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 ديفرو دگاهيدجبر در 
جبر  ي مسئلهيكي از نكاتي كه در ديدگاه فرويديسم و مكتب روان كاوي بر آن تاكيد شده و يا ذكر شده است 

ناخودآگاه با آن  ي هينظر ي الزمهرا توضيح دادند، اين است كه،  ديفرواست. آن طور كه ظاهر كساني كه نظر 

 آن جبر است يعني:  ي الزمههيمنه و دامنه اي كه در روان كاوي فرويد مطرح شده، 

 ـ حاكميت آن ناخودآگاه بر خودآگاه انسان است.

 .دهد يمشخصيت را تشكيل  تر مهمـ ناخودآگاه، بخش اصلي و 

 ش بنيادي شخصيت است.خـ ناخودآگاه ب

 در آن دخل و تصور كند.  تواند ينمدسترس آدمي نيست و همينطور ر ـ ناخودآگاه د

دو سه تا مقدمه مستلزم اين است كه قائل به نوعي جبر بشويم، يعني در حقيقت آن ناخوآگاه، آن منِ پنهان  نيا

است  يمطلب. اين كند يمو عاليق و مسايلي از اين قبيل را تعيين  ها زهيانگاست كه سرنوشت انسان را، رفتار و 

مستند  دگاهيد نياجبر به  ي هينظرو  ديآ يمو مقاالتي كه پيرامون فرويد نوشته شده بر  ها كتابكه از ظواهر 

شده است و اينكه آن عامل ناخوآگاه حاكم بر انسان است و البته اين جبري است كه در حقيقت، تسخيرِ بيروني 

يك عامل جبر كننده دروني وجود دارد كه آن عامل  ديگو يم بلكهندارد،  يرونيببر عامل جبر  ديتأكنيست و 

آگاهي انسان  ي حوزهاختيار و آگاهي انسان نيست، يعني قبل از اينكه بحث اختيار برسد اصالً در  ي حوزهدر 

و اين هم يك محوري است كه به فرويد  كند يمسرنوشت رفتار و اعمال انسان را تعيين  نياو  رديگ ينمقرار 

و گفته شده كه در ديدگاههاي او وجود دارد و مباني او در ناخوآگاه و نقشي كه ناخودآگاه  نسبت داده شده

 .كند يمدارد اقتضاي استخراج يك چنين نتيجه اي 

 ديفرو دگاهيداسالم با  دگاهيد سهيمقامناقشه و 
در اينجا ما بدون اينكه بخواهيم وارد بحث جبر و مسائلي از اين قبيل بشويم دو مناقشه كه يكي مبنايي است و 

ديدگاه اسالم با آن است اين جا وجود دارد و يك مناقشه هم ممكن است در درون خود مكتب  ي سهيمقابا 

 فرويد بشود، مورد بررسي قرار داد. 
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 ييمبناـ مناقشه 
 نياجاي بسط و تفسير و توضيحي ندارد و آن  تبا ديدگاه اسالم روشن اس ي سهيمقانايي قصه در مب ي مناقشه

ساني كه ظاهر آيات قرآن و ظاهر روايات و مبناي شرعيت بر اختيار است، البته در تفكر اسالمي هم ك كهاست 

ينكه ما چگونه قائل به اختيار م، و اولي قطعاً اشتباه است و تحليلِ بحث اختيار ه ،اند بودهقائل به جبر باشند، 

معاصر ما كه وسيعي دارد و ديدگاههاي مختلفي وجود دارد، مشخصاً االن در دوره  ي دامنهاين جا هم  ميشو يم

در تحليل اختيار يعني  رنديگ يمدر دو گروه قرار  ها نياموالً ما، مع ي برجستهما با اصوليون  ي فالسفه دينيب يم

 ها نياضياء، مرحوم آقاي خويي، كساني از اين قبيل، مرحوم شهيد صدر آقا مثل مرحوم نائيني، مرحوم  كساني

متفاوت است با اختياري است كه مثل مالصدرا و  ها آنيك نوع انديشه اي دارند كه تحليل اختيار در ديدگاه 

 اند رفتهيپذرا » لشيء مالم يجب لم يوجدا«ما قاعده  ي فالسفه نديفرما يميا عالمه طباطبائي  نديگو يمفالسفه 

