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 چكيده

شناسي، شناخت شخصيت و اجزاي آن نقش بنياديني در درمان اخـالالت   در روان
ياري از نظريات اخالقـي مبنـاي   از طرفي نفس شناسي نيز در بس. روانشناختي دارد

از آنجا كـه نفـس در نظريـات اخـالق فلسـفي      . گيري فضايل اخالقي است شكل
وان از شباهت اسالمي قرابت هايي با شخصيت در نظريات روان شناسي دارد، مي ت

نظريـه شخصـيت    .شناسي سراغ گرفت شناسي و شخصيت ها و تفاوت هاي نفس
شناسي و نفس شناسي ابن مسكويه به عنوان  فرويد به عنوان نظريه اي مهم در روان

بـا يكـديگر   مقدمه يكي از مبنايي ترين نظريات اخالق اسـالمي در ايـن پـژوهش    
هـايي   نمايانگر اين است كه علرغم شباهتهاي اين تحقيق  يافته. مقايسه مي شوند

هاي اخالقي  منشاء و معناي ارزشد، تفاوتي مهم در كه ميان اين دونظريه وجود دار
هاي اخالقي محصول  رزشدر نظريه فرويد ا.  در هريك از آنها قابل مشاهده است

در تعـارض بـا سـالمت روانـي قـرار      فرآيندي ناخودآگاه بـوده و كمـال اخالقـي    
ه شناسي ابن مسكويه فضايل اخالقي با عقالنيت پيوند خورد در نفس اما. گيرند مي
بر همين اساس در اين نظريه كمال .  شوند ه نحو آگاهانه و اختياري حاصل ميو ب

  . اخالقي، عقالنيت و بهداشت روان با يكديگر همسو هستند
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 مقدمه. 1

ت كه در شكل گيري مباني بسـياري از نظريـات   شناخت نفس و قواي آن يكي از مسايلي اس
اما در نظريات اخالقي فضيلت محور، اين نقش پررنگ تر از سـاير  . اخالقي نقش مهمي دارد

زيرا در اين نظريه ها فضايل اخالقي، صفات پايدار نفس انساني هسـتند و هـر   . نظريات است
نكه نظريات اخالق فلسفي اسـالمي  با توجه به اي. يك از آنها به يكي از قواي نفس تعلق دارند

ذيل اخالق فضيلت محور قرار مي گيرند و عميقا تحت تاثير نفس شناسي افالطـون و نظريـه   
حدوسط ارسطو هستند، مي توان گفت در اين نظريات نيز نفـس شناسـي از اهميـت بـااليي     

بـا توجـه بـه    به نظر مي آيد در ميان اين نظريات، نظريه اخالقي ابن مسكويه . برخوردار است
نفس شناسي مدون و تاثير عميقي كه بر نظريه پردازان بزرگي چون خواجه نصير داشته است، 
قابل توجه باشد و بتوان نقش نفس شناسي را در شكل گيري نظريه اخالقي وي مورد بررسي 

از سوي ديگر در روان شناسي، خاصه در روانكاوي، شخصيت شناسي نقش مهمـي  . قرار داد
  . و درمان اختالالت شخصيتي بيمار و مشكالت روحي وي دارددر شناخت 

اهميت شخصيت در درمان بيماري با توجه به تعريفي كه از اين مفهوم در روانشناسـي  
از نظر روانشناسي ،  شخصيت به مجموعه منسجمي از . ارايه شده بيشتر مشخص مي شود

انگيـزه هـا و رفتارهـاي فـردي در     ويژگي ها اطالق مي شود كه به نحو بنياديني بر افكـار،  
در واقع از منظر روانشناسي بسياري ).  5 :1387رايكمن، (شرايط گوناگون تاثيرگذار هستند

، وي دارنـد  شخصـيت از احساسات منفي و مشكالت روحـي و روانـي انسـان ريشـه در     
 بنابراين در تحليل علل رفتارهاي انسان موفق نخواهيم بود مگـر آنكـه بـه پيچيـدگي هـاي     

روانشناسان شخصيت تالش مي كننـد كـه پيچيـدگي هـاي رفتـاري      . رفتاري او توجه كنيم
انسانها را به امري واحد و منظم به نام شخصيت ارجاع دهند و از ايـن طريـق بـه تبيـين و     

از سوي ديگر در بسياري از مـوارد نظريـه   ).  2:  1381پروين، (هدايت رفتار آدمي بپردازند
مختلفي را براي شخصيت در نظر مي گيرند و با تحليل و بررسي  پردازان شخصيت، اجزاي

با توجه به اين مطالب مـي تـوان از   . اين اجزا به درمان اختالالت شخصيتي كمك مي كنند
در . شباهتي ميان نفس شناسي در اخالق و شخصيت شناسي در روانكـاوي سـراغ گرفـت   

شناسـي مـورد نظـر آنهـا مبنـاي       واقع از يك سو با نظريات اخالقي مواجه هستيم كه نفس
از طـرف ديگـر نظريـات    . شكل گيري نظريه و اصول راهنمايي است كه ارايـه مـي دهنـد   

روانكاوي پيش رو داريم كه اصول درماني مطرح شده در آنها بر اسـاس نـوعي شخصـيت    
به نظر مي آيد بررسي تطبيقـي ايـن مسـاله    . شناسي و واكاوي دقيق اجزاي شخصيت است
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زيرساخت مناسبي براي تحليل ) در اخالق و شخصيت شناسي در روانكاوي نفس شناسي(
صور مختلف ارتباط اخالق و روانشناسي فراهم كرده و زمينه همكاري روانكاوان و عالمان 

  . اخالق را در مسايل مختلف ايجاد مي كند
در ميان نظريات شخصيت، نظريه شخصيت فرويد از جايگاه و اهميت بااليي برخوردار 

ايـن  . اين امر به دليل مبنايي بودن نظريه وي و حوزه عميـق تـاثير گـذاري آن اسـت    . است
تاثيري گذاري تا حدي است كه روانكاوان بزرگي همچون يونگ و آدلر، سلبا و ايجابـا بـه   
تحليل و بررسي ديدگاههاي وي در خصوص روانكاوي و شكل گيـري شخصـيت انسـان    

ين مساله در اين نوشتار تالش مي كنيم تا به مقايسه نظريه با توجه به ا). 37همان، (پرداختند
در جريان اين مقايسـه ضـمن بيـان    . شخصيت فرويد و نفس شناسي ابن مسكويه بپردازيم

نظريه شخصيت فرويد بـا اسـتفاده از   بررسي نقد و نقاط اشتراك و افتراق اين دو نظريه، به 
با وجود تفاوتهاي مبنايي مهمـي كـه   .منفس شناسي و مباني اخالقي ابن مسكويه مي پردازي

ميان نظريه فرويد و ابن مسكويه وجود دارد، نفس شناسي ابـن مسـكويه نيـز نـوعي روان     
به تعبير ديگر ابن مسكويه در مقام بيان . شناسي است و به وجه غيرجسمي انسان مي پردازد

تبيين نظريه  نفس شناسي خود، در قامت يك روانشناس و انسان شناس ظاهر مي شود و به
ابن مسكويه در نهايت بـر اسـاس همـين نفـس شناسـي روانشـناختي بـه        . خود مي پردازد

مهمترين مشكل نظريه شخصيت به نظر مي آيد  .صورتبندي نظريه اخالقي خود مي پردازد
امـا نفـس   . فرويد، تقليل يافتن ارزشهاي اخالقي به امور روانشناختي در ايـن نظريـه باشـد   

ه ضـمن اينكـه مبنـاي يـك نظريـه اخالقـي اسـت و گرفتـار تقليـل          شناسي ابـن مسـكوي  
نيست، مي تواند به عنوان نظريه قوي شخصيت در روان شناسي بـه  ) Rrductionism(گرايي

با توجه به تقدم . رسميت شناخته شده و به درمان بسياري از بيماري هاي رواني كمك كند
ي سراغ گرفت يا حـداقل بـه بررسـي آن    تاريخي ابن مسكويه بر فرويد بتوان از چنين تاثير

الزم به ذكر است تا كنون هيچ پژوهشي به مقايسه تحليلي نظريه شخصيت فرويد . پرداخت
و نفس شناسي ابن مسكويه نپرداخته و اين تحقيق اولين پژوهشي است كه اين مهـم را بـر   

  . عهده مي گيرد
فرويـد الزم اسـت    براي بررسي تطبيقي نفس شناسي ابن مسكويه و شخصيت شناسـي 

  .   ابتدا به طور جداگانه به معرفي هر يك از اين نظريات بپردازيم
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  گيري نظريه اخالقي ابن مسكويه در شكلشناسي  نقش نفس. 2
هاي چهارم و پـنجم هجـري     ابوعلي احمد بن محمد مسكويه رازي فيلسوف و مورخ سده

فلسـفة اخـالق اسـالمي پديـد     اثري جاودان در تهذيب االخالق است كه با نگارش كتاب 
شـود؛ خـواه     اخالق از ديدگاه او عبارت از افعال و اعمالي است كه از نفس صادر مي. آورد

افعال اخالقي، افعال زيبا و نيكوي  از نظر او .و مذموم آن افعال پسنديده باشد و خواه ناپسند
تحـت قـواي    هـايي   اين افعـال در جريـان مراقبـت   . صادر شده از نفس خاص انسان است

