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 گرفته از ضمیر ناخودآگاه انسانهای نشئتنسبت پدیده وحی با معرفت

 *یداّ ل دادجو

 چکیده

دیدگاه صحیح درباره پدیده وحی این است که وحی حقیقتوی اسوت االهوی کوه از 

اش نوازل شوده اسوت توا راهنموای سوی خداوند تعالی بر برخی از بندگان برگزیده

رهیافت دیگری نیز در تفسیر وحی ارئوه شوده کوه  .دورافتادگان قافله کمال باشند

ای اسوت برآموده از عبار  است از وحی نفسی. بر اساس این دیدگاه، وحی پدیوده

نفس و وجود انسان و انعکاسی است از ضمیر ناخودآگاه بشر. صاحبان این تفکر بوه 

انود کوه ایون دیودگاه روی آوردهعلت عدم درک وحی حقیقی و منشأ االهی آن به 

گروهی از دانشمندان غربی از جمله معتقدان به این تفکر هستند. البته این گروه از 

انود و ای ارائوه نکردهاندیشمندان برای این تفسیر از وحی هیچ دلیل عقلی و نقلوی

اند. از سوی دیگر، دالیل قطعوی و خردپسوند بورای اابوا  صرفاا به ادعا اکتفا کرده

حی قرآنی ارائه شده است. همچنین رویکرد وحی نفسی لوازم و پیامودهای منفوی و

 دارد. 

 وحی، ضمیر ناخودآگاه، معرفت، تفسیر، وحی نفسی. ها:کلیدواژه 

                                                            
  .استادیار دانشگاه پیام نور *
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 مقدمه

رخدادی غیراالهوی هایی که جنبه االهی وحی را انکار کرده و آن را امری بشری و یکی از نظریه

داند، دیدگاه وحی نفسانی است. این تفسیر از وحی رخدادی درونی به آن معنوا کوه پیوامبران می

کردنود، نیسوت  وحی و شعور مرموز را از درون و قلب خویش تلقی کرده و از خداوند دریافت می

از توانایی درونی  ای استای است برآمده از نفس و وجود انسان و جلوهگونه وحی پدیدهبلکه این

ای باشد. بشر بدون اینکه انزال وحی توس  فرشته و نزول مستقیم آن یا دریافت آن از پشت پرده

به نظر معتقدان به وحی نفسی انسان دارای دو نو  شعور و شخصیت است. یکوی از آنهوا هموان 

توانود سوان میقوه و دستگاه ادراک و تفکر و اراده و حواس راهری است که بوه وسویله آنهوا ان

هوای خوود را از طریوق آنهوا بوه دسوت آورد و احساس اراده، تفکر و ادراک داشته باشود و دانش

های خواد و دیگری عبار  است از شعور، شخصیت و ضمیر ناآگاه انسان که سرمنشوأ بصویر 

ه رود. این مقاله به تحلیل و بررسی این رویکرد در تفسی ر وحوی پرداختوناب انسان به شمار می

 است.

 طرح مسئله

اند به طوری که آنان از طریق شعور کاوان پدیده ضمیر ناآگاه را تأیید کردهدر جهان معاصر، روان

اند. باه نرار کاار  هاا بهاره جسا هباطن و شخصیت درونی انسان برای درمان برخی از بیماری

گوس او یونگ، شخصیت انسان از دو قسمت تشکیل شده است: قسامت خودآگااه و آن اه در آن 

رد. بخش دیگر مربوط به یک منطقه دوردست روحیاه ناخودآگااه اسات کاه گسا ره آن وجود دا

نامحدود است. شخصیت خودآگاه چیزی است که کم و بیش به طور روشن قابل توصای  اسات، 

توان مجموع شخصیت انسان را به طور کامل توصی  و تعری  کرد. وی مع قد است بر ولی نمی

سی پیدا کرده به این حقیقات دسات یاه اه اسات کاه بع ای از شناای که در روانمبنای تجربه

شاوند  چراکاه لالباای اینهاا از یاک تر از شخصیت خودآگاه ناشی میم امین از یک روحیه کامل

کنناد کاه سرچشامه آن اس عداد تجزیه و تحلیل یا آگاهی و وقوف به نفس یا علمی حکایات می

یعنای کشا  و شاهود،  intuitionد و اصاطح  تواند مربوط به روحیه خودآگاه انساان باشانمی

 (.37-33: 2731رساند )یونگ، مفهوم این پدیده را به خوبی می
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هاای هاای ناوینی در تفسایر وحای اراداه شاد کاه وحای را باه معرهتبر این مبناا رهیاهت

هاایی باه هماراه دارد کاه گره ه از ضمیر ناخودآگااه تفسایر کارد. ایان تفسایر چالشسرچشمه

 رسی و تحلیل این دیدگاه به نقد آن اه مام شده است. پس از بر

اساسای یکی از عاواملی کاه نیماه او  قارن بیسا م سابر شاد در خصاوع ارز  معرهات 

ترین دسا اورد تارین و رادیکاا کااوی اسات. خح علمی و خردگرایای تردیاد پیادا شاود روان

کااه بیشاا ر آن ااه مااا  نرریااه هرویااد عبااارا اساات از نرریااه ضاامیر ناخودآگاااه. وی نشااان داد

دانیم واقعاای نیساات و بیشاا ر واقعیاااا در ضاامیر آگاااه مااا وجااود هااای خااود ماایجاازآ آگاهی

(. باه اع قااد هرویاد، انساان در تجرباه ر یاهاا باا چیزهاای کاامحی م فااوا باا 46ندارد )هماو: 

شاود کاه بسایار عمیاق، پنهاان، وسای  و باه آگاه هعالیات روانای مواجاه میسطح آگاه یا پیش

انگیزی قدرتمند اسات. ایان هماان حاوزه ناآگااه و ضامیر ناخودآگااه انساان اسات ور شگفتط

تااوان قلماارو ناخودآگاااه را زیاارزمین اساارارآمیز  هاان نامیااد  انبااار تاااریکی کااه باارای کااه می

(. از منراار تاااریخی، مطالعااه باار 203: 2731زناادگی در طبقااه بااای ضااروری اساات )هرویااد، 

پردازنااد های ناخودآگاااه انسااان بسااان بااه بررساای جنبااهشناروی خااواب باعاا  شااد روان

هااا آن شاد کااه توانسا ند بااه وجاود ضاامیر ناآگاااه ( و ساارانجاما ایان تح 10: 2733)یوناگ، 

گویاد ناخودآگااهی واقعیات روانای راسا ین اسات. ایان کاه هرویاد میانسان پای ببرناد، چنان

هااای دنیااای بیاارون ناشااناخ ه یتتاارین طبیعاا ش باارای مااا بااه اناادازه واقعواقعیاات در درونی

طوری کااه تواننااد آن را بااه طااور کاماال نمااایش دهنااد، همااانهای آگاااهی نمیاساات و یاه ااه

 (.463: 2731کنند )هروید، های حسی دنیای بیرون را حکایت نمیارتباطاا اندام

 خواب مصنوعی و کشف ضمیر ناخودآگاه 

تردیاد ق اایایی عی و ر یا ندارد ولای بیهرچند تجلی ضمیر ناخودآگاه اخ صاع به خواب مصنو

العاده باودن شاعور بااطنی را بایش از هم ون خواب مصنوعی و هیپنوتیزم، روحی بودن و خار 

اه د این است که شخصی با اراده پیش اثباا کرد. آن ه در هیپنوتیزم و خواب مصنوعی اتفا  می

ره اه ناه تنهاا کند. شخص خوابمیدهد شخصی را خواب خود یا با سلسله اعمالی که انجام می

گردد. گاهی در خاواب مصانوعی عامال باه روحش بلکه بدنش نیز تاب  القا و اراده هرد عامل می

دهد که بارخحف خاواب طبیعای اگار عاواملی روی حدی شخص را تحت تأثیر خویش قرار می

وعی حالات شاود. در خاواب مصانوعی نابدنش وارد شود و زیاد مؤثر شود باعا  بیاداری او می
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کند که اگر اع اایش را قطعاه قطعاه کنناد بااز هام بیادار شعوری کامل پیدا میحسی و بیبی

ای به وی وارد شاود شود. در صورتی که در خواب طبیعی اگر دیگری او را صدا کند یا ضربهنمی

شود. در خواب مصنوعی تا زمانی که شخص عامل، دس ور بیداری باه شاخص از خواب بیدار می

کنناده گیرند کاه شاخص تلقینکاوان ن یجه میشود. در اینجا روانب ره ه ندهد او بیدار نمیخوا

اراده شخص خوابیده را تحت تسخیر خویش قرار داده و وق ی او را خواباند، شاعور اااهر  را از 

گیرد. و شعور باطن نیز تماام بادنش را تحات کن ار  کار انداخ ه و شعور باطنش را در اخ یار می

گوید تو نباید احساا  درد کنای، شاعور بااطن او ویش گره ه به طوری که وق ی این به او میخ

گیرد احسا  درد نکند. به هر روی بر اثر هیپنوتیزم، کاه مراحلای روی اطاعت کرده، تصمیم می

بینی، ای که در درجااا عمیاق روشانرسد، به گونهبینی میشود، او به درجه روشنآن انجام می

گاناه شود و چیزهایی که خارج از حوزه ادراک حاوا  پن عالم مجهو  بر روی او باز می دری از

هایی اسات کاه وجاود پاتی نیز یکای از پدیاده(. تله241: 2731کند )مطهری، اوست، ادراک می

پاتی به معنای ان قا  هکر و رابطه معنوی و ارتبااط هکاری کند  چراکه تلهشعور باطن را تأیید می