مثل مالصدرا و من  يا فالسفه شنابع قصه را و متفكرينارجاع به م كنم يمرا تلگرافي عرض  ها نيامن حاال 

عليت «و  رنديپذ يمرا  »الشيء ما لم يجب لم يوجد« ي قاعدهتبع معموالً ديدگاههاي فلسفي اين طور است كه 

 نديآ يمو در عين حال  رنديپذ يمرا » يتشخص لم يوجب و لم يوجد لم يجب و ما لم ما. «رنديپذ يمرا » تامه

ولي در كادر و  كنند يمكه با اين قاعده هم قابل جمع باشد و اراده را توجيه  كنند يمطوري اراده را تفسير 

لي از آن در ؛ اما نكته نظر مقابل اينكه به يك شك»الشيء ما لم يجب لم يوجد«چارچوبِ قانون عليت و 

معاصر ما مثل آقاي خويي يا  ي دورهتفكرات پيشينيان هم سابقه دارد ولي اصوليان بزرگي از ما كه مثال در 

را در اراده انساني و افعال اختياري » الشيء ما لم يجب لم يوجد«آقاي صدر و مرحوم نائيني نه، خود اين 

تقديرهايي كه تا حدي در ديدگاههاي اصوليون ما متفاوت انسان قائل به يك استثناء هستند در اين جا با حاال 

است ولي به هر حال مجموعاً چه فيلسوفان ما چه اصوليون و فقهاي ما چه محدثين و متكلمان ما غالباً قائل به 

متنوع است و بين ديدگاههاي فالسفه و غير فالسفه  ها دگاهيداختيار هستند و در تحليل و توجيه اختيار 

 اصوليان متأخر ما تفاوت اساسي و اصولي وجود دارد. ي سلسلهروهي از مخصوصاً گ

همه قابل پاسخ است و حداقل اين است كه از  ها آنكه ايراد شده براي بحث جبر و  ييها شبههبدون ترديد 

و آنچه كه شواهدي هم كه از آيات و روايات كه در بحث جبر آورده  تلحاظ آيات و روايات قابل قبول نيس

 است وقتي كه يك جمع بندي بكنيم قابل پاسخ است و در جاي خودش بحث شده است شده
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بيان شده كه جبر باشد در افعال و  يكاو روانبه ديدگاه فرويد و در مكتب  خالصه، آنچه كه نسبت داده شده

اين با ديدگاه ماقبل جمع نيست اين يك  شود يمناخودآگاه ناشي  ي هيناحكه از رفتار انسان منتهي جبر دروني 

بپردازد و  ارياختبه  ود، البته اگر كسي بخواهد به جبر بپردازد بحث بشو ديبايي است در جاي خودش نقد مبنا

كند حتماً آنجا بايد نظر فرويد را مورد توجه قرار بدهد به هر حال يك ديدگاهي است كه گفته  ثاختيار را بح

توجه بشود به آن  ديباكه  يموارداز  يكي ارياختدر بحث مستقل جبر و جبر است  يوعنمستلزم  كهشده است 

  .روان شناختي متأخر است از جمله روان كاوي يها دگاهيدهمان 

كه اين نظريه در برابر اين به جبر متمايل است اما اين ترديدي نيست  ينحوديگري هم هست كه به  يها دگاهيد

تفاوتي كه در تحليل و  ي همهاستخراج كرد و اختيار با  شود يماست كه از آيات و روايات  يا هينظر

 كه وجود دارد.  ييها هيتوج

معاصر عالمه و  ي دورهاين دو تا ديدگاه خيلي مهم بود، ديدگاه هاي فالسفه اي مثل مالصدرا و من تبع و در 

از اين ديدگاه در محدثين و متكلمين ما بوده و  ييها رگهبزرگان ديگري دو ديدگاهي مثل اصوليون كه 

. يك اند دهيكاوو ابعاد و زواياي خوب آن را  اند دادهو پروبال به آن  اند كردهاصوليون ما البته خيلي تعميقش 

نيست كه بتوانم تحليل بكنم قائل به نوعي بن بست  ييجاهم در جبر و اختيار وجود دارد كه اين  ييها دگاهيد

كه ما قائل به نوعي اختيار باشيم اين هم  كند يمآن وجدان اقتضا  ديگو يماست اما  يبست تحليل بن يتحليل

يك نوع ديدگاهي است كه كساني هم به اين تمايل دارند شايد بين اصوليون هم كساني از اين دست باشند. 

