خداوند در انسانهای غیرمعصوم چهار روح قرار داد :روح ایمان (عقکل)،
روح قوت (ناطقه) ،روح شهوت و روح بدن (حیات) (کلینی 232/1 :1363 ،و .)233-231/2
ابعاد گوناگون روح ،مورد توجه عالمه جعفری اندیشمند بزر معاصر و شکارح نهکجالبالغکه ،نیکز بکوده
است .وی براساس معارف اسالمی ،بر این باور است که انسان در چالش ططرت و طبیعکت و در حرککت و
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صیرورت میان نقطه هدایت تا نقطه نهایت ،دارای سه «من» است .1 :من طبیعی؛  .2من انسانی؛  -3مکن
انسانی االهی .در این میان دو «من» آخر گویای عقالنیکت انسکانانکد و «مکن» اولکی «مکن» غریکزی و
شهوانی اوست (آلوستانی مفرد.)13 :1333 ،
اما براساس معارف دینی که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهنکد گرطکت ،انسکان در برخکی از
ابعاد برشمرده روح ،دچار تحول میشود و این سکنخ از تحکول ،خکود دارای انکواع چهارگانکهی انضکمامی،
انفکاکی ،تکاملی و تناقصی است (خطبه1/؛ نامه31/؛ کلینی 232 /1 :1363 ،و 231 /2؛ ابنمیثم بحرانکی،
 33-33/1 :1362و  239و 262/2؛ ابنأبیالحدید263/1 :1969 ،؛ هاشکمی خکویی9/26 :1966 ،؛ مککارم
شیرازی.)321/1 :1336 ،
 .1-2-2-2انضمام ابعاد روح

در خطبة ی نهجالبالغه ،امام علی(ع) ،پس از اشاره به خلقت جسکمانی و مراحکل آن ،از تحکول روحکانی
سخن میگوید .از دیدگاه حضرت ،با دمیده شکدن روح در جسکم انسکان ،تحکولی چشکمگیکر در او پدیکدار
می شود که تا پیش از آن وجود نداشت .این نوع تحول ،از نوع انضمامی است که با اعطای روح به کالبد و
تولد استعدادهای عالی انسان همراه است .حضرت علی(ع) در ایکن خطبکه ،از آثکار جدیکد و طکوقالعکادهای
سخن می گوید که از نوع معنکوی و طراطبیعکی اسکت و بکه منبعکی غیرمکادی بکه نکام روح مسکتند اسکت
(خطبه.)1/
علی(ع) در خطبة پیشگفته ،کارکردهایی برای روح برشمرده که بههکیچوجکه جنبکه جسکمانی ندارنکد؛
بنابراین ،همین کارکردها ،یکی از دالیل اثباتکننده وجود ساحت روح بکا ابعکاد وسکیع آن اسکت .حضکرت
دراینباره میطرماید:
سپس از روحى که آطرید ،در آن دمید تا بهصورت انسانى زنده درآمد؛ داراى نیروى اندیشه شد ککه وى
را به تالش اندازد و داراى اطکارى گردید که در دیگر موجودات ،تصرف نماید .به انسان اعضکا و جکوارحى
بخشید که در خدمت او باشند و ابزارى عطا طرمود که آنها را در زندگى بهکار گیرد .قدرت تشخیص به او
داد تا ح و باطل را بشناسد و حواس چشایى و بویایى و وسیله تشخیص رنک هکا و اجنکاس مختلکف در
اختیار او قرار داد .انسان را مخلوطى از رن هاى گوناگون و چیزهاى همانند و سازگار و نیروهاى متضاد و
مزاجهاى گوناگون :گرمى ،سردى ،ترى و خشکى قرار داد (همان).
امام علی(ع) بعد از بیان دمیدن روح در انسان ،به اسکتعدادهای مختلکف طیزیککی و طراطیزیککی انسکان
اشاره میطرماید که در پیدایش آنها روح نقش اساسی دارد .این مطلب ،نشان میدهکد ککه از دیکدگاه آن
حضرت ،تمام آثار طیزیکی و غیرطیزیکی در انسان ،در اصل به ساحت روح ،مرتبطانکد و روح ابعکاد وسکیعی
دارد؛ حتی گرایشهای مختلف مزاجی و رن های مختلف اعضای انسان که ااهراً مادی هستند ،متکأثر از
ساحت روح است .روح ،عامل حیات و مزاجهای گوناگون بدنی ،حس حیوانی ،تفکر و معرطت است .انسکان
بدون روح حتی نمی تواند از حیات برخوردار باشد .زندگی جکوارح و اعضکای درونکی انسکان و زنکده بکودن
سلولها ،به همین روح بستگی دارد .از میان ویژگیهای یادشده ،حتی ویژگی اخالط ،غلبه و اعتدال آنهکا

