
 

  
  
  
  

   آمىلى جوادهللات اي آ آراىيد برک فروم با تأكيدگاه اري اخالق از دىبررس
١٭ى زواردهىروح اهللا شاکر  

٢٭٭ىمژگان فغفور  
  ده يچك

ن يـ در نوشـتار حاضـر بـه ا.ک خاص خود استوار استدئولويضي اى بر نظرى مبانٔهيا بىهر نظام اخالق
 ــ ىن نظام اخالق را جهت تدرضىن مبانيا)  م١٩٠٠ـ  ١٩٨٠(ک فروم كه ايصاست له پرداخته شده ئمس

 ىويات دني آن منحصر به حى اخالقىها  لذا گزاره.كرده است اتخاذ ىستي اومانىها  خود از آموزهىتيت
  .باشد اى اومانيست مى  متناسب با جامعهزين نظام ني حاصل از اى اخالقىامدهايو پاست انسان 

 ، اسـالم درى اخالقـٔضمن دوركـردن افـراد از منـابع حقـهى، ستي اومانِاتي كه رواج اخالقيىجااز آن
 ىهـا هي پاى، بررسآورد پديد مى اخالق و عرفان ٔرا در حوزه ى و الحادىش تفكرات انحرافيداي پىها نهيزم

بدان جهت كـه . ى، خالى از فايده نيست اسالمٔه بر معارف حقهيژه با تكرض ير، به شهٔسندهن نىصي اىفكر
اهللا ت ي حضرت آى اخالقىها گاهدي برخوردار است، دى قابل توجهى از گستردگىمباحث اخالق اسالم

 فـروم در ىهـا دگاهيـ در جهت نقد د استＤني معصومٔيره و سى كالم حق تعالٔهياب كه ى آملىجواد
  .ن مقاله مورد اتكا قرار گرفته استيا

او تأكيد دارنـد؛  ىعد روحانُ وجود انسان و خلود بى و جسمانى بر ابعاد روحانى، آملىجوادهللا ت ايآ
 انـسان ىات جاودانه و اخـروير حد ، اسالم را عالوه بر عالم حاضرى اخالقىها مل به آموزهعرو  و ازاين

  .دندان  مىمؤثرنيز 
 در مـسير  اسـالمىدگاه اخالقـيـک فروم بـا د ايصى اخالقىها دگاهي دىنوشتار حاضر به تفاوت مبان

  .پردازد مى تدرضن اصول دستيابى انسان به نيكبختى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .سماوماني ، اسالم،ندي ،لتيفض اخالق، :ها كليدواژه

  . استاديار دانشگاه تهران پرديس قم* 
  .ٔكارشناس ارشد فلسفه اخالق**
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  مقدمه
ـ ١٩٨٠(ـ فيلـسوفان معاصـر، ايصـک فـروم شناس رواندر ميان  ن )  م١٩٠٠  از جملـه مـشهورت

. هاى وى پس از انقالب اسالمى بارها در ايران تجديـد چـاپ شـده اسـتافرادى است كه كتاب
هـاى وى، علـى رغـم ديـدگاه. باشـد ىهاى اومانيستى و اصول اخالق اومانيسم ماو شارح ديدگاه

ٔرضـژه در حـوزه ٔبينى اسالمى در تخالف و تعارض است، در جامعـه اسـالمى مـا، بـهآنكه با جهان
يتى و علوم اجتماعى در سالروان هاى پس از انقالب، از اقبـال خـىضى برخـوردار شناسى، علوم ت

 در ميان مخاطبـان عـام، توجـه فراوانـى را ٔبوده و آثار وى توانسته است در حوزه علوم انسانى و حتى
ٔناميده است، فراگيـرى مطالعـه آثـار » عارف ملحد«با توجه به اينكه وى خود را . به خود جلب كند

  .وى در دوران پس از انقالب، جاى تأمل دارد
 رغـم اعتـراف خـودش ى عل،ليبدىپرداز بهک نظي به عنوان ى آثار ؤانتشار گسترده

سـالم را الگـوى  كـه اى در كشورى حت،ني در مقابل دى علمىاتعنوان نظبه الحاد، به 
ـو فحـص نگارنـده،  ىبررسـبه گواهى  و ١، همچنان ادامه داردداند خود مى  ىات ونظ

 ىمورد نقد و بررسدانشجىصى،  ٔنامهيانک پايدر به تازگى مهندس بازرگان و از سوى تنها 
 ى آراىلذا بازخوان. اند نپرداخته ى، به آثار وى معرفن به جز در حديش از اي و ب٢قرار گرفته

  . تواند راه گشا باشد ، مى اوى اخالقىهادگاهي و از جمله دىو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىن، در حاليا. شود ىافت ميها  جه در وبي نت٠٠٠/٠٠٠/٧٦٥ در گوگل، ى نام وى فارسىبا جستجو . ١
 دنهنر عشق وريسـتنها كتاب !  مورد است٠٠٠/١٠٠/٢٢ نام ارسطو ى فارسىٔجه جستجوياست كه نت

 عنـوان كتـاب ١٩ از ىكين تنها يده و اي نىضت به چاپ رس٢٧ران ي در ا١٣٨٩ تا ١٣٦٦ از سال ىو
ژه در رض  و بهىک فروم در مجامع علمات ايصنظ. د چاپ شده استيک بارها تجد است كه هىو

گـر بـه ي دىار مورد توجه اسـت و از سـوي، بسى اجتماع و علومىتي، علوم تىشناس ٔنه علم روانيزم
ها و مقاالتش، توانـسته اسـت در  ًبا همه فهم بودن مطالب كتابز تقيجهت سبک نگارش ساده و ن

  . ابدي بىاريز مخاطبان بسيان عوام نيم
وط به خانم سعادت انيپا . ٢ ک  و ايصىر مطهى از نگاه مرتضىشناس انسان«فر و با عنوان  ٔنامه مذكور م

ٔنامه برتر در جشنواره حكمت  اني به نگارش در آمده و به عنوان پا١٣٨٥باشد كه در سال  ىم» فروم ٔ
  . ده استيمطهر به چاپ رس
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گـرا  يهـودى سـنتٔ در يک خانواده، آلمانِ فرانكفورت ميالدى در شهر١٩٠٠ سال  دروى
. بـود تلمـود محقـق مـشهور ،اخام و عموى مادرشخپدرش كاسب، پدرشزرگش . به دنيا آمد

 ارتباطـات  ٔ   بعدها كليـه؛ در حالى كهفروم در كودكى وقت خود را صرف مطالعات مذهبى كرد
   .ناميد» عارف ملحد« خود را كه بيان شد، چنانخود را با مذهب قطع كرد و

 نداشـت و عـالوه ى چنـدان آرامـى خانوادگى زندگى، و نوجوانىدر دوران كودكفروم 
ى، موفـق بـه  سالگ٢٢او در  . داشتىمطلوب بر وى ناري اول تأثىبر آن آغاز جنگ جهان

 به مكتب فرانكفـورت راه ١٩٣٠دلبرگ شد و در سال ي از دانشگاه هاى دكترٔكسب درجه
ر اثـر بـ. قـرار گرفـت... ن در كنـار مـاركس وي برلىقات اجتماعي تحقٔسسهؤافت و در مي
شان خـود بـه يـكيـل هـم همـراه بـا خى و دو سالگى در س، اولى جنگ جهانىامدهايپ

ــرد وكــا مهــاجرت ام ــديص،١٣٤١ در ســال ك ــشگاه بن ت ــون و ســپس ينــگس در دان ت
 را آغـاز ىقـات اجتمـاعيد مطالعـات و تحقي جدٔى ييل و مدرسها، تري كلمبىهادانشگاه

  )٦٠ ـ ٥٩، صشناسى از نگاه مرتضى مطهرى و ايصک فروم انسان( .نمود
 ىشناسـى در روانشتن؛ پژوهـش خىصـىن براانسا«ق، اخالٔدر زمينه  ىن آثار وتمهم
 .است» دنهنر عشق وريس«و » ىز از آزادگ«، »ىدل آدم«، »ين و دىكاوروان«، »اخالق

ر در دانـد، نـاگ ى نمىشناس از مباحث رواناخالق را جداچون لسوف، ي فـن روانكاو يا
رامــون آن ي اخــالق اشــاره و پىاخالق و مبــانى آثــار خــود بــه كــرات بــه فــراان تمــاميـم

  . ى كرده استپردازهنظ
ل ي بدون توجـه بـه مـساى و روانى فكرىماريص بيتشخ«: سدنىص  مىن بارهيفروم در ا

ت ي صـالحىست و ادعايلسوف نيا في ىک عالم الهيكاو روان...  ستي ممكن نىاخالق
ات، يـل فلـسفه و الهيها را هم ندارد، اما به عنوان پزشک روح با همان مـسانهين زميدر ا

ن يـجالب توجه ا« و )١٧، ص كاوى و دين روان( ».ى آن سرو كار دارد روح انسان و مداواىعني
 ».ى اسـت اصـول اخالقـىم شده كه در انحـصار تئـوري سهى در امرىكاواست كه روان

  )٤٥، ص انسان براى خىصشتن(
ن، يـ دٔپـردازد و رابطـه مـى آن ىهـاديـدها و نبايـن و بايـ به د، آثار خودى در تمامىو
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نوزا، ماركس، يكور، افالطون، اسپيک فروم متأثر از اپايص. رسد برمى را ىاخالق و روان آدم
شناسـى  انسان( .داند ى نمىچ مكتب خاصي هبه اما خود را وابسته ؛است...  وىوئيد، دفررض

، ينكاوى و د روان( .ست است به تمام معنايک اوماني او )٦٤، صاز نگاه مرتضى مطهرى و ايصک فروم
 به جهت ـات فروم  نظ، از مواردىاري اگرچه در بس)٥١ ـ ٣٨، صانسان براى خىصشتن؛ ١٧٢ص
ز يـ نىمعقول و منطقـاست و  ىنيبا و دلنشعبارات يسحاوى  ـاش ى بشردوستانههادگاهيد

بـا ظـاهر يسين عبارات بهدهد كه ا  مى نشانى، وى نظرى مبانىكن بررسيد، ليآ  مىبه نظر
 با مطلـوب مـا ،كند  مى كه حاصلىايجهو لذا نتاست  اسالم در تعارض ى فكرىبا مبان

  .متفاوت و گاه متعارض خواهد بود
گـر ي رغم آنكه دى مطالب را علىكند، گاه برخ  مىكه خود فروم در آثارش اشارهچنان

و از آنجـا كـه ! آورد  مـىر در تحٔ به جهت استقبال مخاطبان به رشتهستيبدان معتقد ن
 را به صـورت ىباشد، به ناچار مباحث  مىاتشر نظي ساى براىايه پاىعتقدات و مىبرخ

 لذا بـه جهـت دقـت )٧ ـ ٥، صكاوى بحران روان(. برد  مىان آثار مختلف به كاري در مىتكرار
 شـده اسـت كـه ى سـع،ن مقالهي در اى وى اخالقىهادگاهيدن دير كششتر در به تصىصيب