اختيار است. در اصل مناقشه ترديدي نيست اين در برابر  يها نييتبو توجيه و  ها ليتحلحاال طيفي از  ها نيا

 ديدگاه فرويديسم است. 

 ييروبناـ مناقشه 
اين مقدماتي كه از فرويد نقل شده  ي همهديگريطرح كند و آن اين است كه  ي مناقشهيك  يكساست  ممكن

است كسي بگويد ممكن  ميكن يمپيرامون آن نوشته شده ما عرض  و چيزهايي كه ها ترجمهاستناد است و ما به 

 .شود ينمين حال از آن جبر هم استفاده ولي در ع رميپذ يمرا  ها نيا ي همه

جبر نسبي يا نسبتاً  تجبر مطلق قابل تأمل و مطالعه اس ديآ يماحتمالي است كه به نظر  ي مناقشهاين يك 

چون جبر بربخش زيادي  ديگو ينمنوع جبر را همه قبول دارند هيچ كس اختيار مطلق  نياو  دبااليي وجود دار

رفتاري انسان حاكم است و شكي در آن نيست، اما اين جبر مطلقي كه به فرويد نسبت داده شده  ي حوزهاز 
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ديدگاه  گفته شد ديدگاه شما مقابل اين كه ييبنا دگاهيدنه،  دروبنايي بكن ي مناقشهاست ممكن است كسي 

اين ناخوآگاه  يعني، كند يمو از مباني شروع  دهد يماول ديدگاه اسالم را در برابر آن قرار  ي مناقشهاست. آن 

اما در مناقشه  تاس ييمبنابر فرضي هم كه باشد اين جور نيست كه حاكم بر كلّ شخصيت باشد آن مناقشه 

 : رميپذ يماست كسي بگويد كه اين مباني شما را من  ممكنروبنايي 

 .است ـ شخصيت انسان از دو اليه تشكيل شده1

 گذار استپنهان هم بسيار مهم و تأثير ي هيالپنهاني دارد و آن  ي هياليك ـ 2

 ـ و بعضي از جزئيات ديگري كه در نظريه فرويد آمده است.3

ار مؤثر پنهان هست و آن پنهان هم بسي ي هيالمستلزم اين نيست، دليل منطقي كه بگوييم  ها نيااز  كياما هيچ 

، گردد يمبر  كند يمر اين برخوردها خودش را تنظيم و د من و...، وبا فراخود  كند يماست و ظاهر هم برخورد 

جبري در آن است و جبرش،  به طور كلي، شود ينمين مكانيزم جايي، اختيار نفي در ا رود يمو  ديآ يم و ...

 مطلق، استلزام منطقي ندارد، اين ناخودآگاه است و ناخوآگاه هم تأثير بسيار بااليي جبر بااليي است اما جبر

موانع فراخود و  آن منبع جوشان انرژي است بعد با موانع خارجي، با جوشد يمدارد يعني هم چيز از آن منبع 

 يها زميمكانبعد با  ودش يم بعد اضطرابهايي در وجود انسان گردد يمبر  ها نيا، بعد از كند يموجدان برخورد 

، ن تنظيماتي كه در نظريه آمده استرا دفع بكند و با هما ها اضطرابكه  كند يممختلف انسان خودش را تنظيم 

باشد هيچ كالم مستلزم اين نيست كه بگوييم  تواند يمباالخره باز يك نوع انتخابگري  ها نيا ي همهدر 

بعد  كند يممؤثر است بعد با موانع برخورد وجود دارد و آن  ميكرد انتخابگري با دو، سه تفسيري كه قبالً اشاره

اين  ميبشورفتارها  اتيجزئبودن  يارياخت رييغهمه هست اما اينكه قائل به  ها نيا شود يمشكلش عوض 

را كسي بگويد ولي بگويد تنظيم اين رفت و  ها نيا ي همهاستلزام منطقي در اينجا نيست يعني منافاتي ندارد 

ريز در  ها نيادفع اضطرابي كه وجود دارد  يها زميمكانآن  ديآ يمو باز خوردهايي كه دارد و بعد برگشت 

كه برخورد با كه انسان به خاطر اين تعارض آن فَوران عزيزه و در نهاد  ديگو يممسائلش، انتخاب است مثالً 

