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هـا عامـل كنند. انگيزهرفتار مي، هاي مختلفيهها در زندگي براساس انگيز: انسانهدف

 گيري آناصلي حركت انسان هستند. لذا بررسي و مطالعه  انگيزش و چگونگي شـكل
دهنده و تداوم بخـش آن موضـوعي بسـيار به عنوان عامل اصلي ايجاد رفتار و جهت 

ذاتي يـا اكتسـابي ، انگيزش هاي مهم در حوزهيكي از طبقه بنديمهم و اساسي است. 
بودن آن است. هدف اصلي اين مقاله نقد و بررسـي انگيـزش ذاتـي مبتنـي بـر انسـان 

يـان  توصـيفي  بـه ب-در ايـن مقالـه بـا روش تحليلـي روش:شناسي اسـالمي اسـت. 
ي به عنوان يك -اند بويژه نظريه غريزه كه بر ذاتي بودن انگيزش تاكيد كرده هايينظريه

هاي موافق و مخـالف در و نظريه پرداخته شده -هاي كالن در حوزه انگيزش از نظريه
ر اساس مباني انسان شناسي اسـالمي انتقادي و ب -مطرح و با روش تحليلي، اين زمينه

نتايج  گيري:نتيجهقد و بررسي آنهاپرداخته شده است. با تكيه بر آثار استاد مطهري به ن
هاي ذاتي مبتنـي بـر مبـاني انسـان شناسـي اين پژوهش نشان داد كه طبقه بندي انگيزه

اني و فطريات انس، غرائز انساني، اسالمي در قالب چهار طبقه بندي اصلي غرائزحيواني
 به امر نامحـدود همـهفطرت الهي و در دوسطح كالن گرايش به امر محدود و گرايش 

  جانبه قابل طرح است. 
  فطرت.، مباني انسان شناسي، ش ذاتيانگيز :هاكليد واژه

                                            
  ي.ئانشگاه عالمه طباطباد، دانشجوي دكتراي تخصصي مشاوره.  6
  .  Email: masesmaeily@yahoo.com (نويسنده مسئول) يئطباطبادانشيار دانشگاه عالمه .  7
  استاديار دانشگاه امام صادق(ع)..  8
  .اهللاةاستاد مركز علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقي.  9
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 مقدمه 
کممه از  پرسممش، در وممورد رفتممار انسممان های حسممیار وههممی بممرای روانشناسممان وطممرح بمموده 

کممرد: چممرا رفتارانسممان شممرو  وی تمموان حممه ایممن پرسممش جهلممه وی شممود  حعممد از اخنکممه  ها اشمماره 
ها و دورشممدن از  برخممی هممد خاحممد  چممرا رفتممار حممه سممه   رفتممار شممرو  شممد چممرا اداوممه وی

دهممد  چممرا شممدت رفتممار  های دخگممر  ممراخش دارد  چممرا رفتممار جهمم  خممود را ت،ییممر وی هممد 
وفهمووی تحم  ، ها شود   برای پاسخ حمه ایمن پرسمش کند  و چرا رفتار وتوقف وی ت،ییر وی

اخنکممه چممه ، (.  حنممابراینC::>، 2)ریممو وجود آوممده اسمم  در روانشناسممی حممه 1عنمموان انگیممز 
شود رفتاری انجام صورت پذیرد و استهرار داشته حاشمد خما وتوقمف شمود و  ولی حاع  ویعا

کمه  انجمام وی کمه  وجهوعمه چالش، شمود ههچنین جه  و شدت رفتارهایی  همایی اسم  
(.  >::>، 4؛ پنترخچ و شمان >;:>، 3؛ پتری و  اورن?::>، در حوزه انگیز  وطرح اس  )ریو

کممه تق ریبممًا در ههممه احعمماد رفتممار و زنممد ی انسممان وخصوصممًا انگیممز  وفهممووی حنیممادی اسمم  
کمماربرد دارد. ههچنممین انگیممز  وهن تممرین وفهمموم تعلممین  احعمماد وربممو  حممه خمماد یری و آومموز  

کمه انگیمز  پاخمه و اسماس شمرو  5وتربی  اداومه ، اس . تقریبمًا ههمه روانشناسمان وعتقدنمد 
سان را در راسمتای اهمدا  وطلموب خافتن و پاخداری در رفتار انسانی اس . انگیز  رفتار ان

 (.  CCB;، 6کند )االونه هداخ  وی
کممه حتوانممد ایممن وقولممه  تر در وممورد انگیممز  نیازونممد نظرخممه بممرای فهممن عهیممق  هایی هسممتین 

کمه در طمول تمارخخ روانشناسمی وطمرح شمده  وهن را تبیین نهاخد. هد  نظرخه های انگیزشی 
که توضمیح دهمد چمه چیمزی حمه رفتمار های  دهمد و ایمن فراخنمد رژی و جهم  ویانم، این اس  

(. از جهلمه ?::>، )ریمو کنند انگیزشی چیستند و چگونه رفتار افراد را نیرووند و هداخ  وی
کممه وونمم   های عهممده  وی ایممن نظرخممه کممرد  خلیممام  7تمموان حممه نظرخممه اراده / خواسمم  اشمماره  و و

                                           
1. Motivation. 
2. Reeve, J. 
3. Petri, H. L. & Govern, J. M. 
4. Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. 
5. Education 
6. Alawneh, S. F. 
7. Wount, W.  
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خلهلممن اراده حممه عنمموان  1جیهممز خمم  عاومم  وحمموری و وطممرح شممده اسمم  و در آن در نظرخممات و
(.  >BC;؛ :BC;؛ جیهممز =CC;، 2هانمم  وسممتق  در رفتممار انسممان در نظممر  رفتممه شممده اسمم  )

که ههه رفتارهمای  3های عهده انگیز  وبتنی بر غریزه خکی دخگر از نظرخه اس  حدین وعنا 
(. سمووین نظرخمه عهممده در @>C;، 4؛  وم  دو مال:BC;، انسمان غریمزی اسم  )وخلیمام جیهممز

کممردن حممه نیازهممای حممدن 5نظرخممه سممالق  ز  حمموزه انگیمم کممه وظیفممه رفتممار را خممدو    اسمم  
خممد ، دانممد وممی کالرک?;C;) 6زخگهونممد فرو ( دو نظرخممه پممرداز وعممرو  در ایممن =<C;) 7هممال ( و 

(.>::>، زوینه هستند )حه نق  از پنترخچ و شان 
بهینمممه  های انگیمممز  دخگمممر در اواسممم  قمممرن بیسمممتن عبمممارت بودنمممد:  از سمممطح نظرخمممه      

کممممز لممممذت در و،ممممز، (C@A;، 9؛ بممممرلین??C;، 8برانگیختگممممی )هممممب ، (C@C;، 10)الممممدز ورا
، (C=B;، 12نیازهممای ههگممانی )ومموری، (C?C;، 11)ویلممر اجتنمماب –هممای  ممراخش  تعارز
کمممه C?C;، 15)راجمممرز 14( و خودشمممکوفاییC>B;، 13همممای شمممرطی )ویلمممر انگیزه (. هنگممماوی 

کرد و خافته کمه ، د پدخدار شدندهای جدخ بررسی انگیز  پیشرف   وعلوم شد ا ر قرار حاشمد 
کمممالن فراتمممر رفممم  لمممذا  حاخسمممتی از نظرخمممه پیشمممرفتی در ایمممن زوینمممه صمممورت  یمممرد وی های 

کوچمم  انگیممز  روی آوردنممد. نظرخممه روانشناسممان حممه نظرخممه کوچمم  بممر خممال   های  های 
کممه نظرخممه کمم  انگیممز  را توضممیح دهنممد وممی های بزر ممی  ده توجممه خممود را حممه پدخمم، کوشممند 

که در دهمه  کنند. تعدادی از نظرخه انگیزشی خاصی وحدود وی کوچ    :CA;و  :@C;های 

1. James, W.
2. Hunt, M.
3. Instinct
4. McDougall, W.
5. Driver
6. Freud, S.
7. Hull, C.L.
8. Hebb,D.O.
9. Berlyne,D.E.
10. Olds, J.
11. Miller, N.E.
12. Murry,H.A.
13. Miller, N. E.
14. Self actualizaion
15. Rogers, C. R.
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نظرخممه انتسممابی ، (<@C;، 1نظرخممه انگیممز  پیشممرف  )اتکینسممون :پدخممدار شممدند عبارتنممد از
خنممممر ، (C?A;، 3نظرخممممه نمممماههخوانی شممممناختی )فسممممتینگر، (>CA;، 2انگیممممز  پیشممممرف  )و
کمممارایی )واخممم  ، (<@C;، 6ارز  )وروم –(. نظرخمممه انتظمممار CAB;، 5ترهمممار ؛C?C;، 4انگیمممز  
نظرخمه دروانمد ی ، (C@B;، 8نظرخه تعیین هد  )الک، (?CA;، 7نظرخه خود تعیینی )دسی
کمممارآیی )حنمممدورا، (?CA;، 9آووختمممه شمممده )سممملیگهن ( و نظرخمممه CAA;، 10نظرخمممه احسممماس 
کوچ  برخی از رفت (؛ این نظرخهCAA;، 11طرحواره خوخشتن )وارکوس ارهای حا انگیمزه های 

 (.>::>، ؛ پنترخچ و شان ?::>، دهد )حه نق  از ریو را توضیح ویها  آن و نه تهام
کمه ازجهلمه ایمن تحلی  های وختلفی را در زوینه انگیز  وی تحلی  همای  توان اراله داد 

کتسممابی و روخکممرد وکممانیکی خمما ، تمموان حممه روخکممرد درونممی و بیرونممی وی، کممالن روخکممرد ذاتممی و ا
کممردشممناخ کممه در  (. خکممی از تحلی >;:>، )پتممری تی در حمموزه انگیممز  اشمماره  هممای وههممی 

کرد های انگیز  وی زوینه نظرخه کتسابی بودن انگیمز  اسم . ، توان وطرح  حح  ذاتی خا ا
کممه  روانشناسممان در وممورد نقممش  راخش، سممال ::;در طممول بممیش از  کتسممابی خمما ذاتممی  هممای ا

اند  حه عنوان خ  حموزه خماص در روانشناسمی نتوانسمته شوند وی حاع  اخجاد انگیزه و رفتار
، یمممز . ونظممور از عواوممم  ذاتممی انگ(>;:>، )پتممری و  ممماورن از ایممن وشمماجره رهمممایی خاحنممد

که از حدو تولد در انسان وجود دارد و انسمان ویتوانمد حمدون آوموز  و خماد یری  عواولی اس  
کمه غریمزه کند. نظرخه پردازان بر این حاورنمد  سمالق و برانگیختگمی ، براساس این عواو  رفتار 

کمه وبتنمی بمر خماد یری و  که عهدتا پاخه زخستی دارند عواو  ذاتی انگیز  هستند و عمواولی 
کتسممابی انگیممز  را تشممکی فراخ ، 12)فممرانکن دهنممد وممی نممدهای شممناختی هسممتند عواومم  ا

                                           
1. Atkinson,J.W.  
2. Weiner, B.  
3. Festinger, L. 
4. White,R.W.  
5. Harter, S.  
6. Vroom,V.H.   
7. Deci, E.L.  
8. Locke, E.A.  
9. Seligman, M.E.P.  
10. Bandura, A. 
11. Markus,H. 
12. Franken, M. 
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;C=C؛ پتری و  اورن ،<:;<) . 