22

بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسالمی...

و رن های مختلف اندامهای بدن انسان ،هیچی جنبه مادی صرف ندارد بدین ترتیب بر اسکاس منطک
نهجالبالغه ،حتی آثار طیزیکی ،تحت تأثیر روح حیاتی ،شکل میگیرد و تأثیرات طیزیککی ،بکدون حیکات در
انسان ،نقش وجودی ندارد (همان).
توجه به این نکته هم ضروری است که ویژگیهای مورد اشاره خطبة ی نهجالبالغه ،با دامنه وسیعی
که دارد ،با ی بعد از روح مرتبط نیست؛ بلکه بر اساس معارف علکوی در منکابع روایکی دیگکر ،روح ابعکاد
چهارگانهای دارد .به علت وجود همین ابعاد ،روح ،مُوجِد ویژگکیهکای خکاب در ابعکاد مختلکف گرایشکی،
ادراکی و ارادی است (کلینی233-231/2 :1363 ،؛ صدوق262/1 :1333 ،؛ همو 113/1 :1333 ،و .)163
حضرت علی(ع) به تحول از نوع انضمامی در خطبة غراء هم اشاره میطرماید .آن حضرت بکا اشکاره بکه
سیر تدریجی رشد انسان در جنبه جسمانی و روحانی ،میطرماید که انسان بعد از قکدم گذاشکتن در دنیکای
خاکی ،از کارکرد متناسب ساحتهای روحانی در دو حوزه حسی 1و باطنی بهرهمنکد مکیشکود (خطبکه33/؛
ابنمیثمبحرانی.)263-262/3/2 :1362 ،
طرمایش علی(ع) در خطبة پیشگفته ،برگرطته از آیة ﴿َوِلِّ ُوأقخاْ ُكْ موححو وبتُ مو م
وَو
ُ
قق
ونوأُحَِت ُكْوالتقأعِّق ُمو قنو قًَئِط ق
ق
صِِ قوَ وِْلقفئم قنةق ول ققعِّ ُكْ وتق ُك ُاَ قون﴾ است (نحل)33/؛ بنابراین ،خطبة یادشده ،به نوعی
وَ وِْلقب ق
قْ قع قل ولق ُك ُْ وِلسم قع ق
تفسیر این آیه محسوو میشود .مت عاقب قرار دادن استعدادهای معرطتی طوق ،بعد از اتمام دوره جنینی که
با ویژگی جهل قرین بود ،از تحولی جدید در انسان حکایت میکند که با ساحت دیگری بهنام روح مرتبط
است .می دانیم که در دوره جنینی تا چهارماهگی ،اجزای مادی انسان ،مانند شنوایی و بینایی ،به کمال
الزم میرسند؛ چنانکه آیات و همچنین روایات هم بهطور مشخص ،از مراحل تحول مادی در دوره جنینی
سخن گفتهاند (حج3/؛ مؤمنون19/؛ دیلمى)13/1 :1912،؛ بنابراین ،مقصود از این استعدادها ،استعدادهای
جسمانی نبوده ،بلکه استعدادهای روحانی هستند؛ طب نظر عالمه طباطبایی نیز مقصود از «اطئده»،
«سمع» و «بصر» در آیة پیشگفته (نحل ،)33/از نوع غیرجمادی و نباتی آنهاست (طباطبایی:1336 ،
.)39-33/13
قراین دیگری هم در خطبة غراء وجود دارد که از طراطبیعی بودن استعدادهای یادشده حکایت میکنکد؛
م
ص قأا ُوحْ قَ مْأاوِط» معلکوم مکیشکود ککه اسکتعدادهای پکیشگفتکه ،از نکوع
وحعتقبماِطو قَو ُأق ِ
برای مثال ،از تعبیر «لًقأ قَ قْ ُ
طراطبیعی هستند (خطبه.)33/
 .2-2-2-2تکامل کیفی ابعاد روح

