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 چكیده 

شود و با  شناختی با رویکرد اسالمی، غالباً واژۀ نفس معادل مفهوم روان درنظر گرفته می در منابع روان

شناسی در چارچوب دینی، تاریخی تدارک شود. این  شود تا برای روان این تناظر مفهومی تالش می

توان این  واژه تا چه حد است و آیا میاست تا نشان دهد میزان قرابت مفهومی این دو  مقاله درصدد

النفس یاد کرد.  گیری از علم شناسی اسالمی با بهره سازی کرد و با این نگاه از دانش روان دو را معادل

روش تحقیق این پژوهش تحلیل متن است. در این بررسی، منابع اصیل تفسیری و لغت، تحلیل و با 

شناسی، به تحلیل نسبت نفس و روان  ی مرجع روانها مقایسۀ آن با روان و تعریف آن در کتاب

دهد واژۀ نفس در قرآن کریم به معنای حقیقت و  پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می

ترین نقطۀ تمایز  تواند ابعاد مختلف وجودی او را دربرگیرد. اصلی کار رفته است و می هویت انسان به

شناسی در مکاتب مختلف، معنایی مادی و  ت. روان در رواننفس و روان در بعد فراجسمانی، نفس اس

کند بعد فرامادی و فراجسمانی، بسیار پررنگ است.  دنیایی دارد، اما در نفسی که قرآن معرفی می

توان گفت رابطۀ نفس و روان عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که نفس همۀ  طور خالصه می به

به ابعاد محدودی از وجود انسان اشاره دارد. با این توصیف دهد، اما روان  حقیقت انسان را نشان می

گیرد، غالباً به تقلیل مفهوم نفس منتهی  این تناظر مفهومی موجود که نفس را معادل روان درنظر می

 شود و نتایج آن از شمول کافی برخوردار نیست. می

 شناسی، قرآن، نفس. انسان، روان، روان های کلیدی: واژه
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 یان مسئلهمقدمه و ب

ویژه با ایجاد یک انگیزش اجتماعی در تولید علم دینی،  با ظهور انقالب اسالمی در ایران و به

ای بوده است. اگرچه تولید علم شناسی نیز در ایران شاهد تحرکات نواندیشانهحوزۀ روان

قالب اسالمی تر از ان ای بسیار طوالنی شک سابقه شناسی با نگاهی دینی در ایران و جهان، بی روان

ها پیش دربارۀ نفس و قوا و حاالت آن سخنان  ایران دارد، کما اینکه فالسفۀ مسلمان از قرن

بسیاری دارند، در ایران ظهور انقالب اسالمی به این نواندیشی توان و زمینۀ انتشار داد و گفتمان 

ثیرگذار در حوزۀ تغییر و تحول، مورد توجه واقع شد. در این میان، نخستین اتفاقات مهم و تأ

توجه بود. انتشار  ویژه در دورۀ کوتاه موسوم به انقالب فرهنگی قابل تدوین منابع رخ داد که به

رسید سرآغاز  نظر می( به1131جمالی )السادات بنیتوسط حسن احدی و شکوه النفسعلمکتاب 

آن همچنان باقی آمیختگی مفهومی شد که آثار  حال آغازگر یک درهم یک ابتکار علمی و درعین

آوری نظرات دانشمندان و فالسفه و متکلمان اسالمی در اعصار گذشته  است. این کتاب که جمع

شناسی اسالمی را به النفس با روانشد، برابرسازی علم است، ضمن آنکه یک نوآوری تلقی می

این تناظر توان معادل روان درنظر گرفت، کمک کرد.  همراه داشت و به این تلقی که نفس را می

آرام منتشر  ها تدریس و در فضای دانشگاهی آرام مفهومی که خواسته یا ناخواسته در کالس

ها عمدتاً ناظر بر این است که آیا علم  هایی مواجه شده است. این چالش شد، البته با چالش می

شناسی روان تواند به الزامات علم النفس میشناسی دانست. آیا علمتوان معادل روان النفس را می

شناسی دانست؟ اگر این رابطه توان به معنای روان در روان پاسخ دهد؟ آیا اساساً نفس را می

تر به منابع دینی و مخصوصاً  ویژه با نگاهی دقیق درست است، این نسبت چگونه است؟ اکنون به

به این سؤاالت  توان معنای نفس را در تناظر مفهومی با روان قرار داد؟ پاسخ قرآن کریم، آیا می

 شناسی نفس در حوزۀ منابع دینی است.شناسی و مفهوممهم نیازمند مروری بر دو حوزۀ روان

توان به دو دورۀ فلسفی و علمی تقسیم کرد. در دورۀ فلسفی که  شناسی را می تاریخچۀ روان

رد فلسفی میالدی ادامه داشته است، رویک 1781سال قبل از میالد تا  055شود از حدود  گفته می

دهد در آن زمان بین  شناسی نشان می های فالسفه در دورۀ فلسفی روان غلبه داشت. مرور اندیشه

مرور تعاریف  شناسی، به شدند. در دورۀ علمی روان روح، روان و نفس تمایز قائل نمی

های روح یا نفس در تعاریف مکاتب مختلف  شناسی بیشتر با ذهن پیوند یافت و واژه روان
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شناسی دیده نشد. درواقع از زمان دکارت، روح و نفس مجرد از تعاریف حذف شدند و  روان

یافته به یک حیوان فیزیولوژیک پیچیده را مطالعه شناسی به علمی تبدیل شد که انسان تقلیل روان

بود که نخستین تعریف از  1781شناسی در سال  شدن روان(. با علمی1111کند )ویس کرمی،  می

شناسی ذکر شده این  برای روان ترین تعریفی که ارائه شد. شاید مختصرترین و جامع شناسی روان

شناسی، علم مطالعۀ علمی رفتار و فرایندهای روانی انسان است )فرقانی، نوری و  باشد که روان

دانست.  شناسی را علم تجربه می عنوان مؤسس علم جدید، روان (. وونت به1111شیخ شعاعی، 

 (.1181)برینگ،  شناسی متافیزیک نیست و باید بدون اتکا به آن تکامل یابد رواناو معتقد بود 

واسطه یا همان هشیاری بود  گرایی به دنبال بررسی تجربۀ بی پس از وونت، مکتب ساخت

گرایی بر عملکردهای ذهن تمرکز داشت  (. کارکردگرایی در تقابل با ساخت15: 1171، 1)الندین

شناسی معرفی کرد  گرایی در قرن بیستم، رفتار عینی را موضوع روانو پس از آن مکتب رفتار

شناختی مهم قرن بیستم،  عنوان دومین جریان روان کاوی به(. روان1181)میزیاک و سکستون، 

دانست و موضوع اصلی مطالعۀ خود را رفتار نابهنجار قرار داد. در نیمۀ  ناهشیار را بسیار مهم می

کاوی، عنوان موج سوم و در تقابل با رفتارگرایی و روان گرایی به ساندوم قرن بیستم، مکتب ان

)هرگنهان،  عنوان یک کل منسجم را مطالعه کرد و به ابعاد مثبت وجود انسان پرداخت انسان به

شناسی شناختی بار دیگر به ذهن و هشیاری  ( و درنهایت در اواخر قرن بیستم، روان1171

 شناسی بررسی کرد. ترین موضوع روان لیعنوان اص بازگشت و ذهن را به

شناسی دربارۀ  ها در رویکردهای مختلف روان ها و تفاوت حال باید دید با توجه به شباهت

توان برقرار کرد و آیا تناظر  موضوع مورد بررسی این علم، چه نسبتی میان روان و نفس می

نظر فلسفی و کالمی  جا که اختالفگفته بین این دو مفهوم برقرار است یا خیر. از آن مفهومی پیش