دو نفر از راه دور و هم نین به معنای القای مطلبی از راه دور از طرف کسای بارای کسای میان 

 (.276-214: 2726  کار ، 112دیگر از طریق ان قا  هکر است )همان: 

 تعریف وحی نفسی

وحی نفسی عبارا است از دریاه ی از خود پیامبر که در شعور و ضمیر ناخودآگاه او ااهر و بار او 

کند آن ه را مع قد باه لازوم آن اسات، و از خارج وجود پیامبر نیست و او تصور می شوداهاضه می

راهنمایی و هدایت ایهی است که بدون واسطه از آسمان بر او هارود آماده اسات )رشاید رضاا، 

(. بدین روی حوا  ااهری پیامبر در تلقی و دریاهت وحی هیچ نقشای ندارناد. بلکاه 32: 2612

ها و معارف اج ماعی، انفرادی و احکام یزم را به او القا و در اوست که دانش تنها ضمیر ناخودآگاه

 کند.قسمت روان و شخصیت آگاه او آشکار می

 مقدمات وحی نفسی

گره ه از ضمیر ناخودآگاه برای وحی نفسی مقدماتی  کر شده است. زیرا کسانی که وحی را نشئت

 دانند.ضروری می دانند مقدماا  یل را برای تحقق آنانسان می
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. عقل باطن ح را محمد )ع( با نور  اتی خود بطحن عقاید اعما  قاومش را، کاه 1 
 پرس ی بود، دریاه ه بود.بت

ورزیدناد و از هام سابقت . هطرا پاک آن ح را آن ه را دیگران برای آن حرع می1
 .شمرد( حقیر و ناچیز می... گره ند )هم ون جم  اموا  از طریق ربا، قمار ومی

 دس ی او مان  از لر  شدن وی در معاصی و شهواا شده بود.و تهی . هقر7
اندیشید که چگونه مردم مشارک را از شارک قبایح و زشات و های طوینی می. مدا6

کارهای ناپسند نجاا دهد. این مقدماا باع  شد پیامبر اسحم به تأمل و تفکار هارو 
آشاکار شاد کاه وی آن را وحای ایهای و  رود. سرانجام در شعور ناآگااه او دریااه ی

 (.202-77آسمانی پنداش ه است )همان: 
به وحی و پیامبر و حقایق وحی عقیده داش ند، ولای  24ها همانند سایر مردم جهان تا قرن لربی 

گرایی اهراطی این دیدگاه به طور کلی تغییر یاهت، تاا جاایی کاه مادعیان با هجوم رویکرد حس

گوید ایان یاک که کانت میت و مسئله وحی را به طور کلی انکار کردند  چناننبوا، ماوراآ طبیع

واقعیت بدیهی و قطعی است که ماوراآ طبعیت در میان همه علوم از جایگاه واییی برخوردار بود، 

 (. 4: 2732  گلشنی، 232: 2730اما اکنون به شدا محل تردید واق  شده است )ژیلسون، 

ای دانشمندان درباره رو  یا شخصایت دوم ناخودآگااه، آناان را باا ه، که پژوهش27در قرن 

رو کرد و توانس ند با دییل حسی و علوم تجربی ثابت کنند که عالم لیر و توهیقاا جدیدی روبه

ماوراآالطبیعه و رو  ناخودآگاه امری خیالی و توهمی نیست، بلکه وجود خارجی دارد، دیدگاه آناان 

مسئله وحی دوباره زنده شد. آنها رأی دادند که هماین روان و شخصایت  درباره حقایق روحانی و

های زیباا و جاباب های ضخیم جسم و ماده باه اندیشاهدوم است که ناخودآگاه را از درون پرده

کناد. ایان های پاک را به وی القا میهای بسیار شدید، الهامها و دشواریبستراهنمایی و در بن

صی ی است که در رو  پیامبران آشکار شده و آنان همین دریاهت روان همان روان و ضمیر و شخ

کنند. گاهی هام هماین تجلای درونای باه صاورا ناآگاهشان را به عنوان وحی ایهی تلقی می

پندارناد کاه برایشاان هارود آماده اسات. از شاود و آن را هرشا ه آسامانی میجسمی نمایان می

معمولی ناخودآگاه مقهور قوای ااهری، یعنای حاوا  انداز این دانشمندان، شخصیت عادی چشم

کند که قوای ااهری تعطیل باشد  گانه، است. ولی شخصیت درونی او هنگامی خودنمایی میپن 

هایی از حیااا که در حا  خواب و ر یاهای عادی یا مصنوعی و مغناطیسی، اهراد به پدیادهچنان

یابند که در حا  بیاداری چناین قادرتی ت میروحانی یا علمی و مسادل لیر و حوادث آینده دس

دهناد، ن یجاه ها و خبرهایی که پیامبران اراداه میبرای آنان وجود ندارد. به عقیده اینان، آموز 
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اهاضاا و الهاماا شخصیت درونی و روان و ضمیر ناخودآگاه آنهاست نه چیاز دیگاری خاارج از 

 وجود آنان. 

ایان تفسایر مشاکل بزرگای کاه بارای آنهاا پایش  برخی از اندیشمندان لربی مع قدناد باا

انااد  چراکااه در باااب تعااارد علاام و دیاان در جهااان لاارب برخاای از آمااده بااود را حاال کرده

هاای معاصار اندیشمندان به این ن یجه رسایدند کاه مح اوای ک ار مقاد  و دینای باا دانش

رود  زیارا مایو علوم روز سازگاری نادارد. ولای باا ایان تفسایر از وحای، ایان تعاارد از باین 

باار اسااا  ایاان رویکاارد، وحاای امااری ربااانی، ایهاای و آساامانی نیساات کااه هاایچ مطالاار 

هااای دیناای و مقااد  حاصاال شخصاایت لیرصااحیحی ن وانااد بااا آن جماا  شااود. بلکااه ک اب

تردیاد درسات اسات. درونی و ضمیر ناخودآگااه هار پیاامبری اسات. و ن یجاه حاصال از آن بی

شخصاایت دوم ناخودآگاااه بااا معااارف نادرساات شخصاایت امااا گاااهی معااارف وایی باااطنی و 

شااود. در ن یجااه در وحاای بااین مطالاار صااواب و ناصااواب معمااولی و عااادی او آمیخ ااه می

آیاد. لابا در م اون دینای کاه محصاو  وحای درونای پیاامبران آمیخ گی هراوانی به وجاود می

بارای بشار تاا  ای کاهره اههاای بسایار ارزشامند و پیشاست، مطالر ناصاواب در کناار دانش

تاا: شاود )وجادی، بیساان مشاکل برطارف میگیارد. بدینآن هنگام ناشاناخ ه باود، قارار می

 (.720-777: 2737  اس یس، 320-326

 وحی نفسی از دیدگاه برخی اندیشمندان غربی 

اناد باه طاوری گمان گروهی از دانشمندان به ویژه لربیان درباره وحی نفسانی ااهارنرر کردهبی

شده بر پیامبر گرامی اسحم ابراز تردید کارده، ایهای وحی ناز  ٔ  ی از مس شرقان دربارهکه برخ

 دانند.پبیر نمیبودن و آسمانی بودن وحی آن ح را را توجیه

کااوی اسات، باه طاوری کاه او را های برجسا ه روانزیگموند هروید  وی یکی از شخصایت .2

آورند. هروید که از لحاظ اهمیت قابل قیا  با گالیله، داروین کاوی به شمار میگبار روانبنیان

اوهام، »و اینش ین است، تأمحا هراوانی درباره ماهیت دین به عمل آورد. او باورهای دینی را 

(. الب اه 32: 2731)هیاک، « ترین و پایدارترین امیا  بشری دانستترین، قویهای کهنجلوه

او در »گویاد: نویسان میحا خود هروید راج  به عقاید دینی موض  منفی داشت. یکی از شر 

 (. 202: 2731)پالس، « تمام زندگی از اب دا تا ان ها یک ملحد طبیعی بود
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توان این قلمارو از ی ضمیری عمیق، وسی  و قدرتمند است که میهروید مع قد است انسان دارا 

وجود او را، که همان ضمیر ناخودآگاه نام دارد، زیرزمین اسرارآمیز  هن نامید. این قسمت از  هن 

یاه ه است کاه باا تصاوراا، احساسااا و خااطراا تشکلهای نیمههایی از میلانسان پر از توده

خودآگاه در بای از این چیزها خبر ندارد ولای هماه آنهاا هسا ند و تجارب گبش ه آمیخ ه و  هن 

گبارند، به طوری که بر اثار سارکوبی ها و اعما  میتأثیر لیرمس قیم و نیرومندی بر همه اندیشه

شاود و باه نرار رنجوری وسواسی هردی از ضمیر ناخودآگاه آشاکار میجنسی و عقده ادیپ روان

ی وسواسی همگانی بشریت است. دین، باورهاای دینای و وحای رنجوررسد، دین نوعی روانمی

شاود )هرویاد، رنجورهای وسواسی کودکان از عقده ادیپ و از رابطه باا پادر ناشای میمانند روان

 (.130: 2731  الیاده، 223: 2731  پالس، 720: 2734  همو، 203: 2731

دانااد و درباااره عقااده مینمااای انسااان طبیعاای ها را آیینااه تمامهرویااد اساااطیر و اهسااانه

جویاد. هرویاد دربااره ادیپ از اهساانه یوناانی کاه باه وسایله ساوهوکل تادوین شاده ساود می

گوید ادیپ پادشاه که پادر خاود را باا زجار کشات و باا ماادر خاود وصالت کارد این اهسانه می

( oedipeروی آلناادی در تعریاا  عقااده ادیااپ )گیری کااودک نیساات. باادینچیاازی جااز کااام