الزم بـه   .كند  صادر مي و بدون تكلف شوند كه نفس آنها را از روي عادت  عقالني، چنان مي
ذكر است از نظر ابن مسكويه منشا اين افعال، نوعي از فضايل اخالقي است كه در نظريه او 

  . همسو با دين اسالم هستند
اخـالق، عبـارت از   «: كنـد   اخالق را از ديد حكيمان چنين روايت مي، او در آغاز كتاب

اي است كه به واسطة آن فعل از نفس به آساني و بدون به كـار بـردن انديشـه صـادر       ملكه
از اين رو طبيعي است كه او به دنبال روشـي عينـي در   ). 11: 1381ابن مسكويه، (» شود  مي

ام تربيت نفس براي صدور افعال زيبا و نيكو باشد؛ چنان كه تأمل و مشـقت و رنجـي هنگـ   
  .)همان. (صدور آن از نفس در كار نباشد

  
  شناسي به عنوان مقدمه اخالق نفستبيين  1.2

در اين بخش به تشريح نفس شناسي ابن مسكويه كه زيربناي نظريـه اخالقـي اوسـت مـي     
. ريزي اخالق را هموار كند  شناسي، راه پي  كند تا به مدد انسان  در واقع او تالش مي. پردازيم

ابن مسكويه، دقيقاً همان چيزي است كه در تفكـر اسـالمي و تفكـر افالطـوني     انسان براي 
روح در مرحلة باالتري از جسـم قـرار دارد؛   ). نفس(بينيم؛ يعني تركيبي از جسم و روح   مي

كنيم كه بيشتر   چرا كه بدن انسان از جنس جسم محسوس است و از اين حيث مشاهده مي
اهب جسماني بيشتري برخوردارند، اما وجه برتري آدمـي  حيوانات در مقايسه با آدمي از مو

تواند با تعقل و تدبر عنان بدن را در دسـت بگيـرد و آن را بـه      آن است كه به مدد روح مي
  :گويد  سوي اهدافي معين برساند؛ چنان كه مي

و چون انسان از ميان همة موجودات، تنهـا موجـودي اسـت كـه از او خـوي نيـك و       
كند كه در اين وقت در قوي و ملكات و افعال   رود، واجب مي  اميد ميكارهاي پسنديده 

  ). 62: 1381ابن مسكويه، ( ا موجودات ديگر مشارك است ننگريماو كه در آنها ب
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انسان در فلسفه اخالق ابن مسكويه،به مثابه كسي است كه بايد از او خوي نيك و اعمـال  
  .شود  و ظهور اعمال اخالقي متحقق مياخالقي مشاهده شود و سعادت او به مدد بروز 

از اين رهگذر ابن مسكويه ما را سريعاً به مباحث مربوط بـه معرفـت فضـايل و رذايـل     
كند و در نهايت، شناسايي راستين كاركرد اخالقي نفس را براي دوري از رذايل و   منتقل مي

براي نمايش اخالق از  كند كه تربيت نفس  او گوشزد مي. كند  آراستگي به فضايل پيشنهاد مي
؛ و گـام نخسـت تربيـت تعليمـي     )همان(»پذير است  صناعت و به ترتيب تعليمي امكان«راه 

  .شناخت نفس و شناسايي ملكات و غايات آن است
هـايي    توانيم اين پرسش را طرح كنيم كه سامانة اخالقي ابن مسكويه بر چـه ايـده    حال مي

اسـت،   گرچه پاسخ به اين پرسش نيازمند تحقيقي گسترده كند؟   استوار است و چگونه كار مي
شود، از نظر او نفس مجرد انسان داراي قوايي است كـه   جا كه به اين بحث مربوط مي اما تا آن

شـوند و ايـن فضـايل بـراي زنـدگي        اگر اين قوا به تعديل برسند، فضايل اخالقي نمودار مـي 
الهـي  و نهايت آن،  هاست  ك ميان همه انساناين سعادت مشتر. مندانه ضروري هستند  سعادت

پس به هـر انـدازه   . آيد  به دست مياست كه از طريق تشبيه به افعال خداوند  آدميشدن افعال 
  .شود  ملكات نفساني تعديل شوند، بهرة بيشتري از سعادت و الوهيت نصيب انسان مي

اسـي و اسـتدالل   فـرض اس   ريزي اخـالق، چنـد پـيش     ماية اصلي ابن مسكويه براي پي
حـد  «، »)يا عدالت(تعديل «، »ملكات نفساني«، »نفس«يافته است كه مفاهيم اصلي آن   سامان
تجـرد نفـس   به ديگر سخن، نخستين سنگ بناي فلسفة اخالق او . است» الوهيت«و » وسط

پذيرش صور گوناگون توسط نفس، ادراك خطاي هايي چون   است كه آن را به مدد استدالل
حيح آن، اتحاد عقل و عاقل و معقول، برتري لذات عقلي بـر لـذات حسـي و    حواس و تص

  )64- 55: 1381ابن مسكويه، .(كند  ميادراك معقوالت و صور كلي به اثبات 
و غضبيه يا سـبعيه   ، قوةناطقه يا ملكيهشمارد، از جمله   سپس قوايي را براي نفس بر مي

و تعديل آنها فعال باشد؛ چنان كه در توضيح ، كه نفس بايد در شناسايي شهويه يا بهيميهقوه 
  :گويد  مي

بيند كه  قواي آن منحصـر در سـه قسـم      هر كس در كار نفس و قواي آن نظر كند، مي
اي است كه انديشه و تمييـز و نظـر در حقـايق امـور بـه        قوه] نخست[مقصودم : است

كارهـاي   اي كـه غضـب و نجـدت و اقـدام بـر       ؛ و قـوه ]قوة ناطقه[است  وسيلة آن
؛ و ]قـوة غضـبيه  [هـا بـدان اسـت      ترسناك و شوق به تسلط و ترفع و انواع كرامت

هـا و    بخشـي كـه در خـوردني     اي كه شهوت و طلب غذا و شوق به امور لـذت   قوه
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، و اين ]قوة شهويه[هاي حسي در آن است  ها و انواع لذت  جستني  ها و كام  نوشيدني
آن ديگـري را زيـان    ،گيرد  ينيم هرگاه يكي از آنها نيرو ميب  زيرا مياند؛   ها متباين  قوه
همـين  ... . كنـد    ماند، ديگري آغاز به كـار مـي    ، و چون يكي از كار وا ميرساند  مي

اند كه بر اثر چگونگي مزاج و تأديـب يـا     اندازه بايد بدانيم اين سه قوه با هم متباين
  ).66: 1381ابن مسكويه، ( گردد  شود و ديگري قوي مي  عادت يكي ضعيف مي

 .شـود   ناميده مـي  )مغز(اول را ناطقه يا ملكيه گويند، و آلتي كه در بدن دارد دماغة اما قو
قوت سوم  .شود  قوت دوم را غضبيه يا سبعيه گويند، و آلتي كه در بدن دارد قلب ناميده مي

ـ  . انـدازد كبـد نـام دارد     يكـار مـ  ه را شهويه يا بهيميه گويند، و آلتي كه در بدن دارد، آن را ب
  ). 67- 66: 1381مسكويه،   ابن(

  
  شناسي  فضايل اخالقي مبتني بر نفس 2.2

اما قوه ناطقـه  . از نظر ابن مسكويه دو قوه غضبيه و شهويه در حيوان و انسان مشترك است
از منظر او هر گـاه ايـن سـه    . مخصوص انسان بوده و فصل مميز او از ساير حيوانات است

الت اعتدال باشند، سه فضيلت حكمـت، شـجاعت و عفـت پديـد مـي آيـد و از       قوه در ح
، اضداد ايـن فضـايل    .آيد كه تمام و كمال آنهاست  اجتماع اين سه فضيلت عدالت پديد مي

هـاي نفسـاني شناسـايي      رذايل اخالقي هستند كه ابن مسكويه آنها را تحت عنـوان بيمـاري  
معرفي اين رذايل اخالقي الزم است به تبيين معيـار   براي) 68: 1381ابن مسكويه، . (كند  مي

  .تميز فضايل از رذايل در انديشه اخالقي ابن مسكويه بپردازيم
  

 معيار فضايل اخالقي 3.2

متأثر . رسد  پس از شناسايي قواي نفس، و رذايل و فضايل نوبت به شناسايي سازوكار آن مي
تعادل، توازن، نظـم و همـاهنگي   از فلسفة يوناني و تعريف عدالت كه نزد افالطون به معني 

را » حد وسـط «، و با توجه به نظام اخالقي ارسطو كه )78: 1375بورمان، ( در بين اجزاست
ابن مسكويه نيز بر اين بـاور  ، )17: 1381پاپكين، استرول، (كند   براي عمل اخالقي معين مي

تواند تربيت شود و قواي خود را به مدد رعايت حد وسط بـه تعـديل     رسد كه انسان مي  مي
  .تري سپري كند  برساند و راه سعادت را با رنج كم
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شـود؟ در    اكنون اين پرسش مطرح است كه تعادل بين ملكات نفساني چگونه برقرار مي
با توجه به قـواي فضـايل و    ابتدا توضيحي كوتاه دربارة حد وسط ارسطويي بدهيم و آنگاه

اخـالق  ارسـطو در كتـاب   . رذايل متناظر بـا ملكـات نفـس، حـد وسـط آنهـا را بشناسـيم       
آنچه زيباتر است، آن چيزي است «: گويد  با اشاره به يك اثر هنري باستاني مي نيكوماخوسي