عنوان  در مفهوم نفس و تعریف آن بسیار زیاد است, در این مقاله با تمرکز بر قرآن کریم به

 کنیم. نظر می کنیم و از سایر نظرات صرف ترین مرجع دینی مفهوم نفس را واکاوی می اصلی

 اهداف و سؤاالت تحقیق

شناسی از یک سو و تبیین مفهوم از منظر روانجوی تبیین مفهوم روان و این پژوهش در جست

نفس از منظر قرآن کریم از سوی دیگر است. هدف نهایی این پژوهش، بررسی نسبت بین این 
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خواهد بود. درواقع در این پژوهش به سه سؤال اصلی  ها دو مفهوم و ارزیابی میزان تناظر بین آن

 دهیم:پاسخ می

 ؟شناسی به چه معنا است روان در روان .1

 نفس در قرآن به چه معنا است؟ .2

 شناسی و نفس در قرآن چگونه است؟ نسبت بین روان در روان .1

 پیشینۀ تحقیق

ها و مقاالت متعددی نوشته شده است که البته از نظر  نامه دربارۀ مفهوم نفس در قرآن، پایان

ها را  طورکلی این مجموعه از بررسی ها مشهود است. به های زیادی در آن محتوایی تفاوت

طور مستقیم به مفهوم نفس در قرآن یا قرآن و روایات  توان در دو دسته قرار داد. یک دسته به می

( 1187)حقانی زنجانی، « النفس از دیدگاه قرآنمعانی نفس در علم»اند؛ برای مثال مقالۀ  پرداخته

( 1118و قادری،  )رئوف« تطور معنایی واژۀ نفس و رویکرد عالمه به این واژه در قرآن»و مقالۀ 

اند. دستۀ دیگر، ضمن تبیین برخی اوصاف و افعال نفس در قرآن، به توضیح مفهوم  از این دسته

)سیفی، « حقیقت و مراتب تزکیۀ نفس از منظر قرآن»نامۀ  اند، برای مثال پایان نفس هم پرداخته

دربارۀ نفس به چشم  های مرتبط، نظرات متفاوت و بعضاً متضادی نامه در مقاالت و پایان(. 1111

 دهد در این زمینه نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری وجود دارد. خورد که نشان می می

دربارۀ نسبت نفس در قرآن با روان و مقایسه این دو مفهوم با یکدیگر  طور خاص اما به

ین کند ا پژوهشی انجام نشده است؛ بنابراین آنچه پژوهش حاضر را از کارهای قبلی متمایز می

شود و همۀ آیاتی که  است که اوالً در این تحقیق به بررسی مفهوم نفس فقط در قرآن پرداخته می

شوند. دوم اینکه پس از دستیابی به معنای حقیقی  کار رفته است بررسی میها واژۀ نفس به در آن

دو های این  ها و تفاوت گیرد و بر شباهت ای بین نفس و روان صورت می این واژه، مقایسه

 شود. مفهوم تأکید می

 تعریف مفاهیم

ترین مفاهیم در این مقاله که نیاز به تعریف دارند، دو واژۀ نفس و روان هستند و اساساً  مهم

 ها است. هدف تحقیق دستیابی به معنای دقیق این واژه
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اند، از جمله ذات، روح، خون،  شناسان معانی متعددی برای این واژه ذکر کرده لغتنفس: 

بندی نظرات مختلف به این نتیجه  ق(، اما ما در جمع 811منظور،  ن، حقیقت شیء و... )ابنانسا

رسیدیم که این واژه در قرآن به معنای همۀ حقیقت و هویت انسان است که ابعاد مختلف وجود 

 تر باشد. گیرد و بسته به سیاق آیات، یک بعد از انسان ممکن است پررنگ او را دربرمی

 (2551انسان )کلمن،  2ا روحی 1ذهن روان:

 (1111یا روح )کرسینی،  1ذهن، خود

طور خاص تعریف نشده است، بلکه از  شناسی به واژۀ روان در رویکردهای مختلف روان

توان برداشتی از معنای این واژه در آن رویکرد داشت که در  مجموع نظریات یک رویکرد می

 پردازیم. ادامه به آن می

 روش تحقیق

از آنجا که  شود. های اسنادی است و بنیادی محسوب می ش کیفی و از نوع پژوهشاین پژوه

شود، الزم  شناسی اسالمی بسیار استفاده می خصوص در مباحث مربوط به روان واژۀ نفس به

طور دقیق مشخص شده باشد تا در غیر موضع خود به جای هم  است معنای این دو واژه به

طور  شناسی و به های روان برای بررسی مفهوم روان از کتاب استفاده نشوند. در این راستا،

اند و برای بررسی مفهوم  شناسی استفاده شده های مرجع و اصلی تاریخ روان خاص کتاب

های مرجع لغت مراجعه شده و معانی لغوی این  نفس، با شناسایی منابع اصیل، ابتدا به کتاب

های  فسیری درجه یک و اصیل و دیگر کتابواژه بررسی شده است. سپس با رجوع به متون ت

شود. در کنار بررسی معنای نفس،  تر بررسی می طور تفصیلی معتبر در این زمینه، مفهوم نفس به

اند و با  وجو شده و آیات مرتبط استخراج شده کلیدواژۀ نفس در تمامی آیات قرآن جست

ا تحلیل محتوای متون بندی آیات، ابعاد مختلف نفس مشخص شده است. درنهایت ب دسته

شده و با اتکا به نظر مفسران و کارشناسان، تبیینی از مفهوم نفس ارائه شده و  آوری جمع

مقایسۀ بین دو مفهوم نفس و روان صورت گرفته است. درواقع هرکدام از این دو واژه ابعاد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mind 

2. soul 

3. self 
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بر ابعاد  شوند که ما این دو مفهوم را از حیث میزان شمول وجوهی از انسان را شامل می

 ایم. مختلف انسان با هم مقایسه کرده

 های تحقیق یافته

شناسی، روان به چه معنا است. در این  پرسش اول پژوهش حاضر این است که در علم روان

 دهیم. بخش به این سؤال پاسخ می

توان به دو دورۀ اصلی تقسیم کرد. دورۀ اول از زمان فلسفۀ یونان  شناسی را می تاریخ روان

تان تا پایان قرون وسطی، یعنی بیش از دو هزار سال امتداد داشت. در این مدت، موضوع باس

داد. این دوره به عصر  شناسی را روح، ماهیت روح و رابطۀ آن با بدن تشکیل می اصلی روان

(. در دورۀ دوم، یعنی از زمان 1181، 2سکستون و 1شناسی مابعدالطبیعی موسوم بود )میزیاک روان

ا قرن نوزدهم، کانون توجه و عالقه از روح به ذهن تغییر جهت داد. در این مدت، ت 1دکارت

پرداخت. او معتقد به دوگانگی روح و ماده بود و  1بدن-( به مسئلۀ ذهن1305-1013دکارت )

شناسی  (. در این شرایط، روان1181، 0دانست )برینگ وجود انسان را متشکل از جسم و روح می

ویژه احساس، ادراک و تداعی  عمدتاً به بحث دربارۀ فرایندهای ذهنی، بهجنبۀ تجربی یافت و 

شناسی شروع به تأثیرپذیری از علوم طبیعی، علم فیزیک،  معانی پرداخت. در آن زمان، روان

 1705تا  1355شناسی و فیزیولوژی کرد. فلسفه در طول دو قرن و نیم، یعنی از سال  زیست

شناسی نوین را تتعی ینشکیل  بندی کرد که مبنای فلسفی روان هایی را صورت مفاهیم و نظریه

 (.1181دادند )میزیاک و سکستون،  می

بنیادهای فلسفی علم نوین  7گرایی و تجربه 8گرایی ، ماده3گرایی بعد از دکارت، اثبات

پذیر و عینی استوار  های مشاهده گرایی منحصراً بر واقعیت شناسی را تشکیل دادند. اثبات روان

