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Abstract
This study reviewed critically the book of subconscious mind
in Quran written by Ayatollah Alireza A'rafi. Employing an
interrogative research method, the author studied some verses
of the Qur'an with the aim of discovering the Qur'anic theory of
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احمدرضا فامیل دردشتی
2
محمدرضا اسعدی

چکیده
هــدف از این پژوهش بررســی انتقادی کتاب ضمیــر ناخودآگاه
 نویســنده با روش استنطاقی.اثر آیتالله علیرضا اعرافی اســت
به بررســی آیاتی از قرآن با هدف کشــف نظریهی قرآن دربارهی

the subconscious mind, as defined by Freud. Despite its meth-

 این اثر با وجود. میپردازد، با تعریف فرویــدی،ضمیر ناخودآگاه

odological and content strengths, this work can be criticized in

 در بعد مبنایی و روششناختی،نقطههای قوت روشی و محتوایی

its basic and methodological dimensions. The present study
is organized in two parts. In the first part, the most important
contents of the book are briefly reviewed and in the second

. پژوهش حاضر در دو بخش سامان یافته است.قابل نقد اســت
 مهمترین مطالب کلیدی کتاب به صورت اجمالی،در بخش اول

part, the strengths and weaknesses of the work are investigated

مرور شــده اســت و در بخش دوم نقاط قوت و ضعف اثر با روش

through an analytical method. The research findings showed

 یافتههای پژوهش نشان میدهد.تحلیلی بررســی شــده اســت
ً
اوال نویسنده در تفسیر آیات همهی احتماالت را مورد توجه قرار
ً
 ثانیا در تحلیل برخی از آیات ســیاق ســوره و آیات.نداده اســت

that, firstly, the author has not considered all the possibilities in
interpreting the verses. Secondly, in the analysis of some verses, the context of the surah and verses has not been seriously
considered; therefore, a clear meaning has not been obtained
for the verses. Third, the author's critique of the various dimensions of Freud's theory has methodological, fundamental, and
substantive flaws.
Keywords: Quran, subconscious mind, Freud, context,

مورد توجه جدی قرار نگرفته و به همین ســبب معنای روشــنی
ً
 ثالثا نقد نویســنده نسبت به.برای آیات به دســت نیامده اســت
 مبنایی و، دارای اشــکاالت روشی،ابعاد مختلف نظریهی فروید
.محتوایی است

methodology.
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.روششناسی

ﻣﻘدﻣﻪ

ضميــر ناخودآگاه از مباحث مهم و مورد توجه در مجموعهي علوم انســاني ،به ويژه
روانشناســي شخصيت است که ردپاي آن را در شاخههاي مختلف علوم انساني ميتوان
مشــاهده کرد )اﻋﺮاﻓﯽ .(۱۳۹۳ ،ضمير ناخودآگاه يا ضمير ناهشــيار ،يکي از مباحث مهم و
کليدي نظريهي شــخصيت فرويد اســت )ﺷﻮﻟﺘﺰ .(۱۳۸۳ ،مفهوم روان يا ضمير ناخودآگاه

پيش از فرويد هم در آﺛار دانشمندان خصوص ًا فالسفه به کار رفته است )اﻋﺮاﻓﯽ ،(۱۳۹۳ ،اما

نخستين کسي که اصطالح روان ناهشيار را به صورت جدي در ادبيات روانشناسي مدرن
وارد کرده و به عنوان مفهومي بنيادين ،پايهي تحليلها ،کاوشها و نظريه پردازيهاي خود
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن

در عرصه شناخت ابعاد شخصيت و کنشهاي ســازماني گوناگون روان انسان قرار داد،
کســي جز فرويد نبود .فرويد معتقد بود روان انســان داراي سه سطح هشيار ،نيمههشيار
و ناهشــيار و سه بُعد ســاختاري نهاد ،من و فرامن است .سطح ناهشيار ،مهمترين سطح
روان اســت و کنشها و واکنشهايي که در اين ســطح رخ ميدهد بر ساختار شخصيت

و فرايندهاي رواني انســان تاﺛيرات بلندمدتي دارد .کنشهــا و واکنشهاي رواني که در
ســطح ناهشيار روي ميدهد از دســترس هوش ،عقل و ارادهي فرد خارج است )ﺷﻮﻟﺘﺰ،

 .(۱۳۸۳ساختار شخصيت از سه سازهي بُن (نهاد يا ايد) ،من (ايگو) و فرامن (سوپرايگو)

 104تشکيل شده است .اين ساختار سه بُعدي در سطوح سه گانهي شخصيت قرار گرفته و به
صورتهاي گوناگون بر يکديگر تاﺛير متقابل دارند.

بُن بخش ﻏريزي شخصيت و حاوي مجموعه ﻏرائز حيواني انسان است و انرژي رواني

را براي فعاليتهاي دو بخش ديگر فراهم ميکند .بُن تمام ًا در ســطح ناهشيار قرار گرفته
و بر همهي مکانيزمها و فرايندهاي رواني انسان سيطرهي شديدي دارد )جان ﺑﺰرﮔﯽ.(۱۳۹۴ ،

پذيرش مفهوم ضمير ناخودآگاه با تعريف فرويدي و تندادن به لوازم آن ،آﺛار مهم و تعيين
کنندهاي در توصيف و تبيين شخصيت انسان ،فرايندهاي آن و به صورت کلي بر موضوع
انسانشناسي ،روانشناسي ،رفتارشناسي و تعليم و تربيت انساني دارد .پارهاي از اين لوازم

و آﺛار ،مثبت و پارهاي ديگر منفي است .روان ناهشيار در زمان حيات فرويد و پس از او
همواره از سوي روانشناسان مورد توجه ،نقد ،بررسي و پژوهش قرار گرفته است )ﺷﻮﻟﺘﺰ،

 .(۱۳۸۳بحث از اليههاي نهان در وجود انسان با مباحث انسانشناسي و علمالنفس فلسفي

گره خورده و معموالً در انديشهي عرفاني و فلسفي و نيز سنت اسالمي به بحثي انتزاعي

تبديل و حداکثر به دائره نخبگاني ،اعم از فالســفه و عارفان محدود شــده است .اما اين
بحث در منظومهي علوم انســاني و شاخههاي مختلف آن به صورت جدي مورد استفاده
است که اين مسأله را به روش استنطاقي ،1در قرآن کريم پي گرفته است .هدف از پژوهش
حاضر ارائهي گزارشــي از مباحث تفســيري مطرح شده در کتاب و نقدهاي احتمالي بر
دستاوردهاي تفسيري و تحليلي آن است .بيشک بررسي و نقد آﺛار عالمان به تکامل آن
آﺛار و پويايي و پيشرفت علم کمک ميکند؛ به ويژه آنکه نظريهي تفسير استنطاقي شهيد
صدر ،هنوز آنگونه که بايسته و شايسته است در عمل محک نخورده و لزوم پژوهشهاي
روشمنــد در چارچوب اين نظريه قابل انکار نيســت .روش تحقيق در پژوهش حاضر،
توصيفي  -تحليلي اســت .اين پژوهش در دو بخش کلي معرفي اجمالي مطالب کليدي
کتاب و ارزيابي مباحث تفسيري و تحليلي کتاب و نقدهاي احتمالي سامان يافته است.
 .1ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ و ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب

 .1,1آيتاﷲ عليرضا اعرافي از شخصيتهاي شناخته شدهي حوزه و دانشگاه به شمار
 . 1روش استنطاقي يا روش تفسير موضوعي برون قرآني ،روشي است که نخستين بار شهيد سيد محمدباقر صدر از
آن سخن گفته و مباني و روششناسي آن را توصيف و تبيين نموده است .در اين روش تفسيري مفسر نخست
موضوعي از موضوعات واقعي زندگي انسانها را انتخاب کرده و با کاوش در ادبيات پژوهش و مرور تحقيقات
علمي دربارهي آن موضوع پرســشهاي فني و تخصصي خود را به محضر قــرآن ارايه ميکند .در مرحله بعد
مفسر با روش تفسير اجتهادي به استنطاق آيات پرداخته و نظريهي قرآن درباره آن موضوع را (که در قالب يک
مفهوم اساسي و مفاهيم فرعي مرتبط سامان يافته) کشف ميکند (صدر ،بيتا ،درس اول تا سوم؛ شاملي،1383 ،
ص.)36- 10
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قرار گرفته است .کتاب ضمير ناخودآگاه تاليف آيتاﷲ عليرضا اعرافي اولين اﺛر تفسيري

105

ميرود .ايشان ســالها به تدريس و تحقيق در حوزههاي گوناگون عرفان ،فلسفه ،فقه و
علوم تربيتي اشتغال داشته است .استاد اعرافي به طور تخصصي در عرصهي اسالميسازي
علوم انساني ،به ويژه تعليم و تربيت اسالمي نظريهپردازي ميکند و در اين زمينه مقاالت
و کتابهاي متعددي از ايشان منتشر شده است.
 .1,2کتاب ضمير ناخودآگاه در قرآن ،به بررسي پديده روانشناختي «ضمير ناخودآگاه»
(با تعريف فرويدي آن) در آيات قرآن کريم ميپردازد .نويسنده کتاب درصدد عرضه اين
مفهوم بر قرآن کريم ،استنطاق و استکشاف ديدگاه قرآن است .مضاف بر اينکه در فلسفه
اسالمي و عرفان نظري هم از سطوح تو بر تو ،اليه اليه و پنهان وجود انسان سخن گفته
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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شــده و ويژگيها و آﺛاري براي هرکدام مطرح گرديده است .نويسنده بررسي عرفاني و
فلسفي اين مفهوم را نيز از اهداف کتاب خود معرفي ميکند )اﻋﺮاﻓﯽ.(۱۳۹۳ ،

پرسش اصلي کتاب اين است که آيا قرآن کريم وجود «ضمير ناخودآگاه» در انسان را
ميپذيرد؟ اگر چنين پديدهاي از منظر قرآن کريم پذيرفته شده ،آيا ويژگيها و کارکردهايي
براي آن در آيات قرآن شمرده شده است؟ )ﻫﻤان(

 .1,3گزارش تفســير آيه هفتم سوره طه و ميزان داللت آن بر مفهوم ضمير ناخودآگاه
(فصل دوم کتاب)؛ )ﻫﻤان(

نويسنده در اين فصل به تفسير آيه هفتم از سوره طه و بررسي ميزان و کيفيت داللت
آن بر مفهوم «ضمير ناخودآگاه» ميپردازد .خالصه مباحث اين فصل را مرور ميکنيم:
 .1,3,1در اين آيه خداوند دايره علم و احاطه الهي به اســرار نهان انسانها را گوشزد
ميکند که براي تربيت اخالقي و معنوي انسان مهم و تأﺛيرگذار است )ص.(۳۵
 .1,3,2واژهي جهر به معناي آشکار و ﻇاهر است .البته اين واژه بيشتر دربارهي گوش
و صفت صوت ،استعمال ميشود )ص.(۳۶

 .1,3,3مخاطب آيه پيامبر اســت؛ اما مفهوم آن عام بوده و اختصاصي به پيامبر ندارد؛
چرا که اصل اولي در خطابات قرآني ،عموميت خطاب است؛ مگر در مواردي که قرينه بر

اختصاصي بودن خطاب وجود دارد )ص.(۳۷

 .1,3,4مفهومشناسي قول :بررسي استعماالت واژهي «قول» نشان ميدهد که اين واژه
در پنج معنا استعمال شده است :صوتي که از حنجره برميخيزد ،حديث نفس ،نوشتههاي
انسان ،صداهايي که از ﻏير حنجره برميخيزد (مثل آواهاي ﻏيبي) و رأي و عقيده .در اين
آيه ،معناي اول ،که معناي اصلي قول به شــمار ميرود ،يقين ًا لحاظ شــده است؛ دربارهي