د يـم در آثـار مختلـف بـر آن تأكير مستقيا غيم ي كه مستق انتخاب شودى از آثار وىمطالب
 ىانـسان بـراى كتـاب  وىدگاه اخالقـيـدن دير كـشن در بـه تـصىصيهمچـن. شده است

 اسـت، ىن كتاب وتى به نگارش در آمده و اخالقىالدي م١٩٤٧ كه در سال شتنخىص
  . استگرفته محور بحث قرار 
لت ي آن فضىو در پ» انسان«ٔسفه اخالق، فل در ىن نكته كه موضوع اصليبا توجه به ا

ن  در آغـاز تـدرضىنظـريز مانند هـر صـاحبباشد، فروم ن ى مىا همان سعادت ويانسان 
  .پردازد  مىلتيانسان و فضف خود از ان تعير به ب ناگ، خودىدگاه اخالقيد

 را بـا اخـالق ىنـي اخـالق د»شتن خىصـىانسان برا«ک فروم در كتاب از آنجا كه ايص
 در مقابـل ىستيـن و دفـاع از اخـالق اومانيي بـه تـبير انگاشته و رسماک مسيدرتگرا در ق



      بررسي اخالق از ديدگاه اربک فروم با تأکيد بر آراي آيت اهللا جوادي آملي 

١١  

ات قـرآن يـه بـر آيـ بـا تكى وى اخالقـى آراى نقد و بررس،١ پرداخته استاخالق قدرتگرا
، عه و معاصـرين شـ متفكـىهـادگاهي از دىمند هو با بهر Ｄتيث اهل بيم و احادك

  . دي بگشاى مخاطبان آثار وىش روي را پىديتواند افق جد مى
عدود افرادى است كه در  از مى آملىجواداهللا ت ي حضرت آ،ان متفكران معاصريدر م

ن يـ در اىق و نگـارش زده و آثـار ارزشـمنديـ دست به تحقى، اخالق اسالمٔفلسفه ٔزمينه
ده استنه يزم ، و ى اسالمىهادگاهين ديين بزرگوار در تبي اىهادگاهي از دىمند ه بهر.آف

 كـه شـارح ـِست بـه تمـام معنـا يـک اومانيـ فروم بـه عنـوان ىهادگاهين دييدر مقابل تب
 اسـالم نـاب را در برابـر ىتوانـد غنـا ـ مـىز بـوده يـش از خود ني پىستي اومانىهادگاهيد
  . ديش روشن نمايش از پي بى، پوچ و انحرافىهادگاهيد

ى يسـر مـورد بررسـى قـرار محورهـا اخالق در ٔهاى فروم در حوزهيدگاهن مقاله ديدر ا
 :گرفته است

 ؛ فرومى فكرىمبان. کي

 ى؛ انسان شناس:ىگاه انسان در هستيجا. دو

 ؛لت انساني و فضىكبختي به نىابين اصول دستتدرض. سه

  .ىكبختي به نىابي دستى براى راهكار:تمرد از خدا. چهار

   فرومي فکريمبان. ١
ــ« خــودش بــه طــرح ٔست اســت و بــه گفتــهيــک متفكــر اومانيــفــروم   اخــالق ٔهنظ

انـسان ( .پردازد  مى)Humanistic VS. Authoritarian Ethics( »ک در برابر اخالق قدرتگرايستياومان
ن شـسته ي خود دست از دٔ و روانكاوانهى اخالقىهادگاهي در درو  ازاين)١٩، ص براى خىصشتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و كتـاب ١٩٤٧ را در سـال شتن خىصـىانسان براک فروم كتاب ن نكته الزم است كه ايصيتوجه به ا . ١
ـٔ به رشته ١٩٧٥ را در حدود سال ا بودنيداشتن  شتر يـ با بـودنيـداشـتن ر درآورده اسـت؛ لـذا تح

  . باشدى عمر وىاني پاىها ک فروم در سالٔشه ايصير اند تصىصىاتواند گىص ىم
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انـسان بـراى ؛ ٢٦٤ و ٣٧ ـ ٣٦، ص ىكـاو بحـران روان(ده يا بـه بنـد كـشي دنٔو انسان را در محدوده
  . است١)٢٣٩، ص خىصشتن
 ى روشـن از انـسان سـعادتمند و سـرانجام مـورد انتظـار بـراىاندازى داشتن چشمبرا

گـاه ي از انـسان و جاىفـ الزم است در ابتدا تع،لتي از فضىف به تعىابيانسان و دست
ـي ا. ارائه شودى در هستىو  ىلت ويانـسان و فـضن كمـاالت ييـف مـالک در تعن تع

 ىا حتـيـن از اخـالق و ي ديى ندارد و معتقد به جداىدگاهين دياما فروم چن. خواهد بود
 ى، وىدگاه اخالقـياش بر دىشناسى و انساننيب جهان اگرچه است؛ن با اخالقيتقابل د

  .م داشته استي مستقىرير تأثناگ
 ک فـروم را ايصـىنـيبجهـان«: سدنىصـ  مـى فـرومىنـيبيف جهاند رهنما در توصيمج

 كـه ى علمـىسميـ اما اومان؛ديدوستانه نامى و بشرستي اومانىنيبيک جهان توان اساسا مى
 مكاتــب ىتـر بــراى و محكــمنــي عى اساسـ،شرفت علــوم روز بــه روزيـدهــد پ  مــىنـشان
  )١٧٣، صهنر عشق وريسدن(. آورد  مى فراهمىسمياومان
 در آثار خـود ىو.  فروم باشدىكر از مشرب فىقيف دقيد بتواند توصيف شاين توصيا

 ى رفتـارىهـاشهافتن يصـيـ در ىولـكـاود؛  مى را ى انسانىها رفتارى،نيبا دقت قابل تحس
هـا را بـر ن رفتـاريـ اى تمـامى،ن اعتقاد به وجود دو بعد روح و جسم در آدمـيانسان در ع
وس و  و ملمـىويـ دنىو روح و جسم را در زندگكند   مىفي توصىستي اومانىاساس مبان

ه   .سازد  مى، محصورپذيرتج
 ى كــه انــسان دارايى از آنجــا، مـورد اعتقــاد فــروم)سوسياليــسم(يــى گرادر نـوع جامعــه

يت داشـته  هر دو در كنار هم اهمى انسانٔيز جامعهت است، خواست فرد انسان و نمحويص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زد،  كه اگر باور ما به خداوند فرو بىوفسكي داستاىنيب شيپ«: سدنىص ى مديانقالب امفروم در كتاب  . ١
 ىهـا آن ارزش. وسـتيقـت پي بـه حقىا  اندازهان خواهد رفت، فقط تاي از مى اخالقىها تمام ارزش

 ىهمچنان دست نخورده باق... اند  رفته شدهيق قانون و سنت پذ از طىٔجامعه معاصر كه به طور كل
  )٢٤٥، صديانقالب ام(» .مانده است
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 ،ا ملتين سعادت جامعه يفه دارد عالوه بر تأميگرا وظيال دموكرات انسان سوسٔو جامعه
ن يـز در عيـ نىاين جامعـهز توجه داشته باشـد و افـراد چـني افراد نىكبختيبه سعادت و ن

ى و.  داشـته باشـندىگـانگيعـت احـساس يدنبال نمودن اهداف خـود، بـا جامعـه و طب
 بـا ــ ىمـيان ابراهيـژه ادرضـ ـ بهاني صورت گرفته در ادىهاىنيش بيكوشد به دور از پ مى
 رخ داده در ى اجتمـاعىاسي سىهاىات بشر و دگرگونيخ حز تايص ايى استقراى كامالروش

ن يـ به جهان مطلوب بر اساس اىابى دستي و براىنيبيش جهان را پٔندهيجوامع مختلف، آ
  ) ؟آيا انسان پيروز خواهد شد: ك.ر( .دي ارائه نماىا، برنامههاىنيبيشپ

ـزدن يدٔسايه  كوشد تا از  مىشدتى رغم آنكه بهرسد فروم عل  مىبه نظر ، تحـت بگ
 كـه در آن يىايـ موعود است؛ دنٔل جامعهي تشكى به دنبال راهكارهاى،ني دىهار آموزهيتأث

 بـا ى و دوسـتى در آن به صـلح و آشـتى جوامع انسانىقت تمامي كشورها و در حقىتمام
 نيـ؟ در حروز خواهد شـديا انسان پيآ و ديانقالب اماو در دو كتاب . يابندگر دست يكدي

 ان بلـوک شـرق و غـرب را مطـرحي مىشنهاد آشتي بارها پ،ط حاكم بر جهاني شراىبررس
ن فاصله را تيد، دورنما  مى كه ارائهيىكارهاكوشد در راه  مى كهيىجا، اما از آندينما مى
 ىهـان اعتقاد به نظـاميتواند در ع ى مىن صلح و آشتيرد كه ايپذ  مىد،ين اتخاذ نمايبا د

 ىهـا ارزشىاى اسـت پـاره كـاف؛ متناقض برقـرار شـودى متفاوت و حتىا عرفاني و ىنيد
 و يى در عوامـل نـوزاى حتـ)٢٤٥ ـ ٢٤٤، صانقالب اميـد(. ت گردديها رعان انسانيمشترک ب

ه ي شـبىزيـ چ؛نديب  مى شاعرانهيىخدا را در نمادهاكند،  ى مىنيبيش كه پىرنسانس معنو
همـان، ( .اسـتمطـرح  ىمـيان ابراهيـ كـه در اديى و نه خدا به معنـايى بوداىهابه عرفان

  )٢٥١ ـ ٢٥٠ص
ى را بـه  اسـت كـه نظـرات وىو مـدعدارد ات مـاركس  از نظىدي قرائت جد،فروم

 در غـرب ىستيالي سوسىاگرچه معترف به اضمحالل كشورها. فهمد مى متفاوت ىاگونه
ه اسـتقرار افتـينى توسـعه مـشكل كـشورهأن حال معتقد است كه تنهـا چـارهي با ا،است
، آيـا انـسان پيـروز خواهـد شـد؟( .ست ان كشورهاياز اي منطبق بر نىدموكراسيال سوسىهانظام

ست و با توسـل بـه عـزت  اگرا، انساندموكرات مطلوب فروميال نظام سوس)٣٠١ ـ ٢٩٨ص
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 ٔرود كـه نمونـه  مـىشيـ به پى و حس غرور آدمىت اجتماعي و مسؤولىنفس و ابتكار فرد
  ١)٣٠٢ و ٨٧همان، ص (. داند ى مى و اندونزىوگوسالويور بارز آن را كش

 امـا ؛ت عمل اسـتي اهم، برخوردار استىاژهگاه رضيسم از جايآنچه در تفكر ماركس
 است كه صرف ىز به مقدار كارين عمل همان كار است و ارزش هر چيدر نگاه ماركس ا

يى جـا اما فروم در همان)ايصک فرومشناسى از نگاه مرتضى مطهرى و  انسان: ک.ر(. شود مىجاد آن يا
ى  را بـراىگـذاريـن ارزشاصـطالح انهد و به  مى ماركس به عمل را ارجىگذاركه ارزش

 ارزشـمند ،تيـ بلكه در مقابل ن، كارىرد، عمل را نه به معنايگ  مىات خود وام نظٔارائه
 دچـار آن شـده ،سمي است كه فروم در قرائت خود از ماركسىاين مغالطهو اكند  ى مىتلق

