
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

دیدگاه هاي روان  دیدگاه حکمت متعالیه و از سیر تکوینی مفهوم خود
  1شناسی روانی انسان مبتنی بر آن شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب

 6علی دالور، ٥شفیع آبادي عبداهللا، ٤زهره توازیانی، 3اسمعیلی معصومه، 2آتوسا کالنتر هرمزي

  16/6/91: تاریخ پذیرش             12/12/90 :تاریخ وصول
 

 
  چکیده

در این پژوهش، سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه هاي روان     
این . شناسی روانی انسان مبتنی بر آن، بررسی شد شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب

پژوهش، یک تحقیق کیفی است که ارزیابی آن بر اساس روش تحلیل محتوا و روش 
نمونه این تحقیق که برابر جامعه . صورت گرفته است] به عنوان یک روش تحلیلی[هرمنوتیک 

. مدرن بوده است تحقیق است، کلیه کتب مرجع در دسترس در زمینه حکمت متعالیه و پست
   پس از مطالعه و بررسی کتب و متون مربوط به هر دو دیدگاه، اطالعات بر روي بیش از 

سپس بر اساس روش تحلیل . دبه دنبال آن، مطالب نهایی استخراج ش فیش، ثبت و 1000
                                                 

  .نامه دکتري است پایان این مقاله برگرفته از . 1

 at.kalantar@gmail.com  )مسئولنویسنده (دانشجوي دکتري مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران . 2

   استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 3
  دانشیار دانشگاه الزهرا. 4
  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 5
  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 6
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در زمینه دو مقوله سیر تکوینی مفهوم  "خود"محتوي، جدول مفاهیم و مضامین کلیدي مفهوم 
نفر  3شناسی روانی انسان در هر دیدگاه به طور جداگانه استخراج و به تأیید  تبیین آسیب خود و

از جدول تحلیل  پس از استخراج مضامین کلیدي. از متخصصین مرتبط با هر دیدگاه رسید
به این صورت که مطالب به . ها از روش هرمنوتیک، استفاده شد ي آن محتوي براي مقایسه

مدرن در نظر  عنوان دو افق مولف یعنی مالصدرا و پست دست آمده در جدول تحلیل محتوا به
مده دست آ نتایج به. گرفته شدند و افق سوم که افق محقق است بر مبناي دو افق دیگر تبین شد

دهد که اگر چه در هر دو دیدگاه در زمینه سیر تکوینی مفهوم خود و نحوه آسیب  نشان می
شناسی روانی انسان وجوه مشترکی هست اما در عین حال، در زمینه چگونگی سیر تکوینی 

هاي مبنایی با یکدیگر  ها و رویکردهاي درمانی، تفاوت مفهوم خود، علت بیماري، نوع آسیب
بررسی وجوه اشتراك و تمایز در هر دو دیدگاه، پژوهشگر دیدگاه خاص خود را پس از . دارند

  .ها ابراز کرده است در قالب تعبیر امتزاج افق
  

  مدرن، حکمت متعالیه، آسیب شناسی روانی سیر تکوینی، خود، پست :گان کلیديواژ
 

  مقدمه
ها ذهن بشر را  شناخت خود و ماهیت آن، یکی از نیازهاي اساسی هر انسانی است که قرن

دهد که این موضوع از دیرباز، مورد  تاریخ اندیشه بشر نشان می .به خود مشغول داشته است
   شناسان بوده و به همین دلیل هم در طول تاریخ و در تمام  توجه فالسفه، حکما و روان

وي راهی به س ترین عوامل بلوغ و پختگی و شاه مهم فرهنگ ها، خودشناسی به عنوان یکی از
من عرف «آن چنان که در حدیث آمده است . درك و شناخت هستی و مبدأ هستی بوده است

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را «و یا سقراط حکیم گفته که » نفسه فقد عرف ربه
مبناي اساسی بسیاري از نظریات فلسفی و روانشناختی  1و بر همین قیاس است که خود» بشناس

                                                 
1. self  
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یکی از وجوه غالب تجربه انسان، احساس جبري وجود خویش است «ا که قرار گرفته است چر

پورافکاري، (» نامیده اند خودچیزي که فالسفه به طور سنتی آن را مسئله هویت شخصی یا 
  .)1361، ص 1373

درمانی اگرچه از سویی براساس  شناختی و روان هاي روان الزم به توضیح است که نظریه
هاي فلسفی نسبت به  ربی هستند اما در عین حال مبتنی بر مفروضههاي پژوهشی و تج  یافته

ت این مفروضه ماهیت اصلی انسان می تواند در چگونگی  ها، می باشند که ضعف و قو
درواقع . شناسی روانی و محتوي درمان مؤثر باشد گیري ساختار، چارچوب نظري، آسیب شکل

کارها و فرایندهاي  ي راه دهنده ي و نیز ارائههاي نظر ساز جنبه فلسفه، مبدع، آغازگر و زمینه
ي غالب فرهنگی را در این میان  عملی سالمت روان است که البته تأثیر روح زمان و اندیشه

  .نباید از نظر دور داشت
تأثیر فلسفه بر نظریات روان شناختی به ویژه موضوع خود یا نفس، زمینه ساز بهداشت 

علت است که می توان رابطه فلسفه و سالمت روان را یک  به همین. روانی فرد و جامعه است
 جالئی،( شناسی نیز مؤید آن است ي روان ي بنیادي و زیربنایی دانست که تاریخچه رابطه
1383.(  

، )1996( 1ازجمله دیدگاه فلسفی رایج، رویکرد پست مدرن است که به گفته هورسنی
نیز بیان داشته که؛ ) 1996( 2وال استینر کی. ترین مسأله در اندیشه معاصر است احتماال مسلط

اند در نهایت جاي  الگوي پژوهشی که اغلب روان شناسان در طول قرن بیستم پیرو آن بوده
  .    خود را به امکانات مناسب تر و جدید مطابق تفکر پست مدرن خواهد داد

خود،  مدرنیسم مشکل است چرا که در فرایند تعریف ي تعریفی روشن از پست ارائه
مدرنیسم  شاید موضوع عمده ي پست). 2005و همکاران،  3هافمن(پارادایمی نسبتاً نوین است 

در . شود رود و بر قضایاي بسیار متفاوتی اطالق می این باشد که براي مقاصد متفاوت به کار می
                                                 
1. Horsney 
2. Steinar Kvale  
3. Hoffman 
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توان  کالً درون نگر، مخالف با مرجعی معین و غیر  مدرن ها را می حالی که برخی از پست
واژگان  ،بنابراین. اند سیاسی دانست، برخی دیگر هستند که با اوصاف یاد شده، مخالف

           مدرن بسیار متلون است و اطالق آن به این و آن مشکل تر از آن است که به نظر  پست
  ).1386دستغیب، ( می رسد

در خیزش آن  ي فلسفی را مدرنیسم را نتیجه فلسفه دانسته و سه عامل عمده پست 1الیسون
این طرح . است) آزمون، تحلیل و درگیري با خود(اولین عامل، خودمداري : داند مؤثر می

ي عمل پوشید و   فلسفی که از دکارت آغاز شد، توسط متفکرانی همچون کانت و هگل جامه
از سوي اندیشمندانی چون فروید، راجرز و آدلر گسترش پیدا کرد، موجب شد تا 

هاي  گرایی به صورت کلیدهاي معرف اندیشه گرایی و ضد مطلق  گرایی، نسبیت ذهنیت
دنبال آن خود در هویت  شناسی شد و به مفهوم خود به جاي خدا، مرجع معرفت. غربی درآیند

و اقتدار مذهبی، زیر سؤال رفت، در نتیجه خود اهمیتی خداگونه یافت و خودگرایی به صورت 
انسان از طرف  ربي آن ابراز مفهوم اَ  نتیجه مدرنیسم درآمد که یک مذهب رسمی براي پست

عامل فلسفی دوم، پیشرفت از خودمداري به . نیچه و اعالم این دریافت بود که خدا مرده است
در چارچوب اصالت وجود، مفهوم ارزش و اخالق جهانی به عنوان مفاهیمی . اصالت وجود بود

اي و از  هاي افسانه تراز با داستان دگی همها نیز به سا اي قلمداد شده و فراروایت پوچ و افسانه
. است 2انگاري مدرنیسم، نیست سومین عامل مؤثر در پست. شوند  ما بهتران، ارزیابی می

دهد  انگاري نتیجه منطقی و یا فلسفی خودمداري و اصالت وجود است و آموزش می نیست
. لق وجود نداردکه غایت واقعیت، هیچ است و هیچ ارزش عملی و واقعی و یا حقیقت مط

