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 قدمهم -1-1

ها مطرح گردیـده  که از زمان پیدایش آنروانشناسی  یکی از مباحث مهم و اساسی در زمینه عرفان و     

پـی بـردن بـه     »خـود «یـا  » من«یا همان خودشناسی است. هدف از شناختن » خود«یا  »من«است علم به 

انسان است. اهمیت خود شناسی در عر فان اسالمی در این است که مقدمـه شـناختن و   وماهیت حقیقت 

معرفت به علوم دیگر یا راهی براي خداشناسی است. حضـرت علـی (ع) دربـاره اهمیـت ایـن موضـوع       

کـه   کـس  آن)5/406غـرر الحکـم :    (»عرَف نَفسه فَقَد انتَهی إلی غایۀِ کلِّ معرِفَـۀٍ وعلـم.  من « فرمایند:یم

مـن  « فرماینـد: یمخودش را بشناسد، به غایت هر شناخت و علمی رسیده است. یا اینکه در جایی دیگر 

فَقَد هنَفس رَف.)5/194: همان( »ربه ع	را خواهـد شـناخت. از   آنکس که خودش را بشناسد خدایی خود  

هـا  ي نفسانی که هـر یـک از آن  هاخواهشنوع شناختن جز با انجام ریاضت و مبارزه با  دیدگاه عرفا این

 یسر نخواهد شد. عـارف م ،و خدا است »خود«یا » من«دام و مانع و حجابی که در راه رسیدن به حقیقت 

در  .قت خود را شهودي وحضـوري دریابـد  حقی تا خود پاك کند باید هر گونه تعلقات دنیوي از آینه دل

 رسـد کـه  یمـ » من«یا «خود «شناختن  از ۀمرتببه  در نتیجه،کنندیمدیدگاه عرفا از آن تعبیر به سیر انفسی 

اعمـال و   جز با انجـام برخـی   خود حقیقیخود براي خود فی نفسه حاضر خواهد شد. و رسیدن به این 

مـن از اهمیـت بسـزایی     شـناختن خـود یـا    علم روانکـاوي  در هم ضت ها میسر نخواهد شد. امروزهریا

هـاي روانـی   یبآسـ بعضـی از   درمـان ي آن در کارکردهاو یا  برخوردار است چراکه شناختن خود یا من

 ایگـو  اسـت.  1رود ایگـو یمـ بکار » من«براي  ي کهدر اصطالح روانکاوي تعبیر .رده استککمک شایانی 

 سایر اجزاي ذهن آدمی چه در رابطه با ناخودآگـاه و   با پیوندبراساس کارکردها و نحوه عملکرد آن را در 

                                                
1. ego 
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 ،شـود ینمـ بخشی جدا و مستقل از ذهن تلقـی  ایگو  . در نظریه فروید قرار داردفرا خود با  چه در رابطه

  ت.برون داده ساختار ذهن آدمی  اس وواقع نتیجه در

  بیان مسئله -1-2

تواند خود را یمگیرد و یمهمان خود است، الیته، از آن حیث که مورد آگاهی و هشیاري قرار  »من«      

از جزء خود تفکیک کرد. من، صرف خود طبیعی نیسـت و ابعـاد متنـوعی ماننـد دگـر خـواهی، تعهـد،        

» نفـس «واژه  ) وجان، خـود معادل (ها بی بهره است. مسئولیت و کمال جویی است که خود طبیعی از آن

ماهیت انسان در قالب  دربارة )به نقل از جعفري 1389:19 (نصري،». شودیمبه مفهوم عام آن اطالق  هم

هاي مختلفی ارائه شده است. ماهیت بشر یتلقدر علوم مختلف » من«و » خود«، »روح«، »روان«، »جوهر«

دانـد.  یمـ در روانشناسی بیشتر در قالب ساختار ذهنی تبیین شده است که روان را ناشی از عملکرد ذهن 

موضـوعی در روان   از با بهره گیري ازنظرات روانکاوانه فروید،"خود"دیدگاه روانشناسی امروز در مورد 

گوید در عین حـال ازنظرمـا پنهـان    یم سخن ختصاص داده است،ا"خود"انسان که بخش اعظم آن را به 

 حالی که شالوده شخصیت آدمی بیشتر براساس بخش خود آگاه و شعور بـاطن اسـت،   در ومخفی است.

است وانسان به خویشتن از پنجره من ظاهر  معطوف اصلی به بخش خود آگاه وشعور ظاهر روان، توجه

که از منظر روانکاو ویا روانشـناس بـه اشـخاص     یابدیمتا آنجا ادامه این نگاه  آنچه نگرد ویموخودآگاه 

یژگی و و ناظر بر رفتار استروانشناسی  مطالعه موردمسئله این است آنچه ). 16: 1383بنگرد.(گلگیري، 

روانشناسـان   ازنظـر  که بنیادي و مهم نکته .استدر چارچوب ساختار ذهن  من کنش و واکنش هايو ها

 وآنچه روندیم دیگر امور دنبال به یابند راه »خود «خودي به اینکه جاي به هاآن که است این مانده پنهان

 کـه یـک   اسـت » خـود «خـودي   بـه  نسـبت  بیگـانگی  همین پندارند براساسیم خود نیست خود که را

به  بردن یپ .کندیم نظر اظهار آدمی شخصیت و هویت درباره عصبی شناسی ریخت براساس روانشناس



۴ 

 نخواهد دیگري چیزي انسان روانشناسی کردن واژگون جز عصبی شناسی ریخت طریق از آدمی هویت

آن  صـرفاً آنچه که در عرفان اسالمی مطرح می شود این است خود یـا مـن   اما  ).154: 1386دینانی،( .بود

ی چیزي نیست که در قالب سا ختار ذهنی و بدن بگنجد به این دلیل که مـن یـا خـود در عرفـان اسـالم     

حقیقتی فرا ذهنی و الهی دارد و نمی توان حقیقت و ماهیت آن را درچارچوب ساختار ذهن و بدن که در 

 ازدیدگاه هـا  که کدام یک بدانیم.ما در اینجا می خواهیم روانشناسی مطرح می شود مورد مطالعه قرار داد

  بررسی کنیم. ارندماهیت و حقیقت انسان د نسبت بهجامع تري  نگاه
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  پژوهش ه هايفرضی -1-4

  .قابل تمایز با نظریۀ فروید استدر عرفان اسالمی تا حدود زیادي  من یا خود .1

  تلقی فروید از مفهوم من یا خود ذهنی و غریزي است.. 2

جان انسان است که بـه عنـوان حقیقتـی غیـر مـادي و       و نفس ناطقههمان  »من« یاسالمدر عرفان  .3

  شود.یم تلقیوفراتر از بدن وتدبیر کننده آن 

  . من یا خود (روح) در عرفان اسالمی جامع تمام مراتب هستی از ملک تا ملکوت است.4

حضوري و شهودي و از دیدگاه فروید روانکاوانـه و   » خود«یا »من«به  راه پی بردن. از دیدگاه عرفا 5

  .ذهنی است
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  ي) پژوهشهاهدف (هدف -1-5

  مفهوم من یا خود در عرفان اسالمی ومقایسه آن با دیدگاه فرویدی بررس .1

  از دیدگاه عرفاي مسلمان من یا خودبررسی معنا و مفهوم . 2

  من یا خود از دیدگاه فرویدبررسی معنا و مفهوم .3

  یا خود از دیدگاه عرفاي مسلمان و دیدگاه فرویدز من یه وجوه تماسمقای. 4

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

یـن  ا یکی ازمسائل عمده وبنیادي است که انسان قبل از هر چیز دیگر با آن سروکار دارد.» من«مسئله     

دو دلیل اهمیـت و ضـرورت   به » من«دربین افراد بشر مطرح بوده است. اندیشیدن درمورد  مسئله همواره

عربـی در فتوحـات    ابن دارد یکی آنکه منجر به شناخت خدا و دیگري مقدمه شناخت سایر علوم است.

