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۱۱

سخن مؤسسه 

پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، رسالت حوزه های علمیه را دو چندان کرده 

اســت؛ نظام اســامی برای تأمین پشتوانه ی تئوریک خود به منظور تصمیم گیری و 

اجــرا بایــد مبانــی علمــی الزم را در اختیار داشــته باشــد، و این عرصه ای اســت که 

حــوزه ی علمیــه در کنــار دیگــر مجامــع علمی باید در آن نقش فعال داشــته باشــد؛ 

زیرا بدون گسترش مرزهای علوم اسامی به مباحث نوپدید و تولید علوم انسانی 

بــا رویکــرد اســامی، ایــن نیاز پاســخ مناســب نمی یابد. ضــرورت مجاهــدت علمی 

به منظور پاســخگویی به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه ی دینی، آنگاه به اثبات 

می رسد که در نظر داشت؛ اوالً تحوالتی جدید در مجموعه ی دانش بشری، به ویژه 

علوم انسانی رخ داده است، ثانیا زندگی انسان معاصر به واسطه پیشرفت در علوم 

و فناوری های جدید، دستخوش تطوراتی شگرف شده است، ثالثا شکل گیری نظام 

اســامی، فرصــت مناســبی را فراروی جامعــه ی دینی قرار داده اســت تا به اهداف 

خود دست یابد؛ از این رو سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی حوزوی به منظور 

توانمندسازی نظام اسامی در این باره ضروری می نماید.
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»موسســه اشــراق و عرفــان« که فعالیت خود را از ســال 1386 بــا نظارت علمی 

و ریاســت عالــی آیت اللــه اعرافــی آغــاز کرده اســت، در عین تأکید بــر اصالت های 

حــوزوی، ســعی در رفــع نیازمندی هــای معرفتــی انســان معاصــر دارد؛ از ایــن رو 

مأموریت هــای خــود را »پژوهــش در زمینــه ی فقه هــای نو و فلســفه های مضاف بر 

مبنــای روش اجتهــادی در راســتای نظــام ســازی اســامی« ، »پرورش پژوهشــگران 

صاحب نظر در عرصه ی فقه های نو و فلســفه های مضاف و نظام ســازی اســامی« و 

»اسامی ســازی علوم انســانی« قرار داده اســت تا بتواند به ایفای نقشــی مؤثر در 

این مجال بپردازد.

دســتیابی به تعلیم و تربیت اســامی، با بهره گیری از منبع غنی معارف الهی 

»قــرآن کریــم« اســت کــه بــه ســرمنزل مقصــود می رســد؛ این امــر، ضــرورت تاش 

علمــی برای »تفســیر تخصصی قرآن« را توجیــه می نماید تا با کنار هم نهادن نتایج 

پژوهش های تفســیر تربیتی قرآن کریم و احادیث شــریفه و نیز فلســفه اسامی، راه 

برای طراحی »نظام تربیتی اســام« هموار شــود. اســتاد اعرافی در جلسات درسی 

کــه بــا عنوان »تفســیر تربیتی« تشــکیل دادنــد، تأمین ایــن پیش نیاز اساســی نظام 

تربیتی اسام را دنبال نمودند.

»مؤسســه اشــراق و عرفان« برخود الزم می داند از حضرت آیت الله اعرافی که 

بــا دروس تفســیر تربیتــی قــرآن و بــذل عنایــت در نظــارت و ارزیابی نهایــی، امکان 

تولید این اثر را فراهم آورده اند، تشــکر کند. همچنین از تاش های حجت االســام 

ســیدنقی موســوی، در تقریر این اثر و نیز از زحمات حجت االســام صمد سعیدی 

در ارزیابی این اثر تقدیر می شود. 