کیهان نه هیچ مقصود معینی دارد و نه توضیح روشنی از خود و تنها معنا و حقیقتی که ما 
  ).1388 تا، ترجمه گودرزي، بی جهانبگلو،( توانیم دریابیم در خود ما نهفته است می

                                                 
1. Allison 
2. nihilism 
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ها و  ترین نگرش انتقادي نسبت به ارزش مدرنیسم را اولین و مقدم پست) 1994( 1الکایند

و طرفدارانش ادعا  2گوید فوکو او می. داند گرایی و آزادي  می عقاید مدرنیته از جمله واقعیت
شود، تولیدات فرهنگی هستند نه  کنند که حقیقت و موضوع انسانی که حقیقت انگاشته می می

  .ثابت جهانی و تأکید آنان بر ریشه دانش انسانی از نظر اجتماعی، تاریخی و فحواي زبانی است
، فلسفه )2000( 4و بوستون) 1996( 3چه گفته شد و نیز بنا بر نظر آودي باتوجه به آن

اي است که  پیچیده مدرن در بهترین وجه خود از نظر مفهومی، مانند خوشه پست
معرفت شناختی؛ موضعی ضد ماهیت ) یاپسا(دیدگاهی ضد : ي عناصر زیر است دربردارنده

با شالوده گرایی؛ اهمیت دادن به تنوع بیش از انسجام؛ گرایی؛ ضدیت با واقع گرایی؛ ضدیت 
جویانه؛ نفی حقیقت متناظر یا مطابق با واقعیت؛  مخالفت با برهان هاي محکم و مواضع برتري

شود؛ نفی نظریه توصیفات کلی؛ نفی  هایی که به نام پیشرفت ارائه می بدگمانی به وعده
و مقوالتی که بی هیچ قید و شرطی براي  مطلق، یعنی نفی اصول، قواعد، تمایزات واژگان

عدم ارائه   شوند و به دنبال آن تمامی زمان ها، اشخاص و مکان ها الزام آور و قطعی تلقی می
هایی که شاید بهترین  تعریفی واحد و نیز بدگمانی نسبت به فرا رویت ها به ویژه فرا روایت

وه برآن چه گفته شد، این مضامین را نیز عال. تجسم آن را بتوان در ماتریالیسم دیالکتیک یافت
انتقاد از استقالل عقل از جمله تأکید بر ماهیت یا : مدرن یافت توان غالباً در اندیشه پست می

؛ انتقاد از هر گونه 5سرشت تاریخی قوم مدارانه و قویاً تقسیم بندي شده آن؛ قبول تاریخ گرایی
جستجوي آن چه که میان تعارضات  تعارض بین معرفت شناسی و جامعه شناسی شناخت؛

دوگانه وجود دارد و نادیده گرفتن تمایزات خاص؛ و نوع دوگانگی درباره روشنگري و 
  .ایدئولوژي آن

                                                 
1. Elikind 
2. Foucault 
3. Audi 
4. Boston 
5. historicism 
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یکی از ویژگی هاي پست مدرن، خارج کردن فاعل شناسایی دکارتی ،کانتی و هگل از 
ت و می تواند فاعل شناسایی اس "خود"نقطه مرکزي و محوري است، یعنی انکار این که 

جا نوعی مرکز  در این. ها را بازشناسد و بازنمود آن را روشن و قاطع درك کند و دریابد واقعیت
شود و ضمیر  گیرد که در آن فاعل شناسایی از مرکز به پیرامون افکنده می زدایی صورت می

مدرنیست هایی در اندیشه متفکران پست  از این رو شاهد گرایش .یابد ناخودآگاه اولویت می
را از  "خود"دهند و  هستیم که به نحوي مسائل ناخودآگاه یا اجتماعی را مورد تاکید قرار می

از جمله می توان از گرایش هاي جدیدي نام برد که نسبت به . کنند نقطه مرکزي خارج می
  .فروید احیا شده است

 باقري،(گرفت  می را عمدتاً خارج از قلمرو آگاهی در نظر "خود"فروید از کسانی بود که 
. نگریست "خود"قبل از فروید، نیچه در نوشته هاي خود با دیدي متفاوت از دیگران به ). 1375

به عنوان  "خود"کند که به  به همه فیلسوفانی انتقاد می "انسان بس انسانی "وي در کتاب 
ی که اصوالً هیچ اند، در حال اند و او را مالك مطمئن همه چیز دانسته حقیقتی جاودانه نگریسته

شمارد و از  مدرن را کوچک می "خود"نیچه ). 1377 احمدي،(حقیقت مطلقی وجود ندارد 
  .)1379 زاده، نقیب( گوید ها سخن می ارزش شدن برترین ارزش گرایی و بی پوچ

کند که انسان، فاقد هر گونه طبیعت از پیش تعیین  پست مدرنیسم بر این موضوع تاکید می
 "خود"یا  "هویت"ساخته و پرداخته  عوامل اجتماعی است؛ یعنی  "خود" .شده و عام است

ترکیب پیچیده اي از نیروها و عناصري است که اساساً به وسیله عواملی مانند جنس، نژاد، طبقه 
گفتیم  به جاي   بود، اگر می از این رو واقعی تر می. شوند هاي جنسی مشخص می و جهت گیري

مدرن به تبع نیچه، انگیزه  به عالوه، بسیاري از فیلسوفان پست.  اریمد "خود"،  چند "خود"یک 
  .دانند اولیه انسان را قدرت طلبی می

سوژه پست مدرن در زمان حال . مدرنیسم در واقع بیانگر فروپاشی سوژه انسانی است پست
چه به ظاهر  آن. کند و فاقد هر گونه پیوستگی زیستی معنی دار با گذشته است زیست می

. گیرد شود در واقع از طریق روابط اجتماعی خاص، زبان و فرهنگ شکل می نامیده می "خود"
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سوژه پست مدرن فاقد هر گونه جوهر . توهمی بیش نیست "انسانیت مشترك"بنابراین تصور 

شخصی و قابل درك و ویژگی از پیش تعیین شده است و به همین دلیل نیز، انسان پست 
 ،1کولی و ویندلی( اقد هویت مشخص و از پیش تعیین شده استمدرنی، مخلوقی مبهم و ف

1995.(  
. ما ساخته جامعه هستیم. گیریم براساس اندیشه پست مدرن، ما از طریق نیروهاي خارج شکل می

هاي اجتماعی، زبان، هنر، سرگرمی و  ساخته شدن توسط جامعه به این معناست که ارزش
ما . کنند ایم، چه کسی بودن ما را تعریف می ه شدهوسیله آنها احاط تمامی چیزهایی که به

هاي ثابت و مجزا از محیط احاطه کننده خود با وجود شرایط محیطی و ویژگی هاي  هویت
  ).2006 ، 2ویتز و فلچ(خاص که ممکن است تغییر کنند، نداریم 

، پیامد تأثیر دوگانه تصمیمات آگاهانه فردي است که با تحمیل هاي شرایط "خود" 
، همیشه به راحتی قابل تجدید نظر نیست، بلکه "خود"ندگی به مقابله برخاسته است این ز

اگر مفهوم  بنابر این،. مشروط به وقایع زندگی، روابط، شرایط و مقتضیات اجتماعی است
شود و با  بهتر مجسم می "خود"را به کار ببریم، تکامل و رشد شخصی  "روایت رو به تکوین"

افراد نمی توانند هویت خود را کامالً فارغ از  ،بنابراین. هماهنگ تر است این فرایند منطقی
عمل فرد و شرایط او براي ایجاد یک هویت رو به تکوین با . شرایط زندگی خود تغییر دهند

اي را بین شخصیت و خصوصیات هیجانی فرد از  کنند و به این ترتیب مواجهه یکدیگر تعامل می
  ).1989 ،3ترنر( جتماعی از سوي دیگر، برقرار می سازندیک سو و شرایط کامالً ا

را به عنوان یک جریان پیوسته شناور می دید که داراي خصوصیات؛  "خود" 4ویلیامز جیمز
او رابطه تنگاتنگی را بین احساس و . فردي بودن، در حال تغییر پیوسته بودن و دائمی بودن است

دانست و تحت تاثیر تفکرات ویتگنشتاین در  را ساخته زبان می "خود"جیمز . جسم می دید

                                                 
1. Kohly and Windly 
2. Vitz & felch 
3. Turner 
4. Wiliam James  
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) ذهن/مانند مشکل بدن(ویتگنشتاین بسیاري از مسائل فلسفی ما را . بودهاي زبانی  رابطه با بازي
ها به عنوان عبارات ساختگی یاد  او از آن. جاي واقعیت می دید به عنوان تمایزات جعلی به

