مقایسه مفهومی پایگاههای شخصیت با مراتب نفس...

سال ششم پاییز و زمستان  ۹۹شماره ۱۳
Biannual Journal of Islamic Psychology
Vol. 6, No. 13, Autumn & Winter 2021

مقایسه مفهومی پایگاههای شخصیت با مراتب نفس
بر اساس رویکردهای فلسفی ،عرفانی و تفسیری
*

زهرا علیمرادی

**

رضا مهکام

چکیده
ههف ای پژوهش ،مقایسه «پایگا هیا شصصییت» بیا «مراتیب نفیس» بیر اسیاا رویکردهیا فلسیفی،
عرفانی و تفسیر است که با «روش تحلیل کیفی متون» و رعایت «قواعیه و ضیوابط تفسییر» و «رویکیرد
میانرشتها » صورم گرفته است .از نتایب ای پژوهش ،استصراج ایگو مفهومی مراتب نفیس بیر اسیاا
رویکردها فلسفی ،عرفانی و تفسیر است .ایگیو اسیتصراجشیه مییتوانیه تنیارر بیرا درک بهتیر
پایگا ها شصصیت در نظریه روانتحلیلگر با مراتب نفس ارائه کنه .از ای رو ،میتوان «نفس ملهمیه»
و «نفس عاقله» را متنارر با ساختار «م »« ،نفس مسویه» و «نفس امیار » را متنیارر بیا سیاختار «نهیاد» و
«نفییس یوامییه رحمییانی» و «نفییس یوامییه ش ییکانی» را متنییارر بییا سییاختار «فییرام » در نظییر گرفییت .در
روانتحلیلگر  ،برا مراتب نفس «مکمئنیه ،راضییه و مرضییه» بیه علیت تفیاوم مبیانی انسیانشناسیی،
تنارر قابلتصور نیست .تفاوم دیگر بی دو رویکرد ،ترتیب تحقق و ایجاد آنهاست بهگونها کیه نفیس
ملهمه اویی مرتبه نفس است ،اما در روانتحلیلگر  ،نهاد اویی مرتبه وجود روان است.
واژگان کلیددى :پایگا ها شصصیت ،مراتب نفس ،روانتحلیلگر  ،تکور نفس ،روانشناسی اسیالمی،
مالصهرا
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مقدمه

د متون اسالمی و بهطو مشخص د قرآن ریم و احادیث منقیول از معصیومین ،بیا عنیاوین متعیدد از
جنبه انسانی انسان یا همان هویه مختصه ه انسان ا از سایر حیوانات و جاندا ان جدا می ند ،نام بیرده
شده اسه .لمات و مفاهیم «نفس» « ،وح»« ،قلب»« ،عقل» و «رؤاد» ازجمله این مفیاهیم انید .البتیه
چنین نیسه ه این عناوین و مفاهیم با هم مترادف باشند و ابطه منطقی تساو بیین آنهیا برقیرا باشید
بلکه تفاوتها آشکا و جد بین این مفاهیم هسه .یکی از مفاهیمی ه ازلحاظ سترد ی ،شیمول و
عام بودن بر مفاهیم دیگر غلبه دا د ،مفهوم «نفس» اسه ه به دو صیو ت مطلی و مقیید ییا مضیاف د
قرآن ریم به ا رته اسه .د ا برد قرآنی نفس د سه مرتبه یا سه مرحله از وند تکاملی خیود ،نفیس
اما ه ،نفس لوامه و نفس مطمئنه نامیده شده اسه .البته دو عنوان ررعی نفس اعیه و نفس مرعیه هیم د
قرآن ریم مطرح شده اسه (محمد

شهر .)۱۳85 ،
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وانشناسی ،رروید سیه نظیام اصیلی ا د سیاختا

از سو دیگر ،د ویکرد وانتحلیل ر
شخصیه با عنوان «نهاد یا ُبن»« ،2من یا خود» «ررامن» ررض یرد (شیولتز و شیولتز ،۲۰۰۹ ،
3

4

5

6

ی 57و الیس 7و آبرامز ،۲۰۰۹ ،8ی« .)88نهاد» مقر عواطف جسمانی و مطالبات غریز « ،من»
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نمایانگر خرد ،عقیل سیلیم و ررآینیدها اندیشیه و «ریرامن» محکمیه داو

وجیدان و مطالبیات
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وظیفهشناسانه اسه.
اه برا د ک بهتیر مفیاهیم وانشناسیی د مکاتیب مختلیف ،اسیتفاده از ویکیرد تطبیقیی و
مقایسها عرو

به نظر می سد .بنابراین ،برا ارزای تعاملهیا بیین وانشناسیی و الهییات،

ایجاد بستر مفهومی و د ک متقابل از مفاهیم ،د سیاختی تنیاظر سیودمند خواهید بیود .مطالعیه
تطبیقی و مقایسها مفاهیم وانشناسی با مفاهیم حوزهها دیگر مانند اخیالق ،عرریان و ادبییات
موبی با ویکردها متفاوت انجام شده اسه .ژاله رر ( )۱۳8۴د تاب «شناخه علمی نفیس
ناطقه ،قدسیه ،اما ه ،لوامه ،ملهمه ،مطمئنه :بر اسا

وانشناسی و عرریان اسیالمی» سیعی یرده

اسه اه تکاملی نفس ا د زند ی دنیو بر سی و این اه ا بر اسا آییات قیرآن و واییات بییان
2. the Id

1. Freud, S

4. the Super ego

3. the Ego

6. Schultz, S. E

5. Schultz, D. P

8. Abrams, M

7. Elis, A

ند .تابی ( )۱۳8۶د «مفاهیم نفس اما ه ،نفس لوامه و نفیس مطمئنیه د اندیشیههیا مولیو »
تالش می ند تا بین مفاهیم نفس اما ه ،لوامه مطمئنه د اندیشه مولو با مفاهیم وانتحلییل یر
نهاد ،خود و رراخود ا تباط ایجاد ند .د ا تباط با موعوا این پیژوه نییز نگیا شهیایی وجیود
دا د .علیدوسه ( )۱۳۹۳د «بر سی و مقایسه سیاختا شخصییه از دیید اه ررویید بیا سیاختا
شخصیه از منظر قرآن ریم» ،مفاهیم نفس اما ه ،لوامه و مطمئنه ا بهعنوان عوامل تشکیلدهنیده
شخصیه از منظر قرآن ریم بیان رده اسه و نظریه ررو ید د با ه شخصیه ا به سه بخ متمایز
نفس تعریف می ند .عالیی حمانی ،پاکنیه و غالمی نژاد ( )۱۳۹7د «بر سی تطبیقی سیاختا
شخصیه و ابعاد آن از دید اه قرآن ریم و وانشناسی» ،نفس ّاما ه ا بیا نهیاد ،نفیس لوامیه ا بیا
ررامن و نفس مطمئنه ا با من متناظر میداند.
بر اسا ادبیات پژوه  ،غالب نگا شهایی ه با هدف بر سی تطبیقی بیین مفیاهیم سیاختا
ً
شخصیه با مفاهیم دینی انجام شده اسه بهصو ت محدود و معموال تکرا به همان سه ساحه
نفس پرداختهاند و نگاه جامعی به ویکردها رلسفی ،عررانی و تفسیر نداشتهاند .از سو دیگر،
ترسیم الگو و تناظرساز بین این مفاهیم صو ت نگررته اسیه .نیوآو

ایین پیژوه مربیوط بیه

استخراج قالبی جدید از مقایسه مفهومی مراتب نفس بر اسیا تفاسییر قیرآن یریم و ایجیاد د ک
د قلمرو قرآنی و سه ساحه نهاد ،من و ررامن د وانتحلیلگر  ،این پرس بیه ذهین پژوهشیگر
خطو می ند ه چه شباههها و اشترا اتی بین این دو حوزه وجود دا د؟ و این تفاوتها و تمایزها
ً
دقیقا داماند؟ این دو پرس  ،مسئله اصلی و ررعی این پژوه اسه.
روش پژوهش

ویکرد پژوهشی پژوه

حاعر «میان شتها » اسه .برا تبییین مفهیوم سیاختا شخصییه د

ویکرد وانتحلیل ر از وش توصیفی و بیرا ترسییم مراتیب نفیس د آمیوزههیا اسیالمی و
مقایسه آنها با یکدیگر و نیز مقایسه مراتب نفس بیا وانتحلییل یر از وش توصییفی-تحلیلیی
استفاده شد .بر این اسا  ،مفهوم نفس با استفاده از « وش یفی تحلیل متون» تبییین شید و بیرا
تبیین مراتب نفس د منابع اسالمی از « وش رهم متون دینی» ،با عاییه عیوابط و قواعید تفسییر
قرآن ریم استفاده شد.
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متقابل از این مفاهیم د وانتحلیل ر اسه .با مطالعه وسیع بین این دو قلمرو یعنی مراتب نفس
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الف) مفاهیم «نهاد ،من و فرامن»

