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نقد و بررسی محدودیت های نظریه انگیزشی مزلو: 

 ایرانی -در فرهنگ بومی اسالمی آنکاربردی 
 
 

 3علی محمدی، 2 حکیم سحاقی، 1سیروس عالی پور

 
 

 5«انگیزه های انسانی»که به نظریه  4«مزلوآبراهام »ی انسان شناسانه نظریه: چکیده

ی این علم داشته است. های نظری و کاربرد معروف است اثر بخشی ویژه ای در حوزه

های مختلف روانشناسی صنعتی و  هر چند که این نظریه در حال حاضر در عرصه

توانبخشی و مراقبت از مشاوره ، شرسازمانی، مدیریت و تجارت، آموزش و پرو

شود اما هیچ گاه پژوهشی در ارتباط با توافق و اشته و تدریس مید بردکار سالمتی

صورت نگرفته  اسالمی،  -فرهنگ بومی و ایرانیانطباق پذیری یا تضاد این نظریه با 

کتابخانه ای انجام  -از این جهت پژوهش حاضر که از نوع  توصیفی و تحلیلیاست 

ا نظریه پژوهش حاضر درصدد است ت می باشد. اقدامی نوین در این زمینه شده ،

ور را در ابتدا از دیدگاه روانشناسی غربی و سپس از نگاه درون دینی و فرهنگی کمذ

پژوهش های مختلف در سطح ملی و بررسی قرار دهد آنگاه با استناد به مورد نقد و 

بین المللی و همچنین مرور متون دینی )آیات و روایات اسالمی( نقاط قوت و ضعف 

نتایج این پژوهش نشان  را در ارتباط با ماهیت انسان و کمال انسانی تبیین نماید. آن

می دهد که بخش هایی از این نظریه نه تنها مورد تایید مکتب اسالم نیست بلکه 

پژوهش های انجام شده در جوامع لیبرال نیز آن را مردود می شمارد. البته این به 

در برخی موارد با فرهنگ و دین ما اشتراکاتی معنای رد کامل نظریه نیست چرا که 

دارد ولی هرگز هم عرض با آن نیست، امتیاز خاصی که قرآن  کریم برای کمال 

بشریت ذکر کرده، در هیچ نظریه ی بشری نیامده و آن عبارت است از امکان 

دستیابی به کمال مطلق و ضرورت آن به منظور نیل به آرامش حقیقی و سعادت 

 نهایی.

 نظریه های بومی انگیزش، خودشکوفایی، مزلو و مذهب. نیازها، د واژه ها:کلی

 
 مقدمه

محسوب می شود،  6( بنیان گذار و رهبر معنوی جنبش روان شناسی انسان گرا1711-1791آبراهام مزلو )

نسان گرایی نظام فکری است که به موجب آن تمایالت و ارزش های انسان در درجه اول اهمیت قرار دارند. هدف ا

طرفداران این جنبش این بود که روش ها و محتوای اصلی روان شناسی را تغییر دهند. به عقیده مزلو در صورتی 

ند، خصوصیات مثبت انسان مانند خشنودی، که روان شناسان فقط انسان های نابه هنجار و آشفته را بررسی کن

                                                 
 دانشگاه شهید چمران اهواز گروه روانشناسی، استادیار. 7

    Sahaghihakim@gmail.comاهواز.دانشگاه شهید چمران  ،روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد . 2

 3.                                              دانشگاه شهید چمران اهواز              ،مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد  

4. Abraham maslow 

5. Human motives 

6. Humanism 
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کند: ای که اغلب از مزلو نقل می شود و موضع او را خالصه میگیرند. جملهخرسندی و آرامش خیال را نادیده می

)مزلو، « بررسی آدم های معلول، رشد نیافته، ناپخته و ناسالم فقط می تواند روانشناسی معلول را به بار آورد»

ماند که ما بخواهیم قدرت دوندگی انسان را از طریق افرادی که لنگ هستند، ین مثل این می(. ا111، ص 1791

به شدت تحت  توجه باشیم. رویکردهای انسان گراییتوانیم پیدا کنیم بیای که میترین دوندهبدانیم و به سریع

مان دو نیروی عمده در روانشناسی نیستی هستند و با روان کاوی و رفتارگرایی که در آن زتاثیر دیدگاه های اوما

آمریکا بودند مخالفت کرده و معتقد بودند که این سیستم ها برداشت بسیار محدود و تحقیرآمیزی از ماهیت انسان 

(. انسان ها موش های سفید بزرگ یاکامپیوترهای کند 1311، ترجمه جوادی و کدیور، 1ارایه داده اند )پروین

ست که نمی توان آن را با روش های رفتاری توجیه کرد. به عبارتی ا ی پیچیدهنیستند. رفتار انسان به قدر

صرفا روی مشاهده و ناهشیار روانشناسان رفتاری در نگرش خود تنگ نظر و بی ثمر بوده و با انکار نیروهای هشیار 

خ داده و بر این رفتار آشکار تمرکز می کنند یعنی انسان ماشینی است که صرفا به محرک های محیطی، پاسینی ع

کند. البته مزلو در ابتدا شدیداً تحت تاثیر نظریه رفتارگرایی واتسون قرار گرفته بود اما با تولد اولین اساس رفتار می

فرزندش، تجربه خاصی به مزلو دست داد و دیگر نتوانست این تجربیات ویژه را به وسیله ی فرمول های بسیار عینی 

هر کسی اگر فرزندی داشته باشد دیگر نمی تواند یک »ماید و این جمله را بیان کرد که و نارس رفتارگرایی تبیین ن

کار ن( مزلو معتقد بود که مکتب روانکاوی به طرز مخاطره آمیزی به فلسفه ا334، ص1773، 2)برگر« رفتارگرا باشد

انکار مشروعیت ارزش ها و معانی، ارزش ها و فلسفه های پوچ گرایی نزدیک است و رفتار گرایی هم بدتر از آن با 

یکی از مهمترین جنبه های وجود انسان را از وی جدا کرده و او را تا حد یک ماشین بدون درک و شعور، تقلیل 

( و 3زیستانیالیسمین بار، متاثر از فلسفه وجودی )اگگرا )رویکرد سوم( برای اولمی دهد. اصطالح روانشناسی انسان

به کار برده شد. بر این اساس می توان از گوردن آلپورت، هنری  4توسط آلپورت 7311پدیدار شناسی در سال 

گرایی به شخصیت نام برد. موری، اریک فرام و به ویژه آبراهام مزلو و کارل راجرز با عنوان پیشگامان رویکرد انسان

رفتار، نسبت به کارکرد سالم  مزلو همواره اعتقاد داشت که هیچ یک از رویکردهای روانشناسی موجود برای مطالعه

با  (.1317)شولتز، ترجمه سید محمدی، کرده اندانسانی، کیفیت زندگی و اهداف زندگی سالم به عدالت رفتار ن

تئوری مزلو را به عنوان مشهورترین نظریه پرداز شخصیت مکتب انسان گرایی توجه به موضوع نوشتار حاضر فقط 

ی سی انسان مطرح می شود تا نظریه ین نظریه بیشتر در مبحث شخصیت شنامورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ا

مشاوره و روان درمانی، علتش هم کامال واضح است مزلو و دیگر نظریه پردازان انسان گرا به دلیل اعتقاد به توانایی 

حسوب می شوند، م 5گراهایشان در حل کردن مشکالتشان جز روانشناسان کمالانسان در رشد و شکوفایی و قابلیت

ز به روان درمانی عمیق و یا تحلیلی داشته باشد بلکه اینها اینامد که نمراجعان خود را بیمار نمی ،روانشناسی کمال

افرادی هستند که در مسیر کمال و شکوفایی خود به مانع برخورد کردند و تنها با راهنمایی مشاور و اعتماد به 

مشکل را بر طرف کرد و فرد مجدداً در مسیر رشد خود قرار گیرد. البته این نکته توان این مانع و توانایی مراجع می

ن را پیش ببریم بلکه روانشناسی چیزی به نام روان درمانی مزلو نداریم که بر اساس آن بخواهیم درما در ما "   که

یک  "ود اشاره داردیک نظریه شخصیت است که بیشتر به مسئله ارضای نیازها در در جهت تحقیق خ این نظریه

چرا که ما با الهام از نظریه شخصیت مزلو، می توانیم اهداف درمانی  .برداشت غلط از کاربرد درمانی این نظریه است

پرداخته است. در . ولی این را نیز می پذیریم که خود مزلو کمتر به طرح درمانی نظریه اش  را پی ریزی کنیم

                                                 
1. Pervin. j 

2. Berger 

3. Existentialism 

4. Allport 

5. Psychologists Perfectionist 
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مشاوره ازدواج و  -از کاربردهای آن در حوزه تعلیم و تربیت، فرزندپروریمطالب بعدی این نوشتار ما به برخی 

 سازگاری زناشویی اشاره می کنیم.