رانقـل کـرده وبـا تقریرهـاي     .)5/194غـرر الحکـم :  (» من عرف نفسه فقد عرفه ربـه «مکیه بارها حدیث 

از آن اهتمـام ویـژه    یث و اسـتفاده نحوه داللت ایـن حـد   گوناگون به بیان نحوه ارتباط این دو معرفت و

امـروزي بـا وجـود ضـرورت      انسـان  ).61: 1393ینی و همکـاران، ماه ؛16: 1394دینانی،( ورزیده است.

شناختن خود وتوجه به خویش، خود را فراموش کرده وایـن خـود فراموشـی بـه تـدریح در شـکل بـی        

قعیتـی جمعـی در قالـب از خـود     به عنوان یک مسئله روانی وسپس به صـورت وا  ابتدا خویشتنی فردي،

 به مرور در ُبعـد روانـی دچـار تردیـد عملـی،      هاانسانبیگانگی اجتماعی ظهور وبروزي تازه یافته است 

 شوند.یمآرامش واطمینان خاطر واز خود بیگانگی وبه تعبیري بی خویشتنی  فقدان ی و اضطراب،افسردگ

در اینجا از دیدگاه عرفا و فروید ضرورت پیـدا  » من«مفهوم از این رو تبیین  .)1393همکاران، ماهینی و(

کنـد خواهـد   یمـ  مطرح من کیستم؟ سؤالمی کندکه انسان امروزي با آگاهی از هویت خود که در پاسخ 

  .باآن دست به گریبان است نجات دهدتوانست خود را از مشکالت روحی و روانی که 
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  پیشنیه پژوهش -1-7

هـاي  یـدگاه د بررسـی «تحت عنوان  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود) 1385غفوري (محبوبه   -1     

هـاي  یـدگاه دعین القضات همدانی و شـیخ شـهاب الـدین سـهروردي در بـاب نفـس و مقایسـه آن بـا         

اعمال و رفتار انسانها کـه در آراء اسـالمی ناشـی از مراتـب     کند گوناگونی یمبیان  »روانشناسی و فروید

ماره، لوامه، مطمئنه و... هست در روانشناسـی بـه واسـطه عملکردهـاي ابعـاد      مختلف نفس اعم از نفس ا

 .گرددیگون شخصیت اعم از خودآگاهی و ناخودآگاهی تبیین ماگون

 »نفس و مراتب آن از دیـدگاه عالمـه جعفـري   «) در تحقیقی تحت عنوان 1389( ينصرعبداهللا   -2

توانـد  یمـ گیـرد و  یمـ حیث که مورد آگاهی وهشیاري قرار  ازآن ،البته خود است، همان کند من:یمبیان 

یرازخـود طبیعـی اسـت و ابعـاد     غ ،مـن  خود را از جزءخود تفکیک کرده وحتی خود را بر خـود برنهـد.  

 بـر  یت و کمال جویی است که خود طبیعی ازآنها بی بهره است.مسئول ،تعهد متنوعی مانند دیگر خواهی،

  شود.یمهم به مفهوم عام آن اطالق «نفس» ) واژهومن خود جان،( یراخاین اصطالح 

تبیین معرفت نفس از دیدگاه  «الریجانی (بی تا) در تحقیقی تحت عنوانصادق عزیزي و  مصطفی-2

 حقیقـۀ  بـه  خود سیر نهایت که در است ذومراتب و الیه الیه حقیقتی انسان نفسدریافتندکه  »ابن عربی

 اشـتباه  «مـن « با را خویش «تن« هاانسان از بسیاري که معتقداند شود.یموخداوند متعال منتهی  الحقایق

 کـه  حـالی  . درانـد کـرده  متمرکـز  خـود  تـن  بالنـدگی  و رشـد  راسـتاي  در را خود تالش تمام گرفته و

 ازافراد بسیاري براي آن مراتب که اوست ملکوتی و االهی روح همان انسان اصلی هویت و گوهرحقیقی

  است. نرسیده شکوفایی و فعلیت به

بیـان   »ي: مبانی و طـرق درمثتو» خودشناسی« «) درتحقیقی تحت عنوان1392رجبی (محمد رضا  -4

وجـود و تشـکیل دهنـده     ازسنخ شهرت دارد،«ناطقه نفس» کند مفهوم خود درمیان فالسفه اسالمی به یم

از شئون وشـعاع   نفس نباتی ونفس حیوانی که همگیخود (حقیقت انسانی است و به همراه قواي متعدد 

  رسد.یمفعلیت  به اثر تکامل در ذات خویش متحول گردیده، اند) برنفسهاي مختلف 
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نفـس از دیـدگاه   « ۀیسـ مقاتحت عنـوان   یان نامه کارشناسی ارشد) درپا1392( يشاهمراداسماء  -5

تشـکیل   »نور اسـپهبد «اساس رویکرد سهروردي به نفس را تعریف او از کند یمبیان  »سهروردي وکانت 

است و ایـن خودآگـاهی را از   » خودآگاه«دهد که بر طبق آراي او به عنوان مدبر جسم نسبت به خود می

  .آوردعلم حضوري خود نسبت به خویشتن خویش به دست می

معرفت نفس از دیدگاه حکمت متعالیه و  «) در رساله دکتري تحت عنوان1389( یزيعزمصطفی  -6

. منظـور  هسـت » معرفت شهودي نفس«کی از مباحث مهم در گستره عرفان بیان می کندی »عرفان اسالمی

عنوان مذکور شناخت حضوري نفس به خود و مراتب مثالی و عقلی خـود هسـت. ایـن     در» معرفت«از 

والتفـات و توجـه حضـوري بـه     » علمِ بـه علـم  «ي از سنخ ترکاملمعرفت حضوري و شهودي در مرتبه 

  حضور مراتب نفس نزد خویش هست.

  مواد وروش شناسی پژوهش -1-8

ي مطالبی مورد استفاده اکتابخانهدرتحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی محتوایی بوده و با روش 

این صورت با مطالعه منابع دسته اول عرفانی در مورد من یـا خـود طبـق دیـدگاه      به قرار خواهد گرفت.