وانتحلیل ر د اوایل قرن بیستم با آثیا زیگمونید ررویید پاییه یذا شید (شیجاعی،۱۳۹۶ ،
ی .)۴رروید سه نظام اصلی ا د ساختا شخصییه بیا عنیوان «نهیاد ییا ُبین» «مین ییا خیود» و
«ررامن» ررض رد (شولتز ،۲۰۰۹ ،ی 57و الییس و همکیا ان ،۲۰۰۹ ،ی« .)88نهیاد» جایگیاه
عواطف جسمانی و مطالبات غریز « ،مین» نماییانگر خیرد ،عقیل سیلیم و ررآینیدها اندیشیه و
«ررامن» محکمه داو

وجدان و مطالبات وظیفه شناسانه اسه .من ،تحه ش طاقیهررسیا از

سو رشا ها متنازا اسه و دا ا سه ا باب بی حم اسه :جهان خا ج ،ررامن و نهیاد (ررویید،
 ،۱۳8۲ی ۲5و بخشییای  ،۱۳8۰ ،ی .)۱۶7د توعیییح چگییونگی شییکل یییر پایگییاههییا
شخصیه می توان فه د آغاز ،وان انسان بر اسا اصل لذت د صدد بیرآو دن سیائ هاسیه.
مراد از سائ  ،نیازها و نیروها د ونی انسان اسه ه نسبه به آنها ش  ،تمایل و نییاز دا د و از
آن تعبیر به «نهاد» میشود .بهتد ی  ،وان د مواجهه با دنیا بیرون ،د مییابد تمام این تمیایالت
قابل پاسخ نیسه و د صو ت پاسیخ غیرمتعیا ف ،مجیازاتهیایی ا د پیی دا د؛ بنیابراینُ ،بعید
۴2

دیگر از وان شکل می یرد ه «خود یا من» نامیده میشود .ازآنجا ه من ،با دنیا بیرون میرتبط
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اسه ،بر اسا اصل واقعیه ا می ند ،یعنی تمیایالت موجیود د نهیاد ا بیر اسیا واقعییه
خا جی میسنجد و سعی دا د سطح خواستهها نهاد ا طب میزان پاسخگویی موجیود د دنییا
خا ج تنظیم ند .من ،عمن د نظر ررتن توقعات خا جی ،از بیدا شدن سائ هیا توسیط برخیی
تحریکات بیرونی نیز جلو یر می ند ،اما این نترل سائ ها و حل تعیا ض د ونیی آنهیا ،طبی
الگویی انجام میشود ه «ررامن» ا ائه میدهد .ررامن ،بعید از وان اسیه یه د ررآینید شید
تحه شخصیهها والدین ،سنهها خانواد ی و نژاد و ملی و بعیدها جیایگز ینهیا ایشیان
مانند هنجا ها جامعه ،معلمان و الگوها اجتماعی ،مراقب اسه تا تعامل بین من و نهاد تحیه
این تعالیم تنظیم شود .د نتیجه ،من د چیا چوب تعرییفشیده از سیو ریرامن ،تعا عیات بیین
ً
سائ ها موجود د نهاد ا نترل میی نید ،ازایین و دائمیا بیین نهیاد ،ریرامن و محییط بییرون د
رهوآمد اسه .د نهایه اینکه نهاد و ررامن ،واجد یک ویژ ی مشترکاند :ایین دو نییرو

نشیگر

وان ،تأثیرات ذشته ا بازنمایی می نند؛ نهاد ،بیازنمود تیأثیر و اثیه و ریرامن ،بیازنمود تیأثیرات
ً
اشخای دیگر ،د حالی ه من ،عمدتا حاصل تجربیات ررد اسه و خدادها اتفیاقی و د زمیان

حاعر محتوا آن ا تعیین می نید (میو ییلیی ،۱۳85 ،ی ۱۳و ررویید ،۱۳8۲ ،ی .)۱بیر ایین
اسا  ،ازنظر رروید ،ساخه من ،ماهیتی د حال ت ییر و وابسته به زمان دا د و این نکتیها اسیه
ه د مقام مقایسه با مفهوم نفس د تعالیم دینی قابلتأمل اسه .فته شده رروید د برداشه خیود
ً
از مفهوم من ،تأثیر عوامل اجتماعی ا یامال بیه رراموشیی سیپرده اسیه؛ بنیابراین ،همیانطو یه
احسا هویه دا ا جنبه وانی د ونی اسه ،دا ا جنبه وانی اجتماعی نیز هسه (مو ییلیی،
 ،۱۳85ی .)۱۳بههرحال د وانتحلیل ر  ،برا من ،ویژ یی واحید بییان نشیده اسیه ولیی
قد ت تصمیم یر و نترل ساختا وان بر عهده اوسه .وابط سیه پایگیاه شخصییه د نظرییه
وانتحلیل ر د شکل  ۱آمده اسه.
خ

ه

ع
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شکل  :1وابط سه پایگاه شخصیه د وانتحلیل ر

د رلسفه اسالمی از سه نوا نفس بحث میشود :نفس نباتی ،نفس حیوانی و نفس انسانی (صید ا،
 ،۱۴۱۰ی .)5سه نوا نفس نوعی مال محسوب میشود یه بیر جسیم طبیعیی ییا بیدن عیا ض
میشود ه بر اسا آثا حیات به وجود میآید .مهمترین این آثیا عبیا تانید از :ت ذییه ،شید و
نمو ،تولیدمثل ،علم و اد اک (همان ،ی .)۶سومین نوا بلکه عالیترین نیوا نفیس ،نفیس ناطقیه
اسه .نفس ناطقه ساحه انسانی انسان اسه ه او ا از سایر جاندا ان متمایز می ند .د برخی از
علوم اسالمی مثل رلسفه اسالمی ،نفس بدون تعل به بدن با عنیوان دیگیر اسیم بیرده مییشیود.
« وح» یا «عقل» ازجمله این عناوین و اصطالحاتانید .از منظیر رلسیفه اسیالمی وح انسیان تیا
زمانی ه به بدن تعل داشته باشد ،نفس نامیده میشود ولی بعد از جدایی همیشگی از بیدن دیگیر
نفس نامیده نمیشود؛ اما د قرآن ریم نفس بعد از ترک بدن و جعه بهسو حضیرت حی هیم
نفس نامیده میشود ،اما با یک وصف اعاری .برخی از مفسرین و محدثین شیعه نفس ا موجود
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ب) مفهوم «مراتب نفس»

۴3

وحانی و مجرد میدانند ه هو یه آدمی به آن وابسته اسه و معتقدند نفس د موا د بیا عنیاو ین
وح ،عقل و قلب هم اسم برده شده اسه (ریض اشانی ،۱۴۰۳ ،ی )۶ه البته این دیید اه قابیل
ً
نقد اسه .چون بین سه مفهوم نفس ،عقل و قلب تفاوتهایی وجود دا د .نفیس دائمیا مییخواهید
حر ه ند و سیر داشته باشد و چون این حر ه خا ج از ذات نفس نیسه از یک منظیر مییتیوان
خود نفس ا عین این حر ه و عین این پو ی

دانسه .هر سی د د ون خود میلی بهسو حر ه

و پیشرره مییابد و هیچ س از وعع سا ن و آ امی ه دا د خرسند نیسه و آثا و عالئم ظیاهر
این میل وانی و نفسانی ا میتوان د دو ان مختلف زند ی انسان از سن ود ی تا جوانی و میال
به صو مختلف و با مظاهر ونا ون مشاهده رد (مصباح یزد  ،۱۳۹۴ ،ی)۳۳؛ بنیابراین نفیس،
جوهر مجرد غیرماد متعل به بدن و دا ا مراتب اسه .بیین رالسیفه مشیاء ،اشیراق و حکمیه
متعالیه د این ه آیا همه مراتب نفس مجردند یا نفس د همه مراحل تکامل خیود مجیرد ییا میاد
اسه اختالف نظر وجود دا

د.

مفاهیم سه انه «نفس اما ه به سوء ،نفس لوامه و نفس مطمئنه» ا میتوان حالیههیایی تصیو
رد ه شخصیه انسان د سطوح مختلف شد ،بیه آن متصیف مییشیود و شخصییه انسیان د
۴۴
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جریان تضاد د ونی میان جنبهها ماد و معنو ماهیه سیاختا

خیوی  ،آنهیا ا پشیه سیر

می ذا د (نجاتی ،۱۳8۴ ،ی. )۳۲5
ُ
َ
آیات متعدد د قرآن ریم د با ه ویژ یها ذاتی و جنبهها خلقیی و خلقیی انسیان اسیه.