 

 ه مرکزی نظریه هست

برای روشن کردن تفاوت های بین مردم استفاده کرد مخصوصاً او به « تئوری انگیزه ها»در این نظریه، مزلو از 

نموده، بعضی دیگر، غرق در  افراد به سوی خودشکوفایی حرکت دنبال این مطلب بود که بفهمد چگونه بعضی

 نیازها را رشد داد )دارابی،« بندیهطبق»روانی هستند. در پی این مطلب بود که مزلو، تئوری مشهور  امراض

که به دنبال وحدت بین  ییکند. مزلوگر وحدت دهنده عمل می ین تئوری مزلو به عنوان یک تحلیل(. در ا1314

ها بود. اسی و مذهب در تئوری جامع انگیزهمذهب بود، اکنون به دنبال وحدت بخشیدن به همه روانشن علوم و

گیری شترک روانشناسی مثل: انگیزش، شکلخاصیت انحصاری این نظریه که غیر از موضوعات عمومی و م

تعدادهای انسانی ر ا بررسی عوامل موثر در بیماری و سالمت روان، موضوعاتی از قبیل ارزشها، معانی و اسشخصیت، 

ی محروم بودن از ( روان نژندی در شروع خود، نوعی بیماری کمبودی و زاییده1765می کند. به عقیده مزلو )

 (.1391؛ رضوانی، 1765ارضای نیازهای اساسی است )مزلو، 

رضای این نیازها امکان به نظر مزلو درمان بیماریهایی که در اثرعدم ارضای نیازها به وجود آمده اند از طریق ا

پذیر است. بر اساس تعاریف صاحب نظران می توان گفت که بحث انگیزش در واقع بحث از علت یابی رفتار است؛ 

بحث از این است که چه عامل درونی یا بیرونی باعث ایجاد رفتار خاص و تفاوت رفتار بین افراد می شود، و رفتار 

( 1392هایش فعال نگه می دارد. )همان، و شخص را تا رسیدن به خواستهمی کند و جهت می دهد آنها را هدایت 

او استوار می  ه و رفتارآدمی را بر پایه نیازهایمزلو یکی از روانشناسانی است که درباره انگیزش به تفصیل بحث کرد

از خارج  ،سالمتهایی خالی هستند که بایستی برای  (. می توان گفت نیازها به اصطالح حفره1391داند )سیاسی، 

و به کمک انسانهای دیگر غیر از خود فرد آزمودنی، پر شوند. مزلو برای نیازها پنج درجه قایل است و آنها را به 

ترتیب ذکر می کند: نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام و عزت نفس و 

 (. 1391نیاز به خودشکوفایی )سیاسی، 

 

 های نظریه مزلوپیش فرض

عنوان زیباترین نظریه ها برای تبیین انگیزش آدمی شناخته شده است دارای پیش فرض  نظریه مزلو که به

 هایی است: 

 تواند بر رفتار تاثیر بگذارد و یک نیاز ارضا شده، دیگر برانگیزاننده نیست.ا یک نیاز ارضا نشده، میتنه -1

نیست و تنها یک نیاز در اولویت قرار می گیرد. به عبارتی نیازها دارای  هنگیزانندنیازها همزمان با هم، برا -2

اولویت ترتیبی هستند و فرد این مراحل نیازها را به ترتیب پشت سر می گذارند وگرنه تالش افراد معنا نخواهد 

 داشت.

 ز را ارضا خواهد کرد. یک فرد قبل از اینکه سطح بعدی را احساس کند، حداقل مقداری از هر سطح نیا -3

 اگر رضایتمندی فرد از سطح نیاز برآورده نگردد، نیاز ارضا نشده همچنان دارای اولویت خواهد بود. -4

بوده و به عبارتی حیاتی هستند در حالی که نیاز باالتر مانند  ینیازهای سطح پایین هرم، شدیدتر انگیزش -5

 ان مشکل ایجاد نمی کند.خودشکوفایی یک نیاز رشدی است و نبود آن چند

ارضای نیازهای باالتر به شرایط بیرونی )اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( بهتر از ارضای نیازهای درونی پایین  -6

 تر نیاز دارد.
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نیازهای باالتر بعدها در زندگی آشکار می شوند. نیاز زیستی و ایمنی در کودکی، نیاز تعلق پذیری و احترام  -9

ن دارد تا میانسالی هم پدیدار نشود )شولتز، ترجمه سید امی شوند ولی نیاز به خودشکوفایی امک در نوجوانی ایجاد

 .(1317محمدی، 

 

 با اسالم ندیدگاه مزلو به ماهیت انسان و مقایسه آ

بی تردید می توان گفت که اهمیت انسان و جایگاه آدمی در نزد هر متفکر و اندیشمندی به جهان بینی وی و 

( بنابراین نمی توان کسی را یافت که نسبت به انسان دیدی 1317نگرش او به هستی بستگی دارد )زینتی، نوع 

مزلو و  کند و یا برعکس. تفسیر 1حانی و معنوی و ماورالطبیعهمادی داشته باشد ولی هستی را بر مبنای یک ایده رو

ان را محدود ه فروید و دیگر رفتارگراها اختیار انسروانشناسان انسان گرا معتقد به اراده آزاد بودند حال آنکدیگر 

گرایی در شکل گیری شخصیت معتقد بودند اما مکتب اسالم نه به جبرگرایی محض و نه به کرده و بیشتر به جبر

اختیار تام انسان معتقد است بلکه در این مورد حد وسط و اعتدال را بیان می کند )الجبر و ال تفویض بل االمر بین 

( درست است که انسان با برخی محدودیت ها و ناتوانی ها خلق شده است )و 222، ص 1ین/اصول کافی، جلداالمر

نساء( ولی آگاهانه اعمال خود را جهت می دهد و رفتارهایش را تعیین می کند و خود انسان 21خلق االنسان ضعیفا/

صافات( مزلو معتقد بود که  24/ آیه را مسئول انتخاب و تصمیم گیری هایش می داند )وقفوهم انهم مسئولون

ماهیت انسان را نمی توان با روش های سنتی علم مطالعه کرد و انسانها با این شیوه قابل شناخت نیستند. بنابراین 

برای دستیابی به درکی فهیمانه تر از ماهیت انسان، باید به فراسوی بینش سنتی علم نظر کرد و برای گنجاندن 

ی شهودی و دی، به بازسازی علم روانشناسی پرداخت ولی هیچ وقت حاضر نبود این جنبهمفاهیم ذهنی و شهو

 عرفانی را حالت معنوی و روحانی معرفی کند که حاصل مذهب و دین اند. 2تجارب اوج

طلق بنا شده نسان و هستی و انتخاب و اختیار می تفسیر پدیدار شناسانه از اگفته شده که نظریه مزلو بر پایه

در واقع وی تفسیری خود بنیادانه و اومانیستی از بشر دارد که تجسمی تئوریک از صورت افراطی جامعه  است

است. به بیانی دیگر انسان مداری و عدم توجه به چیزی وراء انسان و محدود شدن صرف به امکانات  3نئولیبرالیستی

و استعدادهای انسانی، پایه تمام توضیحات و ویژگی هایی است که برای انسان بر می شمرد که این میزان تاکید بر 

)ذات الهی(، با معیارهای اسالمی ناسازگار  بدون توجه به منبع توانایی نانسان ضعیف الخلقه و محور قرار گرفتن آ

افراد نابهنجار را موضوع ،خصیت همین دلیل برای مطالعه رفتار وش است. مزلو نسبت به نوع بشر خوشبین است به

قرار نداده است او برخالف دیگران )فروید، گلدشتاین و ...( در تحقیقات خود منحصراً با افراد سالم بهنجار سروکار 

خی به این سخن مزلو که انسان ها ذاتاً خوب هستند و بد نمی باشند اشکال گرفتند و گفتند به نظر می داشت. بر

رسد خوبی و بدی آدمی مربوط به رفتارهای ارادی و اختیاری اوست که با گزینش و اختیار خود انسان رقم می 

این نتیجه رسید که اشکال مزبور وارد  خورد ولی باید توجه داشت که با مراجعه به متون دینی اسالم می توان به

ا.... فطره اهلل التی فطر الناس علیه»ده شما نیز انسان فطرتاً خوب معرفی  نیست چرا که در متون و منابع دینی

و ینصرانه او ولد علی الفطره حتی یکون ابواه یهوادانه ایا روایتی که می فرماید )کل مولود ی( 31/روم، آیه 

(. یعنی هر کودکی به دنیا می آید فطرتی پاک و خداجو دارد ولی این تاثیرات 11/ص2نوار/جلدیمجسانه/بحار اال

محیط خانوادگی و اجتماعی و در نهایت اختیار و پذیرش خود فرد است که او را از جاده مستقیم هدایت به جاده 

 انحرافی و گمراهی یا ضاللت می کشاند و او پلید و پست فطرت می شود.

 

                                                 
1. Super natural 

2. Peak experiences 

3. Neoliberalism 
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 اصلی نظریه و کاربرد آن در مشاورهمفاهیم 

انگیزهای فیزیولوژیک رفتارگرایان را با انگیزه غریزه زندگی فروید و انگیزه های ارزش ها، مزلو در تئوری انگیزه

و « نیازهای کمبودی»ها و زیبایی های مذهب ادغام کرد او این کار را با تقسیم نیازها به دو دسته ی اصلی 

های مختلف کاربرد نسبتا وسیعی  هآغاز کرد. نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمین« ننیازهای رشدی یا شد»

دارد و در روانشناسی به معنای حالت کمبود و فقدان در ارگانیزم، مانند کمبود آب یا اکسیژن یا به طور کلی 

(. 455، ص 1316ین، کمبود هر حالتی که برای استمرار و ادامه حیات یک موجود زنده ضرورت دارد )سید جواد

ود نیاز چنان در زندگی ( به ادعای مزلو وج15یدر معارف اسالمی انسان هم سراسر وجودش نیاز است )فاطر/ آیه

است که فقدان آب باعث رکود و مرگ تدریجی می شود. البته برخی این تبیین ها را کافی ندانسته و  یتمهم و حیا

ند عامل فعالیت انسان باشد، زیرا نوعی نداشتن و کمبودی است آنچه می معتقدند که خود نیاز به تنهایی نمی توا

 (. 1314تواند عامل فعالیت انسان بوده و نیروی انگیزشی داشته باشد احساس نیاز است )دارابی، 

حضور آنها مانع بیماری  -2غیاب آنها موجب بیماری شود.  -1به نظر مزلو نیازها در صورتی اساسی هستند که 

تحت وضعیت های خاص اگر بیمار امکان انتخاب داشته  -4بهبود آنها باعث درمان بیماری شود  -3می شود.  روانی

 (1791باشد آنها را بر سایر نیازها ترجیح می دهد )مزلو، 

 

  سلسله مراتب نیازهای مزلو
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: نیازهای مربوط به بدن یا زیستی که برای حیات انسان ضروری هستند مانند : نیاز 1نیازهای فیزیولوژیکی -1