اه فروید درباره من یا خود وجود دارد و با رجوع ي در مورد دیدگهاکتابعرفاي مسلمان ونیز با مطالعه 

مورد نظر را فیش بـرداري کـرده و بـا     ها مطالباي و ارزیابی آنیانهراهاي مختلف و تحقیقات یتسابه 

  پردازیم.یمبه ارائه فصل بندي و نتیجه گیري  توجه به مطالب
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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هـا مطـرح گردیـده    اساسی در زمینه عرفان و فلسفه که از زمـان پیـدایش آن   یکی از مباحث مهم و

است، علم به خود یا من و یا همان خودشناسی است. امروزه هم علم روانکاوي که براساس نظریه ایگـو  

روانکـاوي   و هـدف علـم   فروید بنیان نهاد شده است بر اهمیت شناخت خود یا من تاکیـد کـرده اسـت   

عرفانی  ةیوشبه صورت حصولی و ذهنی است نه به صورت حضوري و شهودي که  شناختن من یا خود

سـپس بـه تبیـین حقیقـت انسـان طبـق        است. در این فصل ابتدا با بحث مختصـري در مـورد عرفـان و   

خـواهیم  هاي مختلف روانشناسان، اندیشمندان، مکاتب فلسفی هنـد و در نهایـت در ادیـان الهـی     یدگاهد

  پرداخت.

 عرفان-2-1

شـود. ایـن نـوع    یمـ اي است که از راه شهود باطنی و درونی حاصـل  یژهوعرفان به معناي شناختن 

شناختن نه شناختن به وسیله اعضاي ظاهري واز طریق حواس بلکه از طریق شناختن خـود حقیقـی کـه    

از یـن نـوع شـناختن    ا شود.یممنجر به شناختن شهودي و باطنی خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او 

شود مگر از راه علم حضوري کـه خـود   ینمین نوع دریافتن به آسانی میسر ا سنخ یافتن و دریافتن است.

در  )23: 1391شـریفی، ( هاي معنوي خاصی هسـت. ینتمرها و یاضترنیازمند انجام یک سري اعمال و 

معرفـی انسـان   عرفانی از راه علم حضوري به مطالعه و بحث و بررسی در مـورد انسـان و    یشناسانسان

 . عرفان شامل دو بخش است:شودیانسان به کمال پرداخته م یابیکامل و همچنین نحوه دست

و در آن از خدا، جهـان و انسـان    پردازدیاین شاخه از عرفان به تفسیر هستی م	الف) عرفان نظري؛

 بـا اسـت   هستی تفسیر 	فلسفه الهی است که آن هم در مقام توضیح و 	. عرفان نظري مانندشودیبحث م

ولی عرفان، مبـادي و اصـول    کندیخود فقط به اصول عقلی تکیه م يهااستدالل در فلسفه که تفاوت این
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. دهـد یها را به زبان عقلـی توضـیح مـ   و بعد آن دهدیخود قرار م يهابه اصطالح کشفی را پایه استدالل

صلی که از آن جدا شـده اسـت بـازگردد و    ازنظر عارف کمال انسان به این است که با سیر و سلوك به ا

دوري و فاصله را با ذات حق تعالی از بین ببرد و از خود فانی شود و به جایی برسد که جز خدا را نبیند 

  ).89-91 :1379(مطهري، 

 کندیاین بخش از عرفان روابط و وظایف انسان را با خود، جهان و با خدا بیان م	ب) عرفان عملی؛

و در آن  شـود یاین شاخه از عرفان علم سیر و سلوك نامیده مـ  	ابط انسان با خداست.و عمده نظرش رو

به قله رفیع انسانیت یعنی توحید برسد، از کجا باید شروع کند  کهینکه سالک براي ا شودیتوضیح داده م

اف و تحـت  و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند. البته همه این منازل و مراحل باید بـا اشـر  

مراقبت یک انسان کامل و راه پیموده که از راه و رسم منازل عرفانی آگاهی دارد، طی شود تا بتواند خود 

را به شناخت خدا نزدیک کند. ابزار کار عارف دل و مجاهدت و تصفیه و تهـذیب و حـرکتش در بـاطن    

 ).91-89 :1379 ،هماناست (

  من ازنظر لغوي و اصطالحی-2-2

خود، خویشـتن، خـویش، ضـمیر، نفـس،      ي به عنوان ضمیر اول شخص و مترادف بامن ازنظر لغو

  ).1851: 1379رود.(عمید،یمبکار  ذات، وجود

عبارت از هستی مطلق که تعین خاصی پیدا کرده است خواه تعین روحانی یا تعین جسمانی.  "من"

  گویند. "من"بنابرین معنی هر فردي از افراد موجود را 

  به لفظ من کنند از وي عبارت    آید در اشارتچو هست مطلق 

  »من«تو او را در عبارت گفته اي         حقیقت کز تعین شد معین 

  مشبکهايِ مشکات وجودیم      تو عارضِ ذات وجودیم  من و

  گه از آیینه پیدا گه زمصباح    همه یک نور دان اشباح و ارواح 

  به سوي روح می باشد اشارت      در هرعبارت » من«تو گوئی لفظ

  ).20: 717(شبستري،                                                       
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اسـت کـه انسـان    » مـن «شود وبا شناختن آن یماز دیدگاه شهید مطهري من همان روح الهی نامیده 

برد، مقدسـات اخالقـی و اجتمـاعی    یمکند، به قداست خویش پی یماحساس شرافت و کرامت و تعالی 

 ).28کند (مطهري، بی تا:یمبرایش معنی وارزش پیدا 

است کـه   غیرمادي و الهی جامع انسان داراي حقیقتی"من "رسد، یمبا توجه به تعاریف باال به نظر 

  می بخشد. انسان را از سایرموجودات متمایز

  ماهیت انسان از دیدگاه روانشناسی-2-3

هـاي مختلـف   یـدگاه دیکی از مباحث مهم در علم روانشناسی جدیـد تبیـین ماهیـت انسـان طبـق      

یکردها بر یکی از ابعاد وجـودي انسـان تاکیـد و ماهیـت انسـان را در      روروانشناسان است که هریک از 

کنند. دو دیدگاه غالـب در روانشناسـی جدیـد وجـود دارد     یمب همان رویکردي که دارند تبیین چارچو

خـواهیم  یمـ اختیار قائل اسـت مـا در اینجـا     ۀجنب یکی دیدگاه جبرگرایانه و دیگري دیدگاه که به انسان

  کنند.یمیکردها چگونه ماهیت انسان را تبیین روتوضیح دهیم که هریک از 

  نگدیدگاه یو-2-3-1

هـاي ناهشـیار،   با ایجاد توازن بین همه جنبه“ خود”دانست. ترین کهن الگو میرا مهم“ خود”یونگ 

کنـد کـه   کنـد. بدینسـان خـود تـالش مـی     براي تمامی ساختمان شخصیت وحدت و ثبات را فراهم مـی 

