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 خفاي مطلق يا نسبي اليه هاي شخصيت انسان

 اساس بر كه ميگفت و ميكرد عرض را ديفرو هينظر مهم ياصل خطوط و مهم و ياصل عناصر و اركان

 آمد خواهد ندهيآ مباحث ليذ در كه يازمستندات يا پاره اناياح و ديكرد مالحظه اتيآ از كه چه آن

 و يقرآن نگاه با مينيبب و ميبده قرار يتوجه كي مورد را عمده و ياصل اركان و عناصر نيا از كي هر

 يچ آن ليبد هينظر اي است قبول مورد ها نيا مقدار چه و داد انجام شود يم يداور چه ياسالم

 باشد؟ تواند يم

 يف صورت به نيا كه بود تيشخص در نهان يها بخش و پنهان هيال وجود بحث محور نياول خوب،

 يگريد مستندات اناياح و شد انيب كه يمستندات اساس بر رديبگ قرار قبول مورد توانست يم الجمله

 .بود اول بحث نيا. شد خواهد اشاره آن به مباحث ضمن در كه هست هم

 امثال و ها شناخت و ها يآگاه اي است نفس يقوا شكل به اي پنهان يها هيال در كه بود نيا دوم بحث

 آن به راجع يمقدار كي هم نيا ست،ين متعدده امور و نفوس شكل در مسلم پنهان يها هيال ؛ها آن

 .ميكرد بحث

 دارد؟  ييخفامخفي وجود دارد چه نوع  يها بخشها و اليه بحث سوم اين است كه اگر قوا و
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 مطلق و نسبي يخفا
مقصود از مطلق و نسبي در اينجا اين است كه يك بخش از شخصيت كه به طور كلي از ناحيه خود 

 يپشناخت و از آن آگاه شد هرچند ممكن است به آثارش  توان ينمانسان قابل شناخت نيست؛ اصال 

 يمخفنهان و  ييها هيالوحياني يا عقالني اثبات بكنيم كه  يها روشعلمي يا  يها روشبرد يا با يك 

االصول قابل  يعلكه  نيا اي ستينانسان هست كه خود انسان به آن واقف  يوجود يها هيالدر 

 خود شخص بازشناخت بشود هرچند دشوار و مشكل است. هيناحباشد و از  يبازشناس

 يخفابه آن دسترسي پيدا بكند و  تواند ينممقصود از خفاي مطلق اين است كه خود شخص  نيبنابرا

 است كه امكان دسترسي به آن از ناحيه خود شخص وجود دارد ولو دشوار باشد. نيانسبي 

 هاي پنهاندر مورد خفاي مطلق يا نسبي اليه تفسير صحيح
اتب ديگري است كه يك مقدار به اين اليه در تفسير آن چه كه از فرويد نقل شده و گاهي هم مك

را كه بيشتر  ترش حيصحارائه داد كه شايد تفسير  توان يمهاي مخفي توجه دارند دو تفسير از آن 

خفاي مطلق دارند يعني قابل دسترسي براي خود  ها نيا ديگو يممعتقد دارد اين است كه فرويد 

 دانند يمآن را بخش اصلي هم  تلي شخصيشخص نيست و اصل آن نهاد و ذات آن نهاد و بخش اص

، يا براي خود او با عالئم و شواهد است و يا به ظواهر و ر قابل شناخت هم هست براي ديگراناگ

اظهر اين است. اين يك  شود يمدسترسي پيدا بكند، آنچه از كلمات او استفاده  تواند يمنمودهاي آن 

؛ چون مطلق به شود يمتفسير است كه اگر اين تفسير صحيح باشد در اين صورت نظر او خفاي مطلق 

او را شناخت  شود ينمعلمي آن را از بيرون  يها روشاين معني كه حتي از راه نمودها و ظواهر و با 

وم است با يك روشي امكان معل ميكن يمگفت به هرحال همين كه داريم بحثش  شود ينمآن كه 

به اين معنايي كه ما اينجا  د،يگو ينمطلقِ مطلق به آن معني هم كسي شناختش بوده است، بنابراين م

 تفسير كرديم.
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 هاي شخصيتمورد مطلق و نسبي بودن اليه هاي موجود درديدگاه

