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 يها هيالاثبات  يبرا شد يم ينحوه به ك ميپرداخت يگروه اي هيآبه صورت تك  ياتيآدر جلسات گذشته به 

و در  ميداشتخود  يجادر  اتيآاز  كيهم نسبت به هر  يبندتمسك كرد و جمع  ها آنبه  تيشخصپنهان 

 يا ناخواندهو  يپنهان يها هيال كيه استفاده كرد ك شد يم ها آنو مجمل از  يكل يليخصورت مجموع هم به 

 وجود داشته باشد. تواند يمهم در وجود انسان 
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 :ديفرو هينظر

 ؟ ستيچناخودآگاه  هينظرو  ديفرو هينظر ليتفاص

ما هست راجع به آن عناصر و  ينيدآنچه كه در منابع  اي ميكردما مالحظه  اتيآو بر اساس آن چه كه در 

 داشت؟ شود يم يداوراست چه قضاوت و  هينظر نياكه در  ياركان

 :ديفرو هينظراركان مهم 

 انسان تيشخص يها هيالـ 1

 الف: نهاد

 ب: خود

 ج: فراخود

 ليتشك هيال ايطح از سه س تيشخصاست كه  نياوجود دارد  ديفرو تيشخص هينظركه در  يا نكته نياول

 فراخود ،خود ،نهاد: جور نام نهادند نيارا  هيالسه  نياكه شده است  ييها ترجمهكه طبق آن  شود يم

 ميخواهعرض  يبعد يبندهادارد كه در  ييها يژگيواست كه  تيشخصو پنهان  دايناپ هيالدر واقع همان  نهاد:

 كرد.

 و توجه دارد. يآگاهاست كه انسان به او  تيشخص يعقالنو  يادراكآن سطح  خود:

 .كند يمدعوت  ييارزشها كيبه  يبند يپااست كه ما را به  ياخالقدر واقع وجدان  فرا خود:

 :تيشخصدر مورد  ديفرو دگاهيد

 با آن دانست.  يمساوكرد و  ريتفسآن  يدايپآشكار و  هيالبه  دينبارا  تيشخص ديگو يم ديفرو

 تيشخصاستاد در مورد  دگاهيد

به آن  ميتوان يم يسادگبه  اي، ميفهم يماست كه ما از او  يزيچهمان  تيشخصاست كه  نياما  هياولتصور 

 . ميكن دايپ يدسترس

ما و فالسفه ما هم وجود داشته  يعرفا يها دگاهيدمتعارف  يتلق نيامقابل  نيارا او شكست البته  يتلق نيا

بود كه  يديجدمطلب  كي نيا؛ به هرحال ديجدو با فرهنگ  ديجد ييايدنو در  يتجربروش  كياست اما با 
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ر است ما آشكا يبراو  ميدان يمو  ميفهم يمبا آنچه كه  ستين يمساو تيشخصكه  نيااو به آن توجه كرد و 

 است.  تر عيوس تيشخص نيابلكه دامنه 

آن  يمنتهحوزه خودآگاه است  ينحوهم به  نياكه  نيا يبرا؛ ستينمهم  يليخبحث  نيافراخود در 

 هيال كياست كه  يا هيالاست كه او قائل به سه  نياه دارد. عمد ياخالقو  يارزشاست كه جنبه  يخودآگاه

 .ميندارمتعارف ما به آن توجه  يها يتلقكه در  يبخشآن  شود يماست كه به آن ناخودآگاه گفته  مهم آن نهاد

 انسان تيشخصـ نهاد، بخش اعظم 2

 تيشخصو بخش نهان  دايناپ يها هيالانسان است و آن  تيشخصاز  ياعظممعتقد است نهاد بخش  ديفرو

و  رهايتفساز  يبعضو حداقل  رسد يمبه سطح جبر  يگاهكه  يحدست تا باال يليخدر وجود انسان  رشيتأث

 نيارا از  يجبرقرائت  نياوجود دارد اگر هم  نجاياجبر در  ينوعاست كه  نياكه از نظر او هست  ييها قرائت

است و به  ييباال يليخ است كه نقش آن نقش نياالاقل  مينشوقائل  ديفرو دگاهيددر  تيشخصنهاد در  ريتأث

آن  يگذارشبه جبر در اثر  يزيچ اي، فلذا جبر كند يمكه نهاد  يكار نيااز چنگال او در رفت.  شود ينم يسادگ

 انسان وجود دارد. يها تيفعالانسان و بالتبع در رفتار و  تيشخصنهاد بر 

 ـ نهاد، مخزن غرائز انسان3

متراكم و قدرت  يانرژ كيو مهم و مؤثر است، آن مخزن غرائز انسان است و از  يقوو  دايناپنهاد كه آن بخش 