  )١٠٠، صهنر عشق وريسدن( .است
 عمـل ىز اصل ارزشمندي و ن٢شود  مى از آنچه در منطق تضاد مطرحىريگوم با بهرهفر

 ىدهد كه بـه صـلح و آشـت  مى را ارائهىاه نظـده يسم فهميگونه كه خود از ماركس آنـ
لـذا  .ى حـسن فـاعلىارزشـى در مقابـل بـى حـسن فعلـىارزشـمند : كمک كندىجهان
 نـدارد بـا ىلـي، دلى است و نـه راه رسـتگاريىقت غايح نه حقياگر فكر صح«: گىصد مى

 ،نيگذاران در دپس مبارزه با بدعت» .مياند، بجنگيرفته را پذىگري دىها كه نظامىكسان
سـت كـه  اروينهماز. ى است جهانىّموجب عدم مدارا خواهد شد كه مخل صلح و آشت

  افـرادىفكـرجهـان  بـدون توجـه بـه ىورزيز به عشقتر از هر چشي كه بيى بوداىهاعرفان
   )١٠٥ ـ ٩٤، ص هنر عشق وريسدن( .شود  مىپردازد، محبوب فروم واقع مى

سم بـا برداشـت فـروم از آن كـامال يـقـت ارزش عمـل در ماركسي رغم آنكـه حقىعل
سن ُارزش دانـستن حـى بـ،ان توجـه اسـتين بحـث شـاي كه در اىانكته ،متفاوت است  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دچار ىوگوسالويم قرن بعد كشور يده و در حدود ني به چاپ رسىالدي م١٩٦١ن كتاب، در سال يا . ١
  . ه شد و سپس تجىلجنگ داخ

باشـد و  ى مىٔه نفي ارسطو، مطرح شده و در آن كسب معرفت بر پاىمنطق تضاد در مقابل منطق عقل . ٢
ٔشه هگـل و فلـسفه هنـديـ، كـه در اندىزيـن چيضي، تناقض و رفع نقىهمان نينه اصول ا دگاه يـد (ىٔ

  .شود ىده ميد) محبوب فروم
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ى دو  و حـسن فـاعلى حسن فعلـى،دگاه اسالميدر د. باشد  مى عمل در نظر فرومىفاعل
 . اسـتىن دو الزم و ضـروريـ اجماع اى،كبختي به نىاببال پركشيدن است و براى دستي

يـت مـان و نيا(ى  حـسن فـاعلى اسالم بـراى حت...) و٤٨٣، ٤٦٥، ٣٨٣ ص ٢، جتفسير تـسنيم(
 مـشروط بـه ى كه صحت اعمال عبـادىتا حدت؛ اس واالتر قائل شده ىادرجه) خالص

ت است و در پارهن ، ص ١١ و ج٧٦، ص٣همـان، ج(. يت حـرام موارد قطع نىايت و قصد ق
 ىهـا نحلـهٔى آنكه همه اما فروم برا١.اندت آن پرداختهيبه اهمنيز  ىث متعددي احاد)٤٢٨
 را ىنـيب جهـانى ودئولوژيـ بـدون اى جهـان، را بـا آرامـش در كنـار هـم قـرار دهـدىفكر
ده بـه معـاد يـقت انسان داشت و بر عقيح از حقي صحىحال آنكه اگر شناختپسندد؛  مى
 قيفر بـه اعمـال او، تـصدي مانده بود، با توجه به تجرد روح انسان و تعلق پاداش و كىباق
 انسان است كه از صفت تجرد و ىنيبيت و جهانشود، ن ى مىگذاركرد كه آنچه ارزش مى

 ىت در جان عامل مؤثر بـوده و بـا ويكه تنها ن؛ چرادار است و نه عمل جوارحدوام برخور
 ٔ فلـسفهىنفـبـراى ون ي امـا مـاد)٦٢١، ص ١٠ و ج٤٨٣، ص ٢همان، ج(.  داردىن تكىصىونديپ

يى علـم و دايكه آن را علت پ؛ چرادهند  مى را مورد هجوم قرارىمنطق عقلنخست  ى،اله
هيًضرورتا دانند، و خدا را  تعصب كاتوليك مى ، هنر عـشق وريسـدن(! نامند ى مى فكرٔک تج

  )١٠٣ص
ـيكوشد د ، مى استىهودي ى رغم آنكه اصالتافروم عل ـن را در نظ  و بـه ىات تج

 ،پردازد  مىنيش به ديهاو قضاوتآثار  ىجا ىل نكند، اما در جاياش دخىاصطالح علم
ن يـو اكنـد،  استفاده مـى ىنين درضعناها، از محورها و  آن عنوان ى آثار و حتى برخبراىو 

  . آثارش به وضوح مشهود استى است كه در تمامىكشمكش
 ى و انتزاعـى نگاه فلسف،كاوانهى روانهادگاهيددر طرح  ،فرومبر  از انتقادات وارد ىكي

ن و صـاحب نظـران مطـرح در عـصر خـود ا متفكـرىده است از تمامي كوشى و.ست ااو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦٧ و ج١٩١، ص ٦٦، جبحار االنـوار: ک.ر... (و» هياال بالنال عمل «، »رمن عملهية المؤمن خين« . ١
  ).٤٠٤ص 
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و بـا كنـار هـم قـرار كند ز اخذ ي آنها را نى فكرى مبان،شياهىپردازه در نظ،سخن گفته
 ىدسـت سـاختن نظـام فكـرکيـ ى اگرچه برا؛دي بنا نماىدي جدىنظام فكرها، دادن آن

  . كرده استشان ارائه ي اىهاشهي از اندىاى تازهها قرائت،خود
 ،د همچون فررض و)٢٤٧، ص انقالب اميد(  نادر دانستهيىها نبوغ انسانٔييدهن را زايفروم د

ک لـزوم يـ مفهوم خدا را فقـط )١١٩ ـ ٣١، ص انديشى مسيح جزم؛ ٢٢، ص كاوى و دين روان(توهم 
 ؛ بلكـهستيـل نئـ قاى خدا وجود خارجى برا او)٩٣، ص هنر عشق وريسدن(. داند ى مىختايص

 و ش شـكوفا شـدهي استعدادهاى كه تمامى است از همان انسانىانتزاعـ در نزد او ـ خدا 
 حـال ىت زندگاني بعد از واقعىتينش واقع است و آفىليف تمثيک توصيز تنها ياخرست

بهـشت پـس  .رسـد  مىزيبه رستاخ» اكنون«و » نجايا«د به يانسان و اجتماع با ام ست وين
افـزون يشرفت روزكه با پاست  ىل علمئ عجز انسان در مسأا نشانهافسانه است و دعا تنه

؛ ١١٧، ص دل آدمى؛ ١٣٦، صكاوى و دين روان؛ ٩١همان، ص (. هد بودنخوا به آن ىازيگر ني د،علم
يـست ل بـر وجـود خـدا نيـاز به وجـود خـدا دليكه نكند   مىدي تأكى و)٣٤، صانقالب اميد

 اسـت و همچـون ى هـستىدن به خود و تمـام اخالق، عشق وريس)٧٥، ص كاوى و دين روان(
 نكـه چگونـهيرا بـه ا يسـ؛ نـداردىتـيا نبـودن جهـان اهمي بودن ىبودا معتقد است كه ابد

 انـسان ىهابه حداقل رساندن رنج. كند ى نمى كمك،ل نمودي بشر را تعدىهاتوان رنج مى
  و احتمـاال١ک فروم استت اخالق ايصي غاى،ن جهان و به حداكثر رساندن لذات ويدر ا
  .ى كرده استكوري اپٔن نكته او را تابع فلسفهيهم

 ٔ، دغدغـهى در دوران جنگ جهانىومتالطم  ىز زندگي و نى فكرىن مبانيبا توجه به ا
 اما نوع دست شـستن ؛ قابل درک است، كامال بشرىجاد صلح و آرامش براي اىفروم برا

ن يـامبران اي پى كه براىدارد و احترامى ميان ابراهي كه از ادىن با توجه به شناختي از دىو
 رفتارهـاى نـامعقول برخـى از ٔدهمـشاهشايد  .ائل است، چندان قابل درک نيستان قياد

  .دده باشير كشانين مسياو را به ادينداران 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٤ ص،شتن خىصىانسان برا(» .ار ارزش اخالق، رفاه انسان استيتنها مع« . ١
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  يگاه انسان در هستيجا. ٢
گـاهش در يف انسان و جاک است، در تعيستين اصول اخالق اومانيي تبىفروم كه مدع

 خوب اسـت و نـه ى انسان ذاتا؛ اگرچه از نظر و استه سخن گفتهيز بر همان پاي نىهست
 كـني ل،)٢٥همـان، ص ( اسـت ىو مركز ثقل جهـان هـست )٢٣١، صبراى خىصشتنانسان ( رش

  . كند ىسازر تصىصى وى براىوي دنىكوشد سعادت مى

  ز يار همه چيانسان مع. ١ـ٢
 .شمارد مىز ي از هر چ)Anthropcentric(  بشر را واالتر،کيستياخالق اومان«: سدنىص  مىفروم

ٔهمـه  ٔشهن اسـت كـه يصـيـ بلكه منظور ا؛ئنات است كه انسان مركز كاان معنيالبته نه به ا
معيار و مقيـاس «ت قي بوده و انسان در حقى وى هستٔژهات رضي در خصوصى،احكام ارزش

 انسان شود، ىد موجب اعتالي با،رد كه نظام اخالقيگ  مىجهي نتسپس ».همه چيز است
  )٢٥همان، ص (.  كندكه فقط به شخص و منافع او توجهيننه ا

در ز يـندانـد و   مـىدن از قوه به فعـلي رسى انسان براىاز ذاتيفروم اخالق را نبنابراين 
او در امـا  .دارداساسـى ت يـ اهمى نوع انسان به اعـتال،ابي مطلوب او، دستىنظام اخالق

 ىق زنـدگي عبارت است از تـصد،کيستيخوب در اصول اومان«: سدنىص ى مىگري ديىجا
شتن،  خىصـىت نسبت بـه هـستي احساس مسئولىعنيلت ي و فضى، انسانىروهايو ابراز ن
ت ي عـدم مـسئولىعنـي ى است، شـر و بـدى انسانىروهاي موجب فلج شدن نىشر و بد

 فرد ى است كه براى الفاظ»شتنخىص« و »خود« ، در اخالق)٣٣همـان ص (» .نسبت به خود
ا يـس  پ.ر جوامع استي جمع هم به كار رود، در مقابل ساىرود و اگر برا ىواحد به كار م

 در ى اگرچه از نگـاه و؛رايا فرد كرده اراده  را ى انسانٔ، تمام جامعه»شتنخىص«ن يفروم از ا
مقـدر «قـت ي مـورد انتقـاد اسـت و در حق،رديت انسان مورد توجه قرار نگي فردهايىنظام

رسـد خـود فـروم از  ى بـه نظـر مـ)١١٠، ص انقـالب اميـد(» .ست كه انسان گوسفند باشـدين
 .ديـده اسـت آن را مرتفـع نماي آگاه بوده و كوشـىان تا حدودين بيدر امشكالت موجود 