امید اســت صاحب نظران و اندیشــوران حوزه و دانشــگاه، موسســه ی اشــراق و 

عرفان را به منظور بهبود تولیدات علمی آینده، از نظرات و پیشــنهادات ســازنده ی 

خود محروم نسازند.
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پیش گفتار

قــرآن کریــم، بزرگ تریــن معجــزه  پیامبر اســام؟ص؟و معارف بلنــد آن، در علوم 

اسامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شکل گیری دانش تفسیر قرآن، تاریخی 

بــه درازای عمــر دیــن اســام دارد. تفســیر قــرآن در یــک نــگاه کان به دو شــاخه یا 

رویکرِد »تفسیِر ترتیبی« و »تفسیر موضوعی« تقسیم می شود. موضوعات متنوعی 

را می توان در سایه آیات قران کریم مورد توجه قرار داد. موضوعاِت مصّرح در قرآن 

کریم، راحت ترین و پرشــمارترین گونه تفســیر موضوعی اند؛ مانند آنکه با گردآوری 

مجموعه آیاِت مرتبط با قیامت و احوال آن، پژوهشی قرآنی درباره قیامت و  احوال 

آن تنظیــم شــود؛ امــا با دگردیســی موضوعــات زمانی و مکانی و تحــوالِت هر عصر، 

موضوعاتــی غیرمصــّرح و غیرمنصــوص در قرآن، ذهِن قرآن پژوهان و مفســران را به 

خــود مشــغول می کنــد تا »اعجــاز علمی« قــرآن را در این موضوعات بررســی کند. 

از ایــن منظر، »تفســیِر علمی« قرآن به شــاخه هایی همچون تفســیِر روان شــناختی، 

جامعه شناختی، مدیریتی، اقتصادی، تربیتی، سیاسی و.... قابل تقسیم است.
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»ضمیــر ناخــودآگاه« از مباحــث مهم و مــورد توجه در مجموعه علوم انســانی 

به ویــژه در روان شناســی اســت کــه رّدپــای آن را در شــاخه های مختلــف می تــوان 

مشــاهده کــرد؛ بــا این توضیح کــه بحث از وجود الیه هــای نهان در وجود انســان با 

مباحِث انسان شــناختی و علم النفس فلســفی گره خورده و ممکن اســت در اندیشه 

عرفانی فلســفی و نیز ســنت اســامی بــه بحثی انتزاعــی تبدیل و حداکثــر به دایره 

نخبگانــی اعــم از فاســفه، عارفــان و اسام شناســان محــدود شــده باشــد؛ امــا در 

منظومه علوِم انسانی، این بحث در شاخه های مختلف علوم انسانی منعکس شده 

و مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. اساســاً یکی از تمایزات علوم انسانی، تاش این 

علوم برای عملیاتی سازی دستاوردهای پژوهشی است. 

نشــان گاِن نهانخانــه ذهن و ضمیر انســان و تــاش برای اثرگذاری و بازشناســی 

تأثیرات عمدی و غیرعمدی بر آن در دانِش تعلیم و تربیت به خوبی دیده می شود؛ 

آنجا که در حوزه برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی از برنامه درسی پنهان،1 

برنامه درسی نامرئی2 و نیز ضمنی،3 غیررسمی،4 غیرمستقیم5 و ناخودآگاه6 سخن 

به میان می آید. همچنین در دانش تبلیغات، روان شناسی تبلیغات، مدیریت به ویژه 

شــاخه هایی همچون بازاریابی، از پیاِم پنهاِن تصاویر، رنگ ها، موســیقی و کلمات و 

تأثیــر آن بــر ناخودآگاه مشــتریان و مخاطبان و میزان اثربخشــی پیام های پنهان در 

تصمیم ســازی و رفتارســازی آنان گفت وگو می شود. دامنه این بحث به شکل کامًا 

کاربــردی و عملیاتی و بســیار مؤثر، در تبلیغــات تجاری7 و پیام های بازرگانی و نیز 

1.Hidden Curriculum.

2.Invisible Curriculum.

3.Implicit.

4.Informal.

5.Indirect.

6.Unconscious.

7.Advertisment.