 ديفرو نيتابعو  ديفرو هينظرـ 1
كه حرفهاي فرويد را قبول دارند مطلق به اين  گريديك نظر اين است كه مقصود فرويد و بعضي 

به آن وقوف پيدا كرد؛ البته  توان يمشواهد و با يك روشهاي بيروني  معناست گرچه از راه عالئم و

خفا دارد در ديدگاه فرويد، خفاي مطلقي  مييگو يمكه  كساني احتمال مخالف هم دادند و گفتند اين

به اين راه پيدا كرد ولي اين  ... ودرون كاوي  يها روشبا  به هر حال با يك شكلي شود يمنيست و 

 بيشتر اين جوري كه كتابهاي تفسير نظر ايشان است. 

 يعقل دگاهيدـ 2
بكنيم به نظر عقلي بخواهيم يك تحليلي ارائه بدهيم و اين نظر را نقد و بررسي  ياگر با نگاه قرآن

اسالم  گريداز معارف  يليخو  اتيآ يبرخاز  توان يممخفي كه به نحوي  يها يآگاهكه آن  ديآ يم

آن  »هايدسو قد خاب من  هايزكقد أفلح من «استشعار و استظهار كرد مثال اين آيه را بررسي نكرديم 

بنابرآنچه كه در مقاييس آمده است تدسيه به معناي نوعي مخفي كردن است يا جاهاي  »هايدس«

صيل مباحث باز هم به آن اشاره و تفا ها بحثديگري كه شواهد ديگري هم وجود دارد كه در ضمن 

 .ميكن يم

 گفت يك خفاي مطلقي كه علي شود ينمهاني دارد ولي با نگاه اسالم باالخره يك چيزهاي مخفي و ن

هم با علم حضوري، هم  ديآ يماالصول شخص نتواند به آن دسترسي پيدا بكند بلكه به عكس به نظر 

با حتي يك نوع علم حصولي كه عكس برداري از همان شناخت حضوري است امكان شناخت آنچه 

كه در حيطه نفس است برايمان محقق است، از نظر عقلي اين طور است براي اين كه از نظر عقلي 

دامنه داشته نفس امر واحدي است و موجود مجرد است و هرچه در حيطه او باشد، هرچه قدر هم 

به آن برسد،  تواند ينماالصول كه علي رسد يمك جايي بگوييم ي تواند ينماعماق وجود  باشد در

 االصول امكان دسترسي به آن هست.علي
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 انسان تيشخص يها هيالقابل شناخت بودن  ليدال
ي را پنهان در شخصيت وجود دارد و امكان اثباتش هم هست و اين ويژگ يها بخشپس آنچه كه از 

 علي االصول قابل شناخت و معرفت و وقوف است:  يليدالقرآني دارد كه به  يدر ديدگاه اسالم

 يعقل ليدل  .1
يا تجليات نفس است  ،جزء قواي نفس ها نيادليل عقلي است براي اين كه فرض است همه  ،دليل اول

و اين مقدمه  ديآ ينمو وابسته به نفس است؛ چون اگر اين گونه نباشد ديگر از مراتب نفس به شمار 

 اول است.

 مجرد بودن نفس  .2

 علم مجرد به خودش  .3
آگاهي شيء به خود،  طرف نفس امر مجرّد است و مجرّد هم كيدليل و مقدمه دوم و سوم است كه از 

مورد هم از اصول ثابت شده فلسفي است و با ضم اين دو مقدمه يا سه مقدمه ، اين مجرد به خودش

كه قوا يا امور پنهان نفس فرض اين است كه از توابع نفس و وابسته  ميريگ يمدر حقيقت اين نتيجه را 

 به نفس است 

 اين كه نفس امر مجرد است  :اوالً

 اين كه مجرد علم او به خودش و قواي آن ذاتي اوست  :ايثان

بحث عقلي بكنيم و همه اين مقدمات اثبات شده  ميخواه ينمبنابراين از نظر عقلي ما مستقيما  :ثالثا

ر اگر چيز مخفي و سرّ و اخفايي وجود داشته باشد اين جو ها نيااست و قابل قبول است و بر اساس 