معاني ديگر ميتوان ادعا کرد که شمول واژهي «قول» نسبت به معناي دوم و سوم بياشکال
 .1,3,5جزاي شرط :جزاي شرط واقعي در آيه «فﺈن اﷲ يعلم جهرک» است؛ اما خداوند
ارتقا کرده و به جاي «جهرک» فرموده است« :فﺈن اﷲ يعلم السر و اخفي» )ص.(۴۰
 .1,3,6متعلق جهر :اگر چه متعلق آن دعا يا تالوت قرآن يا تبليﻎ دين است؛ اما اطالق
آن همه امور زندگي را شامل ميشود )ص.(۴۰
 .1,3,7قلمرو روانشناختي يا هستيشناختي اخفي:
 در اين بحث سه احتمال وجود دارد :انحصار در قول انسان ،انحصار در قول و فعلسر و اخفي در جهان.
انسان ،مطلق ّ
 مدلول التزامي آيه وجود اليههاي مختلف نفس انســاني اســت که برخي آشکار وبرخي پنهان است و آيه از اليههاي مخفيتر سخن ميگويد.
 اليههاي نفس و تعيين مرز ميان ســر و اخفي :نفس انســاني از هفت اليه آشــکار،حديث نفس ،نيمه آگاه ،ﻏفلت ،فراموشي ،جهل و عدم آگاهي و اليه بالقوه و امور عدمي
تشکيل يافته است .به نظر ميرسد مرز ميان «سر و اخفي» آگاهي و اختيار است .يعني تا
«سر» ،و بعد از آن «اخفي» است.
هرجا پنهان کردن با اختيار فرد صورت ميگيردّ ،
 شمول «اخفي» نسبت به اليههاي عميق روانشناختي و فلسفي و قواي متعدد نفساز گسترهي اين آيه خارج است.
 -آيه مﺆيد هيچ تئوري روانشناختي و فلسفي نيست و تنها به وجود مراتبي براي نفس

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

است ،اما نسبت به معناي چهارم ترديد وجود دارد )ص.(۴۰-۳۸
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اشاره ميکند )ص.(۶۰-۴۸

 .1,4گزارش تفسير آيه  24سورهي انفال و ميزان داللت آن بر مفهوم ضمير ناخودآگاه
(فصل سوم کتاب) )ﻫﻤان ،ص.(۱۰۰-۶۳
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
َ َّ ُ
َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ﻦﻴ ا�ﻤ ْﺮءِ
ﻮل إِذا دﺎﻋ�ﻢ � ِﻤﺎ ﺤﻳﻴِﻴ�ﻢ واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﺤﻳﻮل �
ﺠﻴﺒﻮا ِﷲِ و� ِﻠﺮﺳ ِ
)ﻳﺎ ��ﻬﺎ اﺬﻟِﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘ ِ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون(
وﻗﻠﺒِ ِﻪ و�ﻧﻪ إِﻴﻟ ِﻪ ﺤﺗﺮﺸ

 .1,4,1برخي از مفسران قطعه «واعلموا ان اﷲ يحول بين المرء و قلبه» را اشاره به علم
خداوند به مکنونات قلبي و ضمائر انسان ،که خود از آن ﻏافل است ،دانسته و از اين رو
ميتوان براي اﺛبات ضمير ناخودآگاه به آن تمسک کرد )ص.(۶۴
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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 .1,4,2نويســنده پس از مباحث متعدد و طوالني دربــارهي خطابات قرآن و قاعدهي
اشــتراک در خطاب )ص ،(۶۵معناشناسي اســتجيبوا )ص ،(۶۵کيفيت داللت آيه بر وجوب
يا اســتحباب )ص ،(۶۶معناشناسي لما يحييکم )ص ،(۶۷معناشناسي واعلموا و استعماالت
وجوب و اســتحباب و ارشــادي يا مولوي بودن آن )ص ،(۷۰- ۶۸اختياريت علم و نظام
اولويتهاي تحصيلي )ص ،(۷۴- ۶۷به اصل موضوع ،يعني تفسير قطعه «أن اﷲ يحول بين
المرء و قلبه» پرداخته و در اين راستا چند بحث را مطرح ميکند:
ـ «يحول» از ماده حيلوله به معناي جدا شدن چيزي از چيزي است )ص.(۷۰

ـ منظور از «المرء» کليت وجود انســان اســت و به مﺆمنان و مردان اختصاص ندارد
)ص.(۷۸-۷۷

ـ واژهي «قلب» به دو معناي «صرف الشــﺊ عن شــﺊ» و «چيزي جزء ناب و خالص
چيزي باشــد» آمده است .قلب انسان يا بهواســطه تحوالت سريع و متکثر و يا به سبب
اينکه عضو ناب بدن است« ،قلب» ناميده شده است) .ص(۸۱-۷۸

 .1,4,3معناشناسي حيلوله در روايات
آيهي حيلوله در روايات شيعه به دو گونه تفسير شده است :يکي اينکه «خداوند بين
انســان و بين اينکه باطل را حق بﭙندارد ،مانع ميشود» و ديگر اينکه «انسان با گوش و

چشــم و دست و زبان و قلبش به سمتي ميل دارد و به سوي گناه ميرود و اگر هم گناه
را مرتکب شود ،گناه را مرتکب نميشود؛ مگر اينکه قلبش چنين رفتاري را نميپذيرد و
ميداند کار حق ،کار ديگري است» )ص.(۸۶-۸۴
 .1,4,4ديدگاه نويسنده کتاب دربارهي آيه حيلوله
ـ براي «قلب» سه معنا محتمل است :نفس و جان انسان با تمام قوايش ،قوهي عاقله و
نميپذيرد؛ اما ميان معناي اول و دوم ترجيحي نميبيند )ص.(۸۷- ۸۶
ـ با توجه به معناي مختلــف «المرء» و «قلب» و ترکيب اين دو در آيه ،هفت احتمال
معنايي براي قطعه مورد بحث در آيه وجود دارد .نويسنده با بررسي احتماالت هفتگانه،
احتمال دوم ،ســوم ،چهارم و پنجم را پذيرفته و احتمال اول (به دليل محال بودن) ،ششم
(تفسيري که در روايات از آيه ارائه شده) به دليل مجازي بودن معنا و احتمال هفتم را به
دليل خالف ﻇاهر بودن ،قبول نميکند )ص.(۹۹-۹۸

نتيجهي بحث از نگاه نويسنده کتاب :اين آيه هم بر شمول گستردهي علم الهي نسبت
به اســرار نهاني وجود انسان داللت ميکند و فيالجمله بر زوايايي از وجود انسان اشاره
دارد که از خود انسان هم پنهان است؛ ولي جزئيات و تفاصيل نظريهي ضمير ناخودآگاه
در روانشناسي و عرفان را شامل نميشود )ص.(۱۰۰-۹۹
 .1,5گزارش تفســير آيات «ذِکر» و ميزان داللت آن بر ضمير ناخودآگاه (فصل چهارم
کتاب) )ص(۱۲۴-۱۰۳

 .1,5,1در فصل چهارم کتاب آياتي که واژهي «ذکر» و «تذکر» در آن استعمال شده مورد
بررسي قرار گرفته است .در اين بخش به آيه خاصي اشاره نشده ،بلکه به صورت عام به
واژهي «ذکر» و مدلولهاي مطابقي و التزامي و ديگر مدلولهاي عرفي آن ،با هدف تحليل
داللت يا عدم داللت بر ضمير ناخودآگاه پرداخته شده است.
نويســندهي کتاب ابتدا با مفهومشناسي «ذکر» در کتابهاي لغت و متفاهم عرفي و در
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وهلهي دوم با اســتفاده از شــواهد و داليل گوناگون به واکاوي مفهوم «ذکر» پرداخته و
مدلوالت معتبر آن را بررسي کرده است .خالصهي مباحث اين فصل را مرور ميکنيم:
ـ واژهي «ذکر» و ديگر مشتقات آن در لغت (مفردات راﻏب اصفهاني) به معناي «حفﻆ
الشﺊ» است؛ اما به اعتبار استحضار معلومات موجود در ذهن )ص.(۱۰۶-۱۰۵
 .1,5,2کاربردهاي «ذکر»
بنا به منابع ديني ،فلسفي و عرفاني ذکر بر سه قسم است :ذکر زباني ،ذکر عملي و ذکر
قلبي .معناي حقيقي ذکر ،همان ذکر قلبي است و ديگر استعماالت آن ،يعني ذکر زباني و
عملي از باب مجاز و به عالقه سبب و مسبب است .مضاف بر اينکه گاهي ذکر بر اسباب
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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ذکر هم اطالق شده است؛ مثل اطالق ذکر بر قرآن ،تورات يا وجود پيامبر )ص.(۱۱۲-۱۰۸

 .1,5,3مرور آيات قرآن نشــان ميدهد که واژهي ذکر و مشتقاتش در موارد گوناگوني
به کار رفته است .پرسش اين است که آيا در همهي اين موارد ،ذکر به معناي استحضار و
يادآوري اســت؟ آيا در برخي از استعماالت به معناي تعليم و علم آمده است؟ اگر چنين
است ،آيا اين معنا مجازي است يا حقيقي؟
نويســنده کتاب با بررسي احتماالت هشــتگانه به اين نتيجه رسيده که واژهي ذکر
و مشــتقاتش در همهي آيات قرآن به معناي يادآوري اســت و مدلول التزامي آن ،وجود
معلومات و داشتههاي گذشتهي انسان است؛ اما اين داشتهها خود بر چند گونه است.
 .1,5,4نتيجه بحث از ديدگاه نويســنده کتاب :در اين قســمت نويســنده با بررسي
احتماالت هشتگانه دربارهي مفهوم و مصاديق ذکر در قرآن کريم ،تفسير مختار خود را
در زير عنوان احتمال هشتم تبيين ميکند .بر اساس احتمال هشتم (تفسير مختار) ،مدلول
مطابقي آيات مورد بحث (آيات ذکر) اين اســت کــه پيامبر به تذکر و يادآوري دربارهي
اصول دين مأمور شده است .همچنين براي اين آيات دو مدلول اقتضائي متصور است:
 .1يکسري از معلومات و آگاهيهايي که در گذشته وجود داشته است.
 .2اين آگاهيها که بر اﺛر شــرايطي ،دچار ﻏفلت و نســيان شده ،در سطح ناخودآگاه

وجود انسان پنهان ميشوند.
از مجموع اين دو مدلول اين نکته به دست ميآيد که بخشي از وجود انسان مخفي و
دستکم بخشي از اين دنياي درون و سرمايههاي دروني ،قابل دسترسي و بازيابي است.
 .1,5,5جمعبندي داللت آيات تذکر بر ضمير ناخودآگاه :آيات تذکر و ذکر به سطحي
از ناخودآگاه انسان اشاره دارد.
کتاب) )ص(۱۳۷-۱۲۵

در اين فصل نويسنده کتاب به واژهي «نسيان» که مفهومي متضاد با «ذکر و تذکر» دارد،
پرداخته و با بررســي ابعاد لغوي و داللي آيات ،ميزان داللت آيات بر ضمير ناخودآگاه را
تجزيه و تحليل کرده است .خالصهي مباحث اين فصل به شرح زير است:
 .1,6,1با بررســي واژهي نسيان و مشــتقات آن در کتابهاي لغت (مفردات و معجم
مقاييس اللغه) به دست ميآيد که اين واژه در دو معنا به کار ميرود :فراموشي که مفهومي
متضاد و مقابل تذکر و يادآوري است و ديگر بياعتنايي به چيزي که به مفهوم نسيان عملي
و رها کردن آن اشاره ميکند )ص.(۱۳۰-۱۲۷

در اين بحث دو آيه مورد توجه و تفســير قرار گرفته اســت :يکي آيهي  19سورهي
َ

ُ َ َّ

َ

ََْ

َُْ

ُ

ْ

ُ

َ ُ
َ ُ
ُ
َ
ُ
ِﻳﻦ � ُﺴﻮا َ
�ﻮﻧﻮا ﺎﻛﺬﻟ َ
ﻮن( و ديگر آيه 67
اﷲ ﻓﺄ�ﺴﺎﻫ ْﻢ أ�ﻔﺴﻬ ْﻢ أوﺌﻟ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘ
مبارکه حشر ) َو ﻻ ﺗ