هاي مختلف شخصیت را به یکپارچگی کامل برساند. یونگ آن را به کشـش یـا نیـروي در جهـت     بخش

مراد یونگ از خودشکوفائی عبارت بود از توازن و رشـد   .کردتعبیر می“ خود شکوفائی”یا “ تحقق خود”

پـرورش یافـت،   “ خـود ”ترین رشد خـود. زمـانی کـه    هاي شخصیت، یعنی کاملکامل یا کمال همه جنبه

کند. در واقع این کهن الگـو بـه مثابـه میزانـی جهـت      شخص با خویشتن و جهان احساس هماهنگی می

شـیار و  هاي میان به نقطه“ من”و نقطه احساس هویت را از  کندهمانند سازي هشیار و ناهشیار عمل می

).یونگ خود را مرکز شخصیت می داند که میـان ناهشـیار و   21: 1393افوردهام، ( .کندناهشیار منتقل می

).برداشـت یونـگ از ماهیـت    1374هشیار قرار دارد و کل وجود را در بر خواهد داشت.( فتحی آشتیانی، 

توانـد تـا   یمـ نداشت. اما موافق بود که شخصیت 	جبرگرایانه	است. یونگ دیدگاه انسان با فروید متفاوت
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ي توسط تجربیات کودکی و کهن الگوها تعیین شـود. جـایی بـراي اراده آزاد و خـود انگیختگـی      ااندازه

یونـگ   تربیت، –	طبیعت	گیرد. در رابطه با موضوعیموجود دارد که دومی از کهن الگوي سایه سرچشمه 

توانند به آن یماي داشت. تالش در جهت تفرد و تعالی فطري است ولی یادگیري و تجربه یختهمآموضع 

اسـت.   self هدف نهایی و ضروري زندگی، تحقـق بخشـیدن بـه خـود     .کمک کرده یا از آن ممانعت کنند

مـا   دهنـد. ینمـ سالگی شکل  5طور کامل در یر گذار هستند اما شخصیت انسان را بهتأثتجربیات کودکی 

یر تجربیات خود در میانسالی و امیدها و انتظارات خویش بـراي آینـده قـرار داریـم. هـر      تأثبیشتر تحت 

دهیم یمفردي در نیمه اول زندگی بی همتا و یگانه است. در میانسالی نوع همگانی شخصیت را پرورش 

از 	نسـان، ماهیـت ا 	که به موجب آن هیچ جنبه واحدي بر شخصـیت مسـلط نیسـت. برداشـت یونـگ از     

یابـد. مـا همیشـه    یمـ و امیدوار کننده تر بـود. پیشـرفت در طـول زنـدگی ادامـه       ترمثبتبرداشت فروید 

دهنـد،  یمامیدواریم بهتر شویم. او باور داشت نباید اعتماد خود را به کهن الگوها که میراث ما را تشکیل 

  ).128: 1391(شولتز و الن شولتز،  ود.از دست بدهیم. امیدواري یونگ از ماهیت انسان، با احتیاط توام ب

 يآدلر دگاهید-2-3-2

قدیم، از جمله افکار رواقیون بوده اسـت.   یونان فالسفه بیشترتحت تأثیردیدگاه آدلر در مورد انسان 

و تفکر انسان قلمداد کرده اسـت. آدلـر    هانگرشیدة زائبطوریکه اعمال و رفتار انسان را تا حدود زیادي 

کند. یمتحت نفوذ فلسفه ویهینگر قرار داشت. او معتقد بود انسان خود سرنوشت خویش را تعیین  بعدها

نیست بلکه شدن است. آدلر جبرگرا نیست و به آزادي انتخاب مسـئولیت و بـه   » بودن«او زندگی در نظر 

دفها، و بـه سـمت هـ    تـالش  به وسـیله عالقـه اجتمـاعی،    هاانسانمعنی بودن زندگی انسان معتقد است. 

یابند. روي تواناییهاي مثبت فرد براي زنـدگی کـردن در جامعـه بـه     یمبه تکالیف زندگی سوق  پرداختن

هـا  یر گذاشـتن و آفریـدن آن  تـأث شود. افراد از توانایی تعبیر کردن رویدادها، یمصورت یاري گرانه تاکید 

آورد کـه در طـول   یمـ ود برخورداند. هر کسی در اوایل زندگی سبک زندگی منحصر به فـردي بـه وجـ   

 علل از معموالٌ، و است خودآگاه موجودي انسان که دارد عقیده او )1937:106کُري، ( ماند.یمزندگی ثابت 
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تحقـق نفـس و بـی همتـایی      اصلی و اساسـی  ۀهستنظر آلفرد آدلر  به .دارد آگاهی هویت خویش و رفتار

  ).3-2: 1920(آدلر، است. »من خالقه«شخصیت 

  دیدگاه وجودي-2-3-3

اصالت وجود روانشناسی وجودي است. این فلسفه توجه بـه وجـود انسـان     ۀفلسفیکی از فرزندان 

دانـد. ایـن دیـدگاه    یمداند و تنها انسان را داراي وجود یمموجودات را داراي ماهیت خاص  ۀهمدارد و 

) دیـدگاه وجـودي   40: 1390دانـد. (افراسـیاب پـور،    یمانسان را موجود منحصر به فرد و قابل شناخت 

کنیم وجـود آن را از پـیش فـرض    یمدرباره من یا خود این است هر وقت ما درباره خودآگاهی صحبت 

یم. در آگاهی به وجود خود همیشه یک عنصر راز گونه و ابهام آمیز وجـود دارد و  ادانستهکرده و واقعی 

از پیش اسـت. صـحبت    این است که طرح مساله معرف قبول خود مساله منظور از راز گونه و ابهام آمیز

کردن از آگاهی به وجود خویشتن خود پیش فرض وارد شدن به پژوهش درباره خودآگاهی است؛ یعنـی  

خود  مفهوم ایم.یرفتهپذکنیم به معنی آن است که وجود آن را از پیش یمهمین که ما درباره خود صحبت 

هش علمی با ما بوده و هست وبا قبول وجود آن است که ما دست به کـار پژوهشـی   قبل از ورود به پژو

ي متفـاوت یـا   هاجنبهنگریم و یمي است که ما از آن به خویشتن انقطهزنیم. پس خود یا من مرکز یا یم

از ظرفیت  هاانساندیدگاه وجود گرایان همین که  طبقه دهیم.یمحاالت مختلف در خویشتن را تشخیص 

 ).103-100: 1387رولو می،( کنند.یمکنند ماهیت خود را بیان یمقرار کردن ارتباط با یکدیگر استفاده بر

اصلی روي وجود انسان است کـه توانـایی بـراي خودآگـاهی، آزادي انتخـاب کـردن سرنوشـت،         تمرکز

بـودن، و  خودانگیختگی، اعتماد به خود، هدایت شدن به صورت درونی، اضطراب، جستجوي معنی، تنها 

) بـا  153،187: 1937(کُـري،   شود.یمدر ارتباط بودن با دیگران، و روبرو شدن با واقعیت مرگ را شامل 