غالب تفاسیر ،بین طبع انسان د دو جنبه تبعیه از هوا نفس یا تبعیه از خداونید ،تفصییل قائیل
نشدهاند و هموا ه طبع انسان ا بهصو ت لی اسیتعمال نمیودهانید .ازایین وسیه یه فتیه شیده
طبیعه رایی مذموم و رطرت رایی ممدوح اسه .از آیاتی ه د با ه طبیعه انسان بیان شده اسیه

اان ل َرباهِ َل ُ
َ ْ ْ َ
ُنا د» (عادییات،
و به یکی از جنبهها طبع انسان اشا ه رده اسه ،آیه شیریفه « ِإن ال ِإنس ِ ه

 )۶اسه .عالمه طباطبایی ذیل تفسیر این آیه ،طبع انسان ا بهصو ت تلویحی به دو ساحه تقسییم
می ند :طبع نفس را و طبع رطرت را (طباطبایی ،۱۳۹۰ ،ی .)۳۴۶طبع انسان ممکن اسه اه از
هوا نفس پیرو ند و اه بر نفس خود چیره شود؛ بنابراین میتوان طبع تابع هوا نفس ا «طبع
ِ
نفس را» نامید .د مقابل ،طبعی ه از مسیر ح منحرف نشده باشد و طب رطرت و ذات انسیانی
حر ه رده باشد ا «طبع رطرت را» نام مینهیم .بنابراین ،طبع رطرت را د استا رطرت الهیی

اسه و طبع نفس را ت ییر جهه از مسیر رطرت خدادوستی به عصیان و دشیمنی بیا خداسیه یه
حاصل تبعیه از هوا نفس و شیطان اسه (شکل .)۲
شکل  :2مسیر پیدای دو طبع مختلف رطرت را و نفس را

د جمعبند  ،میی تیوان تنیاظر حیداقلی بیین مفیاهیم دینیی بییان شیده د بیاال بیا مفیاهیم
وانتحلیل ر (نهاد ،من و ررامن) برقرا رد .طبع اولیه انسان مربوط بیه مرحلیه قبیل از تکلییف
اسه .سپس د مرحله بعد از تکلیف و تمییز خوب و بد ،عنوان طبع نفس را و طبع رطرت را قابل
1

ا بسه اسه .باید توجه داشه ه مبنا تقسیمبند مرحله تمییز و تکلیف اسه ه داییر میدا
ثواب و عقاب اسه ،حالآنکه سیر ایجاد من و ررامن از نهاد ،راقد این مبناسه؛ بنابراین ،نمیتیوان
نهایه اینکه به نظر می سد پایگاه «نهاد» و «طبع اولیه» د یک مفهیوم قابیلجمیع باشیند و آن
اینکه هر دو آنها مربوط به مرحله شکل یر

وان و ناظر به دو ه قبل از تربیه از سو خیانواده

و جامعه اسه .همچنین طبع رطرت را و نفس را ،مربوط به بعد از آموزش و عبو از مرحله تمییز،
تکلیف و د نتیجه تشخیص خوب و بد اسه .ا ر ررد بتواند طب تربیه و آموزشهایی ه د یاریه
رده اسه نسبه به خواستهها طبع اولیهاش نترل و مدیریه داشته باشد ،طبع رطرت را ا رعال
رده اسه د غیر این صو ت ،بهسو هواپرستی و نفسپرستی سیوق پییدا میی نید .طبی مبیانی
پی فته ،اصاله با طبع رطرت راسه ،لیذا ا یر اشیتباهی نییز انجیام داد ،نفیس لوامیه موجیب
ً
احسا ناه و پشیمانی د و میشود ه معموال متناظر با ررامن د نظر ررته مییشیود .بیر ایین
اسا  ،ررامن جزئی از طبع رطرت را خواهد بود و پایگاه مستقلی نیسه.
 .1این مبنا با الهام از دید اه عالمه طباطبایی اسه (  .ک :طباطبایی ،1۳۹۰ ،ج ،۲۰ی.)۳۴۶
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بهطو امل تطاب

املی بین این دو تقسیمبند ایجاد رد.

۴5

از سو دیگر ،آیی ات نکیوه

انسیان یه د مقیام بییان نقیاط عیعف انسیان اسیه ،د واقیع

هشدا هایی برا ایمنی انسان د برابر خطرات و د صدد تبیین سود و زییان طبیعیه انسیان اسیه
(جواد آملی ،۱۳8۹ ،ی .)۲۱5چهبسا صحیح اسه ه این ونه آیات ا از میواعظ قیرآن بیدانیم
(محمد عزت ،۱۳8۳ ،ی .)۳۳۶بهعبا ت دیگیر ،آییات نکیوه  ،د مقیام آ یاه یردن انسیان از
سازو ا عملکرد شیطان به عنوان عامیل بیرونیی اغیوا انسیان و بییان نقیاط عیعف نفیس انسیان
(ریروز  ،۱۳۹۳ ،ی )۱۴۳بهعنوان عامل د ونی سقوط انسیان اسیه .بیر همیین اسیا  ،انسیان
عالوه بر مراقبه بیرونی ،باید خود مراقبتی ا نیز بیاموزد و قرآن ریم این آموزش ا انجام میدهید.
مراد از «جهاد ا بر» د وایه نبو

ه ررمود «جئتم من الجهیاد األصی ر ،إلیی الجهیاد األ بیر»،

جهاد با نفس اسه (شریف ،۲۰۰۰ ،ی.)۳۶

ا رچه رطرت انسان بالقوه متضمن تضاد میان خیر و شر ،رضیله و ذیله ،اطاعه و معصییه
اسه (نجاتی ،۱۳8۴ ،ی ،)۳۲۲همچنین اه صواب و ناصواب برا انسیان معلیوم شیده اسیه و
توان استنتاج ح ا از باطل دا د( 1شمس ،)۱۰-8 :اما طبیعه انسان نسیبه بیه ایین دو اه خنثیی
نیسه ،بلکه خداوند عالوه بر بیان اه و آموزش خود مراقبتی« ،رطرت خداجو و تبدیلناپذیر» ا د
۴6
پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ پاییز و زمستان 13۹۹

انسان قرا داده اسه ( 2وم .)۳۰ :بر همین اسا  ،جانب میل به خیر د انسان غالب بر میل به شر
اسه (حمد

زقزوق ،۲۰۰۳ ،ی.)785

د نهایه« ،من» ه د واقع از «نهاد» نشأت می یرد ،این قد ت ا دا د تا بیر اسیا الگوهیا
ا ائهشده توسط «ررامن» ،تمایالت ،نیازها و د ل سیائ هیا موجیود د «نهیاد» ا د ابطیه بیا
محیط خا ج تنظیم و نترل ند .همچنین ،اینکه انسان د مواجهه بیا ناهنجیا هیا ،اشیتباهات و
معاصی خود ،خود ا مقصر دانسته و مالمه می ند ،مخالفتی با آموزههیا اسیالمی نیدا د ،چیه
اینکه تعابیر د قرآن ریم مبنی بر وجود «نفس مالمیه یر» مییتوانید مؤ یید ایین معنیا باشید

3

(قیامه.)۲ :

از سو دیگر وجود نوعی تضاد وانی د وجود انسان ،از آیات قرآن ریم قابلبرداشیه اسیه.
اب َم ْن َد َّس َ
َ .1ف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َر َها َو َت ْق َ َاهاَ ،ق ْد َأ ْف َل َح َم ْن َز َ
کاهاَ ،و َق ْد َخ َّ
اها
ََ
ُ َْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
الن ِاس لا ْیعل ُم َن
الدین القیم ولُن أکثر
لد ِین َح ِنیفا ِفطرت الل ِه ال ِتی فطر الناس علیها لا تب ِد
 .2فأ ِق ْم َو ْج َهك ِل ِ
یل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك ِ
َ
ََ ُْ ُ َ ْ
 .3ولا أق ِسم ِب
النف ِس الل َ َامةِ

چه اینکه انسان ازنظر شخصیه دا ا سلسیلها از خصوصییات حییوانی اسیه یه د نیازهیا
جسمانی متبلو اسه و این نیازها به خاطر حفظ ذات و بقا نوا باید ا عا شود .همچنیین ،دا ا
صفاتی ملکوتی اسه ه د اشتیاق وحی نسبه به شناخه ،ایمان و عبادت خیدا متعیال نمیود
دا د .لذا اهی میان ایین دو نیوا خصوصییه شخصییتی ،تعیا ض پیی مییآیید بیه ونیها

