
 
 

  

  

  

  
  

  

  *ی و اخالقشناس روان

  در رویکرد اخالقی  ها و تفاوتتفاسیر مختلف از نفس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نژاد سید حیدر علوي

  محقق و پژوهشگر حوزه

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

                                            
 . 5/10/1391: ، تاریخ تأیید23/8/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

گیري اخالقی،  در این پژوهش تأثیر تفاسیر مختلف از نفس، روان یا ذهن بر رویکرد و جهت

کاوي فروید،  روان که عبارتند از از دیدگاه سه مکتب و سه نفر به اختصار بررسی شده است

من و فرامن در دیدگاه نهاد، . گرایی انسان خودشکوفاي مزلو رفتارگرایی واتسون و انسان

نقش محرك و پاسخ  ؛گري بین نهاد و فرامن و دیدگاه اخالقیفروید و نقش من در میانجی
گیري شخصیت و رفتار اخالقی در رفتارگرایی، که جایی براي انتخاب و عمل  در شکل

گانۀ گذارد، و نظریه آلپورت که ابعاد هشت هاي محیطی باقی نمی اخالقی، خارج از محرك

اما قرآن . ها و نظریۀ خودشکوفایی مزلو و همجوشی حقایق و ارزش ؛را بررسی کرده من
ها و راه کتابی است که آفرینندة انسان آن را نازل کرده است؛ کسی که روان انسان، توانایی

شناسان است که دانش او  ترین روانشناسبنابراین او روان. شناسدهاي او را می رشد و ضعف

او خصوصیات نفس انسان را بیان کرده و راهنمایی و . حتمال متکی نیستبر تجربه و ا

براي این مهم، رسوالنی فرستاده است که از جانب خدا، . تربیت او را بر عهده گرفته است
  .هاي الهی تعلیم حکمت، رشد و کمال، در محور ارزش: کتاب و برنامه تربیت دارند

  

  :ها کلیدواژه

  خودشکوفایی/ رفتارگرایی/ يکاو روان/ من/ نفس/ قرآن
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  مقدمه

هاي جدي انسان  کنجکاويمبالغه نخواهد بود اگر بگوییم موضوعی که بیشترین 

آن عرضه شده است، خود  دربارةرا در طول تاریخ برانگیخته و بیشترین نظریات 

کاوها دربارة ماهیت انسان انجام شده وبیشترین کند در این میان باز .انسان است

رابطۀ آن با اخالق، رستگاري،  روان، ذهن، و با تعابیري مانند روح، نفس، ؛است

و  .است» من« ،ماهیت انسان دربارةمشترك همۀ نظریات ل فصکه ... سعادت و

هاي بسیاري را  کنجکاوي ،درست همان چیزي که سبب شده است این موضوع

  .کندجدید در این باره را ایجاب می ي جدي وها بحثبرانگیزد، ضرورت 

ها این است که تفسیرهاي متفاوت از نفس و ماهیت انسانی  پرسشیکی از آن 

گذارد، چه گذارد؟ اگر میگیري اخالقی می جهت ري بر رویکرد وتأثی ،انسان

شود، چگونه حل خواهد ادعا میباید و هست که  و گسست تأثیري و چگونه؟

  نفس وجود دارد؟ دربارةچند تفسیر  شد؟

ماهیت انسان پرشمار  دربارةنفس انسان، به اندازة تعدد آراء  دربارةتعدد آراء 

اند، برخی تا چهل نفس را چهارده نظریه شمرده دربارةفالسفه  يبرخی آرا. است

  ) 12حسن زاده آملی، . (اند برخی تا حدود صد نظریه دانسته نظریه، و

تازه این نظریات فراوان، مربوط به دیدگاه فالسفۀ قدیم یونان و فالسفۀ اسالمی 

 فلسفی و ماهیت شناسی انساناگر نظریات فالسفۀ جدید غرب را در عرصه . است

 يانسان و نفس انسان از عصر روشنگري تا عصر حاضر پیگیري کنیم، تعداد آرا

سویی با گسترش علوم، از  از. تردید از دوبرابر نیز بیشتر خواهد شدموجود بی

ی پا به عرصه گذاشت و پرچم استقالل شناس روانجمله علوم انسانی، دانشی به نام 

  .اشتبرافر خویش را از فلسفه و علم النفس فلسفی

بحث فلسفی و مربوط  ی، عمالًشناس روانتفسیرهاي مختلف از نفس، حتی در 

ان با طفره رفتن از بحث فلسفی، شناس رواناما برخی از  ،بینی است حوزة جهان به

هاي نفس و روان تفسیرهایی از نفس و روان ارائه داده و بر اساس آن، ویژگی

باز  ف به وجود نفس یا ذهن نیز سربرخی حتی از اعترا. اندانسان را بیان کرده

 ؛در زمان ما اهمیت بیشتري دارد شناسی روانبحث و بررسی نظریات . اند زده
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خصوص اینکه در مراکز علمی و دانشگاهی، این نظریات رواج بیشتري دارند تا  هب

با درك این حقیقت، بهتر دیدم در این پژوهش، فقط  .نظریات علم النفس فلسفی

و نظریات فلسفی را به بررسی کنم،  ی راشناس روانت عمدة برخی از نظریا

  . نوشتاري دیگر بگذارم

توان نظریات موجود را ی معاصر، میشناس روان و شناسی انسانطور کلی، در  هب

  :به دو دسته تقسیم کرد

گرا، که ادامه دیدگاه دینی و دیدگاه فالسفه از گذشته تا حال  نظریات دوگانه .1

 سو، و جسم از یا نفس یا روان یا ذهن از یک ان را داراي روح؛ یعنی انساست

  .دانندسوي دیگر می

و چیزي مستقل از  دانستهکه انسان را فقط داراي جسم فیزیکی  ،انگاران یگانه .2

هاي  آگاهی انسان را نیز به قسمت .را باور ندارند ـ نامی که باشد به هر ـ جسم

تواند از ماهیت انسان ل این نظریه هم نمیبه هر حا. دهندمختلف مغز نسبت می

واتسون  يی رفتارگراشناس روانکه در  اما انسانی در حد حیوانات، چنان غافل بماند،

هاي زیادي  گی زیستی پاولف، که سشناس روانو اسکینر خواهد آمد، و همین طور 

  !تا انسان را بشنود را به زحمت انداخت

را  توان آنهست که با این منطق، می این، نظریۀ دیگري هم عالوه بر. 3

نظریه ویکتور فرانکل است که جسم و مغز، روان و  ،نگري نام داد و آن گانه سه

به نظر من، از نظر  .)59 و 23 فرانکل،(داند روح را سه بعد وجودي انسانی می

برخی از مفسرین و . جسم، نفس و روح: قرآن هم انسان سه بعد وجودي دارد

مانند فخر رازي در تفسیرش،  ؛سندگان مسلمان هم این نظریه را دارندبرخی از نوی

، ماده نفس، دکتر عدنان »التحقیق فی کلمات القرآن«و عالمه حسن مصطفوي در 

بسیاري از مفسران قدیم و معاصر  .»علم النفس االنسانی فی القرآن«الشریف در 

  . مسلمان نیز همین نظریه را دارند

هستند  گرا شناسان یگانه و برخی از زیست گرایان جربهگرایی، تمکتب رفتار

بسیاري از فالسفه و برخی از  .)19مارتین دیویس،  سوزان بلکمور و: رك(



 

 

107 

ان
رو

 
ق

ال
خ

و ا
ی 

اس
شن

  

در این . گرا هستند، دوگانهگرا انسانی شناس روانان، از فروید گرفته تا شناس روان

  .کار رفته استبه اگرا به این معنگرا و دوگانهنوشتار، یگانه

  

  ) م1878-1958(جان واتسون : ی اولیهگرایفتارر

ی است که در آمریکا به وجود آمد و شناس روانرفتارگرایی یکی از مکاتب 

رفتارگرایی . تحول نماند مه مکاتب دیگر، رفتارگرایی هم بیمثل ه. گسترش یافت

یی تحلیلی، اصطالحاتی است که بخشی از رفتارگراگرایی شناختی و اولیه، رفتار

اگرچه هیچ مکتبی ابتدا به ساکن . دهدت در داخل رفتارگرایی را نشان مینظریا

آید و  به حساب میی شناس روانار این مکتب ذگ شود، اما واتسون، بنیانآغاز نمی

  .اسکینر، چهره معروف دیگر این مکتب است

ت حیوانی این مکتب مطالعا. یی منکر روح و ذهن یا نفس استرفتارگرا

ی بر شناس رواننظام این  .دهدرا بر انسان تعمیم می دیگران پاولف، واتسون و

ی، اراده و اختیار انتخاب شناس رواناز سویی در این . محرك و پاسخ استوار است

همان  رفتار اخالقی. کندبر فرد اثر میاین محیط و اجتماع است که . وجود ندارد

او حتی لطف . دکنها بر فرد تحمیل می چیزي است که محیط بیرونی و محرك

ماهیت انسان،  دربارةبا این نظریه . اي در نظر بگیردکند که براي انسان غریزهنمی

اکثر حد. ي ثابت اخالقی و فطرت انسان سخن گفتها ارزشتوان از  دیگر نمی

زیرا اگر  ؛ممکن است از تعبیر رفتار اخالقی سخن گفت، آن هم بسیار با تسامح

 . عمل اخالقی هم قابل اثبات نخواهد بوداختیاري وجود نداشته باشد، 

  :گویدمیمترجم کتاب اسکینر، 

شک از وجود داشته باشد، کتاب حاضر بی» ادبیات آزادي«اگر چیزي به نام «

گیرد که عنوان کتاب از این اندیشه ریشه می... است» ادبیات ضد آزادي« هزمر

برابر مشکالت، دلخوشی  مردم درکه به  اندهایی فریبندهو اراده، توهم آزادي«

  )10اسکینر، (» .دهند می
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ی و آن را با مبان گویدیات آزادي سخن میاسکینر با لحن تمسخرآمیزي از ادب