 :گویدمی

طفاال کوچااک در دوره شاایرخوارگی از لحاااظ عاااطفی منحصاارای نساابت بااه مااادر 

شود. زیرا ماادر موضاوع منحصار باه هارد تماام تماایحا اوسات. در زماانی وابس ه می

کنااد حالاات انحصاااری خااود را کااه رشااد میگیرنااد بایااد هم نانکااه او را از شاایر می

هااا و امیااا  کنجکاوی دگرگااون ساااخ ه و تنهااا بااا مهاار هرزناادی بااه مااادر بنگاارد و

جنسی نواهور خود را باه ساوی مردماان دیگار ساو  دهاد، اماا حصاو  کامال ایان 

شاود نهایات دشاوار اسات کاه باعا  تکاوین عقاده ادیاپ میتفکیک برای کودک بی

 (.261: 2723پور، )آریان

هایی هم اون وحای دربااره پدیاده شناسای هراموشایروانهروید در هصال پایاانی ک ااب 

پاتیک گااو، تجربیاااا تلااههای موسااوم بااه وقااوف، ر یاهااای پیشپرسااد آیااا پدیاادهیو الهااام م

الطبیعااه و لیااره، تنهااا از تجلیاااا بشاار سرچشاامه خوانی(، نمااود نیروهااای ماهو )اندیشااه

بایاد اع اراف کانم در »دهاد: گیرند و هیچ پیوندی باا واقعیات ندارنادو خاود وی پاسا  میمی

پرهیزنااد و شاابا  در مقاباال آنهااا از هعالیاات میزمااره اشااخاع ناشایساا ی هساا م کااه ا
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ام چیاازی را احسااا  ای کااه هرگااز ن وانساا هگریزنااد، بااه گونااهالطبیعااه مینیروهااای ماهو 

 (.722: 2734)هروید، « کنم که مرا به معجزه مع قد سازد

رای کند نسبت باه آنهاا داویلیام جیمز  وی مع قد است وق ی ناخودآگاه به امور جهان نگاه می .1

 گونه سیر است:یکی از این سه 

کند و ادراکی نسبت به آنهاا دارد کاه ایان یاک ال . توسط حوا  ااهر به آنها نرر می
 ادراک و سیر بیرونی است.

کند. ایان دو ناوع ادراک را هماه ب. گاهی توسط حوا  باطن و عقل امور را ادراک می
 اند.ها دریاه هناخودآگاه

دهد  و آن ادراک باطنی ها روی میم برای بع ی از ناخودآگاهکج. ادراکی است که دست
شود. هر گاه آن حا  تحقق یاباد تعبیر می« دینی»تر است و از آن به ادراک و درونی

یابد. این حاا  و اماور را ویلیاام جیماز چناین ناخودآگاه خود را به خودآگاه م صل می
 گوید: کند، وی میتوجیه می

نفس و ضمیر خودآگاه که قلمرو حاس و عقال اسات دارای ضامیر ناخودآگاه لیر از 
دیگری است که معمویی از آن آگاه است، لایکن گااهی از اوقااا آثااری از آن باروز 

دهد که از عهده حس و عقل خارج اسات و آن هایی به ناخودآگاه میکند و دانشمی
باه حاریم کاه باه طاور ناخودآگااه گااهی « ضمیر و من خودآگااه»عبارا است از 

شود  و شخص در این صورا بدون واسطه حس و عقل شخصیت ناخودآگاه وارد می
های روحانی یاه اه و کند که بهرهکند و نیز در عوالمی سیر میحقایقی را مشاهده می

شود. ناخودآگاه در این حالت خاود را باه خودآگااه م صال به کما  نفس نزدیک می
 (.273-273: 1274گیرد )جیمز، لیر مدد میدیده، روحش بزرگ و شری  شده و از 

که اشاره شد، ویلیام جیمز مع قد است انسان دارای دو سطح مخ لا  از شخصایت انساانی چنان

اند و دیگری بخشی اسات کاه نسابت باه است  یک سطح آن معمولی است که مردم از آن آگاه

ر چیزهایی است که باه عقال سطح او  از وسعت و دامنه بیش ری برخوردار است که خزانه و انبا

هاای رسد. این بخش از ضامیر ناخودآگااه گنجیناه هماه نیروهاای مخفای هیجانمعمولی نمی

هاا، رویادادهای عرهاانی و در عاالم ها، خراهاا، امیاا ، خوابنشده و سرچشمه هرضیهبینیپیش

 (.236-237هاست )همان: مبهر ناخودآگاه سرمنشأ همه الهاماا و وحی

ویلیام جیمز در مورد تجربه دینی در اسحم و وحی و »نویسد: وسن میمحمد لگنها

هشیار( سرچشمه گوید که وحی از عالم ناهشیار )یا نیمههای پیامبر اکرم )ع( میمکاشفه
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شود عالم ناهشیار همان شخصیت دوم و که مححره می(. چنان22: 2732)لگنهاوسن، « گیردمی

 گیرد.حی به نرر وی از آنجا نشئت میضمیر ناخودآگاه انسان است که و

داند. به نرر . کار  گوس او یونگ  یونگ نیز وحی را برخاس ه از ضمیر و شخصیت ناخودآگاه می7

شناخ ی اسا  دین، ماهیات خودآگااه و وحی و مکاشفه است و در زبان روان وی، ریشه دین

حقاایق م عاالی و  وحی همگای بسا گی باه ماهیات مح ویااا ناخودآگااه دارد. در حقیقات

های دینی، در ژرهای روان ناخودآگاه و در ضمیر پنهان بشر  خیره شده است. از طریق گنجینه

شاوند و شده در اعما  روان ناخودآگاه گشوده و سرازیر میهای نهف هوحی و مکاشفه گنجینه

جمعای، باه ها به محیط آگاهی ناخودآگاه نفو  کارده، ناآگااه سرانجام این مح ویاا و آگاهی

کناد. های قوی خود را آشاکار میصورا چیزی آکنده از قدرا، حسی از رمز و راز و احسا 

های ناآگااهی شاوند سارنموناین رخداد یک تجربه است. عواملی که سابر ایان تجرباه می

انااد. خاادایان شااوند، خدایانهایی کااه در آگاااهی پدیاادار میها و اندیشااهانااد. درونااهجمعی

اند و از خح  کرد و کار ناهشیارانه روان آدمای خاود را باه ماا ی ناآگاه جمعیهایاه هتشخص

نمایانند. مح ویاا ضمیر ناخودآگاه قاعدتای در نیمه دوم زندگی یعنی پاس از سانین سای و می

 اند.کند. چون آگاهی و ناآگاهی، دو طرف یک قطبیت دوگانهپن  به حوزه آگاهی نفو  می

شود که از من جداسات و مااهی ش از کننده آگاهی پدیدار مینوان جبراندین در این میان به ع 

 (. 72-76: 2734  مورنو، 46: 2731  همو، 37-33: 2731آگاهی بشری هراتر است )یونگ، 

اهزاید ایان حقیق ای اسات در ضامیر ناخودآگااه انساان کاه عاحوه بار خااطراتی یونگ می

صااوراا و اهکاااری کااه هرگااز قاابحی خودآگاهانااه انااد تکااه در گبشاا ه بساایار دور خودآگاااه بوده

 (. 21: 2733رویند )یونگ، اند مانند قارچ از اعما  تاریک  هن مینبوده

گویی یک پیامبر دلیل بر آن نیست که . مون گمری واا  وی مع قد است یک د  بودن و راست6

اگار »گویاد: رو میز اینشده بر او از جانر خداوند م عا  و از بیرون وجود او باشد. اوحی ناز 

ایم. هرچند کاه بگوییم که اهکار قرآن م علق به ح را محمد )ع( نیست چندان ناروا نگف ه

دانست کاه باه محمد )ع( خود این اهکار را صادقانه و به اع قاد راس  از ورای وجود خود می

 (.173:2766،واا، مون گمری« )شدوی وحی می
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اهراد ناخودآگاه در داش ن نیروهاای خااع، مانناد تخیال »یسد: نوواا در تبیین دیدگاه خود می

برخوردارناد. « تخیال خاح »اند، تنها بع ی از اشخاع از نیرویی به نام، نیاروی خح  م فاوا

 (.173همان: « )های آن، هنرمندان، شعرا و نویسندگان خح  هس ندنمونه

بیان کنند )نقاشی، شعر( به شکل توانند کنند ولی نمیاین اشخاع آن ه را دیگران حس می

کننده احساساا و تمایحا آورند. کارهای بزرگ تخیل خح  دارای کلیت و بیانمحسو  درمی

رود. الب ه همه آنها تخیلی نیس ند  زیرا با مسادل واقعی و حقیقی سر و کار تمام نسل به شمار می

لماا و جمحا برای بیان مطالبی به دارند. ولی آنان تخیحا را چه به طور بصری یا در قالر ک

 برند که ورای ههم و عقل بشر است.کار می

 اهزاید: سپس می

گره ه از تخیال خاح  اسات. چراکاه به عقیده من وحی انبیاا و رهباران دینای نشائت

ترین و کننااد کااه ارتباااط نزدیااک بااا عمیااقآنااان اهکااار و عقایاادی را بیااان می

های موجااود آنهااا و مربااوط بااه نیازمناادی تاارین کارهااای بشااری داشاا ه ومرکزی

های آینده است. نشانه بزرگای یاک پیغمبار ایان اسات کاه اهکاار او ماورد توجاه نسل

آیادو برخای شاود. ولای ایان اهکاار از کجاا میمردم که مخاطار او هسا ند واقا  می

یعناای از همااان ضاامیر ناخودآگاااه انسااان )واا، « خااودیخبااری و بیبی»گوینااد از می

2766 :173 .) 