ُْ َ ُ َ ُْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َْ ْ
َْ ُ َ
وف َو�ﻘﺒِﻀﻮن
سوره توبه )ا�ﻤﻨﺎﻓ ِﻘﻮن َوا�ﻤﻨﺎﻓ ِﻘﺎت �ﻌﻀﻬﻢ ﻣِﻦ �ﻌ ٍﺾ ﻳﺄ� ُﺮون ﺑِﺎ�ﻤﻨﻜ ِﺮ َو�ﻨﻬﻮن ﻋ ِﻦ ا�ﻤﻌ ُﺮ ِ
َ َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ
َ ُُ َْ ُ َ
َْ َ ُ َُ
ﻮن (.
اﷲ ﻓ� ِﺴﻴﻬ ْﻢ إِن ا�ﻤﻨﺎﻓ ِ ِﻘﻦﻴ ﻫﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘ
أﻳﺪِ�ﻬ ْﻢ �ﺴﻮا

نويسنده کتاب معتقد است که در بررسي داللي آيات ،سه موضوع بايد تبيين شود:
 .1معناي نسيان خود چيست و چگونه با علم وجداني و حضوري انسانها به خودشان
قابل جمع است؟
 .2معناي نسيان خدا چيست و چگونه با علم وجداني و حضوري انسانها به خداوند
قابل جمع است؟
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 .3تبيين مالزمه ميان خودفراموشــي و خدافراموشي و رابطهي اين دو پديده چيست؟
)ص(۱۳۲-۱۳۱

 .1,6,2جمع بندي فصل پنجم :مجموع آيات نســيان ،بر امور نهاني و اليههاي زيرين
شــخصيت داللت روشــني دارند؛ گرچه دربارهي کم و کيف آن و نيز دربارهي جزئيات
نظريه ضمير ناخودآگاه و تفصيالت روانشناختي آن ،ساکت است )ص.(۱۳۷-۱۳۶
 .1,7گزارشي از تفسير آيات بيانگر آيويت نفس (فصل ششم کتاب) )ص(۱۷۰-۱۳۹

در اين بحث به بررسي مفهوم آيويت نفس انساني و داللت يا عدم داللت آن بر ضمير
ناخودآگاه پرداخته شده است .چکيده مباحث اين فصل به شرح زير است:
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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 .1,7,1در برخي از آيات قرآن کريم نفس انســان آيه و نشــانهاي براي درک برخي از
حقايق ويژه و راهي براي خداشناســي دانسته شده است .وعده نشاندادن آيات خدا در
نفس انســاني ،به شکل اجمال و اشعار بر وجود زواياي پنهان نفس انسان داللت ميکند
)ص.(۱۴۱

ْ َ
َُْ
َ ُ ْ َ َ
ﺎق َو ِ� أ�ﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
�ﻬﻢ آﻳﺎﺗ ِﻨﺎ ِﻲﻓ اﻵﻓ ِ
ﺮﻨ ِ
 .1,7,2در اين بحث آيهي  51ســوره مبارکه فصلت )ﺳ ِ
َ ّ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ
َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ٌ
ﻴﺪ( و آيات  20و  21ســورهي
ــﻬ
ﺷ
ﻞﻛ ﻲﺷ ٍء
ﺣ
ِ
ــﻰﺘ ﻳ�ﺒﻦﻴ �ﻬﻢ �ﻧﻪ اﺤﻟﻖ أو�ﻢ ﻳ� ِﻒ ﺑِﺮ� ِﻚ �ﻧﻪ ﻰﻠﻋ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُْ
َ ٌ
ُ
ﺎت � ِﻠ ُﻤﻮﻗِﻨ َ
� ْﻢ أ َﻓﻼ ُ� ْﺒ ِ ُ
ﺮﺼونَ( بررسي و تفسير شده
ﻦﻴ * َو ِ� أ�ﻔ ِﺴ
مبارکه ذاريات ) َو ِ� اﻷ ْر ِض آﻳ
ِ

اســت .همچنين روايات معرفتالنفس (من عرف نفسه فقد عرف ربه) که معرفت نفس
را مقدمهي معرفت رب دانســته ،اشاره شــده و ميزان داللت آن روايات بر وجود ضمير
ناخودآگاه تحليل شده است.
 .1,7,3جمعبندي و نتيجهگيري فصل ششم
اين آيه فيالجمله بر ســطوحي از وجود انسان و اليههايي از شخصيت و نفس انسان
اشاره دارد که شأنيت ديدن شدن دارد؛ اما اين کريمه هم بر جزئيات اليههاي نهان وجود
و شخصيت داللتي ندارد و نسبت به تحليلهاي روانشناختي ،که اليههاي شخصيت را به
نهاد ،من و فرامن طبقهبندي ميکند ،ساکت است ).(۱۵۶-۱۵۲

 .1,8معناشناسي روايات معرفتالنفس (بخش دوم از فصل ششم)
نويسنده به صورت استطرادي به روايات معرفتالنفس پرداخته است .معناي روايات
معرفتالنفس ،خودشناسي تجربي ،فلسفي و شهودي است؛ اما ضمير ناخودآگاه و وجود
اليههاي پنهان وجود انسان را اﺛبات نميکند .اگر در پژوهشهاي جديد اليههايي از وجود
و شخصيت انسان کشف شود ،اين روايات و مالزمهي خودشناسي و خداشناسي ،شامل
آن اليههاي جديد هم خواهد شد )ص.(۱۷۰-۱۵۶

در اين بحث به چند مسأله اشاره شده است:
 .1,9,1در يک نگاه کالن ،ضمير ناخودآگاه و وجود اليههاي زيرين شــخصيت انسان
بــه صورت اجمالي مورد تأييد قرآن کريم اســت؛ اما کيفيت ايــن دنياي درون و ضمير
ناخودآگاه و جزئياتش و تعداد مراحل و ســطوح آن ،از آيات قابل اﺛبات نيست )ص۱۷۳

.(۱۷۴ .1,9,2آنچه از مجموع مباحث گذشته به دست ميآيد اين است که اليههاي ناپيداي
شخصيت را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد:
 )1نهان نخستين :بخشي از دنياي درون ما امور نهفتهي فطري است که جزء سرمايههاي
ﺛابت و ذاتي انســانها و به صورت طبيعي پنهان است و با کمک تذکر و ﻏفلتزدايي به
تدريج آشکار ميشود.
 )2نهان ﺛانوي :بخش ديگري از دنياي درون ما و امور ناپيدايي اســت که به صورت

عرضي و ﺛانوي در پرده نهان شــدهاند؛ به اين ترتيب که تفصي ً
ال در ذهن انسان بوده ،اما
در اﺛر عواملي به بوته فراموشي سﭙرده شده است .اين بخش نيز به دو دسته فطريات نهان
شده و مکتسبات پنهان شده ،تقسيم ميشود )ص.(۱۷۶
َْ
َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ
َ َّ ُ َ ْ َ
ّ َّ َ ْ
 .1,9,3آيــات ) ...ﻓﺈِﻧﻪ �ﻌﻠ ُﻢ
ــﻦﻴ ا� َﻤ ْﺮءِ َوﻗﻠﺒِ ِﻪ  (...صرف ًا
ا�ــﺮﺴ َو أﺧﻰﻔ( و ) ...أن اﷲ ﺤﻳﻮل �
ِ

بر وجود اليههاي زيرين شــخصيت داللت دارد؛ اما نســبت به تاﺛير آن بر شــخصيت و
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 .1,9جمعبندي و نتيجهگيري فصلها (فصل هفتم کتاب)
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رفتار ،ســاکت اســت؛ و اما آيات تذکر و نسيان ضمن داللت بر اليههاي زيرين ،بر تأﺛير
سرمايههاي نهان بر رفتار و شاکلهي انسان ،داللت يا اشعار دارند )ص.(۱۷۷

 .1,9,4آيات تذکر و نســيان بر امکان بازيابي اطالعات فراموش شده داللت دارند؛ اما
آيات «سر و اخفي» و «حيلوله» از اين حيث ساکت است )ص.(۱۷۷

 .1,10ارزيابي نظريه فرويد از منظر قرآن (فصل هشتم کتاب)
 .1,10,1ارکان شــخصيت انسان :از نگاه فرويد ،شخصيت انسان سه اليه دارد :بُن ،من

و فرامن؛

 .1,10,2نهاد بخش اعظم شــخصيت :به اعتقاد فرويد «نهاد» بخش اعظم شخصيت و
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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اليهاي ناپيدا ،ولي بسيار مﺆﺛر بر شخصيت است؛ تا آنجا که رفتارهاي انسان را تا سرحد
جبر کنترل ميکند )ص.(۱۸۲

 .1,10,3نهاد ،منبعي از ﻏرايز نهفتهي انســان است که انرژي متراکم و قدرت فراواني
دارد و به صورت شــرورانه و پرخاشگرانه ﻇاهر ميشــود .از نظر فرويد طبيعت و بنياد
شر است )ص.(۱۸۲
انساني ّ

 .1,10,4ﻏريزه جنسي بخش اصلي ناخودآگاه :از ديدگاه فرويد ﻏريزه جنسي بُعد اصلي

ناخودآگاه اســت .او ﻏريزه جنسي را بنياد نهاد و ضمير ناخودآگاه انسان ميداند و بر آن
اصرار دارد )ص.(۱۸۳

 .1,10,5نهاد از بازخوردهاي منفي و ﻏرايز ارضا نشــده متشــکل است :فرويد نهاد را
تشکل يافته از بازخوردهاي منفي و عدم تأمين ﻏرائز ميداند .عدم تأمين خواستههاي نهاد
و سرکوب اميال آن ،به تشکيل عقدههاي رواني منجر ميشود .فرويد به روح اعتقاد ندارد
و انسان و همه فعل و انفعالهاي بدني و رواني او را مادي ميداند ).(۱۸۳

 .1,10,6نهاد محل اضطــراب و تعارضهاي دروني :عدم تأمين و ارضاي اميال نهاد،
به تعارضهاي دروني و اضطراب منجر ميشــود .اضطراب اوليه ناشــي از تعارضهاي
ساختاري و اضطراب ﺛانويه ناشي از عدم توفيق فرد در مديريت ساختارها است )ص.(۱۸۴

 .1,10,7مکانيزمهاي دفاعي :مکانيزمهاي ناهشــياري اســت کــه «من» براي کاهش
اضطراب به کار ميگيرد )ص.(۱۸۵

 .1,11بررسي نظريه فرويد از ديدگاه نويسنده کتاب
 روش پژوهش فرويد از لحاظ متد علمي ،از ســوي انديشمندان و روانشناسان پساز او مورد انتقاد قرار گرفته است )ص.(۱۸۶
قواي نفس در فلسفه ،قابل تطبيق است يا نه؟ جاي تأمل است )ص.(۱۸۸

 -در نظريه فرويد مخفي بودن ضمير ناخودآگاه به صورت مطلق مطرح است؛ اما اين

َ ْ َْ ُ
اﻹ�ﺴﺎن
امر به دليل عقلي (وجود علم حضوري انســان به نفس خود) و ادلهي قرآني )ﺑ ِﻞ ِ
َ
ََ َْ
َُْ
َ ٌَ َ ُ ْ َ َ
ﺎق َو ِ� أ�ﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ (...قابل پذيرش نيست! )ص(۱۹۰
�ﻬﻢ آﻳﺎﺗ ِﻨﺎ ِﻲﻓ اﻵﻓ ِ
ﺮﻨ ِ
ﻰﻠﻋ �ﻔ ِﺴ ِﻪ ﺑ ِﺼﺮﻴة ﺳ ِ

 ميزان تأﺛيرگذاري ضمير ناخودآگاه در نظريه فرويد تا حد جبرگرايي سيطره دارد واين امر با مفروضات قرآني (اختيار انسان و تربيتپذيري) منافات دارد )ص.(۱۹۶
 -فرويد به جبر قائل است و اين با مباني قرآن ناسازگار است )ص.(۱۹۷

 فرويد شخصيت انسان را تکعاملي (بنمحور) ميداند؛ در حالي که شخصيت انسانچندعاملي است )ص.(۲۰۰
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 -فرويد از اليههاي شــخصيت سخن گفته است؛ اما آيا اين موضوع بر نظريهي تعدد

 خير يا شــر بودن ذات انسان :با توجه به نهاد محوربودن شخصيت در نگاه فرويد115 ،شــخصيت انسان ،شرور و خير در آن در کمترين حد است .در حالي که از ديدگاه قرآن
وجود انسان ترکيبي از خير و شر است )ص.(۲۰۲