مورد شناخت قرار بگيرد بنابراين مورد شناخت حضوري  تواند يمناالصول نيست كه بگوييم علي

االصول  يعلهست و هرچه هم مورد شناخت حضوري باشد با يك شناخت ثانوي و نگاه ثانوي 

 ، يا درها نيال باشند و امثال قابل تبديل به علم حصولي است ولو اينكه دشوار باشد وغالبا از آن غاف

چنان در اين حسبان و  »و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا« تواند ينم شرايطي قرار بگيرند كه اصال
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اين موارد هست و  »أنساهم أنفسهم«به آن برسد و توجه بكند يا  تواند ينمخيال قرار گرفته كه اصال 

االصول از نظر عقلي قابل بازشناسي و علي ها نياولي در عين حال همه  رسد يمگاهي به اين درجات 

بر اساس همين استدالل عقلي كه  ،هم به شكل حضوري و هم به شكل حصولي بازشناخت است

و بر اساس يك استدالل ديگري كه هرچه  شود يمش ميسر اعلم حصولي ،مبتني بر سه مقدمه است

 شيبرا زيناالصول امكان آن امر  يعل ،معلوم حضوري باشد امكان تبدلش به علم حصولي هست

 . دكن يمهست و بحث دوم را ثابت 

رويد يا هر كس ديگر) به اين كه در وجود آدمي ف(شناسي باشد بنابراين اگر يك ديدگاهي در روان

آن  توان ينميك نهاد ناخودآگاه است، يك قوه، دانش است، يك آگاهي است، يك معرفتي است كه 

اين  ديآ يمبه نظر  ،آن را بشناسد و واكاوي بكند و بشناسد تواند ينمرا شناخت يعني خود آن شخص 

 برد: يپن ه آب توان يمطرق  نيااز  نيبنابرانظر درست نيست؛ 

 ـ از راه عالئم و آثار شناخت از بيرون كه او هم قبول دارد.1

 .دـ خود شخص از راه عالئم و آثار بشناس2

 االصول.حضوري به آن آگاهي پيدا كرد علي ـ مستقيم او را به نحوعلم3

 ـ به نحو علم حصولي باز به خود آن توجه پيدا بكند و بازشناسي بكند. 4

 قابل اثبات است. يفلسفو  يعقل نيبراههرچهارتا مطلب با 

هم شواهدي وجود دارد كه از همان چيزهايي  نجايا ميكن يبررساگر با رويكرد قرآني و متن ديني هم 

به  توان يمكه علي االصول  دهد يمنشان  ها آنكه  ميكن يمكه قبال خوانديم يا چيزهايي كه اآلن اضافه 

. بعضي از شود يمهمه زوايا و اليه هاي درون خودش توجه بكند ولو دشوار است اما علي االصول 

آن به  توان يمادله نقلي برشمرد و بعضي از موارد را هم  تواند يمكه قبال خوانديم را  يمواردهمان 

 هيآ/ (سوره قيامت »ان االنسان علي نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره« اضافه كرد مثال آن آيه شريفه

انسان به همه زواياي خودش وقوف پيدا  تواند يمكه بتوان در واقع  كند يم) اطالق اين آيه اقتضا 13

 بكند. 
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 هيآموجود در  نكات

 »رةيبص« كلمه  .1
 دو احتمال دادند:  رةيبصدر مورد  نيمفسر

 مذكوره هيآدر » رةيبص«احتماالت موجود در 
 تاي مبالغه است.» ة« رتيبص يتايك: 

 كهاز باب زيد عدلٌ است  »االنسان علي نفسه بصيرة«در اين صورت  و ؛مصدر است ،دو: بصيرة

  رساند يمبا هم ندارند و هر يك از اين دو احتمال تأكد و مبالغه را  يچندانتفاوت 

 »رهيمعاذ يالقولو « .2
انسان به تمام وجود و زواياي خودش و خويشتن خويش  كهاست  نيا »هو لو ألقي معاذير«مفهوم 

 واقف است و آگاه است ولو اين كه بهانه بياورد و عذر بياورد. 

