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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را  كنند و يا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى و  نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مىبا  

احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان 

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد. مى

يافته، خاين معنا در كالم خداى نیز جريان  به نام خود كه  داىتعالى  تعالى كالم خود را 

عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط  

با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و 

نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با  

اعمال، خدا و   آن  باشد و مقصود اصلى از  اعمال خدا را داشته  تا عملش خدايى شده، صفات 

رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده  

 كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و 

   كنم!   «خدا آغاز مى »  من به نام 

 (  .۲۶، ص ۱الـمیزان ج )

**************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  3 

 

 فهرست مطالب 
 

 

 ۶..................................................................................... مقـدمـه مـؤلـف 

 ۹ ............................................................................... فصل اول 

 ۹ ................................................................................. ادراکات 

 ۹.................................................................. ادراكــات اعطـــا شــــده بـــه انســـان 

 ۱۰ .......................................................................... تقسيـم بنـدى ادراكــات 

 ۱۱ ......................................................... انـواع ادراكـات انســانـى در بيـان قرآن : 

ن نيـازمندى انسـان   ۱۴ ............................................................... ادراك نخستي 

 ۱۴ ................................................................. ادراکات انسان و شناخت خدا 

 ۱۵ ............................................................. عـوامل اختـالل در ادراكـات انسـان 

 ۱۶ .................................................. ادراك و عواطف انسان محل نفوذ شيطان 

 ۱۷ ...................................................... ا زمـــان و سعـــادت ارتبـــاط ادراك انســان بـ

 ۱۸ ............................................................................. ادراك در موجودات 

 ۱۹ ............................................................................ فصل دّوم 

 ۱۹ ..................................................... احساسات، عواطف و  غرایز 

 ۱۹ ........................................................................... ها ها و غريزهاحساس

 ۲۰ ............................................................ احساس آرامش و مبانن فطرى آن 

 ۲۱ .......................................................... احساس خشيت و فرق آن با خوف 

 ۲۲ ................................................................. مبتـــاليــان بـه اضطــراب درونـــى 

 ۲۳ .................................................................. تكـوينـى حـــرص، يـك احســاس 

 ۲۴ ...................................................... بردارى در انسان غريزه استخدام و بهره

 ۲۶ ........................................................................... فصل سوم

 ۲۶ ......................................... سیستم فکری و نظام الیه تفکر انسان

ن انسان به جهاز حس و فكر   ۲۶ ............................................................ تجهي 

 انسان 
ی
 ۲۷ ......................................................... اهمیت تفکر صحیح در زندگ



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  4 

 ۲۸ ................................................ فكـر و ادراك، واسطـه بيـن انسـان و اعمـال او 

 ۲۹ .................................................. تطبيق اصول منطقى با نظـام تفكـر فطـرى 

: اساس نظام فكرى و تشخيص انسان 
ن
 ۳۰ ...................................... فطرت انسان

 ۳۱ ........................................................ تنـاقـض بيـن آگـاىه فطــرى و تمـايــالت 

 ۳۲ ............................. نقش تقـوى در بـازگشت انسان به نظام فطرى و تفكر سالم 

 ۳۳ ............................................... تـأثيـر داورى فطـرى انسان در تحول فكــرى او 

 ۳۴ ..................................................... انواع لذايذ طبيىع و لذايذ فكرى انســــان 

 ۳۵ .......................................................... آرايش تكـوينـى لذايـذ فكرى و اعمال 

 ۳۷ ......................................................................... فصل چهارم

 ۳۷ ................................................................ تصورات   و   رؤیاها

 ۳۷ .................................................... تعـريف تمثــل، و واقعيـت موجـود خارج  

 ۳۸ .................................................. دخالت تصـورات و ادراكات در نحوه تمثل 

 ۳۸ ............................................................................. رؤيــا و حديث نفس 

، اسالىم و علىم از رؤيـا   ۴۰ .......................................................... تلقى تـاريخن

  ۴۲    ............................................................. گروه بندی رؤیاها 
 ۴۲ ......................................................... نفسانن ناشى از تخّيالت   ـ رؤياهاى ۱

 ۴۳ ........................................................... ـ تأثي  خصوصيات فردى در رؤيا  ۲

 ۴۳ .............................................................................ـ رؤيـــاهـــاى واقعـــــــى ۳

 ۴۵ ................................................... تحليل علىم رؤياهاى واقع  
 ۴۵ ............................................. ـ رابطـه رؤيـا بـا وقوع حوادث از طريـق انتقـال ۴

 ۴۶ ......................................................................... ـ درجـات وضـوح رؤيـا  ۵

 ۴۷ ................................................ ـ مثال سازى و تعبي  با قرينه يا ضد حادثه  ۶

 و بهم ۷
ی
 ـ تواىل انتقاالت و دشوارى تعبي   ـ آشفتگ

ی
 ۴۸ .............................. پيوستگ

 ۴۸ ............................................................................... رؤيــا از نظــر قـــرآن 

 ۵۰ .......................................................................... فصل پنجم 

 ۵۰ ............................................................. ادراک های  مخصوص 

 ۵۰ ............................................................... هـاى مخصــوص ـ بصيــرت ادراك