نیازهای بعدی به هوا، غذا، آب،؛ استراحت و میل جنسی ... که بر سایر نیازها مقدم هستند و تا برآورده نشوند به 

فردی که فاقد غذا، ایمنی، (. قدرت غلبه این نیازها از همه نیازها بیشتر است. 1395توجهی نمی شود )سیاسی، 

( وقتی فرد گرسنه یا تشنه 1791محبت و احترام باشد به طور قطع اشتیاق او نسبت به غذا قوی تر است )مزلو، 

است، کل ارگانیزم گرسنه است، عصب های گیرنده حسی و عصب های آورنده، هوش، حافظه و عادت همگی صرفاً 

ره غذا فکر می کند، خواب آب و غذا را می بیند و فقط آرزوی غذا را ابزار رفع گرسنگی هستند، فرد گرسنه دربا

 دارد. در این زمینه سعدی شیرازی می گوید: 

 همه عالم به چشم، چشمه آب   تشنگان را نماید اندر خواب

رم در احادیث متواتر اهل بیت )ع(، عدم ارضای نیازهای جسمانی و فقر با کفر مساوی دانسته شده است. پیامبر اک

(. 1365یعنی احتیاج و تنگدستی در ردیف کفر است )فرید، « کادت الحاجه ان تکون کفراً»)ص( می فرماید: 

حضرت علی )ع( می فرماید: فقر دین را ناقص می کند، عقل را سراسیمه و پریشان می سازد و دشمنی و کینه را بر 

 .( 1365می انگیزد )فرید، 

 

 کاربرد در خانواده و سازمان

د فرزند فرزندان است. خانواده قبل از تولاولین وظیفه و کارکرد خانواده توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و زیستی 

و درزمان جنینی وظیفه دارند نیازهای طبیعی جنین خود را برآورده نماید این وظیفه بعد از تولد فرزند هم باید 

ندن طفل و رشد و نمو او می شود بلکه در ساختمان روحی و ادامه داشته باشد. چرا که غذا نه تنها باعث زنده ما

روانی و عصبی او نیز موثر است. بعضی از بررسی های علمی نشان داده اند که عامل غذا در هوش افراد اثر دارد 

(. سؤتغذیه در بازده کار کودک اثر منفی می گذارد، عواطف و انگیزه و 1791و دیگران، 3، کارتر1767، 2)هارلی

(. پس 1791، 4و توانایی های یادگیری می شود )کرایوتوأثیر قرار می دهد، باعث افت هوش م کودک را تحت تجس

حیط کاری، سازمان باید کاری در ن نیازها را برآورده سازند، در مخانواده و جامعه وظیفه دارند در حد توان ای

فرد با این کار بتواند حداقل های زندگی اش را اختیار فرد قرار دهد که کارکرد معیشتی داشته باشد به عبارتی 

تامین کند. برای ایجاد انگیزه شغلی یا تحصیلی در کارمندان و فرزندان توجه به اصول بنیادین این مرحله مهم 

ته می است: پاداش ها مرتبط با عملکرد فرد باشد، پاداش ها منصفانه باشد، شخصی که برای انجام کاری برانگیخ

را داشته باشد. بایستی بین نیازهای سطح پایین و سطح باال تمایز قائل شد مثال برای  راوانایی انجام کشود، باید ت

یک نکته علمی  دانستند تا یک کودک نیازهای زیستی )دادن شکالت و شیرینی( انگیزش بیشتری ایجاد می کن

 به فهمیدن(و ...)نیازی 

خوب ارضا شوند، آنگاه مجموعه جدیدی از نیازها پدید می آیند،  : اگر نیازهای زیستی نسبتا5ًنیازهای ایمنی -2

که آنها را نیاز به امنیت می نامند مانند امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از ترس و خطر و آشفتگی، نیاز به 

روان رنجور از  (. مزلو اعتقاد داشت که نیاز به ایمنی در نوباوگان و بزرگساالن1791نظم، سازمان و قانون )مزلو، 

( امام علی 1791همه مهمتر است. ارضای نیاز به ایمنی مستلزم پایداری و رهایی از ترس و اضطراب است )مزلو، 

( 1365کسی که می ترسد به مقصد و هدف خود نمی رسد )فرید، « من هابً خابَّ»)ع( در این زمینه می فرماید 

 اند.ایجاد نا امنی برای دیگران بر حذر داشتهآیات و روایات متعددی مومنان را از ترساندن و 

                                                 
1. Phsiological needs  

2. Hurles 

3. Carter, Gilmer,Vander and zawwg 

4  . Cravioto 

5 .Safety needs 



 

 111-194، ص 1934،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  
  

 

 

788 

 

آن کسی گرفتار ترس و وحشت است « الخائف ال عیش له»امام علی )ع( در جای دیگر می فرمایند همچنین 

 در زندگی آرامش و آسایش ندارد.

 

 کاربرد در خانواده، مدرسه و جامعه

با ارضای نیازهای کودک دلبستگی ایمن شکل  ی را برای کودک تامین کند تامحیط امن و مناسبخانواده باد 

نه محیطی که مملو از خشونت، دعوا و تهدید باشد، در مدرسه  اده باید محیط تفاهم و همدلیگیرد، فضای خانو

تعلیم و تربیت پرورش عالقه اجتماعی در دانش آموزان باشد طوری که جو متشنج و رقابتی در  و هدف اساس

لقران(، خداوندمتعال قبل از است )الرحمن علم ا رحمت و دلسوزی پیش نیاز یادگیریه حاکم نباشد چرا که مدرس

در پژوهش هایی که در محیط آموزش که معلم باید داشته باشد. می داند  تعلیم، صفت رحمت را بهترین ویژگی

ومت هم باید در جامعه، حک(. 1799انجام شده بین ناامنی و یادگیری رابطه منفی نشان داده شده است )بال، 

 صادی و سیاسی ایجاد نماید و کشورداشته باشد. در جامعه، حکومت هم باید در حد توان برای شهروندان امنیت اقت

از تهدید فرهنگی در امان باشد. در محیط شغلی، باید کارهایی به افراد داده شود که کمترین خطرات را دارد تا 

سال خدمت و بازنشستگی  31ار بیمه داشته باشد تا فرد بعد از سازمان ما یک سازمان مولد و باروری شود، ک

اشد. مانند بیمه احساس آرامش داشته باشد و ترویج دیگر مواردی که تضمین کننده امنیت در خانواده و جامعه ب

 پزشکی و...

یری و عشق نیازهای تعلق پذ نیاز اول در حد مطلوب برآورده شد.: زمانی که دو1نیازهای عشق و تعلق خاطر -3

طریق رابطه نزدیک با یک دوست، همسر و یا از طریق روابط  می دهیم، این نیازها می توانند ازو محبت را پرورش 

اجتماعی که در محدوده یک گروه اجتماعی برگزیده تشکیل شده است، بیان شوند. مزلو محبت و عشق را با میل 

ل داشت که میل جنسی یک راه برای بیان عشق است او می جنسی )نیاز فیزیولوژیکی( برابر نمی دانست اما قبو

(. نیاز به محبت 1771گفت که ناکامی در برآورده ساختن نیاز عشق علت اصلی ناسازگاری هیجانی است )شولتز، 

می  راقرار گرفت، یک نیاز کمبود به شم (1756(، ولوی )1746(، اشپیتز )1752) 2آن گونه که مورد مطالعه بالبی

ریخته شود. مزلو تشنگی محبت را  نن نیاز یک حفره یا فضای خالی است که محبت و عشق باید در آرود. ای

همچون کمبود نمک و ویتامین در بدن، نوعی بیماری کمبودی می دانست که اگر این ضرورت شفابخش در 

درست، و به شیوه ای (. اما اگر به موقع، به مقدار 1765هد داشت )مزلو،دسترس نباشد، آسیب سختی در پی خوا

صحیح در دسترس قرار گیرد آسیب دفع می شود و یا درمان جبرانی موثر واقع می شود. دین مبین اسالم در مورد 

دین چیزی « هل الدین اال الحب»محبت به انسانها اهمیت زیادی قائل است. در این زمینه امام باقر )ع( می فرماید: 

م است. فرماید: نصف عقل آدمی دوستی و محبت نسبت به عموم مرد جز محبت نیست و یا امام رضا )ع( می

به کسی که درس می « لمن تعلمون لینوا»محبت در تعلیم و تربیت می فرماید:  پیامبر)ص( در مورد اهمیت عامل

 (.1365دهید با محبت و مهربانی رفتار کنید. )فرید، 

 سعدی،گلستان(که در آفرینش زیک گوهرند )   یکرندبنی آدم اعضای یک پ

ا و جعل بینکم موده و لتسکنوا الیه».. ( یا 11یرات/آیهانما المومنون اخوه )حج»خداوند متعال در آیاتی صریح 

( اساس امنیت و آرامش یا اطمینان درونی )سکینه( را محبت و دوستی بین زوجین و دوستی 21رحمه )روم/ آیه

 بین مومنان می داند.