هایی هس ند که اهزون بر قدرا تفکر، نیرو، . الکسیس کار  آمریکایی  کار  مع قد است انسان2

های دیگری به نام قوه اشارا  و شاعور اس عداد و مطالعه برای درک حقایق و ق ایا از ویژگی

شایده توانند با اس فاده از ویژگی اشرا  چیزهایی را که بار دیگاران پوخحقه برخوردارند و می

 اند کش  کنند. ارتباطاست، دریابند  و روابط مجهو  بین ق ایایی را که به ااهر با هم بی

شاان تمام مردان بزرگ از موهبت اشرا  برخوردارند و قادرند بدون تحلیل چیزهاایی کاه دانس ن

ن بدون های مشاهد ماست. ایناپاتی نیز یکی از دانشبینی و تلهبااهمیت است بدانند. وجود روشن

رسد الهاماا علمای و کنند. به نرر میبه کارگیری اع ای حسی خود، اهکار دیگران را درک می

توان گفت از طریق روی میپاتی نزدیکی داش ه، از جنس همان باشند. از اینمبهبی با کیفیت تله

 (.274-276: 2726شود )کار ، همین نیروی خحقه و ضمیر خودآگاه، وحی نیز آشکار می
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به هر جهات بایاد پابیرهت کاه گروهای از دانشامندان لربای باه علات عادم درک وحای 

انااد کااه بااا اهااداف انااد، ولاای چااه بساایار در جهااان بودهحقیقاای از وحاای نفسااانی سااخن گف ه

انااد. چنان ااه هبیالاادین هرسااایی کردههااای ماارین سااخن گف ااه یااا قلمنفسااانی و قلر

 گوید: شهرس انی می

انااد از ر بزرگااوار و حکاایم اسااحم را مااد  و ساا ایش کردهدر میااان کسااانی کااه پیغمباا

تااری او را شااوند کااه در مااد  او مبالغااه کاارده و برتااری و بزرگایاان گااروه یاهاات می

اند ولاای موضااوع ناازو  وحاای آساامانی را باار او ناشاای از مالیخولیااا دانساا ه و ساا وده

ارد آماده نسبت صرع و هیسا ری باه او داده و از ایان راه ضاربت ساخ ی باه اساحم و

انااد. چنان ااه در هندوساا ان یکاای از و بااا تیااری زهرآلااود بااه قلاار پیااامبر نشااانه ره ه

گفات تاا ها در گاو  دیگاری میمطلعین آن کشاور باه مان گفات، یکای از کشایش

تاوانی از اسااحم و پیغمباار  سا ایش کاان ولاای لااار حارا را هرامااو  مکاان. زیاارا می

 (.2 :2717ق لگاه او در آنجاست )الشی  آ  نو ، 

که پوشیده نیست هدف آن اسات کاه لاار حارا را محلای بارای تجلای وحای برآماده چنان

از نفس پیامبر و وحای نفساانی جلاوه دهناد ناه جایگااه نازو  وحای آسامانی و ایهای. یکای 

سااولون حکاایم یونااانی باارای قااومش قااانون و شااریع ی وضاا  »گویااد: از کفااار مصاار نیااز می

محماد هام بارای قاوم خاود دیان و شاریع ی وضا  و کرد، پس هیچ بدعت عقلی نیسات کاه 

 (.202: 2612)رشید رضا، « برای هدایت و سعادا آنان تبشیر و انبار کند

 ارزیابی و نقد نظریٔه وحی نفسانی

برای پاس  و نقد این نرریه نخست ضروری است سه رویکرد در تفسیر نفسانی وحی از همدیگر  

 تفکیک شود: 

ای از رو  این دیدگاه، ضمیر ناخودآگاه امری از جانار خادا و جلاوه. رویکرد نخست  بر اسا  2

بینی سرچشمه وحای را باور، مؤمن به خدا و از جهت جهانخداست و صاحبان این دیدگاه دین

دانند. برای مثا ، ویلیام جیمز طرهدار این نگر  است. جیمز در پاس  به این خدای م عا  می

 گف ه است:« ی است و رابطه بشر با آن چگونه استوحقیقت برتر چگونه چیز»پرسش که 

برای آنکه به رو  علمی وهادار بمانیم باید تعریفای اراداه دهایم کاه ماورد قباو  علام 

شناسی باشد. ضمیر باطن و به اصطح  دیگار ضامیر ناخودآگااه چیازی اسات کاه روان
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منزلاه دورنماایی  باشد. این ضمیر ناخودآگااه باهشناسان میامروزه مورد قبو  همه روان

دهاد. الب اه دارای برخای از عوامال است که وجدان معمولی رونماای آن را تشاکیل می

ربط، تاداعی معاانی عجیار و لریار، معنا نیز هست  از جمله خاطراا نااقص و بایبی

هایی از این قبیل که آنهاا دارد و بسیاری از پدیدههایی که ما را از کارمان باز میروییکم

اند. ولی در عین حا  این ضمیر ناخودآگاه سرچشمه بسایاری های مخرب خواندهرا پدیده

های مبهبی با آن ارتبااط برقارار هاست و این حقیقت برتر که ما در آزمایشاز شاهکاری

 (.273-273:  1274باشد )جیمز، کنیم از طریق همین ضمیر ناخودآگاه میمی

های دینی ما ریشه در ضمیر  قاد وی وحی و تجربهگف ه مطر  شد به اعکه در مطالر پیشچنان

تر ارتباط دارد. آن جهان روحاانی، ناخودآگاهمان دارد و ضمیر ناخودآگاه ما با جهان روحانی بزرگ

گبارد و ویلیام جیمز آن جهان روحانی امری  هنی نیست  زیرا در جهان ما آثار واقعی بر جای می

 نامد.را خدا می

ل عقلاای و نقلاای از سااوی ایاان گااروه از دانشاامندان لرباای باارای بنااابراین، هاایچ دلیاا

پبیر  ضمیر ناخودآگاه باه عناوان واساطه ارتبااط باا عاالم باای و ایهای اراداه نشاده اسات. 

اند باارخحف بشااری دانساا ن وحاای رو  قدساای آن را گرچااه طرهااداران ایاان رویکاارد کوشاایده

گاااه ایهاای محاان نیساات. حفااک کننااد ولاای وق اای وحاای، بشااری و تاااب  پیااامبر شااد هاایچ

(، چراکااه وجااه تمااایز 277: 2733حااداکثر یااک اماار بشااری تأییدشااده خواهااد بااود )کریماای، 

دانیم کااه کنیم و ماایایاان دو روان و ضاامیر ایاان اساات کااه ضاامیر خودآگاااه را مااا درک ماای

تفکر و تعقل داریم، اماا روان ناخودآگااه یعنای چیزهاایی کاه از جانس روان اهاراد اسات ولای 

 (. 734: 2733کنیم )دژاکام، را درک نمی ما آنها

روی دانااش برآمااده از ضاامیر ناخودآگاااه از جهاات قداساات و ایهاای بااودن هماننااد باادین

طوری آیاد. هماانهایی اسات کاه از طریاق روان آگااه و تعقال و اندیشاه باه دسات میدانش

داد،  تااوان بااه علااوم برآمااده از هکاار، نبااون و اندیشااه انسااان جنبااه ایهاای محاانکااه نمی

تااوان جنبااه هااو  بشااری داد. در گره ه از ضاامیر ناخودآگاااه را نیااز نمیهااای سرچشاامهدانش

تارین مشاکل آناان هماین اسات شاود. بزرگاین صاورا جنباه ایهای محان آن انکاار می

بینی علماای حاال کننااد. لاابا خواهنااد بااا جهااانهااای عااالم را میکااه تمااام حااوادث و جریان

کنااد کااه بااه هم ااون ویلیااام جیمااز بااا صااراحت اعااحم می ایبینیم کااه م فکاار برجساا هماای
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جهت وهادار ماندن باه رو  علمای، ضامیر ناخودآگااه را باه عناوان وسایله ارتبااط باا جهاان 

توانااد امااوری را کااه گاااه نمیایهاای پبیره ااه اساات. ولاای نااه تنهااا رو  علماای صاارف هیچ

و واسااطه تحقااق آن  شااناخ ی ناادارد توجیااه کناادگونااه ساانخی ی بااا رو  علماای و روانهیچ

باشااد، بلکااه دلیاال اساا وار و ماا قن ارادااه خواهااد شااد کااه وحاای از جاناار خداونااد م عااا  بااه 

 شود.پیامبر با واسطه یا بدون واسطه ناز  می

 گوید:محمدحسین طباطبایی می

وحی پیش ما مرماوز اسات و ماا نسابت باه چگاونگی آن اطحعای ناداریم. چگاونگی 

ههمیم ... زیارا اگار رابطاه آنهاا بعیناه هماان باود مایرسیدگی آن را به ایان حقاایق ن

کنناده آنهاسات هماان هکار ههمیادیم، بادون تردیاد شاهود وحای کاه درککه ما می

طاور نیسات  پاس بایاد گفات باا شاهود وحای رواباط شاد. در صاورتی کاه اینما می

 (.42-46: 2777مرموز آنها را درک کرده است )طباطبایی، 

اند ای قادلالعادهشناخ ی هو برای دین و وحی تنها نقش و تأثیر روان . رویکرد دوم  کسانی که1

( اتخاا  117: 2732کواری، گرایانه )مکولی درباره منشأ ایهی و مؤمنانه وحی موض  یادری

کرده، نفیای یا اثباتای در این باره نرری ندارند. کار  گوس او یونگ نمونه این نگر  است. یونگ 