توان با اصول  های جهان را می گرایی مبتنی بر این عقیده بود که همۀ واقعیت ود و مادهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. misiak 

2. Sexton 

3. Descartes 
4. Mind-body problem 

5. Boring 

6. positivism 

7. materialism 
8. empiricism 
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گرایان در واکنش به نظریۀ  (. تجربه1171و شولتز،  1)شولتز فیزیکی ماده و انرژی تبیین کرد

آید  دست میها از تجربه به دکارت این عقیده را ابراز کردند که تمام اندیشه 2های فطری اندیشه

 (.1171، 1هرگنهان)

-1721) 3(، هلم هولتز1778-1751) 0(، فخنر1787-1810) 1چهار دانشمند آلمانی یعنی وبر

شناسی آزمایشگاهی )تجربی( تأثیر زیادی  ( در ایجاد روان1125-1712) 8( و وونت1711

ی و شده، رابطۀ بین پدیدۀ ماد شناسی، در شرایط آزمایشگاهی و کنترل داشتند. در این نوع روان

(. وونت که از 1171)شولتز و شولتز،  شود پدیدۀ روانی ناشی از آن یا همان احساس بررسی می

شناسی را علم تجربه تعریف  شود، روان شناسی یاد می عنوان مؤسس علم جدید روان او به

)برینگ،  شناسی متافیزیک نیست و باید بدون اتکا به آن تکامل یابد کند. او معتقد بود روان می

1181.) 

شناسی با حضور نیروها و مکاتب مختلف درگیر تعاریف و رویکردهای تدریج روان به

 مختلف شد که مروری بر آن برای درک مفهوم روان ضروری است.

( که 1128-1738) 1شود. تیچنر شناختی وونت محسوب می ادامۀ نظام روان 8گرایی ساخت

واسطه یا همان هشیاری  نبال مطالعۀ تجربۀ بیترین فرد این مکتب است، مانند وونت به د برجسته

، 15نگری همراه با مشاهده و سنجش استفاده کرد )الندین بود و به این منظور، از روش درون

1171 :15.) 

شناسی  گرایی شکل گرفت. این روان در واکنش به ساخت گرایی( )کنش 00کارکردگرایی

ها در سازگاری  دهای ذهن و نقش آنجای تفکیک و تجزیۀ ذهن، عمدتاً بر مطالعۀ عملکر به

 (.1181)میزیاک و سکستون،  ارگانیزم با محیط تمرکز داشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schultz 
2. Innate ideas 

3. Hergenhahn 
4. Weber 

5. Fechner 

6. Helmholtz 

7. Wundt 

8. Structuralism 

9. Titchener 

10. Landin 

11. Functionalism 
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شناسی از منظر رفتارگرایی  شناسی جدید بود. روان به دنبال ایجاد یک روان 0رفتارگرایی

( که از افراد شاخص این مکتب بود، اعتقاد داشت 1107-1787) 2واتسون«. علم رفتار»یعنی 

نگری شیوۀ مناسبی نیست.  شناسی نیستند و درون اری موضوعات اصلی روانذهن و هشی

شناسی به آن بپردازد )میزیاک  دانست که الزم است روان واتسون رفتار عینی را تنها موضوعی می

طول کشید. مرحلۀ دوم تکامل  1115تا  1111(. رفتارگرایی واتسونی از 113: 1181و سکستون، 

دانست. نورفتارگراها اصل  1135تا حدود  1115توان از  رگرایی را میاین مکتب، یعنی نورفتا

دانستند و اغلب  شناسی را مطالعۀ یادگیری می ها هستۀ اولیۀ روان را پذیرفتند. آن 1گرایی عمل

 (.1171)شولتز و شولتز،  کردند سازی تبیین می رفتارها را برحسب قوانین شرطی

شناسی وونت شکل گرفت.  یی در مقابل روانهم مثل رفتارگرا0گشتالت شناسی روان

نگری  شناسان گشتالت در عین پذیرش وجود هشیاری )برخالف رفتارگرایان(، با موضع ذره روان

اش اشتباه است  دهنده ها معتقد بودند تجزیۀ هشیاری به عناصر تشکیل وونت مخالفت کردند. آن

شناسان گشتالت، ادراک و هشیاری یک کل  نگر استفاده کرد. در نگاه روان ای کل و باید از شیوه

( 1751-1821) 0رسد مبنای فلسفی کانت نظر می(. به1182)شکرکن و همکاران،  منسجم است

 (.033: 1171در این مکتب مؤثر بوده است )هرگنهان، 

شناسی انحراف  از حیث هدف، موضوع، ماهیت و روش از مسیر اصلی روان 0کاویروان»

 8شد. از طرفی روش آن مشاهدۀ بالینی کاوی رفتار نابهنجار تلقی میوانگزیده بود. موضوع ر

(. 288: 1131)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، « شدۀ آزمایشگاهی است نه آزمایش کنترل

او معتقد بود دستگاه روانی  کاوی دانست.گذار روان توان بنیان ( را می1111-1703) 7فروید

او همچنین روان را به سه بخش  است. 11و فرامن 15، من1های نهاد انسان متشکل از سازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. behaviorism 

2. Watson 
3. operationism 
4. Gestalt 

5. Kant 
6. psychoanalysis 
7. Clinical observation 

8. Freud 

9. id 

10. ego 
11. superego 
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ترین بخش را ناهشیار  نیافتنی ترین و دست تقسیم کرد و بزرگ 1و ناهشیار 2هشیار، نیمه1هشیار

 معرفی کرد.

گراها به دو نیروی دیگر  پدید آمد. انسان 1135یا نیروی سوم در اوایل دهۀ  0گرایی انسان

ها معتقد بودند رفتارگراها انسان را  کاوی انتقاد داشتند. آن و روان شناسی، یعنی رفتارگرایی روان

پردازند و نگاه  ها می کاوها فقط به ناهنجاریدهند و روان به اندازه یک ماشین یا حیوان تقلیل می

 جبرگرایانه دارند.

وجوی معنای  گرا است. وجودگراها در جست شناسی انسان عنصر اصلی روان 0وجودنگری

کردند به اهمیت انتخاب و فردیت انسان توجه داشته باشند.  نسان بودند و سعی میوجود ا

طور فرض  ها این بیند. آن تقسیم میهای غیرقابل صورت کل ها را به گرا انسان شناسی انسان روان

هم در ادامه  3نگرشناسی مثبت (. روان1171)هرگنهان،  ها اصوالً خوب هستند کنند که انسان می

 شناسی دارد. گرایی ایجاد شد و همین نگاه را نسبت به انسان و روان انسان

شود و به فرایندهای  شناسی بررسی می عنوان موضوع روان ذهن به 7شناسی شناختی روان در

شناسان شناختی از شود. روان شناختی همچون حافظه، زبان، توجه و حل مسئله پرداخته می

ترین ویژگی ذهن کارکرد محاسباتی آن  و معتقدند مهم کنند رویکرد پردازش خبر استفاده می

 (.1112است )حاتمی، 

شناسی را هشیاری  گرایی موضوع اصلی روان توان گفت مکتب ساخت طور خالصه می به

کرد. کارکردگرایی بر عملکردهای ذهن تمرکز  دانست و ساختارهای ذهن را بررسی می می

شناسی معرفی کرد. مکتب گشتالت به  ن موضوع روانعنوا داشت. رفتارگرایی رفتار عینی را به

دانست و  کاوی ناهشیار را بسیار مهم مینگر. روان هشیاری و ادراک پرداخت، اما با نگاه کل

عنوان یک کل  گرایی، انسان را به موضوع اصلی مطالعۀ خود را رفتار نابهنجار قرار داد. انسان

طور که  ر دیگر به ذهن و هشیاری بازگشت. همانشناسی شناختی با منسجم مطالعه کرد و روان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. conscious 
2. preconscious 
3. unconscious 
4. Humanistic psychology 
5. existentialism 

6. Positive psychology 

7. Cognitive psychology 
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شناسی در بین مکاتب  شود، معنای مشخص و مورد توافقی برای روان و روان مالحظه می

 مختلف وجود ندارد.