ها را دو  که ذهن و بدن دو ماهیت جداگانه در نظر گرفته شوند، آن یعنی به جاي این. کرد می
 ،1اتکینسون(دانست  گرفت و واحد قطعی درك و فهم را، جمله می عبارت جداگانه در نظر می

1996  .(  
گران  دو نکته وجود دارد که بازنمایی دقیق و باورپذیر آن را براي درمان "خود"درباره 
که  یک پدیده خصوصی است و دوم این "خود"اولین مسئله این است که . کند مشکل می

، محصور در زمان "خود". ر تغییر و حرکت استهیچ گاه ساکن نیست و همواره د "خود"
بندي تبعیت  فرایند روانی او از یک تقویم و زمان. هاي مختلف جریان دارد نیست و در زمان

  ).1385 نوحی،(گذرد  می "زمان حال"شود در  هر چیزي که به ذهن وارد می. کند نمی
و  2نگري اجتماعی سازهي  مدرنیسم در چارچوب نظریه هاي درمانی پست طور کلی، مدل به

نگرهاي اجتماعی، دانش  آن که؛ سازه نخست: اند ي اساسی زیر شکل گرفتهها  براساس مفروضه
است را به چالش کشیده و به ما  مرسوم را که از نظر تاریخی موجب آگاهی ما از دنیا شده

دوم آن . کنیمگویند، دنیا چگونه است، شک  هایی که به ما می دهند تا در مورد فرض هشدار می
دهیم، از نظر  که؛ آنان معتقدند زبان و مفاهیمی که براي شناخت دنیا مورد استفاده قرار می

تاریخی و فرهنگی، اختصاصی هستند و بدین ترتیب بر معناسازي و فرایندهاي کالمی و زبانی 
ي انسان، در دارند که دانش و نظام فکر نگرهاي اجتماعی بیان می سوم آن که؛ سازه. تأکید دارند
گیرد، بنابراین یک روش واحد براي  ي اجتماعی و در ارتباط با دیگران شکل می یک زمینه

ها، تابع  درمان افراد متفاوت وجود ندارد و چهارم آن که؛ از آن جا که ادراك انسان از پدیده
هاي  این سازهي اجتماعی دارند، بنابر ها، جنبه هاي ذهنی اوست و این سازه تعبیر و تفسیر و سازه

  ).2005، کوري؛ 2003 ؛3ماهونی(گیرند  اجتماعی، اشکال بسیار متفاوتی به خود می
                                                 
1. Atkinson 
2. social constractivism  
3. Mahoney 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  9                     ...  سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حمکت متعالیه و دیدگاه                                 

 
درمانی، موضوعی مبنایی و موردتوجه است اما با  در نظریات روان "خود"اگرچه شناخت 

مدرنیسم گذشت، براي شناخت آن الزم است از منبعی  توجه به آن چه که در رویکرد پست
گرفت، زیرا نفس و روان انسان واجد ابعادي پیچیده و عمیق است که  محکم و متقن کمک

ترین مکاتبی است که بعد از  مکتب مالصدرا، از جمله مهم. مرتب در حال تحول و تغییر است
فصل ممیز حکمت متعالیه او از نظام هاي فلسفی . وجود آمده است ها تفکر و تأمل فلسفی به قرن

خودت «صدرا براساس سنت اسالمی . وجود و علم النفس استمشایی و اشراقی، طرح اصالت 
  .دهد به شناخت نفس اهمیت بسیار می» را بشناس تا خدا را بشناسی
ه  داند که در جسم، منشأ آثار متعدد و گوناگون است و اي می مالصدرا نفس را قوه قو

خالف دیگر از نظر او، هویت نفس بر). 1383تصحیح رشاد، ( یعنی مبدئیت آثار در نفس
موجودات طبیعی، نفسی و عقلی، مقام معلوم و معین و درجه ثابتی در وجود ندارد بلکه داراي 
مقامات و درجات متفاوت و نشئه هاي سابق و الحق است و صورت نفس در هر مقامی با مقام 
 دیگر مغایر است و آن چه چنین هویتی داشته باشد، فهم حقیقت و هویت آن بسیار دشوار است

  ).1388طاهري، (
از نظر مالصدرا نفس که در اصطالح فلسفی، شامل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس 
انسانی است، یک واحد شخصی ذومراتب و مقول به تشکیک است که در عین وحدت شخصی 

ي  ي متوسط مثالی تا مرتبه ي نازل حسی و مرتبه تواند مراتب مختلفی را از مرتبه و هویتی، می
  .)1389، 1385بهشتی؛ (عقلی، پذیرا شود عالی 

گانه او  به تبیین ابن سینا از مسئله نفس اشاره کرده و تقسیمات سه اسفار 8مالصدرا در جلد 
شود این است که  چه در نگاه ظاهري حاصل می آن. را در مورد نفس، عیناً نقل کرده است

سینا و بنا بر گزارش مالصدرا، این  به اعتقاد ابن. مالصدرا خود چنین تبیینی را پذیرفته است
اول، نفس نباتی است که کمال اول براي جسم طبیعی آلی است، از آن : تقسیمات عبارتند از
دوم، نفس حیوانی است که کمال اول . آورد کند و پدید می آید، رشد می جهت که پدید می

روي اراده، حرکت کند و از  براي جسم طبیعی آلی است، از آن جهت که جزئیات را درك می
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کند و سوم، نفس انسانی است که کمال براي جسم طبیعی آلی است، از آن جهت که امور  می
ی را درك می ي اختیار فکري و استنباط نظري،  دهد که به واسطه کند و افعالی را انجام می کلّ

ها در این  ي آن هر یک از این نفوس، خود داراي قوایی هستند که توضیح  همه. شوند ایجاد می
  .شود گنجد و در این جا فقط به تبیین قواي نفس انسانی پرداخته می مقاله نمی

بوبیه"مالصدرا عالوه بر اسفار، در شاهد اول از مشهد سوم  تفصیل  نیز به "کتاب شواهدالرّ
ي آن را به ظهور عقل نظري و عقل عملی دانسته  وارد بحث تکون نفس انسانی شده و مشخصه

او، نفس انسانی عالوه بر دارا بودن تمام آن قواي نفس نباتی و حیوانی، داراي دو  از نظر. است
ي عملساز و  و دوم، قوه) ي عالمه قوه( ي دانایی یا نظري اول، قوه: ي دیگر است ي عمده قوه

عملی در مورد درك   ي ي نظري در مورد درك صدق و کذب و قوه ، قوه)قوه عامله(عملی 
ي  کند و قوه ي نظري تصورات و تصدیقات را درك می قوه. رود کار می بهخیر و شر امور 

نظري  که داراي چهار  ي قوه. کند عملی، صنعت و حرفه و اعمال مختص به انسان را استنباط می
هاي عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد است، عامل تکامل  مرحله به نام

) یا مفارقات و مجردات از ماده(هاي غیرمادي  ارتباط با پدیدهي  نفس و رسیدن به مرحله
اي است که نفس بر  اما اولین مرتبه از مراتب عقل نظري، یعنی عقل هیوالنی؛ مرتبه. باشد می

حسب اصل فطرت خود و به دلیل خالی بودن از هر صورتی، مستعد ادراك همه معقوالت و 
  .قابل تلبس به صور ادراکی است

در این مرتبه، صور محسوسات که تاکنون بالقوه بودند، . تبه؛ عقل بالملکه استدومین مر
اولین چیز از این محسوسات که معقوالت بالقوه هستند، معقوالت اولیه است . شوند بالفعل می
مثالً، . ها مشترکند از جمله؛ اولیات، تجربیات، متواترات، مقبوالت و غیره ي مردم در آن که همه

پس از . مرتبه سوم؛ عقل بالفعل است . »زمین داراي جاذبه است« یا » تر است بزرگ کل از جزء«
ي اراده و توجه و  که معقوالت اولیه یا همان عقل بالملکه در نفس حاصل شد، به واسطه آن

این علوم نه فقط از روي اراده که ممکن است . شود تمرین، علوم و معقوالت جدیدي کسب می
. چهارمین مرتبه از مراتب عقل نظري؛ عقل مستفاد است. الهی صورت گیرندي تأیید  واسطه به
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ي این معقوالت، هنگام  این مرتبه به عینه همان عقل بالفعل است به شرط آن که در آن، مشاهده

علت استفاده و دریافت نفس از عالم مافوق، عقل  به این مرتبه، به. اتصال با مبدأ فعال لحاظ شود
در واقع در این مرحله، عقل براي کسب و حصول معلومات، نیازي به . شود یمستفاد اطالق م