 يژگيوهم  نياارد برخوردار است و مخزن غرائز است و حالت آن هم حالت پرخاشگرانه و شرورانه د ييباال

 ندارد.  يدسترس ميمستقو انسان به آن  شود يم دهينامكه به عنوان نهاد  يغرائزمخزن  نيااست كه 

 هيالاز فراخود و خود و آن  ييها رگه كي يبعد يها هيالحالت پرخاشگرانه و شرور دارد گرچه در  كينهاد 

 وجود دارد. يريخو ذاتاً  رخواهانهيخ يهاتر و جنبه  نيروئ يها

كه در  مييبگو شود يمرا  عتيطباست كه  نيابرجسته تر است،  يشرور، بعد تيشخص نياديبن هيالنكته: در 

 در وجود انسان دارد. يتر مهمشرورانه نقش  عتيطبوجود انسان است  اديبناو شرّ در واقع آن  دگاهيد
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 ناخودآگاه ياصل، بخش يجنس زهيغرـ 4

 يجنس زهيغرآن،  ياصلاست كه ناخودآگاه بعد و بخش  نيااز آن شده است  يمختلف يرهايتفسكه  يركن كي

و  يخودآگاه يها حالتاست كه در  يجنس زهيغرمتفاوت با آن  يجنس زهيغر نياكه  نيااست البته در 

 اتفاق نظر است. بايتقرآن در انسان بالغ است  افتهيرشد  يها شكل

 :يجنس زهيغراقوال موجود در مورد 

 همان عشق موجود در افراد يجنس زهيغرـ 1
شدن  كينزداست كه در او وجود دارد به  يعشقهمان  بايتقر ديگو يمكه او  يجنس زهيغر بايتقر شود يمگفته 

 .شود يماست كه متعارف گفته  يآنمتفاوت با  يليخكه  يگريدو ارتباط با موجود  يگريدبه موجود 

 يشهوانبه مفهوم  يجنس زهيغرـ 2
 . دانند يم شود يمكه گفته  يشهوانبه مفهوم  يجنس زهيغربه  تر كينزدرا  يجنس زهيغرهم  يبعض

 نيااز آن نهاد است  يمهمبخش  يجنس زهيغراست و  يجنس زهيغرآن نهاد بر  اديبنكه  نيادر هر حال در 

 است. ديفروخود  ديتأكمورد 

 يانساننوع محبت  يمعنابه  يجنس زهيغر

 شود يماست كه به مفهوم متعارفش كه در عرف گفته  يجنس زهيغراز آن  ريغ يجنس زهيغر نياكه  رشيتفسدر 

اتفاق نظر است  نيا يرو نكهيا نيعدر  يمنتهاتفاق نظر است  بايتقر نيا شود يممتعارف گفته  يها حالتو در 

است كه  نيا ديفرو دگاهيداز  ها ليتفصو  ها قرائتاز  يبعضوجود دارد كه  ديفرو دگاهيداز  ها قرائتاز  يفيط

 شيانسان ديشانوع محبت است حاال  كياست،  يانساننوع محبت  كي شود يمكه گفته  يجنس زهيغر باًيتقر

نوعش  كياست كه  يجنس بايتقر گريدنوع محبت است كه محبت اگر باشد  كينتوان گفت،  ديشاهم را 

كه نوعش هم  نديگو يمكه  ريتفاس يبرخبنابر  يولاست  دشيبع اي بيقراست، در واقع جنس  يجنس زهيغر

كه از  ييرهايتفسكه شده است و هم  ييها ترجمههم در  نيااست،  قيرق يمنتهاست  يجنس زهيغرهمان نوع 

وجود دارد. در هر  ديفرو دگاهيداز  يجنس زهيغر ريتفسدر مورد  ها دگاهيداز  يفيط كيشده است  هينظر نيا

به  يليخ نيا بايتقر ريتفس كيدر  يمنته ديآ يمبه حساب  يجنس زهيغر نيهمد هم عمده آن نها اديبنحال آن 
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 ليتفاصدر  يول ها نيامحبت و كشش و جاذبه و امثال  يكل نيهمجز  ستين يشكل نيا يجنس زهيغر يمعنا

 . شود يم كينزد شود يمگفته  يجنس زهيغرمتعارف  دگاهيدچه كه در  نيابه  گريد

 يرگذاريتأثعامل، عامل برجسته در نهاد است و  نيا ديگو يمدارد و  هيتكعامل  نيا يرو ديفروبه هر حال 

 دارد.  نهيزم نياهم در  ياممتاز و برجسته 

 غرائز نيتأمو عدم  يمنف يبازخوردهاـ نهاد متشكل از 5

شده از باز  ليتشكنهاد  نيااست كه  نياوجود دارد  ديفرو دگاهيدو  ريتفسكه در  يگريدركن و محور 