یه

وحانی قرا می یرد .انسان این نزاا د ونی ا بیین دو

خواستهها جسمانی د تعا ض با نیازها
ً
جنبه شخصیتی احسا می ند و اصالتا زیربنا مسئولیه و حسابرسی انسان ،انتخاب اهحل این
تضاد اسه (نجاتی ،۱۳8۴ ،ی ۳۱۶و  .)۳۲۰آیاتی از قرآن ریم به حاله نیزاا مییان جنبیههیا
جسمانی و وانی انسان نیز اشا ه می

ند (نازعات ۴۱ - ۳7 :و قصص 7۹ :و .)8۰

۴7

بر این اسا  ،نفس انسان از مرحله ود ی با رطرتی بکر ،د مسیر دو انه مخییر اسیه .ا یر
تحه ررمان نفس اما ه قرا یرد ،د حقیقه دچا بیا اد ی شخصیه شیده اسیه و د صیو ت
تداوم به پایینترین سطح شخصیه انسانی سقوط می نید و بیه تعبییر قیرآن یریم ،از حییوان نییز
پسهتر میشود .از سو دیگر ،ا ر با مراقبه ،آموزش و محاسبه نفس سعی د تعیالی رطیرت پیاک
خود داشته باشد ،د نهایه میتواند بین خواستهها جسمانی و وانی تعادل ایجاد ند و به مرحله
شخصیه سالم و متعادل برسد (شکل .)۴
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شکل  :4نفس د مسیر شد یا تنزل شخصیتی

مقایسه الگویی پایگاههای شخصیت با مراتب نفس

برا رهم بهتر ناخودآ اه و پایگاهها شخصیه ،دانشمندان آن ا با مفاهیم مشیابه د علیوم دیگیر
مقایسه می نند .این نوا مقایسه برا تقریب به ذهن ،بر اسا منابع دینی نیز امکیانپیذیر اسیه.
ً
البته تناظر به شکل امل وجود ندا د بلکه صررا می توان بیین مفیاهیم دینیی مربیوط بیه انسیان بیا
مفاهیم سه انه شخصیه؛ نهاد ،من و ررامن ،ا تباط برقرا رد.
الف) رویکرد فلسفی

ً
اه دادن اندیشهها رروید به اندیشههایی امال وانشناختی و عدم توجه به ابعیاد رلسیفی آن،
ً
موجب شده اسه به رروید صررا بهعنوان یک وانتحلیل ر یا بیولوژیسه توجیه شیود (حیید ،

 ،۱۳۹۱ی .)۴بااینحال ،برخی از اندیشمندان با ویکرد رلسفی به نظریات و نگاه ردهاند.
اجر تریگ 1د تاب نظریاتی د باب طبیعه انسان ،ساحهها شخصیه رروید ا با نظرات
نهاد» رروید با «قوه غاذیه نفس» ارالطیون مطیاب اسیه
ارالطون مقایسه رده اسه .به عقیده او « ِ

بهجز اینکه دومی بسیا خودآ اه اسه .بین «ررامن» و «عنصر وحی» ،بهخصوی تا آنجا ه هیر
۴8
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شخص میتواند منشأ ناه باشد ،میتوان مقایسه رد و «من» رروید با «عنصر عقالنیی» ارالطیون
ِ
شبیه اسه .ازنظر رروید ،د ک اخالقی ما از ناه ،تجلی شمک بین مین و ریرامن اسیه .نتیجیه
ععف من ،اعطراب اسه و هدف وانتحلیل ر تقویه خود اسه تا بتواند بیر عوامیل نفیوذ
تسلط بیشتر داشته باشد .با این بیان ،ویا حقیقه انسان ا د من ،یعنی عنصر عقالنی مییدانید
(بخشای  ،۱۳8۰ ،ی.)۱۶7
د حکمه صد ایی ،نفس از نشئهها و مراتیب مختلفیی یذ میی نید زییرا حقیقتیی واحید و
مشکک اسه (صد الدین شیراز  ،۱۳85 ،ی .)۱۱5نفس نخسه بهصو ت جسم ظاهر میشود،
آنگاه از طری حر ه جوهر به نفس نباتی ،نفس حیوانی و سرانجام نفیس ناطقیه انسیانی تبیدیل
میشود .دید اه مشهو مالصد ا د اعتقاد به «جسمانیه الحدوث و وحانیه البقیاء» بیودن نفیس،
ناظر به همین حقیقه اسه (صد الدین شییراز  ،۱۳۶8 ،ی .)۳۹۰ازنظیر صید ا نفیس حییوانی
جوهر مجرد اسه ه به بدن حیوانی تعلی

ررتیه اسیه (صید الدین شییراز  ،۱۴۱۰،ی.)۴۲

نفس حیوانی د بدن انسانی د اثر تحول و تکامل ه د نتیجه توسعه اد ا ات و معلومیات حاصیل
1. Roger Hugh Trigg

میشود به نفس ناطقه یا نفس انسانی ا تقاء مییابد .طب رلسفه اسالمی هر مرتبیه از نفیس ییا هیر
نوا از نفس دا ا قوا خاصی اسه .نفس انسانی دا ا قوا د ونی و بیرونی اسه .مراد از قوا
بیرونی حوا پن انه اسه ه د ّم و یف آن بین رالسفه اسالمی اختالفنظر وجود دا د .قوا
ّ
داخلی نفس عبا تاند از :قوه خیال ،قوه متخیله ،حس مشترک ،قوه وهم ،قوه حارظه و قوه متفکیره.
د با ه م و یف این قوا هم بین رالسفه اسالمی اختالفنظر اسیه .ازنظیر صید ا نفیس د عیین
وحدت و بساطه با قوا خود عینیه دا د و یکی از اصیول اساسیی علیم الینفس صید ایی اصیل
«النفس ری وحدتها ل القو » اسه (صد الدین شیراز  ،۱۴۱۰ ،ی.)8
سه نوا نفس (نباتی ،حیوانی و ناطقه یا انسانی) یا سه مرتبه از نفس ریا غ از جزئییات آن ،میو د
اجماا همه رالسفه اسالمی اسه و میتواند با تقسیمبند سه انه د وانتحلیل ر شباهههیا و
اشترا اتی داشته باشد .نهاد ا میتوان تا حد متناظر با نفس نباتی و نفس حیوانی دانسه .ریرامن
با نفس ناطقه تناظر آشکا

دا د .من مشابهه و مقا نه و یژها بیا نفیس حییوانی و نبیاتی نیدا د

مگر اینکه د انتخاب خطا ند .از سو دیگیر ،ا یر مین ،اه صیواب پیی

ییرد بیا نفیس ناطقیه

مشابهه خواهد داشه.
۴۹

محو عرران عملی ،سلوک الی اهّٰلل و هدف آن ،طها ت نفیس اسیه .بیر اسیا دیید اه عرریانی،
نفس انسان یک حقیقه بیشتر نیسه ولیی د مقیاطع مختلیف ظهو هیا

ونیا ون دا د .د ایین

ویکرد ،نفس هفه مرحله تطو دا د و عا ف باید خود ا به مرحلیه هفیتم یه پربیا ترین حالیه
نفس اسه برساند .پرواعح اسه ه این هفیه منیزل نشیان از پیذیرش نیوعی حر یه و انقیالب
د ونی برا نفس اسه:
 .1نفس اماره یا نفس حیدانی :غلبه د نفس اما ه با قوه حیوانی و ماد اسه( 1یوسف .)5۳ :انسان
د این حاله ،هم آمر اسه و هم مأمو  .بیه اقتضیاء غراییز خیود آمیر و نیاهی اسیه و بیه اعتبیا
مخاطب نفس خود و عامل ،مأمو خواهد بود.

 .2نفبس لدامبه :این حاله نفس ،میان نیک و بد تمییز مییدهید و انسیان ا از ا تکیاب بیه بید

 .1إ َن َ
الن ْف َّس َل َأ َم َارة ب ُ
الس ِء
ِ
ِ
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ب) رویکرد عرفانی

1

می ترساند ولی این امر د ونی ععیف اسه و تأثیر سنگینی ندا د (قیامیه .)۲ :نفیس انسیانی د
این مرحله از ظهو خود ،بهعنوان وجدان سرزن

ر ،مراحلی از ایمان و پا ی ا طی رده اسیه و

مراتبی از ملکات راعله ا دا اسه .ازآنجا ه قوه ا اده و عقل هنوز قد ت و نفوذ امل برا منیع از
بد ندا د ،اغلب د سنجیدن نیک و بید بیه خطیا میی ود ولیی بعید از ا تکیاب یا بید ،نیوعی
ناخرسند و دلتنگی مضطرب ننده ،آ ام او ا سلب می ند.