  .شود توجه ندارد بلکه تمام نظریات، بالفعل نزد او حاصل می
کند که این مراتب بر حسب استکمال،  ي عملی نیز چهار مرتبه ذکر می مالصدرا براي قوه

سازي و  دوم؛ پاك. هی و شریعت نبويکارگیري قوانین ال اول؛ پاك کردن ظاهر با به: عبارتند از
سوم؛ نورانی کردن درون با صفات . هاي پست و تاریک تطهیر درون و قلب از خلق و خوي

  .ن خداوند ازلی وساحت کبریایی اوپسندیده و چهارم؛ فناي نفس از ذات خود و فقط دید
کی به رشد و طور که قواي نباتی در انسان او را از کود توان گفت، همان طور کلی می به

 -، به بلوغ آن)هیوالنی( ي خامی و اولیه رساند، قوه نظري نفس نیز او را از مرحله سرحد بلوغ می
دهد و او را الیق ارتباط با عالم غیرمادي و عالم فوق  سوق می  -یعنی انسان ساخته و پرداخته

داشتن و  ره بدن و برپانگهي عامله، کارش، ادا اما قوه. سازد مثال یعنی عقل فعال و عالم عقول می
ي نسل خود ادامه دهد و بتواند نفس را به هدف  نظم آنست تا بدن بتواند به حیات و ادامه

ي ادراکی را قوه ي انفعالی  ي فعلی و قوه ي عامله را قوه مالصدرا گاهی قوه. طبیعیش برساند
در یک زنجیره قرار  - نبه حسب تقدم زمانی و اهمیت آن براي انسا -قواي یادشده. است نامیده

موضوع مهم در . شوند ، ختم می)و عقل مستفاد(ي عالمه  دارند که از قواي نباتی آغاز و به قوه
این جا آن است که اگر چه هر یک از این قوا در هر درجه و در مقام عمل، قابل تفکیک و 

وه محسوب باشند ولی در برابر نفس به صورت اجمالی فقط یک ق تجزیه از قواي دیگر می
گرفته است و در عین وحدت  ها را در بر ي آن شوند و نفس به سبب بساطت ذاتی خود، همه می

ت خود، کلّ آن قواست 1387اي،  خامنه( "هوی.(  
ها و شئونات  بریم، آن را به معناي جنبه وقتی اصطالح مرتبه را در مورد نفس، به کار می

ه  ي ادراکی نفس که به سه دستهمثالً، قوا. دانیم یک موجود واحد مشخص، می ل  قوي تعقّل، تخی
یابیم که  از یک طرف، ما با علم حضوري درمی. گیریم شود را در نظر می و احساس تقسیم می
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ما، یک موجود واحد و بسیط است که قابل تکثر یا تجزیه نیست و بنابراین تردیدي » خود«
یابیم که مبدأ  طرف دیگر، درمینداریم که نفس ما، یک موجود واحد شخصی است و از 

 بنابر این. کنیم هستیم که تعقل می» ما«ادراکات عقلی، خیالی و حسی، ذات نفس ما است و این 
اند، چیزي غیر از نفس ما و خود  شکی نیست که قواي ادراکی ما که همان مبادي افعال ادراکی

ي دیگر  ، علت وجودي مرتبهها یک از آن هاي قوا این است که هیچ از ویژگی. باشند ما نمی
  ).229، ص 1384 امید،( اي در نفس ندارند نیستند و وجودهاي مشخص و جداگانه
توان گفت که مالصدرا عالوه بر آن که به قواي نفس اشاره  با توجه به آن چه گفته شد، می

در  است، اما بر این اعتقاد هم تأکید دارد که نفس ي هر یک را تشریح کرده نموده و وظیفه
بنابراین قوا از نظر وجود، . »القوي النفس فی وحدتها کل«: هویت جمعی خود همان قوا است

روند، به عبارت دیگر، نفس، موجود واحد  عین نفس هستند و جزء مراتب نفس به شمار می
  .ذومراتبی است که قواي مختلف، مراتب آن هستند

. و فعالً متعلق به اجساد و اجسام است داند که ذاتاً مستقل بوده مالصدرا نفس را جوهري می
ي نفس آدمی تا زمانی  او در شواهدالربوبیه در مورد مراتب نفس معتقد است که، درجه و مرتبه

صورت جنین است، رتبه نفس نباتی همراه با مراتب آن را داراست  که این  و به که در رحم مادر
نین، داراي نفس نباتی بالفعل و حیوانی پس ج. مرتبه، بعد از گذر از مرتبه طبیعت جمادي است

) هاي نفس حیوانی است که از ویژگی(بالقوه است، زیرا در این حالت، حس و حرکت ارادي 
. شود ها را دارد از سایر نباتات ممتاز می یابی به این ویژگی را ندارد اما چون استعداد دست

ه بدر مرت ،ایل دوران رشد و بلوغشود تا رسیدن به او هنگامی که جنین از رحم مادر خارج می
رسد که  ي فکر و اندیشه، به نفس ناطقی می سپس در ادامه به واسطه. نفس حیوانی قرار دارد

پس اگر در او استعداد و توان ارتقاء به نفس قدسی و عقل بالفعل . قادر بر درك کلیات است
بلوغ عقلی و شدت درجه  باشد، در حدود چهل سالگی می تواند به آن نائل شود که این آغاز

بنابراین جنین مادام که در رحم . یابد معنوي است که در صورت توفیق به این شأن دست می
مادر است، نامی بالفعل و حیوان بالقوه است و هنگامی که متولد شد، قبل از بلوغ جسمانی، 
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، بالفعل، انسان و اما هنگامی که به بلوغ جسمانی دست یافت. حیوان بالفعل و انسان بالقوه است

که باالتر از نفس ناطقه (بالقوه، ملک یا شیطان و یا غیر آن دو می شود و اما مرتبه نفس قدسیه 
  .رسد اي است که  چه بسا از میان هزاران نفر انسان، یک نفر هم به آن نمی ، مرتبه)است

فس، آن را الن چه که موضوع علم پس از بیان سیر تکوینی مفهوم خود، بخش دیگري از آن
ي آن بوده و در زبان  گیرد، بحث سالمت روان است که علم اخالق متکفل رشد و توسعه فرا می

عثت « : طور که پیامبر رحمت فرموده همان. شریعت، غایت انبیاء در بعثت نیز قلمداد شده است ب
مم مکارم األخالق تَ أُ آدمی، نسبتی البته پوشیده نیست که میان سالمت روان و جسم و تن . »ل

مالصدرا نیز در مورد سالمت بدن و روان و بستگی این دو به هم و آن چه که . برقرار است
روانی از  شناسی ها را مورد تهدید قرار دهد، بیاناتی دارد که به عنوان آسیب تواند صحت آن می

  .نظر در این پژوهش قرار گرفته است دیدگاه او، مطمح
تواند  چه که می در مورد سالمت مزاج و روح و آن "جاهلیهال کسر أصنام"صدرا در کتاب 

در سالمت و اعتدال این دو نقش داشته باشد، بیان کرده که، بدن انسان داراي حالتی مزاجی 
ماند  است که اگر از حد اعتدال ، خارج نشود، تعادل و سالمت  طبیعی آن به حال خود باقی می

هاي شان،  ی و به اذن خداوند براي انجام امور و فعالیتي آن سالمت و اعضاء و جوارح به واسطه
برپا هستند اما در صورتی که بدن از حداعتدال منحرف شد، به فساد و درماندگی مبتال شده و 

از نظر او، روح هم در صفات باطنی و . گیرد ها قرار می ها و بیماري در معرض دردها، آفت
ه روح از حد اعتدال خارج شود و در اخالق و وقتی ک. چنین است اخالق نفسانی خود، این

هاي باطنی و نیز گناهانی که  صفات شهوي غضبی و فکري به افراط و تفریط بیفتد، دچار بیماري
 اش، عدم پایداري روح، هالك اخروي و عذاب است، می شود که نتیجه شده بر باطنش مستولی

براي سالمت بدن و تداوم سالمتی و  ها و داروها و همان طور که غذاها، نوشیدنی سرمدي است
چون عبادات شرعی در تعادل نفسانی و فطرت اصیل  تعادل آن، الزمند، اعمال و افعال انسان هم

، )ص( چراکه روح انسان داراي حالتی اصلی است و در سخن رسول خدا. روح انسانی، مؤثرند
الت اصلی خود باقی باشد، محل و تا وقتی که روح بر ح» الفطره کلّ مولود یولد علی«آمده است 
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انعکاس پرتوهاي انوار هدایت روحانی خواهد بود، اما اگر از فطرت اصلی و سالمت خُلقی که 
براساس آن آفریده شده است، به دلیل انحراف اندیشه و انجام اغراض نفسانی یا اعمال زشت، 