 غرائز است.  نيتأمو عدم  يمنف يخوردها

پنج سال  چهار يسالهاهم اضافه شده است در همان  ينيجندر دوره  يحتتولد،  يابتدا، در همان يكودكدر 

 تبكند و همان هف نيتأمخود را  خواهد يمدر او وجود دارد و  ياو جذب و عالقه  ليم كينهاد  نيااول كه 

كه او آن  دهد ينماجازه  ييها تيواقعاست و  يدائمدر تعارض  يخارج يها تيواقعو چون با اول هشت سال 

البته تا دوره و  شود يم يكودككه از همان  شود يممنع  ها آنود و اشباع شود و از اعمال ش خواهد يمگونه كه 

نهاد  ها عقده نيا و شود يم دايپدر اثر برخورد با موانع عقده  شهيهم نياجهت  نيااز  ابدي يمتداوم  گريد يها

عدم  نيا كه نيابر  شود يم ديتأكاست و  ياغرائز نقش برجسته  نيتأمنقش عدم  نجاياولذا  دهد يمرا شكل 

 .رديگ يمشكل  نيهمبا  دكه نها شود يم يروان يها گرهو  ها عقده شيدايپموجب  نيتأم

 غرائز نيتأماحتماالت موجود در نقش عدم 
 رديگ يماصال نهاد شكل  ها تيواقعبا  يبرخوردهاو  يمنف يها بازتاب نيهماست كه اصوال با  نياـ قول اول 1

 جاست. نيهماصال ذات نهاد از  يعني

است كه در وجود  يزيچ كينهاد  ديشااست كه  نيااقرب به صواب باشد  نيا ديشااست كه  نياـ قول دوم 2

 نيتأمو عدم  يمنف يها بازتابو  تيواقعبا  يبرخوردها نيا يمنتهاست  يذاتبعد ثابت و  كيانسان است، 

 . شود يمآن و قدرت و استحكام آن  يتعالموجب رشد و  ها عقدهو  ها آن

 نهايااست كه  نيابا فرض  ها نياتوجه داشت كه همه  ديبا همورد توجه باشد و البت شتريباحتمال دوم  نيا ديشا

هم نكته  نيا. دانند يم يمادرا  ها انفعالفعل و  نياو كل  دانند يم يمادو همه را  ستندينمجرد قائل  زيچ كيبه 

 بهو برخورد به بن  يمنف يبازخوردها نيا ريتأثالجمله آن  يف يولكرد  ريتفس شود يماست كه دو سه جور  يا
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در آن  ها نيا ريتأث نيا كند يمات شرور نهفته مطالبه و تقاضا ذ نياتمام آن چه كه  نيتأمو عدم امكان  ها ست

در ساختمان وجود  يذاتو  يعيطبكه آن به طور  نيا اي دهد يمكه شكلش  يريتأث يمنتهاست  يمسلمامر 

 .كند يم تيتقورا  يمنف يبازخوردهااحتمال آن  نيا يمنتهانسان هست 

 يدروناضطراب و تعارضات  گاهيجاـ 6

 دگاهيداست چون در  يدرونات اضطراب و تعارض قيعم گاهيجا شانيا هينظردر  گريدركن و محور 

است در  يثانوهمه  ها نيا شود يم دايپكه  ييها عقدهاضطرابات و تعارضات و  نياد معتقدن يبعض يشناس روان

 . ستين يزيچجور  نياذات انسان 

 اضطراب در وجود انسان گاهيجادر مورد  ديفرو دگاهيد
 برخوردار است:  يدرونساختار وجود انسان از دو نوع اضطراب و تعارض  ديگو يم شانيا

از نهاد و خود و فراخود شده  ليتشكساختمان وجود انسان كه  نياكه طبع  يذاتو  يسرشتاضطراب  كيـ 1

 جنگ است.  شهيهم هيالسه  نيااست در طبع 

بكند آن وقت  ميتنظو  ديبگشارا  ها گره نيا يدرستنتواند به  يكسهم هست كه اگر  يثانواضطراب  كيـ 2

سالم هم دستخوش  يها آدم ديگو يمولذا  كند يم ضيمركه افراد را  شود يم دايپهم  يثانواضطرابات مضاعف 

 يروحو  يروانافراد از نظر  نيتر سالم يفرد چيه اند يدروناضطرابات  نيااضطرابات هستند و در معرض  نيا

كه فصل  يدروناضطرابات و تعارضات است چون قسم اول از اضطرابات و تعارضات  نيهمهم دستخوش 

كس از آن  چيهانسان است و  يعيطبو  يذاتو  يسرشتانسان است آن بخش  تيشخصو  يشناسدر روان  يمهم