 .3نفس ناطقه یا متفر:ه :د این منزل قوه تمییز ظهو امل مییابد ولی بییانگر آن نیسیه یه د

مراحل پیشین ،نفس ناطقه وجود نداشته اسه بلکه مقصود این اسه ه د ایین مرحلیه بیا میال
قد ت خود جلوه ر میشود مانند شب چها دهم نسبه به هالل .قد ت نفس د ایین مرحلیه میزد
وششی اسه ه با الهام از وحی از طری تربیه ،تهذیب و تز یه حاصل شده اسیه( 2عنکبیوت:
 .)۶این سه مرحله برا انسان سالک ،دو ه ام ردن نفس و قرا دادن قوا نفیس د مسییر صیالح
اسه .از سو دیگر ،امروزه د میان ملهها متمدن متیر سیی پییدا مییشیود یه بیه لیی از
تشخیص نیک و بد عاجز باشد .وجود آثا علمی ،رلسیفی و اخالقیی نیزد همیه ملیههیا داللیه
می ند ه نوا بشر از حیث قوه تشخیص نیک و بد چندان رقیر نیسه بلکه تا آن د جه ه بتوانید او
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ا به زند ی صحیح اهنمایی ند از قوه تعقل و تفکر بهرهمند اسه.
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 .۴نفس ملهمه یبا عاقلبه :برزخی بین سه مرحله قبل و سه مرحله بعد اسه .د این مرحله نفس با

ا اده خود اوامر عقل ا اطاعه می نید( 3شیمس 7 :و  .)8د ایین مرحلیه قیوا حییوانی آخیرین
د جات قوت خود ا به ا میبندند تا حیات خود ا حفیظ ننید و از ایین جهیه هیم د اوعیاا
سیاسی و اجتماعی نوا بشر و هم د دل سالک ،انقالبهایی سر میزنید ولیی د نهاییه بیا الهیام
نو انی بر نفس حیوانی پیروز میشود( 4عنکبوت .)۶۹ :د این مرحله ،سالک م یم ثمیره شییرین
زحمات

ا میچیند.

 .۵نفبس مممننبه :د این حاله ،قوه تعقل و ا اده عقلیی تکامیل یارتیه و جنیگ بیا نفیس خاتمیه
مییابد و نفس حیوانی امشده عا ف ،از تحریکها و هیجانها نفسانی آزاد میشود .ایین مقیام،
َ
ََ ُْ ُ َ ْ
 .1ولا أق ِسم ِب
النف ِس الل َ َامةِ
ََ ْ َ ََ َ ََ َ ُ َْ
 .2ومن جاهد ف ِإنما یج ِاهد ِلنف ِسهِ
َ .3و َن ْفس َو َما َّس َ َاهاَ ،ف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َر َها َو َت ْق َ اهاَ
ٍ
َ
َ
َ
َ .4وال ِذ َین َج َاه ُدوا ِف َینا ل َن ْه ِد َین ُه ْم ُس ُبل َنا

َ

مضمون آیه « َو َرف ْع َن ُاه َمکاناا َع ِلیاا» (مریم )۱۹ :اسه ه از آن به مقام محمود تعبیر شده اسه .د این
مرحله ،انسان حیوان ناط نامیده نخواهد شد بلکه انسان خالص یعنی حقیقی خوانده میشود.
 .۶نفس راضبیه :مقام عش و واد

عا و تسلیم اسیه .د ایین مرتبیه ،نفیس انسیان بیه محیک

امتحان سنجیده میشود تا صاری و خلوی خود ا پایدا ند .عیا و خرسیند از طیرف عاشی
اسه ،ولی این عاش از عا معشوق بهطو امل مطمئن نیسیه بلکیه رقیط آثیا از خرسیند
محبوب ا اهی احسا می ند.
 .7نفس م:ضیه یا نفبس کاملبه :باالترین مقام مال نفیس ،مرحلیه یگیانگی نفیس ناطقیه بیا وح
ملکوتی اسه چرا ه د این منزل ،نفس میرهمد یه خیدا متعیال عیا خیود ا بیه او اظهیا
می ند :ا ررزند آدم ،من دلباخته توأم و این برا تو پنهان اسه ،پس تو دلباخته من باش .د ایین
مرتبه معنی آییه  ۲7و  ۲8سیو ه رجیر یه ررمیود «ا نفیس مطمئنیه ،بیهسیو پرو د یا ت بر یرد
د حالی ه خشنود و خداپسند » 1به سه مرحله اخیر تز یه نفس اشا ه و داللیه دا د (انصیا یان،
 ،۱۳8۶ی ۱۶۹و موسو تبریز  ،۱۳87 ،ی.)۲۲۱
همچنین ،از منظر عرران مجموعه نظام هستی از مبدأ تا معاد «دایره وجودیه» ا شکل میدهید.
این دایره از دو نیمقو نزول و صعود تشکیل شده اسه .طیرق الیی اهّٰلل د قیو صیعود دو دسیته
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اسه :صراط مستقیم وجود و سلو ی .انبیا مأمو ِ دعوت به صراط مستقیم وجود نیستند ،چیون
صراط مستق یم وجود مسیر قهر سیر موجودات اسه و نیاز به دعیوت نیدا د( 2شیو .)5۳ :
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صراط مستقیم وجود مقابل ندا د و همه اهها ا شامل میشود ،برخالف صراط مسیتقیم سیلو ی
ه انسان ا د سیر صعود بهسو اسمها جمالی و لطفی خداوند می ساند و موجیب دو

از

نامها جاللی و قهر خدا میشود (امینی نژاد ،۱۳۹۰ ،ی)5۳۹؛ بنیابراین صیراط مسیتقیمی یه
انبیا انسانها ا به سلوک آن دعوت می نند ،غیر از صراطی اسیه یه غضیب شید ان و مراهیان
میپیمایند( 3حمد.)7 - 5 :

بنابراین ،سیر نفس ناطقه تا نفس مرعییه د قیو صیعود و د صیراط مسیتقیم سیلو ی دامنیه

َ
ْ
َُ
َْ
ََ
َ .1یا أی ُت َها النف ُس ال ُم ْط َم ِئنة ْار ِج ِعي ِإلی َر هب ِك َر ِاض َیة َم ْر ِض َیة
ُْ
َْ
ََ َ
َ
ِ .2ص َر ِاط ا َلل ِه َال ِذی َل ُه َما فی َّ
ات َو َما فِی الأ ْر ِض ألا ِإلی ا َلل ِه ت ِص ُیر الأ ُم ُر
الس َم َاو ِ
ِ
َ َ
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ
َ
ْ َ
َ ُ
الض ِال َ
الص َر َاط ُ
الم ْس َت ِق َ
ین
المغض ِب عل ِیهم ولا
یم ِص َر َاط ال ِذ َین أ َنع ْمت َعل ِیه ْم غ ِیر
 .3اه ِدنا ِ

موسییع ی دا د .بییا اییین تفسیییر

ییه از مراتییب نفییس بیییان شیید ،ابطییه اییین مفییاهیم بییا مفییاهیم

وانتحلیل ر د شکل زیر قابل ترسیم اسه.
وحیانی
با توجه به اینکه «من» د وانتحلیل ر به جهه مبانی انسانشناسانه آن ،بیه مرتبیه
ِ
وان ررد اشا ه ندا د ،بنابراین د یک نگاه جزئیتر و با توجه به مفاهیم اسیالمی ،مییتیوان «نهیاد،
ِ

من ،ررامن» ا د سیر تطو نفس قرا داد به ونها

ه «نهاد» ا با نفیس امیا ه« ،مین» ا بیا نفیس

ناطقه و «ررامن» ا با نفس لوامه متناظر دانسه .نفس ناطقه هر چه بر اسا عقیل و ا اده عقالنیی
عمل ند و د مدیریه مهذبانه د تحریکات نفس اما ه بکوشد ،مراتب آن ا شد میدهد تا اینکه
به مال خود د مرحله نفس مطمئنه برسد .این مرحله ناظر به مرحله بعید از تکلییف و تشیخیص
صواب از ناصواب اسه .طب این بیان ،نفس انسان الجرم باید مراحل حیوانی ا تجربیه نید و د
صو ت تربیه و تهذیب نفس میتواند مراحل مال ا طی ند و حیوانییه د ون ا لجیام زنید .د
این صو ت میپذیریم ه طبع اولیه انسان خودمحو اسه و تمایل انسان د بدو تولد به متشهیات
ماد اسه.
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شکل  :۳مقایسه «مراتب هفه انه نفس» د ویکرد عررانی با «پایگاهها سه انه شخصیه» د ویکرد وانتحلیل ر

د قرآن ریم «نفس» به معنا ذات و حقیقیه شییء آمیده اسیه رچیه مصیادی ییا «وجیوه
َ

َ

ْ ْ

َ

معانی» هفه انها برا آن فته شده اسه .آیه « َو ل َق ْد َخل ْق َنا الإن َ
سان َو َن ْعل ُم ما ُت َ ْسا ِ ُس ِباهِ َن ْف ُس ُاه»
ِ