تکامل کیفی ابعاد روح ،دومین نوع تحول روحانی است .البته این تکامل از نوع تکامل داروینی نیسکت ککه
مقصود از آن تکامل تدریجی نوع انسان باشد ،بلکه این تکامل از نوع دطعی است بکه ایکن معنکا ککه همکه
انسانها که از همان مراحل آغازین خلقت بهنوعی از ابعاد مختلف برخوردار بودند ،ایکن بکار بکه تکدریج در
مرحلة رشد ،از نظر کیفی در همان ابعاد متکاملتر میشوند؛ بنابراین این تکامل بدان معنا نیست که انسان
نوعی مستقل در آطرینش نبوده و از انواع دیگر حیوان تکامل یاطته باشد.
 .1براساس مطالب گذشته ،معلوم گردید که حتی امور معرطتی حسی هم به عاملیت روح بازگشت دارند (خطبه.)1/
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خطبة غراء نهجالبالغه ،به این نوع تحول نیز اشاره میکند .انسان بعد از دوره جنینی و در طول سالیان
متمادی رشد خود و بهصورت تدریجی ،دچار تحولی دیگر میشود که از نوع تکاملی است؛ یعنی هرچکه از
عمر او میگذرد ،از جهت ابعاد روح متکاملتر میشود تا آنکه دوباره در دوره بزر سالی ،تحولی معکوس
به خود میگیرد .همه انسانها رشد میکنند ،از جهت جسمانی و کیفیت قوا و همچنین طعلیکت شخصکیت
به کمال میرسند و پس از سپری شدن مدت عمرشان ،رو به پیری و مر میروند؛ بکهطکوریککه جسکم
آنها بهتدریج ناقص شده ،قوای روحانیشان نیز از نظر کیفیت کاهش مییابد (خطبه.)33/
انسان در دوره جوانی ،با تحول جسمانی چشمگیری روبهرو میشود و این تحول نیز بکه ارتقکای کیفکی
ساحتهای طراطبیعی انسان بازمیگردد .بر همین اساس حضرت علی(ع) ،نامة  31را خطاو بکه طرزنکدش
امام حسن(ع) نوشته و در آن ،دو دوره مهم حیاتی (جوانی و پیری) را تبیین طرموده که دربردارنده تحوالت
اساسی در حوزه جسم و روان هستند .با آنکه خطاو حضرت در این نامه به امام حسن(ع) است ،با توجکه
به مفاد آن ،معلوم میشود که اختصاصی به آن حضرت ندارد و همه جوانان را دربرمیگیرد .بهویژه اینککه
به گفتة سیدرضی ،امام علی(ع) نامة پیشگفته را در صفین نوشته و علیالقاعده امام حسن(ع) در آن موقع،
در حدود  33سالگی و در انتهای دوره جوانی بوده و از طرطی ،از برخی بیانکات حضکرت در نامکة یادشکده،
بهدست میآید که بیشترین خطاو وی متوجه نوجوانان است (نامه31/؛ هاشمی خویی.)9/26 :1966 ،
امام علی(ع) در اهمیت ساحت قلب در دوره نوجوانی میطرماید« :قلکب نوجکوان چونکان زمکین کاشکته
نشده ،آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود» (نامه.)31/
از ویژگیهایی که حضرت برای قلب و همچنین تشبیه نیکویی ککه در نامکة  31بکهککار بکرده ،معلکوم