دهیم. برای پاسخ به  اکنون به پرسش دوم پژوهش )نفس در قرآن به چه معناست( پاسخ می

 کنیم. در تفاسیر بررسی میاین سؤال، واژۀ نفس را ابتدا در لغت و سپس 

 ها نامه معنای واژۀ نفس در لغت

ترین کتاب لغت به عصر  ق( که در قرن دوم نوشته شده، نزدیک 180فراهیدی )م  العینکتاب 

شمرد: روحی که حیات جسد به آن است؛  نزول قرآن است. فراهیدی چند معنا برای نفس برمی

ل چاالکی و شجاعت و سخاوت )فراهیدی، هر چیزی به عین خودش؛ فضایل اخالقی فرد مث

گوید: این لفظ به  در توضیح واژۀ نفس می الفروق فی اللغهق( در  110ق(. عسکری )م  1151

مفردات ق(. در  1155شود و همچنین معنای تأکیدی دارد )عسکری،  روح و به ذات اطالق می

کند: یکی روح و دیگری  ق( دو معنا برای نفس ذکر می 120راغب اصفهانی )م  الفاظ القرآن

ترین معانی ذکرشده  مهم العرب لسانق( در  811منظور )م  ق(. ابن 1112ذات )راغب اصفهانی، 

را به این شرح آورده است: الرّوح؛ جمله الشیء و حقیقته؛ االنسان جمیعه؛ ذات؛ الدم )ابن 

: روح؛ ذات و کند چندین معنا برای نفس بیان می قاموس قرآنق(. قرشی در  1111منظور، 

های وجود انسان و غرایز او؛ قلوب و باطن؛ بشر اوّلی  شخص؛ تمایالت نفسانی و خواهش

 (.1181)قرشی، 

پس از بیان اصل معنای ماده، مصادیق  التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی در کتاب 

ث بدن و شمرد: شخص انسان از حیث معنویت و روحش، یا از حی طور برمی واژۀ نفس را این

ظاهرش، یا از جهت آنچه قوام و تشخص انسان به اوست )مانند خون، تنفس، تعین خارجی هر 

 آورد: هایی از آیات قرآن می موجود و...( و سپس مثال

کس موظف به  هیچ»طور مرکب مانند: ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وسعها  نفس به اعتبار بدن و روح به

(، نفس به اعتبار جهت جسمانی مانند: رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ 211/ 2« )بیش از توانایی خود نیست

« ترسم مرا به قتل برسانند ام، می ها یک تن را کشته پروردگارا، من از آن»نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ 
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تو ای » ۀُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِیا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ(، نفس به اعتبار جهت روحانی مانند: 11/ 27)

 (27و  28/ 71« )سوی پروردگارت بازگرد یافته، به روح آرام

 معنای واژۀ نفس در نگاه مفسران

 . التبیان فی تفسیرالقرآن0-0

کنند: روح، خون و  سوره بقره، سه معنا برای نفس ذکر می 1ق( ذیل آیۀ  135شیخ طوسی )م 

 ق(. 1151خود شیء )طوسی، 

 البیان فی تفسیرالقرآن مجمع. 0-0

ق( معتقدند نفس در سه معنای روح، خود و ذات )که معنای اصلی این  017مرحوم طبرسی )م 

 (.1182رود )طبرسی،  کار می کلمه است( به

 . المیزان فی تفسیر القرآن0-0

 کند: میطور بیان  سورۀ انبیاء، موارد استفاده از واژۀ نفس را این 10عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 

شود. پس نفس االنسان به معنای  در اصل به معنای همان چیزی است که به آن اضافه می .1

ء است؛ بنابراین اگر این کلمه به چیزی اضافه  ء به معنای خود شی خود انسان و نفس الشی

نشود، معنای محصلی ندارد و نیز با این بیان، هر جا استعمال بشود، منظور از آن تأکید لفظی 

یا منظور از آن « جاءنی زید نفسه: زید خودش نزد من آمد»گوییم  هد بود. مثل اینکه میخوا

حتی درمورد «. جاءنی نفس زید: خود زید نزد من آمد»گوییم:  تأکید معنا است. مثل اینکه می

 کَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَۀَکه فرمود:  شود. چنان خدای تعالی هم به همین منظور استعمال می

وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ: »( و نیز فرموده: 12)انعام: « رحمت و بخشایش را بر خود حتم کرده»

 (.27عمران:  )آل« دارد و خداوند شما را از ]نافرمانی[ خود بر حذر می

بعد از معنای اصلی استعمالش، در شخص انسانی که موجودی مرکب از روح و بدن است  .2

شود. مانند این آیۀ  ای شده که بدون اضافه هم استعمال می داگانهشایع گشته و معنای ج

: او خدایی است هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَۀٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها»فرماید:  شریفه که می

که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او 
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مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ »(؛ یعنی از یک شخص انسانی و نیز مانند آیۀ 171راف: )اع« بیاساید

أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً: هرکس 

ها  بکشد چنان است که گویی همۀ انسانانسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین 

« را کشته و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد گویی همۀ مردم را زنده کرده است

(؛ یعنی کسی که انسانی را بکشد یا انسانی را زنده کند. و این دو معنا که گفته 12)مائده: 

)نحل: « خیزد اع از خویش برمیهرکس به دف« »کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نفسها»شد هردو در آیۀ 

( استعمال شده؛ چون نفس اولی به معنای دومی )انسان( و دومی به معنای اولی )معنای 111

 کند. الیه( است و معنایش این است که هر کسی از خودش دفاع می مضاف

گاه همین کلمه را در روح انسانی استعمال کردند؛ چون آنچه مایۀ تشخص شخصی آن .1

علم و حیات و قدرت است که آن هم قائم به روح آدمی است. این معنا در  انسانی است،

أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ: جان خود را خارج سازید. امروز مجازات »آیۀ 

 هایی که به خدا بستید و در برابر آیات او تکبر ورزیدید، خواهید ای در برابر دروغ خوارکننده

 ق(. 1118کار رفته است )طباطبایی،  ( به11)انعام: « دید

 . تفسیر تسنیم0-0

ء، متناسب با آن است؛  اهلل جوادی آملی ذیل آیه اول سوره نساء معتقدند ذات هر شی آیت

حقیقت و ذات انسان در نشئه دنیا مجموعه روح و بدن مادی است و در نشئه برزخ، روح و 

 (.1115ن است )جوادی آملی، بدن برزخی تمام حقیقت انسا

 . معارف قرآن0-5

اهلل مصباح یزدی معتقدند واژۀ نفس از نظر لغوی بیش از یک معنا ندارد و در قرآن هم  آیت

صورت تأکید  استثنای مواردی که به به-مفهومی جز مفهوم لغوی آن ندارد. این واژه در لغت 

تناسب موارد مختلف،  تفاوت که به عموماً معنای شخص یا من دارد؛ با این -کار رفته به

کند  لحاظ آن ویژگی، بار ارزشی مثبت یا منفی پیدا می شود که به هایی به آن افزوده می ویژگی

 (.1: ج 1112)مصباح یزدی، 
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دانند و  اهلل مصباح در کتاب دیگری معادل فارسی واژۀ نفس را خود و گاهی من می آیت

یک انسان هستیم و یک هویت بیشتر نداریم. آنچه هست، معتقدند ما چند موجود نیستیم، بلکه 