 ندارد.  ييرها

 تفاوت افراد بهنجار و نابهنجار: 
خودش  تيشخصدارد و درست نتوانسته است در  يانوثدر افراد نابهنجار آن اضطرابات، اضطرابات مضاعف و 

 است. شانيا گريد بعد نظر كيهم  نيانهاد و خود وفراخود برقرار باشد.  يبخشها نياتعامل  نيا
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 و قدرتمند يقو يانرژمنبع  كيـ نهاد، 7

خودش  اليامآن  خواهد يممند به نام نهاد وجود دارد كه مؤثر قدرت يقو اريبس يانرژمنبع  كي ديگو يم ديفرو

و  ياديبن تيواقع كيتقاضا دارد آن  الشيامكه  يشكلبكند و خود را اشباع بكند به همان  دايپ يدسترسرا 

 خواهد يمكه  يجورآن  ها تيواقع گذارد ينمكه  ها تيواقعبا  يكي كند يمبا دو جا برخورد  نيااست.  ياصل

در درون  ينحوآن هم به  كه گذارند يمراخود كه اسمش را ف ياخالقوجدان  كيهم با  يكيشود و  نيتأم

 وارهيدبن بست و  نيابه خودش را  يوقتدارد  يارزش يها يداورو  كند يم يگذارارزش  ديگو يمانسان 

 بكند. دايپ يگريد يها حلكه راه  ديآ يم نياصورت دنبال  نيادر  نديب يممواجه 

 دفاع در برابر اضطراب يها زميمكان
 يرانـ واپس 1

 واكنش وارونهـ 2

 ـ انكار3

 يفرافكنـ 4

 يروـ واپس 5

 يتراش ليدلـ 6

 هيتوجـ 7

  شيپاالـ 8

 ـ و ... 9

به عنوان  نجايا» خود« يعني رديگ يمانجام  نجايا يميتنظو  يدفاع يها زميمكان نيااز  يمشبعفصل  كي ها نيا

 كند يم يسع. يخارج يها تيواقعنهاد را با فراخود و با  نيا كند يم ميتنظو  دهد يمصلح  ديآ يم يعقالنعامل 

 يها شكل كيخودش، بلكه در  هياولو طبع  انيعرنه در آن شكل لخت و  يولاشباع بكند  تواند يمتا آنجا كه 

 . افتهيشكل  رييتغو  يثانو

را ذكر كرده است كه در كتب  ياصلپنج مرحله  ررا ذكر كرده است كه چها يمراحل تيشخصرشد  يبرا ديفرو

 يسالگباشد، بعد تا پنج  يسالگتا دو  يهاكه دوره  هيپا يها دورههم آمده است اما نقش آن  يشناسروان 

 گريد يها هينظراز  يليخبرخالف  داند يمته برجس يليخرا هم  ها آنقبل از بلوغ و... نقش  يهاباشد و دوره 
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 كيامال برجسته و مؤثر و كه نقش ك نيا اي دانند يمكم  يليخرا  ها آنل رشد كه نقش در مراح اي تيشخصدر 

 . دهد يمدر آن مراحل  ها آنبه  يمخصوص حيترجآن  دانند ينمدست 

 :ديفرو هينظرمحصل 

مؤثر، با طبع شرورانه و  اريبس، دايناپ هيال كيكه  نيااست و  تيشخص يها هيال ديفرونظر  ياصل يها هيپا

موجب  شهيهمو در حال جنگ كه  يكودكسرشت انسان و شكل گرفته از در همان  يذاتشكل گرفته و 

 شد. انيبكه  يليتفاصبا همان  داند يمرا محور  نيا شود يماضطراب و تعارض در شخص 

 اتيآبه استناد  ديفرو هينظراركان  يبررس

كه  ياتيآبندها با استناد به آن چه كه از  نيااز  كيطرح شد راجع به هر  نجاياكه  يمدل نيهماآلن بر اساس 

كه جزء  ينيدو  يمعارف يها ليتحل ايبه صورت گذرا  ميكن يمكه اآلن اشاره  اتيآ يبرخ اي ميديدقبال 

 كرد.  ميخواه ها نياراجع به  يداور كيمسلمات ما است در واقع 

 ديفرو هينظر يشناسروش 

 اي شود يماستخراج  اتيآو آنچه كه از  ياسالم دگاهيدبا  اش سهيمقابندها و  نيا يبررسكه به  نياقبل از 

به بحث  يا اشاره نياماست قبل از  ينيدو  يقرآن يمعارفجزء مفروضات  اي ميداداستخراجش را قبال انجام 

او حرف  يشناس روش يروكه بعد از او آمدند  ينيمتفكربه اتفاق  بايتقر. ميكن ديفروكار  يشناسكوتاه به روش 