 نياو در  كند يماضطراب را دفع  يها زميمكان ديآ يمكه بعد  شود يمدچار اضطرباتي  ندك يماين عوامل پيدا 

برود ممكن است بگوييم اين اختيار  ها زميمكانراستا هشت مكانيزم بيان شد، اصالً اينكه به كالم سمت از اين 

يكي دنبال مال  رود يمدنبال علم  ايشباع غريزه است براي ا اياست يكي براي اينكه اضطراب را دفع بكند، 

عارضاتي كه بسيار مهم پنهان شخصيت اين، و حلّ اين ت ي هيالبرخورد اين  ي معالجهخاب در نوع انتت رود؛ يم
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اين  گذارد يمي دارد كه جاي اختيار را باقي ناخودآگاه بر شخصيت هست اين تنوع ي منهيهو  طرهيسدر اثر 

اين طور  تممكن اس اين جور نيست، ميگو يمچيز را تعيين كرده الزاماً مه جوري نيست كه بگوييم كه آن ه

 مستلزم استلزام منطقي در اينجا وجود ندارد.  نديگو يمباشد 

 بودن يعاملچند  اي يعامل تك هيزاواز  تيشخص ليتحلـ 
بحث ديگر تحليل شخصيت و عوامل سازنده و شكل بخش شخصيت است از نظر اينكه ما تك عاملي باشيم يا 

 چند عاملي باشيم. 

 بودن يعاملچند  اي تكاز جهت  ديفرو تيشخص دگاهيد ميتقس
 كردتفسير  توان يميا چند عاملي بودن به دو نوع  فرويديسم را از جهت تك عاملي يكاو روانفرويد و ديدگاه 

 است: 

 تيشخصتعدد ابعاد ـ 1
گفت فرويد از كساني است كه قائل به تعدد ابعاد شخصيت است؛  توان يماز يك نظر مي در يك سطح رويي 

 اصلي است: ي هيالبراي اينكه قائل به نهاد و خود و فرا نهاد و فراخود و سه 

 ـ نهاد

 ـ خود

 ـ فراخود

 به او نسبت داد.  شود يماز ابعاد، در وجود و شخصيت را لذا يك نوع تنوعي 

 ديفرو تيشخص ليتحلبودن  يعامل تكـ 2

در تحليل شخصيت به شمار آورد؛  ها يعاملاو را جزء تك  بايد ديفرو ليتحلاز  تر قيعمبا يك نگاه ثانوي و 

و ژرف بلكه سطح بنيادين و عميق  نديب ينمرا در يك سطح » خود و فرا خودنهاد و «براي اينكه اين سه بعد را 

سطحي  يمواجهز اين نظر در يك كه ناخوآگاه و ناپيداي شخصيت است ا داند يمرا همان نهاد  يا شهيرو 

او هست بايد  يها دگاهيدكه در  يتر قيعما يك نگاه به شخصيت ولي ب كند يمگاه گفت كه سه بعد ن شود يم

 است.  يا شهيركه قائل به يك بعد بنيادين بگوييم 
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 تيشخص اديبنتمام  ييدايناپـ 3
كه از آن به  يا زهيغردِ شخصيت است برگشت آن به اصلِ آن ناپيدايي كه تمامِ بنيا كهدر تحليل نهاد قائل است 

 البته جنسي به معناي مفهومي كه جنسي بعد البلوغ دارد نيست. كند يمي تعبير جنس

 ديفرو دگاهيداز  يجنس زهيغر
 اوليه هست.  يها شهيرو  ها هيپاتاً از نوعي همان است منتهي قائل است ماهي كهاست  نياـ يك ديدگاه 1

جنسي  ي زهيغرهمان عشق و محبت است كه يكي از نمودها و بروزهايش  ديفرو دگاهيدـ غريزه جنسي در 2

 است. 

شخصيت تك عاملي  ي دهندهشكل  شخصيت فرويد در آن عمق و بنياد ي هينظر، دگاهيدبه هر حال در هر دو 

در سطوح باالتر و  است و نيروئ ها آن كند يم ريتصوو ابعاد ديگري كه  ها هيالبايد به حساب بيايد و البته 

 ، نه در سطوح عميق. شود يمبعدي تصوير 

اوست از لحاظ تحليل شخصيت با يك رويكرد تك  ي هينظراين هم يك ديدگاهي است كه الزمه يا متن 

 عاملي يا چند عاملي كه بايد ايشان را در گروه اول به شمار آورد اين ديدگاه و كساني كه معتقد هستند.