 الف(.1112ابعاد مختلف همین یک نفس و خود واحد است )مصباح یزدی، 

شناسان و مفسران مختلف دربارۀ معنای نفس  طور که مالحظه شد، در میان لغت همان

های  تی که در سالشده، در مقاال نظر وجود ندارد. شایان ذکر است که عالوه بر معانی نقل اتفاق

خورد؛ برای  اند، معانی متعدد دیگری هم برای واژۀ نفس در قرآن به چشم می اخیر نگارش شده

گرفته و  شخصیت شکل»یا « اصل ثابت انسانی و خودآگاهی»ای عناوینی مانند  مثال در مقاله

عای مقالۀ (. یا به اد1187اند )حقانی زنجانی،  از معانی نفس در قرآن شمرده شده« متعادل

دیگری، در آیاتی از قرآن، نفس به معنای عقل، قلب و طبیعت اولیۀ انسان به کار رفته است 

 (.1171)حاج اسماعیلی و فقیهی، 

رسد این حجم از تعدد معانی برای یک واژه، فهم آیات را دشوار  نظر می در نگاه اول به

کار رفته است و همچنین با بررسی  ها به کند، اما با تأمل بیشتر در آیاتی که این واژه در آن می

طور توضیح داد که این تعدد معانی ناشی از  توان این اقوال مختلف دربارۀ معنای این واژه، می

گوید، گاهی انسان از  می التحقیقطور که مصطفوی در  ابعاد مختلف وجود انسان است. همان

ود و گاهی انسان مرکب از ش حیث جسمانی مدنظر است، گاهی از حیث روحانی بررسی می

توان واژۀ نفس را به او اطالق کرد )مصطفوی،  ها می جسم و روح مراد است. در همۀ این حالت

تواند مدنظر باشد. در  ها هم نیازها و ابعاد متفاوتی از انسان می ( و در هرکدام از این حالت1170

د که کدام وجه از انسان توان مشخص کر آیات مختلف با توجه به سیاق و قرائن موجود می

های  مدنظر است؛ برای مثال گاهی اعمال منفی به نفس نسبت داده شده که حکایت از گرایش

 (.28کار رفته است )فجر:  منفی انسان دارد و گاهی با اوصاف مثبتی به

نظری که باالتر دربارۀ این آیه بیان شد، باید  شود آن اختالف با این توضیح مشخص می

بیین شود که در حقیقت نفس همان معنای هویت و ذات و حقیقت را دارد. اما وقتی طور ت این

دهد، روح اوست و  شود، آن چیزی که حقیقت و هویت انسان را تشکیل می صحبت از توفّی می

توان گفت که  اند. درواقع می به همین دلیل است که برخی، یکی از معانی نفس را روح دانسته

 شود. اش توفّی می انسان از جهت روحانی
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از قتل نفس سخن به میان آمده « التقتلوا انفسکم»در آیات بسیاری از قرآن با عباراتی مانند 

شود،  اش را دارد. اما وقتی حرف از کشتن می است. در این آیات نیز نفس همان معنای اصلی

کند و  ن میناظر به بعد جسمانی است. درواقع قتل حکایت از پیشامدی برای بدن مادی انسا

شود،  فهماند که قتل نفس یعنی کشتن انسان مادی دنیایی. روح انسان کشته نمی سیاق به ما می

پذیرد. پس در این موارد، انسان از جهت جسمانی  اش پایان می بلکه بدن او است که زندگی

 مدنظر قرار گرفته است.

نیست. نفس یکی از جملۀ صحیحی « من نفس دارم»توان گفت جملۀ  با این توضیحات می

انسان و نفسش دو چیز «. من همان نفسم هستم»های وجود انسان نیست، بلکه باید گفت  بخش

مجزا نیستند. همچنین نفس مطمئنه، نفس لوامه و نفس اماره باالسوء سه وجود مستقل و 

کند،  میجداگانه نیستند. به گفتۀ استاد مصباح، ما بیش از یک نفس و یک من نداریم. آنچه تغییر 

 الف(.1112گیریم )مصباح یزدی،  زاویۀ دید و لحاظی است که برای نفس درنظر می

« نفس»ی متفاوت برای واژۀ «معنا»شایان ذکر است که عالمه طباطبایی هم در حقیقت سه 

هم  المیزاناند. عبارت ایشان در  مختلف این واژه را برشمرده« استعماالت»اند، بلکه  ذکر نکرده

 ق(. 1118است )طباطبایی، « تعمالموارد اس»

رسد اختالف فالسفه و عرفا و علمای اخالق و... در استفاده از واژۀ نفس هم به  نظر می به

گردد. در علم اخالق به آن دسته از عوامل و امیال درونی که انسان را به تباهی  همین امر برمی

د.(. به بیان 1112)مصباح یزدی،  رود کار می گویند و در مقابل آن عقل به کشاند، نفس می می

 گوییم. می« نفس»تر، انسان یک هویت بیشتر ندارد که به آن  دقیق

انسان یا « هویت»رود به معنای  کار می وقتی دربارۀ انسان به« نفس»تا اینجا معلوم شد واژۀ 

جود تواند شامل همۀ ابعاد و انسان است که در حالت کلی می« تمامیت وجودی»به عبارت دیگر 

کند در هر آیه کدام وجه مدنظر است، اما آنچه در  انسان شود. سیاق آیات است که مشخص می

کننده است، عمدتاً پرداختن به آن دسته از توصیفاتی از نفس در  شناخت بهتر این مفهوم کمک

قرآن است که به وجوه غیرجسمانی او پرداخته است؛ بنابراین فعالً به دو دسته از آیات 

ها فقط به وجه جسمانی نظر دارد )مانند آیات قتل نفس  دازیم: آیاتی که واژۀ نفس در آنپر نمی
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کار  ها این واژه ناظر به انسان مرکب از جسم و روح )یا شخص انسان( به و...( و آیاتی که در آن

 رفته است.

 ها ناظر به وجوه غیرجسمانی است، خود سه دسته هستند: آیاتی که کارکرد نفس در آن

. شامل: تطویع اند های منفی را به نفس نسبت داده یک دسته از آیات، اعمال و ویژگی .1

طلبی )النجم:  (؛ هوی13(؛ وسوسه )ق: 13؛  طه: 71؛ یوسف: 17(؛ تسویل )یوسف: 15)المائده: 

(؛ شح )التغابن: 01(؛ اماره به معنای سوءبودن )یوسف: 15؛ النازعات: 85؛ المائده: 78؛ البقره: 21

 (1؛ الحشر: 127النساء:  ؛13

شدن نفس در آیات مختلف این است  توان گفت علت خوب یا بد معرفی طور خالصه می به

که خداوند دو نوع گرایش در آن قرار داده است: گرایش به خیر و نیکی و گرایش به شر و 

وین خیر و بدی. البته منظور این نیست که خیر و شر در نفس ما جا دارند؛ بلکه مصادیقی که عنا

(. شایان ذکر است 1112کند، در نفس ما ریشه دارند )مصباح یزدی،  ها صدق می شر بر آن

طور نیست که گرایش انسان به فجور و تقوا مساوی باشد،  اللّه جوادی آملی معتقدند این آیت

بلکه تقوا برایش کمال است و فجور نقص. علمش به هردو مساوی است، ولی استعداد و 

سوی نقص  طرف کمال مایل است، نه به اش یکسان نیست، چون به ری و درونیگرایش فط

 (.1173)جوادی آملی، 

(؛ نفس مطمئنه 8شده )الشمس:  ، شامل: نفس تسویهآیاتی که نگاه مثبتی به نفس دارند .2

 (؛ نفس لوامه )القیامه(28)الفجر: 