شناخ ی اسا  دین، ماهیت خودآگاه و وحی همگی بسا گی باه در زبان رواننیز مع قد است 

ماهیت مح ویاا ناآگاه دارد. وی اهزون بر ضمیر ناخودآگاه هردی به ناآگااه جمعای نیاز قادال 

تر از ناخودآگااه اسات کاه کلای، جمعای و است. مراد از ضمیر ناخودآگاه جمعی، ییه عمیاق

اند و به هیچ هرد مخصوصی تعلاق نادارد و ر آن شریکلیرشخصی است. یعنی همه آدمیان د

کلیه اهراد بشر از آن برخوردارند. پس ناآگاه جمعی، روان مش رکی از نوع وراشخصی است که 

ها و مح ویاتش در طو  عمر شخصی به دست نیامده است  بلکه از آلاز در سرشت مایهدرون

انی یا الگوهای نخس ین نامیده اسات. پاسا  های آرمنهاد انسان جای دارند. وی آنها را نمونه

 این تفکر که یونگ مصدا  روشن آن است این است که:

ارتباط این وحی با مبدأ م عالی و خداوند تعاالی نامشاخص و ناامعلوم اسات. بناابراین  .2
دهد، بلکه باا توجاه یونگ نه تنها برای وساطت ضمیر ناخودآگاه هیچ دلیلی اراده نمی

خود بر هرد محا  که ضمیر ناخودآگاه واسطه وحی هم باشاد، هایچ گری به یادری
رو ممکان اسات ایان رابطه و نسب ی بین ادعای او و نزو  وحی ایهی نیست. از این
 نگر  به رویکرد ملحدانه ملحق شده، مشمو  نقد آن شود.
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تفسیر گوس او یونگ در تفسیر وحای نفساانی و ضامیر ناخودآگااه از ساوی برخای از  .1
نشمندان لربی به شدا انکار شده است، به طوری که اریک هروم مح ویاا ضامیر دا

و اما ناخودآگاه به نرر یونگ »گوید: تأثیر دانس ه، میثمر و بیای بیناخودآگاه را پدیده
تواند صرهای جزدی از  هن هرد باشد  بلکه نیرویی یک مفهوم دینی است. ناخودآگاه نمی

ه بر ا هان ما تسلط دارد. این واقعیت که ما صدای ناخودآگاه است خارج از کن ر  ما ک
کناد  چاه ماا شنویم به هیچ وجه چیازی را ثابات نمیخویش را در ر یاهای خود می

توانیم صداهایی را نیز در خیاباان بشانویم کاه از آن ماا نیسات. ن یجاه ضاروری می
که با توجه به طبیعت دهد این است تعریفی که یونگ از دین و ناخودآگاه به دست می

 هن ناخودآگاه تأثیر ناخودآگاه در ما یک پدیده اساسی دینی است. ن یجه اینکه اصو  
مبهبی و ر یا هر دو پدیده دینی هس ند  زیرا هر دو مبین تسلط یک نیاروی خاارجی 

باشند، بنابراین بر طبق منطق هکری یونگ، دیوانگی باید یاک پدیاده مهام بر ما می
 (.17-13: 2747)هروم، « ر آیددینی به شما

های باس انی است باه این ادعای یونگ که منشأ وحی همان ناخودآگاه جمعی و نمونه .7
هیچ وجه قابل اثباا نیست  بلکه از نرر علمی و هلسفی سخت محل تردیاد و انکاار 

های کناد، بلکاه آن را باه نموناهاست. اهزون بر اینکه یونگ عقاده ادیاپ را رد نمی
کند. یونگ لیبدو یاا انارژی روانای را در جریاان جنسای خحصاه نی مربوط میباس ا
داند. اینکاه ناخودآگااه جمعای کاه کند، بلکه آن را یک بخش از انرژی روانی مینمی

مخزن آثار وراث ی یا نهف ه اجداد گبش ه است از نرر هلسفی پبیره نی نیست باه ایان 
گابارد دارای ه ایان جهاان پاا میجهت است که به طور مسلم زماانی کاه انساان با

ها و مانند آن را پاس از تولاد ها، مهاراگونه علم تصوری نیست و تمام یادگیریهیچ
آورد. از نرر علمی نیز، ان قا  این امور انکاار در جریان رشد بدنی و روانی به دست می

ادیاپ را رد کند. اهزون بر اینکه یونگ عقده شده آن را تأیید نمیشده، تحقیقاا انجام
کناد )ده ار همکااری حاوزه و های باسا انی مرباوط میکند بلکه آن را به نمونهنمی

 (.733: 2730دانشگاه، 

. رویکرد سوم  دیدگاه ملحدانه و منکر اصالت داش ن وحی، یعنی دیادگاهی کاه منشاأ وحای را 7

هی اسات. داند و منکر جهاان لیار و عاالم الاوهای روانی میشده و عقدهتمایحا سرکوب

 زیگموند هروید مداه  این دیدگاه است.

 گوییم: در پاس  می
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کاوی هروید شدیدای تشکیک شده، به طاوری کاه من قادان باا تماام . در بسیاری از اصو  روان2

اند  چراکاه هرویاد کاوی را از هروید به بعد در جاهای م عدد بازنگری کردهتوانایی، عمل روان

گیرد که بسیاری از آنهاا مخادو  در تبیین دین و وحی به کار میهای هراوانی را هردپیش

شده و ناپبیره نی است. او وحی را امری دنیوی، منقط  از جهان الاوهی و زاییاده کشامکش 

کاوی هرویاد دربااره هارد داند. بنابراین، اصو  روانمیان عواط  و نیروهای درونی انسان می

های جمعی و گروهی چون دین و وحی که مربوط دیدهمحل تردید قرار گره ه تا چه رسد به پ

تاوان در دو به همه بشریت است. نرر مش رک مخالفان هروید را که دوس انه هام نیسات می

کاوی علم جمله خحصه کرد و آن اینکه اس عداد هروید هر اندازه باشد، او دانشمند نبود و روان

 نیست. 

اصل عقده ادیپ بین هرزندان و والدین ترسایم کارده ای که وی بر اسا  برای مثا ، نوع رابطه

برای هیچ انسان سالمی پبیره نی نیست  چراکه شر  هروید از عقده ادیپ ح ای بعاد از انقاحب 

کناد. آنهاا ایان را لیار جنسی معاصر نیز برای بسیاری از مردم چیزی شبیه یک شوک عمل می

های قدرتمند و عواطا  نهف اه نین محرکدانند که معصومیت کودکی ب واند با چقابل تصور می

نرریاه اصالی ایان »گویاد: آلوده شود. اقبا  یهاوری در رد نرریاه هرویاد در تبیاین وحای می

هاای شناسی بسیار جدید از نگاه من با هیچ دلیل و سند قطعی قابل تأیید نیست. اگار انگیزهروان

هند که ما در واق  انحصاارای خودماان دسرگردان ما خود را در ر یا یا در لحراا دیگری نشان می

م عاارهی زنادانی « خاود»ها در اطا  انبارمانندی در پشات شود که انگیزهنیس یم، این دلیل نمی

های سرکوه ه به ناحیه روان آگاه انسان پیش از اینکه دلیل شده باشند. هجوم ناگهانی این انگیزه

، نشانگر گسس ه شدن موق ی دس گاه واکنش بر ح ور دادمی آنها در گوشه تاریکی از ضمیر باشد

م عارف و روان آگاه و شخصیت او  ماست. اساسای ممکن نیست که مح وای خودآگااهی دینای و 

های جنسی توضیح داد  زیارا دو شاکل وحی را از طریق وابس ه دانس ن همه چیز به تأثیر انگیزه

ره اری که هار یاک سابر  خودآگاهی جنسی و دینی و وحی از لحاظ خصوصیت و هدف و نوع

شود، لالبای دشمن یا حداقل مخال  یکدیگرند. حقیقت این است کاه ماا در حاال ی از عاطفاه می

شویم که از جه ی از دایره محدودیت شخصیت ماا بیارون اسات. دینی، از واقعیت عینی آگاه می

کند ریک میشنا  به علت شدتی که با آن عمق وجود ما را تحعاطفه دینی از نرر شخص روان

 (.77-72تا: )اقبا  یهوری، بی« شودگر میبال روره هم ون تأثیر ضمیر ناخودآگاه جلوه
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. گاه در برخی جوام  بشری هرهنگ، آیین و باورهایی به دییل مخ ل  مانناد عوامال سیاسای 1

  توان آن را به تمام عالم تعمیم داد و به این ن یجه رسید کاه هماه جواماحاکم است که نمی

کنند. لبا اساسای اینکه هروید با توجه به عقده ادیاپ بشری از همان آموزه و هرهنگ پیروی می

شده به این ن یجه رسیده است که وحی و دین سااخ ه و پرداخ اه ضامیر زدهو تمایحا واپس

ناآگاه انسان است به این جهت است که مطالعه هرهنگ و آیین یک محیط و منطقه حاامی او 

توان آن را به عنوان یک اصل کلی رو نمیبرداشت موهوم هدایت کرده است. از این را به این

شناخ ی برای همه بشریت در تمام عاالم تعمایم داد و از آن باه ایان ن یجاه رساید کاه روان

کم هقدان شناخ ی است. شاهد این مدعا این است که دستپیامبری زاییده چنین رویکرد روان

های شرقی، مثل محل مبعوث شادن پیاامبر گرامای اساحم در مکاه، آن در برخی از هرهنگ

مشهود است. اهزون بر اینکه تفسیر نفسانی وحی باطل و نامقبو  است ولی باه طاور کلای از 

توان ن یجه شناسان میهای مردممطالعاا هردی و آزمایشگاهی و مشاهداا مخ ل  و بررسی

یابند به قدری باا یکادیگر در آنها پرور  میگرهت که ساخ مان اج ماعاا مخ لفی که اهراد 