د مغرور شد و یا براي عبادات غیرخالص به خوي کسب علوم ناقص و   منحرف شد و یا به واسطه
برتري جستن و تفوق بر خویشان و دوستان، تالش و مجادله کرد، جاهلی است که در دریاي 

ور شده است و در بیابان نادانی و گمراهی، خود را مضطرب و سرگردان  جهالت، غوطه
  ).1381تصحیح جهانگیري، ( است کرده

را؛ یقین و امیدواري و ازجمله صدرا بر اساس احادیث و روایات، از جمله صفات عاقل 
گونه که اعتدال در مزاج بدن  همان: گوید داند و می صفات جاهل را؛ جهل استوار و نومیدي می
ها از بدن  کند که تمامی بیماري پذیرد و ادامه پیدا می یعنی سالمتی و تندرستی، زمانی تحقق می

که عبارتند از اخالق زشت و هاي قلب و روان  چنین امراض و بیماري دور شده باشند، هم
. شود ها حاصل نمی نسنجیده، بسیارند و سالمت و تندرستی روان جز با برطرف شدن تمامی آن

ي نیکو  گوید اخالق نیکو به واسطه کند و می مالصدرا سالمت مطلق را به اخالق نیکو تعبیر می
  .ها شود نه بعضی از آن بودن تمام صفات و خوها حاصل می

من برانگیخته شدم تا مکارم اخالق را به اتمام : فرمود) ص(ت که پیامبر اکرم از این روس
صدرا در . شود، اخالق نیکوست ترین چیزي که در میزان گذارده می برسانم و فرمود، سنگین

ي بدن دوم نفسانی براي  داند که به منزله تفسیر این حدیث، خُلق را صورت باطن نفسانی می
این چهار . کند قوه را به عنوان ارکان و اصول صورت باطن ذکر میروح عقلی است و چهار 

ي  کند؛ اعتدال در قوه ها را چنین تبیین می علم، شهوت، غضب و عدالت، که آن :قوه، عبارتند از
. شود علم و تفکر؛ موجب درك تمایز راست از دروغ، زشت از زیبا و سود از زیان افعال می

امراض و مضرات پنهان نفس و  دانایی و پی بردن به آفات، چنین باعث درست اندیشیدن، هم
روي و افراط در آن موجب مکر و فریب، گمراهی و شیطنت و تفریط  زیادهاما . دگرد روان می 

او از اعتدال . شود و کوتاهی در آن؛ باعث کودنی و حماقت و سرگشتگی و خود فریفتگی می
چون بخشش و دهش،  وجب ایجاد صفاتی همکند که م ي غضب، تعبیر به شجاعت می در قوه
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خوش قلبی، صبر و شکیبائی، خودکنترلی و فروبردن خشم، درگذشتن از اشتباهات دیگران و 

اما افراط در آن موجب تهور و گستاخی، الف . بزرگی و متانت در رفتار و اخالق فرد می شود
ب زدن و گردن ن و ترس، حقارت و کشی، نخوت و خودبینی شده  و تفریط در آن نیز،  ج

ي  مالصدرا اعتدال و میانه روي در قوه. یابی شخصیت را به دنبال دارد رسوایی، ضعف و خودکم
شهوت را موجب عفت، حیا، صبر و مدارا، قناعت و زهد، کمی حرص و طمع و خشنودي به 

ی، شرم ي افراط در شهوت را، حرص و آز، بی اما نتیجه. داند تقدیر الهی و توکل به او می
ناکی دانسته و تفریط در آن را موجب نرمی و  قاعده بودن، تظاهر و بیم رویه و بی بی
گران و  ، ناتوانی و رشک، ناامیدي، پذیرش ضعف و حقارت در مقابل توانحوصلگی بی

داري این سه قوه و  ي عدالت را ضبط و نگه صدرا کار قوه. داند کوچک شمردن نیازمندان می
داند و بیان می کند که عدل از اخالق خوش و  واي دین و عقل میکنترل کردنشان تحت ل

ي آن، نفس و روان انسان از هر بیماري و  شود و به واسطه متعادل بودن این سه قوه حاصل می
اي است براي رسیدن  شود اما این نهایت مطلوب و کمال عقلی نیست بلکه وسیله آفتی، رها می

  ).1383واجوي، ترجمه خ( به سعادت جاویدان اخروي

   روش پژوهش
انجام  "خود"ي موضوع  این پژوهش بر مبناي مطالعه و بررسی کتب در دسترس در زمینه

  .باشد اي می طرح پژوهشی این تحقیق، کتابخانه ،گرفته است، بنابراین
در مورد حکمت متعالیه و موضوع علم . نظر است در این تحقیق، نمونه برابر جامعه مورد

عربی نوشته شده توسط مالصدرا و یا کتبی که توسط مترجمین از عربی به  النفس از کتب
هایی که توسط سایر نویسندگان در مورد دیدگاه مالصدرا  اند و نیز کتاب فارسی ترجمه شده

پردازان این دیدگاه که به انگلیسی  نوشته شده و در مورد پست مدرن نیز از متون و کتب نظریه
. یا کتب نویسندگانی که در این زمینه، قلم زده اند، استفاده شده است و یا فارسی نوشته شده و

اجراي این تحقیق به این صورت بوده است که پس از مطالعه و بررسی کتب و متون مربوط به 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
  91هشتم، سال دوم، پاییزشناسی بالینی شماره  فصلنامه مطالعات روان                      16 

فیش، ثبت وبه دنبال آن، مطالب نهایی استخراج  1000هر دو دیدگاه، اطالعات بر روي بیش از 
در  "خود"محتوي، جدول مفاهیم و مضامین کلیدي مفهوم  سپس بر اساس روش تحلیل. شد

شناسی روانی انسان در هر دیدگاه به طور  زمینه دو مقوله سیر تکوینی مفهوم خود وتبیین آسیب
پس از استخراج . نفر از متخصصین مرتبط با هر دیدگاه رسید 3جداگانه استخراج و به تأیید 

. ها از روش هرمنوتیک، استفاده شد ي آن مقایسه مضامین کلیدي از جدول تحلیل محتوي براي
عنوان دو افق مولف یعنی  به این صورت که مطالب به دست آمده در جدول تحلیل محتوا به

مدرن در نظر گرفته شدند و افق سوم که افق محقق است بر مبناي دو افق دیگر  مالصدرا و پست
  .ین شدیتب

  یافته هاي پژوهش
در دیدگاه حکمت متعالیه و  "خود"مایز سیر تکوینی مفهوم وجوه اشتراك و ت 1جدول 

  .دهد شناختی پست مدرن  را نشان می هاي رواندیدگاه
   وجوه اشتراك و تمایز سیر تکوینی مفهوم خود در دو دیدگاه حکمت متعالیه و پست مدرن .1 جدول

 ردیف  افق مالصدرا  افق پست مدرن  افق محقق

 
جهت انسان تغییر پذیر و در . 1

  .تکامل است
زندگی انسان قابلیت تدوین . 2

یک برنامه براساس معیارهاي 
  .عقلی را دارد

برنامه زندگی و درمانی انسان   .3
باید داراي یک جهت الهی باشد 
و تعریف انسان سالم یا سالمت 
انسان تنها با توجه به رشد و 
  .تکوین این جهت مقدور است

  

 .هویت یک سیر رو به تکوین دارد .کوین داردکند و سیر رو به ت خود تغییر می
وجوه 
  اشتراك

  .انسان داراي جوهر نیست. 1
هویت فرد ساخته و پرداخته عوامل . 2

  .اجتماعی است
هویت یک سیر رو به تکوین دارد اما . 3

نمی       تغییرات خود سیر مشخصی را طی 
هاي اجتماعی و  سازه    کند زیرا وابسته به

  .استفرهنگ و زبان 
انسان داراي چند خود است نه یک خود  .4
که هر فرد در هر موقعیتی داراي  طوري به

  .یک خود است

 .انسان یک جوهر در حال تکوین است. 1

حاصل تکوین دائمی جوهر هویت فرد . 2
وجود اوست که مراتب تکامل را طی 

 .کند می

   که  ویت رو به تکوین دارد بدون آنه. 3
پاره پاره و جزءجزء شود، در هر مرحله از 

است که  ، همان مرحله قبلی"خود"تکامل، 
تر  گیرد و مرحله کامل صورت جدیدي می

  .یابد آن ظهور می
ذشته و هویت کنونی فرد با هویت گ. 4

  
  
  
 

 وجوه تمایز
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شود که هر چند هر دو دیدگاه به سیر تکوینی  این پاسخ کلی حاصل می 1با مراجعه به جدول 
. به عنوان یک جوهر وجود دارد "خود"اشاره دارند، اما تفاوت اساسی در نگاه به  "خود"