ین جهت این سوره سورۀ شمس است. به هم 8ترین آیات مربوط به نفس، آیۀ  یکی از مهم

 کنیم: صورت کلی مرور می را به

و  1ها و آیات  مجموعه قسم 7تا  1است. آیات  15تا  1بخش اول این سوره شامل آیات 

گوید: فجور و تقوایش را به او  می 7ها در آیۀ  های قسم است. در ادامۀ قسم مجموعه جواب 15

ارکان هستی در اعتدال آفریده شده، این الهام کرد. درواقع در عین اینکه نفس هم مانند دیگر 

تفاوت را دارد که در انتخاب راه مختار است. از همین رو خداوند نفس را ملهم آفریده است؛ 

کند )فجور( و چه چیزهایی این  تواند بفهمد چه چیزهایی او را از این اعتدال خارج می یعنی می

 (.1111جی، کند )تقوا( )صبوحی طسو سامان الهی را برایش حفظ می
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ها برای این گفته شد که بگوییم هرکس نفسش را تزکیه کند و آن را از فجور  همۀ این قسم

نفس « دسِّ»ماند.  رسد و هرکس آن را زیر بار گناه دفن کند ناکام می پاک نگه دارد، به فالح می

. درنتیجه اگر رود شود، اما از بین نمی های خدادادی نفس زیر غبار گناه دفن می یعنی آن قابلیت

 تواند آن را بازبیابد. راه تزکیه را در پیش بگیرد می

گیرد، مثالی اجتماعی برای دسِّ نفس زده  را دربرمی 10تا  11در بخش دوم سوره که آیات 

رغم دستور رسولشان ناقۀ الهی را از  شده است. قوم ثمود از سر طغیانشان تکذیب کردند و علی

کردن نفسی که در بخش اول ملهم به فجور و تقوا معرفی شد،  ا دفنها ب بین بردند. درواقع آن

 ها دسِّ نفس بود. پیامبر الهی را تکذیب کردند. ریشۀ طغیان آن

 اند از: شود عبارت درمجموع نکات مهمی که در رابطه با نفس از این سوره فهمیده می

در حالت اعتدال آفریده شویم خداوند نفس را تسویه کرده، یعنی آن را  متوجه می 8از آیۀ  (۰

 است؛

دهد هردو بعد فجور و تقوا به نفس شناسانده شده است، یعنی هم آن  نشان می 7آیۀ  (4

کنند وهم چیزهایی که آن استوا را حفظ  چیزهایی که در استوای نفس خلل ایجاد می

 کنند؛ می

 ر پاک کرد؛توان به فالح رسید؛ یعنی برای رستگاری باید نفس را از فجو با تزکیۀ نفس می (4

ای جز  کند، نتیجه است. آن کس که نفسش را با فجور دفن می« خیبه»نتیجۀ دسِّ نفس  (3

 ناامیدی و ناکامی ندارد؛

دهد تمرکز سوره بر حذردادن از  آورد نشان می بخش دوم سوره که مثالی از دسِّ نفس می (3

 ست؛فجور نفس است و غرض سوره تهدید نسبت به طغیانگری برخاسته از دس نفس ا

رساند که گویی اثر تزکیه یا دسِّ نفس تنها به خود انسان  مثال اجتماعی بخش دوم این نکته را می (3

 (.1111گردد، بلکه در سعادت یا شقاوت جامعه هم مؤثر است )صبوحی طسوجی،  برنمی

 ؛11؛ األنعام: 12، شامل دو آیه: الزمر: آیاتی که مربوط به جداشدن روح از بدن است .1

این آیات برای اثبات وجود چیزی غیر از بدن )یا همان روح( در انسان استفاده مفسران از 

سورۀ زمر تأکید  12اند که انسانیت انسان هم به وجود او است. عالمه طباطبایی ذیل آیۀ  کرده
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کنند که منظور از انفس، ارواح است؛ چرا که مجموع روح و بدن کسی هنگام مرگ گرفته  می

 ق(. 1118 شود )طباطبایی، نمی

پس به حکم این تعبیر، انسانیت «. خودتان را خارج کنید»فرماید:  سورۀ انعام می 11در آیۀ 

 ج(.1112گوید آن را خارج کنید )مصباح یزدی،  آدمی به چیزی جز بدن او است که می

پردازیم: نسبت نفس  پس از دستیابی به معنای روان و نفس، اکنون به سؤال سوم پژوهش می

 شناسی چگونه است؟ و روان در روان در قرآن

های این پژوهش تبیین نسبت بین نفس در قرآن و روان بود که تا  ترین هدف یکی از مهم

در قرآن اشاره « نفس»های فوق نشان دادیم  اینجا این دو مفهوم جداگانه بررسی شدند. در یافته

سبت با موجودات مختلف تواند در ن و در این معنا می به ذات و حقیقت و هویت شیء دارد

کار  استفاده شود. به همین جهت است که در آیاتی از قرآن، این کلمه در نسبت با خداوند هم به

تعلم ما فی »فرماید:  ای از زبان حضرت عیسی خطاب به خداوند می رفته است؛ برای مثال در آیه

کتب علی نفسه »ماید: فر (؛ یا در آیۀ دیگری می113)مائده: « نفسی و ال اعلم ما فی نفسک

رود، اشاره به ذات و  کار می(. در این معنا وقتی این واژه در نسبت با انسان به12)انعام: « الرحمه

تواند شامل ابعاد جسمانی و روحانی و...  هویت انسان و کلیت و تمامیت وجود او دارد که می

تواند  کار رفته، میآن میان به باشد. درواقع یک معنای عام دارد که بسته به سیاق آیاتی که در

 های مختلفی از وجود انسان باشد. ناظر به جنبه

های غیرجسمانی وجود انسان بود، در  ها ناظر به جنبه همچنین آیاتی را که واژۀ نفس در آن

ها یا  بندی کلی مرور کردیم. در این بخش دیدیم که نفس یا هویت انسان به ویژگی یک دسته

شود و در آیاتی  شود. جایی اطمینان به او نسبت داده می ی هم منتسب میاعمال مثبت و منف

آید. گویی ابعاد غیرجسمانی وجود انسان  شمار می دیگر امرکننده به بدی و تطویع و تسویل به

یاایتها »تواند آنقدر رشد کند که مخاطب  دهد. می شکل می -خوب یا بد–است که هویت او را 

ان یتبعون اال الظن و ما تهوی »ا آنقدر در باطل پیش برود که در زمرۀ بشود ی« النفس المطمئنه

شود همین نفس ناظر به بعد  قرار بگیرد و درنهایت در هنگام مرگ، آنچه توفی می« االنفس

غیرجسمانی است. همین روح انسان است که بسته به اعمال انسان در طول زندگی در این دنیا 

 تزکیه یا دس شده است. -ش رفته استکه در مسیر تقوا یا فجور پی-
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تواند راه خیر یا  های انسان است و می پس همین بعد غیرجسمانی است که مرجع انتخاب

طور که علما  شود؛ همان شر را برگزیند و اساساً انسان به وجود همین بعد است که انسان می

 (.1111دی، ؛ مصباح یز1177اند انسانیت انسان به روح اوست )جوادی آملی،  گفته

شناسی تعریف واحد و  در علم روان« روان»تنها  طور که بیان شد، نه از سوی دیگر، همان

صورت جداگانه هم معنای دقیقی برای آن ارائه  مشخصی ندارد، بلکه هرکدام از مکاتب به

ه اند و ب فرض گرفته شناسان تعریف روان را بدیهی پنداشته و پیش اند. درواقع گویا روان نکرده

همین دلیل هر مکتبی متناسب با نگاهی که نسبت به انسان داشته است، بعد یا ابعاد خاصی از 

توان گفت  طورکلی نادیده گرفته است. اما می تر دیده یا برخی ابعاد را به وجود انسان را پررنگ