 ديفرو تيشخص ليتحل هينظرنقد 
هم خير در  ، و بر اساس اين نظريه كه از نگاه اسالماند كردها با ديدگاه هاي اسالمي نقد ر هينظركساني اين 

معنوي  يها كششه در عرض هم است و هم فطرت و انسان وجود دارد و هم شر، هم غرائز و غرايز متنوعين ك

اصلي  ي هيال، اين دو شود يمتشكيل  ها زشيانگعقل و  ي هيالانسان از دو  كه نكهيا، عالوه بر ها نياو هم امثال 

تعددي هست كه حالت عرضي دارد و از اين جهت بايد  و عتنو ها شيگراو تمايالت و  ها زشيانگ ي حوزهدر 

ديدگاه چند عامليِ هم عرض است، هم بعد عقل و هم  شود يمكه از آيات و روايات استفاده  گفت كه ديدگاهي

و تمايالت تعدد و تنوع و تكثر وجود دارد هم عرض  ها شيگراو  ها زشيانگو از آن طرف در  ها زشيانگبعد 

ديدگاه فرويد به تك  ميكن يمبشود كه ما البته مبنايي بحث  ممكن است يك تقابل اينجا درستهستند بنابراين 

همه رويين است و به صورت پسين و  ها هيالو ساير ابعاد و  رسد يمو توحد عامل بنيادين  رسد يمعاملي 

 شود يمه هاي اسالمي و روايات و انديش، در نقطه مقابل يك ديدگاه اسالم و ظاهر آيات شود يمرويين محقق 

تمايالت هم تكثر و تنوع، غرائز و ... در عرض هم  ي حوزهو در  تاستخراج كرد و آن تعدد عقل و تمايل اس



8 

، علم يكاو درونشهاد كرد و به نحوي تجربه و در اينجا است شود يمايات هم است كه به ظواهر آيات و رو

هم در عرض هم تلقي  ها نياشده  و زوايايي بحث ها هيالمطلب است و در آن  نيهم يبازگوالنفس فلسفي 

 . شود يم

و بر اساس آن تأمالت فلسفي  شود يمما از آيات و روايات استظهار  بر اساس آنچه كه كهاين نقد مبنايي است 

 هم اين ها هيالمختلفي دارد و اين  يها هياله است، انسان معجوني است كه و استدالالتي كه در علم النفس آمد

لنفس في ا« نهايي برسد و بقيه همه فروع آن باشد. ي هيپادر طول هم باشند و به يك  ها هيالجور نيست كه 

در عين حال متعدد است و متنوع و متكثر است و هم عرض هم هست و اين جور  ااين قُو، »كل القوي وحدتها

 نهايي برسد.  يِ سرچشمهيك سلسله مراتب طولي پيدا بكند و به يك  ها نيا ي همهنيست كه 

 يعرفاناز نگاه  ديفرو دگاهيدمناقشه 
 رممكن است مناقشه بشود به اين شكل كه د يتر عيوسو يا يك نگاه عقلي  يبا نگاه عرفان ديفرو دگاهيد

مبنايي و بنيادي  ي گانهيرا به گرايش واحد اصيل  ها نياو تمايالت ممكن است كسي همه  ها شيگرا ي حوزه

 بذات و كماالت ذات است كه اينطور گفته شده كه حب كمال هم در واقع به همان ح بمنتهي بكند و آن ح

 و آن تنفرها و نفرتهايي هم كه دارد به نحوي يك روي ديگر همين سكّه است.  گردد يمذات بر 

، آنچه ها كششاين غرايز و  ي همهكه منشأ  ندكن يمبعضي فالسفه هم اين جور تعبير  كهاگر كسي اين را بگويد 

كششي  يك حب ذات است، ها نيا يِ همه ها نياغرايز جنسي، شهوت و امثال  شود يمكه به نام فطرت ناميده 

. اگر كسي اين مطلب را بپذيرد ممكن است نقدي كه در كند يمو شعب پيدا كه به سمت خود دارد و اين فروع 

گاه فرويد قرار گرفته است يك مقداري تغيير بكند به اين معنا كه يك حب ذات وجود تقابل اين ديدگاه با ديد