 يآوردرعذدرجات 
ا مثال معاذير؛ چه عذرهايي باشد كه درجات دارد ممكن است عذري باشد به نحوي خود او ر

 درجات دارد: ميآور يمما است چون عذري كه  »يحسبون انهم يحسنون صنعا«

 .ميتراش يمو بهانه  ميدان يمـ بعضي از عذرهاست كه خيلي خوب 1

كه يك عذري است ولي اگر يك كمي دقت  كند يمـ گاهي طوري است كه خودش هم واقعا فكر 2

 كه عذر نيست. فهمد يمبكند 

و ما اگر اطالق را بپذيريم  شود يم يآوراطالق دارد وشامل هر دو مورد عدر  »ولو القي معاذيره«. ..

كه به نحوي خود شخص را هم به اشتباه انداخته است و ظاهرا اطالق  ييها يتراشيعني حتي عذر 

 .شود يمقضيه شامل اين مورد هم 
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 »رةيبصنفسه  يعلبل االنسان «در » نفسه« .3
 اطالق دارد. »بل االنسان علي نفسه بصيرة«نفسه در 

 نفس يمعان
 دارد: يمعنيعني هرچه مربوط به نفس اوست دو » نفسه«

 يعني بر ذات خودش ،يك: نفسه

 يعني ذات با همه متعلقاتش  ،دو: نفسه

نفس، تجليات بصيرت و شناخت نسبت به  خواهد يمنيست و آيه  حيصحعلي القاعده احتمال اول 

كه  دهد يمنشان  نكتهت بنابراين خود اين ، افعال نفس و قواي نفس و عملكردهاي نفس اسنفس

مه زواياي وجود آدمي با همه آنچه كه در درون او وجود دارد. بنابراين اطالق ه مييگو يماينجا  نكهيا

 .شود يمانسان را شامل 

 :جهينت
آدمي بر همه وجود خودش بصير و آگاه است و اگر هزار نوع عذر  ديفرما يمآيه با تأكيد و تأكدي 

در حوزه ورد حتي عذرهايي كه خود او را به اشتباه انداخته است باز آن امور ذاتي و اصلي كه هم بيا

 خفاي مطلق داشته باشد.  تواند ينم، خطا يا غير آن وجود خودش است از اشتباه

 :پرسش
اين آيه انصراف دارد به آگاهي به اموري كه در سعادت و شقاوتش مؤثر  ،با مناسبات حكم و موضوع

يعني در آن  »بل االنسان علي نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره«چون آيه در اين مقام است يعني است 

 اموري كه در سعادت و شقاوتش مؤثر است.

 :پاسخ
 اوال: اين ادعاي انصراف است و بايد شخص مطمئن به اين انصراف بشود كه شايد در آن تأملي باشد.
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است يعني ولو به اطالق اوليه نيست يعني همين اموري كه در  يمطلوبثانياً: در همين محدوده هم امر 

در همان حوزه هم آيه  كند يمو خيلي ابهام پيدا  شود يمشقاوت هم مؤثر است گاهي مخفي  سعادت و

به طور كلي خفا پيدا  شود ينمبصيرت محقق است و  كه شمول دارد و به هرحال آن ديفرما يمباز 

اما در عين حال باز قابل استشهاد است اگر كسي  شود يمار اضيق بكند. دائره آن ادعا يك مقد

 استشهاد را هم بپذيرد.

  ينقل كرديروموارد 
 »بل االنسان علي نفسه بصيرة ولو القي معاذيره« هيآ  .1

همان امكان  ثيحدهم تبعا اطالق دارد و اطالق  »من عرف نفسه فقد عرف ربه« ثيحد  .2

 معرفت با همان مقدماتي كه در اين حديث است.

مرحوم عالمه راجع به اين آيه فرمودند : اين آيه مربوط به قيامت است ولي اطالقش ولو اين كه بر 

كه الزم نيست بدين شكل تفسير بكنيم  ستيامنطبق باشد ولي اطالقش به گونه  تواند يمقيامت هم 

گفت شاهد بر احتمال دوم كه آن را تقويت  توان يمين اآلن هم چون اطالقش طوري است كه هم

، در آخرت خيلي با احتمال دوم بيشتر ارتباط دارداحتمال  نيااست و  »لو ألقي معاذيرهو« كند يم

، اين عذر آورد توان يمجاي عذرتراشي نيست ولي عذرتراشي بيشتر در دنيا است و در آخرت كمتر 

 هم شاهدي است كه اطالقش قابل تطبيق بر اين دنيا هم هست. 