 روش 
که بر ذاتی بودن ا در این وقاله حه بیان وختصر نظرخه کردههایی  کیمد  انمد بمویژه  نگیز  تا

کممالن در حمموزه انگیممز  حممه عنمموان خکممی از نظرخممه -نظرخممه غریممزه  خممواهین پرداخمم  و  -های 
های ووافق و وخالف در این زوینه را وطمرح نهموده و بمر اسماس وبمانی انسمان شناسمی  نظرخه

ان شناسمی اسالوی حه نقد و بررسی آنهاپرداخته و الگوی انگیز   ذاتی وبتنی بر وبانی انس
کرد.    اسالوی را وطرح خواهین 

 ها  یافته
کید دارند عبارتند از نظرخه که بر ذاتی بودن عواو  انگیزشی تا     :هایی 

 1نظریه غریگه -1
این نظرخه برجسته ترین نظرخه انگیز  در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیسمتن بمود. حخمش 

کممه حممه وسممیله تجمموری تکاومم  دارویممن و از ایممن نظرخممه بممر اسمماس تمماییر عظیهممی بممود ای  عهممده
کید آن برجبر زخستی بوجود آوده بود )ریو هما )در انسمان و  نظرخه غریزه ههه انگیزه (.?::>، تا

، دانمد. )ریمو ومی انعطما  قاب  جبمری و غیر، حیوان( را حه صمورت ژنتیکمی برناومه ریمزی شمده
که انر (. این نظرخه بیان ویB::>، 2؛ پیسر و اسهی ?::> ژی در درون ار انیسن ذخیره کند 

ریزی  شمود. سم   رفتارهمای برناومه های برانگیختگمی وی شده اس  و حاع  اخجاد حال 
کممماهش دهمممد. فعال شمممده رخ وی سمممازی ایمممن رفتارهمممای ذاتمممی خممما  دهمممد تممما انگیختگمممی را 

کمه  های خاص وحیطی نسب  داده وی ریزی شده در ار انیسن وعهوال حه وحرک طرح شود 
کممه نظرخممه B::>، 3رهممای خاصممی تمماییر  ممذار اسمم  )حمماسدر بممروز رفتا (. اولممین روانشناسممی 

                                           
1. Instinct 
2. Passer, M.W. & Smith, R. E. 
3. Buss, D. M. 
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خمادی غریمزه ، جیهز حا اقتباس از دارویمن و وعاصمران وی، غریزه انگیز  را رواج داد تعمداد ز
حممازی و ارتبمما  حمما ، نیممروی حرکمم  و غریممزه روانممی نظیممر تقلیممد، واننممد وکیممدن، جسممهانی

کممه الزم بممود بممرای اخجمماد رفتممار حمماانگیزه وجممود  دخگممران را بممرای انسممان قالمم  شممد. تنهمما چیممزی 
کمه ?::>، وحرک وناسب بود )ریو که غرایز شبیه رفتارهمای حازتمابی هسمتند  (. او وعتقد بود 

کورکورانمه صممورت وی حمه وسممیله وحممرک حسممی اخجماد وی ،  یرنممد )جیهممز شمموند و حممه صممورت 
;CB:کورکورانممه بممودن آن خلیممام جیهممز از  کممه  (. ونظممور و حممه صممورت خودکممار و تحمم  اسمم  

پممذیرد. او  صممورت وی، شممراخ  و اقت ممالات خاصممی حممدون آ مماهی از قصممد و هممد  رفتممار
که هر غریزه  یرد )خم  نیمروی  ای خ  تکانه اس  و در وحدوده انگیز  قرار وی وعتقد بود 

کممه وقممو  اولیممه خمم  غریممزه  فعممال در ار انیسممن بممرای شممرو  رفتممار(. ا رچممه جیهممز وعتقممد بممود 
کمه پم  از  رانه اس  اوا احساس ویکورکو که حافظه در تعاو  حما غرالمز اسم  حمه طموری  کرد 
کمه رفتمار غریمزی از طریمق ، ودتی کورکورانه نیس . حه عبارت دخگر او وعتقد بمود  دخگر رفتار 

کممه غرایممز :BC;(. جیهممز )>;:>، کنممد )پتممری و  مماورن تجرحممه ت،ییممر پیممدا وی ( اعتقمماد داشمم  
کنند توانند ههه رفتار نهی کمه اسماس تجرحمه و شمک   ومی اوما حنیمادی فمراهن، را تبیین  آورنمد 

  یرند. ها قرار وی  یری عادت
کممه تهممام رفتارهمما غریممزی هسممتند. او نیممز لیسممتی از @>C;ومم   دو ممال ) ( نیممز وعتقممد بممود 

کممه عبممارت بودنممد از: ههممدردی/ وراقبمم  والممدخنی/ وبممارزه/  رفتارهممایی غریممزی را ارالممه داد 
کنجکمممماوی/ فروممممانبرداری/ جفمممم خممممودابراز ر  یری/ جسممممتجوی غممممذا/ دشممممهنی  ی/ 

 رایی. وم  دو مال تمال  در جهم   )نفرت(/ خالقی /  ریز/ درخواس  )توس (/ جهع
کمه وی نی  حه هد  را نهونه تموان  ای از هدفهندی رفتار غریزی در نظر  رف . او وعتقد بمود 

که رفتار را در جهم  نیم  شناسمایی ، کنمد حمه آن همداخ  وی غریزه را از طریق تعیین هدفی 
کممردن تکممه کممه از چنممد قطعممه بهممن  کمرد. حممه عنمموان وثممال تممال  ویهممون بممرای جممدا  های پممازلی 

کنجکماوی چنمین  وی، ساخته شده اس ، پیوسته کمه غریمزه  توانمد نشمان دهنمده آن حاشمد 
کرده اس . حه چنین تجرحه و تحلیلی غاخ  ن شمود حمه ایم شناسی  فته وی رفتاری را اخجاد 
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که خم  رفتمار در خمدو  برخمی از اهمدا  غمالی اسم . از دخمد اه او غریمزه دارای سمه  وعنا 
عنصمممر عممماطفی حمممه ، همممای ارضمممای غرایمممز عنصمممر اصممملی اسممم . عنصمممر شمممناختی حمممه رو 

های ناشمی از غریمزه و عنصمر عهلمی تمال  بمرای رسمیدن حمه ووضمو  )همد ( غریمزه  هیجان
خممد نیممز ههمم وی خسممتی و  ه فعالی پممردازد.  نظرخممه روانکمماوی فرو همما خمما رفتارهمما را نتیجممه غرالممز ز

کممه حممه دو حخممش عهممده تقسممین شممده بممود وممی درونممی انسممان )غریممزه  1غریممزه زنممد ی :دانسمم  
خمد جاخگماه ایمن CCB;، 3)پرخاشمگری( )نمد و سمگال 2جنسی( و غریزه ورم (. از دخمد اه فرو

کمه نهماد را فعمال وی کمه حمه کنمد اصم   غرایز درحخش نهاد اس . اص  اساسی  لمذت اسم  
که انمرژی روان از ، خود، دنبال ارضای فوری نیازهای غریزی اس . طبق نظرخه فروخد زوانی 

های ونطقممی ت،ییممر  خمماد یری و اسممتدالل، نهمماد حممه فرآخنممدهای شممناختی وهممن از قبیمم  ادراک
حخشمی از شخصمی  انسمان اسم  و براسماس ، آخمد. ایمن حعمد حمه وجمود وی، دهمد جه  وی

کممردن راه   ویاصمم  واقعیمم  عهمم هممای واقممع  راخانممه بممرای ارضممای غرایممز  کنممد از قبیمم  پیممدا 
.(CCB;، )االونه

4نظریه سائ  -2

ها نیروهممای  وطممرح شممد. سممالق C;B;در سممال  5سممالق بممرای اولممین حممار توسمم  وودورث     
که حالم  تعمادل حیماتی همای سمازوکارهای حمدنی را  ترین حال  لموبخما وط 6درونی هستند 

کممه ووجممود زنممده حممه دلیمم  وحروویمم  از خمم  عنصممر اساسممی )واننممد  حفمم  وی کننممد. وقتممی 
سمممالق فعمممال شمممده و ووجمممود زنمممده را وادار حمممه ، کنمممد آب( نیمممازی را تجرحمممه وی، هممموا، غمممذا
کمماهش  دهی وی پاسممخ خافمم  عنصممر اساسممی نیمماز ارضمما شممده و ووجممب  کنممد. در صممورت در
(. شمدت C;B;، جهم  و اسمتهرار هسمتند )وودورث، ها دارای شدت شود. سالق لق ویسا

کممه خمم  سممالق وی جهمم  حممه ووضممو  خمما هممد  سممالق ، توانممد رفتممار را فعممال سممازد حممه ویزانممی 

1. Life instinct
2. Death instinct
3. Ned, B. & Segal, G.
4. Drive theory
5. Woodworth, R. S.
6. Homeostasis
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)پنتمرخ  و شمود  واستهرار حه تداوم رفتار تا زوان دستیابی حه همد  و ارضمای نیماز اطمالق وی
خممد )(>::>، شممان  کالرک?;C;. زخگهونممد فرو ( دو نظرخممه پممرداز وعممرو  در =<C;هممال ) ( و 

کمرد:  ونبمع:  -;زوینه سالق هستند. فروخد نظرخه سالق خمود را براسماس چهمار عنصمر وطمرح 
خسممتی حممدن )وثمم  تشممنگی(  کهبممود و ->کهبممود ز کممردن  حممرک: نیرویممی در جهمم  بممر طممر  

کمه اضمطرابی را در وجمود  -=زخستی حدن  کهبمود زخسمتی حمدن اسم   کمردن  هد : بر طمر  
کهبممود بمرود.  انسمان اخجماد وی کمردن ایمن  کممه  -<کنممد تما حممه دنبمال برطممر   شممیء: آن چیمزی 

کالرک(C::>، )ریمموشممود  کهبممود حممدن برطممر  وی، بوسممیله آن در  1هممال . نظرخممه سممالق توسمم  
خمماد یری و انگیممز  وطممرح ، هممای تبیممین رفتممار حممه عنمموان خکممی از راه :?C;و  :<C;های  سممال

  تعمادل بمود. خم  ووقعیم 3(. این نظرخه وبتنمی بمر وفهموم تعمادل زخسمتی:::> 2 ردخد )چری
کمه حمدن تمال  وی کنمد )پیسمر و اسمهی  فیزیولوژخکی درونمی  کمه آن را حفم     (.B::>، کنمد 

کمممه بوسمممیله نیازهمممای  همممال اصمممطالح سمممالق را در ومممورد ووقعیممم  تمممنش خممما برانگیختگمممی 
کمه انگیمز  نتیجمه نیازهمای  ومی فیزیولوژخکی خا زخستی بوجود کماربرد. او وعتقمد بمود  آخمد حمه 

، هاسم . خم  سمالق هایی از سالق رسمنگی و نیماز حمه  روما نهونمه ، زخستی اسم . تشمنگی
کممه حممه عنمموان خمم  تممنش شممناخته وی ووقعیمم  ناخوشمماخندی را حممه وجممود وممی شممودکه  آورد 
کماهش خمافتن اسم  )چمری کنمد:::>، نیازوند  کماهش پیمدا  ، (. بمرای اخنکمه ووقعیم  تمنش 

خافته انسممانها راه خمم  در کمماهش نیازهممای بیولوژ آب اند  وممثاًل وقتممی تشممنهنممد ا هممایی را بممرای 
که سالق نوشند. انسان وی کاهش دهمد ها هر رفتاری  توانمد حمه  کننمد. اومر وی تکمرار وی، ها را 

کننممده رفتممار خمموردن خمما آشمماویدن در نظممر  رفتممه شممود  . (>;:>، 4)کهرالزوممانعنمموان تقوخمم  
کممه نیروونممدی عممادت=<C;هممال )، عممالوه بممر سممالق کممرد  بممر رفتممار  6و حازدارنممد ی 5( فممرز 

پاسممخ حمما افممزاخش تعممداد  -خمما قممدرت ارتبمما  وحممرک ، یر ممذار اسمم . نیروونممدی عممادتتای
                                           
1. Hull, C.L. 
2. Cherry, K. 
3. Homeostasis 
4. Kamarulzaman, W. 
5. Habit. 
6. Inhabitation.  
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شمممود. حازدارنممد ی حمممه خسممتگی ناشمممی از  پاسمممخ بیشممتر وی -همممای وحممرک هممای زوج تقوخ 
کمه از پاسمخ نمدادن حمه دسم  وی پاسخ شمود. بمرخال   آخمد اطمالق وی دهی  و نیز حمه تقموختی 

که ووجمود زنمده را حازدارنمد ی جلمو ، کننمد دهی وادار وی حمه پاسمخ سالق و نیرووندی عادت 
کممنش وممویر دهی را وی پاسممخ ، تمماحعی از سممالق، خمما احتهممال رفتممار، 1 یممرد. توانممایی حممالقوه وا

کننممد و  نیروونمدی عممادت و حازدارنمد ی اسمم . رفتارهمای غریممزی وعهموال نیازهمما را ارضما وی
کارآومدی رفتارهمای غریم خاد یری فق  زومانی رخ وی کمه نا شمود. خماد یری  زی یاحم  ویدهمد 

نهاخممانگر تطممابق ووجممود زنممده حمما وحممی  بممرای ت ممهین حقمما اسمم . بیشممتر رفتارهمما در وسممیر 
کننمده ارضای نیازهای احتدایی سازوان نیافته های یانوخمه )وثم  پمول( قمدرت و  اند. تقوخم  

کسمب وی کنند ی خود را از طریمق ههراهمی حما تقوخم  اولیمه  ان تمو کننمد )حما پمول وی تقوخ  
( =<C;همال )  اصمالح شمد.، هال حا هد  توجه بیشتر حه انگیمز  غذا خرخد(. حعدها نظرخه 
کممه پادا  کممرد  کوچمم  حممه خمماد یری بهتمممری  هممای بممزرم در وقاخسمممه حمما پادا  فممرز  هممای 