 ناخودآگاه نســبي و نيمههشيار در آموزههاي اســالم :بر خالف نظريه فرويد ،قرآنکريم ناخودآگاه و نيمههشيار را ميپذيرد و آن را قابل بازگشت به هشياري و خودآگاهي
ميداند (ص.)206

 .2ﻧﻘد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎب

ـ کتــاب ضمير ناخودآگاه در قرآن يکي از نمونههاي قابلتحســين در بررســيهاي
ميانرشــتهاي قرآن و روانشناســي و از نقطههاي قوت متعددي برخوردار است .تمرکز
نويسنده بر روش اجتهادي و کوشش براي پرهيز از گمانهزنيهاي استحساني ،استفاده از
روش معتبر و رايج تفســير قرآن و تالش براي اعتنا به همهي دالئل ،شواهد و احتماالت
تفســيري ،کوشش فراوان براي رسيدن به معناي ﻇاهر آيه و تالش براي پرهيز از تحميل
آراي شخصي بر مفاهيم و آيات قرآن را ميتوان در شمار نقطههاي قوت کتاب نام برد .با
اين وجود پارهاي از مالحظات و انتقادات دربارهي برخي از مباحث آن قابل طرح است:
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن
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مالحظات انتقادي در دو قســمت ،مالحظات انتقادي روششــناختي و تفســيري و
مالحظات انتقادي نسبت به ديدگاه نويسنده دربارهي نظريه فرويد ،قابل ارائه است.
 .1,2,1مالحظات روششناختي
 .1,2,1,1توجه ناکافي به سياق جمالت و آيات :سياق ،مهمترين قرينهي متصل براي
فهم مراد گوينده کالم اســت )ﺑاﺑاﯾﯽ ،۱۳۹۴ ،ص .(۱۴۹-۱۲۶هرچند ممکن است يک جمله به
صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن سياق جمالت پيشين و پسين هم داراي معنا باشد،
اما يقين ًا ســياق ،تعيينکننده معناي مقصود و تفسير معتبر کالم گوينده است؛ مگر اينکه

عدم پيوســتگي آيهاي با آيات و جملهاي با جمالت پيشين و پسين آن اﺛبات شود که در
اين صورت ســياق کارايي نخواهد داشت )ﻫﻤان ،ص .(۱۴۲يکي از نقدهاي روششناختي
به برخي تحليلهاي تفســيري کتاب ،بيتوجهي مفسر به سياق جمالت و آيات در فهم
مقصود آيه است؛ آنچنانکه گاهي فهم جملهي مورد بحث را بسيار دشوار کرده تا جايي
که معناي محصلي براي آن قطعه از آيه ارائه و اﺛبات نشده است .به عنوان مثال نويسنده
َ َّ

ْ َ

َ ْ

در تفسير آيهي  7سوره مبارکه طه ،قطعه )ﻓﺈﻧ ُﻪ َ�ﻌﻠ ُﻢ ّ ِ َّ
ا�ﺮﺴ َو أﺧﻰﻔ( را بدون توجه به سياق
ِ

آيات پيشين و پسين و سياق کل سوره مورد بررسي قرار داده است .به همين سبب ،به نظر
ميرسد برداشت مولف از مفهوم آيه صحيح نباشد؛ يا دستکم به احتمال تفسيري مهمي

در اين راســتا توجه نشده است .دربارهي تفسير اين آيه توجه به چند نکته راهگشا است:

اوالً بنابه به نظر اکثر مفسران ،سورهي مبارکه طه در مکه و به صورت يکپارچه و يکباره
نازل شده اســت )ﻃﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،۱۳۹۵ ،ص(۲۷؛ از اين رو همهي آيات آن در ارتباط با هدف
سوره و از سياق واحدي برخوردار است .توجه به اين نکته الزم است که قرآن همانگونه
که کتاب هدايت و تبيين معارف الهي است ،کتابي ادبي و در اوج بالﻏت است )رک :معﺮﻓﺖ،

 ،۱۴۱۵ج .(۵آيات هر سوره (در سورههايي که يکباره نازل شده) و آيات هر قطعه از سوره
محقق ساختن ﻏرض سوره برخوردار است .بنابر اين الزم است آيه «و ان تجهر بالقول فﺈنه
يعلم الســر و اخفي» در ارتباط با سياق آيات پيشين و پسين و سياق کل سوره معنا شود.
هرچند احتمال تفسيري مختار نويسنده کتاب ،يکي از احتماالت تفسيري مطرح دربارهي
آيه است؛ اما احتمال ديگري وجود دارد که با سياق سوره سازگارتر و معناي دلنشينتري
«السر» الف و الم
را از آيه به دست ميدهد .بنا به اين احتمال ،الف و الم در واژه «القول» و
ّ

جنس نيست ،بلکه الف و الم عهد ذهني است و به موضوع خاصي ميان پيامبر و خداوند
اشاره دارد .هدف کل سوره طه ،تبيين موضوع خالفت پس از پيامبر و رويدادهايي است
که به صورت طبيعي و بر اساس سنتهاي الهي در ميان همه ا ّمتها ،در آينده ا ّمت پيامبر

اســالم هم رخ خواهد داد .پيامبر اسالم به عنوان فرستاده خدا و رهبر بزرگترين حرکت
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(در ســورههايي که به صورت پراکنده نازل شــده) از هماهنگي دقيق و منطقي در جهت

فرهنگي تاريﺦ ،هم از خاســتگاه مقام پيامبري و اتصــال به وحي و هم به عنوان رهبري 117
متفکر ،هوشمند ،آگاه به محيط سياسي و کنشگران آن و داراي راهبرد و روش سياسي و
فرهنگي ،همواره به آيندهي حرکت خود توجه داشت و دربارهي استمرار دعوت خويش
انديشناک بود و براي آن زمينهسازي ميکرد .پيامبر همانند هر رهبر هوشمند و آيندهنگري
نميتوانســت از شرايط سياســي و فرهنگي پس از مرگ خود بيتفاوت باشد .از اين رو
مســألهي خالفت ،از مســائلي بود که از همان آﻏاز بعثت ذهن و قلب پيامبر ايشان را به
خود مشــغول کرده بود .پيامبر اسالم به فراست شخصي و نور نبوت آينده را به صورت
اجمال پيشبيني ميکرد و با شــناختي که از افراد و شخصيتهاي بانفوذ اطراف خود در

محيط مکه داشت ،حدس ميزد که جانشين ايشان در آينده با مشکالت جدي و مهمي از
سوي برخي از شخصيتهاي جاهطلب روبهرو خواهد بود .اين افکار گاه و بيگاه به ذهن
پيامبر آمد و شد ميکرد و ايشان را محزون و نگران مينمود .در اين شرايط سوره طه به
صورت يکجا بر ايشــان نازل ميشود و بمثابه مرهمي بر بيقراريها و نگرانيها مسير
آينده امت را براي او ترسيم ميکند .در آن روزهاي پرالتهاب و پرفراز و نشيب ،پيامبر به
صورت اجمال و سربسته اسرار آينده را پيشبيني ميکرد .پيامبر حدس ميزد که استمرار
دعوت پس از مرگ او با چالشها و التهاباتي روبه رو است و مسير دعوت آنگونه که او
دوســت دارد ،به پيش نخواهد رفت؛ اما همهي ماجرا را به تفصيل نميدانست .بنابر اين
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«سر» (اسرار) درون پيامبر بود و آنچه
آنچه او ميدانســت و ديگران نميدانستند ،همان ّ

او هم از آينده نميدانســت و خداوند به آن عالم بود ،همان امر «اخفي» (مخفيتر) بود.
خداوند در اين آيه به پيامبرش خويشتنداري و شکيبايي را تعليم ميدهد و با کنايه به او
گوشزد ميکند که مبادا از اسراري که ميداني پرده برگيري و نگرانيها و فشارهاي ذهني و
عاطفي امروز تو ،لبگشودن به اسراري را موجب گردد که دربارهي آينده ا ّمت و سامري

آن اســت؛ زيرا پنهانتر از آن اسرار هم چيزيهايي است که تو نميداني و خداوند به آن

عالم است .بر اين اساس واژهي «اخفي» در آيه مورد بحث به مسائلي از آيندهي امت اسالم

 118و بشــريت اشــاره ميکند که از پيامبر هم مخفي است و تنها خداوند از آن آگاه است؛ نه
مسائلي که در درون پيامبر مخفي شده و پيامبر از آن آگاه نيست .بنابر اين احتمال ،آيهي
مورد بحث به ضميرناخودآگاه ارتباطي ندارد .دربارهي اين آيه احتمال ديگري نيز وجود
«سر» ،مسائلي است که دربارهي موضوع خالفت به روشني و
دارد و آن اينکه منظور از ّ

تفصيل در ذهن پيامبر وجود دارد و منظور از «اخفي» حدسها و افکاري اســت که گاه

بيگاه به ذهن او وارد شده و به سرعت فراموش ميشود )ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﻮﯾﺰی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻋﺮاﻓﯽ،۱۳۹۳ ،

ص .(۴۴بر اســاس احتمال اول (احتمال مختار ما) اساس ًا آيه  7سوره طه به مسألهي ضمير

ناهشــيار ارتباطي ندارد؛ ولي بر اســاس احتمال دوم ،آنچه از آيه به داللت التزامي قابل
«سر»،
اﺛبات اســت ،سطح نيمههشيار روان پيامبر است ،نه سطح ناهشيار؛ زيرا «اخفي» از ّ

آن چيزي است که در سطح نيمههشيار وجود دارد نه آنچه در سطح ناهشيار پنهان است!
زيرا به دليل عصمت پيامبر وجود سطح ناهشيار (با تعريف فرويدي) در روان ايشان قابل
اﺛبات نيست )اﺣﺰاب .(۳۳ :پذيرش ذهن ناخودآگاه در پيامبر و کنش ناهشيارانه آن در ايجاد
نفوذ بر گرايشها ،نگرشها ،تصميمها و ارادهي آن حضرت ،پيامدهاي خاصي دارد که به
1

سهولت نميتوان به آن تن داد و نيازمند بحثهاي مبنايي سترگي است.

عدم توجه به ســياق جمالت در درون يک آيه در تفســير آيه  24ســوره انفال نيز به
احتماالت گوناگون تفسيري ،در نهايت بدون در نظرگرفتن جمالت آﻏازين آيه ،که اهل
ايمان را به استجابت دعوت خدا و رسول براي امري که موجب حيات معنوي آنهاست،
دعوت ميکند ،تفسير خاصي را دربارهي (واعلموا أن اﷲ يحول بين المرء و قلبه) پذيرفته
است؛ در حالي که اساس ًا فهم جمله مورد نظر در آيه شريفه ،بدون کمک گرفتن از سياق

جمالت قبل ممکن نيســت و معناي محصلي براي آن به دست نميآيد .جمله «واعلموا
أن اﷲ يحول بين المرء وقلبه» نســبت به جمله آﻏازين آيه يا در مقام تعليل است و يا در
مقام تدليل و از اين رو کل آيه در حکم جمله واحد محسوب ميشود .معناي آيه با توجه
به ســياق ،چنانکه برخي از مفســران )اﻋﺮاﻓﯽ ،۱۳۹۳ ،ص (۸۳هم به آن اشاره کرده و روايت
امام صادق) 7ﻫﻤان ،ص (۸۶ - ۸۵هم بر آن تأکيد دارد ،اين اســت که خداوند ميان انسان
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روشني قابل مشاهده است .نويسنده کتاب با وجود تالشهاي ستوده در تقرير و بررسي

و انگيزههاي منفي و يا ميان انســان و دگرگونيهاي منفي او مانع ميشود .به اين معنا که 119

اگر دعوت خدا و رســول را استجابت کنيد ،خداوند به سبب حيات معنوي ،ميان شما و

 . 1ممکن است گفته شود «اشکالي در پذيرش روان ناخودآگاه پيامبر ،به عنوان يک انسان نيست و نبايد شخصيت
حقيقي پيامبر را با شــخصيت نبوي ايشان خلط کرد؛ زيرا شــخصيت نبوي پيامبر به ذهن هشيار ايشان مربوط
اســت و در عصمت ذهن هشيار ايشان ترديدي نيســت؛ اما پيامبر ميتواند ذهن ناهشيار هم داشته باشد که آن
معصوم نيســت!» .پاسﺦ اين است که اگر اين ذهن ناهشيار ،هيچ کنش و اﺛري بر شخصيت پيامبر نداشته باشد،
که خالف تعريف فرويد از ناهشيار است و از موضوع بحث خارج است و اگر تأﺛير دارد ،آنگاه چگونه ميتوان
ميان کنشهاي تأﺛيرپذيرفته از ناهشــيار و تأﺛير نيافته از آن در رفتار پيامبر تمايز قائل شد؟! از اين رو به نظر ما
اين بحث نيازمند تأمل فراوان و اتخاذ مبناي کالمي جديدي متفاوت از مبناي مشهور متکلمان مسلمان است!