ترین مراتب تا درجه  حکمت متعالیه مسیر استکمالی خود را از پائیندر  "خود"عالوه بر این 
در  "خود"کند و در عین حال داراي وحدت جمعی است اما تغییرات  ، طی می)معقول(عقل 
هاي اجتماعی و فرهنگ و زبان  کند زیرا وابسته به سازه مدرن مسیر مشخصی را طی نمی پست
  .ندارددر نتیجه خود متکثر است و وحدتی . است

شناسی روانی انسان را در دیدگاه حکمت  وجوه اشتراك و تمایز تبیین آسیب 2جدول 
  .دهد شناختی پست مدرن را نشان می هاي روانمتعالیه و دیدگاه

وجوه اشتراك و تمایز شیوه آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر مفهوم خود در دو دیدگاه حکمت  .2 جدول
  متعالیه و پست مدرن

خود متکثر است و هیچ وحدتی ندارد  -5  
چون خودهاي متعدد تحت تأثیر موقعیت 
   هاي اجتماعی مختلف و متفاوت شکل 

  . می گیرند
 

آینده او متفاوت است این تفاوت به شدت 
گردد نه به  و ضعف مراتب خود بر می

  .تفاوت در خود
هویت انسان جوهري قدسی از سنخ  -5

ملکوت است پس داراي وحدت جمعی 
ي وحدت الهی  است و آن وحدت، سایه

هویت در طی مسیر استکمالی خود از . است
، در )معقول(ترین منازل تا درجه عقل  پائین

عین وحدت وجودي داراي شئون و مراتب 
  .شود مختلفی می

 ردیف  افق مالصدرا  افق پست مدرن  حققافق م

بهره مندي از یک نظام ارزشی پویا و .1
استوار، موجب سالمت روان فرد 

  .شود می
  

ســـالمت روان شـــناختی و تعـــادل فـــرد  .1
بستگی به ارتباط مناسـب بـدن و ذهـن فـرد     

 .دارد

اعمال و افعال انسان در تعادل روحی مـؤثر   .1
وجـود دارد و   وابسـتگی  بـدن  و میان روح. است

 .گذارند در یکدیگر اثر می

  وجوه اشتراك

شـناختی بـر    تعـادل فـرد و سـالمت روان   . 1 شـناختی داراي   تعادل فرد و سـالمت روان  .1   
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چنین  فرد، خانواده، و اجتماع و هم. 2
ذهن و جسم، نظام پویاي منسجمی را 

دهند که اختالل در هر یک  تشکیل می
ها، موجب مختل شدن تعادل  از این جنبه

  .شود فرد می
نابهنجاري، افراط و تفریط در هر . 3

یک از ابعاد مادي و معنوي و گذشته و 
 .آینده است

 

اساس خود فرد است و در نتیجه شخص بـه  
شخص، متفاوت است و تحت تأثیر عوامـل  

مــا ) الــف :بــر ایــن اســاس. اجتمــاعی اســت
ــا باورهــاي مســتقل    ــار ب ــرادي خــود مخت اف
ــا     نیســتیم بلکــه باورهــاي ســیال هســتند و ب

افـت و خیـز   مـان   تغییرات محـیط اجتمـاعی  
کنند و درمانگر باید به مراجـع در فهـم    می

باورهایش کمک کند، درمان یـک تمـرین   
ــانی اســت درمــان مشــارکتی اســت   -ب.زب

روش  -ج).تقابل عقاید درمانگر و مراجـع (
واحد براي درمان افراد وجود نـدارد چـون   
دانش و نظـام فکـري انسـان در یـک زمینـه      
اجتمـــاعی در ارتبـــاط بـــا دیگـــران شـــکل 

  .گیرد می
دلیـل حـاالت    هیجانات و احساسـات بـه   .2

ذاتــی خــود متغییــر، پویــا و اغلــب غیرقابــل  
  .پیش بینی هستند

بیماري روایات ما درباره واقعیات اسـت   .3
  .گیرد و با تغییر روایات، درمان صورت می

بــه هــر مرحلــه خــاص از زنــدگی ماننــد  . 4
رسـیم   کودکی، جوانی و بزرگسالی که می

ناپــذیر در  تغییــرات اجتنــاببــا یــک ســري 
      تصــورات بـــدنی و مفهـــوم خـــود مواجـــه  

جا که خـود توسـط زبـان     از آن. می شویم
که در زبـان   یابد و بر حسب این ذهنیت می

کلمات به چه صـورت ترکیـب شـوند فـرد     
تــوان بــا تغییــر  یابــد مــی معنــاي خــاص مــی

    تعریـــف خـــود بـــا توجـــه بـــه کلمـــات از  
جلـوگیري کـرد   آسیب هاي روان شناختی 

  .یا باعث ارتقاء سالمت روان شد

عبـارتی حقیقـت    بـه . مالك و هدفمند اسـت  
  :براین اساس. شده است دارد و تعریف
سـالمت روان  (ها در انسان بودن  بعضی انسان
ــناختی ــل  ) شـ ــر کامـ تـــر و  از بعضـــی دیگـ

سالمت مطلـق را بـه اخـالق نیـک،     . ترند قوي
علـم   نیک بودن در تمام صـفات وخوهـا مثـل   

قدرت بـه تعویـق   (، شهرت )انطباق با واقعیت(
و نهایتــــاً  ) جــــرأت(، غضــــب  )انــــداختن

کارکردهــاي صــحیح فــرد یــا عــدالت، تعبیــر  
  .کند می

قواي ادراکی نفس سه قوه تعقـل، تخیـل و   . 2
عبـارتی مبـدأ ادراکـات     احساس است پس بـه 

یــا  اســت  نفــس  عقلــی، خیــالی و حســی ذات 
  .ود نفس استغایت قواي نفسانی خ و فاعل 

هاي روان شـناختی خـروج از    علت بیماري .3
  افراط یا تفریط(اعتدال است 

ریشه آفات انسانی در جهل به حـد اعتـدال    .4
از صفات هوس، گفتـاربیهوده  (و هوس است 

پـس  ) هـاي  نفـس اسـت    و برآوردن خـواهش 
ســـالمت روان شـــناختی یعنـــی همـــاهنگی و 

  .منطقی بودن
ها در انسـان   آسیبترین  شایع ترین و مهم .5

ــه تفکــر مــی  ــوط ب تــرین ایــن  مهــم.باشــد مرب
  :ها عبارتند از آسیب
  جهل نسبت به معرفت)الف
  انحراف از حقیقت) ب
باطل دانستن براهین عقلـی و عـدم اعتمـاد    ) ج

  به دیگران
ــاي    ــانی بیشــتر رویکرده ــاي درم و رویکرده

  .شناختی است که نستباً درازمدت است

  
  
 

 وجوه تمایز
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شود که هر دو دیدگاه به ارتباط مناسب  ، این پاسخ کلی حاصل می2با مراجعه به جدول 
انسان  با یکدیگر و تأثیر این ارتباط بر تعادل فرد معتقدند اما در بین جنبه جسمانی و روانی 

چنین در  هم. مورد علت بیماري، نوع آسیب ها و رویکردهاي درمانی با یکدیگر تفاوت دارند
حکمت متعالیه، تعادل فرد و سالمت روان شناختی داراي مالك و هدفمند است اما در پست 

خود فرد است و در نتیجه از شخصی به شخص دیگر مدرن سالمت روان شناختی بر اساس 
  .متفاوت است

  بحث و نتیجه گیري
است که هر دو دیدگاه به سیر تکوینی خود اشاره دارند اما  داده هاي این پژوهش نشان داده

زیرا مالصدرا نفس را جوهر . به عنوان یک جوهر وجود دارد "خود"تفاوت اساسی در نگاه به 
را فاقد هرگونه جوهر شخصی،  "خود"مدرن  که پست در حالی. است در حال تکوین دانسته

  ).1995کولی و ویندلی، ( داند تعیین شده می قابل درك و ویژگی ازپیش
 از نظر صدرالمتألهین، نفس از آغاز حدوث جسمانی دارد یعنی جوهري است که از 

یابد یعنی  اده تکوین میدریچه ي ماده و طبیعت جسمانی نمایان می شود و در حقیقت در نهاد م
تا قبل از رسیدن به مرتبه ي کمال روحانی، جوهري است  که حدوث جسمانی دارد و همگام با 

ــ . 5 ــانی شـ ــاي درمـ ــف:  املرویکردهـ ) الـ
درمـان راه حـل   ) بسیسـتم مشـترك زبـان    