کممه  انجاونممد )خعنممی نیروونممدی عممادت بیشممتر( و عممادات قمموی زوممانی اخجمماد وی وی شمموند 
 . (>::>، )پنترخ  و شان پادا  بزرم اراله شود حالفاصله پ  از دستیابی حه هد  

 2نظریه برانگیختگی -3
کممه انسممان بممرای عهلکممرد وممویر نیمماز حممه خمم  سممطح  نظرخممه انگیختگممی بیممان وی     کنممد 
(. ایمن نظرخمه در احتمدا CCB;، 3؛ ادوارد@CC;، ی دارد. )پتمری و  ماورناز برانگیختگای  بهینه

کشمف فیزیولموژی عصممبی   C?A;در نتیجمه عمدم رضماخ  از نظرخمه سمالق وطمرح شمده بمود. 
کممرد، توسمم  لینممدی ، خمم  ادعممای قمموی دروممورد سیسممتن انگیختگممی در سمماقه و،ممز را وطممرح 

که نظرخه انگیختگی را بر پاخه کتشافی  تری نسب  حه  ذشته وطمرح  خکی قویهای فیزیولوژ ا
که هر اه انگیختگی افزاخش خاحمد?::>، ساخ  )ریو ، (. نظرخه انگیختگی براین حاور اس  

کمه ا مر بیشمتر از آن عهلکرد نیز افزاخش وی انگیختگمی ، خاحد  اوما فقم  تما خم  نقطمه خاصمی 

                                           
1. Effective response . 
2. Arousal  theory 
3. Edward, D. C. 
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کاهش خواهد خاف  ، ههچنان افزاخش خاحد  .(CCB;، )االونهعهلکرد 
کمه انگیمز  نتیجمه تجهع ( نیمز بیمان ویC>C;نظرخه نوروفیزیولوژخ  همب )     همای  کنمد 

کممه تممدرخجا طممی تحرخمم  وکممرر خممه ، همما سمملولی اسمم . ایممن تجهع نهاخممانگر دانشممی هسممتند 
کمممه خور ای حمممه همممن پیونمممد وی همممای ورحلمممه همممای سممملولی در توالی آخنمممد. تجهع وجمممود وی نمممد 
خمم  فرآخنممدهای شممناختی راهنهممای رفتممار هسممتند. در سممطوح وتوسمم   وعادل هممای فیزیولوژ

کممممه تجهع کممممه  هممممای ورحلممممه هممممای سمممملولی و توالی الزم اسمممم   ای فعممممال شمممموند. زوممممانی 
کممممارکرد وناسممممبی ندارنممممد برانگیختگممممی در سممممطح پممممایینی قممممرار دارد توالی و وقتممممی ، همممما 

 شوند. توالی وخت  وی، داشته حاشدبرانگیختگی در سطح حسیار حاالیی قرار 
( برانگیختگمی تقریبما برابمر حما سمالق اسم . بمرالین فمرز =@C@: ،;C;) 1در نظرخه برالین

کاوشمممگرانه غالبممما حممما برانگیختگمممی افمممزاخش خافتمممه ههمممراه وی کمممه فعالیممم   شمممود و ایمممن  کمممرد 
تگممی شممگف  انگیممزی( بممر برانگیخ، ناههمماهنگی، ابهممام، هممای وحممرک )واننممد تمماز ی ویژ ی
کنین تا سطح بهینه آن را حفم    ذارند. برانگیختگی ساز ارانه بوده و وا تال  وی تاییر وی

کاهش خاحد شود و وا برای افمزاخش  کسال  و والل اخجاد وی، کنین. ا ر برانگیختگی خیلی 
وممما بممرای پمممایین آوردن آن ، ا ممر برانگیختگمممی خیلممی حممماال بممرود، کنین آن انگیممز  پیممدا ومممی

کید دارند انحرا  حه حاال خا پایین از خم  سمطح بهینمه  ویبرانگیخته  شوخن. برالین و هب تا
شمممود  تممما برانگیختگمممی را حمممه سمممطح بهینمممه  ووجمممب راه انمممدازی انگیمممز  وی، برانگیختگمممی
 . (>::>، رخ  و شان )پنتحاز رداند 

 نظریه نیاز -4
کمممه انمممرژی جهممم  و یبمممات رفتمممار حاصممم  ، نظرخمممه نیممماز وبتنمممی بمممر ایمممن اندخشمممه اسممم  

کمه وی ومی ها حا وجهوعه وحدودی از نیازها وتولد نیازهاس . انسان تواننمد از طریمق  شموند 
کننمممد هممما  آن خممماد یری های  سیسمممتن، یازهمممای فیزیولممموژخکی. ن(C=C;، )فمممرانکنرا تعمممدی  

خسممتی واننممد وممدارهای عصممبی و،ممز  یرنممد. در  های حممدن را در بممر وی همما و انممدام هوروون، ز
                                           
1. Berlyne, D. E.  
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کمه ایمن نیازهما بمرآورده نشموند وضمعی  آسمیب زایمی را حمه وجمود وی آورنمد. نیازهمای  صورتی 
نکمه واننمد  یرنمد و حمه جمای اخ فراخندهای سیستن عصبی ورکمزی را در بمر وی، شناختی روان

خمماد شممدن( حاشممند ههیشممه در هوشممیاری ، نیازهممای فیزیولمموژخکی در حالمم  نوسممان )کممن و ز
کمه زوینمه ارضمای ایمن  وجود دارند و زوانی برجسته وی که فرد در وموقعیتی قمرار حگیمرد  شوند 

. برخی از نیازها هن ونشث اجتهماعی دارنمد ههاننمد نیماز حمه (C::>، )ریوشود  نیازها فراهن وی
پیونممد جممویی و پیشممرف . تفمماوت اساسممی نیازهممای روانشممناختی حمما نیازهممای اجتهمماعی در 
کمه نیازهمای دسمته  که نیازهای دسته اول در ههمه افمراد ذاتمًا وجمود دارد در حمالی  این اس  

( ههممه C::>، فمرد اجتهمماعی شمدن هممر شمخ  اسمم  )ریمو  انگر تارخخچممه ونحصمر حممهدوم بیم
کنند اوا تفاوت خ  نیاز حا نیاز دخگمر در جهم  دهمی آن اسم . ومثال  نیازها  انرژی تولید وی

کمه نیماز ها  آن تفاوت نیاز  رسنگی حا نیاز تشنگی در ویزان انرژی نیس  حلکه در این اس  
کنممد و نیمماز حممه تشممنگی در جهمم   ا فممرد را برانگیختممه ویحممه  رسممنگی در جهمم  خممافتن غممذ

کممه برخممی ازC=A;، خممافتن آب )ومموری ناشممی از همما  آن (. تفمماوت دخگممر نیازهمما در ایممن اسمم  
 (.  CBA;، کهبود زخستی حدن و برخی دخگر ناشی از نیازهای رشدی انسان اس  )وزلو

که قال  حه ذا کنون بیان شد نظرخه پردازانی  ، تمی بمودن انگیمز  هسمتندبراساس آنچه تا 
کمه انسمان ومی عواو  انگیزشی را ناشمی از فراخنمدهای زخسمتی انسمان ها  داننمد و از آن جمایی 

ها از حمدو  پ  عواو  انگیزشی در ههمه انسمان، دارای ساختار فیزیولوژخکی وشابهی هستند
شمموند و  ومی دهی رفتارهممای خماص انسممان تولمد وجمود دارنممد و ووجمب شممک   یمری و جهم 

کنند.  انانس که براساس ههین ساختار بیولوژخکی رفتار  ها نا زیرند 

 انتقادات مطرح شده در مارد انگحزش ذاتی 
کمه درحماب انگیمز  ذاتمی بمویژه نظرخمه غریمزه     در این حخش در ومورد انتقمادات اساسمی 

کنین. سم   حمه نقمد و بررسمی  وباحثی را از دخد اه ونتقمدین وطمرح ومی، وطرح شده اس 
های وخالفین و ووافقین نظرخه ذاتی بودن انگیز  بمر اسماس وبمانی انسمان شناسمی  دخد اه

اسممالوی پرداختممه و الگمموی وفهممووی  انگیممز  ذاتممی از دخممد اه انسممان شناسممی اسممالوی را 



 9395 زوستان، 60شهاره ، 95جلد ، پروهنهای وناوره ............................................................................... 948

 

کممه از نظرخمه وطمرح وی کممالن درحمماب انگیمز  اسمم  و بممر  نهممایین. در وممورد نظرخمه غریممزه  های 
کید وی کاو  نفمی ;>C;) 1کو ،کند ذاتی بودن انگیز  تا که این وفهوم را حه طور  کرد  ( تال  

کمه سمه  کند.  او در وقاله کرده اس   کردن وفهوم غریزهه نقدهایی را وطرح  ای حا عنوان هرها 
کمه در ومورد اخنکمه چنمد ها  آن وورد از وههترین کمرده  حه شرح زیمر اسم : اول اخنکمه او وطمرح 

کمه از غرایمز ارالمه  فهرسم ، توافقی وجود نمداردهیچ ، نو  خا چه تعداد غریزه وجود دارد هایی 
، دلبخواهی و بر اساس عالیق همر نظرخمه پمرداز اسم . خکمی از جاوعمه شناسمان، شده اس 

غرایممز انسممان  A?C?لیسممتی از ، کتمماب در روانشناسممی و جاوعممه شناسممی ::?پمم  از بررسممی 
کنون حدود CCB;، اراله داده بود )االونه اسمایی شمده اسم  و احتهماال هزارغریمزه شن ?;(. تا

کمرد <::>، 2غرایز بیشتری هنوز ناشناخته وانده اس  ) ورون کمه او وطمرح  (. دووین نقدی 
که تح  عنوان غریزی وطرح شده که ههه رفتارهایی  ذاتمی نیسمتند و حاخسمتی ، اند این بود 

که رفتارها از پاسخ  د. برخمی ازانم های تصادفی حه وجمود آوده آووخته شوند. تصور او این بود 
که تقوخم  نشمده حاقی وانده، اند که تقوخ  شدهها  آن انمد.  از بمین رفته، اند اند و برخی دخگر 

کممه غرایمز نیروهممای اصملی حممه وجمود آوردنممده رفتممار  کمرده اخنسمم   کمه او وطممرح  سمووین نقممدی 
شممود )حممه نقمم  از پتممری و  هممای خممارجی برانگیختممه وی حممه وسممیله وحرک، نیسممتند حلکممه رفتممار

 (.   >;:>، رن او
کو که این نظرخه وی=>C;) 3تولهن، بر خال   وشمرو  ، توانمد حفم  شمود (  براین حاور بود 

کمه نام کمرد  کند. اواًل تولهن بیان  کرده را حتواند برطر   که او وطرح   مذاری  بر آنکه انتقاداتی 
د. حممه بممر ارز  تبیینممی آن را از بممین وی، خودسممرانه و دلبخممواهی رفتارهمما تحمم  عنمموان غریممزه

کنجکاوی های صمرفًا توصمیفی  برچسب، جویی ستیزه، تنو ، عبارت دخگر غرایزی از قبی  
که دالی  رفتار را توضیح نهی کاوم  انگیزشمی حاخمد  اس  )و،الطه اسهی(  دهد. خ  نظرخه 

کنممد )پنتممرخچ و شممان ، حتوانممد علمم  عهمم  ، عواومم  وتعاومم  حمما آن و نحمموه ت،ییممر آن را تعیممین 

                                           
1. Kuo, Z. Y. 
2. Gorman, P. 
3. Tolman, E. C. 
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خمدادها ای  هرچنمد نظرخمه غریمزه وهکمن اسم  تفسمیرهای فریبنمده (. ضهن اخنکمه>::> از رو
کند کمه افمراد در خم  ووقعیم  وعمین چگونمه رفتمار  اوا قمدرت پیش، اراله  بینمی ایمن را نمدارد 

کرد. دووین نقد تولهن ) که وعیار روشنی برای تعیین اخنکه چمه =>C;خواهند  ( هن این بود 
(. =>C;، وجمود نمدارد )تمولهن، یی غریمزی نیسمتندرفتارهایی غریمزی هسمتند و چمه رفتارهما

طبقممه حنممدی ههممه رفتارهمما حممه عنمموان ، ( در راسممتای ههممین انتقمماد>::>پنتممرخنچ و شممان  )
کن اههیم  انگاشمتن نقمش خماد یری دانسمته اند و بمر لمزوم وشمخ  شمدن  رفتاری غریزی را
کرده کیممد  ان وثممال ظرفیمم  انممد. حممه عنممو وحممدوده غریممزه و خمماد یری و رحمم  و نسممب  ویممان تث