اميال ،انگيزهها و دگرگونيهاي منفي قلبي مانع ميشــود و مفهوم اين مضمون اين است
که اگر دعوت خدا و رســولش را استجابت نکنيد ،خدوند ميان شما و انگيزههاي مثبت
و دگرگونيهاي مثبت مانع ميشــود و در حال عدم اســتجابت خدا و رسول او ،رشد و
بالندگي و حيات قلبي وجود ندارد .البته مانع شدن خداوند بهواسطهي اسباب و به صورت
طبيعي و اقتضايي روي ميدهد؛ به عبارت ديگر ســير تحوالت تکويني و روانشناختي
انسان ،مانع تحقق اميال و انگيزهاي منفي يا مثبت ميشود .دليل اين امر به کار رفتن واژهي
اســتجابت به جاي اطاعت است .اســتجابت اگر چه به معناي اطاعت ،تعريف شده ،اما
«جوب» )اﻧﯿﺲ و ﻫﻤﮑاران،۱۳۱۲ ،
نکتهي افزونتري در خود دارد؛ استجابت از ريشهي واژگاني َ
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ص ،(۱۴۴به معناي اطاعت و داراي ســاختار صرفي «استفعال» است .به اين معنا که در پي
اجابت دعوت الهي بيفتيد و براي رسيدن به آن حيات معنوي ،تالش و تقال کنيد .براساس
احتمــال اول ،واژهي قلب به عالقهي فاعل و فعل بــه صورت مجاز در معناي نيّتها و

انگيزههاي منفي و مثبت انســان استعمال شده است .بنابه احتمال دوم ،واژهي قلب مجازا ً
به برخي از حاالت قلب ،يعني دگرگوني به سمت کفر و مرگ معنوي يا به سمت ايمان
و حيات معنوي اشــاره دارد .به نظر ميرســد اين دو احتمال رساترين احتماالت معنايي
دربارهي جمله «أن اﷲ يحول بين المرء وقلبه» است و بر اين اساس آيه  24سوره انفال به

 120مسأله ضمير ناخودآگاه ارتباطي ندارد.
 .1/2/1/2مالحظه تفسيری

نويسنده کتاب در تفسير آيه  53سوره فصلت براي مفهوم «أنفس» سه احتمال معنايي
مطرح کرده و خود احتمال دوم (جان و روح) را با ﻇاهر آيه مناســبتر دانسته است .در
حالي که ســياق کل آيات قرآن ،احتمال اول (کليت وجودي انسان اعم از روح و جسم)
را مناسبتر مينمايد .بررســي واژهي «نفس» در قرآن نشان ميدهد که اين واژه در اکثر
مــوارد در معناي شــخص و خود (کليت وجودي) انســان به کار رفتــه و از اين رو در
مواردي که قرينهي قويتري براي معناي ديگر وجود ندارد ،الزم اســت واژهي «نفس» به

معناي کليت وجودي يا همان شــخص معنا شــود .مضاف بر اين ،نشان دادن آيات خدا
در کليت وجود انســان نســبت به معناي روح و جان ،معناي روشنتر و قويتري دارد؛

خصوص ًا کاربســت «ســين» در ابتداي آيه نشــان ميدهد که اين آيات به زودي آشکار

ميشــود .مسلم ًا پيشرفتهاي علمي در قلمرو پزشــکي و اندامشناختي در حيطهي بدن

انســان از پيشرفتهاي علمي بشــر در حيطهي اعصاب و روان ،بسيار جلوتر و سريعتر
اتفاق افتاده و هرکدام از اين دستاوردهاي علمي آيتي از آيات قدرت و علم بينهايت الهي
جان شما نشان خواهيم داد و بيش از پيش از اعجاز علمي قرآن يا علم و قدرت الهي پرده
بر خواهيم گرفت .از اين رو اختصاص واژهي «انفس» به «جان» خالف سياق آيات قرآن
به شمار ميرود .مضاف بر اينکه «نفس» به معناي «جان» اصطالح فلسفي است .بنابر اين
از اين آيه هم نميتوان ضمير ناخودآگاه را به وضوح برداشت نمود.
 .1,2,1,3موضوعشناسی ناقص
از آنجا که موضوع اصلي کتاب بررسي پديدهي ضمير ناخودآگاه با تعريف فرويدي از
منظر قرآن است ،بهتر بود نويسنده محترم نخست در مبحث موضوعشناسي و در متن خود
کتاب ،مفهوم ضمير ناخودآگاه را با تفصيل بيشتري بررسي کرده و سﭙس به ارائه و تحليل
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را متجلي ساخته است .قرآن وعده ميدهد که ما در آينده نزديک آيات خود را در جسم و

دالئل قرآني آن ميپرداخت .همچنين نويسنده در فصل اول بيان ميکند که موضوع کتاب،
بررســي مسألهي ضمير ناخودآگاه ِ مطرح در روانشناسي ،فلسفه و عرفان در قرآن است؛ 121
اما در سراســر کتاب از ضمير ناخودآگاه با تبيين فلسفي و عرفاني بحثي مطرح نيست و

تنها مفهوم روانشناختي آن بررسي و تحليل شده است .استنطاق نظر قرآن مستلزم بررسي
موضوعشــناختي دقيق از مفهوم ضميرناخودآگاه در سه ساحت روانشناختي ،فلسفي و

عرفاني است که در اين کتاب به خوبي انجام نگرفته است.

 .1,2,2مالحظات انتقادی نسبت به ديدگاه نويسنده کتاب دربارهی نظريه فرويد
ديدگاه نويســنده کتاب دربارهي ابعاد گوناگون نظريه فرويد از لحاظ مبنايي و روشي،
قابل انتقاد است .در اين راستا ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

 .1,2,2,1تعاريف مفاهيم نظريه فرويد
ارائــهي تعريف ناقص از برخي مفاهيم و ســازههاي مفهومي و تبيينهاي فرويدي از
انتقادات اين کتاب است .به عنوان مثال در چند جاي کتاب )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜال رک :ص ۲۳و ص،(۱۸۲
سطوح شخصيت (هشيار ،نيمههشــيار و ناهشيار) با سازههاي ساختاري شخصيت (بّن،

من و فرامن) خلط شــده است .سازههاي ســاختاري شخصيت در نظريه فرويد ،عبارت
است از ســازههاي مفهومي که ساختار شــخصيت ،يعني رفتارهاي تکرارشونده فرد را
توضيح ميدهد )ﺧﺪاﭘﻨاﻫﯽ ،۱۳۸۳ ،ص .(۴۴ســازهي مفهومــي وجود خارجي ندارد؛ (همان)
اما فرض آن به نظريهپــرداز کمک ميکند تا فرايندها ،کنشها و واکنشهاي رواني را از
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لحاظ سرمايهگذاري ليبيدويي در گسترهي بدن و روان توضيح دهد .در حالي که سطوح
شخصيت ،همان ناهشــيار ،نيمههشيار و هشيار است که سازههاي شخصيت را از حيث
پيدايي /ناپيدايي ،يعني ميزان قابل شناخت بودن يا نبودن براي خود فرد ،توصيف و تبيين
ميکند .به عبارت ديگر مفاهيم هشيار ،نيمههشيار و ناهشيار ،مفاهيمي انتزاعي (معقوالت
ﺛاني فلســفي) است که از ميزان و کيفيت در دســترس ذهن بودن عناصر رواني انتزاع
ميشــود؛ در حالي که ساختارهاي شــخصيت ،پديدههايي وجودي است؛ هر چند براي
اشاره به آن از سازههاي فرضي استفاده شده است.
 .1,2,2,2جبر روانشناختی در نظريه فرويد
بسياري از کساني که به ارزيابي نظريه فرويد پرداختهاند (و از جمله نويسنده کتاب) در

توضيح و تبيين جبر و اختيار از نگاه فرويد ،قضاوت درستي ارائه نکردهاند .معموالً در نقد
نظريه فرويد ،جبر روانشناختي با جبر فلسفي خلط شده است .جبر فلسفي عبارت از کنترل،
اعمال اراده و قدرت نيرو يا نيروهايي خارج از وجود انســان بر فرايندهاي روانشناختي و
اراده انسان اســت )مﻄﻬﺮی ،۱۳۷۲ ،ص(۲۹۷؛ در حالي که جبر روانشناختي به معناي هدايت
و کنترل فرايندهاي رواني فرد توســط مکانيزمهاي روانشناختي دروني خود فرد است؛ به
عبارت ديگر از نظر فرويد وقايع روانشــناختي هم به علل و هم به گذشــتهي فرد مرتبط

است و آنچه حاال و اکنون از فرد صادر ميشود ،در علل پيشين روانشناختي او ريشه دارد
)جان ﺑﺰرﮔﯽ ،۱۳۹۹۴ ،ص(۵۰؛ مگــر اينکه فرد از طريق روشهاي خودکاوي و روانتحليلي ،به
تعارضهاي دروني و مسائل گذشتهي خود بينش يافته و تعارضهاي گذشته را از بين ببرد.
به عنوان مثال اگر کسي قائل شود که نيرويي مانند ارادهي الهي يا فرشتگان يا شياطين بر اراده
و تصميم فرد تأﺛير تام داشته و او را به نحو عليّت تامه بر انجام کارها و گرفتن تصميمهايي
وادار ميکند ،به جبر فلسفي معتقد شده است .اما اگر معتقد باشد که شناختها ،گرايشها،

و ديگر ابعاد و فرايندهاي وجودي انســان ،که معموالً در زمانهايي نســبت ًا طوالني شکل
ميگيرد ،بر حاالت روانشناختي ،تصميمها و رفتارهاي هشيار کنوني فرد ،تأﺛير دارند ،از جبر
روانشناختي سخن گفته است (همان) .فرويد هيچگاه خود واژهي جبر را به کار نبرده؛ اما
به نظر ميرسد نزديکترين واژه به مفهوم جبر روانشناختي ،واژه اضطرار باشد .مضاف بر
اينکه حتي بر اساس انسانشناسي اسالمي ،اعتقاد به وجود جبر فلسفي در سطوح و ابعاد
وسيعي از وجود انسان ،قابل انکار نيست؛ چه رسد به اعتقاد به وجود جبر روانشناختي که
به روشــني ميتوان از آيات و روايات بر آن دالئلي ارائه نمود .فرويد اعتقاد دارد (و تا حد
زيادي هم صحيح است) که انسان به سبب پيچيدگيهاي روانشناختي در بسياري از موارد،
گرفتار جبر روانشــناختي اســت؛ يعني هرچند رفتارهاي خاصي را با انتخاب خود انجام
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تجارب فردي و اجتماعي ،حاالت خلقي (ناراحتيها ،خوشــحاليها) ،ارزشها ،نگرشها

ميدهد؛ اما گرايش به آن رفتارها و کشاندهشــدن به سمت آن رفتارها ،تحت تأﺛير عواملي 123
بيرون از ارادهي هشيار فرد است؛ عواملي که در ساختار و فرايندهاي رواني فرد وجود دارد،
ولي او از آن اطالع ندارد و اين موضوع از ديدگاه فيلســوفان مسلمان نيز تأييد شده است
)مﻄﻬﺮی ،۱۳۷۵ ،ص .(۲۲۷- ۲۲۵اين تبيين از جبر ،با جبر فلسفي که انسان را در برابر نيروهاي
بيرون از وجود خود ،دستبسته ،بي اراده و بياختيار ميداند بسيار متفاوت است .نمونهي
قابل فهم جبر روانشناختي ،1گرايشها ،نگرشها و رفتارهايي است که افراد در اﺛر تلقينها