  3نفس نیازهای احترام و عزت -4

                                                 
1. Belogingness and love 

2. Bowlbay 

3. Esteem needs 



 

 111-194، ص 1934،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  
  

 

 

781 

 

( عزت نفس 1796) 1تعاریف مختلفی از احترام و عزت نفس ارائه شده است از جمله به عقیده کوپر اسمیت

ارزش بودن، قبول یا عدم قبول خود که در شخصی در مورد با ارزش بودن، یا بی  عبارت  است از یک قضاوت

فیزیولوژیکی، امنیت و محبت ارضا شدند  (. از نظر مزلو وقتی نیازهای1393نگرش او متظاهر است )اسالمی نسب، 

ن می رسد. و مورد قدرشناسی دیگران واقع شد  نوبت به نیازهای مربوط به عزت نفس یعنی قدر شناسی خود

، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمرثمر بودن فرد در به احساساتی از قبیل : ارزشنفس ارضای نیاز به عزت 

اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می شود.  جامعه منتهی خواهد شد. اما بی

ی دلسردی و یاس اساسی خواهند شد یا اینکه گرایش های روان ی خود یا به وجود آورندهاین احساسات به نوبه

ند که نیازمند به ( از نظر قرآن انسان موجودی است ارزشم1791نژندی یا جبران را به وجود خواهد آورد )مزلو، 

احترام است همانگونه که خداوند در قرآن آن را ضروری ترین نیاز روحی انسان قلمداد کرده است و می فرماید: 

ز یعنی ما بنی آدم را گرامی داشتیم، خداوند در روز ازل وقتی آدم را از گل آفرید،  ابتدا نیا« ولقد کرمنا بنی آدم»

قلنا  جده کنند و به وی احترام بگذارند )واذه مالئک دستور داد در مقابل او سبه همعزت نفس ارضا نمود و به   او را

 .(24)بقره/...للمالئکه اسجدوا آلدم 

 

خانواده با کمک به فرد در تصمیم گیری صحیح و انتخاب های درست، زمینه  کاربرد در خانواده و اجتماع:

موفقیت فرزند را تأمین کند طوری که فرد کمتر با شکست مواجه شود و اگر هم در کاری شکست خورد حمایت 

قایسه کننده و پشتیبان وی باشند، همدلی و احترام به یکدیگر در خانواده حاکم باشد و از تحقیر و تمسخر یا م

کردن فرزندان اجتناب کنیم، سعی کنیم در امور زندگی و خانه جهت پیشبرد سریع و صحیح اهداف با یکدیگر 

مشورت کنیم، نظرات یکدیگر را تقدیر کنیم این کارها عزت نفس فرد را باال می برد. والدین از فرزندان خود، بیش 

وره به فرد کمک کنیم اهداف منطقی و دست یافتنی را برای از توانایی هایشان انتظار نداشته باشند و در جلسه مشا

و رشد فضایل اخالقی افراد توجه  ضمن توجه به بعد تعلیم، به تربیت خود اختیار کند در نظام آموزش و پرورش

دیگر( را فراهم کنیم. در سطح ملی، دولت می تواند با فراهم کیحذف رذایل )مانند لقب گذاشتن برای شود و زمینه 

ی از از رشته تخصصی خود که در واقع جزئبه احساس ارزشمندی ینه اشتغال افراد رشته های مختلف، ردن زمک

 هویت آنهاست کمک کند.

( زمینه غرور ملی را ...همچنین با حمایت از گروه ها و تشکل های مختلف )مثالً تیم های ورزشی، علمی و 

 فراهم کند.

 2نیاز به خود شکوفایی -5

اقتباس کرد و در باالترین نیاز در سلسله مراتب  3این مفهوم را از آثار کورت گلدشتاین 1743ل مزلو در سا

از نیازها قرار داد. خودشکوفایی هر چند تعریف دقیق و کاملی ندارد ولی مزلو آن را حداکثر تحقق و رضایت خاطر 

از سلسله مراتب نیازهای مزلو جنجال برانگیزترین  هکند این مرتبهای خود معرفی میاستعدادها، امکانات و توانایی

رحاضر هم به این مرتبه وارد شده است چرا که نیازهاست و بیشترین نقدهای نوشتاو مبهم ترین مرتبه در هرم 

تهی می شود و در بعضی جاها هم مجبور شده آن نمزلو هیچ وقت مشخص نکرد که این نیاز به کدام هدف غایی م

(. مزلو اعتقاد داشت حتی اگر تمام نیازهای دیگر ما ارضا شوند 1314ایین تر تنزل دهد. )دارابی، را به مرتبه ی پ

( البته شکل خاصی که نیاز به 1771و ناخشنود خواهیم بود. )شولتز، قرار، ناکام چنانچه خود را شکوفا نکنیم، بی

                                                 
1. cooper smite 

2. Self actualization 

3. Kurt goldstein 
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یر است. در یک فرد ممکن است به خودشکوفایی به خود می گیرد در مورد اشخاص مختلف به طور وسیعی متغ

 و...شکل تمایل برای مادری ایده آل بودن درآید، در دیگری می تواند، بگونه ای قهرمانانه بروز کند 

افراد بیشترین تفاوت را با هم دارند. ظهور آشکار این نیازها معموال به ارضای قبلی نیازهای در این سطح 

( برای خودشکوفایی چند شرط الزم است: اول، ما باید از 1791ارد )مزلو، زیستی، ایمنی، محبت و احترام بستگی د

قید و بندهایی که توسط خودمان و جامعه تحمیل می شوند آزاد شویم )در نظر مزلو، بندگی معبود نیز نوعی 

غذا یا  اسارت نفس محسوب می شود( دوم اینکه ما نباید توسط نیازهای پایین تر آشفته شویم، یعنی نگرانی برای

 (. 1771از به عزت نفس ارضا شده باشد )شولتز، در مورد خودمان داشته باشیم و نی سوم ما باید تصور خوبی .ایمنی

اسالم برای تحقق خود  .(1791، 1درصد افراد ممکن است به این مرحله برسند )گوبله 1به نظر مزلو کمتر از 

ی کمال برسند و ا عبادت و بندگی همه می توانند به این مرحلهو با تبصره توبه و البته ب محدودیتی قائل نمی شود

و کامالً متفاوت است که بعدا حتی از فرشتگان هم فراتر روند. البته مسله کمال در اسالم با کمال در نظریه مزل

ر حد خودشکوفا مطرح می کند که دها و معیارهایی را برای افراد ح می دهیم. به عبارتی مزلو ویژگیتوضی مفصل

تر برای انسان های متوسط هم جاری می شود اما معیارهایی را که بر رفتار و گفتار و اندیشه افراد نابهنجار و زل ان

 .مریض حاکم است، به انسان های بهنجار متوسط قابل حمل نمی باشد

 

 مزلو و مذهب 

و اساسی را مورد توجه قرار مزلو مشروعیت روانشناسی را در این می دانست که بتواند یک سری سواالت مهم 

داده و درصدد یافتن پاسخ به آنها باشد. از جمله زندگی خوب چیست؟ عدل و تقوا یا راستی و درستی چیست؟ 

مزلو قبول داشت که این موضوعات، سابقا در حوزه مذهب قرار می گرفت. اوشکست مذهب در توانایی پاسخ به این 

ودش را از علوم جدا کرده بود او توصیه می کرد که به دنیای تجربی و سواالت را به خاطر این می دانست که خ

طبیعی بر گردیم تا بتوانیم بسیاری از رازها و اسرار زندگی بشری را کشف نماییم از این رو به وحدت مجدد حوزه 

هد افراد عالوه های به ظاهر غیرقابل اتصال علم و مذهب امید داشت. محققان آزمایشاتی انجام دادند که نشان می د

بر نیازهای زیستی و روانی صرف که مربوط به جنبه های فیزیولوژیک و امور پیش پا افتاده ی زندگی و عشق و 

ارتباط با دیگران است، از یک سری نیازهای برتر مانند نیاز به مذهب، عبادت و پرستش و ارتباط معنوی با خدا نیز 

ته و برای پاسخ به این سواالت و اشسبت به مذهب دیدی تحقیر آمیز دبرخوردار است. با وجود این جوامع مدرن ن

کسب اطالعات به آنچه که علوم انسانی نامیده می شود روی آروند این نوع نگرش به مذهب در پیکره دانش بشری 

از  ،هم به همین صورت هاشکاف ایجاد نموده است. وجه جامع نظریه های روانشناسی در فهرست و طبقه بندی نیاز

نیاز به ایمنی و محبت فراتر نمی رود حتی نیاز به  مانند نیازهای زیستی نظیر خوردن و آشامیدن و روانی

ی زندگی مادی و امور مربوط به آن نیست لی تعبیر نموده نیز خارج از حیطهخودشکوفایی که مزلو از آن به نیاز عا

تب اسالمی دو بعدی بودن انسان اقتضا می کند که در حالی که یک بعد مهم انسان بعد معنوی است از نظر مکا

وقتی راجع به نیازهای او صحبت می کنیم این دو بعد را با هم در نظر داشته باشیم. مکاتب اسالمی با توجه به هرم 

 نیازها مزلو یک دسته بندی دیگری را مطرح می کنند که جای آنها در هرم سلسله مراتبی مزلو خالی است: 

 

 

 

 

                                                 
1. Gvblh 
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یر و ...( و اسالم مورد ی لفی )مانند کوینیگ و ونیازهای روانشناختی و معنوی از دیدگاه نظریه پردازان مخت

 توجه قرار گرفته اند حال آنکه در نظریه مزلو حتی به یک نیاز معنوی هم اشاره نشده است. جالب اینکه بدانیم در

پیامبر اکرم  ارتباط با خدا معنا پیدا می کند در حدیثی که ازتی انسان نیز در جهان بینی الهی، حتی نیازهای زیس

کسی که نیاز زیستی و مخارج فرزندان خود را تامین می « علی عیاله کلمجاهد فی سبیل اهلل الکاد»)ص( نقل شده 

 کند مانند مجاهد در راه خداست. در اسالم هر دو بعد )مادی و معنوی( مورد توجه بوده است.

غایی  افچگونه خودشکوفایی محقق می شود در حالی که مسئله اضطراب مرگ و بی ثباتی اهد در نظریه مزلو

 در این نظریه حل نشده است بنابراین مذهب و به ویژه مکتب اسالم در این مورد پذیرفته تر است.