اند و  اند که اوالً به بعد خاص و محدودی از وجود انسان پرداخته همه مکاتب در این امر مشترک

های  ثانیاً عمدتاً به وجوه مادی و غیرروحانی او نظر دارند؛ بنابراین اشتباه بزرگی است که واژه

کار روند؛ چرا که روح امری مجرد و  عنوان مترادف به در کنار هم به« روان»و « روح»

 شود. غیرجسمانی است؛ حال آنکه روان کامالً در بستر ماده و جسم معنا می

رگرایی، نگاه مادی و جسمانی کامالً روشن است و نیاز به توضیح ندارد. در مکتب رفتا

گیری  مشاهده و اندازه رویکرد رفتاری بر آن دسته از تعامالت انسان با محیط تمرکز دارد که قابل

ظاهر هیچ شباهتی با رفتارگرایی ندارد،  کاوی هم که به (، اما در روان1171هستند )سانتراک، 

است، ولی نه به معنای رفتار. درواقع زیربنا یکی است. فروید در بخشی از  روان امری مادی

شناسی را در  کاوی، روان بودن معنای اصطالحات روان اش، در توجیه علت نادقیق نامه زندگی

شناسی و  گوید در علوم طبیعی مثل جانورشناسی و گیاه شمارد و می زمرۀ علوم طبیعی می

طور دقیق و واضح، غیرضروری و ناممکن است. او در ادامه  کلی بهشناسی، تعریف مفاهیم  روان

ای ندارد جز آنکه  دهد که هر علم مبتنی بر مشاهده چاره طور توضیح می شناسی این دربارۀ روان

شود که  (. با این توضیحات معلوم می1177اندک سامان دهد )فروید،  هایش را اندک یافته

شده است و صحبت از ناهشیار و انرژی و روانی و دیگر  کاوی هم بر اصولی مادی بنا روان

 کاهد. بودن آن نمی اصطالحات مبهم این مکتب هم از مادی

گرایی به شکلی دیگر وجود دارد؛ برای مثال راجرز، انسان آرمانی  همین امر در مکتب انسان

ب گونه ناسازگاری بین او و تجار داند که در حالت تعادل است و هیچ را شخصی می
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هم براساس تفکر مادی بنا « انسان با کنش کامل»اش وجود ندارد. این نگاه راجرز به  ارگانیسمی

شود و هیچ ارتباطی با جهان دیگر ندارد )شکرکن و  شده است؛ یعنی انسانی که با مرگ نابود می

 (.1182همکاران، 

سبت به انسان دارد، تری ن رسد نگاه راقی نظر می گراهای مشهور است و به مزلو که از انسان

کند و  یافته را با عنوان خودشکوفایی یا تحقق خود معرفی می شخصیت سالم و کمال

شمارد. اما چون در توصیف انسان به فراتر از انسان  هایی برای این فرد خودشکوفا برمی ویژگی

مانی که قرآن ای هم که از انسان معرفی کرده است با آن ابعاد غیرجس توجه نکرده، باالترین مرتبه

نامد و آن را  شمارد بیگانه است. او باالترین سطح نیاز را نیاز به تحقق خود می برای انسان برمی

داند  های خود می ساختن تمام خصایص و قابلیت ها و محقق کمال عالی و کاربرد همۀ توانایی

انسان و (، اما در توصیف این نیاز، حرفی از بعد روحانی و الهی وجود 1131)شولتس، 

هایی هم که برای افراد خودشکوفا ذکر  زند. او حتی در ویژگی های غیرجسمانی او نمی قابلیت

زند که لزوماً غیرجسمانی نیست. از نظر مزلو انسان  کند، فقط حرف از تجربۀ اوج می می

خودشکوفا هم کامل نیست و نواقصی همچون اضطراب، احساس گناه و... دارد. او درنهایت 

(. این توصیف هم با نگاه قرآنی در تعارض 1111د انسان کامل وجود ندارد )کجباف، گوی می

شود که در اطمینان و آرامش کامل  است. آنجا که سخن از نفس مطمئنه است، انسانی معرفی می

ترین نگاه به انسان هم،  شناسی، راقی و متصل به پروردگار است. پس در میان رویکردهای روان

کند؛ چرا که در بهترین حالت، انسان  ارد با آنچه قرآن از انسان معرفی میفاصلۀ زیادی د

 کشد بدون توجه به بعد فراجسمانی و فرامادی انسان. یافته دنیایی را به تصویر می کمال

شناسان شناختی، انسان مثل  شناسی شناختی هم اصولی کامالً مادی دارد. در نگاه روان روان

افزار است.  افزار است و ذهن و فرایندهای ذهنی مانند نرم سختیک رایانه است. مغز مثل 

های علوم شناختی کالسیک هستند  درواقع بازنمایی و محاسبۀ )مدل پردازش اطالعات( بنیان

بدن در این رویکرد به هیچ وجه متافیزیکی نیست؛ به این معنا -(. دوگانگی ذهن1112)حاتمی، 

د. بلکه در این نگاه، واقعیت ارگانیزم، فیزیکی است و که امری مادی و غیرمادی در کار باش

استفاده از واژگان شناختی چیزی بیش از ترجیح نوعی زبان یا توصیف نیست، بدون اینکه 

 (.1178شناختی خاصی در رابطه با ذهن داشته باشد )باقری و خسروی،  مدلول هستی
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هایشان در این امر  تفاوتشناسی با همۀ  تا اینجا مشخص شد که رویکردهای اصلی روان

گیرند. طبیعی است که وقتی انسان در اتصال  اند که سقف مشخصی برای انسان درنظر می مشترک

انتها است تعریف نشود، حتماً حد نهایتی از رشد خواهد داشت. اما در نگاه قرآنی  با خداوند که بی

ت انسان هم به او است، کشد که اصل و حقیق که بعدی غیرجسمانی برای انسان به تصویر می

شود. بلکه در این دنیا هم در ارتباط و اتصال با آخرت به او  انسان فقط در این دنیا دیده نمی

ترین تفاوتی که به چشم  آییم، مهم شود. درواقع وقتی درصدد مقایسۀ نفس و روان برمی پرداخته می

شناسی،  که در روان درحالیدادن قرآن به بعد غیرجسمانی وجود انسان است؛  خورد اصالت می

 خورد. تصریحی در این زمینه وجود ندارد؛ بلکه تصریحاتی برخالف این ادعا به چشم می

یابیم که زمینۀ  شناسی معاصر بنگریم، درمی گیری روان نگرانه به سیر شکل اگر با نگاهی کل

های  و پدیده شناسی معاصر با تفکر مکانیسمی گره خورده است، یعنی ارگانیسم فرهنگی روان

(. اما در نگاه قرآن، انسانیت انسان 1178عنوان ماشین درنظرگرفتن )باقری، خسروی،  حیاتی را به

طورکلی نادیده گرفته شده است.  شناسی به به بعد غیرجسمانی وجود او است؛ چیزی که در روان

ت. با این وصف شناسی معاصر با آن بیگانه اس کند که روان درواقع قرآن انسانی را تصویر می

توان نفس قرآنی را در مقایسه با روان قرار داد؟ نفسی که ناظر به هویت و حقیقت  چطور می

وجود انسان است و اصل این هویت هم به بعد غیرجسمانی اوست کجا و روان مادی و این 

 دنیایی کجا؟

 گیری بحث و نتیجه

 کات زیر اشاره کرد:توان به ن در یک مقایسۀ کلی بین دو مفهوم روان و نفس می

شناسی یک تعریف دقیق و قطعی نداشته و ندارد، اما  روان در رویکردهای مختلف روان .1

 کار رفته است؛ نفس از منظر قرآن به معنای حقیقت و هویت انسان به

های مختلف تاریخی و در رویکردهای مختلف، متفاوت عرضه شده  تعریف از روان در دوره .2

های متفاوتی هم از آن  هرچند مفسران و اندیشمندان برداشت –رآن است، اما نفس از منظر ق