(ق )۱۶ :ازجمله آیاتی اسه ه نفس د آن به معنا «طبیعه اولیه حا م بر انسان» اسه .به ایین
معنا ه انسان دا ا یک حقیقه واحد اسه ه قابلیه دا د حاالت مختلفی ازجمله لذتجیویی،
خودیابی ،مالمه و اطمینان ا به خود بگیرد .هر اه لمه نفس و مشتقات آن د با ه انسیان بیه یا

رته اسه ،ذات و حقیقت مراد اسه ه د زبان را سی از آن به «خود» تعبییر میی نییم (شیا ر،
 ،۱۳7۹ی .)۱۱البته مراد از واژه «خود» د اینجا ،غیر از «خود ییا مین» (نماییانگر خیرد و عقیل
سلیم) د وانتحلیل ر اسه ،چه اینکه خود د را سی معنا عامتر نسبه به «خود» د ایین
مکتب وانشناسی بهطو خای دا د و به پایگاهها شخصیه نظر ندا د.
ج) رویکرد تفسیری

از دید اه تفسیر  ،تبیین دیگر د با ه مفاهیم نفس و مراحل آن وجود دا د:

 .1نفس ملهمبه :اولین نفسی ه د انسان شکل می یرد نفس ملهمه اسه و خدا به آن تقیوا رایی

ا الهام رده اسه .انسان با این ودیعه خداداد ( نفیس ملهمیه) نسیبه بیه رجیو و تقیوا آ یاهی

َ َ
1
ُ
دا د (شمس 7 :و  .)8رجو شیامل وسوسیه نییز مییشیود چنانچیه د آییه «و ن ْعل ُام ماا ت َ ْسا ِ ُس ِباهِ
َن ْف ُس ُاه» (ق )۱۶ :بیهصییو ت مصیداقی بیییان شیده اسییهَ .و ْس َیوا از یشییه «و ّ » (ابین رییا ،

 ،۱۴۲۰ی )7۶به معنا صدا

وشن و آهنیگ خفیی و آ ام اسیه و « َو ْس َو َسیه» اندیشیه زشیه و

نا وا ا ویند ( اغب اصفهانی ،۱۳7۴ ،ی 8۶۹و مصطفو  ،۱۴۳۰ ،ی)۱۲۴؛ بنابراین ،این مرتبیه
از نفس منشأ صیرو ت اسه چون تعیین ننده مسیر بعد اسه و بستگی به انتخاب و بین تقوا و
 .2نفبس مسبدله :نفس توجیه ر اسه و غیر از نفس اما ه و بهنوعی مقدمه آن اسه چرا یه انسیان

نفس اما ه ا میشناسد و میداند آنچه امر می ند معصیه اسه و ا ر مرتکیب نیاه شید ممکین
اسه وز توبه ند .د حالی ه انسان نفس مسوله ا نمیشناسد زیرا او ا به زشتی امر نمیی نید
بلکه اغوا می ند و زشتیها ا زیبا نشان میدهد .نفس مسوله مانند یک وانشنا زبردسه ،تمام
خصوصیات وانی شخص ا می داند و نسبه به تمایالت هر ررد آ اهی دا د .به همیین دلییل هیر
س ا طب شخصیه خود میرریبد .اینکه براد ان یوسف ۷تصمیم به قتل و

ررتنید آن ا نیزد

خود پسندیده نمیدانستند اما بعد از مشو ت به این نتیجه سیدند ه او ا بیه چیاه بیندازنید و ایین
تصمیم دوم ا بهجا و مناسب یارتند .بعیدها د میاجرا اعتیراف ،حضیرت یعقیوب ۷بیه ایشیان
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
کم أ ْم ًرا» (یوسف .)8۳ :نفس مسوله ،به چاه انیداختن یوسیف ا بیرا
ررمود« :بل سوله لکم أنفس
براد ان زیبا جلوه داد (جواد آملی ،۱۳77 ،ی ،)۱چنانکه تروی
َ َْ
ُ
َْ
َْ
َ .1و نف ٍس َو َما َّس َ َاها ،فأل َه َم َها ف ُج َر َها َوتق َ َاها

وسالهپرسیتی د برابیر دیید ان
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رجو دا د.
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سامر بهصو ت زیبا تجلی رد و ازاین و به آن اقدام رد (همان ،۱۳۹۲ ،ی .)۶7لذا اولین بیا
ه نفس شروا به هزنی می ند از اه «تسویل» اسه و نه «اما ه بالسوء» (همان ،۱۳8۲ ،ی.)5
 .3نفس اماره به سدء :محصول سوء اختیا انسیان ،والیدین ییا جامعیه اسیه .بیرخالف دیید اه
عررانی پی فته ،انسان با نفس اما ه به دنیا نمیآید و مجبیو بیه عبیو از آن نیسیه و د صیو ت
حسن اختیا و تربیه صحیح انسان به واد نفس اما ه وا د نمیشود.
 .۴نفبس لدامبه :این نفس ،انسان ا به خاطر انجام معاصی سرزن می ند .ا ر نفس لوامه دچیا
وسوسهها شیطانی شود آنقد انسان ناهکا ا مالمه می ند تا از حمه ح ناامید شود و آن
«نفس لوامه شیطانی» اسه؛ اما د صو ت مالمه بر ناه ه منجر به ترک ناه شود« ،نفس لوامیه
حمانی» اسه .ا ر انسان دچا هیچ خطایی نشود ،این نفس لوامه ه د نهان انسان ذخییره شیده
ً
اسه اصال رعال نمیشود ،مانند اولیاءاهّٰلل.
 .۵نفس مممننه :نفسی اسه ه به خاطر ا تباط با خدا لذت مناجیات ا چشییده و بیه «آ امی
بانی» سیده اسه .ا ر انسان طب رطرت الهیی شید نید دیگیر مبیتال بیه نفیس امیا ه و لوامیه
ً
نمیشود و مستقیما از نفس ملهمه به نفس مطمئنه می سد.
5۴

 .۶نفس راضیه :مرتبها اسه ه انسان از خدا اعی اسه.
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 .7نفس م:ضیه :مرتبها اسه ه خدا نیز از انسان اعی اسه (همان.)139۵ ،
بر اسا این تبیین ،ا رچه وجود انسان مستعد پیدای نفس لوامه و اما ه اسه ،امیا ایینهیا د
بدو امر رعال نیستند بلکه ،خدا متعال انسان ا با رای به نیکیها آرریده اسه .انسان به رطیرت
خداداد اش ح ا از باطل تشخیص میدهد چه اینکه هر نفسی به تقوا و رجو خود ُم َلهم اسیه
(شکل  )۶ولی تقویه شهوت و غضب باعث پدید آمدن ملکه استکبا میشود .نفس متکبر نیز بیه
عمل باطل خود جذب شده و توجه به ح ندا د .وقتی عمل انسان بیرای جلیوه یر شیود ،حی و
باطل ا تشخیص نمیدهد .د چنین حالتی ح و باطیل د نظیرش مشیتبه مییشیود (طباطبیایی،
 ،۱۳۹۰ی )۲۱زیرا مسیر اد ا ات صحیح بر و بسیته شیده اسیه( 1جاثییه .)۲۳ :ایین اریراد د
صو ت عدم توبه خسا تدیدهترین اررادند چون به تصو اینکه ا خوبی میی ننید ،د عیالله
ررو می وند ( 2هف ۱۰۳ :و .)۱۰۴
َ َ
َ َََ َ
یت َمن َات َخ َذ إ َله ُه َه ُاه َو أ َّضل ُه ا َلل ُه َعلی ِع ْل ٍم َو َخ َت َم َعلی َّس ْم ِعهِ َو َق ْلبهِ َو َج َع َل َعلی َب َّصرهِ غِ َ
شاوة
 .1أ فرأ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
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کتابه وراء ظه ِرهِ * فس ف یدع ثب را
کت َابه ِب َی ِم ِینهِ * ف َّس ْ ف ُی َح َّاس ُب ِح َّسابا ي ِسیرا * َو َینق ِل ُب ِإلی أه ِلهِ َم ْسر ورا * وأما من أوتِي ِ
 .2فأما َم ْن أوت ِ َي ِ
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ً
بر این اسا  ،انسان برا سیدن به مال اصال نیاز به تجربه و عبیو الجیرم از نفیس مسیوله ،امیا ه و
ّلوامه ندا د؛ بنابراین ،او میتواند با تربیه صحیح و حفظ رطرت پاک الهی ،بیدون آلیوده شیدن بیه معاصیی
طی طری ند و به مقام اطمینان و عایه برسید .حقیقیه وجیود نفیس و وان انسیان ،یدح و تیالش و
1
پو ی اسه و انسان موظف اسه این حر ه ا جهه دهد و د مسیر صحیح هدایه نید (انشیقاق.)۶ :
د آیه دو نوا هدف برا این حر ه ذ ر شده یکی اصل حر ه و مالقات ه امر قطعیی و جبیر اسیه،
دوم یفیه مالقات ه امر اختیا اسه ه برا جههدهی به این حر ه جبر  ،باید اعمال شیود .ا یر
انسان برا این حر ه جبر  ،جهه د ستی انتخاب رده باشد ،مالقات با پرو د ا ش بیه ونیها اسیه
ه خشنود و ا به همراه دا د و ا ر د حر ت جهه صحیحی ا دنبال نکرده باشد ،موجیب تلیخ یامی
و میشود .ازاین و ،وقتی حر ه نفس ا نسبه بیه هیدف آن مییسینجیم خیواهیم دیید یه از ییکسیو
انجذابی بهسو خدا اسه ،یعنی خدا انسان ا بهطرف خودش سیر میدهد .از سو دیگیر ،حر تیی اسیه
ه نفس انجام میدهد (مصباح یزد  ،۱۳۹۴ ،ی.)۳۴
آنچه د وانتحلیل ر به آن پرداخته نشده اسه ،بیان نهایه تحر یات نفیس اسیه یعنیی د
آموزهها دینی این تحرک و تنازعات د ونی میان ساحههیا مختلیف نفیس ،د حر یه و سییر
بهسو مبدأ هستی تعریف میشود بهطو ه این شمک د ونی انسان د نهایه و ا د سعیر
میاندازد یا موجب سرو و میشود( 2انشقاق .)۱۱ - 7 :حالآنکه ،د وانتحلیل یر  ،نهاییه
چیز ه به آن پرداخته میشود بر سی وابط سه ساحه نفس اسه و ا ر تعادل بین آنهیا ایجیاد
نشود منجر به بیما وانی میشود.