 

 نقد نظریه مزلو و مقایسه آن با دیدگاه اسالم و مکاتب غربی

 کاربرد آن در جوامع مختلف: الف( محدودیت نظریه در ارتباط با

نظر به اینکه جهان امروز، مرکب از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده است پیچیدن  -1

ان را در جوامع مختلف شکل می دهد، سنمنطقی نیست. زیرا آنچه که نیاز انسخه ی یکسان برای جوامع ذکر شده 

بع آن جریان اجتماعی شدن آنهاست. بنابراین بعید به نظر می رسد، برگرفته از ارزش ها، فرهنگ جوامع و به ت

 در حال توسعه و عقب مانده، به یک شیوه، خود را مطرح سازند. ،نیازهای انسان در همه جوامع توسعه یافته

نیز افتند  یمطرف نگردد، نیازهای بعدی اتفاق ناعتقاد مزلو مبنی بر اینکه تا نیازهای مراحل پایین تر بر  -2

ابهام دیگری را پیش می کشد. چگونه و با چه معیاری می توان تشخیص داد که نیازی از انسان مرتفع شده باشد؟ 

؟ به نظر می رسد، این طرز تلقی، بسیار یا نیازمندی به پول مرتفع می شودآیا نیاز به خوراک، پایان پذیر است؟ آ

رف شود. حتی در به غذا، پول، مقام و مادیات انسان بر طد که نیاز انه است که تصور شود زمانی فرا رسخوشبین

یث و آیات زیادی بیانگر این شود. احاده از معنویات است را نیز شامل مینها برگرفتهای آکشورهایی که ارزش

حشر و ...( یا حدیثی  7 اسراء، 111نساء،  121معراج،  17اند که انسان موجودی سیری ناپذیر است )آیات مطلب

طال جاری ازرود از شر نفس سیری ناپذیر به خدا پناه می برد و می فرماید اگر برای بنی آدم دو  نآدر ریامبکه پ

 (3412می خواهد بود )صحیح ترمذی، شماره باشد بازخواستار سو

پس چگونه انسانها در جوامع غرب، خواهند توانست ارزش های مبتنی بر مادیات را به نقطه ای که اشباع 

 خواسته های مادی است، رهنمون سازد؟ 

بر روی کارکنان و مدیران سازمان  شده  ایراد دیگری که به نظریه مزلو می توان گرفت، بررسی های انجام -3

ی غرب، است که بخش بزرگی از کارکنان در جامعه نه دست آمده حاکی از آها در جامعه غرب است. مشاهدات ب

نیاز به                                                   

خودشکوفایی                                      

وتقرب به خدا

نیاز به کرامت نفس

نیاز به محبت و دوستی باخدا

نیازهای ایمنی جویی معنوی
نیازهای وجودی
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ی یران در مرحلهرا نیازهای خود دانسته اند، در حالیکه نیازهای ابتدایی مدنیازهای ابتدایی در سلسله مراتب مزلو 

نظریه مزلو را پشت سر البته این بدان معنی نبوده است که نیازهای ابتدایی  ودیابی سیر می کند.قدر و منزلت و خ

رغیب می کرد. که این مسئله ابهام ه مدیریت، آنها را به این نیاز تگذاشته باشند بلکه قرار گرفتن صرف در جایگا

 دیگری بر تقدم نیازهای مطرح شده ی وی وارد می سازد.

اهلل مصباح یزدی می  اسالمی متعددی نظریه مزلو را مورد نقد و بررسی قرار دادند از جمله آیتاندیشمندان  -4

 فرمایند: که تئوری مزلو از جهت استناد آن به داده های حسی و توجه درون نگری قابل تایید است اما تجربیات

و  1357در سال "مثال  .انجام شده در جوامع اسالمی در تایید این نظریه، بر اساس متدلوژی علمی کافی نیست

ا به راه انداخته می شود بسیاری از جوانان و مردم جامعه راهی جبهه شمسی، جنگی بر علیه کشور م 61اوایل سال 

های جنگ می شوند. اشتیاق آنان برای حفظ آرمان ها و ارزش های جامعه، موجب گردید تا آنهایی که بخش 

ان به نقرار گیرند و صدها هزار نفر از آاعظمشان از کوچکترین امکانات مادی برخوردار نبودند، در مقابل متجاوزان 

عبارت مطرح شده واقعیتی است از آنچه که در جامعه اسالمی ما به وقوع پیوسته است. دفاع از  "شهادت رسیدند

وطن و به شهادت رسیدن کسانی که در مرحله ی ابتدایی نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو قرار داشتند، بدون 

 . این موضوع به هیچی وی جای می گیرندرم نیازهاتحقق و ارضا کوچکترین و ابتدایی ترین نیازها، در رآس ه

مزلو را با توجه به آنچه ارائه و به نگارش  یادعا ،همخوانی نداشته است. بنابراین عنوان با نظریه مراتبی نیازها مزلو

محدودیت  بارتی نظریه مزلو در مصداق دارایدرآمده است، هیچگاه نباید به مردم جامعه و کشور ما تعمیم داد به ع

 های فرهنگی و بومی است.

آیت اهلل یزدی همچنین می فرماید: سلسله مراتب نیازها تا یک حدی مورد قبول است و آن اینکه انسان از 

اما چنین نیست که حتماً باید نیازهای ، دامن طبیعت متولد می شود و رشد می کند، پس نیاز اولیه او مادی است

ت به سایر نیازهای باالتر برسد. در طرح مزلو بعضی از نیازها مطرح نشده بوود تا نولوژیک و پایین تر ارضا شفیزی

مانی گذر کنند و ژیکی و جسوخاص خود از برخی نیازهای فیزیول یاست. چه بسا افرادی که بر اساس سازمان ارزش

  نها را بر ارضای نیازهای پایینتر اهتمام داشته باشند و ارضای آباشند ولی به نیازهای عالیحت فشار در این نیازها ت

 13دست به اعتصاب غذا می زند یا نوجوان  و رهایی از اسارت ترجیح می دهند مثال فردی که برای نیل به آزادی

ساله ای که برای آزادی وطنش و حفظ آرمان هایش جان خود را فدا می کند یک نیاز غریزی و زیستی وی را 

تر که همان حفظ االتر و متعالیو، مسلماً هدفی ؟آنطور که فروید معتقد بود یا یک انگیزه جنسی ؟تحریک می دهد

فرد مسلمان هدفی جز رضای فرهنگی است عامل اصلی رفتار است نه نیازهای مادی و آنی.  ارزش های دینی و

زلو در مکتب اسالم نمی شود بر این اساس توالی نیازهای ممعبود ندارد و نیازهای پایین تر مانع بروز نیازهای واالتر 

 ( 521، ص 2چندان معنایی ندارد )مکاتب روانشناسی و نقد آن ، جلد

، زیرا آدم تنیس یو سلسله مراتبعتقد است که نیازهای افراد طولی ( مERG)نظریه  1فردر مقابل مزلو، آدلر -5

آنها هم فکر کند، نظریه اید به احترام هد گرسنگی آنها را بر طرف کند، بها دوست دارند که اگر کسی می خوا

آدلرفر به نوعی تکمیل کننده ی نظریه مزلو است. چرا که در نظریه آدلرفر به طور همزمان به نیازها می توان پاسخ 

بدهند و نیاز زیستی همنوعان خود را بر  هداد. در اسالم این نکته مورد توجه بوده و به افرادی که قصد دارند صدق

زت نفس و خود را با زیر سوال بردن ع بخشش وفضل« بطلوا صدقاتکم بالمن واالذیت ال»طرف کنند می فرماید: 

طولی بودن نیازها پذیرفته  ؛دیگر نظریه های روانشناسی و باطل نکنید. بنابراین در اسالم احترام افراد گیرنده آن،

زیستی اند )خوراک،  ی ماهابرخی نیاز ازها همزمان پاسخ داده می شود. منتهانیست و بهتر است گفته شود به نی

 میل جنسی، خواب و ..( و دیگری روانی اند )مانند محبت، عشق و احترام و ...( 

                                                 
7. Clayton Alderfer 
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ای برای آفرینش انسان و هدفی برای کمال او در نظر نمی گیرد بنابراین در در حالت کلی مزلو، فلسفه -6

سوی خودشکوفایی وجود نخواهد  ان بهی نیرومندی برای سوق دادن انسچنین دیدگاهی انگیزش و نیروی محرکه

در . در حالی که تکاپوی تکاملی بشر بسیاری از افراد به ارضای نیازهای سطح پایین، اکتفا خواهند نمودو داشت 

شود. ی الهی نیز دارند، میدهای ذاتی او که در عین حال صبغهکریم، منتهی به شکوفایی تمام استعدا ندیدگاه قرآ

بازگشت به مبدأ همه وجود و کماالت یعنی قرب الهی است که رضایتمندی و آرامش کامل را این شکوفایی همان 

گیرد هرگز وفایی در قله هرم نیازها قرار میدر پی خواهد داشت ولی در نظریه مزلو با اینکه خودیابی و خودشک

امل برای انسان رخ نخواهد فعلیت کامل استعدادهای بالقوه یا کمال مطلق و به دنبال آن رضایتمندی و آرامش ک

ر تعریف مزلو ضایت مندی درونی به رغم تالش های انسان، بیانگر نقص در نهایت عدم دستیابی به آرامش و رد داد.