  قصه درمانی) مدار کوتاه مد ج
  
  
تـر بـه درمـان هـاي گروهـی       توجه بیش. 6

  .است تا فردي
انســان، کلمــات، معــانی و متــون همگــی . 7

فاقد وحـدت هسـتند و خـود واقعـی وجـود      
  .ندارد

هاي فردي است تا  تر بر درمان تأکید بیش .6
  گروهی

نفـس انســان چــون از سـنخ ملکــوت اســت   . 7
ــک     ــت و خــود ی ــی اس داراي وحــدت جمع
موجود واحد و بسیط است کـه قابـل تکثیـر و    

  تجزیه نیست
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ماده، راه کمال و مراتب ارتقاء را طی کرده و هرگز از این سمت یعنی تعلق به ماده رهایی پیدا 
نفس است، مادامی  کند و از این جهت باید گفت که تعلق به ماده جزء ماهیت و حقیقت نمی

ي شروع حرکت تکاملی نفس،  نقطه ،بنابراین. که هنوز به مرتبه نهایی روحانیت نرسیده است
امتداد وجودي نفس، از این . ي عقل حالت بالقوه دارد وجود جسمانی است که نسبت به مرتبه

ت انش ي عقل مجرد تداوم می یابد زیرا نفس داراي مراتب و نقطه آغاز می شود و تا مرتبه
ي تحول جوهري،  فراوانی است که از نظر صدرا استعداد حرکت و استکمال را دارد و به واسطه

نفس در آغاز حدوثش، مقام طبیعت را  ،بنابراین. حرکت فطري، ذاتاً متوجه عالم تجرد است
یوان دارد و کمال تازه اي است که جوهر مفارق، به آن بخشیده است تا عوالم جماد و نبات و ح 

را با موفقیت طی و کماالت هر مرتبه را در خود هضم کرده و وجودش گسترش یافته تا 
تا،  ، مالصدرا؛ بی1352مصلح، ( مستحق قبول کماالت جدیدي در ادامه کماالت قبلی شود

  ).1383ترجمه خواجوي، 
با توجه به مراتب ذکر شده، مالصدرا معتقد است تمام موجودات از مرحله نقص به مرحله 

مال در حرکتند و در هر مرتبه از حرکات تکاملی، نقصی را سلب کرده و کمال جدیدي را ک
یابد که داراي ماده و  حرکت ذاتی یا جوهري، تنها در موجوداتی تحقق می. آورند به دست می

مدت باشند یعنی جوهر اجسام و نفوس که از جهت فعل نیاز به ماده و مدت دارند در حرکتند، 
: هویت و یا ماهیت موجود نابود شود چون هر موجودي داراي دو جهت استبدون این که 

یکی جهت ملکوتی و بدون تغییر که در عالم ملکوت و اعالست و اصوالً عالم ملکوت و ارواح 
هستند و دیگر؛ جهتی متغیر که در عالم ناسوت و سفلی است  از حرکت در جوهر، مبرا و مستثنا
الت ذاتی و حرکت جوهري است اما این حرکت به صورت و این جهت است که داراي تحو

خلع و لبس نیست بلکه لبس بعد از لبس است، یعنی در طی مراحل کمال، ماده هر موجودي، 
پذیرد بدون این که لباس کهنه را از تن در آورده  اي می لباس جدیدي بر تن و صورت تازه

هر مرحله از مراحل حرکت، تمام در واقع در . باشد و صورت قبلی را از دست داده باشد
  ).1389ترجمه خواجوي، ( کماالت مراتب پیشین را داراست
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ها و مراتب   بنابراین، مالصدرا معتقد است که انسان یک هویت دارد که هاضم همه نشئه

ي عقل و معقول  کم به درجه تواند کم وجود است که از پایین ترین مراتب آغاز شده و می
گوید هویت کنونی فرد با هویت گذشته و آینده او متفاوت  این که او می برسد، بنابراین از

گردد نه به  توان چنین استنباط کرد که این تفاوت به شدت و ضعف مراتب نفس برمی است، می
  . تفاوت در نفس بودن

می توان گفت که هر مرحله از  "لبس بعد از لبس"به عبارتی دیگر با توجه به اعتقاد او به 
تر به آن اضافه  اي کامل ي سابق است که صورتی جدید و مرحله نفس، همان مرحله تکامل
شود بلکه با توجه به  شود بدین ترتیب هیچ دوگانگی در تفسیر و سیر تکوینی او دیده نمی می

این ثبات، تداوم و استمرار را در عین . پذیرد حرکت در جوهر، ثبات و پیوستگی را می
 "خود"پذیرد بنابراین  ه همین دلیل است که وحدت را در عین کثرت میکند و ب تغییرایجاد می

این در . از نظر مالصدرا یک سیر رو به تکوین دارد بدون آن که پاره پاره و جزءجزء شود
مدرن دائماً بازتعریف می شود و دائماً  ، خود در پست)1997( 1حالی است که به اعتقاد اندرسون

هاي  ما ساخته و پرداخته جامعه هستیم و این بدان معناست که ارزشدر حال تغییر است چرا که 
اند، چه کسی بودن ما را تعریف  اجتماعی، زبان، هنر و تمام چیزهایی که ما را احاطه کرده

مانند دیگر متفکران برجسته فرانسوي از جمله میشل فوکو، در کتاب ) 1995( لیوتار.  کنند می
  . ا به سوژه انسانی و انسان گرایی مطرح نموده است، انتقادات خود ر"ناانسانی "

شناختی، از اهمیت دادن او به  عنوان مقوله مرکزي و معرفت بدبینی لیوتار درباره انسان به
به نظر او سوژه در فلسفه . شود هاي سازمانی فهمیده می هاي نظام تباین و تکثر و محدودیت

ها و عناصر ناساز را  شود و تباین لمداد میسنتی به عنوان  یک محور اصلی سازمان دانش ق
دنبال آن است که سوژه را از این نقش سازمانی و محوري خلع کند،  اما لیوتار به. کند حذف می

وي سوژه . زدایی از سوژه به عنوان یک مقوله فلسفی مطرح است بنابراین در اندیشه وي، تمرکز
نوان یکی از عناصر در میان عناصر دیگر و در حد ع عنوان اصل، زیربنا و مرکز؛ بلکه به را نه به

                                                 
1. Anderson 
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به عالوه او سوژه را به . وسیله اندیشه مورد نقادي قرار گیرد گیرد که باید به ها در نظر می آن
عنوان محصول نیروهاي وسیع تر  کند، بلکه به عنوان یک هستی تغییرناپذیر و واال قلمداد نمی

  .کند اجتماعی و سیاسی تلقی می
رگرایی در اندیشه پست مدرن که موجب نفی وحدت می شود، ریشه در نظریه این تکث

کند هیچ اندیشه روشنی در کار نیست، هر پدیده، بافتی از  او تاکید می. گاستون یاشالر دارد
. روابط است و از دیدگاه پست مدرن، انسان، کلمات، معانی و متون همگی فاقد وحدت هستند

بلکه به انحاء . هیج متنی معناي واحد و کاملی ندارد. حاضر نیست هیچ چیز، ساده، بالواسطه و
از دیدگاه پست ). 1375 باقري،( هر فردي چندگانه و چندالیه است. مختلف قابل قرائت است

هر . آورد مدرن، انسان، وحدت ظاهري مفهوم خود را تنها از طریق فرایند غیریت به دست می
براي ایجاد هویت هر چیز، چیزهاي دیگر باید غیر و . اصلی مبتنی بر فقدان اصل دیگر است

چون صدق، کذب، حقیقت و باطل بدین شیوه  همه تمایزها در سخن فلسفی هم. بیگانه شوند
توان گفت پست مدرن بر تقید انسان و  می. ایجاد هویت نیازمند غیرسازي است. تکوین می یابند

  ).1379نقیب زاده، ( کند رت تاکید میها، تاریخ، زمان و قد معرفت انسانی به متن سنت
چه گفته شد، می توان گفت که، وقتی پست مدرن، معتقد است انسان  باتوجه به آن

جوهري ندارد و او فردي چندگانه و متکثر است پس تدوین یک برنامه هدفمند که نقطه شروع 
د و مشخص عریف ندارآن روشن باشد نیز قابلیت ت) حصول درمان(و پایان ) تعریف آسیب(

  .نیست
کند و این  به نظر پژوهشگر، انسان تغییر پذیر است و سیر تکاملی خود را طی می

تواند در جهت تکامل و رشد و ارتقاء باشد که براساس برنامه اي  تغییرپذیري در صورتی می
چراکه انسان فردي است مستعد . منسجم براساس معیارهاي عقلی و در جهت الهی صورت گیرد