 . 1جبر روانشناختي عبارت است از جبر رفتار به سبب وابستگي آن به علل انگيزشي .رفتار در خﻸ پديد نميآيد.
رفتار بر اســاس زنجيرهاي از علل اعدادي پديد ميآيد که حلقه نهايي آن اراده خود فرد اســت؛ اما اين اراده از

يا تبليغات رسانهاي از خود نشان ميدهند .قرآن کريم تصريح ميکند که هر انساني بر اساس
شاکلهاش ،يعني همان ساختارها و فرايندهاي نسبت ًا پايدار شخصيتياش ،که در طول زمان

شکل گرفته رفتار ميکند« :قل کل يعمل علي شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدي سبيال» )اﺳﺮاء:

 (۸۴اطالق آيه شريفه نشــان بر اين داللت دارد که اعمال انسان به صورت مطلق برخاسته
از شــاکله شخصيتي است؛ البته قطعه دوم آيه (فربکم اعلم بمن هو اهدي سبيال) به امکان
تغيير ساختار شاکله اشاره دارد؛ يعني انسان ميتواند شاکلهي شخصيت خود را تغيير دهد،
اما هر تغييري در شاکله به صورت جبر روانشناختي ،به رفتارهاي خاصي منتهي ميشود.
از سوي ديگر اعتقاد عميق فرويد به امکان درمان بيماران از طريق بينشيافتن به زمينههاي
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روانشــناختي بيماري و حل تعارضها و تضادهاي ناهشيار )دادﺳﺘان ،۱۳۸۳ ،ج ،۱ص۱۲۴؛ جان

ﺑﺰرﮔﯽ ،۱۳۹۴ ،ص ،(۵۲بهترين دليل بر عدم اعتقاد او به جبر فلسفي است .اساس ًا واژهي جبر در
متون روانشناختي به معناي ميزان کنترل آگاهانه ،ارادي و معطوف به آينده فرد بر رفتارهاي
خويش است )ﺷﻮﻟﺘﺰ ،۱۳۸۳ ،ص (۱۵۵و با مسألهي جبر در ادبيات فلسفي متفاوت است.
 .1,2,2,3مفهوم نهاد و مفهوم ناهشيار
از نگاه فرويد شــخصيت انسان از سه سطح هشــيار ،نيمه هشيار و ناهشيار تشکيل

ميشــود .بخش ناهشــيار براي خود فرد ،مطلق ًا قابل دسترس نيســت و اساس ًا وقتي نام

 124ناهشــيار بر اين سطح درست است که بالفعل براي خود فرد قابل شناخت و دسترسي
نباشد! اما بخشهايي از سطح ناهشيار وجودي توسط روان تحليلگر ماهر و با تجربه )جان
ﺑﺰرﮔﯽ ،۱۳۹۴ ،ص (۷۳و بر اســاس نگرشهاي ديني ما توسط پيامبران ،امامان و اولياي الهي

)مﺤﻤﺪی ری ﺷﻬﺮی ،۱۳۷۷ ،ص ،(۴۰۳۰- ۴۰۲۶قابل کشــف ،توصيف و تبيين است؛ هرچند هم
حلقههاي گذشته زنجيره علل ،آزااد نيست .البته انسان ميتواند در برخي از مواقع با ناديده گرفتن زنجيره علل
انگيزشــي ،رفتار کند ،اما اينگونه موارد بسيار نادر است .کميت و کيفيت دانش و اطالعات فرد ،نوع يادگيريها
و عادتها ،نگرشهاي القايي از ســوي محيط ،حاالت هيجاني ،عواطف و علل بســيار ديگر ،معموال اراده فرد
را تحت تأﺛير قرار داده و کنترل ميکنند .شايد يکي از علل اهميت نيت در نگرش اسالمي همين باشد که نيت
(زنجيره علل انگيزشــي) از خود عمل مهمتر است و اصال عمل ،با نيت معنا پيدا مي کند؛ وگرنه صورت عمل،
حتي اگر با اراده خود فرد محقق شود ،ارزش اخالقي ندارد!

بنابر نظر فرويد و هم بنابر اعتقاد ديني و فلسفي ما ،بخشهايي از ناهشيار همواره در ﻏيب
مطلق و تنها بر حضرت عالم الغيوب مکشوف است )ﻧﻤﻞ۶۵ :؛ ﻗﻤﯽ ،۱۳۷۸ ،ص .(۱۰۸مفاهيم
هشــيار ،نيمههشيار و ناهشيار در نظريه فرويد ،مفاهيمي اضافي است و تنها در اضافه به
خود شــخص معنا مييابد ،نه در اضافه به ﻏير او .ساختار سه بعدي شخصيت (بن ،من
و فرامن) )جان ﺑﺰرﮔﯽ ،۱۳۹۴ ،ص (۵۸- ۵۶در ســه سطح هشــيار ،نيمه هشيار و ناهشيار قرار
دارد؛ اما ســهم هر يک از ابعاد ساختاري ،نسبت به سطوح سه گانهي هشياري ،متفاوت
اســت .بخشهايي از «من» و «فرامن» در سطح نيمههشيار و هشيار قرار دارد؛ سهم «من»
از ســطح هشياري بيش از سهم فرامن است .سطح ناهشيار عالوه بر کشانندههاي «نهاد»،
مکانيزمهاي دفاعي «من» و بخشي از «فرامن» ،تعارضهاي رواني ناشي از سرکوبگري
«من» را در خود فرو ميبرد و به همين سبب ناهشيار ،سطح تشکيل عقدههاي رواني ،اميال
واپس رانده و پايگاه پديد آمدن اضطراب است )ﻫﻤان ،ص(۶۸-۶۵

نهاد در نظريه فرويد ،يکي از ســازههاي مفهومي تشکيل دهندهي ساختار شخصيت

است .از نظر فرويد نهاد کام ً
ال در سطح ناهشيار قرار دارد و خود فرد هرگز به حقيقت و
بنيادهاي بيولوژيک و رواشناختي آن هشيار نيست .اما تجليها و آﺛار آن را (که همان اميال
ﻏريزي و هيجاناتي مانند اضطراب اســت) در وجود خود احساس ميکند )ﻫﻤان ،ص.(۵۷
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است .سطح ناهشيار همهي ساخت «نهاد» و بخشهايي از «من» و «فرامن» را در بر گرفته

در اين کتاب در بسياري از موارد ،ميان سطوح و ساختارهاي شخصيت به صورت اعم و 125

نهاد و ناهشيار به صورت اخص ،تمايز روشني نهاده نشده و اين دو با هم خلط شدهاند.
 .1,2,1,5نيمههشياری و ناهشياری

در همــهي بخشها و مباحث کتاب ،مفهوم ناهشــيار با مفهوم نيمههشــيار در نظريه

فرويد خلط شده است .آنچه مجموعه مباحث کتاب اجماالً ميتواند اﺛبات کند ،پذيرش
مفهوم نيمههشــياري از منظر قرآن اســت .از اين رو آيات و رواياتي که به عنوان دالئلي

بر مفهوم ناهشــيار ،خصوص ًا با تعريف فرويدي آن مطرح شده ،بر مفهوم ضمير ناهشيار

چنان داللتي ندارد؛ آنچنانکه خود نويسنده هم در فصل هفتم به آن تصريح کرده است.

با اين وجود در پايان بيشتر مباحث کتاب چنين عنوان ميشــود که اين يا آن آيه اجماالً
بر وجود ناخودآگاه داللت ميکند! به عقيدهي نگارنده حتي اگر همهي آيات مورد بحث
را ناﻇر به مســأله ناخودآگاه بدانيم ،باز هم آنچه توســط اين آيات قابل اﺛبات اســت،
مفهوم نيمههشياري اســت نه مفهوم ناهشيار .مضاف بر اينکه در توضيح و تبيين نظريه
فرويد ،استفاده از واژهي ناهشــيار ،از واژهي ناخودآگاه گوياتر است؛ زيرا نظريه فرويد،
نظريهاي روانپويشــي اســت که در صدد تبيين و توضيح پويشهاي رواني ليبدويي و
ســرمايهگذاريهاي عاطفي در طول دوران رشد و شــکلگيري شخصيت است .واژهي
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ناخودآگاه بيش از آنکه به ساخت ،کنشها و واکنشهاي عاطفي روان ارتباط داشته باشد
به ساخت ذهني و شناختي ذهن مرتبط است.
 .1,2,2,4شرارت اخالقی در نظريه فرويد
نويســنده کتاب در مواردي )اﻋﺮاﻓﯽ ،۱۳۹۲ ،ص (۲۰۵ - ۲۰۲به اين نکته اشــاره کرده است
که فرويد وجود انســان را شر ميداند .آري! فرويد نهاد را حاوي نوعي شرارت ميداند؛
همانگونه که در فرهنگ قرآن «نفس اماره» داراي شــرارت معرفي شــده است (يوسف،
 )53اما شرارت نهاد ،از نوع شرارت اخالقي نيست؛ يعني نهاد آگاهانه به شرارت رفتاري

 126دست نميزند .اساس ًا نهاد ،فاقد عقالنيت است )جان ﺑﺰرﮔﯽ ،۱۳۹۴ ،ص (۵۷و هر چيزي که از

عقالنيت و اراده خالي باشــد ،رفتار اخالقي براي آن معنايي ندارد .نهاد در نظريه فرويد،

يکي از ابعاد ســه گانهي شخصيت انسان است ،نه همهي شخصيت انسان! از نگاه فرويد
انسان با نهاد ،يعني بنيادهاي بيولوژيک زيستي ،ﻏرائز جنسي و پرخاشگري به دنيا ميآيد.

قبل از آنکه دو بعد ديگر ســاختار شخصيت ،يعني «من و فرامن» شکل بگيرد ،نهاد همه

کارهي شخصيت است و از آنجا که نهاد ،از اصل لذت )ﺷﻮﻟﺘﺰ ،۱۳۸۳ ،ص (۵۹تبعيّت ميکند
و تنها خواســتار ارضاي فوري خواستههاي ﻏريزي است ،ممکن است ارضاي تمايالت

خود را از راههايي دنبال کند که با واقعيت زندگي و نظام اخالقي جامعه متعارض باشــد
و از اين جهت ،جريان کنشوري نهاد شــرورانه محسوب شود .اما شرارت نسبي «نهاد»،

شر تلقي کنيم .فرويد
آگاهانه نيست تا آن را شرارت اخالقي بناميم و انسان را موجودي ّ
معتقد است ساختار کامل شخصيت انسان وقتي محقق ميشود که «من» (مدير شخصيت)

و «فرامن» (بعد اخالقي شخصيت) شــکل گرفته و تمايالت و رفتارهاي فرد با تنظيم و
مديريت «من» ،يعني همان بُعد عقالني شــخصيت ،هدايت و کنترل شــود (خداپناهي،

 ،1383ص .)47فرويد شــکلگيري «من» و «فرامن» در شخصيت انسان را براي سعادت
فرد و جامعه ضروري ميداند .البته فرويد به ارزشهاي معنوي و فرامادي معتقد نيســت
ميداند؛ اما معتقد است که الزامات زندگي اجتماعي ،فرهنگ و تمدن ،سعادت انسان را در
چارچوب مصلحتانديشيهاي «من» و وجدان اخالقي و آرمانگراييهاي متعادل «فرامن»
قرار داده است )ﻫﻤان ،ص .(۵۴-۵۳بنابر اين نسبت دادن اعتقاد شرارت انسان به فرويد ،بدون
تبيين دقيق و مبنايي آن ،قابل قبول نيست.
 .1,2,2,5ﻏريزهی جنسی در نگاه فرويد
ﻏريزهي جنسي يا ﻏريزهي حيات در نگاه فرويد در حقيقت همان قوهي شهويه در کالم

فالسفه اسالمي و معارف و آموزههاي اسالمي است .از ديدگاه فرويد ﻏريزه جنسي نامي
براي همهي اميالي است که از احساس نياز به درک لذتهاي بدني و رواني ناشي ميشود.
ميل به خوردن ،آشاميدن ،خواب ،هوا ،دما ،نوازش ،امنيت و ﻏيره همه از مصاديق ﻏريزه
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و از اين رو ســعادت طبيعي انسان را در لذتجويي حداکثري از تمايالت ﻏريزي خود