میگردد که این ساحت در دوره نوجوانی ،به حد کمال خود میرسد؛ چنانکه زمین بستر رشد و تعالی بکذر
است ،قلب هم بستری مناسب برای رشد روحانی انسان هستند که ایکن بسکتر تکا قبکل از دوره نوجکوانی،
بهطور کامل آماده نبوده است (همان).
تشبیه مذکور در کالم حضرت ،بهنوعی در آیات قرآن هم آمده است .قکرآن نیکز بکه چگکونگی رشکد و
وصأن قُُِولم مإس م
ولِّأ ونُأوِ موحأحو
أِموفقأ َُ قأو ق
توسعه قلب اشاره کرده است .سیدبنقطب با اشاره به آیة﴿ :أقوفق قمحو قَ قا قحوِلِّ ُ ق
قِبِأ مو﴾ (زمر ،)22/بیان می کند که این آیه ،در سیاق آیاتی است که درباره باران و تأثیر آن در رشکد گیاهکان
است؛ بنابراین ،در این جا تشبیه لطیفی از محسوس (رشد نباتی) به معقول (انشکراح صکدر) صکورت گرطتکه
است .آیة مورد بحث ،قلبهای متفاوت انسانها را با توجه به رشد و یا عدم رشد ،به قلکبهکای حکیّ ککه
قابلیت رشد و اتّساع دارند و قلب های مرده که مانند سن سفت هسکتند و هکیچ رشکد و حرکتکی ندارنکد،
تقسیم میکند (سیدبنقطب.)3693/3 :1912 ،
روایات دیگری نیز به تحول کیفی در ساحت روحانی در دوره جوانی اشاره کردهاند .پیکامبر(ب) دربکاره
جوانان میطرماید:
جوانان قلبی طضیلتپذیر و دلی رقی و حساس دارند  ...خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به
رحمت الهی بشارت و از عذابش بیم دهم؛ جوانان و نوجوانان سخنانم را پذیرطتند و با مکن پیمکان محبکت
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بستند ،ولی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفت با من برخاستند (ثعالبی236 :1912 ،؛ طلسکفی،
.)339/1 :1332
طرمایش امام صادق(ع) به یکی از یارانش که به تبلیغ دین و نشر تعالیم اهل بیکت(ع) اشکتغال داشکت،
نیز گواه بر این مطلب است« :برنامههای تبلیغی خویش را متوجه نسل جوان کن؛ زیرا آنان برای پکذیرش
خوبیها آمادگی بیشتری دارند و بیش از دیگران حک را مکی پذیرنکد» (مجلسکی233-236/23 :1969 ،؛
طلسفی.)339/1 :1332 ،
از برخی از روایات دیگر نیز به وجود تحول روانی از نوع ارتقای ابعاد روح در انسان میتکوان پکی بکرد.
این روایات که به مسألة تربیت انسان بر اساس سنین اشاره دارند ،بازگوکننده وجود تحکول در هکر یک از
دوره های سنی نیز هستند که آن را از دوره قبلی متمایز میکند .براسکاس روایتکی از پیکامبر(ب) ،مراحکل
رشد طرزند به سه دوره هفتساله تقسیم میشود و در نتیجه روش تربیتی ویژهای متناسب با همان دوره را
میطلبد« :طرزند هفت سال سید و آقاست؛ هفت سال بنده و خدمتکار و هفت سال وزیر و مشاور اسکت»
(حر عاملى936/21 :1963 ،؛ مجلسی.)33/161 :1969 ،
 .3-2-2-2انفکاک ابعاد روح