کاه م فاوا است که تعمیم یک نرریه در مورد چگونگی اع ای خانواده باا یکادیگر، آن نان

 (.262-260: 2736پبیر نیست )طاهری، هروید مع قد است امکان

ر شناسانه این است که انحراهی و موهوم بودن اصال مطلاهای روانگونه پژوهش. معمو  این7

گیرند و بدون توجه به درس ی یا نادرس ی دییلی که صاحبان اع قاد به آن مطر  را هرد می

رو آیند. برای مثا ، اگر شما با مردمی روباهکنند، درصدد پیدا کردن ریشه آن انحراف برمیمی

آیید ریشه آورد درصدد برمیبخ ی مییمن است و خو شوید که مع قد باشند نعل اسر خو 

کنیاد آن را اع قاد را پیدا کنید و وق ی دلیل عقحنی و مسا د  از آن ماردم دریاهات نمیاین 

دانید و سپس از خود می پرسید حا  که هیچ اس دیلی باعا  پیادایش موهوم و انحراهی می

گااه تصامیم این عقیده نشد باید دید کدام ضع  و انحراف روانی منشأ آن بوده است، اما هیچ

کادام خصالت و  1×1=6شناسانه معلوم کنید که منشأ اع قااد باه حقیقاا روانگیرید با تنمی

یابید. اینک پرساش ایان اسات ها بوده است  زیرا آن را عقلی و برهانی مینقص روانی انسان

یمن بودن نعل اسر است که آن را باید باا که آیا نزو  وحی و سرچشمه آن همسان با خو 

ادو آیا تاکنون این همه دییل ما قن و مسا د ، خردپساند و شناسانه توضیح دتوجیهاا روان

کننده نبوده که نیازی به عقحنی و ایهی که درباره تبیین وحی مورد مححره قرار گره ه، قان 

شناسانه نباشد )همان(. ایراد اصلی نرریه هروید همین است که تنها باا این نوع توجیهاا روان
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های جهاان نگریسا ه اسات و بادون ی است به تمام پدیدهشناخ یک بعد که همان بعد روان

توجه واهی و کاهی به دییل موجود ایهی بودن وحی هایچ تاوجهی نکارده اسات. اگار او و 

هکرانش با معاارف بلناد قارآن کاریم و دسا ورهای لیرمحارف پیاامبران ایهای بادون هم

 آوردند. هایی روی نمیکردند به چنین نرریههای نفسانی، نرر میانگیزه

 اهزون بر آن ه گف ه شد، تفسیر نفسی از وحی لوازم و پیامدهای دیگری دارد که عبارا است از: 

یکی از لوازم و ن ای  قطعی وحی نفسی، نفی عصمت پیامبران و خطاپبیری وحای اسات. زیارا  -

هاا، اطحعااا و احکاام و معاارف ضامیر طبق نرریه وحی نفسای، امکاان آمیخ گای دانش

ها و باورهای روان خودآگاه که در آن اح ما  لغز  است، به یقاین وجاود ناخودآگاه با اندیشه

دارد. لبا پیامبران هم در تلقی و گره ن وحی و هم تبلیغ آن و نیاز در مقاام انجاام وااای  و 

تکالی  شخصی از عصمت برخوردار نیس ند. بنابراین، خطاناپبیری پیامبران دچار خدشه شاده، 

ن صورا مردم از آنها پیروی نکرده، لارد ایهای، کاه هماان هادایت ماردم توساط در ای

ویجر هی النبی العصمی »گوید: که محقق طوسی میپیامبران است، حاصل نخواهد شد. چنان

  سابحانی، 72: 2741  یهیجای، 222: 2732)طوسای، « لیحصل الوثاو  هیحصال الغارد

2624 :620.) 

اسر با مح ویاا آن است. یعنی هر هردی آن اه را در درون خاود تجلیاا شعور ناخودآگاه م ن -

کند. تجلیاا ضمیر یک انسان هاسد با تجلیاا ضمیر ناخودآگااه یاک انساان دارد م جلی می

های بسیاری دارد، چراکه هر یک مح ویاا خاصی را در درون خود انباش ه دارناد. سالم تفاوا

لوماا، با تجلیاا ناخودآگاه یک انساان بیساواد و هم نین تجلیاا ناخودآگاه یک انسان با مع

های بسیاری دارد. هر انسانی آن چیزهایی را که از جهان خارج گره ه و در درون ناآگاه تفاوا

گوییم پیامبری کاه قبال از بعثات خاود ناه کند. با این بیان میخود انباش ه کرده، م جلی می

ها بار  هان او خطاور ترین اندیشهگونه عالیمعلمی داش ه و نه علم و دانشی اندوخ ه است چ

کرده استو پیامبری که ناخودآگاه او عاری از علوم و معارف باارزشای باوده، چگوناه ممکان 

 مح وای او بر عرصه خودآگاه او اهور پیدا کندوترین معارف از ناخودآگاه بیاست باارز 

خو  تغییر و تحو  شده است دستآید ممکن تجلیاا ناخودآگاه که گاه به عرصه خودآگاه می -

ها و اهکاار خاود را باه دسات یا هرامو  شود، یعنی هرد دچار نسیان شده، بسیاری از اندیشه

کردناد و ایان گاه مح ویاا وحی را هراماو  نمیهراموشی بسپارد، در حالی که پیامبران هیچ
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ری نباوده اسات تاا های معمولی و م عاارف بشانشانگر آن است که آگاهی آنها از نوع آگاهی

 خو  تغییر و تحو  یا هراموشی شود. دست

شاده یقاین وجود دارد. یعنی پیامبر به آن اه بار او وحای می« یقین»ای به نام در وحی مسئله -

گااه در راه دسا اوردهای وحای گاامی داش ه و این یقین تا آنجا کارایی داش ه که پیاامبر هیچ

« یقاین»توان هماواره باه در تجلیاا ناخودآگاه نمی کرده است، در حالی کهنشینی نمیعقر

ای در هماه دست یاهت. اگر واقعای وحی تجلیاا ضمیر ناخودآگاه است، پس چرا چنین مسائله

شاودو آیاا باه شود و در اعصار گوناگون هقط در یک هرد این تجلیاا دیده میاهراد دیده نمی

خودآگااه باشاد و تنهاا در معادودی از توان باور داشت که موضوعی تجلی ضمیر ناراس ی می

اهراد بشری اهور پیدا کندو چرا در زمان هر پیامبری جاز خاود پیاامبر کسای ادعاای چناین 

ای روانی هرچند توان پبیرهت که پدیدهشناسی میکرده استو آیا از نرر روانای را نمیتجلی

ضمیر ناخودآگاه بود نباید  بار آن هم تنها در یک هرد اهور پیدا کندو اگر وحی تجلیوقت یک

شد. اینکه نزو  وحی به اخ یار خود پیامبران نبوده و زمان های طوینی در وحی واق  میوقفه

 (.17: 2737مشخصی نداش ه است خود دلیلی است بر رد این هرضیه موهوم )نصری، 

هان تجلیاا شعور باطن در اهاراد صاحیح و ساالم بسایار کام و ناادر اسات. زیارا قلمارو   -

هاایی کاه باه کاار روزاناه بسا گی خودآگاه در اهراد سالم، کامحی باه وسایله مساادل و هعالیت

هاا اسات و دیگار مجاالی گوناه هعالیتدارد اشغا  شده و تمام توجاه آدمای معطاوف باه این

برای هعالیت  هان ناخودآگااه بااقی نیسات و ضامیر بااطن معماویی در اهاراد بیماار، خسا ه، 

کناد. زیارا دری اه  هان ناخودآگااه ایان گاروه خورده تجلای میو شکساتگسار، نگران، می

به عللی باز و مجاا  هعالیات بارای آنهاا بااقی اسات. ولای هرگاز ایان شارایط در پیاامبران 

ساا  نااز  شاده و در ایان  17وجود نداش ه اسات و قارآن مجیاد بار پیاامبر اساحم اارف 

هااا هااای سیاساای و تبلیغاای و دهلیتماادا قلماارو خودآگاااه او کااامحی از طاارف مسااادل و هعا

هااا بااود و هااای روزانااه اشااغا  بااود، و تمااام توجااه او معطااوف بااه ایاان هعالیتگره اری

های خااونین نباارد ناااز  شااده و در آن حالاات بساایاری از آیاااا مربااوط بااه جهاااد در صااحنه

 (.143: 2732شخصیت روحی او مقهور مسادل جاری روز بوده است )سبحانی، 

تاوان باه منزلاه قلمارو تماایحا، اهکاار و اهعاالی دانسات یر ناخودآگااه را میبنابراین، ضم

گساایخ ه و کااه جنبااه ابهااام دارنااد. هم نااین ایاان قلماارو در حقیقاات صااحنه اهکااار عنان
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(. در صاورتی کاه وحای ایهای منطقای اسا وار، 30: 2762نامنرم اسات )اسا رکر و دیگاران، 

اساات و ایاان دلیاال باار معجاازه بااودن قاارآن  ماانرم و بااه دور از هاار گونااه اخاا حف و تناااقن

روی روشاان شااد کااه صاااحبان ایاان رویکاارد، هاایچ دلیاال کااریم و وحاای ایهاای اساات. باادین

اناد و تنهاا باه ادعاای صارف بسانده علمی و عقلی و نقلی مس د  بارای اثبااا آن اراداه نداده

قطعاای  انااد. از سااوی دیگاار، بااه اع قاااد قااادحن وحاای ایهاای و حقیقاای، دلیاال محکاام وکرده

  .شودخردپسند برای رد نرریه وحی نفسانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می