  :کندرفتارگرایی خویش تأویل می

دي نیست، بل آدمی را به عمل آزا ه فلسفهگیرند ادبیات آزادي، دربر«

   )56همان، (» .دارد وامی

همان . گرداندمیتربیتی را به محرك و پاسخ بر و همه مسایل اخالقی واتسون

. معناي انتخاب و اختیار، در این نظریه ممکن نیست به طور که گفتیم، عمل اخالقی

تربیت رفتاري . لدینهاي محیط و وا تمامی رفتارهاي انسان، پاسخی است به محرك

  :گویداو می. طبیعی است که باید با همین روش باشد هم از نظر او

خاص خودم را به  هک دوجین کودك سالم، و اختیار بزرگ کردن آنها به شیوی«

طور تصادفی برگزینم و  کنم که هر یک از آنها را بهمن بدهید و من تضمین می

تر، وکیل، هنرمند، دک ،اي که انتخاب کنماو را براي متخصص شدن در هر زمینه

که به استعدادها، ون اینی گدا و دزد تربیت کنم، بدو، بله حت مدیر بازرگانی

» .ها و عالیق او و نژاد اجدادش توجهی داشته باشم ها، توانایی ها، گرایش رغبت

   )502میزیاك، سکستون،  ؛161الندین، (

عقل و اراده، چیزي از رفتار اخالقی باقی  بدونپایین آوردن شأن انسان، انسان 

که واکنش او در برابر بدهد انسان مجبور است رفتارهایی را نشان . گذاردنمی

  .جایزه و امثال آن ،تشویق، تنبیه ؛استه محرك

این . و باور به جهان دیگر است بینی جهاننکته مهم دیگر، جایگاه انسان در 

گیري  بر جهت شناختی از انسان بقاي نفس یا حشر دوبارة انسان هم در تفسیر جهان

ر این دیدگاه نادیده گرفته شده کند که دها را ایجاد می ترین تفاوتاساسی ،اخالقی

  .است

  

  فروید: روانکاوي

اگرچه حتی . شناسان در تفکر غربی استارترین روانذفروید یکی از تأثیرگ

دار بمانند، اما نستند به تمام سیستم نظري او وفاهمکاران و شاگردان او نیز نتوا

 ،ندارند ـیستم روانکاوي او را قبول اگرچه سـ  انشناس روانهنوز بسیاري از 
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البته با اصالحات و  ؛دانندترین کشف و دستاورد او می ناخودآگاه را بزرگ

  1.تعدیالت بسیار

  

  تفسیر فروید از نفس انسانی

قبول  ،یا نفس که در ادیان و فلسفه مطرح است فروید چیزي را به نام روح

  .دکن میانسان نیز مانند حیوانات، فقط مطابق غریزه عمل . ندارد

اعالم نمود که برخالف پیشنیان که روح را در انسان اساسی  ریحاًفروید ص

دانستند، او بنا را بر آن گذاشته است که غریزه را اساس موجودیت روانی آدمی  می

  .دکن میتلقی 

هاي  هاي غریزي، سرکوب آنها، مکانیزم نظام علمی روانکاوي، ناظر به تبیین انرژي

ها و  هاي عصبی ناشی از این سرکوب هاي سرکوب شده، اختالل دفاعی انرژي

به نظر فروید، هیچ پدیدة روانی وجود ندارد که براي . جویی براي رفع آنهاست چاره

ی که یها گرایی به عنوان مثال، کمال. تبیین آن، نیازمند توسل به بنیانی جز غریزه باشیم

نسان به ، به هیچ وجه حاکی از تمایلی ذاتی در اشود میدر افراد آدمی مالحظه 

هاي دفاعی  هاي متعالی یا غیر مادي نیست، بلکه صورتی از همان مکانیزم موجودیت

  ) 245 و خسروي، باقري. (هاي غریزي سرکوب شده است انرژي

  

  ساختمان شخصیت از نظر فروید

آن را به سه جزء یا سیستم متشکل  ،فروید به منظور توجیه ساختمان شخصیت

  .استتقسیم کرده » فراخود«یا » فوق من« و» خود« یا» من«، »نهاد«هاي  به نام
  

  نهاد

نهاد . دهدنهاد تشکیل می تمامی شخصیت کودك را منحصراً ،به هنگام تولد

هاي زندگی نمایندة انگیزه ،مخزن غرایز و سرچشمه نیروهاي حیاتی یا به بیانی دیگر

امیال جوي لذت و تخلیه و در صدد جست این جزء شخصیت دائماً. و مرگ است

فعالیت  تشبیه نمود و» حیوانی در انسان«توان آن را به که میطوري هب ،تهاجمی است
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در سطح ناخودآگاه عمل  باشد و کامالًآن تابع زمان و مکان و منطق و استدالل نمی

  .کندمی
  

  )خود(من 

هاي محیط ناخواه با واقعیتپیماید و خواه  تدریج که کودك راه کمال می به

 ،در این جریان. ماندهاي ابتدایی نهاد راهی نمیانگیزه يشود، براي ارضایرو مروبه

که در حقیقت » من«یعنی  ،جزء دیگر شخصیت ،یعنی در سنین یک تا دوسالگی

رشد  ،تدریج تشکیل شده ، بههسته مرکزي شخصیت و به منزلۀ قوه مجریه آن است

ه است که هرچه مهارت و تشبیه کردکار را به مردي سوار» من«فروید . نمایدمی

  .تاز بپردازدو تواند به تاختبهتر می ،اش در سوارکاري بیشتر باشدتجربه

از دنیاي خارج،  ،نهاد به سبب طبیعت ابتدایی خود ،همان طور که ذکر شد

که از ابتدا زاییدة برخورد کودك » من«اما  ،اطالع است ها و امکانات آن بیمحدودیت

شناسد و با اوضاع و احوال خوبی می حقایق زندگی را به ،تهاي محیط اس با واقعیت

احتیاجات  يضمن ارضا» من«بنابراین . هاي دنیاي خارج آشنایی دارد و ممنوعیت

نقش میانجی را  ،ها تغذیه و حفاظتی بدن، بین دنیاي داخلی غرایز و دنیاي واقعیت

را با مقتضیات اجتماعی  ها و تمایالت نهادکوشد تا خواستهکند و همواره میبازي می

  .هاي محیط سازگار نموده، از تصادم آنها جلوگیري کندو واقعیت
  

  )فراخود(فوق من 

مقررات اجتماعی و تربیتی را در درون خود جاي  »من«به همان ترتیبی که 

که در حقیقت همان » فوق من«یعنی  ،سومین جزء ساختمانی شخصیت ،دهد می

فوق من، قسمتی از . شود میتشکیل  ،استقسمت اخالقی و قضایی شخصیت 

ها و رفتار انسان قضاوت  شخصیت است که بر قابلیت پذیرش، افکار، احساس

هاي اخالقی است و بنابراین  آلاین قسمت از شخصیت متوجه ایده. نماید می

مدافعی سرسخت براي قوانین و مقررات اجتماعی و مانعی بزرگ در راه تحقق 

  .هاي نهاد استانگیزه
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عنوان رشد  به» فوق من«و » من«ز مثابه نیروهاي حیاتی و ا به» نهاد«فروید از 

گیرد و از همواره نیروي خود را از نهاد می» من«. گویداجتماعی و تربیتی سخن می

» فوق من« خواهد ومی» نهاد«. شودبازرسی می »فوق من«توسط  ،لحاظ اخالقی

 ،»فوق من«اخالقی  و بازرسی» نهاد«ي ها به عبارت دیگر بین کوشش ؛خواهدنمی

این میان  در »من« ،طور که گفته شد اي دائم درگیر است و همانکشمکش و منازعه

  )37ایزدي، . (کندنقش میانجی را بازي می

  