 .)به عبارتی، در نظریه ی مزلو حدود نیازها و به ویژه نیاز به خودشکوفایی مشخص نیست( از خودشکوفایی است 

این »می داند و معتقد است که « صفات ذاتی»فا شده در افراد را آمیخته با صفات عالی انسانی شکومزلو،  -9

 (.244، ص 1791)مزلو، « افراد عاری از گناه، نگرانی، اندوه، مالمت نفس، تقالی درونی و کشمکش روانی نیستند

از این  در نهایت به این نتیجه رسید که کمال مطلق برای آدمی حاصل نخواهد شد و می گوید: آنچه را که

 از سرخوردگی بابرای اجتن نسان کامل وجود ندارد!م همه ما بهتر است بیاموزیم، اموضوع آموخته ام، فکر می کن

(. همانطور که بیان 1791ها را کنار بگذاریم )مزلو، توهمات خودمان درباره ی آندر مورد فطرت آدمی، بایستی اول 

رت آدمی را توهم می داند. این مطلب با تفویض مقام خالفت شد مزلو تحقق خودشکوفایی و کمال مطلق برای فط

به فعلیت رساندن تمام  و خدا بر روی زمین به انسان منافات دارد. زیرا این مقام مستلزم وجود کمال مطلق برای او

مل تکاآن صفات خدایی است که در فطرت و روح انسان به ودیعت نهاده شده است. از نظر اسالم کمال انسان صرفا 

 ( نیست بلکه عبور از نفس و گذشت از آن و سپس فنای او در عالم وجود است.self)نفس

مزلو در نتایج و نمونه گیری های خود از میان معاصران و شخصیت های تاریخی خود شکوفا، از شاعران،   -1

نگتن، جفرسون و توبمن عارفان و اندیشمندانی نظیر گوته، آلبرت انیشتین، امرسون، روزولت، برونینگ، جورج واش

نام برده است حال آنکه ممکن است این اندیشمندان تنها توانستند در بعد مادی به خودشکوفایی برسند ولی 

ی خود مزلو آن را باالترین رتبه تجربه اوج و عرفان که خاص مذهب و معنویت است و حتیاشخاصی برای 

چیزی نیست جز جایگاه و رتبه پیامبران، اولیای این مرتبه خودشکوفایی می داند معرفی نکرده است و حال اینکه 

ی فاطر( که همه ما فقیرانی که دائما نیازمند ذات غنی سوره 15ی )الهی و عارفان طریقت مشرق زمین. مصداق آیه

 وازلی هستیم.

 الیق جز کمال من نیست در این جهان زهی ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی 

 ( 51وال، ص)موالنا، رسال اح

مزلو هیچ وقت حاضر نبوده درباره افراد متعالی و اوج گرا که از طریق مذهب و معنویت توانستند به عنوان 

 بزرگترین و بهترین مردان تاریخ بشریت شناخته شوند، صحبتی به میان آورد. 

انسان و فعلیت انسانی از نظر اسالم، دستیابی به هر فعلیتی هر چند در سطح حیوانی و نباتی باشد؛ کمال  -7

د استعداد خونریزی و سفاکی و محسوب نمی شود. چرا که در این صورت می بایست تحقق یافتن هر توانی هر چن

جنبه، مزاحم و مانع رشد و تعالی و حیوانی نیز کمال تلقی گردد. از طرفی چه بسا فعلیت بخشیدن به یک  حرکات

ه که رشد شاخ و برگ زیاد درخت، به میوه و رشد وبالندگی آن آسیب ندگی جنبه ی اصلی انسان گردد. همانگونبال

 می رساند.

چون مزلو اصرار داشت که فقط از ابزار و توضیحات و تبیینات تجربه گرایانه )عینی و آزمایشی( استفاده  -11

ان مناسب و کند و این ابزار و تبیینات برای شناخت و توضیح عالم غیب و جذبه و کشش این عالم به سوی انس

شکست در ایجاد  -2و پذیرش ماورالطبیعه  رد -1را در نظریه اش ایجاد کرد  سه تناقضصحیح نیست. این عقیده 
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قائل شدن محدودیت برای عالم وجود  -3اتحاد بین علوم و مذهب )هدفی که از آغاز کارش دنبال می کرد( 

(Beingدر اینکه ف )آن عالم قادر به هبوط به سوی انسان نیست. این ان به سمت آن صعود می کند ولی سنقط ا

مورد در واقع به معنای نقض صریح آیات قرآنی که بیانگر امدادهای غیبی خداوندی و الطاف الهی به بندگانش 

 ی الفتح: و انزلنا علیکم السکینه(سروه 11توبه و آیه  25سوره ی االنفال،  12  11، 7است. )از جمله آیات 

جمع دانشمندان علوم تجربی از  ردرا  و این بود که با کنار گذاشتن روش تجربی، احترام خودشاید احساس مزل

دست خواهد داد و یا شاید مزلو می پنداشت که پذیرش ماورالطبیعه به معنای رد ماده و طبیعت است، از پذیرش 

د )و دین را رو در روی علم قرار شدنرن ها قبل بزرگان کلیسا مرتکب میآن خودداری کرد. این پندار اشتباهی که ق

ی برای کشف و رسیدن به ماورالطبیعه است. به عبارتی هر برگ درختی که ؛ اما در اسالم ماده و طبیعت راهدادند(

( بر این اساس تکامل انسان و عروج وی، یک اصل  ،انعام57بر زمین می افتد نشانه ای بر وجود خداوند است. )آیه

نظر اسالم، طی طریق تکامل، هیچ چیز خارق العاده ای نیست. چرا که پیمودن این طریق  اساسی در اسالم است از

خوانده می شود، کششی است که باعث حرکت انسان به سوی تکامل  وتی است که هر موجود انسانی به آندع

 (.1366لبات، خویش می شود و از یک مبداً سرچشمه می گیرد و آن جاذبه حضرت باری تعالی است. )رساله لب اال

 باز جوید روزگار وصل خویش   هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 )موالنا، دفتر اول(

رد یک مقوله در آن واحد( اما نظریه اسالمی  روشن است که مزلو مرتکب خطای منطقی شده است )پذیرش و

رفته بلکه معتقد است ماورالطبیعه در این باب )ماورالطبیعه( موضعی بسیار واضح دارد و نه تنها قاطعانه آن را پذی

نقش بسیار اساسی و وسیعی در تکامل انسان دارد. ماورالطبیعه هم انگیزه و هم هدف نهایی کمال انسان است. 

نشأ انگیزه های انسانی با عقاید مزلو مطابقت ندارد. اسالم صریحا سفی اسالم در ارتباط با منبع و منظریه های فل

هایی واال مانند تکامل انسان، عالقه و میل شدید و جاذبه پرورگار متعال است. پس نتیجه  بیان می کند که انگیزه

می گیریم که تکامل انسان در اسالم غیر از خودشکوفایی مزلوست و آن ملحق شدن به ذات حق در ذات ال یزال و 

 فنا شدن در این مسیر است.

ب نیازهای باید بر اساس جهان بینی و مبانی انسان اندیشمندان مسلمان معتقدند که تعیین سلسله مرات -11

در دومین مرتبه از نیازهای آدمی است در حالی که بر اساس آیات و  رت پذیرد. مثال قرار گرفتن امنیتشناسی صو

هد که از منظر درون ان میدروایات می توان آن را در رتبه نخست قرار داد. نگاهی کوتاه به منابع حقوق اسالمی نش

ارشاد می  امنیت نخستین و مهمترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است. پیامبر گرامی اسالم )ص( دینی

امنیت و تندرستی دو نعمت ناشناخته انسان است که تا از آنها محروم « ان الصحه و االمانفرمایند: نعمتان مجهولت

نور و  55بقره،  126بقره،  237انعام،  12سبا،  11قریش،  4باشد ارزش و اهمیت آن را درک نمی کند. یا آیات )ن

..( نیز بیانگر این نعمت اساسی و بزرگ هستند. همچنین گروهی دیگر اصوال معتقدند که نیازهای انسان خطی و 

سلسله مراتب نیست و نباید نظریه مزلو را بیش از حد تعمیم داد و سعی کرد همه رفتارهای انسان را در چارچوب 

طبقه پایین را ارضا کرده و در سطح باالی هرم قرار می گیرد  را در نظر بگیرید که نیازهای فردیآن گنجاند مثال 

و محرک نخواهد بود. حال اگر این فرد به بیماری صعب العالج  یبه ادعای مزلو نیازهای پایین دیگر انگیزشبنابراین 

ر احترام و مقام باشد. ازدیدگاه به فکینکه مبتال شود. بیشترین وقت و انرژی خود را صرف بهبود یافتن می کند تا ا

ام برای بعضی ها )شاهزاده ها( وراثتی است ن گروه احترام هم ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد. مثال احتریا

نیازی نبوده که فرد به سمت آن حرکت کرده باشد. انتقاد دیگری هم که اندیشمندان مسلمان به این نظریه وارد و 

چیزی را نمی توان یافت « امید به آینده»و « توکل به خدا»ست که در سلسله مراتب نیازها از مفهوم کردند این ا

این نیاز اجتناب ناپذیر برای حداقل بخش زیادی از انسان های مسلمان نقش ایفا می نماید پس چندان منطقی 

 نیست که این نظریه را به کل بشریت تعمیم دهیم.
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گر نیازهای اولیه )مانند فیزیولوژیکی( بهتر تامین شود و این سلسله تامین نیازها به مزلو معتقد بود که ا -12

له ی خودیابی در کشورهای پیشرفته که از لحاظ باالتر خواهیم رسید حال جرا مسئ ترتیب پیش رود، به مرحله ای

ترین مرحله و در کشورهای مادی در باالترین مرحله ولی نیازهای  نیازهای اولیه تقریبا تامین شدند، در پایین

جهان سوم قضیه بالعکس است. بنابراین می توان گفت این قاعده بیشتر برای کشورهای صنعتی و فردگرا مصداقیت 

مشکل و  در برخورد با هر« توکل به خدا»و « انا هلل و انا الیه راجعون»دارد نه کشورهای اسالمی که در آن فرهنگ 

 رایج است.، پیشرفت  مانع

د را الطبیعه می باشد به نظر می رسمشکل و سردرگمی تئوری مزلو، در انکار مصرانه وی در پذیرش ماو -13

خوانندگان مقاالت وی را هم دچار گیجی و سردرگمی کرده است. ، این نگرش، همانقدر که مزلو را سردرگم کرده 

نیازهای انسانی نبوده و عبث و گمراه کننده که جز او در بعضی از مقاالت خود، ماورالطبیعه را به عنوان مقوله ای 

است و حتی وجود ندارد، مطرح می کند ولی در جای دیگر تعالی و گذشتن از عالم ماده را می پذیرد. همچنین در 

نوشته هایش می نویسد که خداپرست و غیر خداپرست، برای کسب معرفت و علم باید روش های تجربی را بپذیرند 

ده از روش های تجربی را ناقص و ناتمام می داند. با وجود این اذعان می و معرفت حاصل ش ا در عین حال علمام

کند که همین علم ناقص می تواند ما را به حقیقت مطلق که مستقل از شناخت انسان است. نزدیک و نزدیکتر کند. 