جنســي در اين نظريه است .ﻏريزهي جنسي يا ﻏريزهي حيات ،به مجموعه کشانندههايي 127
اطالق ميشــود که بقا فرد و نوع انسان به آن وابســته است )ﺧﺪاﭘﻨاﻫﯽ ،۱۳۸۳ ،ص۴۸؛ ﺷﻮﻟﺘﺰ،

 ،۱۳۸۳ص .(۵۶بنابر اين ﻏريزهي جنســي يا ﻏريزهي حيات ،بــه اموري مانند نياز به آب،
ﻏذا ،دما ،هوا و امور ديگري اطالق ميشود که بقاي شخص و نوع به آن وابسته است و
کشانندهي جنسي ،به معناي گرايش به جنس مخالف و سکس ،يکي از مصاديق ﻏريزهي

جنســي و البته از مصاديق مهم آن اســت؛ ﻏريزهاي که در آموزههاي اسالمي زير عنوان

قوهي شهويه )ﺧﻤﯿﻨﯽ ،۱۳۷۱ ،ص (۱۴به آن اشاره شده و مسأله ﻏريزهي جنسي و امور مربوط
به آن از قبيل ازدواج ،انتخاب همســر ،فرزندآوري ،اخالق جنسي و ﻏيره از مسائل مهم

فقهــي ،اخالقي و تربيتي مرتبط با آن اســت )رک :ﺣﺮ ﻋامﻠﯽ ،۱۴۰۹ ،ج۱؛ ﺻاﻧعﯽ۱۳۴۶،؛ ﭘاکﻧﮋاد،

۱۳۷۶؛ ﺣﺴﯿﻦزاده ،۱۳۹۳ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم( .همانگونه که نميتوان اســالم را به سبب توجه عميق و
گسترده به ﻏريزهي جنسي و مسائل مرتبط با آن ،به جنسيتزدگي متهم کرد ،بلکه اين امر
را نشانهي واقعنگري و جامعيت اسالم برشمرده و اسالم را به اين سبب ميستاييم ،نظريه
فرويد را هم نميتوانيم به جنســيتزدگي ،به معناي نکوهيدهي آن متهم سازيم .در فصل
هفتم کتاب ،نويســنده همانند برخي ديگر از انديشمندان ،با برداشتي متفاوت از مقصود
فرويد از مفهوم ﻏريزهي جنســي ،فرويد را به اصل قراردادن ﻏريزهي جنســي به معناي
خاص ،در سازمان شخصيت انسان متهم کردهاند ،که انتساب درستي نيست.
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 .1,2,2,6روششناسی فرويد از خاستگاه پوزيتويسم منطقی
يکي از نقدهاي کتاب به نظريه فرويد ،نقد روش فرويد اســت )اﻋﺮاﻓﯽ ،۱۳۹۳ ،ص.(۱۷۶

نويســنده با اشــاره به نقدهايي که روانشناســان پس از فرويد به روش تحقيق او وارد
کردهاند ،روش تحقيق وي را به صورت تلويحي زير سﺆال برده است .اين در حالي است
که نويسنده محترم به عنوان يک متفکر مسلمان ،فيلسوف و مفسر قرآن کريم نميتواند با
استناد به نظر روانشناسان تجربهگرا (پوزيتويستها) به روش تحقيق علمي فرويد انتقاد
کند؛ زيرا نقد روششــناختي به فرويد همواره از خاستگاه پوزيتيويسم منطقي و اصالت

 128تجربه صورت گرفته است؛ در حالي که اين پارادايم معرفتشناختي هرگز مقبول نويسنده
نيســت .نظريه فرويد در باب ساختار ،سطوح و تحول پويشي شخصيت انسان ،نظريهاي
شبه فلسفي است .فرويد با تکيه بر مشاهدات باليني ،استفاده از مفاهيم فلسفي ،فيزيکي و
زيستي و کاربست روش سبر و تقسيم عقالني نظريهاي در باب شخصيت و رفتار انسان

طراحي کرده است )ﺧﺪاﭘﻨاﻫﯽ (۴۵-۴۲ ،۱۳۸۳ ،همانگونه که يک فيلسوف يا عارف ميتواند

با بصيرت عقالني ،ذوقي و عرفاني آگاهيهايي به دســت آورد که خود يا ديگران بعدها
بتوانند آن را با استداللهاي قويتر فلسفي و شهودهاي مکرر عرفاني يا آموزههاي قطعي
درون ديني تأييد کنند ،يک روانشــناس هم ممکن اســت با بررسي چند مورد از افراد،

هرچند بيمار و تلفيق ديدگاههاي فلسفي ،به بصيرتهايي دربارهي شخصيت انسان دست

يابد که بعدها به واســطهي تحقيقات تجربي تأييد ،رد و يا اصالح شود .نکته مهم و قابل
توجه اين اســت که نظريه فرويد يک تحقيق ميداني و تجربي دربارهي مســأله خاص و
جزئي نيســت؛ بلکه نظريهاي دربارهي نظام شخصيت و رشد رواني انسان است .اساس ًا

نظريههــاي کالن نميتواند صرف ًا محصول پژوهشهاي تجربي باشــد .نظريهها در واقع
خالصهکنندهي دادههاي پيشــين و يا پيشــنهاداتي مفيد براي پژوهشهاي پسين هستند.
هيچ نظريهي روانشناختي از ابتدا بر اساس پژوهشهاي تجربي صرف ايجاد نشده ،بلکه
شــده اســت .البته يکي از نقصهاي نظريه فرويد در چارچوب پارادايم معرفتشناسي
پوزيتويســمي ،اين است که اين نظريه به سبب مفاهيم و تبيينهاي خاص ،ﻇرفيت کمي
براي راه انداختن پژوهشهاي تجربي دارد؛ اما اين امر تنها در آن پارادايم معرفتشناختي،
نقص به شــمار ميرود و ممکن است در پارادايم معرفتشناسي مقبول ما از اين جهت،
چنين نقصي بر نظريه فرويد وارد نباشد.
 .1,2,2,7نمونههای بالينی فرويد
مﺆلف کتاب با اشــاره به انتقادات برخي از روانشناسان ،نظريه فرويد را به سبب کار
بر روي بيماران و نظريهپردازي با تکيه بر کار درمانگرانه و باليني نکوهش کرده اســت؛
در حالي که شــيوهي فرويد نه تنها شيوهي ﻏلطي نيست ،بلکه از شيوههاي معتبر و مفيد
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پس از ارائه از سوي نظريهپرداز ،به واسطهي پژوهشهاي بعدي اﺛبات يا ابطال يا اصالح

عقالني اســت و در فلســفه ،اخالق و تربيت کارآيي زيادي دارد .اين روش همان روش 129
شــناخت مفاهيم و پديدهها از طريق شــناخت ضدهاي آنها (تعرف االشياء باضدادها)
اســت .بسياري از آگاهيها و دانستههاي بشــر در حوزهي پزشکي ،سالمت و بهداشت

روانــي حاصل کار بر روي بيماران و بررســي اختالالتي بوده که آﺛــار و پيامدهاي آن،
دانشمندان را به وضعيت سالمت و تعادل بدني و رواني راهنمايي کرده است .روش باليني

فرويد و کار با بيماران ،روش کاملي نيست و اگر همزمان بر روي انسانهاي سالم هم کار
باليني انجام مــيداد ،بصيرت عقالني و نتائج تحقيق او از اعتبار بيشتري برخوردار بود.

روش بررسي حاالت مرضي براي تبيين حاالت سالمت ،از روشهاي پرکاربرد در آيات

قرآن و روايات اسالمي است .در آيات و روايات بسياري مشاهده ميشود که خداي متعال
و پيشــوايان دين با توصيف و تبيين حاالت انسانهاي بيمار ،از لحاظ اخالقي ،رفتاري،
فکري و عاطفي مخاطبان خود را به فهم و درک وضعيت سالمت و صحت شخصيت و
رفتار انساني راهنمايي کردهاند )رک :مﻨاﻓﻘﻮن۸ - ۱ :؛ ﺑﻘﺮه۲۰ - ۶ :؛ ﻧﺴاء۱۴۶ - ۱۳۷ :؛ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ

ﺻﻔات مﻨاﻓﻘان( .توجه صرف به وضعيت انســانهاي سالم ،بصيرت روشن و آگاهي کاملي
براي بشــر به دنبال ندارد .علوم و فنون بشــري بيش از آنکه براي تبيين و توضيح امور
بهنجار پديد آمده باشــد ،براي حل مشکالت و شناخت و رفع نابهنجاريهاي بشر پديد
آمده اســت .جالب اســت توجه کنيم قرآن کريم هدف از برانگيختن پيامبران و فرستادن
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن

کتابهاي آســماني را رفع خصومتها واختالفات پيش آمده در ميان بشر معرفي کرده
است )ﺑﻘﺮه.(۲۱۳ :
 .1,2,2,8ناهشيار از نظر فرويد
نويســنده کتاب در ارزيابي نظريه فرويد تصريــح ميکند که از نظر فرويد ،ناخودآگاه
امري مطلق است و هرگز به آن دسترسي نيست و نظر فرويد را بر اساس دليل فلسفي
(علم حضوري فرد به خود) و دليل قرآني (بل االنسان علي نفسه بصيره) نادرست ميداند!

)ص (۱۹۶-۱۹۰به نظر ميرســد اين نقد هم به نظريه فرويد وارد نيســت؛ زيرا اوالً فرويد،

 130سطح ناهشيار را نسبت به خود فرد ،ناهشيار ميداند نه به صورت مطلق! چرا که اساس ًا اگر
آن سطح روان نسبت به خود فرد ناهشيار نباشد ،اص ً
ال ناهشيار نخواهد بود؛ بلکه هشيار

يا نيمههشــيار است .ﺛاني ًا فرويد و ديگر روانتحليلگران معتقدند ميتوان با روش تحليل
روان (تداعي آزاد ،تحليل رؤياها ،هيﭙنوتيزم و ﻏيره) ،بخش ناهشيار را تا حد قابل توجهي

به هشــيار تبديل کرد و از اين رو سطح ناهشيار ،در نظريه فرويد نسبي است )جان ﺑﺰرﮔﯽ،

 ،۱۳۹۴ص۱۰۰-۸۶؛ دادﺳﺘان ،۱۳۸۳ ،ص .(۱۲۴بر همين اســاس ،فرويد ســالها با خودکاوي و

تحليل افکار و خوابهاي خود به دنبال کشف ناهشيار وجود خود بود )ﺷﻮﻟﺘﺰ ،۱۳۸۳ ،ص(۵۳

و اگر از نظر او ناهشــيار ،مطلق ًا قابل دسترس نبود ،هيچگاه به خودکاوي و تحليل خود

نميپرداخت! ﺛالث ًا دليل فلسفي علم حضوري انسان به خود و آيه شريفه ،داللتي بر مدعاي

نويســنده ندارد؛ زيرا علم حضوري انسان به خود ،به صورت اجمالي است نه به صورت
تفصيلي و تا زماني که علم حضوري در سطح اجمال است ،در دسترس هشياري نيست
و وقتي صورت تفصيلي مييابد ديگر جنس ناهشــيار نخواهد بود ،بلکه کام ً
ال هشيارانه

است .مضاف بر اينکه علم حضوري اجمالي انسان به خود ،از سنﺦ نيمههشيار است که
با تأمل و تفکر قابل دسترسي است نه از سنﺦ ناهشيار .ديگر اينکه آيه «بل االنسان علي
نفســه بصيره» ،بر بصيرت انسان به شناختها ،گرايشها ،تصميمها و رفتارهاي خود در
تراشــي انسان سخن گفته شده و روشن اســت که انسان همواره براي توجيه تصميمها،
نگرشها و رفتارهاي هشيار و نيمههشيار خود ،به عذر تراشي رو ميآورد؛ نه چيزهايي که
از آن هيچ اطالع و آگاهياي ندارد!
 .1,2,2,9عوامل شخصيت از نگاه فرويد
نويســنده معتقد است که از نظر فرويد شخصيت انسان تک عاملي است )ص( ۲۰۰؛ به
نظر ميرســد اين سخن هم صحيح نيست .فرويد شخصيت انسان را سه عاملي ميداند؛
هرچند از نظر او عامل «نهاد» ،فطري و دو عامل «من» و «فرامن» اکتسابي است .انسان سالم
از نگاه فرويد ،انساني است که عوامل سه گانهي شخصيتش ،با مديريت قوي و هوشمندانه
«من» به تعادل با ﺛبات رسيده باشد )ﺧﺪاﭘﻨاﻫﯽ ،۱۳۸۳ ،ص .(۴۷از منظر آموزهها و عقائد ديني
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سطح هشيار و نيمههشيار داللت دارد ،نه بر سطح ناهشيار؛ چرا که در آيهي بعد ،از عذر
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به قواي متعالي نفس ،ميتواند به مراتب باالتر ارتقا يافته و شخصيتي متعادل و با ﺛبات پيدا
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َ ُ