از

براساس معارف اسالمی ،هر ی از ابعاد روح ،دچار تحول انفکاکی نیز میشوند؛ بهطوریککه هکر یک
این ابعاد از انسان جدا شده و از دسترس او خارج میگردند (کلینی 232/1 :1363 ،و .)231/2
حضرت علی(ع) در روایتی به این نوع تحول اشاره کرده ،میطرماید« :انسان گاهی روح ایمکان خکود را
در اثر گناه از دست میدهد و سه بعد دیگرش در او میماند که سودی به حالش ندارند» (همکان-231/2 :
.)233
این مطلب ،نشان میدهد که انسان در سه بعد بکدنی (حیکات) ،شکهوت و قکوت (ناطقکه) بکا حیوانکات
مشترک است و چون در اثر سوءاختیار ،ایمان خود را از دست می دهد ،حتی از حیوانات هم پایینتر میآید.
خداوند در اینباره میطرماید:
آیا مىپندارى که بیشتر آنان که پیرو هواى نفس اند ،گوش شنوا دارند و یا تعقکل مکىکننکد؟ آنکان جکز
مانند دامها نیستند که از سخن جز آوایى نمىشنوند و از اندیشه بهرهاى ندارند ،بلکه چون از درک و طهکم
خود بهره نبردهاند ،از دامها نیز گمراهترند! (طرقان.)99/
همچنین امام علی(ع) در مذمت اینگونه اطراد میطرماید« :اى مردمکی ککه بکدنهکاى شکما حاضکر و
عقلهاى شما پنهان [است]!» (خطبه.)33/
این عبارت نیز از تحول انفکاکی روح حکایت میکند که همراه با برچیکده شکدن بعکد عقالنکی انسکان
است .از آنجا که آیة پیش گفته (طرقان ،)99/در مذمت کاطران وارد شده ،میتوان نتیجه گرطت که مقصود
از نبود عقل در عبارت آیه ،همان نبود ایمان است .سیاق خطبة  33هم حاکی از آن اسکت ککه مقصکود از
نبود عقل در عبارت نهجالبالغه نیز همان نبود ایمکان و والیکتپکذیری اسکت ککه پیکروان حضکرت از آن
برخوردار نبودند (خطبه.)33/
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حضرت از دست طریبکاران روزگار و حتی کسانی که بهااهر از یارانش بودند ،مینالد و علت همه این
شیطنتها را بیعقلی آنها برمیشمارد (همان) .کالم علی(ع) در خطبة  33نهجالبالغه که از نظر گذشت،
بیانگر این نکته مهم است که اعمال نامطلوو جوامع در بعد سیاسی ،از مسألة تحول روانی ت ت اطکراد
آنها و برچیده شدن عقالنیت از مسیر زندگیشان سرچشمه میگیرد؛ به این نحکو ککه ایکن اطکراد در اثکر
رطتارهای نادرست ،امکان برخورداری از عقل را از دست میدهند و در نتیجه از نظر سیاسی اطول میکنند.
از اینرو حضرت ،جنگجویان خود را مخاطب میسازد و از اینکه آنهکا دچکار صکفات رذیلکهای همچکون
ترس و نرمش در برابر دشمن شدهاند ،شکایت مکیکنکد و خیکالپکردازیهکای جاهالنکه آنهکا را مکذمت
مینماید (همان؛ ابنمیثم بحرانی.)33-33/1 :1362 ،
اما از دیدگاه حضرت علی (ع) به رغم منف شدن برخی از ابعاد روح از انسان ،مثل جداشدن بعد ایمان
از او ،امکان بازیابی این بعد ،به وسیله توبه وجود دارد (کلینی.)233-231/2 :1363 ،
درباره دیگر ابعاد روح نیز بهگونهای امکان بازیابی وجود دارد .بکرای مثکال ،کسکب نشکاط در حیکات ،از
طری ورزش و یا تغذیه سالم امکانپذیر است .البته این مسأله تا حدود زیادی به مشیت الهی هم وابسکته
است و با طرارسیدن اجل حتمی ،انسان گریزی از مر نخواهد داشت.
 .4-2-2-2تناقص ابعاد روح