  ) moral anxiety(اضطراب اخالقی 

این اضطراب را » من«. شودحاصل می »فرامن« اضطراب اخالقی از تهدیدهاي

نشان کرد که شخص خاطر فروید. دکن میشرم تجربه  اس گناه یاصورت احس به

از فردي که کمتر شریف است، دچار اضطراب  ،بسیار شریف با فرامنی نیرومند

  ) 271الندین، . (اخالقی بسیار بیشتر خواهد شد

- ناشی می) فرامن، فوق من(اضطراب اخالقی از تعارض میان نهاد و فراخود 

زمانی که برانگیخته . ت که فرد از وجدان خود دارداین اضطراب ترسی اس. شود

خالف اصول اخالقی خود ابراز کنید، فراخود با هاي غریزي را برشوید تا تکانهیم

مره، این در زبان روز. زنددست به مقابله می ،ایجاد احساس شرم یا گناه در شما

  .کنیمتوصیف می »عذاب وجدان«حالت را با عبارت 

فردي که وجدان . است وضوح تابعی از میزان رشد فراخود هب اضطراب اخالقی

کند تا اي دارد، تعارض بسیار شدیدتري را تجربه مینیرومند، خشک و بازدارنده

اضطراب اخالقی . فردي که مجموعه راهبردهاي اخالقی او کمتر پرهیزکارانه است

اي تخطی از کودکان بر. ریشه در واقعیت دارد ،نیز مانند اضطراب روان رنجوري

با . شونداصول والدین و بزرگساالن براي تخطی از اصول اخالقی جامعه تنبیه می

این . دشوضطراب اخالقی از درون ناشی میوجود این، احساس شرم و گناه در ا

فروید بر این اعتقاد  .گرددوجدان خود فرد است که موجب ترس و اضطراب می

  .کیفر را اعمال کند ،از اصول مسلمش تواند در صورت تخلفبود که فراخود می
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  جبر روانی

نخستین اصلی که هادي اندیشۀ فروید بوده، جبر روانی یا موجبیت قاطع روانی 

ند، نظام روانی انسان را تحت تأثیر ناخودآگاه فروید با فرض عللی که عمدتاً. است

 ،ي گفتارياعم از خطاها(هر پدیدة روانی رو  ازاین. گیردجبري قاطع در نظر می

دهد، در یک روند علیتی سرسخت که بیشتر که در ما رخ می...) رؤیاها و ،نوشتاري

توان پذیرفت که در جهان، از نظر فروید، می. افتدناخود آگاه است، اتفاق می

موجبیت مالیمی در جریان است، اما در عرصۀ روان آدمی، این موجبیت شکل حاد 

  :ویدگوي می رو ایناز. و قاطعی دارد

 ،)روانی(داخلی  به شانس معتقدم، اما در حیطه )قعیوا(من در جهان خارجی «

   )21 خسروي، و باقري( ».حوادث اتفاقی وجود ندارد

  

  نقد نظریه فروید

اضطراب اخالقی فعالیتی ذاتی است، اما این اضطراب از نظر فروید، معلول 

با این  صورت جدي به اوولی فروید و وارثان  .فشارهاي اجتماعی و قوانین است

. شوندنمی درگیر در انسان قرار داده است، واقعیت که این مکانیسم را چه کسی

پذیرفت که این مکانیسم هدفدار، تدبیر واقعی است، دیگر شاید این اگر فروید می

 ها انسانخود وجدان، دلیلی محکم بر این است که . کرد میگونه خودش را گمراه ن

او اخالق را هم قوانین دیکته شده والدین و . دي مسؤول هستنددر برابر خوبی و ب

ي اخالقی ثابت یا فطري، هیچ سخنی به میان ها ارزشداند و از اجتماع می

  .بنابراین رعایت اخالق هم همیشه ارزش نخواهد بود. آورد نمی

 ،در نظام فروید تنها یک هدف غایی و اساسی در زندگی وجود دارد و آن

. دور باشیم ما باید تالش کنیم که تا حد ممکن از تنش به. تکاهش تنش اس

  ) 75، شولتز(

هایش دیگر  گیري هایی از نظریۀ فروید جالب است، اما کلیت و نتیجه قسمت

اما این فقط فشار غریزة  .خصوص اضطراب اخالقی هب ،طرفدار چندانی ندارد
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انسان است که او  جوي نیست، بلکه فطرت ارزش »فرامن«جنسی و دیگر غرایز با 

  .کندجذب می ها ارزشرا به سمت 

  

  گرا انساننظریه 

کدام در  در انسان غربی اثر گذاشته است و هر روانکاوي و رفتارگرایی مسلماً

ي فروید اگرچه به تعبیر برخی از منتقدان، روانکاو. انداي نفوذ داشتهحوزه

ی غربی سلطه شناس روانها بر  اما مدت 2وري خویش را از دست داده است،تامپرا

وبیش از نظریات او استفاده کرده و برخی آن را  کم ان بعدي نیزشناس روانو  داشت

راه دیگري را انتخاب  و برخی اساساً اند، مورد استفاده قرار دادهبا اصالحات

رغم محدودیت بسیار، در تعلیم و تربیت اخالقی و  بهرفتارگرایی نیز . اند کرده

  .وجه قرار داشته و داردمورد ت اجتماعی

ی شناس روانو  گرا انساني سوم، مکاتب وجودگرا و اما مکتب سوم یا نیرو

کلی کنار نگذاشتند، اما آنها را بسیار  هاستعدادهاي بشري، اگرچه دو مکتب قبلی را ب

کدام  محدود کردند و فقط در بخشی محدود، قابل استفاده دانسته و به هیچ رو، هیچ

  .دانندشناسی نمیانکاوي و رفتارگرایی را پاسخگوي کل مسایل روانمکتب رو از دو

  

  گرا انسانی شناس روان

 ان را کهشناس رواننظریه هفت نفر از  ،»ی کمالشناس روان«در کتاب  دوان شولتز

این  دربارةاو . خالصه و عرضه کرده است طرفداران استعداد بشري لقب داده،

  :گویدان میشناس روانگروه از 

با دیدي  )دانندمی گرا انسانان شناس روانخود را  که اکثراً(ان کمال شناس روان«

با آنچه که رفتارگرایی و  ،بینندانسانی که آنها می. نگرندنو به ماهیت انسان می

» .ند، متفاوت استکن میی ترسیم شناس روانروانکاوي، یعنی اشکال سنتی 

   )6، زشولت(
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  ) م1908- 1970(نظریۀ آبراهام هارولد مزلو 

او خودش را در مکتب یا نیروي  .اندنامیده گرا انسانی شناس روانمزلو را پدر 

  . ي و رفتارگرایی استروانکاومزلو از منتقدان جدي . دهدی جا میشناس روانسومِ 

و  ،شناختی مزلو نه مد نظر ماست رسی و نقد تمام ابعاد نظریۀ رواندر اینجا بر

گیري اخالقی و  یا نفس انسانی و رابطۀ آن با جهت روان تفسیر او از. نه مقدور

داند، نه نظریه او این روش را تجربی می. کنیمرا به اختصار بیان می ها ارزش

کند و بر این باور است که فطرت تأکید می ها انساناو بر فطرت . پردازي ذهنی

در ادامه . دبیامیهاي ملموس در صورت واقعیت را به ها ارزشي سالم، ها انسان

  .جامعی از دیدگاه او عرضه شود تالش شده تصویر روشن و نسبتاً

  

  نیازها از نظر مزلو سلسله

به نظر . فوق نیازها نیازهاي اولیه و :گویدمزلو از دو سلسله نیازها سخن می

انگیزة  .تالش یا گرایشی فطري براي تحقق خود هست ،ها انسان مزلو در همۀ

- رومندترین تا ضعیفك و فطري است که سلسله مراتبی از نیآدمی، نیازهاي مشتر

شکوفایی، ارضاي چهار یا خود شرط اولیه تحقق خود. گیردقرار می ترین نیاز

نیازهاي  -1: اندتر این سلسله مراتب قرار گرفتهنیازي است که در سلسلۀ پایین

 -4 ،س تعلقنیازهاي محبت و احسا -3 ،نیازها ایمنی -2 ،جسمانی یا فیزیولوژیک

همان، ( تا خود تحقق بیابد آورده شودیازها به ترتیب باید براین ن. نیاز به احترام

هاي بعدي خود سلسله مراتب نیازهاي دیگري را نیز پیشنهاد مزلو در نوشته .)115

سلسلۀ نیازهاي  .دکن میصورت ضمیمۀ سلسله مراتب اولیه عمل  که به کرده است

  ) 120همان، . (فهمیدن رتند از نیاز دانستن وو عبابوده  دوم نیز فطري

 کند که ظاهراًها، فهرستی از فرانیازها عرضه می مزلو پس از همۀ این تبیین

باشد که خواستاران تحقق خود ) هایی یا شاید هدف(هاي کمال یا هستی  حالت

ود خواند که خي هستی میها ارزشمزلو این فرانیازها را . روندسوي آنها پیش می به

» بودن«هایی از  هایی دیگر؛ یعنی حالت اي براي رسیدن به هدفهدفند و نه وسیله

  ) 123همان، . (، یا تالش براي رسیدن به یک هدف خاص»شدن«و نه 
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طور  هها، ببا فوق انگیزه ي سالمها انساناین باور است که  آبراهام هارولد مزلو بر

 ها در فطرت شناخت بهتر هست .کنندرا درك می هاحقایق و هست ،شبه غریزي

  .شناسد را بهتر می ها ترباشد، بایستیمطمئنها  و هرچه انسان در شناخت هست ستوا

  