ً
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ْ ْ
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ً َ ُ
ُ َ
َ ُ
َ َ
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)إِن ِ
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ﺮﺴ * إِﻻ اﺬﻟِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ) (...ﻋﺼﺮ) ،(۳ -۲ :إِن اﻨﻟﻔﺲ
أن رآه اﺳــﺘﻐﻰﻨ( )ﻋﻠﻖ) ،(۷-۶ :إِن ِ
اﻹ�ﺴﺎن ﻟ ِﻲﻔ ﺧ ٍ
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ﺎ�ﺴﻮءِ إِﻻ َﻣﺎ َرﺣ َِﻢ َر� ) (...ﯾﻮﺳﻒ (۵۳ :و تعابير فراوان ديگر ،به روشني بر عامليت بالفعل
ﻷﻣﺎرة ﺑ ِ

نفس اماره در سازمان شخصيت از منظر قرآن کريم ،انسان داللت ميکند .تفاوت ميان نگاه
ديني و نگاه فرويد در خاستگاه اصلي «من» و «فرامن» است ،اما از نگاه اسالم فطرت الهي

و تربيت ربوبي است )روم (۳۰ :هر چند ممکن است فرايند رشد آن در اﺛر عامليت والدين،
جامعه و خود فرد به انحراف کشانده شود )مﺠﻠﺴﯽ ،۱۴۰۳ ،ج ،۳ص(۲۸۶؛ ولي از نظر فرويد،
خاستگاه «من» ،تدبير ناهشيار «نهاد» براي فرار از تنبيه جامعه و خاستگاه «فرامن» ،تربيت
والدين و نفوذ هنجارهاي اجتماعي است )ﻫاﻟﺠﯿﻦ و وﯾﺘﺒﻮرن ،۱۳۸۳ ،ج.(۱۸۴ ،۱

 .1,2,2,10سهم من و فرامن در ساختار شخصيت
چنانکه پيشتر به اجمال گفته شد ،از نظر فرويد «نهاد» (يا همان نفس اماره در ادبيات
ديني) )ﯾﻮﺳﻒ (۵۳ :سلطهي نيرومندي بر کل شخصيت انسان دارد .يعني انسانها از وجود
نهاد و کنشها و واکنشهاي آن آگاهي ندارند .اساس ًا نهاد از مکانيزمهاي پيچيده و ناپيدايي
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متشــکل است که آگاهي و ارادهي انسان در ساخت و کنشوري آن دخالتي ندارد .نظريه
فرويد ،نظريهاي در باب واقعيت شــخصيت انســان است؛ نه نظريهاي تربيتي و اخالقي!
در اين نظريه اگر از نفوذ و ﻏلبهي نهاد بر شخصيت انسان سخن گفته ميشود ،وضعيت
معمول و روند عادي پويشهاي رواني انســان توصيف و تبيين شــده است؛ نه وضعيت
مطلوب و آرماني شخصيت! نظريه فرويد نظريهاي روانشناختي است نه نظريهاي در باب
اخالق هنجاري .بنابر اين توقع اينکه نظريهپرداز ،سهم بيشتري به «من» يا «فرامن» بدهد
و از سهم «نهاد» بکاهد ،توقع نادرستي است .در آيات و روايات ديني توصيفات فراواني

 132از اين دســت وجود دارد که اکثر انسانها فاسقانه زندگي ميکنند )ماﺋﺪه ،(۴۹ :مردم بندهي
دنيا و لذتهاي دنياياند )مﺠﻠﺴﯽ ،۱۴۰۳ ،ج ،۷۵ص ،(۱۱۷بسياري از انسانها مانند چهارپايان،
بلکه گمراهتر از چهارپاياناند )اﻋﺮاف ،(۱۷۹ :اندکي از انســانها اهل ايمان و عمل صالحاند
)ص ،(۲۴ :انســانهاي سﭙاســگزار در اقليتاند )ﺳﺒﺄ ... ،(۱۳ :؛ اگــر اين آيات و روايات بر

چيزي ﻏير از ســلطهي بنيادهاي زيستي و جنبههاي حيواني و مادي وجود اکثر انسانها،

بر کليت وجودشــان داللت ميکند ،آن امر چيســت؟! در نظريات فلسفي هم ميتوان به

خوبي ســير تکامل انسان را از مادهي محﺾ و «نهاد» خالص به اوج قلهي کمال معنوي
و اخالقي مشــاهده کرد .نظريه حرکت جوهري مالصدرا هم تاييد ميکند که انسان ابتدا
مادهي محﺾ است و جنبههاي حيواني در او بالفعل وجود دارد و در سير تکامل اخالقي

و معنوي ،جنبههاي متعالي در وجودش شــکوفا ميشود )مﺆمﻨﻮن .(۱۴- ۱۲ :مالصدرا معتقد
است که اکثر انسانها نميتوانند به مرحلهي کمال عقالني نائل شوند و در همان مرحلهي
کمال خيالي متوقف ميشوند )مﻄﻬﺮی ،۱۳۷۵ ،ص .( ۲۵۹- ۲۵۸فرويد نيز با زبان روانشناسي
به همين نکته اشاره ميکند که آنچه در مرحلهي آﻏازين حيات انسان فعليت دارد ،بنيادها
و کنشهاي زيستي و حيواني است و بعدها در سير تحول انسان و با سرمايهگذاريهاي
انرژي رواني« ،من» يا همان عقالنيت ،و «فرامن» يا همان اخالق شــکل گرفته و سازمان

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮي

بررسي کتاب ضمير ناخودآگاه در قرآن ،نشان ميدهد که اين اﺛر با وجود تالش ستوده
در تفسير و تحليل موضوع و ارائهي مباحث دقيق تفسيري ،داراي اشکاالت روشي ،مبنايي
و محتوايي است .در بخش روشي ،بيتوجهي به سياق سوره ،سياق آيات و سياق جمالت
و نيز عدم جامعيت در بررسي احتماالت تفسيري از اشکاالت کتاب در مباحث تفسيري
اســت .کتاب در بخش ارزيابي نظريه فرويد هم از لحاظ روشي و مبنايي اشکاالتي دارد.

اوالً نويســنده در نقد نظريه فرويد از روش يکســاني بهره نميبرد و هر بخش از نظريه

فرويد به روش متفاوتي (فلسفي ،قرآني ،شهودي و علمي) نقد و تخطئه شده است .ﺛاني ًا
مباني نويسنده در ارزيابي نظريه فرويد منقح نيست؛ مث ً
ال نقد روششناسي فرويد با تکيه

بر پوزيتويسم منطقي صورت گرفته است؛ در حالي که يقين ًا نويسنده محترم چنان پارادايم

معرفتشناختي را قبول ندارد .ﺛالث ًا به نظر ميرسد برداشتهاي نويسنده محترم از برخي

مفاهيم و تحليلهاي فرويدي ،ناقص بوده و بالتبع ،نقدهاي ايشــان از قوت الزم برخودار
نيســت .رابع ًا گاهي حيطههاي علمي و فلسفي با هم خلط شده است .نويسنده با ذهنيت
فلسفي به مفاهيم و سازههاي روانشناختي نظر کرده و به همين سبب مفاهيمي مانند جبر
فلسفي با جبر روانشناختي و شرارات هستيشناختي با شرارت اخالقي در موضوع نهاد
اشتباه شده است .بر اين اساس به نظر ميرسد در اين کتاب ،روش استنطاقي شهيد صدر
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روان ،به پوياييهاي کاملتر و واالتري دست پيدا ميکند.
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(عليه الرحمه) با معيارهايي که خود ايشــان مطرح کرده با دقت و ﻇرافت مطلوب به کار
گرفته نشده است .بررسي دقيق ادبيات علمي و طراحي پرسشهاي دقيق از معيارهاي مهم
در نظريهي استنطاق شهيد صدر است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .1قرآن کریم

 .2نهج البالغه

 .3اعرافی ،علیرضا» ،)1392( .ضمیر ناخودآگاه در قرآن« ،قم :نشر مﺆسسه اشراق و عرفان.
بررسی.و.نقد.کتاب.ضمیر.ناخودآگاه.در.قرآن

134

 .4انیس ،ابراهیم و دیگران1312( .ق)» ،المعجم الوسیط« ،قم :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .5بابایی ،علی اکبر» ،)1394(.قواعد تفسیر قرآن« ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .6بیریا ،ناصر و همکاران» ،)1382( .رشد با نگرش به منابع اسالمی« ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .7پاکنژاد ،سیدرضا» ،)1376( .ازدواج مکتب انسانسازی« ،قم :انتشارات اخالق.

 .8جان بزرگی ،مسعود» ،)1394( .نظریههای بنیادین روان درمانگری و مشاوره« ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .9حرعاملی ،محمد بن الحسن1391( .ق) وسائل الشیعه ،بیروت :دار احیا التراث.

 .10حسینزاده ،علی» ،)1393( .همسران سازگار« ،قم :انتشارات مﺆسسه امام خمینی.
 .11خداپناهی ،محمدکریم» ،)1383( .انگیزش و هیجان« ،تهران :سمت.

 .12خمینی ،روح الله» ،)1371( .شرح چهل حدیث« ،بیجا ،قم :انتشارات مﺆسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .13دادستان ،پریرخ» ،)1383( .روانشناسی مرضی تحولی« ،ج  ،1تهران :سمت.

 .14شــاملی ،عباســعلی » ،)1383( .در جست و جوی کشــفی نو از روششناسی پژوهش در علوم انســانی و اجتماعی« ،مجله
معرفت ،قم :مﺆسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .15شولتز ،دووان» ،)1383( .نظریههای شخصیت« ،ترجمه یوسف کرمی و همکاران ،تهران :نشر ارسباران.
 .16صانعی ،صفدر» ،)1346( .بهداشت ازدواج از نظر اسالم« ،مشهد :ناشر کتابفروشی جعفری.

 .17صدر ،ســید محمدباقر( ،بیتا)» ،المدرســه القرآنیه :التفســیر الموضوعی و التفســیر التجزیئی فی القرآن الکریم« ،بیروت:
دارالتعارف.
 .18طیب حسینی ،سید محمود» ،)1395( .پیامبر اندیشناک خالفت« ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .19قمی ،شیخ عباس» ،)1378( .مفاتیح الجنان« ،قم :مﺆسسه پاسدار اسالم.
 .20کراجکی ،محمد بن علی1410( .ق)» ،کنز الفوائد« ،قم :بیجا.

 .21مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی1403( .ق)» ،بحار اﻷنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار« ،بیروت :داراحیاء التراث.
 .22محمدی ری شهری ،محمد» ،)1377( .میزان الحکمه« ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،قم :انتشارات دارالحدیث.
 .23مطهری ،مرتضی» ،)1372( .مقدمهای بر جهانبینی اسالمی« ،تهران :انتشارات صدرا.
 .24مطهری ،مرتضی» ،)1375( .انسان کامل« ،تهران :انتشارات صدرا.

 .25مطهری ،مرتضی» ،)1375( .مقاالت فلسفی« ،تهران :انتشارات صدرا.

 .26معرفت ،محمد هادی1415( .ق)» ،التمهید فی علوم القرآن« 6 ،جلدی ،قم :مﺆسسة النشر االسالمی.

 .27هالجین ،ریﭽاردپی؛ ویتبورن ،سوزان» ،)1383( .آسیبشناسی روانی« ،ترجمه یحیی سیدمحمدی ،تهران :نشر روان.
پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.
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