کاود. و در پی معنی دار بودن زندگی یماستفاده از روش پدیدار شناختی ابعاد مختلف تجربیات فردي را 

 .هاي عرفانی قرابت داردیشهانداست که با 
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  رادیدگاه انسان گ-2-3-4

در روان درمانی، به خود آگاهی درمانگر تکیه » خود«نظریه پرداز شخص مدار یا نظریه  کارل راجرز

ي هاجنبهۀ خود با دیگران و رابطییدة ادراك زارسد که یم» خود«ي درونی به هاتجربهۀ مطالعداشت و با 

ي آن است. انسان گراها، خود شـکوفایی و شـکوفایی اسـتعدادهاي بـالقوه و     هاارزشمختلف زندگی و 

خود پذیري کامل و شخص  ةدرباردانند که خالقیت بخشی از آن است که پویاست و یمفردي را فطري 

) 45: 1390(افراسـیاب پـور،   ۀ انسان کامل عرفـانی نزدیـک است.  ینظرکامل چنان سخن می گویند که با 

اده آزاد در برابر جبرگرایی موضع کامالً روشنی دارد. اشـخاص کامـل در آفـرینش    راجرز در خصوص ار

شـود. نظریـه   ینمـ هـا تعیـین   ي شخصیت بـراي آن هاجنبهچگونگی خودشان آزاد هستند و هیچکدام از 

در مســیر شــدن هســتند تــا  هــاانســانهســتند.  »خــود«راجــرز هماننــد دیــدگاه آدلــر انســانها معمــاران 

). در دیدگاه راجرز خود عبارت است ازآگاهی به اینکه هست و کنشـی دارد  52-51: 1384(راجرز،بودن.

این ادراك در نظر راجرز، با حضور و تعامل در میدان پدیداري قابل حصول است. به عبارت دیگر، خود 

به صورت مجرد قابل ادراك نیست. خود موجب می شود که انسان حضور خویش را در میدان پدیداري 

ان یک شخص ادراك کند و با دیگران و پدیده ها تعامل برقرار کند، در ایـن نگـاه کـه یـک نگـاه      به عنو

ارگانیسمی است، خود و میدانی که در آن قرار گرفته است، الزم و ملزوم یگدیگر محسـوب مـی شـوند    

  ).22: 1389(پور حسین،

  دیدگاه گشتالتی-2-3-5

کنـد. ایـن دیـدگاه    یمـ احسـاس، و رفتـار کـردن تـالش     سان براي کامل بودن و انسـجام تفکـر،   ان       

غیرجبرگرایانه است زیرا که انسان به صورتی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه از توانـایی تشـخیص دادن       

ي که تاثیرات پیشین با مشکالت جاري او ارتباط دارند برخـوردار اسـت. ایـن دیـدگاه بـه عنـوان       انحوه

کُـري،  ( ورزد.یمـ رویکردي تجربی، بر زمان حال استوار است و بر انتخاب و مسئولیت شخصـی تاکیـد   

چیزهاي زنده  ۀبر این فرضیه او استوار است که هم انسان	بینانه برلز در موردخوش یدگاه) د215: :1937

را (نــه خودشــان را) از قــوه بــه فعــل  خودهــا	شــوند. مــثالًکشــیده مــی خودشــکوفایی	ذاتــاً بــه ســوي
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طور دائـم در حـال شـدن هسـتیم؛ مـا      نگرد: ما بهمی ناتمام	او این کار را به عنوان فرایندي البته .درآوردن

ش براي کلیه رفتارهاي انسان اسـت؛  زفطري انگیتمایل به خودشکوفایی ». رسیمنمی«طور کامل هرگز به

بقیه نیازها ریشه در این نیاز دارد. بعضی از پیروان گشتالت معتقدند که این فرایند بدان معنی نیسـت کـه   

شـیلینگ و  ( .بشود هست فرد کوشش کند تا آنچه که نیست بشود بلکه منظور این است که فرد آنچه که

 ادراکی معتقدند. ۀتجربلتی به ذاتی بودن نیاز انسان به سازمان و وحدت گشتا روانشناسان ).1391لوئیس، 

انسان تمایـل دارد کـه در    دهد.یمخود را در جهت تمامیت و و حدت سوق  ۀتجربین معنی که انسان بد

ي خود بکاهد و کلیت خود را به ظهور هاتنشهاي خوب حرکت کند تا از یئتهجهت چیزهاي کل و یا 

برساند. بنابراین، تمایل اساسی هر ارگانیزمی تالش براي نیل بـه تعـادل اسـت و حصـول تعـادل معـادل       

آورد. تمایـل اساسـی هـر    یمـ سالمت روانی انسان است که نظم خودبه خودي ارگانیزمی را بـه وجـود   

طـور ثابـت و دایمـی    دل است؛ تعادلی که هرگز بهارگانیزمی، و از آن جمله انسان، تالش براي کسب تعا

است که این براي ارگانیزم لذت  شود. هدف تالش براي کسب تعادل، یا موازنه، کاهش تنشینمحاصل 

آورد. در راه یمـ ین فرایند حفظ تعادل است که نظم خودبه خودي ارگانیزم رابـه وجـود   هم بخش است.

دیگري، فقط یک هدف تحقـق نیافتـه دارد و آن تحقـق    ة زندی کسب تعادل، هرانسانی، و یا هر ارگانیزم

  ).104:  1394شفیع آبادي، ( بخشیدن به خویش است، آن طور که هست.

  دیدگاه رفتار گرایی-2-3-6

ي محیطی به عنوان یک موجود واکنش گر هماننـد  هامحركیر تأثرفتارگرایان معتقدند انسان تحت 

بیشتر جنبه جبرگرایانه را دارد زیرا بر عوامل محیطی اتکـا دارد تـا    دهد. این نوع رویکردیمحیوان پاسخ 

هاي درونی انسـان را بـه   یژگیویر گذاشتن بر محیط خود. این رویکرد بر آزادي و تأثقابلیت انسان براي 

  )1937:257آورد. (کُري،ینمحساب 

» محـرك «حصر در صورت ي اکتسابی و منهابازتابۀ رفتارهاي آدمی را همدر دیدگاه رفتار گرایی، 

را  هامحركدانند. یم هاپاسخو  هامحركدانسته و کار اصلی روان شناس را تشخیص این نوع » پاسخ«و 

ۀ احوال انسـان  همکنند. یمۀ آشکار و نهان تقسیم دسترا نیز به دو  هاپاسخۀ بیرونی و درونی و دستبه دو 
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آورد، یمـ دهـد و بـر زبـان    یمـ دانند که مکانیکی است و عمل انسانی را به آنچه بدن انجـام  یمرا کاري 

کنند. هر گاه شعور به همراه آن ا یمنماید. آنان هر گونه روح، نفس، جان و حتی شعور انکار یمخالصه 

در برابـر  ي بـدنی  هـا کـنش  ایـن امـور را صـرفاٌ    ۀهمـ تفکر و تصور و احساس و نیات نادیده بگیریم و 