ولممی زحممان ازطریممق تعمماوالت اجتهمماعی آووختممه ، وممردم بممرای خمماد یری زحممان فطممری اسمم 
 شود.  وی

کممه در ایممن زوینممه صممورت  رفتممه عممدم توانممایی غریممزه در تبیممین رفتارهممای ، نقممد دخگممری 
. هرچنمد غرالمز (>::>، ؛ پنتمرخ  و شمان <::>، ؛  مورونCCB;، )االونهپیچیده انسان اس  

همای  شمود اوما توانمایی تبیمین فعالی  ووجب درک بهتر رفتارهای اساسی  خا اولیه انسان وی
کممه او را از  پیچیممده تممر حشممری وثمم  هنممر خمما فرهنممگ را نممدارد. رفتارهممایی در انسممان وجممود دارد 

تموان صمرفًا بمر اسماس نظرخمه غرالمزتبیین  کنمد و چنمین رفتارهمایی را نهی وتهایز ویحیوانات 
که پذیر  نظرخه غریمزه وسمتلزم پمذیر   ای بر . و اساسًا عده(<::>، ) وروننهود  این حاورند 

عقالنممی و ارادی انسممان و تفمماوت قالمم  نشممدن ، احعمماد شممناختی جبر رایممی و بممی تمموجهی حممه
کمو );C=;، ویمان انسمان و حیموان اسم  )شمجاعی   .);C<;( و تمولهن );C<= در ایمن زوینمه )

کرده که ونطمق زیرحنمایی غریمزه وبتنمی بمر خم  دور حاطم   نقد دخگری وطرح  اند و آن اخنس  
کممهها از غر اسمم . وممثاًل تنهمما دلیمم  بممرای اخنکممه انسممان  یممزه جنگیممدن برخوردارنممد ایممن اسمم  
کنمممد  رفتمممار را توجیمممه وی، کننمممد؛ در واقمممع علممم   ممماهی حمممه صمممورت پرخاشمممگرانه رفتمممار وی

فقمدان روشمی ، غریمزه(. وسمثله اصملی ← رفتار( و رفتار دالل  بر عل  دارد )رفتار ← )غریزه
کممه در (C::>، )ریممووسممتق  بممرای ایبممات وجممود غریممزه اسمم   . حسممیاری از انتقممادات وممذکور 

کمه ایمن  زوینه غریزه صورت  رف  برای وفهوم اصلی غریزه حسیار وخرب بود و حاعم  شمد 
وفهموم غریمزه شناسی برای چندین سال ناپدخد شد. حا این حال ا رچه  دو واژه از وتون روان
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پمما تحمم  عنمموان  ای از زخس  شناسممی آورخکمما ناپدخممد شممد اومما در شمماخه از روان شناسممی ارو
 (. >;:>، کردارشناسی پابرجا وانده اس  )پتری

کممه حممه وههتممرین کنین.  اشمماره وممیهمما  آن درحمماب سممالق هممن انتقمماداتی وطممرح شممده اسمم  
کمه  وفهموم سمالق وهکمن اسم  حتوانمد  رفتارهمای سماده حیموان خما خکی از انتقمادات اخنسم  

کنممد کارآوممد اسمم  )واخنممر، اومما بممرای تبیممین رفتارهممای پیچیممده انسممان، انسممان را تبیممین  ، 1نا
;CB?کمماهش انممدازی سممالق (. نیازهمما ههیشممه ووجممب راه شمموند.  نهیهمما  آن ها و تممال  بممرای 

خمم  )وثمم  تهایمم  حممه اتهمما وهکممن اسمم  نیمماز حممه غممذا خمما آب حه م وسممیله نیازهممای غیرفیزیولوژ
انداختمه شمود. ضمهنًا بیشمتر رفتارهمای انسمان در راسمتای تمثخیر  رساندن تکمالیف وهمن( حمه

که حمه نی  حه اهدا  حلند ودت برانگیخته وی طور وسمتهر در حالم  سمالق  شود در صورتی 
کمار روی تکمالیف پیچیمده را همداخ  نهی، قرار نمدارد. سمالق  کنمد عهلکمرد حلنمد ومدت خما 

   (.C:B;، 2و دادسون )یرکز

 های منتقدین انگحزش ذاتی  نقد و بررسی دیدگاه
کممه والحظممه شممد ههممان کممه در زوینممه انگیممز  ذاتممی ، طور  خمم  حخممش وهممن  از نقممدهایی 

، صممورت  رفتممه اسمم  وربممو  حممه نظرخممه غریممزه اسمم . خکممی از دالیمم  وخممالفین نظرخممه غریممزه
کمه چگونمه وی تعدد و عدم احصای غرالز اس . در پاسخ وی از تعمدد خم  تموان  توان  فم  

تواند بر ایمن اومر  اوری حه نفی وجود آن اور رسید  اخنکه تعداد غرالز فراوان اس  آخا دلیلی وی
کممرد  آخمما ایممن اوممر  کممه پمم  اساسممًا حاخسممتی وسمماله غریممزه را نادخممده  رفمم  و آن را رهمما  حاشممد 

کردن آشفتگی در تعداد غرالز و ارالمه شماخ  که حه جای برطر    هایی بمرای ونطقی اس  
خممد انجممام داد و دو غریممزه  -تعیممین غرالممز اصمملی در وجممود انسممان  کممه وممثاًل فرو کمماری  ههاننممد 

کمردن وفهموم   -اصلی ورم )پرخاشگری( و زند ی )جنسی( را اراله داد  اساسًا اقدام حه رهما 
کممه  غریمزه نهمایین و دخگمر آن را در تحلیم  انگیزه همای انسممان در نظمر نگیمرخن  انتقماد دخگمری 

                                           
1. Weiner, B. 
2. Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. 
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کردهوخممالفین ن کتسممابی  ظرخممه غریممزه وطممرح  کممه رفتارهمما ذاتممی نسممیتند و ا انممد ایممن اسمم  
کمه  هستند. این  زاره خود خ  ادعا و پیش فرز اس  و ا ر ونظوراز ایمن  مزاره  ایمن اسم  

کتسابی اس  و اصواًل هیچ رفتاری ذاتی نیس  کمداوین ، ههه رفتارهای انسان ا بر اسماس 
کمرد  ا مر چنمین انتقمادی وطمرح  وی، هایی شواهد و وستندات و استدالل توان آن را ایبات 

که ههه رفتارهای انسان را نهی کمرد و حخشمی از  توان بر اسماس انگیزه شود  همای ذاتمی تبیمین 
کتسمممابی اسممم  کمممه ههمممه  وی، رفتارهممای انسمممان ا تمموان آن را پمممذیرف  اوممما اخنکمممه ادعمما شمممود 

کمممه کتسمممابی اسممم  حمممه ههمممان ویمممزان نادرسممم  اسممم   ادعممما شمممود ههمممه  رفتارهمممای انسمممان ا
کمه وطمرح شممده کممه ، رفتارهمای انسمان ذاتمی و غریممزی اسم   انتقماد دخگممری همن  ایمن اسم  

کماری نادرسم  اسم  و ارز  تبیینمی آن  نام  ذاری دلبخواهی رفتارها تح  عنوان غریمزه 
کممماهش وی کنمممد  صمممرفًا حگمممویین ایمممن رفتمممار او  دهمممد ومممثاًل وقتمممی انسمممانی پرخاشمممگری وی را 

شممگری اسمم  در صممورتیکه حاخسممتی حممه عواومم  و فعمم  و انفعممالت روانممی براسماس غریممزه پرخا
که حاع  پرخاشگری در وجود انسان وی کنین تا حتوانین تببین روشمنی از  دخگری  شود توجه 

کمه حاخسمتی وعیارهمایی وجمود  پرخاشگری در انسان داشته حاشین. این انتقاد از این جهم  
تموان  تموان غریمزی و چمه رفتارهمایی را وی یداشته حاشد تا وشخ  شمود چمه رفتارهمایی را و

کتسابی دانس  که وا سایر علم  و عمواولی ، ا انتقاد درستی اس  و ههینطور از این جه  
اوما ، در نظر حگیرخن اور صحیحی اسم ،  ردد ای خاص در انسان وی که ونجر حه بروز غریزه

که اساسًا وفهوم غریزه را نادخده حگی کمه نباخد این وسجله حاع  شود  رخن. انتقاد دخگمری همن 
کمه ونطمق زیرحنمایی غریمزه وبتنمی بمر خم  دور حاطم  اسم  خعنمی وقتمی  وطرح شده اخنسم  

 مممویین انسمممان دارای غریمممزه اسممم  و از سممموی دخگمممر  ومممی بینین پرخاشمممگری را در انسمممان ومممی
کنممد. در پاسممخ حممه ایممن انتقمماد  پرخاشممگری وی،  ممویین چممون انسممان دارای غریممزه اسمم  وی
کمه حمدون  اخنکمه آووختمه توان   وی کمه وجمود غریمزه در انسمان حخماطر رفتارهمایی اسم   ف  

کمودک در هنگمام  رسمنگی نشمان وی شود ظهور و بروز پیمدا وی کمردن  دهمد  کنمد ومثاًل   رخمه 
کنممد و لممذا رفتمماری غریممزی اسمم .  بممروز وی، کممه ایممن رفتممار حممدون اخنکممه آووختممه شممده حاشممد

کمه ایمن دور عقالنمی حاشمد خعنمی حگمویین علم  تموان  فم هنگاوی سخن از دور حاط  وی   
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کمه انسمان  الف اس . در صمورتی، ب اس  و عل  ب، الف که اخنجما صمرفًا از رفتارهمایی 
کممه بمروز چنممین رفتمماری بممر  دهممد وجممود غریمزه را نتیجممه نهی انجمام وی  یممرخن حلکممه از ایمن اوممر 

بممرخن. وهکممن  پممی ویحممه غریممزی بممودن خمما نبممودن آن ، های قبلممی هسمم  خمما نممه اسمماس آووختممه
کمممه ههمممه انسمممان همممای خکسمممان وهکمممن اسممم   ها در ووقعی  اسممم  در اخنجممما  فتمممه شمممود 

کمممه  پرخاشمممگری نکننمممد و رفتارهمممای وتفممماوتی را از خمممود بمممروز دهنمممد و ایمممن نشمممان وی دهمممد 
نام پرخاشممگری در انسممان وجممود نممدارد و انسممان براسمماس نممو  تربیمم  و خمماد یری  ای حممه غریممزه

تمموان  ای داشممته حاشمد خمما نداشمته حاشممد  در پاسمخ وی ر پرخاشمگرانهخمود وهکممن اسم  رفتمما
که اص  وجود غریزه پرخاشگری در انسان خ  وساله اس  و اخنکمه چنمین غریمزه ای   ف  

کنممد وجود غریممزه  تمموان قالمم  حممه اوممر دخگممری اسمم . وی ، تحمم  چممه عواومم  و شممراخطی بممروز 
هممممای    آن را در ووقعی پرخاشممممگری در انسممممان بممممود و در عممممین حممممال چگممممونگی وممممدیرخ

کممه حمما خکممدخگر ونافمماتی داشممته حاشممد. وسمماله  وختلممف آووخمم  و ایممن دو حممه نظممر نهی رسممد 
که وا اساسًا وجود غریزه زوانی اخجاد وی کنمین خما ای  شود  ههانند غریمزه پرخاشمگری را نفمی 

هممن  حخممواهین بممروز خمما عممدم بممروز پرخاشممگری را نیممز اوممری غریممزی حممدانین. برخممی از ونتقممدین 
کمه ههمه  که پذیر  نظرخمه غریمزه وسمتلزم پمذیر  جبر رایمی اسم . حمه ایمن وعنما  وعتقدند 
که چنین رفتارهایی را از خود بمروز دهمد  رفتارهای انسان غریزی اس  و انسان نا زیر اس  

کمممه انجمممام وی دهمممد  و همممیچ قمممدرت انتخمممابی نمممدارد و نباخمممد انسمممان را براسممماس رفتارهمممایی 
کممرد چم کممه انسممان قاحلیمم  سمرزنش خمما وجممازات  کممه سممرزنش و وجممازات بممرای زومانی اسمم   را 

خمماد یری و تربیمم  داشممته حاشممد و حتوانممد آ اهانممه دسمم  حممه انتخمماب بزنممد نممه اخنکممه تحمم  
کممماری را انجمممام دهمممد. در پاسمممخ حمممه ایمممن انتقممماد  نیروهمممای غریمممزی و حمممدون اراده و انتخممماب 

کممه هممر دانشممهند و  حاخسممتی حممه خکممی از اشممکاالت اساسممی در شممناخ  انسممان اشمماره کنممین 
که حه تحقیق درحارۀ خکی از احعاد انسمانی وی ای در وسمال  وربمو   حمه انمدازه، پمردازد وحققی 