 تواند واقعـا ى نم، كه فقط به شخص و منافع او توجه كندىستميس«: سدنىص ىن ميلذا چن
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البتـه بـا . اسـتافتـه يش  خـىصٔشهي اندى ماركس را در راستاىهادگاهيان دين ميدر ا
 ىهـاسم و نظـاميـ كـه بـر ماركسىلـذا نقـد. دينما  مىكه خود از آن ارائهمتفاوت  ىقرائت

  .يست وارد نى بر قرائت و، وارد استىستياليسوس
 مكاتـب ىبنديز به لحاظ دستهداند و ن  نمىگرا ىن ماد متفكٔاركس را در زمرهفروم م

  را در مـورد مـاركس غلـطىدگاهيـن ديشـمارد و چـن نمـى را سـودگرا برىز وي نىاخالق
 اهداف مورد نظر مـاركس ٔيدهگر چكي دىاز سو )٩٣ ص ،آيا انسان پيروز خواهد شد؟( .پندارد مى

استقالل و « ،»ى نهانىها كامل استعداديىشكوفا«: دارد  مىاني بىار كلي بسىرا در عبارات
افتن نفـس يـت ي ماركس، فعلٔيشه اندٔيهبر پا«: سدنىص ى مىو. » بر خودىسرور«و » ىآزاد
ونـد زن و يز پيگر و ني دىهاعت و انسانيوند او با جهان و طبي به نحو اكمل مستلزم پىآدم

 مولـد و ى انسان را موجـود،ديپروران  مى كه ماركس در سريىايرؤ... گر استيكديمرد با 
سم بـه يـالين بـاور نبـود كـه سوسيـو بـر ا... داد  مى از عشق نشانآزاد و مستقل و سرشار

  )١٠١ ـ ٩٥همان، ص (» .ان استيع آدمي همسطح كردن جمىمعنا
 ىد انتزاعـي، شاىسميالي سوسىها ماركس و نظامىهادگاهيبا توجه به نگاه فروم به د

 ىخ سوابق تـايصٔيهد تا بر پايز كوشياگرچه فروم ن. ان گردديشتر نماي بى وىهاشهيبودن اند
 طـرح ىخ را در ارتباط با گذر جوامع گوناگون از مراحل گذار تايصيىهاىنيبيش پ،جوامع

ى خـشک ها فرمولٔلذا خود را در دام ارائه. غافل نبود ى انسانىهاىدگيچيپاز د، اما ينما
مـاركس : گىصـد مـىصـراحت ى بـهحتـ. نـداختي به دور از انعطـاف نىهاىبندو قالب
مـبهم و  ى،ش در رابطه بـا نهـاد آدمـيد و اظهار نظرهايف نما را تعى نهاد آدمتنتوانس

   )١٤١، صدل آدمى و گرايش به خير و شر: ك.ر(.است متناقض
سـسه ؤدر من دو يـ ايىشتر مرهـون آشـنايـ ب،ف فـروم از مـاركسرسد تعايص  مىبه نظر

ش  خـىصى بـراىىصا فروم ماركس را بـه عنـوان الگـ گىص.ن باشدي برلىقات اجتماعيتحق
 او ىهـادگاهيـن ديي بـه تـبى،گـاه علمـيافتن جايكا و ده و پس از مهاجرت به امبرگ

بـا كنـد،  ى مـىورزد و آن را معرفـ  مـى كـه فـروم بـدان عـشقى اما ماركس است؛پرداخته
 ىستيـالي سوسىهـا نظـامىدئولوژيـ اى مبـانٔشناسد و ارائه دهنـده  مى كه جهانىماركس
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ن تفاوت ي در شرح اى كه فروم را وادار ساخت كتابىزيباشد؛ چ  مى متفاوت،جهان است
و اذعـان كـرده ست بودن خود يكه فروم بارها به اوماندانست د ي اما با١.به نگارش در آورد

تـوان گفـت   مىد، به جرأتيست نامياليا سوسيست يک ماركسيش از آنكه بتوان او را يب
  .ست استيک متفكر اومانياو 

سم يـ از ماركسـ از جمله برداشت فـروم ـها  برداشتىز در تماميک چي ن،يبا وجود ا
 آن ٔيـز بـه بهانـههـا ن از انقالبىاري كه بسىزي چ.» انسان بر خودىسرور«: مشترک است

 ى تـالش انـسان بـرا،ش اسـتيسم مـورد سـتايـاليدر نگاه فروم آنچه در سوس. آغاز شد
ظـاهر يى بـههـانظامخواه  ،ه داراني سرماقدرتخواه  ؛ باالتر از خود استىرفتن قدرتينپذ

. اسـتبرتـر  از قـدرت ى فروم بـه دنبـال آزاد،در هر صورت. اني خداى و حت،کيدموكرات
ى كـه انـسان را بـه  بـه جـز مـواردـ را ىمـيان ابراهيـ ادىهـا كه به خاطر آن آموزهىزيچ

انىورزعشق   .نهد ـ كنار مى كند  مى دعوتى و صلح و مه

  ىكبختيلت و نيضف به ىابيح دستينقشه صحعدم وجود . ٣ـ٢
 ى پس بـرا. است انسانىات هستي در خصوصى احكام ارزشٔشهفروم معتقد است يص

 از انـسان حاصـل شـود و كمـال و ىقيها الزم است كه شناخت دقسنجش اعتبار ارزش
ى بـرده و ت آن پـيت فروم به اهمي كه در نهاىزيف گردد؛ چلت انسان به دقت تعيفض

 كـه از رهگـذر هـوس ىانـسان .پـردازد  مـى بـه آنا بـودنيداشتن  فصل آخر كتاب در سه
ى اسـت و بـا ريـگيمر از تـصم ناگ،ديق آيعت فاي آنكه بر طبى برا،شود  مىعت زادهيطب

د كـه بـا جهـان سـازگار ي اتخاذ نماىميتواند تصم  مى»ىريگچهارچوب جهت«شناخت 
 ٔو نقـشه» ىريـگب جهـتچهـارچو«يـک از به وجـود ي رغم احساس نىاما او عل. است
 جهـان باشـد، معتقـد اسـت در» موقع انـسان«گاه و ي جاىا انسان كه گىصى براىراهبرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم يـ از ماركسى و برداشت جهـانىستيالي سوسىها ان تفاوت نظامي در ب؟روز خواهد شديا انسان پيآكتاب  . ١
 بـه ىالديـ م١٩٦١د از مـاركس، در سـال ي، در تمجني انسان راستىمايس ماركس، و كتاب ىها دگاهيبا د

  .د از ماركس نپرداخته استين حد به تمجير آثار خود در اينگارش درآمدند و فروم در سا
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 و ١٨٧ ـ ١٨٦، ص داشـتن يـا بـودن( . درست باشـداست كه كامال وجود نداشته ىاهرگز نقشه
 در كنار بـودا  رايا انبىاگرچه دستورات اخالقاو  )١٠٥، فصل چهـارم، ص انقالب اميد: ک.؛ ر٢٣٣

دل آدمى و گرايش بـه خيـر و (. داند  نمى را، رسوالن خدايا انبىنهد، ول  مىارج... و افالطون و
  )١٥٠ ـ ١٤٩، صشر

، قابـل تأمـل ى احكـام ارزشـٔشه انسان به عنوان يصـىات هستيتوجه فروم به خصوص
 بـا ، كمـالل بهي نىنقص براى و بى راهبردىا ى به نقشهابيكن عدم امكان دستي ل؛١است

 قـرآن . اسـتىان الهـيـر ادينظر اسـالم و سـاخالف  يقا دق،ات انسانيتوجه به خصوص
ٔسـوره نحـل، آيـه (لت يبه فضانسان  ىابي كامل جهت دستى راهبردٔم نقشهيعالوه بر ترس ٔ٨٩( 

ٔسوره احزاب، آيـه ( حسنه ٔبا دادن لقب اسوه ک ي ٔ اقدام به ارائهＢيامبر مكرم اسالم به پ)٢١ٔ
  .كرده است از انسان كامل ىني عىالگو

ى، از كبختـي انـسان بـه نىابير دسـتيلت در مسيف فض در تعىشناسيت انساناهم
 ، برخوردار استىاژهت رضين اسالم از اهمي در دىشناسانسان. گردد  مى روشنهمين جا

هـد م خواي مـستقىايز رابطـه نى، با خداشناسىچرا كه عالوه بر كارشرد آن در علوم انسان
 )١٤٨، ص ٢، ج غـررالحكم(» انفـع المعـارف«ين رو است كه معرفـت نفـس  از هم٢.داشت

 سـاده اسـت، بلكـه ى كارى،شناسيست كه انسانن بدان معنا ني اما ا. استخوانده شده
يـن ز از ايـان نيـ فرشـتگان و جنى بوده و حتىشناخت كنه انسان مختص ذات اقدس اله

ٔسوره بقره آيه(. ادراک ناتوانند ٔ؛ سوره اعراف، آيه ٣٠ ٔ    )٦١ ـ ٦٠، ص تفسير انسان به انسان؛ ١٢ٔ
ٔسـوره (ى و محـسوس عـي بـدن طب:دانـد  مـى دو بـدنىن اسالم انـسان را داراين مبيد

مبـادى اخـالق در ( و روح مجرد است ى كه حد فاصل بدن مادى و بدن برزخ)٦ٔعمران، آيـه  آل
  . ها استلت آنياخت فضشنموقوف به  ،ابدانسعادت اين  )٦٤، ص قرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بهـره جـسته ىان الهئ خانواده فروم، از بحث فطرت در ادىٔنه مذهبيشي توجه به پ باى سطحىد در نگاهيشا . ١

ت يحي مـسىهـا  و بلكـه در مقابـل آمـوزهىنيات خود را فراد كه خواسته است نظيىكن از آنجايباشد، ل
 سـوق يـىگرا ک هم نشده و آن را به سمت لذتي به مبحث فطرت نزدىف سرشت آدمجلوه دهد، در تع

  )١٤٧، ص ر و شريشش به خي و گراىشتن؛ دل آدم خىصىانسان برا: ک.ر. (تداده اس
  )٣٢، ص ٢، جبحار االنوار. (من عرف نفسه فقد عرف رشه . ٢
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 است كه دست به شناخت نـوع انـسان زده ىن انسان عادي فروم، اىستيدر نگاه اومان
 نوع انسان ى را براى خود احكام مختلفىو بر اساس شناخت محدود، ناقص و گاه خطا

ن راه شـناخت انـسان، شـناخت  بهتـى كـه در نگـاه اسـالمى در حـال؛كنـد  مـىصادر
 و )٦١ ـ ٦٠همـان، ص(ى  از كـالم الهـىمنـد ه و بهـر)٨١، ص  انسان به انسانتفسير( نآفانسان

قـرآن يعنـى  ،ني ثقلٔى، عصارهد توجه داشت كه منظور اسالم از وحيكن بايل. ى استوح
 و تنها انسان معصوم است كـهاست،  Ｄتي الهام شده بر قلوب اهل بىانيو معارف وح