ترین افعال انسانی، معنی خـود را از دسـت خواهـد داد و بـه تبـع آن قلمـرو       یقعمتنزل دهیم،  هامحرك

 )31: 1390روانشناسی از میان خواهد رفت. (افراسیاب پور، 

  حقیقت انسان از دیدگاه اندیشمندان اسالمی-2-4

دیـدگاه آنهـا    ن کریم است طبـق از حقیقت انسان مبتنی بر آیات قرآ اندیشمندان مسلمانطرز تلقی 

روح بـه عنـوان موجـودي    طبـق دیـدگاه آنهـا     . است که در او دمیده شده است روحیانسان به اصالت 

اینجـا مـی   که مفارق با بدن اسـت بـا آن وحـدت انضـمامی دارد . در     در عینی  بدن کننده وتدبیر مستقل

  بررسی و مطالعه قرار دهیم. طبق دیدگاه اندیشمندان مسلمان موردحقیقت انسان را خواهیم 

  حقیقت روح از دیدگاه غزالی -2-4-1

 آب شـدن  داخل مانندباشد ( کرده بدن در حلول که نیست جسم قبیل از روح به عقیده غزالی حقیقت

 بلکه (عالم در علم حلول مثل) باشد شده مغز و قلب در داخل که نیست عرض قبیل از روح باز و ظرفی) در

 اتفاق به و کندیم درك معقوالت را شناسد ویم را خالقش و را خودش اینکه براي است جوهر قبیل از روح

 حقیقت مورد در جزء لفظ حتی استعمال نیست تجزیه و تقسیم قابل و است یتجزي ال جزء روح عقال، تمام

 مگـر  ندارد وجود کلی آن روح وحقیقت مورد در و شده داده کل به نسبت جزء که زیرا نیست سزاوار روح

   هست. 10 جزء عدد واحد که کند جزء نحو این اراده خودش قول به کالم آن گوینده اینکه

  گوید:یمسپس در ادامه 

از  یکـی  نیـز  روح بکنی جمع است متوقف آن به انسان بدن قوام که را آنچه همه انسان انسانیت در اگر

روح  نـه  و آن از خـارج  نه و (جوارح و اعضاء سایر مثل) بوده، بدن در داخل نه روح .رودیم بشمار آن موارد

بـه   اتصـال  و محلـی  یک در حلول از دانش مالحظه به روح حقیقت بلکه آن، به متصل نه و بوده بدن از جدا

 اجسـام لطیـف   انسانها ما نزد ارواح پس ... نیست بدن در خاصی مکان و جهت داراي و هست منزه اجسام،
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 و موجودي لطیف او پس است مادي غیر موجود یک روح که حال فالسفه، عقیده بخالف .هستند غیرمادي

 به و روح است ساري و جاري انسانها بدن جوارح و اعضاء تمام در حال عین در و انحالل غیرقابل و نورانی

پـس روح   بدهـد.  حرکـت  را بـدن  اعضـاء  و بـدن  کـه  است قادر او زیرا است، هستی داراي ذاتش مالحظه

امـر   جانبروح از ) 85،إسراء»(قل الروح من امر ربی«جوهري است علوي و آسمانی که در شان آن آیه: 

نازل شده است یعنی او به امر پروردگار موجود گشته، امري که در غیر مادیات بـه  » . پروردگار می باشد

ار برده می شود پس وجـود  کار می رود پس وجود او زمانی است نه به صورت خلق که در مادیات به ک

او آنی است و بامر پروردگار موجود گشته و جسم و بدن همراه او به نحو خلق و موجـود مـادي پدیـد    

  به نقل از غزالی) 1: 1387حقانی،( .آمده است

  حقیقت انسان از دیدگاه فخرالدین رازي -2-4-2

 و شماردیم مجرد نفس را انسان حقیقت فالسفههمانند  خود فلسفی آثار از برخی در رازي فخرالدین

 نفس تجرد برهان 3 با سینا ابن از پیروي به و و نه درون در جسم؛ است جسم نه نفس این که کندیم تأکید

من آمدم، من شنیدم و من فهمیـدم و مـن انجـام    «گوید که یم) او 345: ق 1411رازي، ( کند.یم اثبات را

دادم و ..... مراد او این بدن جسمی و تن مادي نیست او به بیان دلیلی از آیه قرآن براي اثبات اینکـه روح  

  گوید:یمباره باشد او دراینو نفس انسانی عبارت از جسم و تن نبوده و مادي نمی

 خدا که نباشید کسانی ). مانند19حشر،»(نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ «

او از ایـن آیـه   » باشندمی فاسق گروه آنان کرد، دچار خودفراموشی به را هاآن خدا آنگاه و کردند فراموش را

 لذایـذ  و تـن  و جسـم  و خویشـتن،  خود این از مقصود و باال آیه در »انفسهم«کلمه  از کند مرادیمبرداشت 

 بـه  جزء بلکه است تن کنند،ینم فراموش هرگز را آنچه خدا اطاعت از غیر فاسق گروه زیرا نیست جسمانی

 روح همـان  آیـه  در و خویشـتن  خود از مقصود پس اندیشندینم چیزي به مادي لذائذ در غور و پروري تن

 آن و گـردد ینمـ  فـانی  جسد است پس روح با فناي» خویشتن«و » خود«و » او«و » من«حقیقت  که است

 بلکه باشدنمی حلول و جزئیت به گونه بدن به روح تعلق نحوه که برآنند تحقیق اهل و عرض نه است جوهر

 تصرف آن در و اداره آنرا تا است همراه جسد روح یعنی است تصرف و تدبیر نحوه بدن به روح تعلق نحوه
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اشـاعره   از و عالمه طباطبـائی  و طوسی محقق نوبخت و و بنی مفید شیخ مانند امامیه متکلمین اکثر و ».نماید

 غزالیبر طبق دیدگاه  آخر گفت ) در4-3: 1387حقانی،( اند.یدهعق این بر غزالی ابوحامد اصفهانی و راغب

  حقیقت انسان، روح مجرد یا نفس ناطقه اوست. رازي فخرالدین و

  حقیقت انسان از دیدگاه عالمه طباطبائی -2-4-3

داند. به عبارت دیگر، عالمه معتقد است تمـام  یماز دیدگاه عالمه طباطبائی نفس را همان حقیقت انسان 

نه بخشی از حقیقت انسان است و از دیدگاه عالمه روح و جسم دو  اوست حقیقت و ذات انسان به روح

نیست، بلکه با انسان اتحاد و وحدت دارد، این نوع اتحاد از  یگري عارضدهیچکدام بر  اندمستقلجوهر 

که به راحتی از  ) استقابل جدا شدن نباشد، بلکه اتحاد انضمامی (پیوسته که نوع جوهر و عرض نیست،

إِلَی ربکم قُلْ یتَوفَّاکم ملَک الْموت الَّذي وکلَ بِکم ثُم «هم قابل انفکاك هستند. عالمه در تفسیر آیه شریفه 

گیرد جان شما یمیتوفی روحکم؛ «و نفرمود: » گیرد شماریمیتوفکم؛ «فرمایند: ی) م11(سجده، » تُرْجعونَ

دیدگاه عالمه انسان داراي دو  از روح انسان است. همان کنیم،یم» من«دالت دارد که از تعبیر به کلمه » را

جنبه است، یکی جسم و دیگري روح که اصالت با روح است؛ انسان در حقیقت نه فقط جسم و نه فقط 

  به نقل از طباطبائی ) 122: 1393فروهرزاده، نوروزي ( روح، بلکه تلفیقی است از روح و ماده است.