كه او دارد كه او  يشناس روشو با  ها يكار زهيرو  قيدقا نياو با  ليتفصطول و  نيابا  يا هينظر كيدارند و 

و با  كرده يمكه در مقام معالجه اعمال  ييها روشخودش هست و  يكاوروان  قتيحقدر  يشناس روشهم 

دستگاه  كيهمه قبول دارند كه واقعا  بايتقر نيااست.  داده يمخودش  يشناختروان  ليتحلبه آن كه  يدخالت

 شيپمحدود آن هم با انواع  يليخ يليخمشاهدات  كيرا بر اساس  تيشخص ريتفسو  تيشخص ليتحل

نقد مفصل در كتب روان  نيااست  يناقصو  فيضعواقعا  يليخ يليخروش  كي شده يمكه انجام  ييها يداور

 ياصل دگاهيدهشت  تآمده است كه هف تيشخصكه راجع به  ييها كتاب نيهمشما در  يعنيآمده است  يشناس

است معموال به  يكاو روان هينظرهمان  تيشخص ياصل هينظرهشت  تاز آن هف يكيآوردند  تيشخصدر مورد 

از  ميكنبحث  ميبخواه يقرآنو  ياسالمكه ما از موضع  نيااشكال دارند، قبل از  شانيابه  يشناختلحاظ روش 

داشته كه در آن  شانياكه  يمعالجاتكه آن  نياكه كل  نيااست و  يفراوان يدهايتردمحل  يشناختموضع روش 

 يحت نكل آ كرده يمستخراج و ا گذاشته يم يمعان يتداعو... و جلسات  زهايچآن  كرده يممعالجات ثبت 
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 هينظر كيشود به بكه  ستين يزيچچندان  دنوشتن ديفروكه در مورد  يكسانتعدادش هم آمده است در مورد 

 شيپكه همراه شده آن استنباط او از آن مشاهدات با انواع  نيارا برساند ضمن  يكس تواند يم يقرصپر و بار 

 .يشكل نيا ينظر ميمفاهقالب  كيدر  ها آن ختنيرو بعد هم  ها يداور

 ديفرو هينظرموارد استفاده 

 ييها استفادهكه  نياكه به رغم  شود يمواقع  ياديزرد خدشه و مناقشات واقعا مو ديفرو هينظرهر دو سه بخش 

 شود يمه هم از آن استفاده كردند و در مقام معالجه هنوز هم از آن استفاده برد گرانيدشده بعدها  هينظر نيااز 

 ها هينظر نيااز  كيكه مالزم باشد با صحت هر  ستينجور  نيااست  يعام يها، استفاده ها استفادهآن  يول

در  ياضطرابكه  نيااصل  شود يممعالجه اضطرابات به كار گرفته  يبراكه  ييها وهيشو  ها روشكه  نيا يبرا

كاوانه  است تجربه روان يشناساز اصول مسلم روان  يكي نيا شود يماست آدم دچار تعارضات  يآدمون در

وجود دارد و نهاد  ينهاداست كه  نيا شيمعنااضطراب  نياكه  نيااما  ديگو يمرا  نياخود هر شخص هم 

 زهيغر اياست  يجنس زهيغر اياست حاال  زهيغر شياصل يمبناجور شكل گرفته است و  نياو  داستيناپ

است كه  يزيچهمه  ها نياببرد  يپبه آن  يكس شود ينمجور  نيهمناخودآگاه است  نيامحبت است و امثال 

كه  ييزهايچاز آن  ياريبس يعنيكه او به كار برده است همان الزم اعم است  يروشاست ولذا آن  ديتردمحل 

 بلكه جزء الزم اعم است، ستين هينظر نيا يها يكار زهيرو  ها يژگيوكار گرفته مثبت  به يكاودر روش روان 

 كه نيا، الجمله يف تيشخص يمند هيالكه  ميدار يشناختو روان  يتيشخص يها هيال نيبنكته مشترك  كيالبته 

نشود  تيريمده و تعارضات اگر درست معالج نيادرست است  نيا شود يم دايپدر درون انسان  يتعارضات

 كي ها نيا يولجزء امور ثابت شده است  بايتقراست كه  ييزهايچ كي بايتقر ها نيا شود يممبدل به عقده 

و  اتيجزئو آن  ديآ يمكه  يليتفاصاما  ميدارهم  ياسالمرا در معارف  شيها نمونهاست كه  يكل يزهايچ

 ستينات شده هم اثب يشناسو روان  يكاوخود روان  يشناختاز لحاظ روش  يليخاست كه  ييزهايچ ليتفاص