تعلق بگيرد. حب ذات و شُعب ذات و كماالت ذات و اين  تواند يمدارد كه اين حب ذات به امور متفاوتي 

به جهان غيب، فطرت و  ي عالقهبه چيزهاي مختلفي تعلق بگيرد كه بنابراين اين ديدگاه ديگر حتي آن  تواند يم

، يا دو تا جنس هم اگر بگيريم يك جنس مشترك كَالن و شود يم، ديگر دو نوع از يك واقعيت ها نياغريزه و 

نس بعيدي دارد اين يك ديدگاهي است كه تاحدي هم شايد قابل دفاع باشد و اگر اين ديدگاه را ج ،كُلي دارد

هم كم  شيها تفاوتيدگاه با ديدگاه فرويد تشابه دارد و البته كسي بپذيرد در حقيقت از يك جهت تقابل اين د

 نيست.
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 ديفرو دگاهيدبا  عرفا دگاهيدتشابه 
مورد توجه هم  ها وقتكه آن گرايش هم خيلي  شود يمبه يك گرايش خيلي عميق بنيادين منتهي  دگاهيد نيا 

بايد قابل مهم باشد بنابر يك  ها نيا االصول يعلمورد توجه نيست، البته  ها وقتنيست، عمق و عظمتش خيلي 

به ذات و كماالت ذات در واقع كه  ي عالقهنظر ولو اينكه بعد در اين هم مناقشه كرديم ولي به هر حال يك نوع 

 .كند يمبسيار قوي است درجات و مراتب دارد وجود دارد و آن براساس متعلقات است و تنوع و تعدد پيدا 

 ديفرو دگاهيدبا  عرفا دگاهيدتفاوت 
فرويد دارد؛ حب ذات و كماالتش اين جور نيست كه ناپيدا باشد حداقل  ي هينظرتفاوتهاي زيادي با  دگاهيد نيا

شد با بخشهايي از آن حالت مغفول با تواند يمبه طور جامع و كامل اين جور نيست كه ناپيدا باشد ولو اين كه 

، اصل شخصيت را داند يمرا شرّ  ها نيااو  والف دارند امور اخت نيادر شرّ بودن و شرّ نبودن  ، پيدا بكند؛ناپيدا

ما آن فرمول را، مكانيزم را  كند يمو تنوعش هم در قالب شكلي كه او آن اصل نهان را متنوع  داند يمشرور 

 داشته باشد.  تواند يمقائل نيستم اما يك تشابه كلي  براي تنوع غرائز

بگويد و غرائز ممكن است كسي  ها كشش ي حوزها چند عاملي هستيم در كه مبنابراين نقدي كه در اينجا شد 

 توان يمود آيات و روايات چقدر اين را تحليل تك عاملي بكنيم، و از خ ميتوان يمكه روي ديدگاه اسالم ما 

تحليل به ولي در مقام تحليل، ممكن است كه كسي اين جور تحليلي بياورد، اين  ام نكردهاستفاده كرد هنوز كار 

 سادگي قابل پاسخ نيست. 

ولي غير از تمايالت اينكه  ميدان ينم، اين را بعيد اند رساندهتمايالت اين نكته را  ي حوزهـ ما از جهت اينكه در 

انسان داراي عقل و فكر و دانش در همه سطح اين تمايالت است، اين را ما قائليم، اگر اين فرويد اين را قائل 

است كه در آن  روي ديدگاه عرفا هم قابل مطالعه است و ممكن و كند؛ يمتفاوت دوم پيدا  از اين جهتنباشد 

 يها هيالو در واقع بنيادين مقدم بر  كه در شخصيت عرفا وجود دارد بگوييم آن اليه آخر يا گانههفت  يها هيال

 ديگر است منتهي ما ديدگاه عرفا را بحث نكرديم.