در  »القي معاذيره ولو«در سياق اين آيات دارد كه  ،»فاذا برق البصر ... بل االنسان علي نفسه بصيرة«

در  ديگو يمو هيچ مستبعد نيست و  شود يماستدراكي كه دارد  ،هر حال بل االنسان علي نفسه بصيرة

كه حتما اين هم مربوط به  شود ينمهمين دنيا هم شخص آگاهي و وقوف دارد، سياق دليل بر اين 

 .شود يمقيامت 

ست كه شمول و اطالق ا يا وعدهيك  »في اآلفاق و في أنفسهم سنريهم آياتنا« ثيحد .3

يعني تا هرجا كه جزء انفس  ميده يمنشان  ها آنرا در آفاق و انفسشان به  دارد. آيات خود
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كه هرچه  دهد يمو مخفي شناخته شود، اين نشان  ،در روزي، لحظه اي تواند يمست اين ا

 االصول قابل ارائه و شناخت است. يعلدر آنجاست 

علمي كه كسي هم  يها روشآنچه كه در دنياي درون ما هست قابل شناخت است، غير از اين كه با 

علمي يا با استدالالت عقلي همه چيز علي  يها روشي از راه نمود و آثار و هم نيست يعن ها آنمنكر 

االصول قاعدتا قابل شناخت است ولي غير از اين شناخت از راه مظاهر و شناخت از بيرون، آن 

شناخت از درون توسط خود شخص هم علي االصول بايد ميسر باشد، دير و زود داشتن، يا دشواري 

 متفاوت باشد. طيشراافراد و  يبراو ممكن است  كند يميا آساني آن فرق 

 »يربل الروح من امر ق«مورد احتماالت موجود در 
 »يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي«

عني در واقع دارد ي دهد، ينمجواب  ست،ينآن را شناخت و چون قابل شناخت  توان ينم  .1

 .كند يمسلب امكان شناخت 

 رديپذ يماحتمال را  نيامرحوم عالمه   .2

، نيست كه التسألوا عن اشياء باشد ، پاسخ به نفي نيست كه اصال سؤال نكنيد، اين جورپاسخ خدا نيا

 اقوي)( لاحتما .»مستحيل أو صعب مثال هالتسألوا عن الروح الن معرفت«

 احتماالت نفس:
 :نفس سه اصطالح دارد

 به معناي ذات الشيء  .1

 به معناي انسان مركب از جسم و بدن  .2

 به معناي روح  .3

 دو احتمال دارد: »يسألونك عن الروح« نيبنابرا
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به  توان ينماست يعني سؤال نكنيد و  »التسألوا عن اشياء«همان نظير  هاحتمال اول اين است ك: يك

 اين پاسخ داد.

 نيتر مهمدر واقع خداوند متعال به آن يكي از  »يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي«دو: 

 .كند يمعناصر شخصيت و روح دارد اشاره 

 وح)ر(موجود در مورد  يها دگاهيد
 مبناي احتمال اول:

 يك: اصال قابل شناخت نيست.

 دو: شناخت آن صعب و دشوار است. 

 : ديآ يمبنابراين در كل ما سه احتمال پيش 

 يك: اصال قابل شناخت نيست.

 لذا سؤال نكنيد. دشوار است و ندو: شناخت اي

 شود يمكه از آيات هم استفاده  كند يم: تجلي خدا را به قسم خلق و امر تقسيم ديفرما يمسه: عالمه 

 يعني اين از اصول روشن است كه خلق و امر دارد. » له الخلق و له األمر«كه 

امر او از قبيل آن خلق  »يقول له كن فيكون اذا اراد شيئا انما االمر«مقدمه دوم اين است كه امر، 

تدريجي كه در اينجا ما شاهدش هستيم نيست، بلكه يك نوع تجلي ماورايي است و يك حالت 

 ملكوتي دارد و امر آن است كه مربوط به فعل و انفعالهاي دنيايي به آن شكل نيست.