عرض  نيبنابرامطلب است كه در مقدمه است و  كي نياقرار گرفته است  ياديز يها بحثو  دهايتردو محل 

 يبررسبود بعد هم در مقام  ديفرو هينظر ريتفسو  ليتحلكه در مورد  تاس ياصلپانزده بند  هما امشب چهارد

كه در مورد  يكتبدر  يكاو روانو  يشناسروان  يها كتابدر  توان يمشد كه  انيببود كه  نيا يمقدماتنكته  كي

 .ديدنوشته شده است  ديفرو
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 يهنجارو  يزيتجوو  يفقهو دستورات  يزيتجو يها بحثدر  يالفراغبحث منطقة  كيصدر  ديشهمرحوم 

گفت و  ديبا يتسامح كيو منطقة الفراغ هم با  شود يمهمان حوزه مباحات  قتيحقاسالم فرموده است كه در 

 .ستين يالفراغمنطقة  يمعن كي، به يزندگ عيوقابنابر قاعده شمول احكام خمسه نسبت به همه رفتارها و اال 

حالت الاقتضاء دارد و حالت اباحه و الاقتضاء است و در آن محدوده اعمال  يبخشكه در  نيابه لحاظ  يول

كه  يزميمكاناست با آن  تر آسانحكومت  هيناحاز  تيوالاعمال  گريداست و از طرف  تر آسان هيثانو نيعناو

منطقة الفراغ گفته شده است كه بخش  نيالحاظ هم به  نيامنطقة الفراغ گفته شده است از  نياآمده است، به 

است، نه  ياقتضائاباحه  ينحوبه اباحه شده است كه به  حيتصركه  ييجاهاحوزه مباحات نه آن  نيااز  ياديز

وجود ندارد ما بر اساس برائت و...  يليدلنشده است  حيتصركه  ييجا يعنياست  ييالاقتضاكه حالت  ييآنجاها

 دارد. ياعم يمعناكه  نجاستيامنطقة الفراغ عمدتا  ميكن يمبه اباحه حكم 

 توان ينمكدام را  چيهو  ميگرفتند وام كرد ميتنظو  يطراح اتيزيتجودر حوزه  شانياكه  يميمفاه نياما از 

 دارد. يديجد ريتقر ينوع يولاست  يمعنگفت نوع به آن 

سه طبقه و سه نوع  ميكرده ما سه طبق راياخكه دارد كه  ييها ينوآوراست كه  نياصدر  ديشه يها يژگيواز 

 يها ينوآور شانيا ينوآور كيمثال زدم هشت  تهر كدام هم هف يبراكردم و  ميتنظرا  شانيا يها ينوآور

 اي ياصولو  يفقهوجود دارد و در منابع  دگاهيد نيا دينيب يم ديبرواست كه عمقش كه  ديجد ريتحرو  ريتقر

منطقة  نيا دهد يمانجام  ديجد يها يپرداز دهياو  ها بحثمتناسب با  يديجد ريتحرو  ريتقرما، اما  يكالم

و   ،يزيتجوو  يهنجارنوع بحث در حوزه  نياو  شانيااز  ميگرفتطور است، ما وام  نيا ياديزالفراغ هم تا حد 

كه در  يمعارفاز آن  يبخشكه  ميگفتحوزه  نيا، در نيدمعارف  اتيفيتوصدر حوزه  ميكرد يسازآن را مدل 

 آمده است. ييروااسالم و قرآن و منابع 

دارد و  يقواعد هدر آن ورود كرد نيدكه شرع و  ميدارمنطقه ورود  كي اتيفيتوصكه در حوزه  ميگفت نجاياما 

گوناگون كه ما  يها عرصه نياو همه  خيتاران، جامعه و انس يهستكرده است مثال در مورد  انيبرا  ياصول

نهاده  انيبن نهيزمرا در آن  يمعارفو  ييروامتون  ايقرآن  اياسالم ورود كرده است  ها آناز  ياريبسدر  مينيب يم

 كيو عالم، در  عتيطببشر و جهان و  يزندگمختلف  يهاو انسان و جهان و عرصه  يهستاست، در مورد 

اسالم  ييها قسمت كيه است، در در آنجا وارد نشد ينيددر متون و منابع  يزيچهم هست كه  يعيوسمحدوده 

كرده  ينفاسالم  مينيب يم ييها قسمت كيدر  مييگو يمكه  ديفرو دگاهيد نيهممثال در ، اًينف ايوارد شده اثباتا 
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 ييجاها كياسالم در  هر حالبه  ميباشداشته  ياثبات ياتيكل كيهم ممكن است در  ييها قسمت كياست و 

 نيابه منطقة الفراغ كرد  ريتعب توان يمكه از آن  ستينكه آن هم كم  ييها بخش كيورود دارد اما  اينف اياثباتا 