تفاوت این دید اه تفسیر با دید اه عررانی پی

فته د این اسیه یه نفیس بیدو د دیید اه

تفسیر «نفس ملهمه» اسه برخالف دید اه عررانی ه «نفس اما ه» نقطه شیروا اسیه« .نفیس
ناطقه» د دید اه تفسیر بهصو ت جدا انه حضو نیدا د امیا د دیید اه عرریانی یکیی از منیازل
سلوک نفس برا عا ف اسه« .نفس مسوله» یکی از ابعاد نفسی اسه ه بر اسیا سیوء اختییا
رعال میشود اما این بخ د سیر تطو عررانی نفس بهصو ت مجزا بیان نشده اسه .تکامل نفس
د دید اه عررانی د مسیر یکطرره اسه ه از «نفس اما ه» شروا و د نهایه به «نفس اعییه»
ً
ختم میشود ،اما د دید اه تفسیر دو انتخاب منجر به دو مسیر امال متفاوت میشیود یه د دو
جهه مخالف هم قرا دا ند.
این دو دید اه همدیگر ا نفی نمی ننید و قابیلجمیعانید یعنیی ابطیه ایین دو دیید اه عمیوم و
خصوی مطل اسه به ونها

ه دید اه تفسیر نسبه به دید اه عررانی وسیعتر اسه .بیه تعبییر

دیگر ،دید اه عررانی رقط به یک بعد نظر داشته و از بعد دیگر غفله رده اسه و از مرحله میؤخر
شروا رده اسه و نقطه شروا ا نفس اما ه میداند حالآنکه بعد از طی چند مرحله نوبه به نفس
اما ه می سد .وجه تمایز آنها د توجه یا عدم توجه به «منشأ اثر بودن» نفیس د بیدو امیر اسیه.
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تسویل ند (زشتی ا زیبایی نشان دهد) و هم به بد امر ند .ولی اینها منوط به تحریک شیدن و
سپس «اجازه منشأ اثر شدن» اسه .حدیث حضرت امیرالمیؤمنین علیی علییه السیالم یه ررمیود
«بد د طبع و خو هر س پنهان اسه ،ا ر انسان بر آن چیره شد ،همچنان د نهان مییمانید و
ا ر چیره نشود ،آشکا میشود»( 1شیریف الرعیی ،۱۴۱۴ ،ی )5۰۶اشیا ه بیه همیین معناسیه.
توعیح آن ه همراه با تولد انسان (تعل

وح به بدن و ایجاد نفس) نفس مسوله و امیا ه نییز بیالقوه

وجود دا د .همانطو ه نفس ملهمه ه رجو و تقوا هر دو به آن الهام میشیود د او حاعیر اسیه
با این امتیاز ه با رطرت خداجو خل شده اسه( 2آقاجمیال خوانسیا  ،۱۳۶۶ ،ی )۱۶۱چرا یه
خدا انسان ا خنثی و بدون رای یا با رای به بد ها خل نکرده اسه ،بلکیه د بیدو خلقیه،
رطرت خدایی و رای بهخوبی ا د او به ودیعه نهاده اسه.
َ
َ ُ
بیعة کل َأحد ،فإن َغ َل َب ُه ِ ُ َ
َ
یغل ْب ُه ظ َه َر
صاح ُبه َبط َن و إن لم ِ
کام ٌن فی ط َ ِ ِ ٍ
 .1الشر ِ
ََ َ َ َ َ ْ
 .2ف ْط َر َت َ َ َ َ
اَّلل
اَّلل ال ِتی فط َر الن َاس عل َیها ال ت ْب ِدیل ِلخل ِق ِ
ِ
ِ

بعد از مرحله تکلیف و تمییز خوب و بد ،د اثر تحریکات محیطی و رطرتزدایی ،نفس شیروا
به تسویل می ند و زشتی ا زیبایی نشان میدهد .ا ر انسان د تشخیص خوبیها از بد ها اشتباه
ند و زشتی ا زیبایی ببیند نفس مسوله ا رربه رده و اه ا برا نفس اما ه باز می ند .م م نفس
1

به آن خو رده و اسیر نفس میشود (شریف الرعی ،۱۴۱۴ ،ی .)5۰۶د این مرحله ،نفس امیا ه
هر چه امر رد انسان از و علم و اختیا اطاعه می ند .د این حاله ،تطیو هفیه انیه نفیس
مطاب با آنچه د دید اه عررانی بیان میشود قابل تحلیل اسه؛ بنابراین وقتی نفس مسوله و سیپس
اما ه منشأ اثر شدند انسان باید از منزل نفس اما ه نیز عبو ند و آن ا خاموش ند اما ا یر انسیان
د ابتدا اجازه ندهد ه این نفس اما ه رعال و منشأ اثر شود د این حاله مطیاب دیید اه تفسییر ،
نفس دیگر نیاز به عبو از این مرحله ندا د چرا ه نفس با همان رطرت پاکجو منطب شیده و بیه
نفس اما ه ررصه مطرح شدن نداده اسه .د نگاه نخسه ،تناظر سه پایگاه شخصییه بیا دیید اه
عررانی انطباق بیشتر دا د اما با بیان پیشین ،معلوم میشود وانشناسی نیز از این ویکرد دیید اه
ً
تفسیر غفله داشته یا به جهه مبانی انسانشناسیی اومانیسیتی ،اعتقیاد بیه آن نیدا د و اصیالتا
انسانی ه میشناسد ماد راسه و چا ها جز خودمحو
جمییعبنیید

برا او نیسه.