  : نويسد  ويل دورانت در در اين باب مي). 71: 1381ارسطو، (» كه اعتدالش بيشتر است
تر باشد كه بگوييم اين نظريه، انعكاس عقيدة يونانيان است مبني بر اين كه   شايد مناسب

شوند، بلكه مواد خامي هستند كـه    عواطف و شهوات به خودي خود عيب شمرده نمي
اعتدالي صرف شوند، عيب و رذيلت خواهند گرديد و اگر به اندازه و   اگر به افراط و بي

  ). 67: 1335ورانت، د(د، جزو فضايل محسوب خواهند شد شوناقتصاد به كار برده 

تا اين جا مشخص شد كه ابن مسكويه طرفدار راستين نظرية حد وسط ارسطويي است 
دهد؛ چنان كه به صورتي كلـي آن را    و پايبندي به آن را در تنسيق فضايل و رذايل نشان مي

مندانـه از    ادة درسـت و فضـيلت  داند و انسان راستين و صادق را در استف  محصول تفكر مي
كند؛ از اين رو تربيت اخالقي نوعي تربيت عقالني است؛ چنان كه مسكويه   عقل معرفي مي

  :نويسد  مي
پس، انسان از ميان موجودات ديگر فعـل خاصـي دارد كـه بـدو مخصـوص اسـت و       
 ديگري در آن با او شريك نيست، و آن چيزي است كه از قوة تمييز و تفكـر او صـادر  

تـر و گـزينش او     تر، و انديشه كـردن او راسـت    گردد، پس هر كس تمييز او درست  مي
 ).63: 1381ابن مسكويه، ( تر است  تر باشد، در انسانيت خويش صادق  فاضل

رسد كه فضيلت حالت تعـادل    ابن مسكويه با توجه به نظريه حد وسط به اين نتيجه مي
كارگيري   بنابراين هم افراط و هم تفريط در به. استو حد وسط بين دو حد افراط و تفريط 

افراط در استفاده از قوة ناطقه موجب . شوند  قواي نفس موجب پيدايش رذيلت در نفس مي
پيدايش رذيلت سفاهت و تفريط در استفاده از اين قوه موجب پيدايش رذيلت بالهـت در  

و ) بـي بـاكي  (ش رذيلت تهـور افراط در استفاده از قوه غضبيه موجب پيداي. نفس مي شود
افـراط در  . شود  در نفس مي) ترس(تفريط در استفاده از اين قوه باعث پيدايش رذيلت جبن

استفاده از قوه شهويه موجب پديداري رذيلت شره و تفريط در استفاده از ايـن قـوه باعـث    
از سوي ديگر چنان كه گذشت عـدالت فضـيلتي اسـت كـه     . شود  ايجاد خمود در نفس مي

ظلم رذيلتي اسـت كـه طـرف افـراط     . آيد  رآيند عملكرد مناسب ساير قواي نفس پديد ميب
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كشـي طـرف تفـريط عـدالت بـوده و هـر دو رذيلـت نفـس           عدالت است و انظالم يا ستم
  )38-39: 1381ابن مسكويه، . (باشند  مي

ي در مورد فضيلت عدالت، مسكويه و ساير فيلسوفان بر اين باورند كه عـدالت، فضـيلت  
بورمـان،  (جداگانه نيست، بلكه ثمرة فضايل قواي سه گانه شهويه، غضـبيه و ناطقـه اسـت    

و مسكويه افزون بر آن عقيده دار ) 69: 1381؛ مسكويه، 101: 1380؛ مهاجر نيا، 124: 1389
د كه عدالت همان است كه شريعت به آن امر كرده است و همة انبياي الهي به ايجاد آن در 

  :چنان كه مسكويه بيان مي دارد. أمور بوده اندجوامع انساني م
يـي كـه     و اما عدالت، فضيلتي است كه براي نفس از اجتماع اين فضيلت هاي سه گانه

آيد و اين امر در زمان آشتي و صلح كردن برخي از اين قوا و تسليم   برشمرديم پديد مي
هـاي خـويش بـر      واسـته ، تا اين قوا به سوي خ]شود  ممكن مي[شدن آنها به قوة مميزه 

و به سبب آن براي . هيئت و منوال سرشت خود به حركت در نيايند و بر هم غلبه نيابند
آيد كه همواره به وسيلة آن نخست از نفس خود بر خود انصاف   انسان حالتي پديد مي
گزيند، پس از آن داد كـردن  و داد خواسـتن را از ديگـري و بـراي         و دادگري را بر مي

  ).69: 1381ابن مسكويه، (گزيند   ي بر ميديگر
  

 تشريح نظريه شخصيت زيگموند فرويد. 3

بنـدي كـرده     صـورت » فرامن«و » من«، »نهاد«گيري شخصيت را با مفهوم   فرويد بحث شكل
اين مفهوم در پي توصيف چگونگي كاركرد سيستم رواني پديد آمد؛ چنان كه گـويي  . است

هاي اخالقي و اجتماعي است و مـن در هيئـت     زن ارزشبه صورت ناخودآگاه مخ» فرامن«
در اين قسمت به تبيين هر يك از . كند  عمل مي»  فرامن«و » نهاد«گر و تعديل كنندة   مجازات

  . اجزاي شخصيت از منظر فرويد مي پردازيم
  

  ساختار شخصيت 1.3
  :فرويد در توصيف كاركرد روان سه ساختار اساسي را در نظر گرفت

  ).Super Ego(فرامن . 3؛ )Ego(من . 2؛ )Id( نهاد. 1

  نهاد 1.1.3
) Pleasure Principle(تابع اصل بي امان لـذت  «ترين بخش شخصيت انسان و   ، بزرگ»نهاد«
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هاي غريـزي    اي از گرايش  بر اساس مدل فرويد نهاد، مجموعه). 63: ه 1383فرويد، (» است
و تنها قسـمتي از شخصـيت اسـت كـه از       )Snowden, Ruth, 2006: 105(ناهماهنگ است 

نهاد، سرچشـمة نيازهـاي   ). Cherry, 2017. (كند  ابتداي تولد همراه انسان است و فعاليت مي
 :Carlson, 2000(ها و اميال، خاصه تمـايالت جنسـي و تهـاجمي اسـت       جسماني، خواسته

يد روان كودكان را در فرو. كند  ها را طلب مي  ؛ از اين رو ارضاي آني و حداكثري غريزه)453
» فـرامن «و » مـن «دهد و بر اين باور است كه   توضيح مي» نهاد«آغاز تولد، يكسره بر اساس 

وقتي بدن در حالت نياز اسـت، تـنش يـا فشـار بـه      . گيرند  در ادامة زيست كودك شكل مي
از ايـن   .دهد  آيد و در اين هنگام نهاد از طريق ارضا كردن نياز، تنش را كاهش مي  وجود مي

تواند به   نهاد مي. رو نهاد ساختاري كودكانه، خودخواه، لذت جو، غير اخالقي و لجوج دارد
توان نهاد را شبيه به نوزادي دانست   در واقع مي. صورت هم زمان اميال متضادي داشته باشد

بـرد    لذا از مكيدن شصت يا پستان فقط لذت مي. داند نيازهايش را چگونه ارضا كند  كه نمي
سازد؛ چرا كـه از واقعيـت آگـاهي      داند كه مكيدن شصت گرسنگي او را برطرف نمي  و نمي

در نگاهي كالن وضع انسان بدوي نيـز بـه همـين منـوال      .ندارد و نسبت به آن بيگانه است
كنـد و نـام آن را     است، چنان كه فرويد وضع بدوي حيات انسان را نيز چنـين تصـوير مـي   

ن وضع نخستين به تمامه غريزي و فـارغ از هـر گونـه قيـد اجتمـاعي و      اي. گذارد  مي» رمه«
اخالقي است و تنها اصل حاكم بر آن اصل لذت و تنها قانون آن قانون قدرت است كه بـه  
حسب آن نرِ بزرگ يا پدر رمه، امكان هرگونه تمتع جنسي با زنان رمـه را از پسـران سـلب    

  .)Frued, 1921, SE: 3814(كند   مي

  من 2.1.3
كند و به دنبال برآوردن لذت نهاد است، اما بـه    بر اساس قوانين واقعيت عمل مي )ego(من 

 Naomi, Gil and(شود تا غم و اندوه را بزدايد   روشي واقعي كه در درازمدت مفيد واقع مي

etc, 1984: 55( آمـوزد    شـود كـه كـودك مـي      از نهاد متمايز مـي » من«به باور فرويد هنگامي
نهاد مايل به ارضاي تمام نيازهاي غريزي است،  .ا از دنياي بيروني تشخيص دهدخودش ر

هـاي جمعـي     كنند تا الگوهـا و سـنت    هايي را اعمال مي  اما از طرفي پدر و مادر محدوديت
از طرفي ارضاي بعضي از نيازهاي غريزي متضمن بـه خطـر افتـادن    . همچنان پابرجا بمانند

قامـت  در » مـن «و گيـرد    اي ميان نهاد و دنيـاي واقعـي در مـي     بنابراين مناقشه.حيات است
در . كنـد   شود و خواست مطلق نهاد را هدايت و رهبري مـي   نيرويي در روان آدمي وارد مي