 ينيدمتون  مينيب يم ها آناز  ياديزبخش  اي ها آناز  يبخش شود يمكه در حوزه علوم مختلف انجام  يتحوالت

منطقة  نياوجود دارد  اتيفيتوصاست كه در حوزه  يالفراغهم در واقع منطقة  نيانگفتند  يزيچ اينف اياثباتا 

 بكند؟  دايپ نيدبا  تواند يم يارتباطالفراغ چه 

 شود يم ها نياكرده است پس  زيتجوخدا  عقل بفهمد چون هعقل است و هرچ ها نيا ديگو يمكه  ينگاهما آن 

، ستينجور  نيانه،  نديفرما يمجور  نياو بزرگواران  دياساتاز  يبرخكه  ميندار، ما آن نگاه را قبول ينيد

 ميمفاهبا  يثانوشكل  كياست كه با  نيابه  نهاياشدن  ينيد، ستين يشكلخاص آن  يمعنابه  ينيدحداقل 

در  نيد ياجرادر مقام  ها يتئور نيااگر  كند يم دايپارتباط و انتساب  ينيد يكاربردهاو  ينيد نيمضامو  ينيد

ما را به آن مأمور كرده است كاربرد داشته باشد بالعرض  نيدكه  ييها دهياتحقق آن  اي، نيدبرد  شيپمقام 

كرب  جيتفركه اسالم دستور داده به  يوقتبالعرض و بالتبع است  يعنياست،  ينيدهم  ها نياگفت  شود يم

كه از باب  يوقتباشد  ينيد تواند يمهمه  ها نياآمده است  يپزشككه در  ييكارها نيا، يامر كيمؤمن، معالجه 

كه  يعقل. ميتوان ينمما  نيااز  شيبباشد  ينيد تواند يمحد  نيا، در رديگ يمدستور قرار  كيكه مصداق  نيا

 ميمستقندارد كه بتواند  انيجرو  انيسرمحدوده به نظر ما  نياشدن است، آن عقل در  ينيدگفته شده از منابع 

است البته  يمهمبحث  كي نياشده است  ينيدهم  ها نيا ديبگوشود و  اتيفيتوص نيادر  ينيدجزء منبع 

شده  يا اشارهامر  نياقبال هم اجماال به به آن پرداخت  ديباخودش  يجادارد كه در  يمختلف يايزواو  ليتفاص

 است.

 ديفرو هينظراركان  يبررس

 ركن اول:

گفته شده است به عنوان نهاد و  نجاياكه  ييها هيالتنوع  نيااست كه  نيات و آن اس يفلسفبحث  كيركن اول، 

 تعدد نفوس است؟  ايتعدد قوا است  ها هيال نيا ايآخود و فراخود، 

ما وجود دارد  يكالمبحث در مباحث  نيا ياسابقه  كيو  ميكن يمعبور  نيااز  عيسراست كه ما  يبند كي نيا

چند نفس است : نفس لوامه، نفس  يدارااست كه انسان  نيا اتيروااز  يتعداداست كه ظاهر  نياو آن سابقه 
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كم و  يبرخچهارتاست و در  يبرخسه تاست و در  اتيروااز  يبعضكه در  ها نيامطمئنه، نفس اماره و امثال 

وجود داشته  يبحث كيما آمده است همان جا  ييرواگروه در بحار و منابع  نيا اتيرواذكر شده است و  شيب

مستقل است كه با هم در انسان جمع  تيماهبا  يهستواقعا چند  يعني ميدارتعدد نفوس  نجاياما  ايآاست كه 

 انسان است؟  يقوادر واقع همان  يكالم اي ييروا ريتعبدر واقع نفوس به  ها نياكه نه،  نيا ايشده است؟ 

 ايآسوال قابل طرح است كه  نيا گريد تيشخص اتينظراز  يبعضو  تيشخص هينظر نيا، در نيا رينظهم  نجايا

 واحد است؟  تيشخص يها هيالقوا و  اينفوس متعدد است  ليقباز  شود يمنهاد و خود و فراخود كه گفته  نيا

وحدت شخص مستلزم  در شخص واحد جمع شده، ها نياكه  يمادام يفلسفهم از نظر  نجاياكه  ديآ يمبه نظر 

برقرار بكنند  يا رابطه كيبا هم  توانند يمو اگر امور متعدد باشند  مياوريبرا قوا به حساب  ها نيااست كه  نيا

است  ييادعاو  هاست انسان يدرونبر خالف آن احساس  نياوجود ندارد  گريدو وحدت در آن  يگانگي يول

از  ديبارا  نيافلسفه آمده است  يها بحثكه در  يمباحثبر اساس آن  ها نياولذا  كنند يماشخاص  نياكه خود 