شمار که قابلیت تدوین یک برنامه منسجم و  امکانات بالقوه و استعدادهاي درونی بی و داراي
اي خواهد  هدفمند را براي زندگی خود دارد و سالمت روان او نیز در گرو تدوین چنین برنامه

  .بود
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چنین نشان داد که هر دو دیدگاه به ارتباط مناسب بین جنبه  هاي این پژوهش هم یافته

نی انسان  با یکدیگر و تأثیر این ارتباط بر تعادل فرد معتقدند اما در مورد علت جسمانی و روا
چنین در حکمت  هم. بیماري، نوع آسیب ها و رویکردهاي درمانی با یکدیگر تفاوت دارند

متعالیه، تعادل فرد و سالمت روان شناختی داراي مالك و هدفمند است اما در پست مدرن 
اس خود فرد است و در نتیجه از شخصی به شخص دیگر متفاوت سالمت روان شناختی بر اس

  .است
چنین روح و  باشد و هم مالصدرا، معتقد است بین روح و بدن عالقه و بستگی طبیعی می

چه که در آنست مانند شاخه و پوست  صفات و قواي آن مانند ریشه و مغز است و کالبد با آن
ترجمه ( پذیرد گذارد و از آن اثر می اثر میهریک از آن دو در دیگري، : که آنست و این

مدرنیسم نیز معتقد است که سالمت روانشناختی بستگی به ارتباط  پست). 1383خواجوي، 
ارتباط  "خود"یک شخص سالم در شرایط طبیعی بین بدن و . مناسب میان بدن و ذهن فرد دارد

ز در تماس بودن با هیجانات، کند که این نشان ا آسان، راحت وعاري از اضطرابی را تجربه می
  ).1389 اسمعیلی،(نیازها و آرزوهایش خواهد داشت 

داند و بیان  تر گفته شد، مالصدرا، ریشه آفات انسانی را در جهل می چه پیش با توجه به آن
طور که عقل شدت و ضعف  کند که کمال انسانیت و اصل آن به واسطه عقل است و همان می

ت  پذیرد او در عین حال، براي انسان سه  و ضعف و کمال و نقص میدارد، انسانیت هم شد
تر موانع و عواملی که مردم را از  آسیب را به صورت سه اصل قائل است و معتقد است بیش

ت کامل  کسب علم و معرفت نسبت به خود و خدا باز داشته و مانع رسیدن او در کسب انسانی
. اول، جهل نسبت به معرفت و شناخت نفس استاصل : شود، مشتق از این سه اصل است  می

ات است اصل سوم؛ گمراه شدن توسط نفس . اصل دوم؛ تعلق، حب جاه و مال، شهوات و لذّ
طوري که بد را خوب و خوب را بد براي انسان جلوه  اماره و فریب آن را خوردن است به

  .)1389ترجمه خواجوي، ( دهد می
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عقل و تفکر را عامل مؤثر در رسیدن آدمی به کمال و بینیم، مالصدرا ت گونه که می همان
ت می داند خطاب به )ص( به جهت  اهمیت تعقل است که حضرت رسول اکرم. کسب انسانی ،

  :فرمایند می) ع(حضرت علی 
، 8الحکمه،ج  میزان("یا علی، إذا تقرّب العباد إلی خالقهم بالبرّ فتقرّب إلیه بالعقل تسبقهم"

  ).113ص
دنبال تقرّب به خدا هستند، تو با  ي اعمال نیک به نگامی که بندگان خدا به وسیلهاي علی، ه«

  .»تعقّل به او نزدیک شو که در این صورت از آنان سبقت خواهی گرفت
، براي 1)ع(مالصدرا در مشهد پانزدهم حدیث دوازدهم با استفاده از کالم امیرالمؤمنین علی

او صفات عقل را عبارت از تفکر، حکمت و . مردش هر یک از عقل و هوس، صفاتی را برمی
هاي  داند و صفات هوس را، آرزوي دراز، گفتار بیهوده و برآوردن خواهش گرفتن می عبرت

کند و می گوید، قوام و برپایی اعمال و رفتار نیک و صحیح، به واسطه عقل،  نفس، بیان می
ست، کسی است که عقلش بر شود و دانشمند خداشناس که صاحب اندیشه و تفکر ا کامل می

  .جهل و هوسش، چیره شده باشد
در عصر پست مدرن هیچ کس هستی کامالً عاري از اضطراب ندارد، هیجانات و 

 اسمعیلی،( احساسات به دلیل حاالت ذاتی خود، متغییر ، پویا و اغلب غیر قابل پیش بینی هستند
ماهواره و رسانه ها  ،شمار تلویزیون مدرن با تصاویر بی جا که خود در عصر پست از آن).  1389

کنث . رسد که فردیت منسوخ شده باشد و واقعیات متعدد اجتماعی روبرو است، به نظر می
نامید  "خود اشباع شده"هاي ارتباطی است  گرجن، هویت فردي را که تحت تاثیر تکنولوژي

این مکتب بود، کنث گرجن که یک روانشناس اجتماعی و حامی اصلی ). 1996 ، 2اتکینسون(

                                                 
کس که نور  آن: عقلش کمک کرده استاي هشام هر که سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، به ویرانی : به هشام فرمودند) ع(امام.  1

اش نابود کند و آن که پرتو اندرز گرفتن  که شگفتی هاي حکمتش را به گفتار بیهوده تفکرش را به آرزوهاي درازش، تاریک کند، و آن
ند، دین هاي نفسش، خاموش نماید، گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و هر کس که عقلش را ویران ک خود را به خواهش

  ).336شرح اصول کافی، ج اول، ص (و دنیاي خویش را تباه ساخته است 
2. Atkinson 
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او این عقیده را که ما . ها تأکید کرد  بر قدرت تعامل اجتماعی در معنی دادن به زندگی انسان

افرادي خود مختار با باورهاي مستقل هستیم، به چالش کشید و در عوض ادعا کرد که باورهاي 
     :ل می کندگرجن سؤا. کنند مان، افت و خیز می ما سیال هستند و با تغییرات محیط اجتماعی

آیا همه بخش هاي خود و هویت، باقیمانده روابط نیستند و آیا ما به هنگامی که از یک رابطه  "
  به دیگري منتقل می شویم، در معرض تغییر مستمر نیستیم ؟

که هیچ کس نماد حقیقت نیست، همه  اول این. این دیدگاه پیچیدگی هاي چندي دارد"
این ایده، درمانگران را دعوت می کند تا به مراجعان در . دحقایق ساختارهاي اجتماعی هستن

. فهم ریشه باورهایشان کمک کنند، حتی باورهایی که تصور می شد قوانین طبیعی هستند
دومین معناي ضمنی، این است که درمان یک تمرین زبانی است، اگر درمانگران بتوانند 

شان هدایت کنند، ممکن است مراجعان را به طرف ساختارهاي جدید در مورد مشکالت
جا که نه درمانگر و نه مراجع  از آن. که درمان باید مشارکتی باشد سوم این. مشکالت باز شوند

ریزند، واقعیت هاي جدید حین مکالماتی پدید می آیند که در ظاهر،  حقیقت را روي دایره نمی
کدیگر احترام می گذارند هاي ی کنند و به دیدگاه هر دو طرف عقاید خود را با هم تقسیم می

  ).1990، 1گرجن(
از نگاه پژوهشگر، بهره مندي از یک نظام ارزشی پویا و استوار، موجب سالمت روان فرد 

. شود، زیرا فرد بیمار یا نظام ارزشی ندارد و یا ارزش هایش ناقص، موقت و گذراست می
عالوه براین فرد، . بزنند هاي زندگی را به هم پیوند توانند تمام جنبه هاي استوار می ارزش

دهند که اختالل  چنین ذهن و جسم، نظام پویاي منسجمی را تشکیل می خانواده، و اجتماع و هم
زیرا نظام روانی اجتماعی فرد . شود ها، موجب مختل شدن تعادل فرد می در هر یک از این جنبه

فردي، جسمی و یا  اي درونه به طور طبیعی در حال توازن قرار دارد اما اگر در هر یک از جنبه
خورد و فرد دچار اختالل و  روابط میان فردي فرد اختالل ایجاد شود، این توازن به هم می

  .ناراحتی می شود
                                                 
1. Gergen 
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چنین از نظر پژوهشگر، نابهنجاري، افراط و تفریط در هر یک از ابعاد مادي و معنوي  و  هم
طی با طبیعت و فطرت انسان ناسازگار هاي افراطی و تفری زیرا گرایش. نیز گذشته و آینده است

انجامد و او را  گیري و تحقق ماهیت حقیقی انسان نمی کدام از دو گرایش، به شکل است و هیچ
  .رساند به کمال حقیقی نمی
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