آخرین نوع تحول روحانی ،یعنی تحول از نوع تناقصی ،در نامة  31نهجالبالغه آمده است .چنانکه پیشتکر
بیان شد ،علی(ع) در این نامه ،از دوره جوانی و پیری بهعنوان دو دوره مهم حیاتی نام میبرد که بهگونهای
در تقابل با یکدیگرند (نامه .)31/از دیدگاه امام علی(ع) ،با آنکه دوره پیری ،دوره آزمکودگی و برخکورداری
از تجربه و تحول شخصیتی بهشمار میآید ،دوره تحول روحانی نیز محسوو میشکود .اوصکاطی همچکون،
پدرى طانى و اعترافکننده به گذشت زمان در نامة پیشگفته ،حاکی از همین مسأله است (همان).
مسألة پیری ،با همه ویژگیهای آن ،ی مسألة روحی است؛ زیرا دستکم به جنبه حیاتی روح مربکوط
میگردد .روح بهطور تکوینی ،دچار کمکاری میشود و آثار آن در ااهر جسکم ،پیکدا مکیگکردد .از دیکدگاه
حضرت علی (ع) ،نقصان حیاتی بهدلیل علقهای که بین آن و سایر ابعاد روحانی وجود دارد ،با نقصان ابعکاد
عالیتر روح مانند ناطقه همراه میشود (همان؛ ابنمیثم بحرانکی239/1 :1362 ،؛ ابکنأبکیالحدیکد:1969 ،
263/1؛ مکارم شیرازی.)321/1 :1336 ،
در حقیقت رابطه بین جسم و روح ،به ارتباط بین ابعاد مختلف روح بازگشت دارد .روح حیاتی ،در پیکری
کمکار میشود و این کمکاری ،موجب تقلیل بعد جسمانی میگردد .کمکاری روح حیاتی ،با کمککاری روح
ناطقه و ذهنی همراه است .وقتی جسم و سلولهای آنکه قالب روح است ،بکرای دریاطکت مسکائل ذهنکی
گنجایش نداشته باشد ،قهراً قدرت حاطظه انسان و معلومات ذهنیاش هم کاهش مییابد .از اینرو حضرت
علی (ع) میطرماید« :پسرم تصمیم دارم که به تو رأی و تجربیاتم را انتقال دهم ،پیش از آنککه در نیکرو و
قوت ذهنی خود تقلیل یابم ،چنانکه در جسمم دچار کمبود شدهام» (نامه.)31/
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عبارت «ِنقضوف وِأ أ » ،در بیان امام علی(ع) ،حاکی از تحول روانی انسان در بعد ناطقه است و عبارت
«کما نقصت طی جسمی» ،به داللت مطابقی ،به تحول در بُعد جسمانی و به داللت التزامی ،بکه تحکول در
بُعد حیاتی روح اشاره دارد .با آنکه کلمه «جسم» در عبارت دوم ،بکه معنکای بُعکد طیزیککی انسکان اسکت،
منظور حضرت ،به قرینه سیاق که سخن از گذر عمر و نزدی شدن به مر است ،همان بعد حیکاتی روح
است که اطزایش و نقصان این بُعد ،در اطزایش و نقصان بُعد جسمی تأثیر میگذارد (همان).
نوع دیگری از تحول تناقصی ،در این سخن حضرت آمده ککه مکیطرمایکد« :اى نکامردان مردنمکا! ککه
عقلهایتان کودکانه است ،اى کاش هرگز شما را نمىدیدم و نمىشناختم!» (خطبه.)23/
عالمه جعفری ،در تفسیر این سخن امام علی (ع) بیان میکند که وی به عنوان رهبرِ عکالی انسکانیت،
آنچه را که به رسمیت مىشناسد و آن را محور اصلى کار خود در تربیت انسانها قرار مىدهد ،مدیریت و
تربیت عقالنی بشریّت است؛ زیرا او مردم جامعه را مشتى موجود جاندار ککه جانشکان وابسکته بکه زمامکدار
مقتدر باشد ،نمىداند؛ بلکه او از اطقی بسیار واال به آن مردم مىنگرد که خواسکتههکاى معقکول دارنکد و او
است که مسئول بارور ساختن همه آنها است .از همین رو نسکبت بکه کمبکود عقالنیکت از مکردم گالیکه
میکند (جعفری.)113-116/6 :1336 ،
نتیجهگیری
در معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه ،به مسألة تحول روانی انسان توجکه شکده اسکت .بکا بررسکی تحکول
روانی از منظر معارف اسالمی بهویژه نهجالبالغه ،نکات ذیل بهدست آمد:
 .1تحول روانی ،در دو ساحت جوهری و روحانی انسان مطرح شده است.
 .2تحول در اصل ساحت جوهری و همچنین ویژگیهای ذاتی آن ،امکانپذیر نیست؛ زیرا این امکر محکال
عقلی است.
 .3تحول در برخی از ویژگیهای ططری ساحت جوهری امکانپذیر است و بنابر نصوب دینکی و بکهویکژه
نهجالبالغه این نوع تحول در جوهر انسان صورت گرطته است.
 .9تحول در همه ابعاد ساحت روحانی امکان دارد و معارف دینی بر وقوع این نوع تحوالت تأکید کردهانکد.
البته تحول روحانی خود به چهار قسم انضمام ابعکاد روح ،تکامکل کیفکی ابعکاد روح ،انفککاک ابعکاد روح و
تناقص کیفی ابعاد روح تقسیم میگردد .چهار قسم اخیر تحول روانی بدینصورت قابل تبیین است:
ابعاد مختلف روح بهتدریج و همگام با تکامل ابعاد جسمانی ،به انسان ضمیمه مکیشکود و ایکن همکان
تحول از نوع اول است .سپس این ابعاد از دوره جنینی تا دوره جوانی متکاملتر مکیگکردد و تحکول دوم را
شکل میدهد؛ اما نوع سوم تحول ،یعنی انفکاک ابعاد روح ،در اثر طعل الهی و یکا در اثکر گنکاه انسکان ،رن
میدهد .تحول نوع چهارم هم بهصورت تدریجی با ضعف قوای روحانی شکل میگیرد.
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بکککککرى ،احمککککدبککککنعبککککداهللِْ .)1911( .لنأ أأوِِوَوح تأ أأِحِلسأ أأاَِوَوِْلفكأ أأِِوف أ أ وحولأ أأنوِلاب أ أ ا وِلمختأ أأِِو