کم  ووجودخم  انسمان را در ههمان ُحعمد ومورِد تخصمِ  خمود  ور وی حه آن ُحعمد غوطمه کمه  شمود 
ان های نمماق  و ونفممی در وممورد انسمم  یری ای  حاعمم  نتیجممه بینممد و ههممین رو  تجزخممه وی
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کمه ضمرورت رو  ترکیبمی را در  وی که ناشی از بی توجهی و وسماوح  وتفکرانمی اسم   شود 
شممممناخ  احعمممماد و اسممممتعدادهای انسممممانی نادخممممده  رفتممممه و از حممممه دسمممم  آوردن بیممممنش و 

های آن احعمماد و اسممتعدادها  هممای فرا یممر و وختصممات پراههیمم  اتحادهمما و وحممدت آ اهی
کمه هانسمان غریمزه اسم  BA=;، اند )عالوه جعفری وحروم وانده (. حنابراین ا ر قال  حاشمین 

کمه انسمان دارای احعماد  ونما ونی  و جز این نیس ه ونجمر حمه جبر رایمی وی شمود. در صمورتی 
حعد عماطفی و حعمد اجتهماعی ، اس  و وحدود حه غریزه نیس . انسان دارای حعد شناختی

کشمش کمه از برآخنمد ه و حعد وعنموی اسم  و دارای نیروهمای  ونما ون و وت ماد و  ایی اسم  
کند. صمفایی  اختیار و انتخاب در انسان وعنا پیدا وی، ههه این نیروها و جبرهای وت اد

(;=ABدر این زوینه ) نبمود. ای  دخگمر وسماله،  وخمد: ه ا مر انسمان از خم  جبربرخمودار بمود ومی
 خموخش را رسمد و راه ومی اوا انسان در رواح  فکر و سنجش و بهتر طلبی حمه انتخماب و آزادی

ها رهما  هما و سمن  از تلقمین و تحهیم  و تقلیمد و عادت –ا مر خواسم   -توانمد  خاحد و وی وی
که حازهن انتخاب اوس ه. تواند ههین شود و ا ر نخواس  وی کند   ها را انتخاب 

کمه وفهموم سمالق  در وورد نظرخمه سمالق همن انتقماداتی وطمرح شمده اسم  از جهلمه اخنکمه 
کندوهکن اس  حتواند رفتاره اوا برای تبیمین رفتارهمای ، ای ساده حیوان خا انسان را تبیین 

کارآود اس  )واخنر، پیچیده انسان ها و  انمدازی سمالق (. نیازها ههیشمه ووجمب راه?CB;، نا
کمماهش وسممیله نیازهممای  شمموند. وهکممن اسمم  نیمماز حممه غممذا خمما آب حه نهممیهمما  آن تممال  بممرای 
تهای  حه اتهام رساندن تکالیف وهمن(. ضمهناه انداخته شود)وث  تثخیر  غیرفیزیولوژخ  حه

شمود در صمورتی  بیشتر رفتارهای انسان در راستای نی  حه اهدا  حلند ودت برانگیخته وی
کممار روی ، طور وسممتهر در حالمم  سممالق قممرار نممدارد. سممالق کممه حممه عهلکممرد حلنممد وممدت خمما 

، پنتمرخ  و شمان حمه نقم  از  C:B;، و دادسمون )یرکمز کنمد تکمالیف پیچیمده را همداخ  نهی
شود حخواهین فق  از طریمق سمالق ههمه رفتارهمای  . این انتقاد هن از این اور ناشی وی(>::>

کنممین و انگیممز  انسممان را وحممدود حممه سممالق کنممین. د انسممان را تبیممین  کممه انسممان ها  ر صممورتی 
کممه ناشممی از ههممان حعممد فیزیولمموژخکی و غریممزی در وجممود انسممان اسمم  و در  عممالوه بممر سممالق 

کارکردهممای خاصممی اسمم  توانممد ههممه رفتارهممای  اومما نهی، جاخگمماه و وحممدوده خممود دارای 
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که در انسان عالوه بمر سمالق کند چرا  همای  نیروهمای دخگمری از قبیم  توانایی، انسان را تبیین 
کمممه رفتمممار انسمممان را برانگیختمممه ویشمممناخت کنمممد. ومممثاله انسمممان از طریمممق حعمممد  ی وجمممود دارد 
کوشمش وی وی حه تعیین اهدافی، شناختی کنمد حتمی  پردازد و در جه  نی  حه آن تال  و 

 ا ر در حال  سالق قرار نداشته حاشد.
کممه در زوینممه انگیممز  ذاتممی بممویژه غریممزه وطممرح شممده بممود  پمم  از بیممان وخالف   و هممایی 

خن. حمه نظمر ومی حه بیان انگیز  ذاتی وبتنی بر انسان شناسی فطریها  آن نقد و بررسی  پمرداز
کنون در نظرخمه وی که تا که درحاب انگیز  ذاتی عالوه بر آنچه  های روانشناسمی وطمرح  رسد 

که وبتنمی بمر فطمرت ، شده اس  از قبی  غریزه و سالق جنبه وههی از انگیز  ذاتی انسان 
کهیم  وبمانی انسمان شناسمی غیمر دخنمی ومورد توجمه قمرار نگرفتمه اسم  و اوس  حه دلی   حا

بممر اسمماس اند  لممذا حسممیاری از رفتارهممای پیچیممده انسممان از قبیمم  هنممر و فرهنممگ را نتوانسممته
کممه حمما در نظممر  ممرفتن ایممن ُحعممد وهممن انسممانی وی کننممد در صممورتی  تمموان  انگیممز  ذاتممی تبیممین 

ک کمه ههمه رفتارهما  رد هر چند حاز هن نهیحسیاری از رفتارهای انسان را تبیین  کمرد  توان ادعما 
ذاتممی اسمم  و نقممش  خمماد یری در رفتارهممای انسممان را نادخممده  رفمم . انسممان ووجممودی چنممد 

تمموان فراخنممدهای  وی، هممای ذاتممی بممویژه فطممرت ُحعممدی اسمم  و لممذا حمما در نظممر  ممرفتن انگیز 
کرد.    خاد یری رفتار انسان را هن بهتر تبیین 

 تی بر اساس مجانی انسان شناسی اسالمی انگحزش ذا
ک آن چه،  خههه علوم را کم آن وتوجمه حمه انسمان اسم  و چمه ی  نظمریه از حها  ه حمه هما 

 یعنمخاسمتوار اسم ؛  یشناسم ه انسمانخبرپا، اس  یوعطو  حه آدو یو عهل یاربردکلحاظ 
، فلسممفه، اتیم ونما ونش چمون ادب یهمما حما رشمته ینممه علموم انسمان، حمدون وعرفم  حمه انسمان

 یهما حما شمعبه یشود و نه علموم تجربم یبرخوردار و یگاه علهخحقوق از پا، فقه، رهیس، خختار
، هندسمه، یشناسم انوسیماق، یشناسم همانیک، یشناس نیزو، یشناس س خفراوانش وانند ز

(. انسمان <B=;، رسمد )جموادی آولمی یتمام وم یاربردکماوم  و ک یارآودکات حه ورتبه یاضخر
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ددی اههیمممم  دارد؛ از جهلممممه اخنکممممه انسممممان شناسممممی وقدوممممه شناسممممی از جهممممات وتعمممم
طریمق تهمذخب نفمم  و ووجمب رهمایی از آفممات خودفراووشمی اسم  )جمموادی ، خداشناسمی

ر علمموم از چنممد جهمم  یدر سمما یشناسمم انسممان ینممخ.الممف(. ههچنممین نقممش آفرBC=;، آولممی
:اس  یقاب  بررس

هسمتند  یشناسم بر شناخ  یوبتن، یه وبادخر علوم: ههه علوم از زاویسا یالف( وباد
: حمممه عنممموان اصممم  یاسمممتوار اسممم . ب( ووضمممو  علممموم انسمممان یشناسممم ه آن همممن بمممر انسمممانکممم

، ات حما ههممه شمعب  سممترده آنیمادب، اصممول، واننممد فقمه یههممه علموم انسمان یبمرا یووضموع
ز یممخ و نختممار، یشناسمم جاوعممه، ریتفسمم، اسمم یس، حقمموق، عرفممان، اخممالق، المکمم، همم کح

اسم . انسمان شناسمی همن حممدون  یشناسم برعهممده انسمان، ن علمومیمادههما رشمته ومرتب  حمه 
رشمد ، یعلوم انسان یانونکات ههه علوم: هد  خشناسی اوکان پذیر نیس  ج( غا  یهست

علموم  یاخا وورِد وسمال  و ق ماخوحهول ، هًا در ووضو یق  انسان وستقیانسان اس . حق
، یداومدار، یشماورزکر یمنمه؛ نظا خمداشته حاشمد  یح ور ندارد؛ خواه صب،ه اقتصاد یتجرب
هما رشمته  و ده یهواشناسم، یشناسم وعمدن، یشناسم نیزوم، ا  روجهوعمهیحا ههمه ز یکپزش

 ییارآکم ی؛ ولمیس هرشناسم، یر اخترشناسینظ، یاضخا علوم رخ ونه از علوم و  نیواحسته حه ا
را یمز ،اسم  یکموّت  یشناسم رو حمه انسمان نیماز ا، اسم  ین علوم در حوزه انسانیا یارآودکو 

  اسممم  یقلهمممرو انسمممانهممما  آن یور انسمممان و ومممورد بهمممرههممما  آن رنمممدهیار کشناسمممنده و حمممه 
 .ب(. BC=;، آولی  )جوادی
کهممن انسان کممه انسممان ههیشممه دنبممال ، آخممد تممرین علمموم حشممر حممه شممهار وممی شناسممی از  چرا

 هممای فراوانممی نیممز همما و داسممتان خممافتن ونشمماء پیممداخش خممود بمموده و حممه ههممین ونظممور افسممانه
شناسی در وشمرق زومین بمرخال  عمالن غمرب بیشمتر قمالبی  ساخته و پرداخته اس . انسان

سرنوشمم  و ، نحمموه تکممون و آغمماز حیممات او، وممذهبی و دخنممی داشممته اسمم . حقیقمم  انسممان
کمه همن در شمراخع توحیمدی و همن ادخمان  سرانجام و جاخگاه او در نظام هستی وطالبی اسم  

همای وختلمف( ومورد توجمه بموده اسم .  )حما نگمر  غیر توحیمدی وثم  هندولیسمن و بودخسمن
 مردد.  شناسی از نظر شراخع آسهانی وانند اسالم حه آغاز خلق  انسان بروی تارخخچه انسان
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ها و سمعادت و  قاحلی ، ها ظرفی ، انسان از ههان آغاز خلق  وثوور حه شناخ  حقیق 
کمه انسمان از نظمر کهال خود بوده اس . دلی  این ههه توجه حه شمناخ  انسمان ایمن ا سم  

-==، اسالم حه عنموان خلیفمه و جانشمین خداونمد در روی زومین بر زخمده شمده اسم  )حقمره
کهمال و ، هما توانمایی، ( و رسیدن حه ایمن همد  فقم  از طریمق شمناخ  حقیقم  انسمانی;=

 سعادت واقعی و راه وصول حه آن وهکن خواهد بود.
ار فراوانممی درحمماره شممناخ  انسممان اندخشممهندان اسممالوی هممن در طممول قممرون وتهممادی آیمم 

کممرده کنممار ححمم  از توحیممد و شممناخ  خممدا ، انممد تممثلیف  حممه خصمموص عارفممان اسممالوی در 
خمممادی در ومممورد ویژ مممی ححممم  کمممرده همممای ز کاوممم  ارالمممه  انمممد.  همممای خلیفمممه خمممدا و انسمممان 
وصمباح اال ، فتوحمات ابمن عربمی، شرح فصوص قیصری، هایی وانند تههید القواعد کتاب

این قبی  اس . ههچنین فیلسوفان اسالوی وانند ابوعلی سمینا و والصمدرا نیمز  ن  و... از
انممد )ویرزایممی و  حخشممی از آیممار فلسممفی خممود را حممه وبحمم  شممناخ  انسممان اختصمماص داده

پناه  (.  BC=;، خسرو
کمه انسان کمرد  کمه حمه عنموان  حاخد حه این نکته اساسمی توجمه  شناسمی وصمطلح در غمرب 

که در فرهنمگ دخنمی حمه عنموان شمناخ   توجه اس  حا آنخ  شاخه علهی جدخد وورد  چه 
شناسممممی فرهنممممگ دخنممممی وحممممدودتر از  شممممود وتفمممماوت اسمممم . انسان انسممممان وطممممرح وممممی