  )١٢٠ و ٩٤ ـ ٩٣همان، ص ( .ابديدست  ى معرفت از راه وحىتواند به مراحل عال مى
ن تـ كـم ارزشى،شناسى انسان و تجى راه حسى،دگاه اسالميگر در دي دىاز سو

انـسان  ىُ بعد روحانى،ن روشيكه در چن؛ چراشود  مى شناخت انسان محسوب براىهاراه
، ص ن به انسانتفسير انسا(. پذيرد پايان مىجه انسان با مرگ يو در نتگيرد  قرار مىمورد غفلت 

   )١٠٥ ـ ١٠٤ و ٨٦

  ٔ شدن از نقشه دستيابى به فضيلت دور.٤ـ٢
ن را يـدرود كـه   مـىشيـ پيىرد و تـا جـايـگ مـىن فاصـله يـتا حد ممكـن از د فروم

 ى فطرىروهاي نٔ توسعهى برا و)١٢١، صانقالب اميد( شمارد مى برىآدم» حتف«ٔرمجموعه يس
 ديـان اكثـر آثـار خـود بـدان تأكيـدهـد كـه در م  مـى ارائهىحليى خرد راهانسان و شكوفا

 سـت كـه ا تنهـا او،ده باشـديـرهان...  قـدرت ٔ كه خـود را از سـلطه ...ىكس«: ورزد مى
 ى فطـرىروهـاي نٔ بلكـه بـا توسـعه،بدون تـوهم خرد خود را به كار انداخته و ٔتواند قوه مى

 ى او در نگـاه١.)٢٥ ، صكـاوى و ديـن روان(» .ا و نقش خود در آن مسلط شـوديش به دنخىص
 هـا انـسانىزنـدگبـراى  مخـرب ىز قـدرتي خدا را نى،حي مسى ـهودي ىهامتأثر از آموزه

ن يـ از همىرا دور» بـودن«به » داشتن«يط ل انسان از شراي از شروط تبدىكيداند؛ لذا  مى
ـ  )٢٣٢، ص داشتن يا بودن(. داند  مىتوهمات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن گـروه يـ مشترک بىا عملي ىستم فكريهر س«: دارد ىان مين بين را چنيف خود از دالبته فروم تع  .١
و ) ٣٦، ص نيـ و دىكـاو روان (». آن گروه باشدمان افرادي و مرجع اعتقاد و اىريگ  جهتىكه الگو

 را ى اقـوام بـدوى خرافـىها نيي آىر بوده و تمامي تا چه حد عام و فراگىفن تعيروشن است كه چن
  )٣٦، ص ني و دىكاو روان. (دينما ىز بدان اشاره مي كه خود فروم نىزيچ. (گنجاند ىز در خود مين
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ير خـدا  برتر از انسان، نظىرويا نيا فكر يک هدف ي به ىسپردگسر«: ى معتقد استو
 و )٣٩ ـ ٣٨، ص كاوى و ديـن روان(» .ى او در فراگرد هست،از انسان به كمالي است از نىاجلوه

انـسان بـراى ( . انـسان اسـتىكولـويضي فى و كاركردهاىاز به كمال، نهفته در طبع آدمين
ه«هاى  ، مقالهكاوى بحران روان: ک.؛ ر٢٣٩، صخىصشتن ٔتئورى حق مادر و رابطه آن «و »  حقوق مادرٔاهميت نظ

از را تنهـا در درون خـود يـن نيـک فروم پاسخ ا اما ايص)١٨٥ ـ ١٣٩، ص »شناسى اجتماعى با روان
. تر از آن در بشر وجـود نـداردى قوىچ منبع قدرتي هىبه راست«: دگىص  مىابد وي  مىانسان

ن يـ بلكـه در انتخـاب ب،ستيـد نهـا آزاا نداشـتن آرمـانيـن داشتن يانسان در انتخاب ب
 خرد ىروي و اعتقاد به نى از طرف١ب تخىروين پرستش قدرت و ني ب، مختلفىهاآرمان

طـرز فكـر «تر آنكـه  و مهم)٤١ ـ ٤٠، ص كاوى و دين روان(» . آزاد است،گريو عشق از طرف د
 سرشـت انـسان ىن حـال جـزء ذاتـيـ بـا ا، كه ممكن است مطلوب باشدى در حالىنيد
تـر دوران تحـول خـود را ى كه انسان مراحل عـالىتا زمان« لذا تنها )٤٣همان، ص(» .ستين

 شـگفت ىهـا فـراوان داسـتانٔاز داشـت و بـا عالقـهيـپشت سر نگذاشته بود، به رهبـر ن
 ره را بــاوريــشان و غيــران، پــدران، حكمرانــان و كشيــ، امنان، پادشــاهايت خــدايــحقان
سم را بـه عنـوان يـ و بوديىخداى بِنيت فروم دير نها و د)١٠٨انقالب اميد، ص( ».داشت مى

  )٢٧٦ ـ ٢٧٥، ص داشتن يا بودن(. دينما ى مىده معرفن برگيد
 دانـد؛ مـى دو بعد جـسم و روان ىک روانكاو است، انسان را داراي كه فروم يىاز آنجا

ان را ، وجـود و كمـال انـسداردن يـ كه با دى و تقابلىستيكن با توجه به اعتقادات اومانيل
 با آنچه در اسالم به عنـوان بعـد ىف او از روان آدميو توصدهد  مىا قرار يتنها در عالم دن

ـ  مى متفاوت، مطرح استيى و خداىروحان  از وجـود ىف روان بـه بخـشباشد و در تع
 فـروم بـا هـاىدگاهيـ آغازگر تفاوت د،نيا. كند  مى بسنده،ست ا جسم اوىانسان كه ورا

 و علم اخـالق ىنيبين جهانب كه يىاز آنجا.  استى و اخالق اسالمىشناس انسانٔهنظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـىرويـا ني مطلق همه دان، پرستش قدرت ىدامان به خيا همان ايز مان خرد گيا . ١ . ب اسـت تخ
  ) به بعد٢١٩ص ، شتن خىصىانسان برا(



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٢٤ 

 نـوع نگـاه فـروم بـه انـسان و )٢٢، ص مبـادى اخـالق در قـرآن( ر و تأثر متقابل وجود دارد،يتأث
را  يسـ؛لت محروم خواهد سـاختي به فضىابي انسان را از دست،اي در دنىمحصور كردن و

ى، حال آنكه در نگـاه اسـالم. رديگ  مىلت قرارل آن مورد غفي روح و فضايىل ماورايمسا
  )٤٤٦، ص ١٠، جتفسير تسنيم( .ت استيقت انساني حقى نابودٔهيعت مايطبغفلت از فرا

هاى يهود دارد و نيز نگاه اومانيـستى غيـر دينـى هايى كه از آموزهزمينهفروم با توجه به پيش
گرايـى و حـس بقـا   وراى منفعتكوشد چيزى پندارد و مى متأخرش، مرگ را نابودى انسان مى

، ليكـن از )١٢٩ ـ ١١٧، ص انقـالب اميـد(براى انسان بيابد كه او را از خطر پوچى نجـات بخـشد 
گيـرد، از وسـعت دنيـاى پـس از مـرگ  ٔآنجايى كه فقط دنيا را عرصه حيات آدمى در نظر مى

  .تواند راهى براى فرار از اين احساس پوچى بيابد لذا نمى. ماند غافل مى

  لت ي و فضيکبختي به نيابين اصول دستيتدو. ٣
 از ىمنـد هد تنهـا توسـط خـود انـسان و بـا بهـريـ باىفروم معتقد است اصول اخالقـ

.  اسـت»رفـاه انـسان«ى ار ارزش اخالقي و تنها مع، كشف شودىاحساسات و عواطف و
صـول ن اجهـت تـدرضرا  پـنج راهكـار ،ان آثار خـودي در مى و)٢٤، ص انسان براى خىصـشتن(

  :دهد پيشنهاد مىلت ي به فضىابيدست
   ى، شادخوارٔوجدان، خرد، نمونه طبع آدمى، دين

   وجدان.١ـ٣
... واكنش ما نسبت به خودمـان«: كند  مىفتعگونه  اين را کوجدان اومانيستي ىو

 ى بلـيىو توانـا...  خود شخص با تمام افتخـارات آنٔين كنندهت ما و تضمينگهبان تمام
در . باشـد  مـىزيـ نى مـا در زنـدگىات اخالقي جوهر تجىمحتو] كه. [..گفتن به خود

م؛ يكـن ى مـىدن بـه آن را نگهـداري خـود و اصـول رسـىدرون ما معرفت به هدف زنـدگ
 آنهـا را ىم و درسـتيـان آموختـهي كـه از سـاىم و اصـوليـاى كه خود كشف كردهاصول
  )١٧٧، ص انسان براى خىصشتن( ».مياافتهديص

 ىاجتمـاعو  ى فـردىكبختـين ضـامن آرامـش و نتـ بزرگىشناسيفهظوجدان و و«
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ت يـ شـخص و احتـرام بـه تمامٔ نهفتـه شرط آنكه با اصل شكفتن استعدادهاى به؛است
ت ي از شخصى بخشىف و سركىضيو احكام آن موجب تضعنباشد  در تناقض ىنفس آدم

ز از آزادى(» .گر نگرددي بخش دٔيلهبه وس   )١٥، ص گ
 ،گرفـت  مـىن وجدان و عقل نـاميلوحانه فرامآنچه ساده «:ر معتقد استگي دىاز سو

كـه بـه درون بـرده و بعـد بـه صـورت احكـام بوده است  ىات اجتماعيقت مقتضيدر حق
  )١٥همان ص (» .شده است  مى بر خود شخص صادرىر اخالقيناپذينافاست

عتقـد اسـت كـه  مى در اصول اخالقىتيدهد فروم به وجود واقع  مىن عبارات نشانيا
ن يـو ا. ى اسـت نـه جعلـى در نگـاه فـروم كـشفى اصول اخالقىعني ؛قابل كشف است

گـر در ي ديىدر جـاالبتـه . ردي صورت پذى از خرد و وجدان انسانىمند هد با بهريكشف با
انـسان بـراى (نـه كاشـف  دانـد و ى مـى انسان را واضع اصول اخالق،نقض آن سخن رانده

 ٔجـهي نت،ار ارزشيـ مع:دهـد  مـىنـه ارائـهين زميز در اي را نىمدگاه سوي و د)٢٠، صخىصشتن
  )١٤٩، ص انقالب اميد(.  است» انسانىت اساسيش وضعيآزما «حاصل از

 ، به آن حاصل اسـتىشترياز بي كه نىزمان«ين است كه  جالب وجدان فروم اىژگرض
 ،دگىص  مىخنم سير مستقيبا ما غ«و  )١٧٩ ـ ١٧٦، ص انسان براى خىصشتن(» .تر استيفضع

 گـوش ىكـي: طلبـد  مـى وجدان دو مهارتىدن ندايلذا شن )١٨٠همـان، ص( ».مينه مستق
  )١٧٩همان، ص(. با خودكردن دادن به خود، دوم خلوت 

او اگرچـه بـه بعـد .  مؤثر واقـع شـده اسـت، از وجدانىف و فروم در تعىنيبجهان
ده يـ نام»فطـرت«ان يـه در اد اما آن را بـا آنچـ، انسان و وجود وجدان معترف استىروان
  . داند  نمىمرتبطشود،  مى