۱۵
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تبلیغــات سیاســی و اجتماعی دولت ها )پروپگاندا( 1 و نیــز عرصه های جنگ روانی، 

جنگ اعصاب و جنگ نرم2 کشــانده می شــود. در روان شناســی اجتماعی و روابط 

میان فردی از زباِن بدن3 و تأثیرات آن بر ناخودآگاِه دیگر انســان ها بحث می شــود. 

همچنین در ابتدای این فهرست باید از مباحث طوالنی روان شناسی شخصیت در 

باِب ناخودآگاه و اقسام آن )ناخودآگاِه غریزی، جمعی و متعالی بنا بر دیدگاه های 

فروید، یونگ و فرانکل( نام برد.

کتاب حاضر با نظرداشــِت اهمیت تفســیر علمی به ویژه تفســیر روان شــناختی 

قــرآن کریم و نیز با یادداشــِت اهمیِت »ضمیر ناخــودآگاه« با تمرکز بر نظریه فروید 

درصدد اســت نظریه فروید مبنی بر الیه های شــخصیت انســان و ضمیر ناخودآگاه 

و نیز دیدگاه عارفان مســلمان مبنی بر »لطائف ســبع« را به آیات قرآن کریم عرضه 

کنــد؛ از ایــن رو، پــس از بیــان کلیــاِت پژوهش، بــا واکاوی پنج دســته از آیات قرآن، 

مدلول ها و برداشت ها را کنار هم نهاده و جمع بندی ای را از آن ارائه داده و سپس 

به شــکل ویژه، به بازخوانی و ارزیابی نظریه فروید با اتکا بر نظریات برداشت شــده 

از آیات قرآن پرداخته است. 

شــایان ذکر اســت که مباحث پیِش رو تقریر هفده جلســه از کاس های تفســیر 

تربیتــی آیت الّلــه علیرضــا اعرافــی در ســال های 1388 و 1389 در حــوزه علمیــه قــم 

است. شیوه کار این بوده است که بر اساس متن پیاده شده از صوت های جلسات 

مذکــور و نیــز دست نوشــته های ُمقرر در کاس، نگارنده با اهتمام فراوان کوشــیده 

اســت محتــوای کاس را بــا بیان و ســبک نوشــتاری خویش در متــن کتاب پردازش 

کند و نیز با دغدغه و وســواس فراوان، تغییرات محتوایی و ســاختاری را به هدِف 

متقن ســازی متــن کتــاب و ارتباط منطقی و ســازوار مطالب بــه کار گیرد. گرچه به 

اقتضای مخاطبان حاضر در کاس، نوِع ســخنرانی حضرت اســتاد، متنوع و دارای 

1.Propaganda.

2.Soft War.

3.Bady Langueg.
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فراز و نشــیب و احیاناً با پرســش و پاســخ حاضران همراه بوده اســت، اما مقّرر سعی 

بلیــغ خــود را بــه کار گرفته اســت تا در حد امــکان به محتوای القاشــده در کاس، 

وفــادار بمانــد و هرگونــه اضافات اعــم از مصادر، مســتندات، شــواهد، ادله جدید، 

پــردازش نــو و احیانــاً تعلیقه و نقــد را تماماً در پاورقی بگنجانــد. کتاب حاضر، پس 

از اتماِم پژوهش و نگارش، توســط حضرت اســتاد ارزیابی و نظرات اصاحی ایشــان 

اعمال شده است.

همچنین الزم اســت از حجت االســام ســعیدی، مدیر مؤسسه اشــراق و عرفان 

به خاطر تذکر نکات سودمند و دیگر همکاران و نیز دست اندرکاران بخِش انتشارات 

تشکر فراوان شود. 

روشــن اســت کــه مباحــث پیــِش رو بــا نکته ســنجی عالمــان، روان شناســان و 

قرآن پژوهان کامل تر خواهد شــد و اظهار نظر های کارشناســانه و نقدهای دلســوزانه 

بر تکامل این اثر خواهد افزود.

موسوی