  من یا خود از دیدگاه شهید مطهري -2-4-4

عبـارت اسـت از یـک موجـود وحـدانی       »خـود «یـا  » مـن « یابدیمرا حضوراٌ در » خود«یا » من«هرکس 

نه یک سلسله امور متوالی) و ثابت و باقی در ضمن جمیع حاالت و عـوارض، قابـل تعـدد و    متشخص (

دلیل بر اینکه من حقیقت وحدانی است نه یک سلسله ادراکات متوالی. اوالٌ انتساب  تکثر و تفاسد نیست.

داند نه عین خود. ثانیاٌ از راه وحـدت اینکـه تشـخیص    یماینکه انسان ادراکات را منسوب به خود از راه 

دهد که در گذشته و حال یکی است نه بیشتر. ثالثاٌ از راه عینیت اینکه تشخیص دهـد کـه خـود عـین     یم

حاصـل نشـده   همان است که بوده نه غیر آن. واز راه ثبات تشخیص اینکه هیچ گونه تغییري در خود من 

شناسـد یـک حقیقـت وحـدانی ثـابتی      یمشود که آنچه انسان آن را به عنوان حقیقت خود یماست ثابت 
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 است که جمیع حاالت نفسـانی مظـاهر وي هسـتند و از خـواص عمـومی مـاده مجـرد و مبـرا هسـتند.         

  )126-125: 1مطهري/(

  حقیقت انسان از دیدگاه آیت اهللا جوادي آملی -2-4-5

  فرماید:یمدي آملی در تبیین حقیقت انسان آیت اهللا جوا

حقیقت انسان، نه تنها نزد خدا بود، که از روح الهی بود و از آن واقعیتی که حضور و ظهور الهی داشت، «

در انسان دمید و نفخ روح خدایی در انسان، نظیر انزال قرآن از سنخ آویختن اسـت؛ نـه ماننـد فرسـتادن     

یـۀ  پادي آملی در جاي دیگر بر ) آیت اهللا جوا165: 1390(جوادي آملی، » باران که از قبیل انداختن باشد.

داند: همان گونه که جهـان هسـتی، از ملـک تـا ملکـوت      یمقرآن کریم حقیقت انسان را داراي چند الیه 

ـ داراي مراتب چهار گانه ماده، مثال، عقل و اله است، وجود انسـان نیـز داراي مراتـب     ۀ مـادي،  چهارگان

  است. مثالی، عقلی و الهی

هـا در ایـن مرتبـه از    وجود مادي انسان: همان وجودي است که گیاهان هم دارنـد: انسـان نیـز ماننـد آن    

  اش تغذیه، تنمیه و تولید دارد.یهست

وجود مثالی: همان وجودي است که حیوانات هم دارند و انسان نیز مانند حیوانات در ایـن مرتبـه داراي   

 یمثال). برخی به فکر خود مادي و 8فرقان،»(م ویمشی فی الْأَسواقِیأْکلُ الطَّعا«ة شهویه و غضبیه است: قو

  .هستند گیاهی و حیوانی) خویشتن،(

فرماید کسانی که گرفتار کثرات شـدند خودشـان را   یمة ظاهرگرایان و مادگرایان درباروجود عقلی: قرآن 

ها به خود مادي گراییـده  ینا).19(حشر،»  أَنْفُسهم أَنْساهمولَا تَکونُوا کالَّذینَ نَسوا اللَّه فَ« :اندکردهفراموش 

و انسانیت خویش را به دلیل گرفتـاري در کثـرات مـادي     اندسپردهو خود حقیقی خویش را به فراموشی 

، ناظر به وجود عقلی انسان اسـت کـه داراي ادراك و نظـر اسـت و     »خود یا من«از این مرتبه  گم کردند.

  مرتبه از هستی خود، با مسائل متافیزیکی و معنوي و الهی مرتبط شود. انسان با این
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ۀ عقلی، همان وجود الهی انسان یا خود نهانی و نهایی اوست پـس او دیگـر در   مرتبوجود الهی: باالتر از 

ونَ   ولکن« و اختیار ما نیست، بلکه امانتی ویژه در دست ماست. آیه مـیظْل مـه.)9روم،»(کانُوا أَنْفُس	دربـاره  

  )166: 1390(همان،  ۀ وجود انسانی است.مرتبروح الهی است که باالترین 

  خود یا من از دیدگاه فالسفه-2-5

تـرین  یچیـده پین و تـر غامضترین در عین حال یکی از یهیبدپی بردن به خویشتن خویش یکی از 

و ادراك دائمـی وي را علـم   » خویش«انسان را نزد » حضور«فالسفه  موضوعات فلسفی و حکمی است.

در  این رو از .اندگرفته» نفس«و » هویت«کنند و آن را دلیل بر اثبات یمحضوري ویا شعور درونی تعبیر 

نظر فیلسوفان شناختن خود یا من از اهمیت بسیار باالي برخوردار است در زیر مـروري کوتـاه بـر آراء    

  کنیم.یم فان درباره ماهیت و حقیقت انسانفیلسو مختلف

  خود یا من ازدیدگاه فیلسوفان یونانی-2-5-1

تلقی  يدیگرو  تلقی فیلسوفان یونانی دربارة حقیقت و چیستی آدمی به دوصورت است: یکی تلقی مادي

من یا  ، فرا مادي تلقی است.در سنخ عناصر طبیعت حقیقت انسان را از  در دیدگاه مادي  است، فرا مادي

  قابل ادراك نیست. که از طریق حواس پنچگانه داردو نادیدنی  نامحسوس کیفیتی خود

  هراکلیتوس-2-5-1-1

به عقیده هراکلیتوس، انسان عالمی است صغیر که از عناصر مختلـف تشـکیل شـده اسـت: از آب،     

خاك، آتش و هوا. عنصر آتشین در انسان، روح اوست که عنصر آگاهی و عقل و دانایی اسـت و دانـایی   

داد انسان محکوم قانون دگرگونی و کشاکش میان اضـ 	.آوردیمخود را با اتصال با عقل جهانی) به دست 

روح از سنخ آتش اسـت،   گویدیمهراکلیتوس درباره حقیقت روح  است که در جهان بیرون وجود دارد.