در تالش است تا رابطة نهاد را با واقعيـت برقـرار    )ego(گيرد كه من   واقع، فرويد نتيجه مي
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انند عقل، ارتباط با دنياي بيروني، رفتار هوشـمندانه و  هايي م  ويژگي)Freud, 1965: 110(كند 
من، تصـميم گيرنـدة اصـلي و اجـرا كننـدة نهـايي       . دهد  را تشكيل مي» من«منطقي ساختار 

توانـد در هـر سـه سـطح       هاي هشيار و نيمـه هشـيار دارد مـي     شخصيت بوده و چون جنبه
رد كه چه هنگام و چگونه غرايز گي  من از واقعيت آگاه است و تصميم مي. گيري كند  تصميم
كوشد آن را بر   گيرد، بلكه مي  من، جلوي ارضاي نهاد را نمي. توانند بهتر ارضا شوند  نهاد مي

بينانـه    اي عملي و واقـع   من به شيوه. ها به تعويق اندازد يا هدايت مجدد كند  حسب واقعيت
» مـن «. كنـد   واقعيت عمل مـي كند؛ از اين رو بر اساس اصل   محيط را درك و دستكاري مي

هاي نهاد را به صـورت منطقـي بـرآورد كنـد و همـواره بـين         كوشد در خواست  همواره مي
در پـي  » مـن «از نظر فرويد . كند  هاي اغلب متضاد نهاد و واقعيت سازش برقرار   درخواست

ت را بـه  كند تا اصل لـذ   و تمايالت آن است و تالش مي» نهاد«اعمال تأثير دنياي خارج در 
ادراك . با اصل واقعيت جايگزين كرده و بـر نهـاد تحميـل كنـد    » نهاد«عنوان اصل حاكم بر 

كه در برگيرندة » نهاد«كند، از اين رو بر خالف   را ايفا مي» نهاد«نقش غريزه براي » من«براي 
). 239آ، 1383فرويد، (را بايد مظهر خرد و عقل سليم دانست » من«هاي انسان است،   هوس

اسب حكم نهاد . فرويد براي رابطه نهاد و خود، قياس اسب و سواركار را به كار برده است
  .كند  سواركار اسب سركش را هدايت و كنترل مي. و سواركار حكم خود را دارد

  فرامن 3.1.3
بازتاب دروني شدن قوانين فرهنگي است كه غالبـاً توسـط والـدين و      )Super Ego(فرامن 

» مـن «).  Schacter, D, 2009: 481(شـود   هدايت و نفوذ آنها براي كودك دروني و تثبيت مـي 
شود كه بر اساس مـدل    دهد و سبب جدايي بخشي از خود مي  حيات خويش را استمرار مي

 )Oedipus Complex(بخش واجد عقدة اديپ  اين. گيرد  قرار مي» من«فرويدي در باالي 
دهد كه غريزة جنسي كودك با تمايل به والـد    فرويد عقدة اديپ را چنين توضيح مي. است

شـود كـه     فهمد آگاه مي  مي  اما كودك به تدريج ). مادر و پسر(رسد   ناهمجنس به فعليت مي
از ايـن  . ين شرايطي بوده استمادر تنها ابژة جنسي او نيست، بلكه پدر پيش از او واجد چن

رو و به دليل خوي تماميت خواهي غريزة جنسـي، كـودك از پـذيرفت ايـن اشـتراك تـن       
از نظر فرويـد، دختـر نيـز    ).  55ه، 1383فرويد، (زند؛ زيرا توانايي شكست پدر را ندارد   مي

همانند پسر مادر را موضوع اصلي عشق خود مي داند و مهمترين سرچشمه هاي محبـت و  
رشد شخصـيت، بـه پـدر    ) Phallic Stage(اما در جريان مرحله آلتي. امنيت را در او مي يابد

وي معتقد است در اين مرحلـه  . توجه كرده و او را موضوع اصلي عشق خود قرار مي دهد
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از رشد شخصيت، دختر متوجه مي شود پسرها اندام جنسي برآمده اي دارند كه دخترها از 
ين شرايطي دختر مادرش را بـه دليـل نداشـتن آلـت جنسـي مردانـه       در چن. آن بي بهره اند

نكوهش مي كند، گويا تصور مي كند كه مادر او را اخته كرده است و حتي ممكن اسـت از  
در اين شرايط عشق دختر از مادر به پدر منتقل مي شـود زيـرا پـدر از آلـت     . او متنفر شود

تر به دليل بهره مندي پدر از آلت مردانگـي  اما به همان ميزان كه دخ. مردانه برخوردار است
بنـابراين در دختـر چيـزي بـه نـام عقـد       . به او عالقمند مي شود، به او غبطـه مـي خـورد   

البتـه  . شكل مي گيرد كه با عقده اديپ در پسران قابل قياس است) Electra Complex(آلكترا
ي دهـد و در تحليـل   الزم به ذكر است كه فرويد توضيح چنداني دربـاره عقـده الكتـرا نمـ    

  ).   73،  1392شولتز،(ساختار شخصيت، عقده اديپ نقش محوري دارد 
پوشـي كـودك از ابـژة ميـل       بر برآوردن غريزة جنسي و چشـم  » نهاد»با توجه به تأكيد 

تـر منشـأ     گيرد كه در شـكل پيشـرفته    در روان كودك شكل مي» خود آرماني«جنسي، نوعي 
نسبت » خود آرماني«فرويد همة كماالت ارزشمند را به . شود  ميالگوهاي اخالقي و رفتاري 

ايـن  . دانـد   دهد و آن را جايگزيني براي خودشيفتگي از دست رفتـة دوران كـودكي مـي     مي
گيرانـة    هاي خـرده   هاي ديگران و برانگيخته شدن داوري  خودشيفتگي هنگامي كه با سرزنش

كند آن را در شكلي جديـد و بـه صـورت      تالش مياش را از دست داد،   كمال آرماني» من«
به بيان ساده تر كودكان از طريـق تنبيـه و   ). 174: ج1383فرويد، (بازيابد » من آرماني«يك 

فـرامن، فرهنـگ   . داننـد   گيرند كه چه رفتارهايي را والدينشان خوب يا بد مي  تحسين ياد مي
نژادي و ملي و نيز الزامات محيط  هاي اجتماعي، خانوادگي و  دروني شدة فرد است و سنت

تشكيل شده از الگوهاي آرماني است كه در » فرامن«يعني اساس . شود  اجتماعي را شامل مي
توان گفت كـه    از اين رو مي. زيست اجتماعي فرد تحسين و بدين ترتيب تثبيت شده است

ين فرامن شـامل  بنابرا. خود آرماني محصول گزينش اولية نهاد و واكنش وارونه به آن است
» وجـدان «شـوند، كـه همـان      دو قسمت است؛ رفتارهايي كه كودكان به خاطر آنها تنبيه مي

)Conscience(  كه شامل رفتارهاي خوبي است كه كودكان بـراي آنهـا   » خودآرماني«است و
  .اند  تحسين شده

بر خالف  شباهت دارد، اما» نهاد« از نظر جديت، غير منطقي بودن و پافشاري به» فرامن«
اين است كه كامالً جلوي » فرامن«هدف )Snowden and Ruth, 2006: 107(كند   نهاد عمل مي
كنـد و نـه     را بگيرد؛ از اين رو  نه براي لذت تالش مـي » نهاد«جويانة   هاي لذت   درخواست

در واقـع  « .كوشـد   براي دستيابي به اهداف منطقي، بلكه تنها براي تحقق كمال اخالقـي مـي  
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امن براي اين پرسش دلهره آورو مزاحم كه تفاوت ميان سنجش اخالقي و  صرف تـرس  فر
  ).Neu, 2013: 2046(» كند  هاي الزم را محيا مي    از مجازات پاسخ

از نظر فرويد . ، مفهومي كليدي براي دريافتن منشأ امر اخالقي در فرويد است»وجدان«
كنـد و همـة     دارد، افكارمان را كشـف مـي   ما را زير نظر«وجدان، نهادي قدرتمند است كه 

وجدان، نتيجـة تـداوم سـركوبي    ). 174: ج1383فرويد، (»گيرد  تصوراتمان را به باد انتقاد مي
در اصـل وجـدان، نمـود نخسـت     . شود  است كه از ناحية والدين و جامعه بر فرد اعمال مي

گر وجـدان محصـول   به تعبيري دي). 176: همان. (جويي والدين و سپس جامعه است  عيب
پرخاشگري كه قبالً از ناحيـة  . پرخاشگري به درون افكنده و در درون نگه داشته شده است

به عوامل بيروني سركوب تعلق گرفته بود، اكنون با فرايند يكي شدن و دروني سـازي  » من«
. دگردان  فرد بازمي» من«بازگشته است و نيروي رواني نخليه نشده پرخاشگري را به » من«به 

گيرد تا به مدد آن همان پرخاشگري را اعمال كنـد كـه     اين نيرو در خدمت وجدان قرار مي
در واقع با دروني شـدن  . تمايل داشت به ديگري اعمال كند و از اين طريق ارضا شود» من«

مرجعيت، همة پرخاشگري كه آدمي در كودكي مايل بود عليه آن مرجعيت اعمال كنـد، بـه   
 )101: 1389فرويد، (است  تصرف فرامن درآمده