 تبیین است؛ ذیل یک تعریف کلی قابل –اند  داشته
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طور مستقیم هدف قرار نگرفته است، بلکه از میان  گاه به شناسی هیچ تعریف روان در روان .1

های  واژهاستخراج است، اما نفس یکی از  شناسان در رویکردهای مختلف قابل نظرات روان

های مختلف آن پرداخته شده و شناخت مفهوم  کلیدی و پرتکرار در قرآن است که به جنبه

 آن را میسر کرده است؛

ترین حالت بازهم  طور بیان کرد که روان در متعالی توان این ترین تفاوت روان و نفس را می اصلی .1

قرآن روح انسان است که  ترین مصادیق نفس در که یکی از مهم وابسته به ماده است؛ درحالی

 ماهیتی غیرمادی دارد و درواقع اصل و حقیقت انسان هم به همین بعد غیرمادی او است؛

هایی از همۀ حقیقت انسان است که مادی هستند، اما نفس به همۀ  درنتیجه روان ناظر به بخش .0

روان را هم ابعاد وجود انسان اعم از جسمانی و روحانی اشاره دارد؛ بنابراین مفهوم نفس، 

 شود. دربردارد، اما عالوه بر آن شامل وجوه غیرجسمانی یا به عبارتی روحانی انسان هم می

شایان ذکر است که اگر بدون درک این فضای مفهومی در قرآن بخواهیم نفس را معادل 

 و به مقایسۀ ابعاد مختلف این دو -اند چنان که برخی دچار این اشتباه شده -روان درنظر بگیریم

 اعتمادی دست نخواهیم یافت. طور قطع به نتایج قابل مفهوم بپردازیم، به

توان گفت نفس در قرآن به معنای ذات و حقیقت و  طور خالصه می بندی نهایی و به در جمع

ترین  گیرد. یکی از مهم هویت انسان است و به همین جهت ابعاد مختلف وجودی انسان را دربرمی

از واژۀ نفس برای آن استفاده شده، بعد غیرجسمانی وجود انسان است.  مصادیقی که در آیات قرآن

شناسی به  گویی اصل و حقیقت انسان به همین بعد است، اما روان در نگاه مکاتب مختلف روان

بعد غیرجسمانی و به عبارتی روحانی وجود انسان توجهی ندارد. روان ناظر به ابعاد مختلف مادی 

شناسی وجود دارد،  رین تفاوتی که میان نفس در قرآن و روان در روانت وجود انسان است. اصلی

توان گفت رابطۀ نفس و روان  طورکلی می بودن یا نبودن بر بعد غیرجسمانی است. بههمین مشتمل

رابطۀ عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که نفس به همۀ هویت انسان اشاره دارد و شامل ابعاد 

شناسی ابعاد غیرجسمانی و الهی وجود انسان مغفول  ما در روانشود. ا مختلف وجود انسان می

گیرد. با این توصیف، کاربرد نفس در  هستند و روان ابعاد محدودی از وجود انسان را دربرمی

ویژه با رویکرد  شناسی بهگرفتن شمول معنایی این مفهوم است و عمالً روانجایگاه روان، نادیده

 زمند تأمل دقیق است.اسالمی با استناد به آن نیا
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 ( شناخت روح و نفس در قرآن و تأثیر آن1171حاج اسماعیلی، محمدرضا و فقیهی، زهرا .)  ها بر

 .101-111: 12، اندیشۀ نوین دینیشخصیت انسان. 

 ( تحلیل واژگانی 1113حاجتی شورکی، سید محمد و نقوی، حسین .) روح، نفس، قلب، فؤاد و صدر

اهلل مصباح  های عالمه طباطبایی، آیت ها با تأکید بر دیدگاه در قرآن و بررسی چندگانه یا متحدبودن آن

 .01-18: 11، قرآن شناختاهلل جوادی آملی.  یزدی و آیت

 ( معانی نفس در علم1187حقانی زنجانی، حسین .)  .هایی از مکتب  درسالنفس از دیدگاه قران

 .11-11(: 11)7اسالم، 

 ( 1131دفتر همکاری حوزه و دانشگاه .)تهران: سمت.1. جلد شناسی و نقد آنهای روان مکتب . 

 ( 1112راغب اصفهانی، حسین بن محمد  .)بیروت: دارالقلم.القرآن مفردات الفاظ ق . 

 ( 2551سانتراک، جان .)ترجمۀ مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.شناسی زمینۀ روان . 

 (. 1182محمد، ماهر، فرهاد و غروی، محمد ) کرکن، حسین، نفیسی، غالمرضا، برادران رفیعی، علیش

 . جلد دوم. تهران: سمت.شناسی و نقد آنهای روان مکتب

 ( 1171شولتز، دوان پی، شولتز، سیدنی آلن .)اکبر سیف، حسن  . ترجمۀ علیشناسی نوین تاریخ روان

 زند. تهران: دوران. ر نجفیآبادی، جعف پاشاشریفی، خدیجه علی

 ( 1131شولتس، دوآن .)ترجمۀ گیتی خوشدل. تهران: نو.شناسی کمال الگوهای شخصیت سالم روان . 
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 ( 1111صبوحی طسوجی، علی .)قم: های انشقاق تا ناس( تدبر در قرآن کریم )حزب مفصل سوره .

 علی صبوحی تسوجی.

 ( 1118طباطبایی، سید محمدحسین  .)قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ سیر القرآنالمیزان فی تفق .

 مدرسین حوزۀ علمیه.

 ( 1181ــــــــــــــــــــــــــ .)ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی. ترجمۀ تفسیر المیزان .

 قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.

 ( 1182طبرسی، فضل بن حسن .)تهران: ناصرخسرو. .البیان فی تفسیر القرآن مجمع 

 ( 1151ــــــــــــــــــــــ .)العربی. بیروت: دار احیاء التراث .التبیان فی تفسیرالقرآن ق 

 ( 1155عسکری، حسن بن عبداهلل  .)بیروت: داراآلفاق الجدیده.اللغۀ الفروق فیق . 

 ( 1151فراهیدی، خلیل بن احمد  .)قم: هجرت.کتاب العینق . 

  ،شناسی اسالمینگاهی به روان(. 1111اهلل و شیخ شعاعی، علیرضا ) نجیبفرقانی، مرتضی، نوری .

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 ( 1177فروید، زیگموند .)ترجمۀ علیرضا طهماسب. تهران: بینش نو.زندگی علمی من . 

 االسالمیه. . تهران: دارالکتبقاموس قرآن(. 1181اکبر ) قرشی، علی 

 ( 1111کجباف، محمدباقر .)دوفصلنامۀ گرایی مزلو با رویکرد اسالمی.  بررسی و نقد نظریۀ انسان

 .73-30(: 1)1تخصصی تحول در علوم انسان، -علمی

 ( 1171الندین، رابرت ویلیام .)ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. تهران: شناسی های روان ها و نظام نظریه .

 ویرایش.

 ( 1111مصباح یزدی، محمدتقی .)قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و ینیازهای مدیریت اسالم پیش .

 پژوهشی امام خمینی.

 ( 1112ــــــــــــــــــــــ .)قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام سازی در قرآن انسان .

 خمینی.

 ( 1112ــــــــــــــــــــــ .)قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی شناسی در قرآن انسان .

 امام خمینی.

 قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.آیین پرواز(. 1112ـــــــــــــ )ـــــــــ . 

 ( 1112ــــــــــــــــــــــ.) قم: انتشارات مؤسسۀ البالغه ها از دیدگاه نهج ها و بدترین بهترین .

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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