شناسممی علهممی وشممهور  ای از انسان شناسممی علهممی اسمم  و حممه عنمموان زیممر وجهوعممه انسان
تعبیمر  شناسمی شناسمی در وتمون دخنمی حمه وعرفم  نفم  خما خمود شود. از ایمن انسان تلقی وی

کمممه ووجمممودی  انسمممان از ایمممن جهممم  ومممورد ححممم  و توجمممه قمممرار ومممی، شمممود و در آن ومممی  یمممرد 
توانمد حما  پذیر اس  و هدفی واال و وتعالی برای او تعرخف شمده اسم  و ایمن انسمان ومی کهال

که در فطرتش برای وصمول حمه آن همد  اصملی قمرار داده  تثو  در وجود خود و خافتن عواولی 
کمه در درونمش نسمب  حمه آرومان کشش شده اس  و توجه حه همای حلنمد انسمانی وجمود  همایی 

کهمال و سمعادت حقیقمی، دارد ا   مام بمردارد  در جه  رسیدن حه اهدا  واالی انسانی و 
 (. AA=;، )وصباح یزدی
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تمموان  فمم  در انسممان شناسممی دنبممال شممناخ  انسممان  حمما توجممه حممه وباحمم  وممذکور وی
کمممه انسمممان ووجمممودی ح هسمممتین و از آن سمممیار پیچیمممده و دارای احعممماد و شمممجون وجمممودی جممما 

که بررسی و تحقیق ههمه در خم  شماخه علهمی اومری نماوهکن حمه نظمر هما  آن وختلف اس  
کممه حممه  ونممه هممر شمماخه، رسممد وممی ای سمماحتی از احعمماد وجممودی انسممان را وممورد  ای از وعرفمم  

شناسممممی خواهممممد بممممود. پمممم  عنمممموان جمممماوع  شاخسممممته عنمممموان انسان، بررسممممی قممممرار دهممممد
کمه حمه بررسمی و شمناخ  و تحلیم   شناسی شاو  ههه شاخه سانان های علهی خواهد بود 

پمردازد  هما وی همای وجمودی انسمان خما  مروه و قشمر خاصمی از انسمان حعد خا احعمادی از سماح 
پناهAA=;، )واعظی (. :B=;، ؛ رجبیBC=;، ؛ ویرزایی و خسرو

 شناسی انواع انسان
از جهمم  رو  ووجممود در آن حممه چهممار نممو  حنممدی  شناسممی بممر اسمماس خمم  تقسممین انسان
شود: تقسین وی

 :ماسی تجربی یا علهی    انسان1
 یمرد و ایمن شماخه  شناسی حا رو  تجربی انسمان ومورد بررسمی قمرار ومی در این نو  انسان

شممود. واژه علمموم انسممانی نیممز در فارسممی  مماه  هممای علمموم انسممانی وممی علهممی شمماو  ههممه رشممته
کممه اوممروزه دروممورد دانممش دانممش) Humanitiesوعممادل واژه  کممار  هممای انسممانی( اسمم   هممایی حممه 

کممه حممه زنممد ی وممی  Socialو  مماهی هممن وعممادل واژه ، پردازنممد رفتممار و تجرحممه انسممانی وممی، رود 

sciences  کمه حممه وعنمای وجهوعممه علموم تجربممی انسممانی در )علموم اجتهمماعی تجربمی( اسمم  
کممار وممی علمموم ، شناسممی روان، شناسممی وعممهرود و شمماو  جا برابممر علمموم تجربممی طبیعممی حممه 

شممود  هممایی از علممن حقمموق وممی وممدیرخ  و شمماخه، اقتصمماد و حتممی علمموم تربیتممی، سیاسممی
پناه:B=;، )رجبی (.  BC=;، ؛ ویرزایی و خسرو

 :ماسی :هودی یا عرفانی   انسان2
شناسمممی عرفمممانی از راه علمممن ح ممموری حمممه وطالعمممه و ححممم  و بررسمممی در ومممورد  در انسان
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کاو  و ههچنین نحوه دس انسان و وعرفی  کهال پرداخته وی انسان  شمود.  خابی انسان حه 
ایممن شمماخه از عرفممان حممه تفسممیر هسممتی الاا   عرفااان نظااری  عرفممان شمماو  دو حخممش اسمم : 

شمود. عرفمان نظمری واننمد فلسمفه الهمی  جهان و انسمان ححم  ومی، پردازد و در آن از خدا وی
کمممه آن همممن در وقمممام توضمممیح و تفسمممیر هسمممتی ا کمممه فلسمممفه در   سممم اسممم   حممما ایمممن تفممماوت 

وبممادی و اصممول حممه ، کنممد ولممی عرفممان هممای خممود فقمم  حممه اصممول عقلممی تکیممه وممی اسممتدالل
کشفی را پاخه استدالل را حه زحان عقلمی توضمیح ها  آن دهد و حعد های خود قرار وی اصطالح 

را  این حخش از عرفان رواح  و وظماخف انسمانب  عرفان عهلی  (. AC=;، دهد )وطهری وی
کند و عهده نظر  رواح  انسان حا خداس . ایمن شماخه از  جهان و حا خدا بیان وی، حا خود

کممه سممال  بممرای  شممود و در آن توضممیح داده وممی عرفممان علممن سممیر و سمملوک ناویممده وممی شممود 
کنممد و چممه ونممازل و ، کممه حممه قلممه رفیممع انسممانی  خعنممی توحیممد برسممد ایممن کجمما حاخممد شممرو   از 

پناهوراحلی را حاخد حه تر کند. )ویرزایی و خسرو  (.  BC=;، تیب طی 

 :ماسی فلسفی    انسان3
که دارد انسان کلمی را ومورد نظمر قمرار ومی، شناسی فلسفی بر اساس واهیتی  ، دهمد انسان 

کممه واهیمم  شممناخ  فلسممفی کلممی اسمم  و فیلسممو  دنبممال اوممور ، چرا شممناخ  وفمماهین 
حممه دنبممال شممناخ  شناسممی هممن  لممذا فلسممفه در حخممش انسان، جزیممی و شخصممی نیسمم 

های  ذشمته و  ههه انسان، واهی  انسان حه صورت ق یه حقیقیه اس . این نو  وعرف 
ونمدی از عقم  اسم .  تعق  و بهره، داند و رو  آن حال و آخنده را وصادیق ووضو  خود وی

پناه  (.  BC=;، )ویرزایی و خسرو

 :ماسی دیمی   انسان4
که حا وراجعمه حمه  –کتماب و سمن   –وتمون وقمدس دخنمی  نوعی از انسان شناسی اس  

پردازد. چنین شناختی در واقع وبتنمی بمر وحمی  های انسان وی حه شناخ  حقایق و ویژ ی
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نقما  قموت و ، های وثبم  و ونفمی حا ههه احعاد وجودی خوخش و ویژ ی، اس  و لذا انسان
 طبیعممم  و، خمممدا، ضمممعف و حممما در نظمممر  مممرفتن  سمممتره دنیممما و آخمممرت و رواحممم  او حممما خمممود

دهمد  را در اختیار انسان قمرار ویای  های خک ارچه شود و سازه شناخته وی، های دخگر انسان
خمممداوحوری و ، حمممق و تکلیمممف، وممماده و غیمممر وممماده، و بمممر اسممماس آن ویمممان آزادی و حنمممد ی

دنیا و آخرت تعارضمی اخجماد ، فرد و جاوعه، عدال  و پیشرف ، علن و دین، کراو  انسان
ا   ای را از انسان در  ستره هستی حا ههه احعاد وجمودی و خک ارچهکند و تفسیر روشن  نهی

 (.  BC=;، دهد )نوده لی اراله وی

 انسان شناسی فطری 
در این نوشتار حا روخکرد انسان شناسی دخنی و حا توجه حه وبمانی انسمان شناسمی وبتنمی 

ی وهمممن همممای دخنمممی و حممما در نظمممر  مممرفتن ُحعمممد فطمممری انسمممان حمممه عنممموان خممم  وبنممما بمممر آووزه
شناسی دخنی حه بیان ُحعد فطری انسان حه عنوان حخش وههی از وجمود انسمان و خکمی  انسان

خن و بمر اسماس آن وی از عواو  وهن انگیز  ذاتی در انسان الگموی انگیمز  وبتنمی بمر ، پرداز
بمرای ورود حمه ایمن ححم  و درک بهتمر ایمن ووضمو  نهمایین.  ومی انسان شناسمی فطمری را ارالمه

ن سممه یمما غریممزه و فطممرت را وطممرح نهممایین تمما، تممدا سممه اصممطالح وهممن طبیعمم بهتممر اسمم  اح
ان شود: یز داده شوند و فرقشان بیگر تهخدکخاصطالح از 

یزه و فطرت ، تمایز محان طجحعت  غر
البّتممه در وممورد  -ار بممرده وممی شممودکممهای بممی جممان حممه  وعهممواًل در وممورد پدخممده، یگیعاات

ار بمرده ومی کن ل،  اختصاصًا حه یا در وورد بی جانها اار برده وی شود اوکجاندارها هن حه 
تی از خمواّص ّی ن خاصمیخمواه ن اسم ؛ وقتمی ومییه طبمع آب چنمکمن یی مو وثاًل وا وی -شود
ا وممی خمم، ن اسمم ین طبممع آب چنممیین وممی  مموینممکان یممرا ب« آب»جممان حممه نممام  ن ووجممود بممییمما
اء حمه اعتبمار خمواّص یه قاب  احتراق اس  و برا  اشکن اس  یسیژن چنکع  این طبیی و

ن. خشو ی ذاتی قال  وییها یژ یه دارند وک ونا ونی 
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رود  ار ومیکمهتر در ومورد انسمان حمه کشود و  ار برده ویکوانات حه یشتر در وورد حیب، غریگه
همما   یژ یوانممات از ویشممود. ح ار بممرده نهممیکممچ وجممه حممه یولممی در وممورد جهمماد و نبممات حممه همم

هممه یحالمم  ن  خممه راهنهمما  زنممد ی آنهاسمم  و کممند ا  برخمموردار هسممت وخصمموص درونممی
دهنمد و    ومییر را تشمخین حالم  وسمیمه حه ووجب اکوانات وجود دارد یا  در ح آ اهانه

در ، فطارتتسمابی و سرشمتی اسم . کر ایمحالم  غ  خم، سم یتسمابی همن نکا، ن حال یا
کار وی عنمی جمزء خ، نی اسم خوکماومر ت  خم، «زهیمغر»و « ع یطب»رود و وانند  وورد انسان حه 

کتسممابی اسمم  و از غر سلسممله   خممعنممی انسممان ختممر اسمم .  زه آ اهانممهیممسرشمم  انسممان و ا
ن یمزه دارد ایمات حما غرّخمه فطرکمگر  خاتی دارد. فرق دخّ ن فطریه چنکداند  ات دارد و ویخّ فطر

ات انسممان وربممو  ّخمموان اسمم  و فطریممزه در حممدود وسممال  ومماّد  زنممد ی حیممه غرکمماسمم  
ن. اوموری ینماو وانی( ومییمرا وسال  انسمانی )وسمال  وماوراء حها  آن ه واکشود حه وساللی  وی

 ممراخش حممه پرسممتش و ف ممال  اخالقممی از جهلممه ایممن اوممور فطممری ، ههاننممد حقیقمم  طلبممی
کممه از ذات انسممان وممی جوشممد و انسممان  هسممتند. ونظممور از فطممری بممودن ایممن اوممور ایممن اسمم  

شممته شممده اسمم  و وجممود دارد اکهمما در عهممق وجممود  کن والیممه حممذر اکممووجممود  اسمم  
 (.BC=;، )وطهری

کلی وی کمه  ویژ ی حنابراین حطور  کمرد  مم  1همای اساسمی اومور فطمری عبارتنمد از:  توان بیمان 
ه در کمحل، سم ین یلمیتحه انسمان یعهلم یهما شخز  مرایو ن ینش فطریو ب یوعرف  و آ اه
  یمم حما فشمار و تحه> .درون آوده حاشیه از بک یحصول نه وانند علن ه شده اس  ینهاد او تعب

، دار اسم خمگر: یاح  و پاخ. و حه عبارت در نخواهد بودیرپذییت،لذا ، ردک  یتوان آن را زا ینه
حما  یقم  همر انسمانیاسم . چمون حق یر و ههگمانیم فرا = .ف شودین اس  ت عک رچه وه

وحمض و  یش انسمان وتوجمه هسمتخنش و  مرایممم چمون ب <  سرشته شده اسم . ین واقعیا
، ن رهگمذریماو اسم . و از ا یتعال کبرخودار بوده و وال یقیاز ارز  حق، وطلق اس هال ک