 . حفظ نوع انسانی و رفع اختالف9

تردید انسان که جزدی از جهان است نیز برای تکامل اساسای هلسفه خلقت جهان، تکامل است. بی 

ان را باه اسا خدام خاود خلق شده است. از سوی دیگر، انسان موجاودی اسات کاه طبعاای دیگار

کند. در ن یجه این اس خدام هطری منجر به های خویش را طلر میآورد، و امیا  و خواهشدرمی

کند که باید این اخا حف شود. قانون تکوین ق اوا میاخ حف در تمام شئون زندگی انسان می

حف جاز باه وسایله برطرف شود تا انسان به کما  حقیقی و سعادا جاودانی دست یابد. ره  اخ 

هایی که زندگی اج ماعی انسان را اصح  و آنان را به سوی رسا گاری جاویادان قوانین و برنامه

رهنمون شود ممکن نیست  و هدایت انسان به سوی کما  و سعادا یا به هطرا اوست یا به امر 

اید لیار از راه دیگری، اما هطرا انسان برای نیل به سعادا و اصح  او کاهی نیست. پس ناچار ب

هطرا و طبیعت راه دیگری برای رسیدن به تکامال وجاود داشا ه باشاد و خداوناد تعاالی از راه 

لیرطبیعی به انسان حقایق، قوانین و آن ه را برای سعادا دنیا و آخرا او یزم است تفهیم کند و 

ر ناام دارد. از است  و کسی که آن را بفهماد پیاامب« وحی»های طبیعی و همان تفهیم از لیر راه

کند و لرد او باید به طور کامل تحقق یاباد کساانی را آنجا که خداوند در کار خویش خطا نمی

کند که وحی ایهی را بدون کم و زیاد ههمیده و رسالت خود را بادون برای این مقام ان خاب می

 (.763: 2603،   حلی7/261: 2777  طباطبایی، 7/731: 2732سینا، للط و خطا تبلیغ کنند )ابن

بااه نراار صاادرالم ألهین، برهااان قاااطعی باارای اثباااا وحاای و نبااوا وجااود دارد کااه باار  

 چند مقدمه اس وار است:

 . عالم دارای خالق و صانعی است که قدرا او هراگیر است.2
 . خالق هس ی از جسمیت و ارتباط و مباشرا با ماده منزه است.1

 م جهاا خیر و منفعت آهریدگان است.. خداوند تعالی، حکیم و دانای به تما7
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هایی دارد  چراکاه اهعاا  او از . خداوند تعالی در ایجاد و تأثیر و خلاق و تادبیر واساطه6
 طریق مباشرا و ارتباط مس قیم با ماده مم ن  است.

شان به کسای نیازمناد هسا ند کاه . مردم در امر معا  و زندگی دنیوی و امور اخروی2
طریق معیشت در دنیا و نجاا از عباب در آخرا را به آناان بیااموزد  چراکاه آناان از 

یابد و از سوی دیگار زندگی اج ماعی برخوردارند که بدون قانون و عدالت سامان نمی
اشد نه هرش ه  زیرا هرشا ه حقیق ای اسات روحاانی و تاا گبار ح مای باید انسان بقانون

توانند او را ببینند و با وی ارتباط برقرار کنند و او زمانی که تجسم پیدا نکند مردم نمی
شود. بنابراین، وجاود چناین تنها از طریق باطن برای اهل نبوا و مکاشفه م مثل می
باوده، تأییاد آن باا آیااا و  انسان صالحی برای اینکه قانون و شریعت بیاورد ممکان

پبیر است. در ن یجاه ها و اسبابی که باع  ا عان و اع راف مردم است نیز امکاننشانه
شود پیاامبری در جهاان وجاود گف ه محقق شد ثابت و واجر میوق ی مقدماا پیش

هایی مانند آوردن معجزاا که دیگران از آن داش ه که لزومای باید انسان بوده، از ویژگی
 (. 777-772: 2743اند برخوردار باشد )صدرالدین شیرازی، نصیربی

 . مقتضای اصل هدایت عامه4

ایطح  است. بر اسا  اصل هدایت عامه، تمام گمان خداوند تعالی خیر محن و هیاد علیبی

کناد. قارآن کاریم موجوداا را به اندازه شایس گی و ارهی شان در مسیر کما  آنها هادایت مای

(  پروردگار ما همان است کاه باه 2)طه: « ربنا البی اعطی کل شیآ خلقه ثم هدی»اید: هرممی

هر موجودی آن آهرینشی که شایس ی آن بود عنایت کارد و ساپس آن را در راه خاود  هادایت 

 نمود. 

بر اسا  اصل هدایت عامه انسان نیز باید از این موهبت ایهی برخوردار شود. نقش اساسی 

کند  های بلند رس گاری و انسانیت ضرورا ایهی بودن آن را آشکار میقله وحی در نیل به

کند که خداوند تعالی راهی را برای هدایت مردم تعیین و معرهی کند. چراکه حکمت اق  ا می

تواند لیر از راه وحی و نبوا باشد. زیرا نبوا از دو عنصر محوری تشکیل تردید آن طریق نمیبی

 ون که همان وحی است و دیگری پیامبر. شده است  یکی قان

ای تنگاتناگ اسات، یعنای ایان دو مفهاوم از سوی دیگر رابطه باین وحای و نباوا، رابطاه

شاود. وحای کاه ناوعی همزاد یکدیگرند  به طوری که اساسای نباوا بادون وحای محقاق نمای

سخن گف ن ایهای اسات و نباوا م وقا  بار آن اسات، از لاوازم نباوا اسات. لابا ضارورا 
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پاابیر نیساات بساا گی داشاا ه، انفکاکوحاای بااا ضاارورا نبااوا در وحاای تشااریعی هم

کناد کاه خداوناد تعاالی وحای (. به دیگار ساخن، لطا  اق  اا مای1/261: 2777)طباطبایی، 

اللطا  »ناز  کند و پیامبرانی را بارای هادایت ماردم برگزیناد  در تعریا  لطا  آماده اسات: 

  لطا  چیازی اسات کاه باا آن «ده عان المعصایههو ما یقرب المکل  معه من الطاعای و یبعا

شااود و باادین وساایله هاادایت انسااان مکلاا  بااه خداونااد نزدیااک و از گناااه و معصاایت دور می

 گوید:(. خواجه نصیرالدین طوسی می72: 2627شود )مفید، ایهی محقق می

ار بایاد، یکم: اگر خداوند تعالی ما را برای این منرور آهریده است که او را بپرس یم، ناچ -
اصل عبادا و راه و اندازه آن را نیز به طور واضح بیان کند. چراکه اگر اصال اطاعات 
به حکم عقل روشن باشد، کیفیت آن برای ما مجهو  است. لبا وحی و بعثت پیامبران 

 بندد. است که ما را به سوی حق هدایت کرده راه عبر را بر ما می
های نفسانی و شهواا ا و لفلت آهریده، خواهشدوم: خداوند انسان را مرکبی از شهو -

را بر او مسلط کرده است. لبا اگر وی را به حا  خود  رها کند، این اهکندن بنادگان 
ها و قبایح است  پس باید وحی ناز  کند و انسان را از گمراهی نجااا به سوی زش ی
 (.741: 2602دهد )طوسی، 
 کریم بدان تصریح کرده است:هایی دارد که قرآن معرهت وحیانی ویژگی

گااه معرهات وحیاانی را از  اا خاود دریاهات . معلم ایهی داش ن  حامال وحای هیچ2
که قرآن کاریم کند  چنانکند، بلکه یک معلم ایهی آن را به حامل وحی القا مینمی

 (  او را جبردیل )هرش ه( توانا آموخ ه است.6)نجم: « علّمه شدید القوی»می هرماید: 
کند: گیرد آگاهی دارد که آن را از جای دیگر تلقی میاس شعار  پیامبر وق ی وحی را می .1

(. وق ای پیاامبر 226)طاه: « وی تعجل باالقرآن مان قبال ان یق ای الیاک وحیاه»
پایش از آنکاه »هرماید: خواهد قرآن را حفک کند تا از یاد او نرود خداوند تعالی میمی

روشن اسات کاه پیاامبر «. رسد در این کار ش اب مکنوحی قرآن تمام و کامل به تو 
 آگاهی دارد که این وحی از جانر خداوند تعالی است نه از نفس خویش.

هاای دریاهات وحای از طریاق . ادراک واسطه وحی  طبق بیان قرآن کریم، یکی از راه7
نز  به الرو  ایمین علی قلبک ل کاون مان »هرماید: که میهرش ه وحی است، چنان

(  هرش ه وحی آن را بر قلر تاو هارود آورد تاا باه حکمات و 276)شعراآ: « لمنبرینا
 اندرزهای آن مردم را از عباب خدا ب رسانی. 