اما روي ديدگاه تحليل فلسفي آن برداشت اولي كه اآلن روي نقد فرويد و ديدگاه فرويد گفتيم قابل مناقشه 

 قابل قبول است. يشد و تاحد انيباست به اين ترتيبي كه 
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 و شر ريخ
بشوم اما اجمالش را آن وارد  خواهم ينمبحث خير و شر است كه كه مبحث ديگري در ذيل نظريه فرويد است 

 بكنم.عرض 

امور تاريخ به تاريخ فكر بشر است و از  يبرخ خيتار و شرّ از مباحث قديمي تاريخ فكر بشر است، ريخبحث 

مطرح بوده است يكي هم بحث جبر و اختيار است و يكي  ها نياآن وقتي كه بشر فلسفه ورزي كرده به نحوي 

 ا تلفيقي از اين دو تا؟هم خير و شر است كه انسان اصل شخصيتش بر خير و شر استوار است ي

 و شر ريخموجود در  يها دگاهيد
 چند ديدگاه است: ها آن نيتر مهموجود دارد كه  ها دگاهيداينجا هم يك طيفي از 

 ـ يكي اين كه بنياد شخصيت بر خير است1

 ـ يكي اين كه بنياد شخصيت بر شر است2

 ـ اين دو در عرض هم هر دو در شخصيت ريشه دارد.3

در  البته شوند يمكي از اين سه نظريه كلي تقسيم ديدگاه كلي است و مكاتب الهي، الحادي و فلسفي به ياين سه 

 ء و انظار را دردارند آن دو ديدگاه هم از آرا ها دگاهيدخودش يك طيفي از  آنهايي كه حالت تلفيقي دارند

 ه بخش تقسيم كرد.به اين س توان يمتقسيم بندي و طبقه بندي كالن  اما در يك رديگ يبرم

 و شر ريخدر مورد  ديفرو دگاهيد
 شود يمبه صراحت گفته  شود يمرويد كه به خودش هم نسبت داده ديدگاه فرويد به صراحت شارحان ديدگاه ف

آن نهاد ناپيدا و ناخودآگاه بخش اصلي شخصيت كه ناپيداست ذاتش  ديگو يمو لذا  داند يماو مبنا را بر شر 

بسيار شرور است. او دنبال اين است كه خودش را به هرقيمتي كه شده و به هر شكلي تأمين بسيار پرانرژي و 

كه مبنا بر يك نوع گستاخي و زياده طلبي و شروري است و در  ديگو يمدر آن اليه  و خودش را اشباع بكند؛

است؛ براي اين كه  گرايي و آشفته گرايي در تفسير شخصيت در ديدگاه فرويدهم نوعي شرّ تر نيروئيه هاي ال

 اضطراب و تعارض يك امر ثانوي و عارضي نيست. نكهياقائل است به 
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اضطراب و تعارض كه يك بحث بسيار مهمي است و در روان شناسي جديد به  ديگو يم ها دگاهيدبعضي از 

طور كلي به بحث اضطراب و تعارض خيلي پرداخته شده است كه فصل مهمي هم درروانشناسي عمومي در 

 روان شناسي شخصيت و خيلي از شاخه هاي روان شناسي به بحث تعارض و اضطراب خيلي توجه شده است.

 در مورد تعارض و اضطراب موجود يها دگاهيد
آن را حل  ها مشاورهبعدا بايد با  شود يمانوي پيدا ـ يكي اينكه تعارض و اضطراب در اثر عوامل عارضي و ث1

 . شود يمآن وقت اگر حلّ شد شخصيت سالم بكند 

فتگي نهادينه در شخصيت است او شآ، يك كه قائل به نوعي شرّ نهادين است ـ فرويد از كساني هست2

هاي انسان گستاخي و فزون خواهي كه در اليه الزمه وجود انسان است به خاطر وجود ،اين تعارض ديگو يم

 شيها خواستهآن لخت و عريان بشود آن را اشباع كرد و به تمام و كمال به  تواند ينمهست هميشه هيچ وقت 

همان گربه اي كه در يك جايي محصور شده  خواهد يمو هميشه  كند يمبرخورد  ييها وارهيدبرسد و هميشه به 

كلمات و  ها شرحكه در برخي از  ديآ يمه ذهنم اين تشبيه اآلن ب ،است اين نهاد، مثل يك گربه محصور است

ده است و شخصيت مثل گربه عصباني است كه در يك جايي محصور ش ديگو يمشارحان فرويد امده است، 

از اين جهت  تيك بن بستي و مانعي جلوي روي اوس نديب يم زند يم هر طرف تواند ينمبايد فرار بكند ولي 

به عمل  دگاهيدنگاه و  نيادر هم يك نوع تفسير از يك نوعي ناسالمتي و تعارض و آشفتگي دروني از انسان 