 Sense of(قرار گرفته است، همان احساس گناه » فرامن«ابزار پرخاشگرانه كه در اختيار 

Guilt(  و عذاب وجدان)Bad Conscience( سختگير و » فرامنِ«بنابراين تنشي كه ميان . است
بدين ترتيـب وقتـي فـرد عملـي     . ي كه تحت سلطة اوست همان عذاب وجدان است»من«
  .كند  دهد احساس گناه مي  الف اصول اخالقي دروني شده را انجام ميخ

از نظـر او فـرامن در كنـار    . فرويد در تحليل فرامن دو كاركرد را از هم تميز مـي دهـد  
كنـد    فرامن در كاركرد مثبتش معيارهايي را وضع مـي . كاركرد مثبت كاركردي منفي نيز دارد
وضع ايـن معيارهـا از ايـن جهـت     . شوند  محدود مي كه بر اساس آنها ارضاي نيازهاي نهاد

است كه فرد بتواند زندگي سالم و در عين حال پويايي داشـته باشـد و در تعامـل بـا سـاير      
هايي كه در   كند و برخي از ارزش  اما گاهي نهاد افراطي عمل مي. ها دچار مشكل نشود  انسان

به عنوان نمونه فـردي  . به كار مي برد دوران از والدين خود آموخته را به شكلي سختگيرانه
كه در كودكي از والدين خود آموخنه امور جنسي، اموري پست و ضد اخالق هسـتند ايـن   

رايكمـن،  ( مساله در دوران بزرگسالي بر ارتباط او با جنس مخالف اثـر منفـي مـي گـذارد    
د و بـه  اين مساله مي تواند موجب مختل شدن ارتباطات اجتمـاعي فـرد شـو   ).  42: 1387

  .همين دليل از جمله كاركردهاي منفي فرامن است
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اما مساله مهم ديگر در نظريه شخصيت فرويد، نحوه تعامل من يا خود با فرامن و نهـاد  
از نظر فرويد، تعادل شخصيت و بهره مندي از رواني سـالم در گـرو كنتـرل نهـاد و     . است

بـرآوردن نيازهـا در لحظـه     از يك طرف نهاد صرفا دنبـال لـذت و  . فرامن توسط من است
هـاي اخالقـي دارد كـه بسـياري از آنهـا بـا        است،  اما از سوي ديگر فرامن آرمان و ارزش

الزم است من، بر اساس واقعيت . خواسته هاي لذت جويانه نهاد در تعارض قرار مي گيرند
ن نيازهاي محدوديت هايي كه براي برآورد. بيروني نيازهاي نهاد را تا حد امكان برآورده كند

-43 :همان(نهاد وجود دارند ريشه در ارزشهاي اخالقي دارند كه در فرامن نهادينه شده اند
بنابراين نبردي دايمي ميان خواسته هاي نهاد و ارزشهاي فرامن در شخصـيت وجـود   ).  42

بـر همـين   . ها را كاهش دهـد  دارد كه در اين ميان من تالش مي كند تا حد امكان اين تنش
توان گفت در نظريه شخصيت فرويد، من سكان دار است و هر اندازه اين بخش  اساس مي

. از شخصيت در فردي رشد يافته تر باشد ، شخصيتي منسجم تر و سالم تر خواهد داشـت 
شود، من در رابطه با نهاد، مانند سـواركار    بر خالف نهاد كه احساسات و غرايز را شامل مي

كند؛ با اين تفـاوت    ت دارد و قدرت اسب را كنترل مياسب است كه افسار اسب را در دس
شدة خـويش پـيش ببـرد، نـه       كند حركت را با قدرت كنترل  تالش مي) اسب سوار(كه من 

  )Freud, 1973: 363). (نهاد(رانة اسب   صرفاً به مدد قدرت پيش
د مختلف در افرا» فرامن«و » من«، »نهاد«فرويد معتقد است كه رشد اين سه ساختار اساسي 

در برخي فراخود رشـد   برخي افراد نهاد مسلط است و فرد دنبال لذتجويي است. متفاوت است
بـه نظـر     .كند  نيافته است و در برخي چنان مسلط است كه فرد دايم احساس گناه وحقارت مي
  .كند  فرويد در فرد سالم خود، با هماهنگي كامل، نهاد و فراخود را در خود ادغام مي

  
  شناسي ابن مسكويه يسه نظريه شخصيت فرويد و نفسمقا. 4

در اين قسمت تالش مي كنيم تا به گونه اي تطبيقي به بررسي وجوه اشـتراك و تفاوتهـاي   
در نهايـت بـر اسـاس ايـن     . نظريه شخصيت فرويد و نفس شناسي ابن مسـكويه بپـردازيم  

  . يكديگر مي پردازيمبررسي تطبيقي به تحليل و ارزيابي نهايي ارتباط اين دو نظريه با 
  

  شناسي ابن مسكويه شناسي فرويد و نفس هاي شخصيت شباهت 1.4
پيش از آنكه شباهت هاي شخصيت شناسي فرويد و نفس شناسـي ابـن مسـكويه را بيـان     

وقتي از شباهت هاي اين دو نظريـه  . كنيم، الزم است نكته اي مهم را مورد توجه قرار دهيم
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با يكديگر سخن مي گوييم همواره بايد اين مساله را مورد توجه قرار دهيم كه نفس شناسي 
. ابن مسكويه مقدمه اي براي ورود به اخالق و بنيان شكل گيري ارزش هاي اخالقي اسـت 

ارزش هاي اخالقي كه فرد را در زندگي فـردي و اجتمـاعي هـدايت مـي كننـد و او را از      
اما شخصـيت شناسـي فرويـد مبنـايي بـراي      . مند مي سازندشخصيتي فضيلت محور بهره 

در واقـع فرويـد از طريـق واكـاوي اجـزاي      . تحليل مشكالت روحي و رواني بيمار اسـت 
گرچه فرويد از . شخصيت به حل اختالالت شخصيتي و بيماري هاي رواني كمك مي كند

نيز بايـد در   ارزش هاي اخالقي در نظريه شخصيت خود سخن مي گويد، اما اين ارزش ها
به تعبير ديگر ارزش هـاي  . بستر هدف اصلي او يعني درمان اختالالت شخصيتي فهم شود

اخالقي براي فرويد في نفسه ارزشمند نيستند در حالي كه در نظريه اخالقي ابـن مسـكويه   
بنابراين به هنگام بررسـي شـباهت   . فضايل و ارزش هاي اخالقي في نفسه ارزشمند هستند

ناسي فرويد و نفس شناسي ابن مسكويه بايد به بستر هاي متفاوتي كه اين هاي شخصيت ش
همچنين بايد به اين مساله توجه داشته باشـيم  . نظريه ها در آنها مطرح مي شوند توجه كنيم

فرويد و ابن مسكويه، شخصيت شناسي و نفس شناسي را براي اهداف متفاوتي مورد توجه 
به تفاوت در شاخه علمي بازمي گردد كـه هريـك از    قرار مي دهند و اين تفاوت در هدف

توجه به اين نكات به ما كمك خواهد كرد تا به هنگام بررسـي  . آنها در آن فعاليت مي كنند
شباهت ها ي اين دو نظريه دقيق تر عمل كنيم و امور مشترك لفظي را بـه عنـوان شـباهت    

اوجود اينكـه اخـالق و روانشناسـي    البته بايد توجه داشته باشيم ب. هاي معنايي لحاظ نكنيم
اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند ، در برخي موارد اهدافشان به يكديگر نزديك مي شود يـا  

همين . حداقل ناگزيرند از ابزارهاي مشابهي براي دستيابي به اهداف متفاوتشان استفاده كنند
و نفس شناسي در مساله توجيه كننده بررسي شباهت هاي شخصيت شناسي در روانشناسي 

.   اخالق است و در نهايت به تعامل كارآمد اين دو رشته علمي با يكـديگر كمـك مـي كنـد    
  : بررسي اين دو نظريه نشان مي دهد كه مي توان از دو شباهت مهم ميان آنها سراغ گرفت

سه جزيي بودن نفس در نفس شناسي ابن مسكويه و سه جزيي بـودن شخصـيت   ) الف
  . در نظريه فرويد

  .شباهت نهاد با قوه شهويه و غضبيه) ب
  .در اين بخش به بررسي اين دو نقطه اشتراك خواهيم پرداخت
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  واي نفسشباهت در تعداد اجزاي شخصيت و ق 1.1.4
اولين شباهتي كه ميان نفس شناسي ابن مسكويه و شخصيت شناسـي فرويـد وجـود دارد،    

از نظر ابـن مسـكويه بـا    . يه استشباهت در تعداد اجزاي نفس و شخصيت در اين دو نظر
بررسي نفس مجرد انسان مي توانيم سه قوه اصلي را از يكديگر تشخيص دهيم كه عبارتند 

بنابراين مي توان از اين سه قوه با عنوان اجـزاي يـا   . قوه ناطقه، قوه شهويه و قوه غضبيه: از
سـه جـز اصـلي     فرويد نيز معتقد در شخصيت هر انسان. بخش هاي سه گانه نفس ياد كرد

البتـه ايـن شـباهت صـرفا     . نهاد، من و فرامن: قابل تفكيك از يكديگر هستند كه عبارتند از
شباهتي در تعداد اجزا است اما مبنايي مهم است تا بتوانيم ساير شباهت هاي نفس شناسـي  
ابن مسكويه و شخصيت شناسي فرويد را مورد بررسي قرار دهيم ضمن اينكـه بـه تحليـل    