  ، دانش و ارزشها ارزشهمجوشی حقایق و 

ستی از نظر مزلو، رابطه باید و هست، حقیقت وجودي و فطري انسان، و ه

. هایی هستند»هست«یز ن ها ارزش ندارد و اصوالً جهان و حقایق هستی جاي تردید

نه  ها ارزشبدین سان، . هست است، نه رابطه هست و غیر هستـ رابطۀ هست 

شکوفا خودي سالم و ها انسانامور اعتباري و نسبی، بلکه حقایقی هستند که همه 

کنند، بلکه نه اعتبار می سازند ورا می ها ارزشنه این . کنندآنها را مانند هم درك می

  .کنندکشف می

  

  »حقیقت«به وسیلۀ » بایستی«یجاد ا

؛ یعنی اینکه شودتري منتهی می این امر طی مراحلی آسان به تعمیم جامع

به  ،زمان طور همحقایق و خصوصیات برحقی آنها به» حقیقی بودن«افزایش در 

 ،توانیم بگوییم حقیقتمی. شودافزایش در خصوصیت بایستی آنها منتهی می

  .وردآبایستیت را به وجود می

اخته شود و تر دیده یا شن هرچه چیزي واضح .کنندها را ایجاد میحقایق باید

 هرچه چیزي. یابدناپذیرتر شود، کیفیت بایستۀ بیشتري میتر و خطاهرچه واقعی

یابد، با صداي به الزام بیشتري احتیاج می شود،تر می»بایسته«تر شود، »هست«

تر ادراك شود،  چیزي واضح هرچه. شودعملی خاص می» طالب«بلندتري 

  .شودراهنماي بهتري به عمل میاش بیشتر شده و »بایستگی«

را راهنماهایی به سمت عمل تعریف کنیم، در این صورت  ها ارزشاگر اخالق و 

ترین اعمال، حقایق بسیار حقیقی  بهترین راهنماها به سمت قاطعانه ترین و آسان

  .روندشمار می ي بهتري به سمت عمل به، راهنماهاتر باشندهستند؛ هرچه حقیقی
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ي ها انسان. فهمدبد را می از نظر مزلو، فطرت انسان اگر سالم باشد، خوب و

 همین. کندخوبی درك می هستی بهبا سالم خود را در هستی و رابطۀ خود را 

امور  صرفاً هاباید ،اما از نظر مزلو .شودها او را به بایدها رهنمون میشناخت هست

  .ها هستندبایدها خود نوعی از هست ،باري نیستنداعت

ي عرضه ها ارزشکه همان  ي سالمها انسانهاي یعنی در این نظریه، انتخاب

یی ها ارزشسوي  ند راهنماي همه مردم بهتواشده از سوي فالسفه و دین است، می

  ) 170مزلو، . (ها هستندباشد که خود از هست

  

  اخالقی از نظر مزلوگیري  ن و جهتتفسیر نفس و روا

این است که در نهایت بهترین راه براي اینکه فردي کشف کند  ،ایمآنچه آموخته

زیرا راه رسیدن به  ؛این است که دریابد که او کیست و چیست ،که چه باید بکند

تر و به باید، از طریق هاي خردمندانه هاي اخالقی و ارزشی، به انتخاب گیري تصمیم

. خصوص است هب ها، حقیقت، واقعیت و فطرت آن فردشف بودهبودن و از طریق ک

فطرت خویشتن، آرزوهاي عمیق خود، خلق و خوي خود،  دربارةهرچه بیشتر 

 ،کنداو را ارضا می سرشت خود، و آنچه که جویا و مشتاق آن است و آنچه که واقعاً

و همایندتر  تر، خودکارتر تالشهاي ارزشی او نیز بی آگاهی داشته باشد، انتخاب

نادیده انگاشته  و کشفی که اکثراً ین یکی از کشفیات بزرگ فروید استا( شوند می

که نو بسیاري دیگر با دانستن ای ،شوندسادگی ناپدید می هبسیاري از مسایل ب .)شودمی

چه چیزي با فطرت فرد هماهنگ است و چه چیز مناسب و درست است، به آسانی 

در  ،فطرت عمیق خود دربارةی به خاطر بسپاریم که دانش و نیز بایست(شوند حل می

  ) 157، همان( .)عین حال دانش دربارة فطرت انسان به طور کامل نیز هست

  

  معرفت نفس در تفکر اسالمی

 که چرا ،در حوزه تفکر اسالمی، نفس از موضوعات بسیار مهم و جدي است

. بسیار تأکید شده است در منابع اسالمی، قرآن کریم و روایات، بر معرفت نفس

براي همین، از یک سو در کالم اسالمی، از سویی در بین فالسفه مسلمان، و از 
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ي بسیار جدي و راهگشایی در این زمینه ها بحثسوي دیگر در میان مفسران، 

  .انجام شده است

اند بدون باور به تجرد نفس، باور حتی گفته والسفه بر تجرد نفس تأکید کرده ف

ولی برخی از مفسران، نفس را غیر مجرد  .توحید هم ممکن نیست به خدا و

  3.دانند ، مادي نمیاگرچه آن را مانند اشیاء مادي دیگر ؛انددانسته

ها و  نفس جریانی مستمر بوده است، اما با پژوهش دربارهبحث فلسفی و تفسیري 

هاي  پژوهش گذارند که نیاز بههم پا به عرصه میجدیدي هاي  هاي جدید، پرسش دانش

  .شناختی است ي روانها بحثاز این مباحث جدید،  یکی. دارندجدیدي قرآنی 

ی سراغ قرآن شناخت رواني ها بحثتوان براي اولین بحث این است که آیا می

از . و هدایت انسان است شناسی انسانرفت؟ پاسخ این است که موضوع قرآن، 

ین، بلکه آفرینندة انسان و روان ترشناس روانسوي دیگر، فرستندة قرآن نه تنها 

ی است که شناخت او بر حدث و گمان شناس روانکنندة قرآن تنها  نازل .انسان است

و در  انسان است نآفرینندة روازیرا او خود  ؛و تجارب محدود متکی نیست

؛ ها، هیچ خطایی در دانش او راه نداردآن تشخیص بیماري و سالمتی و معیارهاي

  .)16/ق( نَا اإلنْسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحنُ أَقْرَب إِلَیه منْ حبلِ الْورِیدولَقَد خَلَقْ

یار طبیعی پس بس .آفریده است ها نسان را این گونه و با این ویژگیاوست که ا

ى شَاکلَته فَرَبکُم أَعلَم قُلْ کُلٌّ یعملُ علَ؛ او را بداند هاي رفتار است که شرایط و انگیزه

و حتی از این باالتر، خود اوست که انسان را  .)84/اسراء( بِمنْ هو أَهدى سبِیال

   .)43/نجم( وأَنَّه هو أَضْحک وأَبکَى؛ خنداند گریاند و می می

  

  کتاب و رسول براي تعلیم و تربیت انسان 

کمال انسان در قرآن کریم، هاي رسیدن به  راهو سقوط  عواملت انسان، یبیان ماه

از جمله، رسالت حضرت  و عنوان هدف برانگیخته شدن پیامبران الهی به

هو الَّذي بعثَ فی األمّیِّینَ رسوال منْهم یتْلُو  ؛مورد تأکید قرار گرفته است محمد

  .)2/جمعه( لْکتَاب والْحکْمۀَ وإِنْ کَانُوا منْ قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبِینٍعلَیهِم آیاته ویزَکّیهِم ویعلّمهم ا
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انگیزة  ،کتاب و حکمت تالوت آیات الهی براي مردم و تزکیۀ آنان و تعلیم

هاي به وجود آوردن فرد و  راه بنابراین. است بعثت حضرت ختمی مرتبت

 .هدف اصلی قرآن است ،لم و کاملهایی سا تربیت انسان ،نهایت جامعۀ سالم و در

حتی سخن از توحید و نبوت و معاد و معارف واالي ملکوتی نیز جز براي تعالی 

قرآن با بیان مبناي  .بخشیدن به انسان و رساندن او به کمال مطلوب قرآن نیست

  .کنداخالق، سیستم اخالقی متناسب با کمال انسان را ترسیم می

  

  ن کریمآانسان از نظر قر

و روح ) لجن(موجودي ویژه است با جسمی از گل و الي  ،سان از نظر قرآنان

) 30/روم( دارد در وجود انسان از یک سو روح الهی و فطرت خداجو قرار .خدایی

و اصول خوبی و بدي را ) 3/انسان( یافتهتواند راه را  که با هدایت مستقیم الهی می

 به تعبیر و مربوط به جسمهاي  کشش ،و از سوي دیگر ،)8/شمس( تشخیص بدهد

أَرأَیت منِ ؛ دهند که برخی آن را خداي خویش قرار می است هواي نفس ،قرآن

اهوه هالهی را چراغ  هايهستند که دستوری کسان نآنا برابردر  ).43/فرقان( اتَّخَذَ إِلَه

ا منْ خَاف وأَم :زنند باز می هاي ویرانگر نفس سر و از فرمانداده راه خویش قرار 

  .)40/نازعات( فَإِنَّ الْجنَّۀَ هی الْمأْوى *مقَام ربِّه ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى

گیري شخصیت انسان تأثیر دارند که بیرونی  نیز در شکل ياما عوامل دیگر

هاي سازنده  آموزشو هاي خوب یا الگوهاي ناشایسته  محیط، اسوه از جمله .هستند

قدرت انتخاب و اختیار فراوان خود شخص  ،تر ولی از همۀ اینها مهم .ویرانگر و یا

اي سفید  صفحه ،انسان از نظر قرآن بنابراین .ها و ارادة خودآگاه او است؛ یعنی نیت

به خود وانهاده باشد و خود او همۀ مسؤولیت  ،نیست که بدون هیچ راهنمایی

اي بر عهده داشته  ش تعیین شدههیچ الگو و هدف از پیساختن خویش را بدون 

موجودي تابع محیط زیست و محیط اجتماعی خود باشد و بتوان  باشد و یا صرفاً

  .انگارانۀ رفتارگرایی معرفی کرد ین سادهیتب او را با

سویی خاص به حرکت  در انسان است که او را به ترین نیرو فطرت اساسی

با مفهوم  مطهري، این مفهوم به قول شهیداما  .اگر به موانع برنخورد البته ؛آورد میدر
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وجود فطرت در انسان به این معنا نیست که . کانتی و غیره فرق دارد دکارتی و

و به  ها را بالفعل دارد ها و خواست اي از ادراکات یا گرایش پاره ،انسان از بدو تولد

انسان، نظریۀ  که دربارة همچنان .شود میبا عقل و ارادة بالفعل متولد  ،تعبیر فالسفه

پذیریم که انسان  نمی ها را ها و اگزیستانسیالیست منکران فطرت از قبیل مارکسیست

تفاوت  بی ،پذیرا و منفعل محض است و هر نقشی به او داده شود ،در آغاز تولد

مساوي  ،نقشی که روي آن ثبت شود نظیر یک صفحۀ سفید که نسبتش با هر ؛است

نحو امکان استعدادي، خواهان و متحرك  بالقوه و به، دبلکه انسان در آغاز تول ؛است

او را به آن سو  ،ست و یک نیروي درونیها ها و گرایش سوي یک سلسله دریافت به

به فعلیتی که  ،چه بالقوه دارد برسداگر با کمک شرایط بیرونی به آن. دهد سوق می

غیر آن در اثر  ، رسیده است و اگر فعلیتیشود میشایستۀ اوست و انسانیت نامیده 

این است . جبر عوامل بیرونی بر او تحمیل شود، یک موجود مسخ شده خواهد بود

 ،گویند ها از آن سخن می ها و اگزیستانسیالیست که مسخ انسان، که حتی مارکسیت

  .تنها با این مکتب قابل توجیه است

ت و کماال ها ارزشبا  ـدر آغاز پیدایش  -نسبت انسان  ،از نظر این مکتب

به  ،درونی اي هاز قبیل نسبت نهال گالبی با درخت گالبی است که رابط ،انسانی

نه  ،آورد درمی) درخت پربار( صورت دومی را به) نهال( اولی ،کمک عوامل بیرونی

بیرونی، آن را به این صورت  چوب و صندلی که تنها عوامل ۀقبیل تخت از

   )293مطهري، ( .آورند درمی

  

  شخصیت  در ساختار» وجدان اخالقی«و  »فس ملهمهن« ،»فطرت«جایگاه 

هاي اجتماعی و انتخاب و اختیار انسان در این میان  نقش وراثت، محیط، عادت

  اند؟ آیا فطرت و نفس ملهمه ملزم کنندهچقدر است و 

 پیمان او و) 30/روم(شده است  آفریدهانسان با فطرت خداجویی  ،از نظر قرآن

شده  تأکید نیز و) 172/اعراف( گرفتهمورد تأکید قرار  عالم ذر خالق خویش در با

 ،و به تعبیر قرآن بدي، خیر و شرّ که انسان داراي نیروي شناخت خوبی و است

که در جهان آفرینش، زمینه طوري است که و با این) 8/شمس(است فجور و تقو
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 او اما ،یالغَ نَم دشْالرُّ نَیبتَ دقَتواند آیات روشن الهی را در آن ببیند  شخص می

د با هدایت توان میگام بگذارد و د راه رشد را انتخاب کند و یا به راه غی توان می

إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا کفور باشد  آن، زدن از باز سر با یا و باشد شاکر پذیري،

ي فروید و روانکاوکه  یعنی در حرکت و انتخاب، چنان ؛)3/انسان( وإِما کَفُورا

  .، مجبور نیستمعتقدند رفتارگرایی واتسون و اسکینر

و با  داشتن فطرت الهی، از مسیر منحرف شود پس ممکن است شخص با

تقواي نفس  زیرا در عین حال که فجور و ؛داشتن نفس ملهمه، فجور را انتخاب کند

ممکن بلکه ماند، روشن بچنان نیست که این چراغ همیشه به او الهام شده است، 

به شدت تضعیف و عمالً  است کسی آن را خاموش و یا نیروي روشن کنندة آن را

از نور آن بهره  ،دارندپاك نگه اي که آن را  اما عده ؛آن را غیر قابل استفاده کند

   .)10-9/شمس( وقَد خَاب منْ دساها *قَد أَفْلَح منْ زکَّاها؛ خواهند برد

  

  شکیل دهندة شخصیتعناصر ت

البته  ؛به شخصیت ترجمه شود تواند دقیقاًدر قرآن کریم تعبیري هست که می

شخصیت با دیدگاه خود قرآن کریم، نه معناي رفتارگرایانه یا روانکاوانه، یا حتی 

از نظر قرآن کریم، هویت انسانی انسان مرکب از  اینکهبراي . دیدگاه اومانیستی

آن . انداند، یا نادیده انگاشتهشناسان یا ندیدهآنها را روان چیزهایی است که برخی از

قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى شَاکلَته فَرَبکُم أَعلَم بِمنْ  :است در این آیه» شَاکلَه«تعبیر قرآنی، واژة 

  .)84/اسراء( هو أَهدى سبِیال

وردگار شما به کسی که در مسیر ، پس پرکند ر کس به اقتضاي شخصیت خود عمل میه :بگو«

  ».تر است هدایت قرار گرفته است، آگاه

بسیار آگاهانه است، اما این تازه اول سخن  نسبت رفتار به شخصیت، تعبیر

پرسش مهم این است که شخصیت از نظر قرآن کریم چیست؟ مشکل این  .است

توان مسأله را بار در قرآن کریم بیان شده است، اما می است که این تعبیر فقط یک

عناصر تشکیل دهنده شخصیت،  دربارةقرآن کریم . در قرآن کریم پی گرفت

طبیعی . هاي رفتار و اخالق انسان، مطالب زیاد و متنوعی بیان کرده است انگیزه

  . است که در این نوشتار مختصر نخواهد گنجید
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ه چیزهایی ک یعنی است؛هاي فردي اشخاص  تفاوت هتر ناظر ببیش» شخصیت«

سخن این نیست که  ولی معناي این .کند می جدا اشخاص دیگر از این شخص را

شخصیت تشکیل شده  .تشکیل شده است» ها تفاوت«فقط از همان  ،این شخصیت

  :است از

هاي  گیزهنیازها و ان() جنس( موجودات زندهه عناصر مشترك بین هم. 1

 ؛جنبه در انسان اشاره داردبه همین  تعبیر هواي نفس در قرآن کریم ظاهراً). زیستی

  .ها در انسانشبه غریزه

کیفیت  مانند فطرت، عقل، ابزار و ؛)نوع(ها  انسان عناصر مشترك بین همۀ .2

 مانند(مخصوص نوع انسان از ابعاد ، برخی )لوامهنفس (شناخت، وجدان اخالقی 

قانون نوع  محدودسازي و هر میل به فرار از هرگونه گران،خواهی، تسخیر دی قدرت

  ).نژة مربوط به زندگی طبیعی انساو آیین، و نیز شکل و نوع بدن و نیازهاي وی

، اندازة )االلباب لووا(کیفیت تعقل  ،بهرة هوشیمزاج،  :ژة شخصیعناصر وی .3

ژة هاي وی تصمیم ها و تفرد و استقالل شخصی در امور مهم مربوط به نظام ارزش

 »شاکله«تعبیر  .درونی شخصی تمایالت و ها انگیزه ساختمان فکري و متناسب با

  .به این عناصر اشاره دارد ظاهراً

آدم، نوح، ابراهیم و دیگر انبیا  بیان حال فکري و روانی و شخصیت افرادي مانند

یا اشخاصی ) 177/بقره ؛ابرار(کاران  مانند لقمان، صالحان و شایسته بزرگی یا مردان

 ،کفار قرار داشتند، دي که در صف مقابل انبیایگر افرامانند فرعون، نمرود، سامري و د

  .استه»شخصیت«هاي فردي  هاي شخصیتی یا تفاوتبیان جنبه ؛فاسقانو منافقان 

هرحال، برخی از  به اما بدهد، تغییر دتوان می را چیزهااز گرچه بسیاري اانسان 

 ها واز مجموع این. تأثیر نیست نیز در شخص بی مزاجی و جسمی ،ل موروثییمسا

شخصیت انسان شکل ساختار  ،)گروهی و اجتماعی(برخی از عوامل محیطی 

سوي آن را  ودهد و سمت  رفتار شخص شکل میچیزي که به همان  ؛گیرد می

  .بخشد به آن می را بوي خود گ ورن و کند میمشخص 
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اي، تعبیري زیبا،  اولیۀ تشکیل شخصیت در آیهعناصر  گیري و شکل بارةقرآن در