 .آورد يم

ريختگي در تعريف شخصيت وجود دارد  تگي و به همشفآاين هم دو تفسير اين شكلي است كه ميل به شر و 

كه حاال بخواهيم  ميكن يمحاال ما البته فعال داريم بر اساس همان تصورات متعارف از خير و شر هم داريم بحث 

 .شود يمديگري پيدا  يها بحثاو را وارد بشويم يك 

ركيب، او در طبقه ، شر، تلفيق و تشر شخصيت انسان ترسيم كرديم؛ خيرپس او در سه طبقه اي كه در خير و 

 .تمطلب تصريح هم شده اس نياو به  رديگ يمديدگاه هاي شرّگرا در تفسير شخصيت قرار 

وييم اين مباني ما را به اين چيزهايي است كه بگ اش يمبانهم اين مطلب قابل قبول است و  القاعده يعل

به خالف جاهايي كه اختيار به  رساند يم، علي القاعده از جاهايي است كه آن مباني ما را به اين نكته رساند ينم

 جبر كه گفتيم استلزام منطقي نيست اينجا شايد استدالل منطقي هم باشد.
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 ياسالم دگاهيدو شر از  ريخ
ولي قطعا ان ديدگاه شر مطلق وقتي بخواهيم ديدگاه اسالمي را ارزيابي بكنيم در ديدگاه اسالمي دو نظريه است 

حتي  كه بر خالف آنچه كه اينجا ديآ يمگوييم چون يك چيزهايي به ذهنم طع ن؛ بله حاال اين را هم قنيست

 ، در تفسير آن حتي ممكن است قائل باشند آن هم كساني.نه ديآ يميادداشت هم كردم به ذهنم 

و شايد با آيات و روايات هم بيشتر  شود يمباشد و زياد گفته  تر جيرادر تفكر اسالمي يك ديدگاهي كه شايد 

تركيب است يعني اين كه اين شخصيت، در او زمينه ظواهرش بيشتر سازگار باشد همان نظريه سوم است يعني 

يا تعابيري از اين  شود يمهي در قالب غريزه و فطرت گفته گرا و خير گرا هر دو وجود دارد چون گاهاي شر

كه هر دو در عرض هم حالت تركيب و  شود يمطان و جنود رحمن گفته جنود شي قبيل، يا به تعابير روايي

هند اين يك نوع نگاه است كه اگر اين نوع نگاه باشد با فرويد خيلي فاصله  ديشكلمتلفيق دارند و شخصيت را 

 دارد. 

 ديفرو دگاهيدبا  ياسالم دگاهيدتفاوت 
نتهي به نابودي خودش و ديگران كه م داند يمو تعرض و تجاوز و شر  يخواه فزونبنياد را بر آن  ديفرو

، يه شردر انسان هر دو اليه در عرض هم وجود دارد هم اليه خير و هم ال ديگو يم ياسالمو ديدگاه  شود يم

  .هم زمينه خير و هم زمينه شر

شيطان و كه در اصول كافي در همان جنود  شود يميات و يا روايات مستند آبه ظواهر خيلي از  ياسالمديدگاه 

، نفس لوامه و ظواهري از ه در روايات امده آست نفس مطمئنه، نفس امارهجنود رحمن آمده است آن نفوسي ك

 باشد. تواند يممسأله آيات كه نشان دهنده اين 

 و شر ريخدر مورد  ياسالم يها دگاهيد
است كه  باشند اين ـ يك ديدگاه در تفكرات اسالمي اين است كه شايد خيلي از فالسفه به اين متمايل1

و اال ذات انسان بر  ديآ يمثانوي و عارضي است كه به وجود ، شر اين راه هاي شخصيت بنيادش بر خير است

خير و فطرت استوار شده است كه اين هم ممكن است يك ظواهري از آيات و روايات ممكن است اين را هم 

 تأييد بكند.
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يك ولي  تجع به سند و استنادش فعال چيزي در دستم نيسگرچه اآلن را تـ يك ديدگاه كه اآلن هم هس2

ان «يات و روايات بكند كه مثال آو را هم مستند به ظواهر برخي از ، و اديدگاهي هم ممكن است بگويد نه

اين است كه نوعي شرّ بر وجود  ها آنكه ظاهر  ها نياو امثال  »الانه كان ظلوما جهو«، »االنسان لفي خسر

 آدمي حاكم است.
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