امريه است نه خلقيه، البته خود فهم حقيقت روح از نوع حقايق  ديگو يمبنابراين قل الروح من امر ربي 

 اين براي همه ساده و آسان نيست.

بايد جواب بدهد و ظاهر  شود يمت و اصل اين است كه وقتي سؤال احتمال سوم اس ،اقرب احتماالت

اينجا استعمال شده و در  يك واژه اي است كه» امر«اوليه اين است كه پاسخ بدهد، از طرف ديگر 

و مفهوم دارد و خود قرآن اين واژه را تعريف كرده است، اين كه بگوييم اين يك  معني مينيب يمقرآن 

 اصطالح ديگري است غير از آن أمري كه در جاهاي ديگر آمده است اين هم يك مسأله بعيدي است.



12 

 تفاوت روح و نفس:
 دارد:روح و قلب همه بعد مجردي انسان است، فرق روح با نفس اين است كه نفس دو اصطالح 

 ـ مركب از جسم و بدن؛ 1

  يروحـ جنبه 2

د همان بعد مجر نديگو يمفالسفه  شود يم) كه به صورت گاهي گفته يروحنبه ج( حدر همين اصطال

، منتهي نفس به اعتبار اين كه هم قلب و هم نفس و هم روح شود يمانسان، جوهر مجرد آدمي گفته 

 ها نيااين بعد تدبيريش خيلي ملحوظ نيست و  مييگو يم، ولي روح كه مييگو يم كند يمتدبير در بدن 

همان جوهر  كنند يماشاره به يك حقيقت  ها نياو اال همه  شود يمبا يك اعتبار از هم متفاوت 

 مجردي كه اصل وجود انسان است.

 »و ما أوتيتم من العلم اال قليال«نكته چهارم: 

شناختش يك شناخت آساني  يولبفرمايد حقيقت روح قابل شناخت است  خواهد يمقرآن در واقع 

اشد براي اين كه به يك داللت واضحه قاطعي داشته ب تواند ينمبه هر حال اين آيه در مجموع  نيست.

 شناخت. شود ينماصال روح را 

 :پرسش
 شود يمكه صم بكم عمي  رسد يمبه جايي  ديگو يماز داليل متعددي است كه  »عميصم بكم «دليل 

تأكيد دارد آيات أنفسي است و  كه قرآن روي آن ييها شناختو يك بخشي از آن  نديب ينميعني واقعا 

 . نديب ينماين آيات را ديگر  ديگو يم

 :پاسخ
 دو جواب دارد :

نه الجمله  يف ديفرما يم بلكه كند ينم ينفدرون است را شناخت آنچه در  »صم بكم عمي«يك: 

 .رسند يممرحله  نيابه  يبرخبالجمله 
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كامال ارتكازي مخفي  يها شناختمنافاتي با اين ندارد كه در همان لحظه هم باز  »صم بكم عمي«دو: 

يك جوري  تواند يماست كه همان لحظه هم قابل شناخت و قابل بازگشت و توبه است يعني 

لذا آن هم شايد نتواند اشكالي  تش مؤثر است وبازشناسي بكند كه برگردد همان چيزهايي كه در سعاد

 به اين بحث باشد.

 بحث چهارم: رتبه و منزلت بخش پنهان و ميزان اثرگذاري و نقش آن در زندگي هست. 

يك چيزي در وجود انسان به نام نهاد هست كه اصال آن  ديگو يمفرويد روي يك نگاه و نظريه اي 

كامال خودش را  شود ينمي در آنجاهايي كه هيچ حسي هم سيطره كامل بر همه امور انسان دارد و حت

اين كتب آمده است  مخفي كرده است و مخفي به آن معناست و يك سيطره فعال دارد و تعابيري كه در

يك كوه يخي است كه در اعماق يك اقيانوس يا مثال در قطب اين انسان مثل  نديگو يماين است كه 

ولي اين  دهد يميا پنج مترش را نشان  ،د و دهاست كه كوه يخي كه در اعماق اقيانوس ريشه دار جور

آشكار و قابل رؤيتش باشد و آن مبتني است بر يك بخش اعظمي كه شايد صد برابر آن بخش 

علمي معموال  يها روشور نقشي دارد كه البته گفتيم با همان بنياد و مبناست و اين ج ديگو يم