ویکردهییا :د جمییعبنیید بییین دییید اههییا رلسییفی ،عررییانی و تفسیییر بییا

تمایالت و به عبا تی «نفس مسوله و اما ه» متولد میشود .این تمایالت بهصو ت بالقوه د انسیان
وجود دا د و نحوه بروز آن به تربیه ،آموزش و محیط خانواده و جامعه وابسته اسه .م م با شید
عنصر عقالنی ،انسان وا د مرحله انتخاب میشود و اینجاسه ه نوبه اعمال قد ت ،بعد دیگیر
از نفس به نام نفس ملهمه اسه چرا ه خوبی و بد ا تشخیص میدهد و با حسن یا سیوء اختییا
مسیر بعد ا تعیین می ند؛ بنابراین« ،من» بعد از تکلیف و با تمییز خوب و بد ،شکل می یرد ه
دا ا قوه حر ه بهسو تعالی اسه .همزمان با د ک خانواده و هنجا ها اجتمیاعی« ،ریرامن» و
تعامالت بین این سه پایگاه با محیط بیرونیی شیروا مییشیود .ا یر مسییر بیهصیو ت صیحیح بیا
آموزشها وحیانی طی شود ،مسیر وتاهتر و بدون نیاز به عقب رد از نفس ملهمه آغاز و به ترتیب
نفس مطمئنه ،اعیه و مرعیه ا میپیماید (شکل .)7
اسیر تحه هو أمیر
 .1م من
عقل ٍ
ٍ
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وانتحلیل ر میتوان فه انسان با «رطرت خداجو و نیک را» اما با «نهاد» سرشیا از غراییز و
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نفس لوامه شیطانی

سقوط

شکل  :7مسیر شد نفس

اما ا ر وا د واد شهوت و غضب شود ،نفس مسوله شیروا بیه یا میی نید و د ابتیدا امیر
زشتیها ا زیبایی جلوه میدهد .اه این تسویل نفس ،آنقد ماهرانه انجیام مییشیود یه شیخص
متوجه حضو آن نیسه .مکانیزمی وجود دا د ه انسان خبیث خود ا بز وا میپندا د (جاللی و
مهدیون ،۱۳88 ،ی .) ۳7به همین دلیل اسه ه هر اه انسان خودش ا بز وا دید بایستی بترسد.
بهمرو وقتی نفس اسیر شد با آ اهی و انتخاب خود عصیان می ند و اوامر نفیس امیا ه ا اطاعیه
می ند .وجهی از «ررامن» یا به عبا تی نفس لوامه ا ر شیطانی باشد موجب قطع از حمه الهی و
عدم پذیرش توبه میشود (شکل .)8
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شکل  :8مسیر انحطاط و سقوط نفس

ا ر نفس لوامه حمانی باشد با سرزن بر ناه موجبات توبه و باز شه ا رراهم می نید و ا یر
توبه ند می تواند با ام ردن نفس اما ه به سمه منازل باالتر حر ه نید و مین خیود ا بیهسیو
نفس مطمئنه ،اعیه و مرعیه نیز برساند .بنا بر آنچه فته شد ،هم مسییر ییکسیویه عرریان و هیم
مسیر دو سو یه تفسیر با هم قابلجمعاند .این تجمیع با ویکرد وانتحلیل ر نیز ساز ا

دا د.

نتیجهگیری

هدف این پژوه  ،مقایسه «پایگاه ها شخصییه» بیا «مراتیب نفیس» بیر اسیا

و یکردهیا

رلسفی ،عررانی و تفسیر اسه .وانشناسی با ویکرد وانتحلیل ر مدعی وجود سه پایگاه د

شخصیه اسه و بین این سه مفهوم ا تباطی خای تعریف می ند .از سو دیگر ،نفس بیهعنیوان
نزدیکترین معنا به وان ،د ویکرد دینی دا ا ابعاد و مراتب متعدد اسه.
بر اسا

ویکرد وانتحلیل یر  ،وان انسیان از سیه پایگیاه نهیاد ،منشیأ خواسیتههیا و لیذات؛ مین،

نترل ننده و تنظیم ننیده سیائ هیا نهیاد؛ و ریرامن بیرا تعرییف چیا چوب رتا هیا وان بیر اسیا
هنجا ها پیرامونی ،تشکیل شده اسه .بخشی از وان ه «من» نام دا د دائمیا شیمک بیین سیائ هیا
نهاد با دستو ات ررامن ا مدیریه می ند تا وان به سطح متعادلی بین ِابراز نیاز و د یاریه پاسیخ از محییط

ونیی وان
برسد .د نتیجه این تعادل وانی ،بهداشه و سالمه وان حاصل میشود؛ بنابراین ،ایین تنیازا د ِ
د نهایه میتواند به سالمه وانی ررد منجر شود ه موجب بهباشی اوسه.
دید اه بر زییده بیرا بییان سییر نفیس ،نگیاه جیامعی بیین تمیام دیید اههیا برقیرا میی نید.
دید اه تفسیر آیهاهّٰلل جواد آملی عالوه بیر نیوآو
و حمانی» مسیر دو انها

نسیبه بیه دو نیوا «نفیس لوامیه شییطانی

ا برا حر ه نفس ترسیم می ند .این مسییر حر یه د دیید اههیا

رلسفی بهصو ت قوت و شدت وجود و د دید اه عررانی بهصو ت سیر الی اهّٰلل تبیین شده اسه.
از تفاوتها میان سه پایگاه شخصیه د وانتحلیل ر به محدود بودن حر ه نفیس د مسییر
وانی) اسه د حالی ه آموزهها اسالمی حر ه نفس ا رراتیر از

5۹

مقوله دنیایی تعریف می ند .ازاین و بهصو ت جزئی ابعاد محرک یا منازل سیر نفیس ا بیه شیکل

مقایسه مفهومی پایگاههای شخصیت با مراتب نفس...

امو دنیو (سالمه یا بیما

مجزا بیان می ند .نفس ملهمه بهعنوان اولین مرتبه از نفس ،بعد از مرحله تکلیف و با د ک خوبی و
بد میتواند دو مسیر ا اختیا ند )۱ :پذیرش بد و حر ه بیه سیمه جایگیاه نفیس مسیوله و
سپس نفس اما ه و د نهایه دو

از حمه الهی )۲ ،پذیرش خیر و حر ه به سمه جایگاه نفس

مطمئنه ،اعیه و مرعیه ه به تعبیر عررانی صراط مستقیم سلو ی اسه .د این مییان نیزاا د ونیی
برا توبه بین نفس لوامه شیطانی و نفس لوامه وحانی ایجاد میشود .ترسیم مسیر دو انه و تجمیع
ویکردها رلسفی ،عررانی و تفسیر د یک قالب مفهومی و مقایسه آن با مفیاهیم وانشیناختی
پایگاهها شخصیه از نوآو ها این پژوه اسه (شکل  .)۹از باب تشبیه و د ک بهتر مفاهیم
د دو علم ،نفس ملهمه بهعنوان اولین مرتبه از نفس ،ا ر بیا «مین» متنیاظر ررتیه شیود قابیلد ک
اسه .نفس مسوله و اما ه ا از ساحهها نهاد میتوان تلقی رد و نفس لوامه حمانی یا شیطانی
ا میتوان دو ساحه از ررامن د نظر رره .د وانتحلیل یر جایگیاه تنیاظر بیرا «مراتیب

نفس مطمئنه ،اعیه و مرعیه» به عله تفاوت مبانی انسانشناسی قابلتصو نیسه .تفاوت دیگیر
د ترتیب تحق و ایجاد آنهاسه به ونیها

یه نفیس ملهمیه اولیین مرتبیه نفیس اسیه ،امیا د

وانتحلی یل ییر  ،نهییاد اولییین مرتبییه وجییود

وان اسییه .اییین نشییان م ییدهیید د و یکییرد

وانتحلیل ر اصاله انسان به غرایز اسه اما د ویکرد دینی به الهام خیر و شیر ،یعنیی مسیئله
اختیا و قوه تشخیص اسه.

شکل  :9جمع بین دید اهها رلسفی ،عررانی و تفسیر
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د جدول  ،۱تناظر مفهومی نهاد ،ررامن و من د دید اه وانتحلیل ر با دید اهها رلسیفی،
عررانی و تفسیر

نشان داده شده اسه.

جدول  :1مقایسه دید اه وانتحلیل ر با دید اهها رلسفی ،عررانی و تفسیر
دید اه رلسفی

دید اه عررانی

دید اه تفسیر

دید اه وانتحلیل ر

نفس نباتی و نفس حیوانی

نفس اما ه

نفس اما ه

نهاد

-

-

نفس لوامه شیطانی

نهاد

-

-

نفس مسوله

نهاد

نفس ناطقه یا انسانی

نفس لوامه

نفس لوامه حمانی

ررامن

-

نفس ناطقه و نفس ملهمه یا عاقله

نفس ملهمه

من

-

نفس مطمئنه

نفس مطمئنه

-

-

نفس اعیه

نفس اعیه

-

-

نفس مرعیه

نفس مرعیه

-

آن چنان ه د جدول  ۱مشاهده میشود نهاد با  ۴مفهوم (نفس اما ه ،نفس لوامه شیطانی ،نفس
مسوله د دید اه تفسیر و نفس نباتی د دید اه رلسفی) ،ررامن با  ۳مفهوم (نفس لوامیه حمیانی

د دید اه تفسیر  ،نفس ملهمه د دید اه عررانی و نفس ناطقه د د دیید اه رلسیفی) و مین بیا ۲

مفهوم (نفس ملهمه د دید اه تفسیر و نفس ناطقه یا عاقلیه د دیید اه عرریانی) ،د سیه دیید اه
رلسفی ،عررانی و تفسیر قابلیه اشتراک مفهومی دا د .د نهایه ،بیرا مفیاهیم اسیالمی نفیو
مطمئنه ،اعیه و مرعیه هیچ تناظر د وانتحلیل ر متصو نیسه.
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