-

بهزاد ،محمود .)1333( .داروینیسم و تکامل .تهران :انتشارات امیرکبیر.

-

تمیمى آمدى ،عبدالواحد( .بیتا) .غررالحکم و دررالکلم .ترجمه محمدعلى انصارى قمى .تهران :بینا.

صِّ ِهلللًِّ َ ل َسِّاْ .قم :دا الشريف الرضي.

-

ثعالبی ،عبدالمل بنمحمدِ .)1912( .لِّتِ فوَوِلظاِ ف .بیروت :دا املنفهل.

-

جانبزرگی ،مسعود؛ طاکر ،حسین و جانبزرگی ،امین« .)1336( .ارزیابی تحول روانی -معنوی در درمانگری
مراجعان مذهبی» .مطالعات اسالم و روانشناسی ،شماره .36-93 ،3

-

جعفری ،محمدتقی .)1336( .ترجمه و تفسیر نهجالبالغه .تهران :دطتر نشر طرهن

-

حر عاملى ،محمدبکنحسکن .)1963( .ت صأًلوَسأِ لِل أًعةوإلأ وترصأًلوحسأِ لِل أا عة .قکم :مؤسسةة آ البية

-

عليهم السالم.
حسینى همدانى ،محمد .)1363( .درخشان پرتوى از اصول کافى .قم :چاپخانه علمیه قم.

اسالمى.

-

دلجو ،زهرا؛ جانبزرگی ،مسعود و موسوی ،الهام« .)1332( .رابطه سطح تحکول روانکی  -معنکوی و احسکاس
تنهایی با اضطراو وجودی در دانشجویان» .مطالعات اسالم و روانشناسی ،شماره .29-3 ،13

-

دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسالم .)1911( .قم :دا نداءاالسالم.
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-

بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسالمی...

راغب اصفهانى ،حسینبنمحمدِ .)1912( .لم اَِلوف وغا أبِلقأا ن .تحقی صفوان عکدنان داودی .دمشک :
دا الالم.

-

سهرابیطر ،محمدتقی .)1339( .چیستی انسان در اسالم .تهران :پژوهشگاه طرهن

سیدبنطاووس ،علىبنموسى .)1363( .إِبِلِْللمِل .تهران :دا الكتب اإلسالمية.

-

سیدبنقطب ،ابراهیم .)1912( .ف وظِلِلقا ن .بیروت :دا الشروق.

-

سیدرضی ،محمدبنحسن .)1919( .نهجالبالغه .قم :هجرت.

-

و اندیشه اسالمی.

شعیری ،محمدبنمحمد( .بىتا)ِْ .حعِْلخبِِ .نجف :مطباة حيد ية.

صدوق ،محمدبنعلیِ .)1333( .لتويًن .قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .)1333( .----------------لِّلِل اِ ع .قم :کتاوطروشى داورى.