  .اين دونظريه كمك مي كند تفاوت هاي

  طبيق نهاد با قوه شهويه و غضبيهت 2.1.4
چنانچه گذشت از نظر فرويد نهاد جزء غير عقالني و در عين حال لذت گـراي شخصـيت   

وي معتقد است نهاد خواستار ارضاي سريع و بدون تامل نيازهـاي غريـزي و لذايـذ    . است
برهمين اساس . وني را در نظر نمي گيرداست و در ارضاي نيازها شرايط واقعي و جهان بير

است كه فرويد معتقد است روان افراد در كودكي صرفا بر اساس نهاد عمل مـي كنـد زيـرا    
از طـرف  . عقالنيت الزم براي تشخيص منافع بلند مدت در اين سنين شكل نگرفتـه اسـت  

نهـاد مركـز   اين قوه نيز هماننـد  . ديگر در نفس شناسي ابن مسكويه قوه شهويه وجود دارد
خواهش هاي جسماني و لحظه اي است و هيچ گونه عقالنيتي را در ارضاي آنهـا در نظـر   

وي معتقد است چنانچه نيازهاي قوه شهويه تحت انقياد و فرمانروايي عقل قـرار  . نمي گيرد
از نظر فرويد نيز چنانچه نيازهاي نهاد . نگيرد زمينه بدبختي و شقاوت آدمي فراهم مي شود

ي داوري عقالني مورد بررسي قرار نگيرند، اختالالت شخصيتي و عدم سالمت روان بر مبنا
  . اجتناب ناپذير است

اما نكته مهمي در نفس شناسي ابن مسكويه و شخصيت شناسي فرويد وجـود دارد كـه   
دو ويژگي مهمي كه فرويد براي نهاد بر مي . زمينه تطبيق قوه غضبيه با نهاد را فراهم مي كند

از سوي ديگر وي معتقد اسـت در بسـياري از مـوارد    . جاجت و خودخواهي استشمارد ل
چنانچه گذشت ابـن مسـكويه نيـز معتقـد اسـت قـوه       . نهاد اميال و نيازهاي متعارضي دارد

شهويه و غضبيه متباين هستند زيرا وقتي يكي از آنها قوت مي گيرد ديگـري ضـعيف مـي    



 شناسي ابن مسكويه و نظريه شخصيت فرويد  مقايسه تحليلي نفس   40

از طرف ديگر از نظر . يگر تقويت مي شودشود و به هنگامي كه يكي ضعيف مي شود قوه د
ابن مسكويه قوه غضبيه مركز غضب، اقدام بر كارهاي ترسناك، ميل به تسلط و برتري است 

با توجه به اين مقدمات مي توان . كه چنانچه توسط عقل هدايت نشود فرد را نابود مي كند
يت فرويد قرار مي گفت قوه غضبيه در نفس شناسي ابن مسكويه ذيل نهاد در نظريه شخص

زيرا دو ويژگي لجاجت و خودخواهي كه از نظر فرويد مربوط به نهاد است با ميل به . گيرد
از سـوي ديگـر   . برتري و غضب در قوه غضبيه قابل مقايسه بوده و شـباهت نزديكـي دارد  

همانطور كه ابن مسكويه از تعارض اميال انسان به دليل متباين بودن قواي نفس سخن مـي  
در واقع تعارضي كه فرويـد مطـرح مـي    . ، فرويد نيز از تعارض اميال نهاد ياد مي كندگويد

كند تنها زماني مي تواند به وجود بيايد كه دو قوه متمايز در نهاد موجود باشند كه منشاء اين 
گرچه فرويد به وجود دو قوه متمايز در نهاد اشاره نمـي كنـد امـا از    . اميال متعارض هستند

گي هايي كه براي اين جز از شخصيت بر مي شمارد چنين بر مي آيـد كـه دو   مجموعه ويژ
  .  قوه شهوت و غضب در نهاد قابل تفكيك از يكديگر هستند

  تطبيق قوه ناطقه با من 3.1.4
شباهت ديگري كه ميان نفس شناسي ابن مسكويه و نظريه شخصـيت فرويـد وجـود دارد،    

يد و نقش قوه ناطقه در نفـس شناسـي و   شباهت بين كاركرد من در شخصيت شناسي فرو
  .نظريه اخالقي ابن مسكويه است

. همانگونه كه بيان شد فرويد معتقد است من جزء عقالني و واقع گراي شخصيت است
نهاد مي خواهد نيازها را سريع و در لحظه ارضاء كند اما من شرايط جهان واقعـي را بـراي   

انچه شرايط محيا باشد اجازه چنـين كـاري را   ارضاي نيازهاي آني نهاد بررسي مي كند، چن
البته من جلوي ارضاي نيازهاي نهاد را بطور كلي نمي گيرد بلكه تالش مـي كنـد   . مي دهد

بنابراين در برخي شرايط از ارضـاي  . تا اين نيازها به موقع و در شرايط مناسب ارضاء شوند
از نظر فرويد من .  نعت مي كندآنها در لحظه به دليل مساعد نبودن شرايط جهان بيروني مما

جزء اصلي و تاثير گذار شخصيت است و چنانچه به درستي عمل نكند شخصيت فرد دچار 
از سوي ديگر در نفس شناسي ابن مسكويه قوه ناطقه نقشي شبيه مـن در  . اختالل مي شود

ابن مسكويه معتقد است قوه ناطقه همان جزء عقالنـي نفـس   . نظريه شخصيت فرويد دارد
از نظر او قوه شهويه و غضبيه غير عقالنـي  . نسان و وجه تمايز او از ساير موجودات استا

هستند و به همين دليل الزم است قوه ناطقه بر آنها حاكم بوده و با بررسي شرايط واقعي و 
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همانگونه كه مـن در  . حقايق جهان خارج امكان ارضاي نيازهاي اين دو قوه را بررسي كند
ور كلي مخالف ارضاي نيازهاي نهاد نيست، قوه ناطقـه نيـز بطـور كلـي بـا      نظريه فرويد بط

ارضاي نيازهاي قوه شهويه و غضبيه مخالفتي ندارد اما همـواره ارضـاي ايـن نيازهـا را بـا      
همانطور كه من در شخصيت شناسي . معيارهاي عقالني و واقعي مورد بررسي قرار مي دهد

وانـي انسـان در گـرو حاكميـت ايـن جـز از       فرويد جزء اصلي شخصيت بوده و سالمت ر
شخسيت بر ساير اجزا است،  در نفس شناسي ابن مسكويه نيز قوه ناطقه قوه اصـلي نفـس   
است اما در اينجا سعادت و كمال اخالقي مشروط به فرمان روايي اين قوه بر سـاير قـواي   

  . نفس است
  
  شناسي ابن مسكويه شناسي فرويد و نفس هاي شخصيت تفاوت 2.4

در اين قسمت تفاوت هاي نظريه شخصيت فرويد و نفـس شناسـي ابـن مسـكويه را برمـي      
توجه به اين تفاوت ها در كنار شباهت هايي كه ميان اين دو نظريه وجود دارد، زمينه . شماريم

بررسـي شخصـيت شناسـي    . را براي نتيجه گيري عملي از بررسي تطبيقي آنها فراهم مي كند
  :مسكويه نمايانگر دو تفاوت بنيادين ميان اين دو نظريه استفرويد و نفس شناسي ابن 

  تفاوت در منشاء ارزش هاي اخالقي)الف
  تفاوت در معناي ارزش هاي اخالقي)ب

  .در اين بخش به تشريح و تحليل اين دو تفاوت خواهيم پرداخت

  تفاوت در منشاء ارزش هاي اخالقي 1.2.4
. چنانچه گذشت در نظريه شخصيت فرويد، فرامن محملي براي ارزش هاي اخالقي اسـت 

يعني كودك پسر پس از مدتي متوجه مي . اما منشاء پيدايش اين ارزش ها عقده اديپ است
شود مادر به لحاظ جنسي در حقيقت  متعلق به پدر است و چون پدر را از پسـر قـوي تـر    

بنـابراين از يـك   . سي نسبت به مادر صرف نظر كنـد است، وي ناگزير است از احساس جن
سو نهاد كودك را بر ارضاي غريزه جنسي سوق مي دهد اما از سوي ديگـر تـرس از پـدر    

به تدريج اين مساله باعث شكل گيري خودآرمـاني  . مانع از اشتياق جنسي به مادر مي شود
مختلف ، خود آرمـاني   در كودك شده و در ادامه زندگي نيز تنبيه و تشويق شدن در شرايط

بنـابراين  .  او كه منشاء ارزش هاي اخالقي است و در فرامن وجود دارد را تقويت مي كنـد 
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در نظريه شخصيت فرويد ارزش هاي اخالقي منشايي متعالي يا عقالنـي ندارنـد و بـر اثـر     
  . روالي تجربي در فرد شكل مي گيرند

ي، رويكردي توصيفي است و در آن از سوي ديگر استدالل فرويد براي زايش امر اخالق
كنيم   هايي را مشاهده مي  هاي منطقي و فلسفي مواجه نيستيم، بلكه صرفاً توصيف  با استدالل

او از خالل «. شناسي به دست آورده است  كه فرويد بر اساس تجربيات خود در حيطة روان
اكثـر اعمـال مـا از     مطالعات دقيق خود، شواهدي قانع كننده فراهم آورد مبني بـر ايـن كـه   