 (.  <B=;، شود )جوادی آولی یر جانداران حازشناخته وین انسان و سایتفاوت ب
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ها )فطریات ادراکی(  ات انسان در حازه شناختی  فطر
آوممموختنی و  ر انسمممانّکمممه تفّیمممه اصمممول اّولکمممن هسمممتند یممملسممموفان اسمممالوی قالممم  حمممه ایف   

ن اصمممول را ذاتمممی یمممن حمممال ایاز از اسمممتدالل اسممم  ولمممی در عمممیمممن سممم  و بمممییاسمممتداللی ن
نممد در خ و ومی  هما  اسمالویکداننمد. ح انم  ذاتمی ومیکا خمه افالطمون و کمداننمد آنچنمان  نهمی
ر ّکمه تفّیمولمی اصمول اّول، ر را همن نمداردّکمحّتی ههان اصول تف، شود ه انسان وتوّلد ویکاحتدا 
از راه ، شمود دا نهمییماز راه اسمتدالل همن پ، شمود دا نهمییماز راه تجرحمه پ، شود دا وییه حعد پک

ا )ووضمو  و وحهمول( را خه انسمان دو طمر  ق ماکمن قدر یه ههکحل، شود دا نهییوعّلن هن پ
ان یمن حمه راحطمه وکمه حالفاصمله حمه طمور جمزم حکمن طور اس  یساختهان ذهن ا، ندکتصّور 

 (.  C@=;، تاد وطهریند )اسک ووضو  و وحهول وی
داند؛ نه ووجود آ اه حمالقّوه. او هنگمام توّلمد از علموم  یقرآن انسان را ووجوِد آ اه حالفع  و

وجمّرد  یرا انسمان روحمیز، اس  یو شهود یعلوم ح ور یدارا یندارد؛ ول یا بهره یحصول
نمد و یب یپم  ههمواره خمود را وم، بم  نمداردیغ یه نزد خود او حاضمر اسم  و هر مز از وکدارد 

 .نمدک یوم کحالمّذات ادرا، سمازد یه سمعادت و شمقاوت او را ومکرا  یزیهن اصول و اساس چ
حمما  ییآشممنا، یشممه ههممراه اوسمم  علممن خداشناسممیشممود و هه یه حمما انسممان زاده وممکمم یعلهمم
ع  و... خشمر، رسمال  یاصمل یو نبموت و راههما یوحم یلّ کخطو  ، یاله یحسنا یاسها
 .ب(. BC=;، اس  )جوادی آولی یفطر یوعلو یههگ، ه از نظر قرآنکاس  
ه حّچمه قبم  از کمسم  یات افالطمونی نّخمه قرآن قال  اس  از نمو  فطرکاتی خّ در واقع فطر     

ن یمه حمه وعنما  اکمحل، دخمآ ا ومییمنهما حمه دنخدانسمته و وجّهمز حمه ا نهما را ومیخه وتوّلد شمود اکنخا
ا   ه حّچمه حمه ورحلمهکمقمدر ن یه ههمکمسی هس  حمه طمور  کنها در هر خه استعداد اکاس  
َو اهلُل »  هخمممش فطمممر  اسممم . پممم  آخنهممما بمممراخق اینمممد تصمممدکنهممما را تصمممّور خه حتوانمممد اکمممد یرسمم
هاتِ ُک اْخَرَج  ْهَع َو ااْلْحصماَر َو ااْلْفِجمَدَ  َلَعلَّ ُک جًا َو َجَعَ  لَ ْی ْن ال َتْعَلهوَن َش ُک ْن ِوْن ُحطوِن اّوَ ْن ُکمُن الّسَ
َن ُک َتْش  ار  از وسمال  را یه قرآن حسمکن وسثله یفطر  اس  و حا ا، دیه توحکله ن وسثیحا ا« رو

ه کمن اسم  یمحمه وعنمی ا« فطمر  اسم »چمون ، نمد ونافمات نمداردک ر ومیکمر( ذّک حه عنوان )تمذ
را همما  آن ایمن دنیمه قبم  از آومدن حمه اکمن وعنما یممنمه حمه ا، اج حمه آوموز  و اسمتدالل نمداردیماحت
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، گر ونافمات داشمته حاشمند )اسمتاد وطهمریخدکمخه حما خمآن دو یمن صمورت ایدانسته تا در ا وی
;=@C  .) 

کممی  انسممان و در راسممتا یوجهممو  قمموا عمم  تمما یاو از طب یهسممت یووجممود در سمماختار ادرا
حمه تناسمب ، گر سمخنخال و وهن و عق  اس  و حه دیحّ  و خ، بیحه ترت، ع یطب یواورا

ه نقممش کممنممه شممده اسمم  خاددر وجممود  نه ینشممیب یاز قمموا یکممخ، هممر ورتبممه از وجممود انسممان
حمه  ین قموا حمه ونزلمه فمرو  و حع میماز ا ینمد. البتمه برخمک یفا وخا کخاص خود را در روند ادرا
ههمان قمّوه ، انسان ینشین قّوه بیتر ین و فرعیتر انسان اس . نازل یکونزله اص  شجره ادرا

ال اسم  یمخ، ات اس . حاالتر از قّوه ح خهًا در ارتبا  حا واده و وادیه وستقکح  اس  
آنچممه را حمم  ، الیممات قممّوه حمم  اسمم . قممّوه وتصممّرفه خکوممدرَ  ی ممردآور یبممرا یا ه خزانممهکمم
وهمن اسم  ، الیمنمد. پم  از خک یب ومیمکه و ترخمتجز، دخمآ یال  رد ویشود و در وخزن خ یو
عقم  ، ال و وهنیخ، حه صورت ندارد. پ  از ح  یارکند و ک یو کرا ادرا یجزل یه وعانک

گممر قمموا حممه عهممده اوسمم . روح انسممان خوجممود او قممرار دارد و اواومم  د یاعممالانسممان در ورتبممه 
چمون ، شمود یاد ومخم یاز آن حمه عقم  نظمر یینهما یهما نشیه در ُحعد بکوختلف دارد  یشجون

 یانسممان در جهتمم کادرا یرهبممر، یاسمم . نقممش عقمم  نظممر یرکممو ف یوربممو  حممه اوممور نظممر
، ن ُحعممد از وجممودیممن اصمم  در ایبراحنمما، اسمم  یو ح ممور یههاهنممگ و ههسممو حمما علمموم فطممر

 یرویمد از اصم  خمود پخه حاکاس   یر اجزا و قوا حه ونزله فروعیاس  و سا یههان عق  نظر
ه از وتشممابهات کممرا  ینشممیب یر قمموایه یهممرات سمماکمماسمم   ین وعنممی  حممدیممن تبعیممننممد و اک

رد کمر یتفسم( ارجا  داد و حا آن ییهرات عق  نظر یعنخ) کهات قّوه ادراکد حه وحخحا، اس 
بودهممما و نبودهممما و ، ه انسمممان حممما آنکمممآن اسممم   ی.المممف(. عقممم  نظمممرBC=;، )جممموادی آولمممی

ات و حمه یمات و الهیمات و ونطقیاضمخات و ریمعیه وربو  حه طبکرا  ییها س یها و ن هس 
بمود و نبودهما و  ِک بمودن ادرا یدر فطمر کند. والک یو کادرا، اس  یه  نظرکح یلکطور 
وربمو  حمه آن اسم  )جموادی  یهم  نظمرکبمودن ح یا اّولمخو  یهیحدها حه  س یها و ن هس 
 (.  <B=;، آولی
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 ها )فطریات احساسی(  فطریات انسان در حازه گرایش
کمات فطمری شمها خن  رایمه اکمگمر  دارد خشمها  دخسلسمله  را  خم ، انسان عالوه بر ادارا

نمو    خمشمها خ را نیمًا انسان در وجمدان خمود بمرا  ایس  و یانیاواًل بر اساس خود وحور  ن
ه همر انسمانی حمه کمبرتر  و سطح عالی قال  اسم    خنها خعنی برا  اخ، قداس  قال  اس 

  کنمد و یالثمًا شمک تر تلّقی وی شها برخوردار حاشد او را انسان وتعالیخن  رایه از اکزانی یهر و
همممای فطمممری انسمممان  (. وههتمممرین  راخش<B=;، انتخمممابی و آ اهانمممه دارد )اسمممتاد وطهمممری

  :عبارتند از

ییقت جویال . حق
ش خن  مرایمن انسمان اسم . ایادیها  حن شخی از  راکخی و دانش دوستی یق  جویحق

وفا وممی  ممردد. شممناخ  کنممد و شممکات آدوممی ظهممور وممی یممن حیاز ههممان روزهمما  نخسممت
رحنمما  یه زکممن  هممان یمم  ذاتممی و ارز  اسممتقاللی دارد و ایمموطلوب، قمم  بممرا  انسممانیحق

سم ؛ یش نیتموههی بم، ا رفاه طلبی و وانند آن اس خسب قدرت ک، تن  حه دانسیاصلی و
، قمم  در انسممان حتممی ا ممر سممود و نفممع عهلممی نداشممته حاشممدیش حممه شممناخ  حقخوجممود  ممرا

همال کههمان ، لسموفانیی از نظمر فیقم  جمویا حقخمقم  یهی اس . حقیاور  وجدانی و حد
نمد ک کق جهمان را دریقماعنمی حخنمد؛ کدا یمهال پکفطر  اس  و انسان حالفطره وی خواهد 

(.  @A=;، روانیی)ش

لت خواهییب. فض
ا خممم  یش انسمممان حمممه ف ممماخ  و  مممرایمممو، هممما  فطمممر  در حممموزه روان شخگمممر از  راخی دکمممخ
هما  اخالقمی )واننمد عمدال  و  عی حه ارز یها  اخالقی اس . انسان حه صورت طب ارز 

ات خممانممد. در برخممی از آد ها را ناپسممند وی ه ضممدارز کممههممان  ونممه ، ش داردخصممداق (  ممرا
ل  اشاره شمده اسم . بمر یر و ف یش و  حه خخن حه وجود فطرت اخالقی حشر و  راخرکقرآن 

ی برخوردارنمد و نسمب  حمه کها حه طمور عهموم از حم  اخالقمی وشمتر انسان، اتخن آیاساس ا
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شمه در ذات خه رکمحل، س یتسابی نکن آ اهی ایشناخ  و آ اهی دارند. ا، اصول اخالقی
ش وماد  و ونفعم  خش حمه نحمو  حمه  مراخن  رایااند  ردهکت آدوی دارد. برخی  هان و فطر

چ  ونه ونفع  و سمود وماد  یرا ا ر هیتصور  غل  اس ؛ ز، ن تصوریطلبی حازوی  ردد. ا
ل  خواهی حه نموعی یش دارد و ا ر ف خها  اخالقی  را حاز هن انسان حه ارز ، فرز نشود
 (.  BC=;، نه واد  )وصباح، د روحی و روانی اس سو، ن سودیا، ی حاز رددیسودجو

 ی یگایش به جهال و زیی خواهی )گرایگایج. ز

ی یبمایی و جهمال را دوسم  دارد و آن را ومی طلبمد. وقصمود از زیبمایحشر حه طمور فطمر  ز
ن یمعمی اسم . وجمود ایا جهال طبخی یبایعنی زخ، ار یر افعال اختیی در غیبایز، نجاخدر ا
ها   ونما ون هنمر و فرهنمگ در تهمدن حشمر   ش شماخهخدایمن ووجمب پ  فطر  در انسمایو

بممر اسمماس هنممر و ، نخرکممرفتممه و حتممی حخشممی از اعجمماز قممرآن یز آن را پذیممشممده اسمم  واسممالم ن
 (.  AA=;، گرانخز  شده اس  )اعرافی و دیه رخی پایبایز

 ارکت و ابتیل به خالقید. و

نمد و خلمق خافریه نبوده اس  بکرا  ز یه وی خواهد چکش در انسان وجود دارد خن  رایا
نممد شممادوان وممی  ممردد و احسممماس کجمماد خز  را خلممق و ایممه چکممدر صممورتی  کودکممنممد. ک

ن اسم  بمر آن وترتمب کمه وهکمد  خجدا از ههه فوا، ارک  و احتیند. خالقک  وی یشخص
 (.  ;@=;، وطلوب حالذات انسان اس  )وطهر ، شود

 ل به جاودانگیی. وا ه

  او حممه جمماودانگی اسمم . هممر یممتها، همما  یاحمم  در نهمماد حشممر شخران  یی از وهممن تممرکممخ
نمد. تصمور ک  را در خمود شمهود ومی یمن ویموجمود ا، انسانی حا وراجعه حه وجدان و درون خمود