بنابراین، اگر انسان را بایترین مجهو  برای خود  بدانیم به طریاق اولای در خصاوع جامعاه 

(. لابا 64تاا: مطهاری، بیتر اسات )بخ ی و سعادا اج ماعی ناشناخ هانسانی، رس گاری و خو 
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برای تحقق کامل لرد ایهی شناخت ابعاد مخ ل  انسان و نیازهای او ضروری اسات  چراکاه 

شناخ ی، اق صاادی و ...، یاا باه شناخ ی، جامعهانسان موجودی است با ابعاد گوناگون علمی، روان

نفساانی و راهکارهاای  گاه قانون و دس ورالعمل برآمده از وحیطور کلی مادی و معنوی  لبا هیچ

 تواند نیازهای انسان را برآورده کند.شناخ ی نمیروان

گابرد و جهاان باه علام و تکنولاوژی اتمای و ها از دوران رنسانس علمی میاینک که سا 

های ای نیز دست یاه ه و کراا آسمانی را نیز درنوردیده، و در عین حا ، بسیاری از قسمتهس ه

اند چاه دون شناسایی طبیعت و تمایحا ما بوده، پس اگر برای ما نسااخ هها باین تمدن و نرریه

رساد ایان ترقیااا و کسی آن را ساخ ه و چه منروری از ایجااد آن داشا ه اساتو باه نرار می

های خیالی کاشفان و به وجود آورنادگان اخ راعاا و این تمدن جدید ساخ ه و پرداخ ه بوالهوسی

اند، بدون اینکه تمایحا ما را میزان قرار یحا شخصی چیزی ساخ هآن بوده و آنها بر اسا  تما

کم هشا اد دهند. بنابراین ن ای  حاصله تمدن جدید اگر تمام آن به ضرر نوع بشار نباشاد، دسات

-24: 2726آور اسات )کاار ، کنیم خسراندرصد آن در باطن امر برای ما که از آنها اس فاده می

شناسی تحقیق و مطالعه و تفکار کارده و کار  که عمری در انسان(. از این سخنان الکسیس 27

تردید گیریم. بیای میای است چه ن یجهسرانجام به این ن یجه رسیده که انسان موجود ناشناخ ه

ای اسات. هقاط قاانونی کاه از تماام زوایاای این همه بیانگر آن است که انسان موجود پی یاده

تواند انسان را به رس گاری رهنمون شود. هرچند خود کار  می نیازهای بشری آگاهی داش ه باشد

به حقیقت پی یدگی انسان پی برده ولی از شناخت مبدأ وحی هم ون برخای دیگار از م فکاران 

 بدیل پیامبران محروم مانده است. برجس ه لربی به دلیل دوری از هرهنگ ناب و بصیرا بی

تواند ر باطن و ناآگاه و انبار تاریک انسان است میاساسای چگونه وحی نفسی که برآمده از ضمی

تشخیص دهد که چرا باید پیامبران اولوالعزم تنها عده معدودی باشند، چرا باید ارث زن نص  مرد 

طلبد و عقل بشر به تنهایی قادر نیست انسان را ها که پاس  میباشد و هزاران از این نوع پرسش

روی دس گاه عریم خلقت این نیاز بزرگ را بی پاس  نهای کما  رهنمون شود. بدیبه قله

 نگباش ه و ازطریق وحی به آن جامه عمل پوشانده است. 

 گیرینتیجه

تواند نیازهای بشر را در هر زماان و مکاانی بارآورده ن یجه اینکه تنها قانون جهان هس ی که می

ساند قانون و وحی منحصر به ساخ ه، او را به حیاا معقو  راهنمایی کند و به سرمنز  مقصود بر
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تواند قانون سعادا و وحی ایهای گاه ضمیر ناخودآگاه نمیشادبه ایهی است. هیچهرد، ناب و بی

را به بشریت اهدا کند و او را از منجحب ضحلت و گمراهی نجاا دهد  چراکه ارتباط و وسااطت 

و ضامیر ناخودآگااه باه منزلاه ضمیر ناخودآگاه انسان با مبدأ م عالی نامشخص و ناامعلوم اسات 

های گس ره تمایحا و اهکاار و اهعاالی اسات کاه جنباه ابهاام داشا ه، صاحنه اهکاار و اندیشاه

هایی دارد که هیچ سانخی ی باا گسیخ ه و نامنرم است. در حالی که معرهت وحیانی ویژگیعنان

 های برآمده از ضمیر ناخودآگاه انسان ندارد.معرهت

 فهرست منابع

 یمقرآن کر. 

 اشاراا و تنبیهاا با شر  خواجه نصیر الدین طوسی و شر  شار  (. 2732سینا، حسین بن عبداله )ابن

 ، قم: نشر بحله.قطر الدین رازی

 رسالت قلمترجمه: احمد آرام، تهران:  احیای هکر دینی در اسحم،تا(. اقبا  یهوری، محمد )بی. 

 ( 2733اس یس، وال ر ترنس .)ترجمه: احمدرضا جلیلی، تهران: ان شاراا حکمت.، دین و نگر  نوین 

 ( 2762اس رکر، ادوارد  آپل، کنت  آپل، جون .)ترجمه: مشفق همدانی، تهران:  شناسی برای همه،روان

 شاه.علیبنگاه مطبوعاتی صفی

 ( 2731إلیاده، میرچا .)ترجمه: بهاآالدین خرمشاهی، تهران: مؤسسه مطالعااا و تحقیقااا  پژوهی،دین

 نگی.هره

 ( 2717الشی  آ  نو ، کاام .)ترجمه: محمدعلی خلیلی، زندگانی ح را محمد از زبان هحسفه اروپا ،

 ان شاراا روزنامه آیین اسحم.

 تهاران: شارکت ساهامی هرویدیسم، با اشااراتی باه ادبیااا و عرهاان(. 2723پور، امیرحسین )آریان ،

 .های جیبی با همکاری مؤسسه ان شاراا امیرکبیرک اب

 ( 2731پالس، دانیل .)،ترجمه و نقد: محمد عزیزی بخ یااری، قام: مؤسساه  هفت نرریه در باب دین

 پژوهشی امام خمینی )ره(. -آموزشی

 ( 1274جیمز، ویلیام .)،ترجمه: مهدی قادنی، تهران: بنگاه نشر و ترجمه ک اب. دین و روان 

 (  2603حلی، حسن بن یوس .) قم: مؤسسه نشر اسحمی. ایع قاد،کش  المراد هی شر  تجرید 

 ( 2733دژاکام، علی .)تهاران: مؤسساه هرهنگای تفکر هلسفی لرب از دیدگاه اس اد شاهید مطهاری ،

 اندیشه معاصر.

 ( 2612رشید رضا، محمد .)،قاهره: مؤسسه دار الشعر للصحاهه والطباعه والنشر. الوحی المحمدی 
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 ( 2730ژیلسون، اتین .)،ترجمه: احمد احمدی، تهران: ان شاراا سمت. نقد تفکر هلسفی لرب 

 ( 2624سبحانی، جعفر .)قم: مؤسسی النشر ایسحمی.محاضراا هی ایلهیاا ، 

 ------- (2732 .)قم: ان شاراا توحید.مدخل مسادل جدید در علم کحم ، 

 ( 2730ده ر همکاری حوزه و دانشگاه .)عاه و ، تهاران: ساازمان مطالشناسی و نقد آنهای روانمک ر

 تدوین ک ر علوم انسانی )سمت(.

 ( 2743صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .)،تهران: مؤسسه مطالعاا و تحقیقاا  شر  اصو  کاهی

 هرهنگی.

 ( 2777طباطبایی، محمد حسین .)قم: اسماعیلیان.المیزان ، 

 ( 2602طوسی، خواجه نصیر الدین .)بیروا: دار ایضواآ.المحصل تلخیص ، 

  ،هایی از کحم جدید، قم: ده ر ان شاراا اسحمی.(. در 2736اهلل )حبیرطاهری 

 ( روان2747هروم، اریک .).کاوی و دین، ترجمه: آرسن نرریان، تهران: پویش 

 ( 2731هروید، زیگموند .)ترجمه: شیوا رویگردان، تهران: نشر مرکز.تفسیر خواب ، 

 ------- (2734 .)قویمی، تهران: نشر علم.، ترجمه: مهوشناسی هراموشیروان   

 ( 2733کریمی، مصطفی .)قم: ان شاراا مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.شناسیوحی ، 

 ( 2726کار ، الکسس .)ترجمه: پرویز دبیری، اصفهان: ان شاراا تأیید.انسان موجود ناشناخ ه ، 

 ( 2732گلشنی، مهدی .)هران: پژوهشاگاه علاوم ، تعلم و دین و معنویت در آس انه قرن بیست و یکم

 انسانی و مطالعاا هرهنگی.

 ( 2732لگنهاوسن، محمد« .)20،  3،  نامه حاوزه و دانشاگاههصال، در: «تجربه دینای اساحمی ،

  22ع

 (  2741یهیجی، عبدالرزا .)قم: ان شاراا الزهرا.سرمایه ایمان ، 

 قم: صدرا.بینی اسحمیای بر جهانمقدمهتا(. مطهری، مرت ی )بی ، 

 ( 2627مفید، محمد بن محمد .)قم: المؤتمر العالمی للشی  المفید.النکت ایع قادیه ، 

 ( 2734مورنو، آن ونیو یونگ .)ترجمه: داریو  مهرجویی، تهران: نشر مرکز.خدایان و انسان مدرن ، 

 ( 2732مااک کااواری، جااان .)شااعاعی، محمااد ، ترجمااه: عبااا  شی تفکاار دیناای در قاارن بیساا م

 ده ر تبلیغاا اسحمی. محمدرضایی، قم:

 ( 2737نصری، عبداهلل .) تهران: ان شاراا دانشگاه پیام نور. )رش ه ایهیاا و معارف اسحمی(، 1کحم 

 ( 2766واا، مون گمری .)هروشای زاده، تهران: ک اب، ترجمه: اسماعیل ولیمدارمحمد پیامبر و سیاست

 اسحمیه.

 بیروا: دار المعرهه للطباعه والنشر. لقرن العشرین،دادره المعارف اتا(. وجدی، محمد هرید )بی 
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 ( 2731هیک، جان .)ترجمه: بهرام راد، تهران: الهدی.هلسفه دین ، 

 ( 2731یونگ، کار  گوس او .)ترجمه: هؤاد روحانی، تهران: امیرکبیر. شناسی و دین،روان 

 ( 2733یونگ، کار  گوس او و دیگران .) ابوطالار صاارمی، تهاران: ، ترجماه: هایشانسان و سامبو

 امیرکبیر.



 

 