إِنَّا * إِنَّا خَلَقْنَا اإلنْسانَ منْ نُطْفَۀٍ أَمشَاجٍ نَبتَلیه فَجعلْنَاه سمیعا بصیرًا :دارد گشا کوتاه و راه

  ).3و2/انسان( هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا

) طبیعی هاي متفاوت کشش(» نطفۀ امشاج«به عوامل موروثی  ،در این آیۀ کریمه

هاي  عوامل کششاین  امتحان سخن به میان آمده که اگر سپس از اشاره شده و

یعنی  ،معنا نداشت و نقش شنیدن و دیدن) امتحان(» نبتلیه« ،کرد متفاوتی ایجاد نمی

دار،  فطرت جهت(اجتماعی و هدایت فطري  دانش، تجربه، محیط جغرافیایی و

و اینکه فطرت و ) کفوراًا مإکراً و ا شامإ(ساز انسان  سرنوشت و اختیار) نفس ملهمه

شخص  .کند میولی ملزم ن ،دهد راه را نشان می ؛ستانم مانند قطب نفس ملهمه

شخصیت در این عناصر  بسیاري از. چاه بیندازدخود را به  چندین چراغ،د با توان می

  .آیه آمده است

  

  نفس انسان از دیدگاه قرآن

 ،یشناخت روانآن کریم و دیگر ابعاد ی قرشناخت روانبررسی شخصیت از دیدگاه 

ت نفس انسان را ادر این نوشتار فقط برخی از خصوصی .خواهدفرصتی گسترده می

  .کنیماز نظر قرآن بیان می

: طور مشخص به نفس نسبت داده شده است هگفتیم در قرآن کریم، چند صفت ب

  .نفس مطمئنه انجاملوامه و سرها،  ه، تزیین کنندة زشتیعبالسوء، مسوله و مطو ةامار

  

  نفس اماره و هواي نفس

لَقَد أَخَذْنَا میثَاقَ بنی إِسرَائیلَ وأَرسلْنَا إِلَیهِم رسال کُلَّما جاءهم رسولٌ بِما ال تَهوى 

  .)70/مائده( أَنْفُسهم فَرِیقًا کَذَّبوا وفَرِیقًا یقْتُلُونَ

خالف کشاند و دعوت انبیا برمخالفت مییا را به مخالفان دعوت انب هواي نفس

منظور از هواي نفس، همان . کندچون آن را محدود می ؛هواي نفس است

 ةامار«نفس اماره به دلیل همین هواي نفس است که . غریزي است هاي شبه کشش

و  شودسبب کشش نفس می غریزي نفس هاي شبهیعنی خواسته ؛شودمی »بالسوء
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کشش نفس به سمت شهوت جنسی، نیاز . شودن نیازها کشیده مینفس به سمت ای

اما طبیعت نفس  .به غذا، راحتی و دیگر نیازهاي بیولوژیک، جزء طبیعت نفس است

. فرمان بدهد که جنبۀ حیوانی انسان است، این است که انسان را به تأمین این نیازها

. کنندیریت میها را کنترل و مد ، شرع، فطرت و دین، این خواستاما عقل

الهی هم براي این است که بر نفس  يمخالفت با انبیاو  طلبی طلبی، قدرت ریاست

و  خواهد امت وسط تربیت کند، افراطمی یی که این دیناز آنجا. زندافسار می

انی، هاي نفس کشش يیعنی حرکت براي ارضا هواي نفس. پذیردتفریط را نمی

بِرْ نَفْسک مع الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْغَداةِ والْعشیِّ واص کشاند؛انسان را به افراط می

هنْ أَغْفَلْنَا قَلْبم عال تُطا ونْیاةِ الدیزِینَۀَ الْح تُرِید منْهع نَاكیع دال تَعو ههجونَ ورِیدکْرِنَا ینْ ذع 

  .)28/کهف( رُطًاواتَّبع هواه وکَانَ أَمرُه فُ

از حرکت بازش  اینکهاما در برابر، کسی که بر نفس خویش افسار بزند، نه 

وسوي درست هدایت کند، به دستور عقل و شرع  دارد، بلکه حرکتش را به سمت

فَإِنَّ  *وأَما منْ خَاف مقَام ربِّه ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى؛ ، عاقبتش رضوان استعمل کند

  .)40/نازعات( الْجنَّۀَ هی الْمأْوى

مبارزه با هواي نفس، دو عنصر اصلی رفتار اخالقی انسان  و خوف از خدا

مبارزه با هواي نفس یعنی  .گیري اخالقی قرآن است این جهت. مؤمن قرآنی است

  . ي اخالقیها ارزشهاي نفس، مطابق مقررات الهی و کنترل خواسته
  

  هنفس مسوله، نفس مطوع

تواند این حالت می .ها و وسوسۀ نفس است معناي آراستن زشتی به» تسویل«

انسان را مطیع  ،هم به این معناست که نفس »تطویع نفس«. همان ناخودآگاه باشد

همیشه تسویل و تطویع جنبه منفی دارد، در حالی که  .هاي خویش بسازدخواسته

- در مورد هابیل و قابیل میقرآن  .کمال و ایمان همیشه با بصیرت و تفکر است

پس او را به قتل  ،او را به قتل برادرش ترغیب کرد) قابیل امارة(پس نفس : فرماید

 فَطَوعت لَه نَفْسه قَتْلَ أَخیه فَقَتَلَه فَأَصبح منَ الْخَاسرِینَ؛ زیانکاران گردیداز او  ،رسانید

    .)30/مائده(
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. دهد تا به هواهاي خود برسدسان را فریب مینفس انسان فریبکار است، ان

سوزد، خواستۀ نفسش این است که هابیل را از سر راه قابیل که در آتش حسد می

هالکت پیامبرزاده هم اگر اسیر فریبکاري نفس خویش شد، به ورطه . خود بردارد

این حالت را حتی با . کی از خصوصیات مهم نفس استیاین . خواهد افتاد

  .توان دریافتتجربی نیز میهاي  روش

آراید؛ ها را در نظر انسان می یکی از خصوصیات دیگر نفس این است که بدي

قَالَ بصرْت بِما لَم یبصرُوا بِه فَقَبضْت قَبضَۀً منْ أَثَرِ الرَّسولِ فَنَبذْتُها وکَذَلک سولَت لی 

من چیزي دیدم که دیگران  :گفت .این سخن سامري است .)96/طه( نَفْسی

این  .گوساله ریختم و در فرستاده خدا یک مشت خاك برداشتم ندیدند، از زیرپاي

  .گونه نفسم این کار زشت را در نظر من زیبا جلوه داد و مرا وسوسه کرد

 :نیز آمده است این تعبیر در مورد کار بسیار زشت برادران حضرت یوسف

هیصلَى قَموا عاءجرًا  وأَم کُمأَنْفُس لَکُم لَتولْ سبٍ قَالَ بمٍ کَذ18/یوسف( ...بِد(. 

آگاه فروید گفته مان توجیهی است که در مورد ناخودتسویل و تطویع نفس ه

توجیه نزد خود حسد سبب شد که برادران یوسف کار خودشان را  مثالً .شودمی

 ،نفس دربارةدرك این واقعیت  .)83/یوسف( سکُم أَمرًاقَالَ بلْ سولَت لَکُم أَنْفُ؛ کنند

  .کندش هشیار میا هاي درونی انسان را نسبت به انگیزه

  

  ناخودآگاه در انسان وجود 

ان پس از فروید، حتی فرانکل و مزلو هم چیزي به نام ناخودآگاه شناس روان بیشتر

. ، یونگ و فرانکل قبول نکردنداند، اما نظریۀ افراطی فروید را حتی آدلررا پذیرفته

ان، کشف فروید تلقی شود و آن را شناس روانوجودناخودآگاه، حتی اگر در میان 

هم الزامی نیست که نظریه افراطی فروید و تحویل تمام امور مهم  قبول کنیم، باز

فروید با عینک . ا قبول کنیمروانی به ناخودآگاه، نادیده گرفتن عقل و خرد و باورها ر

و به مقتضاي زندگی شخصی و محیطی که در آن آزمایشات خود را انجام داد،  اهسی

  .داد کردآگاه را وجه غالب روان انسان قلمدیدگاه بسیار افراطی اتخاذ و ناخود
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مطالبی وجود دارد که  ،در متون اسالمی مانند قرآن کریم و سخنان امام علی