ات جماودان برخموردار ی  دارد از حیفنا و نابود  برا  انسان وحش  آور اس . هر فرد  تها
رد و شممجره وهنوعممه را کمم  اسممتفاده یممتهان یب آدم و حمموا از ههممخممطان بممرا  فریحاشممد. شمم
م»ن  فم : یرد و چنمکات وعرفی یدرخ  ح

ُ
ُدّل
َ
ا خم(؛ آ:>;)طمه: « َعلمی َشمَجَرِ  اْلُخْلمِد  َ  َهمْ  أ
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(. برخمممی از @A=;، روانیینن  )شمممکمممی ینهمممی خمممواهی تمممو را حمممه درخممم  جممماودانگی راهنهممما
، ر نهماد انسمان ران فطمرت دیموجمود ا، اشمانی و واّلصمدراکض یاز جهله فم، فالسفه وسلهان

قم  وسمجله وعماد و زنمد ی جماودان ومی داننمد و ومی ی  بمر صمح  و حقیمن دالیی از برترکخ
ن فطرتمی را یچنم، نشخچمرا دسم  آفمر، ند: ا ر انسان دارا  زنمد ی جماودان و احمد  نبمودخ و

، نش و نظممام هسممتیخه در دسممتگاه آفممرکممحممال آن، عمم  وممی  ذاشمم خدر نهمماد آدوممی حممه ود
(.A@=;، عی وازندرانییهوده خلق نشده اس  )شفیز   زا  و بیچ

گرا ش به عش  و پرستشیو. 
ه در کممرنش در برابممر وحبمموب و وعشمموق اسمم  کممخ ممو  و ، ال فطممر  انسممانیممی از اوکممخ

عبمادت و ، نیاحمد. حنمابراخنمد و وصمداق ومی کبرابر هر وحبوبی حا درجه حب حه او ظهور وی 
ازهما  روحمی انسمان حمه ین نیاساسمی تمر ی ازکمخپرستش خدا  وتعال اور  فطر  اسم  و 

 (@A=;، روانییشهار وی رود )ش
که فطمرت انسمان ههمانBC=;استاد جوادی آولی)     طمور  .الف( در این زوینه وعتقدند 

 مرود از قمبح  یه حمه جهمال ومکمزان اسم  و ههمان طمور یاز نق   ر، ش داردخهال  راکه حه ک
قم  و دو فطمرت یدو حق یعنمخ، کهمال اسم  حمه  شخزها ههان  رایزد. ورجع تهام  ری ر یو

 یخمواه همالکعم  سم رده شمده و آن خفطرت در او حمه ود  خه کحل، ه نشدهیدر نهاد حشر تعب
 یفطمر یدیمنش توحیمه بکم ونمه  ز از نقم  اسم  ههمانیم ر، همالکش حمه خاس  و الزوه  مرا
 یاهمم نشیه بکمماوسمم  و چنممان  یز فطممریممن کز از شممریممد و  ریممش حممه توحخ ممرا، انسممان اسمم 

 ن اسم .یِ  حه حق و تنّفمر از حاطم  همن در او چنمیتها،   داردیدر انسان فعل یفطر یشهود
کات و  راخش که ذاتمًا  از طریق شناسایی و بهره  یری وناسب و حجا  از این ادرا های فطری 

کرد و حسیاری از رفتارهای انسمان را بمر، توان در انسان در حشر وجود دارد وی این  انگیزه اخجاد 
کرد. وثاًل از طریمق  مراخش حمه حقیقم  طلبمی ویاس تموان انگیمزه تحصمی  علمن و  اس تبیین 

وجود  دانش و خا از طریق  راخش فطری حه زیبایی انگیزه اخجاد نظن و خا خلق آیار هنمری را حمه
.آورد
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ها بر عهده عق  عهلی اسم . عقم  عهلمی در ُحعمد  ها و انگیز  ودیرخ  این  راخش     
همای انسمان اسم . عقم  عهلمی بمر پاخمه وحکهمات بینشمی و تهماخالت فطمری  فطری توانایی
 یرد. رهبری اعهال ارادی انسان )جموانحی و جموارحی( را عقم  عهلمی برعهمده  تصهین وی

، تمممدبیر ونمممزل، های وختلمممف عهلمممی واننمممد تهمممذخب نفممم  دارد. عقممم  عهلمممی در عرصمممه
کمه در پرتمو عقم   اییهایی از توان کند. نهونه سیاس  ُوُدن و وانند آن حکن وی همای انسمان 

 یری علهی و نفی ش  و تحصمی   عبارت اس  از توانایی در تصهین، خاحد عهلی بروز وی
توانمایی ،  یری عهلی حه وعنای نفی ومزاحن و تحصمی  عمزم توانایی در تصهین، جزم علهی

توانمایی در تعیمین همد  اصملی و فرعمی و ههچنمین اقسمام همد  )حلنمد ، قاطعی  در اجرا
کوتاه، ومدت صممبر در برابمر فشممارهای روحمی و روانممی و ووانمع خممارجی ، ومدت( ویمان وممدت و 

توانمایی در ، توانمایی ارتبما  و تعاوم  حما دخگمران و حفم  آن، برای جلمو یری از ضمرحه خموردن
کمه هر مز وقهمور آرای علهمی دخگمران نباشمد، های علهی ابراز توانایی توانمایی در ، حدین وعنما 
کممه از نظممر روانممی، ای علهممیهمم ابممراز توانایی واحسممته حممه دخگممران نباشممد و از نظممر ، حممدین وعنمما 

کار داشته حاشد )جوادی آولی، عینی  .الف(.BC=;، قدرت انجام 

 گحری بحث و نتحجه
که درحاب انگیز  ذاتی در روانشناسی و بر اساس وبانی انسمان شناسمی  براساس آنچه 

که از جانب خود روانشناسان وطرح شده و حا در نظر  مرفتن  غیرالهی بیان شده و نقدهایی 
که وبتنمی بمر وبمانی انسمان شناسمی  جنبه وههی از انگیز  انسان خعنی  راخش های فطری 

کرد:  های وهن انسان را وی  راخش، اسالوی اس  غرالمز  -;توان حه چند دسته اصلی تقسین 
کمه ونشمث اصملی آن ُحعمد ط بیعمی و وشمترک حیوانی )وانند خور و خواب و خشن و شمهوت( 

قمدرت ، یمروت طلبمی، غرالمز انسمانی )واننمد شمهرت طلبمی ->ویان حیوان و انسمان اسم . 
فطرخمات انسمانی )واننمد  -=که ونشث اصلی آن ُحعد طبیعی و وخت  انسان اسم   (طلبی

کمه ونشمث اصملی آن ُحعمد فطمری و وخمت  ، فع  اخالقی، حقیق  جویی زیبمایی جمویی.( 
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کممه ونشممث اصمملی آن ُحعممد فطممری و فطممرت الهممی -<هاسمم .  انسان )کهممال وطلممق خممواهی( 
کهمال وطلمق   وخت  انسان که جه   یری ههه قوای آنمان در جهم  نیم  حمه  هایی اس  

کهال وطلق که البته وصداق حقیقی  خداوند اس . حا توجه حه طبقه حندی فوق از ، اس  
کلی توان  راخش ونظری دخگر وی کم های انسان را حه دو دسته  (  مراخش حمه اومر ;رد:  تمر تقسمین 

کممه وی، غرالممز انسممانی، وحممدود )غرالممز حیمموانی توانممد سممیری پممذیر و سممیری  فطممرت انسممانی( 
ناوحمدود خم  حعمدی خما ناوحمدود چنمد ، وحدود خ  حعدی خا وحمدود چنمد حعمدی، ناپذیر

کهمال وطلمق(.  راخش>حعدی حاشد. همای  (  راخش حه اور ناوحمدود ههمه جانبمه ) مراخش حمه 
هممای انسممان حممه اوممر ناوحممدود ههممه  هممای دانممی اسمم  و  راخش وممر وحممدود  راخشانسممان حممه ا
تمموان ارضممای نیازهممای  همما وی هممای عممالی اسمم . حمما چنممین نگرشممی حممه  راخش  راخش، جانبمه

کمممه در راسمممتای حفممم  حمممدن و سمممالوتی آن و بهمممره  یمممری از آن بمممرای حرکممم  در ، طبیعمممی را
کهال وطلق اسم  نسم  و  مراخش فطمری ههاننمد طلمب  مراخش عمالی دا، جه  نی  حه حه 

 مراخش دانمی ، علن را چنانچه در جه   راخش حه اور وحمدود ههاننمد شمهرت طلبمی حاشمد
همای  های دانمی حمه سمه   راخش دانس . خکی از اهدا  اصلی این الگو حرک  از  راخش

همای  عالی اس . در اخجاد انگیز  در انسان توجه حه این طبقه حندی و شناسمایی اولوخ 
تممموان از طریمممق شناسمممایی ایمممن  اههیممم  فراوانمممی دارد. ویهممما  آن گیزشمممی و بهمممره  یمممری ازان

کمه حرکم  فمرد در وسمیر  راخش انگیزه خمابی دسم  خافم   همای عمالی و نیم  حمه  ها حه ایمن ارز
کهال اس  خا در وسیر  راخش کمه وی رشد و  توانمد ومانع رشمد و سمعادت حقیقمی  های دانمی 

بیشممتری در زوینممه نظممام انگیممز  انسممان هممای   ممردد پژوهش وممی انسممان حاشممد. لممذا پیشممنهاد
 صورت پذیرد. ها  دانی و عالی و چگونگی ودیرخ  این  راخشهای  براساس  راخش

 منابع
 اعرافممممی ،( .و دخگممممران . ;=AAآرای دانشممممهندان وسمممملهان در تعلممممین تربیمممم  و وبممممانی آن .) ،سممممه  و ، تهممممران

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 یجعفمر ،( .م.ت;=BA .)تهمران: ووسسمه تمدوین و نشمر ، . چماپ دومیاولکمات تیمد حیشمناخ  انسمان در تصمع
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 آیار عالوه جعفری.
 آولی جوادی ،( . ;=B> .)قن: انتشارات اسرا. ، . چاپ دومانسان در قرآن یقیات حقیح 
 آولمممی یجمممواد ،( . ;=BC .)قمممن انتظمممار حشمممر از دیمممن. وحقمممق: حجمممه االسمممالم وحهدرضممما وصمممطفی پمممور.المممف . :

 انتشارات اسراء. نوح  چاپ ششن.
 آولی جوادی ،( . ;=BCتفسیر انسان حه انسان .ب  .)چاپ پنجن(. قن: انتشارات اسرا( 
 یرجب ( .م;=AC .)اصمولها و ، : وعرفمة المذاتی)عنوان عرب و طرق ی؛ وبانیدر وثنو« یخودشناس: »یعنوان فارس

 A-;??.=; (.ین الروویطرالقها ون وجهة نظر جالل الد
 ی،رجب ( .م;=B .)قدس سره. ینیاوام خه یو پژوهش یقن، ووسسه آووزش ،یانسان شناس 
 شجاعی ،( .م.ص;=C; .) ه و دانشگا  حوزه  ه قن:  پژوهشگا،  و دخنی  ختی شنا ی روان ها ؛ نظرخه ن و هیجا  انگیز . 
 عی وازندرانییشف ،( .م;=@A .)جاوعه ودرسین.، قن، پژوهشی پیراوون فطرت وذهبی در انسان 
 روانییشممم ،( . ;=A@) ، د و دروس یعاونممم  اومممور اسممماتو، قمممن، پژوهشمممی در خداشناسمممی فطمممر ، سرشممم  انسمممان

 .وعار  اسالوی
 رجبی ،( .م;=B .)ووسسه آووزشی و پژوهشی اوام خهینی قدس سره.، قن، انسان شناسی 
 وصباح ،( .م;=BC .)سازوان تبلی،ات اسالوی.، تهران، فلسفه اخالق 
 وصباح یزدی ،( .م.ت;=AA .) قن: و سسه اوام خهینی)ره(، خودشناسی برای خودسازی 
 صدرا.، تهران، فطرت(. ;@=;م. )، وطهری 
 وطهری ،( .م;=AC .)قن: انتشارات صدرا.، آشنالی حا علوم اسالوی 
 وطهری ،( .م;=BCوجهوعه آیار استاد شه .)(. قن: انتشارات صدرا.?;)چاپ  =جلد   د وطهر ی 
 پناه، ویرزایی  .=@-?=(, <>)Aانسان پژوهی دخنی, چیستی انسان شناسی.(. BC=; . )، ر. و خسرو
 لی نوده ،( .د;=BC ضرورت توجه حه وبانی دخنمی .)وشماوره و روان درومانی و طراحمیهای  در نقمد نظرخمه 

 .:<; -;;;. <. وجله فرهنگ وشاوره و روان دروانی. شهاره الگوهای بووی
 واعظی ،( .ا;=AAانسان از دخد اه اسالم .) ،. تهران: سه 
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