 ، به عرفـانىابياز لوازم دستو  انسان ى وجودى از اجزاىكي ، وجدانى،در نگاه اسالم
ر تمهيد القواعد(  بـه ىابيدسـتيـايصگر انـسان بـراى  ، همواره در كنار عقـل،)٤٢، ص ١، جتح

ٔسـوره (. اسـتاد شـده يـاز آن » هنفس لوامـ«م با عبارت معارف حقه است و در قرآن ك
 هيـ تزكٔوهيـ معرفـت و شـهود را م، اسالم)٣٩ ـ ٣٨، صنگاهى قرآنى به پاكـسازى روح؛ ٢ٔقيامت، آيه 

 ىن اسـت كـه ويـ اما تفاوت نگـاه فـروم و اسـالم در ا،)١٠٣، ص ٧، جتفسير تسنيم(داند  مى



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٢٦ 

ن اصـول درض وجـدان دانـسته، تـى عامـل ناكارآمـد،حير صـحياز مسرا انحراف وجدان 
 گـاه حـال آنكـه در نظر؛ابدي  نمىه بر وجدان چندان مطمئنيلت را با تكي به فضىابيدست

  .ز باشديار سنجش همه چيزان و معيتواند م مى وجدان ى،اسالم

  خرد. ٢ـ٣
هـا نفـوذ دهيـرو و خـردش بـه داخـل پديتواند با ن  مىانسان«اگرچه فروم معتقد است 

 و سـپس برنامـه ، مجسم كنـد، را كه هنوز وجود ندارديىاي تفكر اشىرويبا ن] و ... [ كند
ست كـه يـگر معتقـد نيبشر د: گىصد اما مى)١٠٥، ص انسان براى خىصشتن(» زد و خلق كندب
بـه . ٔزمينـه كـردار انـسانى اسـت منطق قادر به وضع هنجارها و اعتقادات معتبر در ىروين

و اسـت  ىعـصر روشـنگردر  يـىراگ بزرگ مكتـب عقـلٔندهين نما آخٔگفته وى، فررضد
د، بـا شـهامت، فررضـ.  را نـشان داديـىگراى عقـلهـاتي است كـه محـدودىن كسياول

ن و تـو نشان داد كه اگرچـه خـرد ارزشـمند عقل محض را فرو نشاند ىروزي پىهانغمه
ز عواطـف و يـآميرات انحـرافن حـال تحـت تـأثيـ انـسان اسـت، بـا اىرويـن نتژهرض

 خـرد او را جهـت ىرويـتوانـد ن  مـىتنها فهم و درک عواطف انسان. رداحساسات قرار دا
خـرد  لـذا )١٦ ـ ١٥، ص كـاوى و ديـن روان( .سته، آزاد سـازديـف خود به نحـو شايانجام وظا
  . دچار انحراف شود،ر عواطفيتواند تحت تأث  مىست ويز چندان قابل اعتماد نيمحض ن

ست يـ نىاز داري به آن نى كه وقتىوجدان از ىفين توصيد با چنيد از فروم پرسيحال با
رد، يـگ  مـىر عواطف قراري كه تحت تأثىام آن وجود ندارد و خردي از پىر روشنا تصىصيو 

  ؟ى ممكن استكشف اصول اخالقآيا 
ر ي قابـل تقـد،ر قرار گرفتن عقل در برابر عواطف و احـساساتيتوجه فروم به تحت تأث

 يىر جـداي در مسىشود كه و ى مى ناشيىاز آنجار قابل اعتماد دانستن خرد ي اما غ؛است
ن يـدانـد و ا ى نمـ را مصون از خطاىچ صاحب عقلي قرار گرفته كه هىان در مرحلهياز د

. شود ى مطان در انسان حاصلي خرد با نفوذ شى خطا،ى است كه در نگاه اسالمىدرحال
ز يـت از خطا و اشـتباه ني مصونٔكن انسان كامل به درجهي ل)١٠٨ ـ ١٠٦، ص انتظار بشر از ديـن(

  .ز از خطا مصون استيخردش نو افته يراه 
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   طبع آدمىٔنمونه. ٣ـ٣
 ى بـرا،لتي بـه فـضىابي در صورت كـشف اصـول دسـت:ديد از فروم پرسينجا بايدر ا

؟ بـا چـه  عرضـه كـردىاريـمعد آنها را به چـه ين اصول، باينان از صحت ايحصول اطم
لت ي بـشر فـضٔ همـهىكـه بـراكـرد ف  را تعىزي چتوان ى ماي؟ آديسنجآنها را  ىاريمع

ن يـ اسـت، ا)٢٤، ص انسان بـراى خىصـشتن( همان رفاه ،ن سؤالي؟ اگر پاسخ امحسوب گردد
  ؟ىا نسبي مطلق است ى امر،هاد انسانيرفاه در د

. شـونده سازگارىها است؛ طبعان انساني م مشترکىطبعک فروم معتقد به وجود ايص
انـسان  طبـع ىهـاتيـفيگـر كي و دىن سـازگاري انسان هم در هم تكاملٔشهيصبه زعم او 

؛ كنـد ى م خودىز غىازهاينپاسخ به  ىط بهتر براي شراىكه او را وادار به جستجواست 
 و ىشناسـ كـه انـسانى رغـم معلومـاتىعلـ«: سدنىصـ ى مـى در رابطه با طبع آدمىاما و
» .م دايصـى از طبـع آدمـىشيآزما ىرما فقط تصىصدهد،  ىم قرار  مااري در اختىشناسروان

   )٣٧ ـ ٣٤همان، ص(
نان از صـحت ي دارد، اطمىشي آزماىز شكلي نى طبع آدمٔن نكته كه نمونهيبا توجه به ا

  . ز دشوارتر خواهد شدي نى كشفىاصول اخالق
ٔهاى نمونه طبع آدمى و فضيلت از نگـاه ارسـطو و اسـپينوزا و جـان او به تعايصف و رضژگى

 و در مورد آنچه بـا نـام فطـرت در اديـان توحيـدى مطـرح )٤٣ ـ ٣٨همان، ص (زد پرداديىصى مى
گرايـى ٔانديشمندان درشاره آيين قـدرت«نىصسد  هاى كليسا ـ چنين مىٔاست ـ البته بر پايه آموزه

. به وجود طبع آدمى معترف بودند، ولى عقيده داشتند كه اين طبع ثابـت و تغييرناپـذير اسـت
ٔى اخالقى و سازمان اجتماعى آنان، كه بر پايه طبع آدمى مورد ادعـا بنـا شـده، هابنابراين نظام

كردند، بازتاب هنجارها ـ و منـافع  لكن آنچه را آنان طبع آدمى تلقى مى. تغيير استالزم و بى
  )٣٣  همان، ص(» .ٔـ خودشان بود، نه نتيجه پژوهش عينى

د باشـد، يـگونـه كـه با انسان آنىنعي ،ى طبع آدمٔ نمونهىنكه از نگاه وي جالب أنكته
گـر نمونـه طبـع ارائـه شـده از ي دىست و از سـوي نىنيقي بوده و ىشي و آزماى تجىامر
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ـىهاىجىصز بر اساس منفعتين) نيد (يىگران قدرتييآ ىسو ف  صـاحبان قـدرت تع
  .كردز اعتماد ي طبع نٔن نمونهيتوان به ا ى نم پس است؛شده

نش و ين فطرت شامل بي ا.داند ى مهاان انساني مشترک مىاسالم فطرت انسان را امر
و در  اسـت ى، عشق به خدا، اوصاف او و شـوق تخلـق بـه اخـالق الهـىديش توحيگرا

ٔسوره روم، آيه (. ستي نىريي تغى جاىفطرت اله  و هـوس ادر اثـر هـو ن فطـرتيـامـا ا )٣٠ٔ
ٔسوره شمس، آيه ( .شود ى مخاموش  )٧٧، ص مبـادى اخـالق؛ ٣٤ ـ ٣٢ص ، ١، جتفسير تسنيم: ک.؛ ر١٠ٔ

 .زان خلـوص در فطـرت اسـتيـگـردد، م ى م كه باعث تفاوت در رفتار افراد انسانىزيچ
 ،تـر باشـدشتر بوده و هرچه خاموشير بي او به خشي گرا،تر باشدداريهرچه فطرت انسان ب

  . است شر در او نمودارترىنمادها
ـيـنجـا نيالگـو اافتن يـجـه در ي به نتىابي دستىد فروم برايدر د  ىز ماننـد علـوم تج

 ىهـاشين آزمـايـز در هميج را نين نتايست دست به آزمون و خطا زد و ارزش راستيبا ىم
 يى بـا هـر خطـا،ن آزمـون و خطـايـ حال آنكـه در ا)١٤٩، صانقالب اميد( .داند ى مىتج

لت را از دسـت ي بـه فـضىابي فرصت دسـتى انسانٔک جامعهيد يک انسان و شايحداقل 
 از ى فـردى بـراى حتـىتـين محرومي چن، فرومىستيمدارانه و اومانايبا نگاه دن. خواهد داد

  .ستين ىرفتني پذ،انسان

  ن يد. ٤ـ٣
 سايـ منـافع ارشـاب كلٔدهييـ زاى را بـه طـور ضـمنىنـي دىنكه هنجارهـايعالوه بر افروم، 

 انـسان و در ٔهياولنامد كه در مراحل  ى مىد توهم از فررضىرويز به پين را ني خود د،داند ىم
كـاوى و  روان(. افـتي انـسان راه ىبه زنـدگ كه بشر هنوز قادر به استفاده از خرد نبود، ىزمان
 ىا؛ اگرچه پارهستي نىن اصول اخالق تدرضى براىار مناسبين معي لذا د)٤٤ و ٢٣، ص دين
  )٢٤٥، ص انقالب اميد(. است ىاخالق، اني ادىهاآموزهاز 

  ىشادخوار. ٥ـ٣
 جـز ىزيـچ« بـوده و ىنـي فاقد اعتبار عىرد كه احكام ارزشيپذ ى مزيد را ني تردني اىو
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ار يـ، بـه عنـوان معيـىگراتين نـسبيـو در مقابل ا» ستي فرد نىهاىزاريا بي مطلق ىبرتر
 ىشـادخوار «:پـردازد ى م آثار خود بدانىرد كه در تماميپذ ى م راىلت، اصليسنجش فض

  .»ىجىصا همان لذتي
ـهيـبـا اخت:  بـزرگ داردىستگيک ارزش و شاي ىشادخوار«:  معتقد استىو  ٔار تج

 كـه ى به مرجع قدرتىازيگر نيار ارزش، دي معٔ به منزلهى و شادكامىخود شخص از خوش
 )٢٧، ص انسان براى خىصـشتن(» .ماند ى نمى باق،ن است انسان بهتىز براين كند چه چييتع

توانـد  ى نمـى كارشناس و صاحب نظرچيچ مرجع قدرت و هيز هين جهت نيالبد به هم
هبگىص  بـه ى شـادخوار.ا نـهيـت تطابق دارد ي با واقعى فرد از خوشىً كامال شخصٔد تج