صریح  این اشارات صد در صد و سو اما از یک .تواند اشاره به ناخودآگاه باشدمی

خودآگاه وجود دارد، اگر  دربارةمطالبی که با توجه  ثانیاً .در مطلب نیستند

  .ره فعالیت آن محدود استیناخودآگاه هم پذیرفتنی باشد، دا

اي ناخودآگاه را از آنها برداشت کرد، دربارة کسانی گونه هتوان بآیاتی که می

کند منافقین که قرآن تصریح می مثالً .روان ناسالم دارنداست که از نظر قرآن کریم، 

کنند مصلح و در حالی که مفسد هستند، خیال می هاي آنان بیماري است در دل

  .یعنی از مفسد بودن خود آگاه نیستند ؛کنندحالی که این را احساس نمی هستند، در

. یرت استي شایسته و کامل است، سخن از تفکر و بصها انسانهرجا سخن از 

شود، و تأکید بر آغاز می »االلباب اولو«آل عمران که با صفت آخر سوره مانند آیات 

  ).108/یوسف(یارانش با بصیرت است  ایمان پیامبر و اینکه

، آگاهگوید و هم از ناخودکه هم از خودآگاه سخن می ترین آیات یکی از صریح

 نْ ربه کَمنْ زینَ لَه سوء عمله و اتَّبعوا أَهواءهمبینَۀٍ م  فَمنْ کانَ علىأَ :این آیه است

   .)14/محمد(

جریان  ،»بینَۀٍ  کانَ على«جمله و  جریان ناخودآگاه ،»زینَ لَه سوء«عبارت  ظاهراً

تواند اشاره به ناخودآگاه یهم وجود دارد که م يآیات فراوان دیگر .است آگاهخود

   .باشد
  

 نفس ملهمه

وقَد خَاب منْ * قَد أَفْلَح منْ زکَّاها* فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* ونَفْسٍ وما سواها

  ).7-10/شمس( دساها

  :فرمایدعالمه طباطبایی می

مبتنی بر چیزي که در این آیات  .تعبیر تزکیه و دس، اصالح و افساد نفس است«

هاي کمال نفس انسانی یکی از نشانه. »فألهما فجورها و تقواها«: ستبیان شده ا

و گناه را  اتقو ،به حسب فطرت .این است که قدرت تمییز به او الهام شده است

و  ااست و مطابق فطرت انسان، پس تقودین، یعنی اسالم، از جانب خد. دشناس می
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» .ا خواهد بودقوتزکیه، رشد و بقاي نفس است و در فجور، حالش بر خالف ت

   )20/339طباطبایی، (

است، اما  نفس حضرت آدم ،اند مراد از نفس در این آیه اگر چه برخی گفته

مراد مطلق نفس انسانی  :فرمایدو میندانسته عالمه طباطبایی آن را مناسب سیاق 

  ) 338همان، . (است

نی ساختار یع ؛کندطور فطري درك می را به ها ارزشبا این بیان، نفس انسان 

اما فرقش با غریزه در این  .کندبد را درك می وجود انسان طوري است که خوب و

پیش گیرد و نفس خویش را پاك کند و به رشد برساند،  اتواند راه تقواست که می

  .بگذارد را زیر پا ها ارزشیا در مسیر فجور و عصیان حرکت کند و 

  

  نفس لوامه

ال و مۀِا بِالنَّفْسِ أُقْسام2/هقیام( للَّو(.  

  :گویدعالمه طباطبایی می

در دنیا او را بر معصیت مالمت منظور از نفس لوامه، نفس مؤمن است که «

کند، یا در هنگام سنگینی و تنبلی در عبادت، که در قیامت منفعت آن را  می

  )113همان، (» .خواهد دید

قرآن وجود دارد، اما  ی با نظرشناس روانهایی بین وجدان اخالقی در  شباهت

اما . وجدان اخالقی را فروید و آلپورت مطرح کرد. هاي جدي هم دارد تفاوت

واقعیت این است که نه اضطراب اخالقی فروید و نه وجدان اخالقی او، نگاه جدي 

لوامۀ قرآن، پشیمانی، ندامت و مالمت کردن نفس  اینکهبراي  .به واقعیت نیست

فطري است، در حالی که اضطراب اخالقی و وجدان ي واقعی و ها ارزش دربارة

 ؛ي خانوادگی یا اجتماعی استها ارزشهاي روانی و  اخالقی، از ناسازگاري بخش

  .و چه نادرست درستچه 

د، ني اخالقی باور دارها ارزشیی است که به ها انساناین یکی از خصوصیات 

ي اخالقی و ها ارزشو هم به  ،خصوص مؤمنان که هم به خدا ایمان دارند هب

شود، شبیه ی، وجدان اخالقی نامیده میشناس روانچه که در شاید آن. تکالیف الهی

معناي محدود،  فراتر از نظریۀ اخالقی به ایش قرآنی باشد، اما دیدگاه قرآناین فرم
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این آیه به تمامی  ازیر ؛باشد می ،که در برابر اصول عقاید و احکام قرار دارد

نجام تکالیف عبادي و ضیات ایمان به خدا نظر دارد که شامل ادستورات الهی و مقت

  .اخالقی است

گذاري این است که ممکن است کسی به خدا هم ایمان  منظور ما از این تفاوت

نداشته باشد، اما به مقتضاي فطرت انسانی، راستی را خوب و دروغ را زشت بداند، 

یعنی نسبت منطقی لوامه  ؛ستمردم ابیشتر واقعیت خارجی در مورد که همان گونه 

این خصوصیت نفس، . بودن نفس با وجدان اخالقی، عام و خاص مطلق است

کنند احساس گناه ان تالش میشناس روانخصوصیت مثبت است، اگرچه برخی از 

را منفی تلقی کنند، اما این یکی از آیات الهی در وجود انسان است که از زشتی و 

 .شودزشتکاري پشیمان می
  

  س مطمئنهنف

رخالف نظریه برخی از فالسفه جدید در حوزة بحران زدة فلسفه، مانند ب

داند، و که یقین را غیر قابل دسترسی می ویگنشتاین در حوزة فلسفۀ تحلیل زبانی

راهی براي گریز بی و اي ناگزیرکه انسان را در دلهره یسمفلسفۀ اگزیستانسیال

مسیر درستی حرکت  است که اگر انسان درداند، قرآن اما بر این باور محبوس می

باوري او را رنج دهد، و نه کند، سرانجام به جایی خواهد رسید که نه سرگردانی بی

تنها  خودش را در هستیپناهی و رهاشدگی در برهوتی به نام جهان، بلکه دلهرة بی

 :آن زمان است که مخاطب این نواي دل انگیز و امیدبخش خواهد بود .نخواهد دید

وادخُلی  *فَادخُلی فی عبادي *ارجِعی إِلَى ربِّک راضیۀً مرْضیۀً *یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ

  .)30-27/فجر( جنَّتی

گوید کنار هم بگذاریم، خواهیم دید آنان اگر آیاتی را که از اطمینان سخن می

ي اخالقی و ها ارزشیده، آرامش روانی و اهل تفکر، ایمان به یقین رس افرادي

  .کار هستندشایسته

نفس « .است »مطمئنه«یکی از صفاتی که به نفس نسبت داده شده، صفت 

یابد، به هرچه که رضاي نفسی است که با تکیه بر پروردگارش آرامش می »مطمئنه

ا نفع و ی بیند که مالک خیر و شرّاي میندهراضی است، خودش را ب ،پروردگار باشد
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بیند، همه امتحان الهی ، هرچه در آن میداند می گاه گذرري نیست، دنیا را منزلضر

جویی و  به طغیان و فسادانگیزي، برتريبراي همین، فراوانی نعمت او را  .هستند

-نمی فقر و نداري نیز او را در ورطۀ کفر و ترك شکر فرو. انگیزدنمیاستکبار بر

ف نشده و به افراط و ت قدم است و از راه راست منحربلکه در بندگی ثاب ،افکند

  ) 20/323طباطبایی، . (افتد تفریط نمی

نوع دلهره و اضطراب  نفس مطمئنه، نفسی است که با ایمان به خدا، از هر

همین . کنددور است، ثروت و فقر، گرفتاري و راحتی، او را از خدا دور نمی هب

  ؛کندمحضر او احساس میخودش را در  ،اتصال به خداست که شخص

  یکی وصل و یکی هجران پسندد    یکی درد و یکی درمان پسندد

  پسندم آنچه را جانان پسندد    هجران من از درمان و درد و وصل و
  

آیات دیگري که در آنها از اطمینان سخن گفته شده است، گاهی به قلب و 

لهی است، یا ذکر و این اطمینان یا با بشارت ا .گاهی به نفس نسبت داده شده است

  .هاي خدا براي مؤمنیناي از وعدهیاد خدا، و یا انجام وعده

از  که است یکی از آن موارد، داستان قرآنی معروف حضرت ابراهیم

خداوند به او . کیفیت زنده کردن مردگان را به او نشان دهد خواهدخداوند می

خواهم قلبم مطمئن اما می ایمان دارم،: کندمگر ایمان نداري؟ عرض می: گوید می

  .)260/بقره( ...چهار پرنده را بگیر و: فرمایدخداوند به آن حضرت می. شود

این براي اطمینان  :فرمایدکند و میخداوند، بشارتی را براي مؤمنان گوشزد می

ه و ما النَّصرُ إِالَّ منْ عنْد لَکُم و لتَطْمئنَّ قُلُوبکُم بِ  و ما جعلَه اللَّه إِالَّ بشْرى؛ قلب شماست