 :Guerin, 1978(» گيرنـد   اي كه ما در كنترل آنها سهمي نداريم سرچشمه مي  نيروهاي رواني

اي بـراي شـروع     رسد نظرية شخصيت فرويد مانند اصل موضوعه  در واقع به نظر مي .)123
توجـه  هـاي خـارجي و بـا      توان با رجوع به نمونـه   شناسي اخالق است و تنها مي  كار روان

از ايـن رو فرويـد در   . هايي از صدق را در آن مشاهده كرد  ها رگه  سازگاري دروني توصيف
كنار ديگر تبارشناسان اخالق تنها به علل نظر دارد و از آغاز آفرينش يا پذيرش امر اخالقي 

و اند كه اوالً خصلت ناخودآگاه دارنـد    شناختي  گويد و مركز ثقل كار او اميال روان  سخن مي
  .اند  ها مشترك  ثانياً در روان همة انسان

نقطه عزيمت شكل گيري امر (رسد كه تئوري ناخودآگاه فرويد   با اين حساب به نظر مي
است كه از ماهيت علوم در قرن نوزدهم اخذ شـده  ) دترمينيستي(به شدت جبري ) اخالقي
هني حـاكم كـرد،   فرويد متفكري است كه اصول جبري و سيستماتيك را بر قلمرو ذ. است

اصـل  . چنان كه باور داشت طيف رفتار انسان در بخش مخفي ذهـن قابـل توضـيح اسـت    
كاركرد مستقيم جبري بر اساس قانون ) مخفي(موضوعة فرويد براي وجود چنين قلمرويي 
اي بايد وجود داشـته    كند كه چنين قلمروي ذهني  عليت است، چرا كه قانون عليت ثابت مي

 )Consciousness(و آگاهي  )Neurotics(بينيم كه در حيطة اعصاب   ضوح ميباشد؛ زيرا به و
را توضـيح دهـيم   ] مثـل امـر اخالقـي   [چيزي وجود ندارد كه به مدد آن بعضي از رفتارهـا  

)Thornton, 2016(.  
اما در نظريه اخالقي و نفس شناسي ابن مسكويه منشاء پيـدايش ارزش هـاي اخالقـي    

ه گذشت از نظر او نفس شناسي مقدمه پيش شرط صـورتبندي  چنانچ. بسيار متفاوت است
  .نظريه اخالقي است

اما پيش از نفس شناسي بايد به منشـاء بنيـادي تـر ارزش هـاي اخالقـي از منظـر ابـن        
وي امور عملي كه به انسان نسبت داده مي شوند را به خيرات و شـرور  . مسكويه پرداخت

وجه خود را به سوي امـور خيـر و نيكـو منعطـف     از نظر او هرگاه انساني ت. تقسيم مي كند
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اما چنانچه همواره به دنبال . سازد و اعمال زيبا از او صادر شود فردي سعادتمند خواهد بود
. امور زشت و ناپسند بوده و افعال نادرست از او صادر شوند به شقاوت نزديك مـي شـود  

سـعادت، خيـر   . زمي گرددبراي ابن مسكويه منشاء ارزش هاي اخالقي به مبحث سعادت با
. ذاتي و وضعيت آرماني انسان است كه پس از دستيابي به آن به دنبال خيري بـاالتر نيسـت  

وي معتقد است براي رسيدن به سعادت الزم است آدمي به جايي برسد كه بدون مشقت و 
سختي افعال نيكو انجـام دهـد و ايـن افعـال در نفـس او پايـدار شـده و بصـورت ملكـه          

اين صفات پايدار همان فضايل اخالقي هستند كه از ).  33-35،  1381بن مسكويه، ا(درآيند
چنانچه گذشت مبناي شـكل گيـري فضـايل اخالقـي در     . ارزش اخالقي برخوردار هستند

نظريه ابن مسكويه نفس ناطقه انسان و قوه تعقل وي است كه او از طريق اين قوه از سـاير  
فـس شناسـي وي هـر يـك از قـواي نفـس، فضـيلت        امـا در ن . موجودات متمايز مي شود

مخصوص به خود را دارد و چنانچه از فضايل با عنوان ارزش هاي اخالقـي يـاد كنـيم، در    
امـا در نظريـه   . نظريه ابن مسكويه ارزش هاي اخالقي مخـتص بـه يـك قـوه نيـز نيسـت      

ها شخصيت فرويد ارزش هاي اخالقي منحصرا در فرامن وجود دارند و وجود اين ارزش 
همچنين شكل گيري ارزش هاي اخالقي . در ساير اجزاي شخصيت سخني به ميان نمي آيد

در نظريه ابن مسكويه بر اساس روشي فلسفي و تا حد زيادي قياسي است اما همانگونه كه 
بيان شد در شخصيت شناسي فرويد تكون ارزش هاي اخالقي بر مبناي روشي تجربي و تا 

  . اده مي شودحد زيادي استقرايي توضيح د
مساله ديگر اين است كه ابن مسكويه در كنار بررسي مباني فلسفي شكل گيـري ارزش  

از نظر او نفس ناظقه . هاي اخالقي، وجوهي متعالي نيز براي اين ارزش ها در نظر مي گيرد
انسان امري مجرد است كه پس از نابودي جسم باقي است و در جهان آخـرت بـه حيـات    

به عنوان نمونه وي در توصيف يكي از مراتبي كه براي سعادت در نظر . خود ادامه مي دهد
  :مي گيرد مي گويد

انسان خداوند فضيلتي روحاني است كه بدان با جان هاي پاكيزه يي كه فرشتگانش مي 
خوانند دمساز مي شود و نيز خداوند فضيلتي جسماني است كـه بـدان بـا چهارپايـان     

و او را به سبب همين جزء جسماني كـه  . آن دو است سازواري مي يابد زيرا مركب از
بدان با چهارپايان مناسبت مي يابد زماني كوتاه در اين جهان فرومايه اقامت مي نمايد تا 
آن را آباد كند و نظم و ترتيب دهد تا چون بدين مرتبه از كمال دست يابد به جهان واال 
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ان و جان هاي پاكيزه اقامت گزيند انتقال يابد و در آنجا براي هميشه در صحبت فرشتگ
  ). 132،  1381ابن مسكويه، (

چنانچه از اين مطلب برمي آيد در نظريه ابن مسكويه ارزش هاي اخالقي بـا مفـاهيمي   
متعالي چون جهان واال، زندگي جاودانه و موجوداتي مجرد و متعالي چون فرشتگان پيونـد  

ي فرويد هيچ مقوله متعالي در روند اين در حالي است كه در شخصيت شناس. خورده است
شكل گيري ارزش هاي اخالقي دخالت ندارد و تبييني كامال مـادي و روانشـناختي از ايـن    

  . ارزش ها ارائه مي گردد

  هاي اخالقيتفاوت در معناي ارزش  2.2.4
بخشي از تفاوت معناي ارزش هاي اخالقي در نظريه شخصيت فرويد و نفس شناسي ابـن  

در واقع از آنجا كه سير . اوت در منشاء ارزش ها در اين دو نظريه بازمي گرددمسكويه به تف
شكل گيري ارزش هاي اخالقي در اين دو نظريه متفاوت اسـت، ايـن تفـاوت بـه معنـا و      

اما بررسي دقيق تر اين ارزش ها در نظريـه  . مصداق ارزش هاي اخالقي نيز تسري مي يابد
الف معنايي بنيادي تر ي را در اين خصوص نمايـان  فرويد و نفس شناسي ابن مسكويه اخت

همانگونه كه بيان شد از نظر فرويد ارزش هاي اخالقي در فـرامن قـرار دارنـد و    . مي سازد
امـا وي معتقـد اسـت فـرامن     . نقش مهمي در بازدارندگي خواسته هاي زودگذر نهاد دارند
. چ يك از اميال آن را برنمي تابـد همواره اميال نهاد را مورد انتقاد قرار مي دهد و ارضاي هي

احتماال اين مساله نيز به دليل شكل گيري خودآرماني در فرامن و ترس از اختگي در دوران 
چنانچه گذشت از نظر فرويد فرامن نيز هماننـد  . كودكي است كه در فرد نهادينه شده است

اخالقي است و هـر  نهاد غير منطقي و غير واقع گراست چرا كه صرفا به دنبال تحقق كمال 
وي معتقد است من به عنوان جزء عقالني شخصيت وظيفـه  . گونه لذت نهاد را رد مي كند

دارد ميان ارزش ها و كمال اخالقي فرامن و نيازهاي نهاد تعادل برقـرار كنـد و سـالمت و    
  .  بهداشت روان نيز به توانمندي من در برقراري اين تعادل بستگي دارد

سكويه برخالف فرويد، ارزش هاي اخالقي با عقالنيت پيوند خورده اما در نظريه اين م
همچنـين  . اند چرا كه در اثر حاكميت قوه ناطقه بر ساير قـواي نفـس پديـدار مـي شـوند      

اما همانگونه كـه  . سعادت اخالقي انسان نيز در گرو پرداختن به وجه عقالني وجود اوست
القي و فرامن ما را از واقعيـت و زنـدگي   بيان شد در نظريه فرويد صرف توجه به كمال اخ