داد و تجربه گرایی ابزاری مناسب قرار« تجربه اوج»او می گوید الهامات و اشراقیات عرفانی را می توان تحت عنوان 

مشکل این است که او نمی تواند تجربیات مذهبی و عرفانی را چیزی (. 1791فهم این فرآیند است )مزلو، جهت 

 جز تظاهرات طبیعت و قوای انسانی بداند و سرچشمه تمام اشراقیات و وجدها را در درون انسان می داند.

ربی بودن روش مزلو همانگونه که خود وی نیز می گوید اشکال اساسی افزون بر غیر علمی بودن و غیرتج -14

در معیار انتخاب نمونه موردمطالعه است او می گوید بر پایه اصل تکرار عمل کردیم یعنی بر پایه اعتقادات غیر 

ار که مزلو های انسان کامل به این مقدتعداد ویژگی( 15حرفه ای و شخصی و فرهنگی )روانشناسی کمال، ص

از نظر اخالق اسالمی ویژگی های دیگری وجود دارد که انسان کامل باید از آنها شود بلکه معرفی کرده محدود نمی 

-های ناپسند حاصل میکه از راه -های هیجانی مذمومنظر اسالمی برخی جذبه ها و تجربهبرخوردار باشد مثال از 

دیگران )که مزلو برای افراد خودشکوفا( مطرح کرده نیز از خدشه  دارای بار ارزشی نیست یا ویژگی پذیرش -شوند

عاری نیست ازجمله پذیرش بدون قید اخالق و رفتار دیگران نمی توان آن را بر اساس تعالیم اسالمی یک معیار 

 برای انسان برتر دانست بلکه باید در برابر رفتارها و منش های ناپسند واکنش مناسب نشان داد )نقد مکاتب

 ( 521روانشناسی، ص 

 

 کشف نیازهای جدید و ضرورت اصالح نظریهب(

تفکر انیشتین به عنوان انسانی که اشراف خوبی نسبت به سمت و سوی علم داشت می تواند ما را به سوی 

نیازهای فراتر از آنچه مزلو به آنها پرداخته رهنمون شود. او می گفت من می خواهم بدانم که خداوند چگونه این 

که برای یافتن یک تئوری غایی باید  1کینگهاو  نیا را خلق کرد می خواهم اندیشه او را درک کنم یا این نظرد

تفکر خدا را بدانیم در کدام طبقه نیازهای مزلو جای می گیرد. در این صورت ما باید برای بعضی احساسات خود 

تا به حال دیده نشده اند. این جمله اعتراف نسل نبال تعریف های جدید از نیازهایی باشیم که وجود دارند اما د

، ال به آنها پرداخته و آن نقش خداانسان است به ندیدن یک نقش واقعی در سلسله مراتب نیازهایی که تا به ح

 نقش معنویت و مذهب در زندگی است.

                                                 
1. Hawking 
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ی باید ( نیز بر نقصان سلسله مراتب مزلو صحه گذاشته و معتقد است که نیاز به خودشکوفای1772) 1هیالین

ود. وی در ادامه می گوید ناتوانی در پاسخ به نیازها به دو دلیل است. یکی نبودن منابع یا دوباره تعریف و فرموله ش

ی نیازهای شناختی را خود طبقه 1791بیان کمیاب بودن آنها و دیگری ناشایستگی شناختی است. البته مزلو در 

باشد. هایی در سلسله مراتب نیازهایش میکمبودکه این نشان دهنده وقوف خود مزلو به اضاف نموده است 

( 2117در سال ) 3( خودمختاری را به عنوان یک طبقه جدا از خودشکوفایی و آدلر و چن1797) 2همچنین پورتر

( این هرم را 1754دند. به نظر می رسد مزلو بر اساس جو و موقعیت زمان خود )پاداش های اجتماعی را مطرح کر

تدوین کرده است یعنی زمانی که سرمایه و تولید ارزش اصلی برای بشر بوده است ولی در عصر حاضر )قرن 

ی در هرم احتیاج می باشد که یک تجدید نظر هاندیشه( که آگاهی و دانایی از دارایی های اصلی بشر است در نتیج

به زمان امروز ما انجام گردد. مثال در تئوری سازمانی و مدیریتی امروز بیشتر بحث خالقیت و نوآوری توجه مزلو با 

مطرح بوده و برآورده شدن نیازهای زیستی و سطح پایین، اهمیت کمتری پیدا کرده است. چرا که بر اثر دیدگاه 

باید تعاریفی  نیتی انسان در حال تغییر می باشد و به طبع آهای جدید و تکنولوژی های جدید، الیه های شخص

های جدید که از فیزیک شروع و به تدریج . با روند شناخت بشر به سمت ارزش جدید از شخصیت انسان ارائه نمود

به نفس و عمق روح پیش رفته است باید اعتراف کرد که بشر امروز به سمت ارزش های روحانی سوق داده شده و 

 51(. واضح است که بشر در طول 1771، 4الزاما افزوده خواهد شد )کرینگتون یهای جدیده هرم مزلو الیهبلذا 

سال گذشته چگونه از معیارهای فیزیکی و برون دادی خود به معیارهای اندیشه ای و دروندادی خود سوق پیدا 

ک فرآیند نگاه می کند و فرانیازها را کرده است بنابر همین استدالل است که مزلو خودشکوفایی را به عنوان ی

عشق یا آزادی از تمام قید و توان نیاز معرفت شناسی، معناشناسی، ی کند. استدالل نگارنده اینکه میمطرح م

مصداق کامل توجه « دنیوی را به مدل مزلو اضافه کرد. حدیث امام علی )ع(: من عرف نفسه فقد عرف ربه یابنده

چه ما شاهد روند شناخت تدریجی نیازها هستیم ولی این روند نامتناهی لی باید گفت اگرت وبه این نیاز بنیادین اس

  و ناتمام است زیرا به روند تاریخی وابسته است.

 

 هایی در نقد نظریه مزلوپژوهش

کارکنان در پژوهشی که توسط قاسم انصاری رنانی با عنوان نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش 

و شرکت زربال وابسته به  1397، شرکت ایران خودرو در سال 1393ایرانی )شرکت فوالد خوزستان در سال 

( انجام شد چنین نتیجه گیری شد که در ایران نیز حداقل در بخش 1391سازمان اقتصادی بنیاد شهید در سال 

به آن استناد  و تصمیم گیران نباید به طور قاطع های تولید، سلسله مراتبی بودن نیازهای مزلو قابل اطمینان نبوده

تصمیم گیری و برنامه ریزی نمایند. به طور مثال ترتیب نیازهای اساسی کارگران و کارشناسان  کرده و بر مبنای آن

( بررسی شد و نشان داده شد که برای کارگران بعد از امنیت و ایمنی )نیاز اول(، نیازهای مادی 1397ایران خودرو )

نیاز احترام که در مرتبه سپس نیاز احترام شدیدترین طبقه بندی نیاز ها هستند در حالی که در مورد کارشناسان  و

 2به  .چهارم طبقه بندی مزلو قرار دارد در این پژوهش بالفاصله بعد از نیاز به امنیت، شدیدترین طبقه نیاز است

 شکل زیر توجه کنید 

 

 

                                                 
1. Hylayn 

2. Pprter 

3. Adler & Chen 

4. Kryngtvn 
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                                  شکل ب(طبقه کارشناسان                                        شکل الف(طبقه کارگران

 

( نیز به همین منوال 1391( و شرکت زربال بنیاد شهید )1393نتایج پژوهش ها در شرکت فوالد خوزستان )

علت رفاه اقتصادی آن جامعه در شبیه است. در یک جامعه یا قشر خاص ممکن است پاداش های مالی و حقوق، به 

ایجاد انگیزه، اثر چندانی نداشته باشد ولی همین عامل ممکن است در اجتماعی دیگر که از چنین رفاه مالی 

 برخوردار نیست دارای اثر بارز و چشمگیری باشد.

است، می بنابراین نتایج و تجربیات دیگری که در سایر کشورهای اسالمی به وسیله محققان به دست آمده 

همچنین این (. 1311ی انگیزش مزلو را زیر سوال ببرد )انصاری رنانی، ند اساس سلسله مراتبی بودن نظریهتوا

توان تئوری انگیزشی مزلو را در سطح بین المللی و به کل جهان تعمیم داد )زاهدی،  یمموضوع تایید شده که ن

 .( 21، ص 1391

رسی زنان و مردان دانشجو معلوم کرد که ارضای نیازهای ایمنی، تعلق بر ؛اما در ارتباط با پژوهش های موافق

(. پژوهش دیگر از موضع 1717منفی داشت)ویلیامز و پیچ، پذیری و احترام با روان رنجورخویی و افسردگی رابطه 

دارند مزلو که اعالم می دارد افرادی که عزت نفس باالیی دارند از حرمت نفس و اعتماد به نفس باالیی برخور

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه سلسله مراتب 1713لستر و سالیوان) (.1713حمایت می کند)الیس و تیلور،

نیازهای اساسی مزلو و سالمت روان به این نتیجه رسید که دانش آموزان بروگرا نسبت به درون گراها از نمره 

ضا ی نیاز باالتری داشتند نمره نوروز گرایی پایین ارضای نیاز باالتری برخوردار هستند. همچنین آنهایی که نمره ار

نیازهای اساسی مزلو و رابطه آن را با سالمت روان مورد تری را کسب نمودند و در مجموع داده های این تحقیق 

 تایید قرار داده است.