روح انسان همانند آتش، در درونش در حال آب شدن است و آب نیز در جریان خـاك شـدن و مجـدداً    

، در هارگشتبشود تا به روح، که عنصر آتشین است، برگردد. با این رفت و یمحرکت به سوي باال آغاز 

شـود و ایـن رفـت و    یمـ شـود و در نتیجـه، وجـود مـا داراي ثبـات و دوام      یمدرون انسان تعادل حفظ 

گیرد اگر افراطی در جانب یکی از عناصر پیش آید، تعادل به هم یمي خاص انجام هااندازهدر  هابرگشت
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وتجاوز به حریم یک دیگر  هانشدنتیجه این کم و زیاد 	...خورد. خواب و بیداري و مرگ و زندگی ویم

برخـوردار باشـد،    تـر یشبهست. روح انسان، که داراي ماهیتی آتشین است، هرقدر از این عنصر (آتش) 

ي خشـک و خـالص خردمنـدترین و بهتـرین و قانونمنـدترین      هاروحاست. از این رو  ترآگاهو  ترانسان

درِك، متعقل و آگاه است، یا به تعبیر دیگر روح نیز م روح گوید:یمیا در جایی دیگر هراکلیتوس  .هستند

  آتشی آگاه است.

  سقراط-2-5-1-2

پردازد و پرسـش و  یمسقراط در تبیین خود یا من بیشتر به تجزیه و تحلیل خصایل و فضائل انسان 

ي در خصوص چیستی عدالت، شجاعت و شهامت، اعتدال، مسـئولیت انسـان و اصـول اخالقـی     هاپاسخ

کند. او معتقد است بهترین جست و جو، جست و جو در خویشـتن خـویش اسـت. (اعـوانی،     یممطرح 

) بنظر او روح در نهاد ماست، منشأ دانایی و نادانی و نیکی و بدي و مـنش و شـعور ماسـت. او    3: 1391

ذکر . یعنی حقایق دانستنی در روح ما مفطور است و تنها باید با ت»دانش جریانی است از تذکار«گفت یم

ها را بیاد آورد. او روح را جوهري فعال خواند که در انسان سه جلوه دارد: عقلی و شـوقی و  و تخطر آن

  ).1357:19(آریان پور، هاستجلوهبرترین » عقلی«شهوي. جلوه 

  افالطون-2-5-1-3

از دیدگاه افالطون نفس و روح به عنوان آغاز گر حرکت و منشأ حرکت براي بدن و حـاکم بـر آن   

داند همان چیزي است بدون آنکه از غیر خود جنبشی بپـذیرد هـم خویشـتن خـویش را بـه حرکـت       یم

داند که روحانیه یمشود. وي نفس را امر مجرد وحاکم بر بدن یمدهد و اما سبب حرکت غیر خویش یم

کـه   تنها شـیء موجـودي  « گوید:یم) در تیمائوس افالطون 4/2200: 1380البقاء و قدیم است؛ (افالطون،

و در رسـاله فایـدون چنـین آورده اسـت     » نامرئی است خاص داراي عقل و خرد است نفس است و این

گردد و در یمروح نامحسوس و نادیدنی است پس از آزادي از قید تن و به جاي نادیدنی وپاك رهسپار 

ت پس چگونـه  کند، همان جایی که روح سقراط خواهد رفیمعالم ارواح به خداي بزرگ و دانا راه پیدا 

) 45: 1344افالطون،( .اندقائلممکن است که پس از جدایی از قید تن فاسد شود چنان چه بیشتر مردمان 
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اشیا محسوس دستخوش فسـاد و   کندیمداند و اینگونه استدالل یمافالطون طبیعت و ذات نفس را الهی 

ور نا محسوس و نـامتغیر و فسـاد   تواند صیمنفس  انحالل و نابودي است و تن هم از شمار آنهاست. اما

ناپذیر را بررسی و بازدید کند. به عالوه بر از این امر که نفس طبیعه مقـدر اسـت کـه بـر تـن حکومـت       

رسد که بیشتر به الهی شبیه باشد تا به فانی. نفس در نظر یونانیان الهـی و غیـر فـانی و    یمکند، به نظر یم

  ).246: 1380کاپلستون،( نامتغیر است.

  ارسطو-2-5-1-4

و کمال براي جسم است نه هماهنگ کننده اجزاي بدن و یـا   انتلخیا از دیدگاه ارسطو، نفس و روح

یا} براي جسم انتلخ کمال اول {فعلیت تام،«ارسطو نفس را  پس خود آغازگر حرکت و محرك غیر خود.

» بـراي جسـم طبیعـی آلـی     کمـال اول «یا به عنوان » طبیعی که داراي استعداد حیات [حیات بالقوه] است

کند. به عبارت دیگرچون نفس مانند دارا بودن علم است و دارا بودن علم در یک فرد مقدم بر یمتعریف 

گویـد نفـس فعـل    یمـ  ارسطو ).78: 1369آید، پس نفس کمال اول است (ارسطو، یمبکار بردن آن پدید 

نفس است، هـر انـدامی غایـت و     بدن است در عین حال صورت ومبدأ حرکت و غایت است. بدن براي

  ).1/373: 1368غرض خود را دارد، غایت و غرضی که مستلزم فعلیت است (کاپلستون، 

  افلوطین-2-5-1-5

گیرد و اگر نفـس جهـان یکـی اسـت     یم از نفس جهان سر چشمه هاانسانافلوطین نفس  از دیدگاه

ۀ همـ گیـرد پـس   یمـ ست، سرچشمه یکی است. اگر نفس من از کل نفس، که یکی بیش نی هاانساننفس 

» نفـس عـالم  «به عقیده افلوطین نفوس فردي انسانی از  ).1/653: 1366نفوس باید یکی باشند (افلوطین، 

شوند، به عقیده او نفس پیش از اتحاد با بدن موجود بوده است، و بعـد از مـرگ بـاقی    یمناشی و صادر 

ی خود داشته باشد. او معتقد است نفس واقعی است و از دوران وجود زمین ياخاطرهماند، بدون اینکه یم

) پس در این جا مـا بـا دونـوع نفـس     1/533: 1380کاپلستون، ( آنچه واقعی است از میان نخواهد رفت.

روبه روییم، یک نفس مجرد کلی که مدبر هیچ بدنی نیست و یک نفس جزئی که به ماده یا بـدن مـرتبط   

  ).24: 1394هانی و رحیم پور، اصف( شود.یمشده است و در آن حادث 
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Abstract: 

    In the present study aimed to examine the distinctions "ego" or "self" perspective 

customarily done in comparison with Freud. Gnostics thought about yourself or me as a 

divine and spiritual anddivine dignity of the kind that is inclusive of all existence. In 

contrast, as Freud on my own or as a unique material and the body and mind. In this study, 

with descriptive and analytical effort It is the problem of the soul (or ego) from a different 

perspective, you explained and proved me or themselves in Islamic Sufism is about Freud 

that ego or it only has something instinctive and knows his material is more comprehensive 

and accurate view. The first chapter of this thesis A review of previous research on the 

topic and the theoretical principles on issues such as different views psychologists, 

philosophers, scholars and Muslim religions and philosophical schools of India and partly 

literal meaning of the term "ego and then the next chapter outlines the "ego" or "self" and 

Freud's view of Muslim mystics and finally the conclusions are discussed. 
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