  . عقالني دور مي كند
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نتيجه ديگري كه از تحليل معناي ارزش هاي اخالقي در نظريه فرويد و ابن مسكويه به 
دست مي آيد اين است كه در نفس شناسي و نظريه اخالقي ابـن مسـكويه ارضـاي اميـال     

يه معيار حدوسط را در تعيين ابن مسكو. قواي شهوي و غضبي در تعارض با اخالق نيست
ماهيت فضايل و ارزش هاي اخالقي برمي گزيند و از اين طريق مسـير خـود را از فرويـد    

كه معيار حدوسط با پرهيز از افـراط و تفـريط در بـرآوردن اميـال شـهوي و      (جدا مي كند 
ه اتفاقا آنچه در نظريه فرويد به عنـوان ارزش اخالقـي در نظـر گرفتـ    ). غضبي مرتبط است

از نظر ابن مسكويه حتـي تفـريط در   .  شده، از نظر ابن مسكويه ضد ارزش و رذيلت است
برآوردن نيازهاي شهوي و غضبي نيز با ارزش هاي اخالقي تعارض دارد چرا كـه مصـداق   

به عنوان نمونه چنانچه فرد در برآوردن اميال جنسي سسـتي بـه   . بارز رذيلت اخالقي است
امـا تحليلـي كـه فرويـد از ارزشـهاي      . س او شكل مي گيردخرج دهد رذيلت خمود در نف

اخالقي ارائه مي دهد اين ارزش ها را به رذايلي همچـون خمـود در نظريـه ابـن مسـكويه      
  . نزديك مي كند

  
  گيري نتيجه. 5

در اين پژوهش به تبيين و بررسي شباهت ها و تفاوت هاي نفس شناسـي ابـن مسـكويه و    
چنانچه گذشت نهاد كه در نظريه شخصيت فرويد يكي  .شخصيت شناسي فرويد پرداختيم

از اجزاي غيرعقالني شخصيت بوده و مركز خواسته هـاي آنـي و زودگـذر اسـت، قرابـت      
امـا در نظريـه فرويـد    . كويه داردزيادي با دو قوه شهويه و غضبيه در نفس شناسي ابن مسـ 

در نفس شناسي ابن قوه ناطقه . تفكيك اميال شهوي و غضبي در نهاد صورت نگرفته است
قوه ناطقه مهمترين نقـش  . مسكويه نيز شباهت زيادي با من در نظريه شخصيت فرويد دارد

را در نفس شناسي ابن مسكويه دارد و سعادت اخالقـي نيـز در گـرو حاكميـت ايـن قـوه       
در نظريه فرويد نيز من جزئي از شخصيت است كه اگـر  . عقالني بر ساير قواي نفس است

و ميان نهاد و فرامن تعادل ايجاد كند، اختالل شخصيتي در فرد به وجـود   درست عمل كند
اما تفاوت بنيادي اين دو نظريه به رويكرد متفاوت . نمي آيد و سالمت روان تامين مي شود

در نظريه شخصيت فرويـد ارزش هـاي   . آنها در مواجهه با ارزش هاي اخالقي بازمي گردد
همچنين ايـن  . ي فرآيندي روانشناختي شكل مي گيرنداخالقي در فرامن بطور خودكار و ط

اين در حالي است كه در . ارزش ها صرفا مربوط به يك جزء شخصيت يعني فرامن هستند
. نظريه ابن مسكويه هريك از قواي نفـس، ارزش و فضـيلت مخصـوص بـه خـود را دارد     



 شناسي ابن مسكويه و نظريه شخصيت فرويد  مقايسه تحليلي نفس   46

مال اختيـاري  همچنين در اين نظريه فضايل اخالقي ويژگي هاي پايدار نفس هستند كـه كـا  
  . بوده و بر اثر تمرين و تكرار حاصل مي شوند

اما روند شكل گيري ارزش هاي اخالقي و جايگـاه ايـن ارزش هـا  در نظريـه فرويـد      
. پيچيدگي هايي دارد و به همين دليـل الزم اسـت در ايـن بخـش بـه تحليـل آن بپـردازيم       

زش هاي اخالقي عقده اديپ همانگونه كه بيان شد از نظر فرويد بنيان اصلي شكل گيري ار
در واقع اين ارزش ها تـا  . و اوامر و نواهي است كه فرد در طول زندگي با آنها مواجه است

به نظر مي آيد اولـين مسـاله اي كـه    . حد زيادي بطور ناخودآگاه در فرامن شكل مي گيرند
ارزش هـا  تعالي ارزش هاي اخالقي را در نظريه فرويد زيرسوال مي برد اين باشد كه ايـن  

از سوي ديگر اين ارزش هـا بطـور جبـري و ناخودآگـاه در     . محصول يك عقده مي باشند
اما از نظر خود فرويد نيز ارزش هاي اخالقي كه قرامن بر . شخصيت انسان شكل مي گيرند

اين ويژگي آن است كه تحقـق ايـن ارزش هـا    . آنها تكيه مي كند ويژگي منفي مهمي دارند
به همين دليـل فرويـد معتقـد    . ز ارضاء نيازها و اميال نهاد استمتضمن جلوگيري محض ا

است تكيه كردن بر فرامن در روند رشد شخصـيت موجـب اخـتالل شخصـيت و ناديـده      
اما من در نظريه فرويد جزئي از شخصيت است . گرفتن بخش مهمي از شخصيت مي باشد

رامن و نيازهاي نهاد پاسـخ  كه معقول و متعادل عمل كرده و به اندازه كافي به ارزش هاي ف
بر همين مبنا وي معتقد است بهر مندي از شخصيت سالم در گرو حاكميت مـن  .  مي دهد

همانگونه كه بيان شد تحليلـي كـه   . در شخصيت است نه وابسته به تحقق كماالت اخالقي
فرويد از فرامن و معناي ارزش هاي اخالقي ارائه مي دهد تفاوت بنيـاديني بـا معنـاي ايـن     

اگر از منظر ابن مسكويه بـه ارزش هـاي اخالقـي در     .ش ها در نظريه ابن مسكويه داردارز
نظريه فرويد نگاه كنيم بايد بگوييم اين ارزش ها در حقيقت رذيلت هستند و كمال اخالقي 
. كه فرويد از آن ياد كرده و آن را مورد انتقاد قرار مي دهد در حقيقت انحطاط اخالقي است

ابن مسكويه بي توجهي به نيازهاي شهوي و غضبي انسان نوعي رذيلت اخالقي زيرا از نظر 
فرويد در نهايـت معتقـد اسـت بهـره     . را در نفس به وجود آورده و خالف عقالنيت است

مندي از بهداشت روان و شخصيت سالم در گرو رشد كامل من و حاكميـت آن بـر سـاير    
بـه معنـاي توجـه صـرف بـه      (القياين در حالي است كه كمال اخ. اجزاي شخصيت است

در تعارض با سالمت روان قرار گرفتـه و موجـب   ) ارزش ها و بي توجهي به نيازهاي نهاد
به نظر مي آيد اين مساله ناشي از فهم ناقص فرويد از ارزش و . اختالل شخصيت مي شود

و  در واقع چون فرويد ارزش هاي اخالقي را از عقالنيت جدا مي كند. كمال اخالقي است
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بنيان هاي جبري و روانشناختي براي آنها معرفي مي كند، كمال اخالقي و سـالمت روان را  
اين در حالي است كه در نظريه ابن مسكويه ارزش ها و در . در تعارض با يكديگر مي بيند

بـر همـين اسـاس نفـس شناسـي ابـن       . نتيجه كمال اخالقي با عقالنيت پيوند خورده است
نه تنها راهكاري براي كمال اخالقي ارائه مي دهد بلكه روشي براي مسكويه نظريه است كه 

  .درمان بيماري هاي نفس و روان نيز مطرح مي كند
از رذايل اخالقي با عنوان بيماري هاي نفس و روان نام » تهذيب االخالق«وي در كتاب 

ه در ايـن  ابن مسـكوي . مي برد و راهكارهاي معرفتي و عملي براي درمان آنها ارائه مي دهد
از نظر او چون آدمي در كنار جسم از نفس نيـز  . كتاب اخالق را با پزشكي مقايسه مي كند

همچنـين وي معتقـد   . بهرمند است پس در كنار پزشك جسم به درمانگر روح نيز نياز دارد
است همانطور كه پزشك براي درمان بيماري جسمي ابندا علت آن را شناسايي مي كند و از 

كردن علت، بيماري را عالج مي كننـد در اخـالق نيـز بايـد بـا شناسـايي و       طريق برطرف 
بنيان روش درمان روح از نظـر ابـن   . برطرف كردن علت، بيماري هاي نفس را درمان نمود

بنابراين ).  217-218،  1381ابن مسكويه، (مسكويه ، نظريه اخالقي او و عقالنيت مي باشد
ظريه اي اخالقي است و به كمـال اخالقـي منجـر مـي     نظريه اخالقي ابن مسكويه نه تنها ن

شود، بلكه مي تواند به عنوان نظريه اي روانشناختي براي درمان مشكالت روحي و بيماري 
اما از آنجا كه نظريه فرويد ارزش هـاي اخالقـي را از   . هاي رواني مورد استفاده قرار بگيرد

تعارض با سالمت روان مي بينـد، در  عقالنيت جدا مي كند و در نتيجه كمال اخالقي را در 
  .  حد نظريه اي روانشناختي باقي مي ماند
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