 

 کاربرد درمانی نظریه مزلو در جامعه اسالمی و ایرانی 

آنچه در روان درمانی نیز، موجب معالجه فرد می شود، ارضای نیازها نیست، بلکه فرا رفتن از ارضای آنهاست 

یک مشاور مسلمان به مراجع کمک کند تا درمانش بر غلبه استقالل فرد به نیازها  تاکید نماید، نه بر وابسته بودن 

باید درجای دیگری به دنبال کلید و درمان نیست، پس  به ارضای آنها. بنابراین اگر ارضای کمبودها کلید معالجه

به نظر می رسد مزلو خودش متوجه این مسئله شده است، او خود در  .ودنگیزش، سالمت و خودشکوفایی انسان با

جایی به این مطلب اشاره می کند که کشش و جاذبه خود سالمت است که افراد را به سوی درمان و معالجه می 

ر دادن انگیزش در درون انسان، یک سیستم انگیزشی دارای عیب و اشکال را به وجودآورد و مزلو کشاند یعنی قرا

را گسترش داد در حالی که با بررسی مراجعین به درمان، به نظر می رسد که سالمت، وحدت، ارزش، امید به  نآ

است که مزلو در نوشته هایش  خدا، معنی و کمال هستند که انسان را به تغییر و تحول دعوت می کند این مطلبی

در ار تباط با کاربرد این نظریه  به انکار آن عالقه زیادی دارد اما کامالً با تئوری و نظریاتش مطابق و هماهنگ است.

مادی                                 

15/5%

اجتماعی                                                  %    15/5
خودشکوفایی21/3%

احترام%  22/6
امنیت وایمنی% 25/5

9/5                               %

خودشکوفایی

اجتماعی                                                          %    13

احترام% 18

مادی%  29/2

امنیت وایمنی% 30/3
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در زوج درمانی و ضرورت توجه به نیازهای زوجین در مشاوره پیش از ازدواج می توان به دیدگاه اسالم نیز اشاره 

 کرد.

اسالم نیز همسر خوب و شایسته را بزرگترین نعمت زندگی دانسته اند، نه هر همسری را. بنابراین  پیامبر گرامی

ازدواجهای موفق مشوق رشد و شکوفایی اشخاص است ولی ازدواج هایی که با موفقیت همراه نباشد با مشکالت 

ی هم تعارض زناشوئی شروع می فراوان از قبیل ناکام کردن، تعارض و تنها گذاشتن طرفین توأم خواهد شد . وقت

شود، زن و شوهر به خاطر بی اطالعی از مکانیسم های خانواده و ندانم کاری به مشکل دامن می زنند. درباره ی 

روانپزشک معروف “ اسپرجیون”خصوصیات ازدواج موفق مالک ها و مشخصات مختلفی ارائه شده است. دکتر 

 نیاز اساسی انسان را برآورده سازد: انگلیسی معتقد است ازدواج موفق باید چهار

 تامین کننده ی نیازهای جنسی باشد. -1 
بین طرفین ارتباط و تعامل توأم با تفاهم وجود داشته باشد و در موقعیتهای گوناگون ستایش و قدردانی از  -2

 یکدیگر را ابراز دارند. 
 می سازند.زوجین زمینه های تشویق جهت رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم  -3
دو طرف عالوه بر عشق و محبت به یکدیگر ،به ازدواج نیز عشق می ورزند و در حفظ بنیاد خانواده پیوسته  -4

 (1397تالش می کنند)نوابی نژاد،
 به طور خالصه می توان برخی از خصایص ازدواج موفق را این چنین برشمرد:

 زن و شوهر خود را خوشبخت می دانند. -1

 و متقابل نیازهای فیزیکی و عاطفی اساسی انجام می گیرد.ارضای کامل  -2

 هر یک از همسران زندگی دیگری را بارور می گرداند. -3

محیط زناشوئی ، شخصیت هر کدام از دو طرف را ارزشمند و ارجمند می گرداند و به هر یک امکان می دهد که  -4

 تحقق بخشند.به عنوان یک شخص استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند و 

دیگری را تهدید نمی کنند و از بودن با همدیگر “ من”یا “ خود”پشتیبانی متقابل دارند؛ هیچ یک از زن و شوهر -5

 احساس آرامش می کنند.

 (1391نسبت به هم درک و فهم متقابل دارند)شعاری نژاد،  -6

 .خانواده محل ارزیابی مشکالت و کمبودها و اقدام در جهت رفع آنهاست -9

 سرچشمه ی دوستی، رفاقت و حمایت کننده ی روانی ، اقتصادی و فرهنگی است. -1

 (1397خانواده بی اعتمادی، بی انگیزگی، تکرار کار و کسالت ناشی از آن را نیز رفع می کند.)نوابی نژاد،  -7

 

 یجه گیرینت

نشناسی و درک عمیق و پیشرفته تئوری مزلو راجع به ماهیت و انگیزش انسان، یقیناً سهم بزرگی در نظریه روا

علم )که خود به این انشقاق خشیدن به حوزه های متفرق مذهب و انسان داشته است. تالش هایش برای وحدت ب

غلط واقف بود و اذعان داشت(، یقینا بسیار الزم بوده و قابل تقدیر است. مزلو با اینکه در روش هایش از تجربه 

بیعت برای روشن کردن مسئله تعالی و عروج، اصرار داشت )راهی که وی را تا گرایی استفاده کرده و بر جهان ط

مسئله کمال و تهذیب نفس یا عروج دور کرد ( با وجود این مطالب زیادی را حدودی از درک عمیق و واقعی 

انشقاق »الینحل باقی گذاشت در حقیقت جدا کردن طبیعت )عالم ماده( از ماورالطبیعه )عالم وحی( براستی همان 

ا اختیار کردن را تولید می نماید )راهی که تمام روانشناسان غربی و حتی خود مزلو خواسته یا ناخواسته ب« غلط

آن، تا حدودی خود را از درک حقیقت و واقعیت مسئله عروج و تهذیب نفس یا عالم روحانی و وحیانی دور کردند(، 

نتایج یافته های مزلو، او را به خارج از دنیای طبیعت هدایت نمود. این حرکت فقط مستلزم یک جهش برای 
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است که مزلو در نوشته هایش از قبول رسمی آن امتناع همین جهش ( و 1759رسیدن به ماوراء الطبیعه بود )

 یاهردیم می بینیم که چگونه برنامهنمود. اما اگر به هوش آییم و به یافته های علمی و متون دینی خودمان برگ

اسالم )به عنوان کاملترین الگوی تبیین رفتار آدمی( طراحی شده که انسانها به کمال و سعادت واقعی خود برسند، 

چند در مواقعی انسان برای طی کردن این مسیر باید افزایش تنش را تجربه کند. از نظر مکتب اسالم برخی از  هر

ولیه و هدف، ارضای ا -نیازهای اولیه که جنبه ی حیاتی دارند آن هم در برخی از مقاطع سنی مانند دوران کودکی

راد و برای همیشه هدف کاهش تنش باشد بلکه در کاهش یا رفع تنش است. اما این گونه نیست که در مورد همه اف

بسیاری از موارد، برای دستیابی به اهداف برتر باید ارضای برخی از نیازها را به تاخیر انداخت و به استقبال تنش ها 

 یا نیازهای واالتر رفت؛ مثال در فرهنگ جامعه اسالمی، روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان یا انجام فریضه ی امر به

معروف و نهی از منکر، که احیاناً ممکن است تنش هایی را به دنبال داشته باشد. یا انجام برخی از فرایض دینی در 

مواردی مانند حج و جهاد که گاهی اوقات خطرات جانی به دنبال دارد و انسان باید از حیات زیستی خود نیز چشم 

 دست یابد. پوشی کند تا به حیات جاودانه و زندگی سعادتمند ابدی

 

 منابع فارسی 

(، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اضطراب امتحان و رابطه آن با عزت نفس و عملکرد 1395ابوالقاسمی، عباس ). 1

 چمران اهواز. تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید

خوزستان،  تحقیق در شرکت ایران خودرو و فوالد(. انگیزش کارکنان، گزارش 1311انصاری رنانی، قاسم ). 2

 فصلنامه مرکز تحقیقات علوم اسالمی )کامپیوتری(.

(. بازخوانی زندگینامه مولوی با نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو، مطالعات عرفانی، 1311ور، مجید )بهره. 3

 .111 -19دانشگاه کاشان، شماره دهم، ص 

 (، تهران، سمت.1399های روانشناسی و نقد آن )مکتبپژوهشکده حوزه و دانشگاه، . 4

 ( نظریه های روانشناسی شخصیت با رویکرد مقایسه ای، نشر آییژ، تهران.1314دارابی، جعفر ). 5

 .492صفحه  2روضه الواعظین و بصیره المتعظین، محمد بن حسن نیشابوری، جلد . 6

آموزشگاهی و عملکرد  نیازهای اساسی مزلو با اضطراب  ( رابطه ارضای سلسله مراتب1397زندی، تاج محمد ). 9

اقتصادی. پایان نامه  -تحصیلی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهرستان ایذه با کنترل وضعیت اجتماعی

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 www.toobanetمنابع اسالمی طوبی / سایت پژوهشکده . 1

 های شخصیت و مکاتب روانشناسی، انتشارات دانشگاه تهران.(. نظریه1391سیاسی، علی اکبر ). 7

 (. تئوری های مدیریت، چاپ سوم، نشر نگاه دانش، تهران.1316سید جوادین، سید رضا ). 11

(. دیدگاه های روانشناختی آیت اهلل مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 1315) شجاعی، محمد صادق. 11

 امام خمینی )ره( قم.

 (. مکتب های روانشناسی و نقد آن، تهران، نشر سمت.1392شکرکن، حسین ). 12

نشر ، تهران، 12چاپ (. روانشناسی کمال )الگوهای شخصیت سالم(. ترجمه گیتی خوشدل،1314شولتز، دوان ). 13

 پیکان.

(، چاپ دوم، ارسباران، 1391(. نظریه های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران )1771شولتز، دوان ). 14 

 تهران.

(، 4تا  1دفتر انتشارات اسالمی )از جلد -(ای بر جهان بینی اسالمی )انسان در قرآنشهید مطهری، مقدمه. 15 

 .273صفحه 

http://www.toobanet/
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