 .)1333( .----------------لًونوأخبِِِلاضِ(ع) .تهران :نشر جهان.

طباطبایى ،محمدحسینِ .)1336( .لمًِْنوف وت سًاوِلقا ن .بیروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعفت.

طبرسى ،طضلبنحسن .)1332( .حجمعِلبًِنولعِّوموِلقا ن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
طریحی ،طخرالدین .)1333( .حجمعِلبرا ح .تهران :مرتضوى.

طوسى ،محمدبنحسن .)1363( .تَذ بِْليكِم .تهران :دا الكتب اإلسالميه.

-

طراهیدى ،خلیلبنأحمد .)1963( .كتِبوِلعًح .قم :نشر هجرت.

-

طلسفی ،محمدتقی .)1332( .گفتار فلسفی (کودک) .تهران :هیئت نشر معارف اسالمی.

-

طیض کاشانى ،محمد محسنبنشاه مرتضى .)1913( .ت سًاوِلصِف  .تهران :مكتبهالصد .

-

قمى ،علىبنابراهیم .)1969( .ت سًاوِلقم  .قم :دا الكتفب.

  .)1331( .------------------------------نوَِِِْلخب أأِِوفًم أأِو تعِّ أأقوبَص أأولوِل أأن ح .تهکککران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات طرهنگى.
 طیومى ،أحمدبنمحمدِ .)1919( .لمصبِحوِلماًا .قم :موسسه دا اهلجرة.-

سًاوكاِْلنِِ قوَوبراِلغاِ ب .تهران :وزارت طرهن
قمی مشهدی ،محمدبنمحمدرضا .)1363( .ت و
اسالمى.
کاردان ،علیمحمد .)1331( .سیر آراء تربیتی در غرب .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها.
کلینى ،محمدبنیعقووِ .)1363( .لكِف  .تهران :دا الكتب اإلسالمية.
و ارشاد

مجلسى ،محمدباقر .)1969( .برِِِْلنوِِوِلجِحعةولنِِوأخبِِِْل م وِْلطَِِ(ع) .بیروت :مؤسسة الوففء.
مازندرانى ،محمد صالحَ .)1332( .احوأصولوِلكِف  .تهران :املکتبهاالسالميه.

مالصدرا ،محمدبنابراهیمِْ .)1333( .لس ِِوِْلِبع  .بیروت :دا احيفء الرتاث الاريب.

ِ .)1332( .---------------ل وِهنوِلابوبً وف وِلماِهجوِلسِّوکً  .قم :دطتر تبلیغات اسالمی.ِ .)1336( .----------------لمبنِوَوِلمعَِ .قم :دطتر تبلیغات اسالمی.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان 7931

-
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 .)1333( .---------------مجموعه رساالل فلسافی صادرالمتألهین .تحقیک حامکد نکاجیاصفهانی .تهران :انتشارات حکمت.
ِ .)1333( .----------------لمظِهاوِاللًَ  .قم :دطتر تبلیغات اسالمی.

-

 .)1363( .----------------ح ِتً وِلغًب .تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات طرهنگی.

-

مکارم شیرازى ،ناصر .)1336( .پیام امام امیرالمؤمنین علیهالسالم .تهران :دارالکتب االسالمیه.

-

منصور ،محمود .)1331( .روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از تولد تا پیری .تهران :سازمان مطالع ه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
مورطی ،نانسی .)1331( .چیستی سرشت انسان .ترجمه علی شهبازی و محسن اسالمی .قکم :انتشکارات
دانشگاه ادیان و مذاهب.
میزیاک ،هنری و سکستون ،ویرجینیا استاوت .)1336( .تاریخچه و مکاتب روانشناسی .ترجمه احمد
رضوانی .مشهد :آستان قدس رضوی.
هاشمى خویى ،حبیباهلل .)1966( .حاَِجِلباِلةوف وَاحونَجِلبِغة .تهران :مکتبةاإلسالمیة.

-

هوپر ،جودیت و ترسی ،دیک  .)1332( .جهان شگفتانگیز مغز (مغز جهان ساه پونادی) .ترجمکه
ابراهیم یزدی .تهران :قلم.

-