، سـودگرا، ىنـي اخـالق دى فـروم اسـت؛ وقتـىمانده بـراى تنها راه باق،تيک غايعنوان 
  . رديگ ى ممورد نقد قرار... گرا وفهيوظ

ن يشيـف متفكـران پ و تع)١٩١همان، ص(اند د ى ملت انساني را فضى شادخوار،فروم
افالطـون انـسان خـوب را، «: كنـد ى مـانيـن بي به صورت خالصه چـن،ىاز شادخواررا 

 بـا اسـتفاده ىنوزا مانند ارسطو از قوه به فعل درآمدن طبع آدمـيارسطو عمل انسان را، اسپ
 و ى واقعـىار خوشـي انسان را معىكولويضي خود را، و اسپنسر تكامل و تحول بىهاروياز ن

  )١٩٨، ص انسان براى خىصشتن(» .دانند ى مدرست
ـف وى از شـادخوارى، چيـز ديگـرى   ٔ اين تعايصف را به نوعى مىهمهاو  پسندد، امـا تع
پروراند و بـه هيـچ   را كه شخص فقط در سر مىاىمن خوشى يا شادى«: ٔبه گفته فروم. است

  )٢٠١ص همان،(» .دانم ذب مىوجه يک احساس جسمانى نيست، خوشى يا شادى كا
  : شمارد ىن برميز چني را نىانواع شاد

 .ى جنسىاز به ارضاي و نى، تشنگى مانند گرسنگ،آور از فشار رنجيىرها. کي

 . حاصل از تسكين فشار روانى، مانند نوشيدن آب براى تسكين يک غليان روحىخوشى. دو

 .فهيک وظي از انجام ى ناشىخوش. سه

 .تواند همواره فعال باشد ى نمسم كهيم آهنگ ارگانيتنظ ىعني؛ ١ىواهلش. چهار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اند  وضع كردهRelaxation ى براىن اصطالح را دكتر محمود حسابيا . ١
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 چـرا كـه از ؛رديپـذ ى مـىقـي حقى را به عنوان شادىقت فروم نوع دوم از شاديدر حق
م بـا ي و مـستقىقـي حقىارابطـه هم بارور است و هم فعال و از همه مهمتر آنكه ىنگاه و
ستن  در هنـر يسـىا نسبيامل ت كيل موفقي دلىشاد«:  معتقد استىو.  انسان داردجسم
ش و ت كامل خـىصي به مسئولىن مقصد و مقصود انسان و پاسخ و بزرگتىشاد. است
   )٢١٠، ص انسان براى خىصشتن( ». بارور نسبت به خود و جهان خارج استىريگجهت

لت و ي بـه فـضىابين اصـول دسـت به روش تـدرضىگرين اسالم نگاه ديحال آن كه د
ـ تعكه؛ چرا داردىكبختين  در تعـارض بـوده و در ىستيـف اومانف آن از انـسان بـا تع
ن اصـول تـدرض. ً كامال متفاوت استىفز تعي نىكبختيلت و نيف آن از فضجه تعينت

 ىجىصمالكنكه ياو با وجود است  ىجىصلت از نگاه فروم بر اساس لذتي به فضىابيدست
ـيب ى مرا در ذات انسان ت رسـاندن يـلت انـسان بـا بـه فعليف فـضًند، اما صرفا بـر تع

 متمركـز شـده و ى به رفاه و لذت جسمانىابير دستين جهان در مسي در اى وىاستعدادها
امـا  ،نـديب ى، نم خواهد داشتى كه در پى توجه به آالمى و بىاگرچه لذت را محض، آن

  . كرده است فرض ىويًده و لذات را كامال دني چشم پوشى از لذات اخروىبه طور كل
 و ىو وحـاسـت  ى در جـان آدمـىل اخالقي فضأش همهيداي مبدأ پ،ى نگاه اسالمدر

ش انسان به جمال و جالل حضرت حق و تخلق به اخالق ي گرايىعت عامل شكوفاش
  .باشد ى مىاله

تفـسير ( شـود ى م حاصلى در اسالم با وصال حق تعال، به سعادتىابيلت و دستيفض
 ،ست ا اوىقي كه كمال حقى اللهةفي عابد به مقام خل، و انسان عالم و)١٤٥، ص ٢، جتسنيم

ر ي مـس ـ صـراطىک سـويقت در ي در حق)٧٠ ـ ٦٧، ص مبادى اخالق در قرآن( .ابدي ى مدست
گـر ي دى فطرت انـسان اسـت و در سـوـ ىلت و وصال حق تعالي به كمال و فضىابيدست
 ؛ناسـب دارد تى وى روح انسان و فطرت خداجوى صراط حق با جاودانگ. سبحانىخدا

د هـم يـ گـشته و مفىلت عملـي بـه فـضىابي دسـتى اصول فروم براىحال آنكه اگر تمام
 و )٢٥٣، ص جامعـه در قـرآن(، رديـر گر را درشي مسى كوتاه از ابتداىتواند مقطع ى مباشد، تنها

ح نـسبت ينش صحيازمند بي ن،رين مسيمودن هر مقطع كوتاه از اي است كه پىن در حاليا
  .  استىنشين بي فاقد چنىستي اومانىنيبباشد كه جهان ى مزيبه هدف ن
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 ىامت است و تنها در بنـدگي حفظ سالمت روح تا ورود به قىسعادت انسان به معنا
 در ىكمـال بنـدگ. ابـدي ى مـ خود دستىقيلت حقي متعال است كه انسان به فضىخدا

 ٔ حقـهگـردد و تنهـا واضـع اصـول ى مـ حاصلى و عقل نظرى عقل عمليىكمال شكوفا
تفسير ؛ ٢٢٩، ص صهباى حج: ک.ر(.  قرآن استىساز كامل انسانٔ نسخه،لتي به فضىابيدست

  )٧٣، ص ٤، جمعاد در قرآن؛ ٢٢٠، ص پيامبر رحمت؛ ٥٦٢، ص ٦، جتسنيم
 ، آثـار خـودٔ اما او در مجموعـهاست؛ بشر ىهاان دادن به رنجيلت در پاياز نگاه فروم فض

 در راه ى حتـ.دهـدان يبه طور كامل پارا ها ن رنجيد كه ايما را ارائه نىراهاست نتوانسته 
 دچار رنج از دست دادن محبـوب ى باز آدم)ىدن به تمام هستعشق وريس( ى ويىحل نها

ار كند كه جـاودان باشـد و خـود ي اختىحال آنكه اگر انسان بتواند محبىضاست؛ ش خىص
ـه نخواهـد چگاه رنج از دسـت دادني جاودان داشته باشد، هىاتيز حين  محبـوب را تج

. كنـد ى بـشر ارائـه مـىهادن به رنجيان بخشي پاى است كه اسالم براىن راه حليو اكرد 
ٔسوره انعام، آيه ( ٔ سوره يونس، آيه ؛٨٢ٔ  جـز ،افتـهي دسـت ى اللهـى انسان كامل كه به مقام ول)٦٤ٔ

 ، خدا دانـستهز ملکي ازجمله جان و مال خود را نى ندارد و لذا سراسر هستىخدا محبىض
اخـالق كـارگزاران در حكومـت ( . نخواهـد شـدى و رنج وى موجب ترس و ناراحتىچ فقدانيه

ٔسـوره ( . و رنج گرفتار خواهد شدىبه سختكند،  اما هرآنكه خدا را رها )٤٠ ـ ٣٩، ص اسالمى
  )١٢٤ٔطه، آيه 

  !يکبختي به نيابي راهکار دست:تمرد از فرمان خدا. ٤
را  ، آن دودچون فررضـداند و بلكه باالتر از آن هم ى مگر جدايكدياز ن را يفروم اخالق و د

ز داشـته يـ نى اخالقـىتواند كاركردها ى مني دىاگرچه از نظر و. نديب ىگر ميكدي معارض
 خودكامـه و ٔان را به دو دستهي او اد.داند ى مانين كاركردها را وابسته به نوع ادي اما ا،باشد
 ن خودكامـهيـبـه دنـاظر ن را يـف فرهنگ آكسفورد از دو تعكند  ى مميتقسخواهانه نوع

ت انسان تـسلط داشـته و واجـب  برتر كه بر سرنوشىئک قدرت نامري يىشناسا«: داند ىم
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 و ى فرمـانبردار،ل پرسـتشيـدل«: دهـد ى مـن ادامهياو چن» . و الزم االحترام استالطاعه
ن يـ بلكـه ا،ستيـاو نا عـشق و عـدالت يـ خـدا ىات اخالقـيفيص و كيخصابه احترام 

ور بر انسان تسلط دارد، يواقع عنـصر ... تـر اسـت ى از او قـوىعنيت است كه قدرت م
هي در ادىاصل ک قدرت مافوق انسان يم در برابر ي خودكامه، تسلىني دٔان خودكامه و تج

 ت بـه شـمارين معصت بزرگى و نافرمانى اصلى تقوا،ىان، فرمانبردارين اديدر ا. است
شـود، انـسان نـاتوان و پـست  ى مـدان تصورهمان قدر كه خدا قادر مطلق و همه. ودر ىم

م كامل در برابـر ي كند كه با تسلىرومنديتواند احساس ن ى مىشود و تنها موقع ى مانگاشته
ک يـن در برابـر يـم و تمكيتـسل .ا لطف او را شامل حال خـود سـازديض ين قدرت، فيا

ش ت خـىصي و محـدوديىاست كه انسان از احساس تنها يىها از راهىكي ،رومنديمرجع ن
 ک فـرد از دسـتيـت خـود را بـه عنـوان يم، استقالل و تمامياو ضمن تسل. كند ى مفرار

بـت و شـوكت در او بـه ي پـر هىرويـک نيـ ٔلهيت شدن به وسيدهد، اما احساس حما ىم
ٔدرشاره ح ين توضيا )٥٢ ـ ٥١، ص كاوى و دين روان(» .شود ى م از آنىد و خود جيآ ى موجود

 كـه يىلذا خدا. ن استي عهدىها شناخت فروم از خدا طبق آموزهٔجهي نت،ان خودكامهياد
 ىن هنجارهـايـتوانـد مع ى نمـ)٢٤، ص انسان براى خىصشتن(  استىل اخالقي رذاىخود دارا

  .  به نفع انسان باشدىاخالق
ن تمـرد را يـ داسـتان ا،قيـتّ داستان تمرد آدم و حـوا بـا قرائـت از عهـد عىادآوريفروم با 

ک و بد منـع نمـود و ي معرفت نٔوهي خداوند آدم و حوا را از خوردن م:دارد ى مانيگونه بنيا
 معرفت آگاه نمـود و ٔوهي مىمند آدم و حوا را به سود،وانات بوديگر حيتر از درکمار كه يس

 :سدنىصـ ى مـم فـرو.شان را گناهكار خواند و مجازات كـردي ا،ن تمرديخداوند به جهت ا
. ان بر ضد فرمان خـدايطغ: ستيسازد كه گناه انسان چ ى م روشنىبه خىضن داستان يا«

 عالقه به نقـش برتـر ىعني ؛كند ى مز آشكاريرا ن] از مجازات انسان[ خدا ٔزهين انگيهمچن
 )٦١، ص كـاوى و ديـن روان(» . با اوىز از تالش انسان جهت برابريآمش و ترس حسادتخىص