خود او و بعد شاگردان او اين را مورد خدشه و  ،در خود روان شناسي و روان كاوي اش يمتودولوژ

اين جور امري را با اين شكل  توان ينمبا چهارتحليل رواني ومشاهدات مناقشه قرار دادند و گفتند 

در اين زمينه علمي و روان شناختي قصه است كه مهم است و كار هم  يها قلناثبات كرد، حاال آن كه 

 كه در نقد ايشان صورت گرفته است. ييها بحثصورت گرفته است 

، بسيار عظيم و وسيع يك بعدي از شخصيت باشد نهان باشدداوري كرد كه  توان ينماز رويكرد عقلي 

. به هر حال يك امر واضحي وجود ندارد كه عقلي توجيه كرد يها دگاهيدباشد و خيلي شايد نشود با 

بتوان با استدالالت عقلي اين را توضيح داد هرچند ممكن است مقدمات و مباحث و استحساناتي 

 وجود داشته باشد ولي آن چيزي كه عظمت اين بعد از قضيه را بيان بكند وجود ندارد.

با يك درون كاوي آدم بفهمد كه  كه كردث كرد و ادعا اينجا بح توان ينمبا نگاه تجربه دروني هم 

االصول قابل شناخت است ولي واقعا ممكن است يك امر نقش و تأثير دارد گرچه گفتيم عليچقدر 
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صعبي باشد و هر كسي نتواند با يك چيزهاي خاصي بايد انجام بگيرد آن هم به هر حال خيلي راه 

 .ستينگشا 

و حد و حدود آن اموري كه نهان و مخفي  كرد يداور توان يم تروايا وآيات  يمنطق دين دگاهيداز 

 .تگرچه آن اصول قابل شناخت اس كرد نيمعاست را 

بايد كامال جبري ما  نديگو يمد بعضي و بنابر ديدگاه فروي دانند يمفرويد را جزء جبرگراها  كهنجا از آ

نهادي است كه يك  نديگو يمسيار بسيار محدود است؛ معموال دايره اختيار ب نديگو يمبعضي  ،باشيم

 ، يك مقدارمنتهي در مواجهه با يك رفتارهايي دهد يمدارد كه كلّ رفتارها را شكل  يا منهيهسيطره و 

  .دهد يمتغيير شكل و رويكردي صورت 

و هر نوعي كه هرچه باشد هاي پنهان گفت آن اليه توان يمن گونه باشد فقط در منطق ديني اگر اي

بر و انسان را به طرف جبر ببرد. اين يك امري است كه بنابر آنچه كه در بحث ج تواند ينمباشد 

با حدودي كه  رساند يميات ما را به يك نظريه اختيار القاعده مجموعه آاختيار بايد بحث بشود و علي

آن را  شود ينمفاوت و متعارض و متضادي دارد در جاي خودش تفسير شده است كه البته تفاسير مت

 نفي كرد. 

 : جهينت
حداقل مطلب اين است كه يك چيز واضحي كه انسان بتواند پيدا بكند كه دايره و دامنه آن امور نهان 

بگوييم آن در حد جبر  ميتوان يمه و مخفي را بخواهد مشخص بكند خيلي واضح نيست فقط آنچه ك

الطالق نداريم تبعا نگاه ما به اين بحث و اعلي وجه به نكته قبلي كه خفاءباشد و با ت تواند ينم

آن  »يحول بين المرء و قلبه«يا  ،»سرّ و أخفي«براي اينكه  كند يمدا آينده هم تفاوت پي يها بحث

بخشي نسبي است و ممكن است در شرايطي در حالت سر پيدا بكند يا حالت جهر پيدا بكند و لذا اين 

اعظم انسان است و  گفت بخش شود ينمت سرّ است و مطلق چون نداريم كه به طور كلي بگوييم حال

دگاه فرويد ديگفت نظريه جبرگرايي كه از  تواند يمآن را پذيرفت فقط آنچه كه  شود ينمخيلي واضح 

 اين قابل قبول نيست. شده يمي به شخصيت داده است و حالت مكانيك شده يماستنتاج استفاده 
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