 ياپاره  ريتفسوجود داشته است  اناياحكه  يسطح يها دگاهيداز  يبعضباب قوا گرفت همان طور كه در برابر 

 يوقتمنطبق است  نيهماست آن بحث درست كه بر ظواهر هم  شده يم يتلقكه نفوس متعدده  اتيروااز 

السر و  علمي« اي »المرء و قلبه نيب حولي«كه  يهمانظاهر واحد مشخص است  كي يعنيانسان است  مييگو يم

در  يشخصوجود واحد  كيوجود جمع شده است ولذا چون  كيدر  ها نيااست كه همه  نيا، ظاهرش »يأخف

 واحد گرفت.  كي يهاقوا و دامنه  ايسطوح ابعاد  ها هيالجزء  ديباهمه  ها نيامفروض است  نجايا

مختلف نفس واحد است  اتيتجل ايغضب و شهوت همان قواست كه در واقع اماره و لوامه و مطمئنه باز قوا 

سابقه دارد  يليخ نيارا داشته باشد  ها هيال نيادر آن واحد  ايمختلف شود  يها شكل تواند يمنفس واحد  يعني

بحث است كه به نظر  كي نيا. جاستنيادر  تيشخص، ابعاد و قواست و مفروض وحدت ها هيالهمه  ها نياكه 

در حكمت  يمباحث ميبگذركه  هياولبحث  نياكه از  نيانباشد البته  نجايادر  ياديز يدشوار يليخكه  ديآ يم

است كه بعد از  نياو آن بحث  ميبشووارد  ميخواه ينمو خود ما هست كه  يفلسفمختلف  يهاو نلهه  هيمتعال

كه همه وابسته به  نيا نيعخودشان تعدد دارند در  ايآقوا است، قوا  نيا يداراكه شخص واحد  نياگذر از 

كثرت است آن  نيعوحدت در  اي يكيتشكو وحدت  القويكل ها وحدت يفكه قوا همه النفس  نيا اي ،نفس اند

، و القويكل ها وحدت يفخودش هست كه النفس  يجامالصدرا در  يقواست كه استدالالت  دگاهيدهم دو 

 كيكه  نيا نيعآن قوا در  مييگو يمرا  يروح يقوابلكه  مييگو ينم ... و يجسم يزهايچقوا، قوا را ما  نيا
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آن شكل  اي يمطلق ييجداكه از هم  ستينجور  نيامختلف نفس است و  اتيتجل نيا يولدارد  يپراكندگ

 داشته باشند. ييجدا

 بحث دارد: هيالدو  نجايا نيبنابرا

 .قوا مييگو يم؟ مييگو يمنفوس  اي ؟مييگو يمقوا  ،نجاياكه ما  نياـ 

هم نظر مالصدرا قابل  نجاياكثر است؟ در  نيعكه وحدت در  نيا ايمتعدد است  يقوا ايآ ا،قو نياـ خود 

 خودش دارد و ذكر كرده است.  يجاكه در فلسفه به  ياستدالالتاست به خاطر آن  تر قبول

 كند يم ها نيا يبرا يماد ريتفس كيرا همه  ها نياتجرد كه دارد  ينفو  يماد دگاهيدبا آن  ديفروالقاعده  يعل

است كه  يتلق كي ها نيا .شود چه نهاد، چه خود، چه فراخود يبدنو  يماد يندهايبرآ كي ها نيادر واقع همه 

 . مينداررا قبول  يماد يتلق نيااست كه البته ما  يماد يتلقاو دارد كه 

، فيلط يليخماده  يمنته دانست يم يمادرا  يآدمروح و قلب و جان كه  يانيجرهم  ياسالمتفكر  خيتاردر 

، صاحب يمجلسبه آن كم نبودند از جمله ظاهر خود كلمات عالمه  نيمعتقداست كه  يانيجرهم  نيا

اسالم و  يايدندست باشد در  كيكه  ستينجور  نيا يولامر معتقد بودند  نيابه  يكساناست و  نيابحاراالنوار 

 ريتفس كي ها نيا ريتفسمجرد طبعا  ينف يمبانو  ديفرو يمباننگاه آن  نيا يروبوده است اما در آنجا  يتفاوت

 يحت مييگو يمو  ميدان يمكه استدالالت تجرد روح را مهم  نيا يبرا مينداررا هم قبول  نيامجرد است و ما 

 يماد يزهايچ كيكه  نيارا دارد نه  ها نيامجرد نفس است كه  يقوا نيا ها نياهم اگر باشد در واقع  ها نيا

 است. يفلسفاست كه به صورت مطلب  يگريدهم مطلب  نياباشد  يبدن يندهايبرآباشد كه جزء 

 .. /موالسال
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