      بررسي اخالق از ديدگاه اربک فروم با تأکيد بر آراي آيت اهللا جوادي آملي 

٣٣  

ن ي در هم،ىلت و كمال انساني به فض راى وىابيشرفت انسان و دستي آغاز پٔ نقطهلذا فروم
  ١.داند ى مشتنه بر خىصيتمرد و تك

منـد  هسم عالقـيـشود فروم به ماركس ى م تمرد از قدرت باالتر موجبىن ارزشمنديهم
 م در برابر آن قد علـى آدم، شدهى نفىدارهي قدرت سرماىن نظام فكري چرا كه در ا؛گردد

 امـا مبنـا قـرار دادن ،ار كـردهي انسان تالش بسىف رفتارهايفروم اگرچه در توص. دكن ىم
  .اتش را كاهش داده است نظى دقت عقل،لين قبي از ايىهااسيق

ز يـ اسـالم را نىف خـداست و تعيان و از جمله اسالم نير ادي اطالع از ساىفروم ب
  )٨٦، ص شق وريسدنهنر ع(. انگارد ىمان خودكامه ير اديهمچون سا

 ىژگـچ رضيـهبـدون  اسـت كـه يىخداكرده است، ر  خود تصىصى كه فروم برايىخدا
ان و يحيان، مـسيـهودي از ىاري بسى اگرچه او خدا.ن قرار دارديني مورد محبت متد،ىمثبت

ک پدر را ي مثبت ىهاىژگ رضىكن حتينامد، ل ى م خودكامه و پدرگونهيىن را خدايمسلم
 آشكار .كند ى مز انكاري را نى وىقي و حقى وجود خارجىو حتست ينل ن خدا قائي اىبرا

پـس . را بـه او نـسبت داد ىصـفتتـوان هـر  ى، مـش نباشدي بى خدا توهمىاست كه وقت
 كه وجود ندارد، تىضه و انابه و تـضرع بـه درگـاه او و خـوف از يىت از خداياطاعت و تبع

ن جهـان يـ در پس اىد به جهاني و ام)١٧٣  ـ١٦٦، ص داشتن يا بودن(عقىضت جز آزار به خود 
 ىگـريز ديـ ثمـر چى بـىستيدئالي دراز و اى جز آرزوها)١١٣، صداشتن يا بودن( و معاد ىماد
  . تواند باشد ىنم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از بـودا، الئوتـسه، افالطـون، ى نام خـدا عبـاراتىشتن به جا خىصىٔن برگه كتاب انسان برايدر دوم . ١
  وزا نقش بسته؛ ني و اسپىهوشع نب

  :ىهوشع نب
  .فقدان معرفت و دانش، امت مرا تباه كرده است«

  ىا چون تو معرفت را انكار كرده
  »كنم ىمن هم تو را طرد م
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 خودش را ى وجودٔشود كه انسان رابطه ى مآنچه موجب «ى كه از نگاه اسالمىدر حال
ف باشـد، ي متعال ضـعىخدااش نسبت به ىابد و علم حضوري متعال درست نىبا خدا

ر خدا به صـورت موجـودات مـستقل و يست، توجه دادن به غ ار خداياستقالل دادن به غ
 حال آنكـه )٣٥١، ص نقد و بررسى مكاتب اخالقى(» . كه اولش خود انسان استىمؤثر استقالل

 و نبـوت ىد و وحـيبشر بدون توح«افت ويقت دست يتوان به حق ى نم و نبوتىبدون وح
  )٤٤٧ ـ ٤٤٦، ص ١٠، جتفسير تسنيم(» .دارد ى مش قدم بر خىصىبودجهت نا

 دد فررضـييـ او در تأ.است كه فروم در آن گرفتـار شـده اسـت ىچاه همان ًقاي دق،نيا
 سـخت ىهـاهيـن اسـت كـه اخـالق را بـر پاين ايد به داعتراض سوم فررض«: سدنىص ىم

 آنهـا بـه عنـوان ى بـر تلقـىتكـ مى اخالقىچنانچه اعتبار هنجارها. دهد ى م قرارىمتزلزل
 اخالق با اعتقاد به خدا مستحكم و بـا عـدم اعتقـاد بـه او ٔندهي باشد، آىن خداونديفرام

 رو ىمـان و اعتقـاد مـذهبيكند كه ا ى من فرضيد چنمتزلزل خواهد شد و از آنجا كه فررض
 ىودن و اخـالق منجـر بـه نـابي دىمي داىوستگيشود كه پ ى م ناچار معتقد،به زوال است

 ن بحـثيـ أ در ادامـه)٢٥ ـ ٢٤، صكـاوى و ديـن روان( ». مـا خواهـد شـدى اخالقىهاارزش
 رفتـهيدگاه را پذيـن ديـخود ااو  اما ؛ميد را بپذدگاه فررضين ديست اي نىازي ن:دگىص ىم

 بـزرگ ىستگيـک ارزش و شاي ىشادخوار«: و معتقد است )٩٣، ص هنر عشق وريسدن(است 
هيبا اخت: دارد گـر يار ارزش، ديـ معٔ بـه منزلـهى و شـادكامى خود شخص از خوشـٔار تج

 ».مانـد ى نمىن است، باق انسان بهتىز براين كند چه چيي كه تعى به مرجع قدرتىازين
 ىن عبارت فروم عالوه بر نقض آنچـه در عبـارات قبلـيان ايبا ب )٢٧، ص انسان براى خىصشتن(

ان يـ ادىحـداقل بـه معنـا(ن را يـًسـما د ر»شتن خىصىانسان برا«ل كتاب يگفت، در اوا
ـ« قـادر مطلـق را، ىخـدارود كه  ى مشي پيى و تا جا،گذارد ى مكنار) ىديتوح » زخردگ

  )٢٢٨همان، ص( .خواند ىم
 فقط بدان جهـت كـه ؛رديگ ى م را به سخرهى واريداللت مسئول بودن انسان بر اختاو 

 ىهـاىپـردازه را در نظىزگني دتين نهايه بر اعتقاد به خدا و حكمت او دارد و ايتك
  )١٥٣، ص دل آدمى و گرايشش به خير و شر( .سازد ى مفروم آشكار
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 ىٔه بشر بـه تمـرد از دسـتورهايتوصن ين و اخالق در عيان دي مىان رابطهي چنٔبا ارائه
 را ىو شـجاعتكـرده ک مـضاعف  تح،ن تمردي او را به اـ  بشر استٔساختهبر كه  ـخدا

 و ى بـه آزادىابي دسـتىبـراپـس . داند كه هر كس در خـود نـدارد ى مىن تمرديچنٔالزمه 
در نگـاه او  . حذف كردى خودساخته را از زندگىا زد و خداد دل به ديصيحصول كمال با

 متابعت ىز غٔزهي انگٔلهياعمال او به وس.  استى و گروهىاوان گلهيک حي بشر اساسا«
تـا . شـود ى مـنييـرامـون خـود تعيوانات پيگر حي دک بايک رهبر و داشتن تماس نزدياز 

ن تمـاس و يـتر از قطع ا بزرگى خطر،ميم و در گله بمانيم گوسفند باشيلي كه ماىهنگام
ه حق و نـاحق، درسـت و نادرسـت بـ. كند ى نمديت ما را تهديقرار گرفتن در انزوا موجود

ٔله گله اجتماع تعيوس   )٧٩، صكاوى و دين روان(» .شودىن ميئ
 رغـم خطـر ى را تحمل كنند و على و گسستگيىن جدايتوانند ا ى مافراداز  ىمعدود«

 ى و تعقـل را در صـورتىنـيبنكـه انـسان واقـعيجـه اينت... نـدقت را بگىصيوند حقيقطع پ
 بـه ى بشرٔژهمات رضي، قطع نظر از تقسى انسانٔتواند به طور كامل كسب كند كه جامعه ىم

همـان، ( ». عمده به شمار رودى او وابستگىهابشر و آرمان به نوع ىوجود آمده و سرسپردگ
  ) ١١٠ ـ ١٠٩ و ٨١ص

 پدرگونـه دسـت بـردارد و بـا ى خـدأاگر انسان از توهم خود درشـاره«: سدنىص ى مىو
اش را تـرک ى پـدرٔمانـد كـه خانـه ى مى به كودك، و عجز خود در عالم ريشرو شوديىتنها

.  اسـتى كودكٔل مثبت شدهين مي غلبه بر همشرفت انساني هدف پاما اصال. كرده است
چنانچـه قبـول كنـد . ت ريشرو شوديت كند كه بتواند با واقعي تىد خود را طوريانسان با

انـسان . ح آنها را هم خواهـد آموخـتي خود ندارد، كارشرد صحىروهاي جز نيى اتكأنقطه
را ترسـاند و هـم او  ى مـ كـه هـم او راى قدرتـ قدرت ٔ است كه خود را از سلطهىآزاد كس

  )٨٠ و ٢٥همان، ص (» .ده باشديرهانـ كند  ى متيهدا
 سم متـرادفيـ مازوخىمـاريز بـا بيـ را نىان آثار خود تضرع بـه درگـاه الهـيفروم در م

ش،  بـا آزار خـىصىخواهـد بـه نـوع ى مـكند فرد به هنگام تىضه و انابه ى مداند و تصور ىم
كن به عنـوان يد، ليستا ى م انسان راىهاىانرش ناتوياو پذ.  خودكامه شودىمحبوب خدا
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 بـه نـام ى در مقابل وجـود بـاالترى نه به عنوان موجود،به انسان ى و تجى واقعىنگاه
ان را بـا وجـدان يه در ادت تىضه و انابير و در نهايِجه خوف و رجا، ابشار و تنذيدر نت. خدا

: سدنىصـ ىمـطعنـه بـه  و )١١٥ و ٧٣ ـ ٧٢همـان، ص ( دانـسته ىكـي )مازوخيـست(گـرا قـدرت
ره و يـ گناه كبىپس نافرمان.  در برابر مقررات مرجع قدرت استىن گناه سركشتعمده«

نكـه يكـه و هرچـه باشـد، اعـم از ا مرجع قـدرت هـر... ره استيلت كبي فضىفرمانبردار
ـىا رهبر نادريصاحب كائنات بوده و   ىده اسـت، نـابرابر باشد كه سرنوشـت او را برگ

 )١٦٧ ـ ١٦١، صانسان براى خىصشتن(» ...ست اگرا وجدان قدرتى و انسان اصل اساسن اويب
 حـاقـت فـروم تلىصي در حق.انجامـد ى مـسميـت به ساديسم در نهاين مازوخيدر نگاه او ا

 انيـن امـر را بي اگرچه به صراحت ا.داند ى مى وهمىن خدايز رسوالن دروغيامبران را نيپ
 نـشانگر ،ک در عبـارات فـوقيستيـک بـه ساديستيان مازوخل انسي اما روند تبد،كند ىنم
 ىمـارين، بي ناظر بر دىت از احكام اخالقي تبعىدگاهين ديدر چن.  استىن اعتقاديچن

  . شود ى م شده و با تمرد درمانيى شناساىاست و با روانكاو
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  . ميم. الم. انتشارات  الف:تهران
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