   .)126/آل عمران( اللَّه الْعزیزِ الْحکیمِ

یک  و از داشتهطور صدر، در قرآن کریم معناي مشترك قلب، نفس و همین

حتی اگر از نظر لغوي و مفهومی مترادف نباشند، در این . گویندحقیقت سخن می

معنا بودن اینها ه دلیل عدم ترادف، همب اگر کسی. موارد، منظور یک حقیقت است

اطالق شود، مشکلی نخواهد  اها با قرینه به یک معناین اینکهرا نپذیرد، پذیرش 

سبب  اینکهشود، براي صدق وعده سبب اطیمنان می و جا بشارتدر این. داشت

 .شودتقویت ایمان می
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. است مورد دیگر، درخواست مائده آسمانی از سوي یاران حضرت عیسی

خواهند با این معجزه حضرت عیسی و لطف ملموس خداوند، قلبشان آنها می

قالُوا نُرید أَنْ نَأْکُلَ منْها و تَطْمئنَّ قُلُوبنا و نَعلَم أَنْ قَد صدقْتَنا و نَکُونَ علَیها ؛ مطمئن شود

  .)113/مائده( منَ الشَّاهدینَ

این  .)28/رعد( قُلُوبهم بِذکْرِ اللَّه أَال بِذکْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب الَّذینَ آمنُوا و تَطْمئنُّ

برابر  این اطمینان در .شوداطمینان براي ایمان است، ایمان سبب اطمینان قلبی می

 .ندنکها بیان می که سارتر و دیگر اگزیستانسیالیستاست اي دلهره

بعد إیمانه إِالَّ منْ أُکْرِه و قَلْبه مطْمئنٌّ بِالْإیمانِ ولکنْ منْ شَرَح بِالْکُفْرِ  منْ کَفَرَ بِاللَّه منْ

ظیمع ذابع ملَه و نَ اللَّهم غَضَب هِملَیراً فَعدآیه  اینصدر در  و قلب .)106/نحل( ص

  .ی دانسته شده استایمان سبب اطمینان قلبشمرده شده و ایمان و کفر  گاهجای

  

  سکینه، آرامش روانی

همان طور که گفتیم، قلب و نفس و صدر در قرآن به جاي همدیگر استعمال 

یکی از چیزهایی که خداوند براي مؤمنان بیان کرده است، تعبیر سکینه  .دنشومی

البته  آرامش روانی. ز، آرامش روانی استاست که بهترین ترجمۀ آن با ادبیات امرو

قُلُوبِ الْمؤْمنینَ لیزْدادوا إیماناً مع   هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی؛ سالمت روانی است الزمۀ

  .)4/فتح( إیمانهِم و للَّه جنُود السماوات و الْأَرضِ و کانَ اللَّه علیماً حکیماً

روند، ولی کار می جاي هم به به رسد نفس، قلب و صدر اگرچه غالباًبه نظر می

به  قلب استفاده شده و ظاهراً اتعیبر سکینه همیشه ب مثالً. با هم تفاوت هم دارند

قُلُوبِهِم الْحمیۀَ حمیۀَ الْجاهلیۀِ   إِذْ جعلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی. نفس یا صدر اضافه نشده است

و کانُوا أَحقَّ بِها و   لَى الْمؤْمنینَ و أَلْزَمهم کَلمۀَ التَّقْوىرسوله و ع  فَأَنْزَلَ اللَّه سکینَتَه على

بِکُلِّ شَی کانَ اللَّه لَها ولیماً أَهع 26/فتح( ء(. 
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  قرآن کریم اخالق از نظر

اي از آنها نظر قرآن کریم به یکی از عوامل زیر یا مجموعه رفتار انسان از

  :بستگی دارد

  .کشاند ي نیازهایش مینفس اماره که انسان را به سمت ارضا ؛هاي نفس خواسته. 1

 ي الهی انسانی و جهانی فراها ارزشکه انسان را به سمت توحید،  ؛فطرت. 2

  .خواندمی

  .عقل، تفکر و انتخاب. 3

  .تعلیم و تربیت الهی یا مادي، خوب یا بد ؛تعلیم و تربیت. 4

ها و  یییماري و سالمتی، رویاروب، مشکالت، بیمصا ؛محیط و اجتماع. 5

  . هنجارهاي اجتماعی، چه خوب و چه بد

هاي  جا مانده از پدران و نسل اي از سنن، آداب و رسوم به مجموعه ؛فرهنگ. 6

  .شودکه سبب دلبستگی و کشش می گذشته

 .عشق به معبود در حد ایثار و فداکاري ؛ایمان. 7

عمال ا األمنّإ«روایت معروف  .اساس اخالق از نظر اسالم و قرآن نیت است

ریا نقطۀ مقابل نیت درستی است که باید اخالق بر  .ریشۀ قرآنی دارد »بالنیات

  .اساس آن بچرخد

که اساس  177/مانند بقره ؛دهداساس رفتار ارزشی را نشان می ،برخی از آیات

التَّقْوى وال تَعاونُوا علَى اإلثْمِ وتَعاونُوا علَى الْبِرِّ و :2/داند، یا مائدهرا ایمان می ها ارزش

را از باالترین  »بِرّ«که تعاون و همکاري بر  اللَّه شَدید الْعقَابِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ

  .داند و تعاون بر تجاوز و ستم را مستحق عذاب و خشم الهیمی امصادیق تقو

آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط وال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ  یا أَیها الَّذینَ :8/یا مائده

برپا ؛ ه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَقَومٍ علَى أَال تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ

دشمنی با گروهی که . برابر دشمنان درعدالت حتی . عدل براي خدا داشتن قسط و

  .عدالتی شودنباید سبب بی ،بدي کرده
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در قرآن کریم این  ز و خودساختهترین انگیزه براي انسان سالم، خردور مهم

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُرْ  :است که خود را براي زندگی جاودانه آمده کند

   .)18/حشر( دمت لغَد واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَنَفْس ما قَ

 پیمان، سخاوت، عفت، کظم غیظ، تواضع، استقامت و به عهد و يصداقت، وفا

هوترانی، خشم، وفایی، بخل، شي اخالقی، و دروغ، بیها ارزشاخالص، برخی از 

ي اخالقی هستند که در قرآن کریم ها ارزشتکبر، تزلزل و ریا، برخی از رؤوس ضد

   4.اندبیان شده

  

  

  :ها نوشت پی
  

هاي  افق«نیز و  ،فصل ناخودآگاه معنوي ،فرانکل» انسان در جستجوي معناي غایی«کتاب  مثالً. 1

 .شناسی را مطالعه کنیدگانۀ روانسه، مقدمه مؤلف در معرفی مکاتب مزلو» نتر فطرت انساعالی

کاوي او به زبان  هاي مستقلی که در زبان فارسی، در نقد فروید و روان برخی از کتاب: رك به. 2

: ، ترجمه»بررسی انتقادي روانکاوي«ولز، . ك.هاري :فارسی نیز ترجمه شده است، از جمله

 نویس،ترجمه هوشنگ حق، »هاي روانکاوي شخصیتنظریه«بلوم، . د اسجرال ومصطفی مفیدي، 

 .هاي دیگرکتاب و» افول امپراطوري فروید«

، ماده نفس، و مرحوم آیت اهللا قزوینی در »التحقیق فی کلمات القرآن«استاد حسن مصطفوي، در . 3

 زي در تفسیر کبیر خودش،، و فخر را»ابواب الهدي«، و مرحوم آیت اهللا اصفهانی در »بیان الفرقان«

  .انددالیل عقلی و نقلی عدم تجرد نفس را بیان کرده

از نظر مرحوم میرزا مهدي اصفهانی، نفس مجرد نیست، علم و معرفت هم جزء ذات آن نیست، بلکه 

  ) 48ابواب الهدي، ص. (کند علم نوري است که از خارج خدا به انسان عنایت می

خالصه «: جسم لطیفی است فس مجرد نیست، جسم است، امااز نظر شیخ مجتبی قزوینی هم ن

غیر این اجسام  ـکه حقیقت علم، نور مجرد است و حقیقت روح، جسم لطیف رقیقی است این

و داراي آثار و خواصی است غیر آثار و خواصِ اجسامِ مشهوده، و در ذات و حقیقت  ـمشهودة ما 

  ) 177بیان الفرقان فی توحید القرآن، ص(» .کماالت خود، محتاج به خالق غنی بالذات است و

ت بدن جسمانی، داراي حقیق نفس غیر از ماده و آثار اوست و انسان، جز«: گویدي میدر جا

 )156ص  همان،(» .نامیممی» نفس«یا » روح«که ما آن را  دیگري است که از سنخ ماده نیست

النظریۀ االخالقیۀ ، 97الق فی القرآن، صمحمد عبداهللا دراز، دستور االخ: براي تفصیل بیشتر رك. 4

  .کما یمکن استخالصها من القرآن
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