 ۵۱ .......................................................... رؤيت با چشم و رؤيت بدون چشم 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  5 

 ۵۲ ................................................................. بصيـرت انســان بـه نفــس خـود 

 چشـم بصيـرت انسان باز ىم
ن
 ۵۲ ................................................ شود؟چـه زمـان

 ۵۳ ........................................................................ وســـايـــل ايجـــــاد بصيــــــرت 

 ۵۴ ..................................................................... حجـاب بيـن انسـان و خـــــدا 

 ۵۴ ............................................................. انــواع افعــال پنهـان از حس انسان 

 ۵۵ ...................................................................... العـاده رابطه اراده با خـارق

 ۵۶ ................................................................ تلقيـن و حقيقــت احضــار ارواح 

 اراده انسـان بـا اراده خدا هـم
ی
 ۵۷ ............................................................ آهنگ

 ۵۸ ...................................................................... ــــوت ادراك مخصـــــــوص نبـــ

 ۵۸ ..................................... هـاى مخصوص با ادراكات عقىل و فكرى تفـاوت ادراك

 ۵۹ ........................................... هاى مخصــوص معصـوميت ـ نفــى خطـا در ادراك

كــى و 
َ
 ۶۰ ............................................. شيطــانـى شنــاخـت القـائـات و خــاطـرات َمل

 

 جلدی معارف قرآن در المیزان  ۷۷ست کتابهای  لی

   پايان همین کتاب ۶۱صفحه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  6 

 مقـدمـه مـؤلـف 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

ُرون    ِكتاٍب َمْكنُون  إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!  كــريـــــــــــم!اين قـــــــــرآنـى اســت 

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 

 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« ، اين كتاب به منزله يك »كتاب مرجع« يا فرهنگ معارف قرآن است

 بندى شده است. تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقهانتخـاب و 
 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هیچ » ...   -

نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  جا پیداش  

واقعا،  شد  بهم   حیف  خرم،  می  ازش  قیمت  برابر  دو  داره،  کی  هر  رو  کتاب  اين 

 اطالع بدين ...!«
 

که در   www.goodreads.com/book/show/8553126:در سايت گودريدز

را که   آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی
مشهد   مقدس  شهر  از  مالئی  رضــا  محمد  آقای  کنند،  معـرفی  اند  خوانده 
با کتابهای  المیزان« را همراه  اول » معارف قرآن در  از جـلد  مشخصاتی 

 مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 
  

در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال  
جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و همچنین  ۷۷قسمت زیادی از این 

خود   دانشجویان  به  کتاب مرجع  به عنوان  را  آنها  ها  دانشگاه  اساتید  برخی 
 معرفی کرده اند. 

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف

و            قوانین  دین،  فروع  دین،  اصول  مانند  موضوعاتی  کریم  قرآن  شریفه  آیات 

مق شرع  شامل  احکام  را  حکومت  اصول  و  زندگی  اصول  اخالقیات،  اسالم،  دس 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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و   اخروی، هستند  زندگی  زمین،  ها،  آسمان  عالم،  آفرینش  درباره  مطالبی  همچنین 

انسان و بازگشتش به مالقات  بهشت، دوزخ و امثال آنها، و نیزدرباره سرمنزل نهائی

 .را در بر دارندپروردگار  

نبوت          قرآن درمدت بیست و سه سال  آیات مقدس  احکام در  این موضوعات و 

پیامبر گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی موضوعی،  
نازل شده است.  واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر گرانمایه المیزان هم  

فسیر پرداخته اند، که اهمیت این روش در  به شرح و ت  اولیهبا مراعات همان ترتیب  

 مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

به           آنها  بود  تفاسیرنیاز  این  مطالب  خالصه  مطالعه  و  مراجعه  سهولت  برای 

ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای همین  

 منظور تالیف یافتند.   

نیز توسط    ۲۲در شروع کار مطالب تحت            آن  اولیه  آماده شد و چند جلد  جلد 

یافت. چون مجلدات برای   انتشار  در قطع وزیری چاپ و  تبلیغات اسالمی  سازمان 
د چاپ  برای  موضوعات  لذا  شد  داده  تشخیص  حجیم  جیبی   ۷۷رمطالعه  قطع  جلد 

 فسیر جوان منتشر گردید.مجددا تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی ت

ضمنا تذکر این نک ته را ضروری می دانم که از شروع ک تابها تا پایان تاریخ ادیان از مجلدات چهل        
چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  مراجعه    ۲۰جلدی  لزوم  صورت  در  لطفا  جلدی، 

یات هم در نظر گرفته شود  . تطبیفی با اصل المیزان شماره ا 
  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 

کمک خدای سبحان اقدام    جلد به زبان فارسی مولف با  ۷۷تالیف  بعد از اتمام           

کاملبه   حاضر    ترجمه  حال  در  که  نمود  به    ۱۷آنها  و  شده  آماده  زیر  بشرح  جلد 
در سایت   فارسی  کتابهای  گرفته  همراه  قرار  کتابها می  زیر  جستجوی  برای  است. 

 :با عنوان اینترنت و موبایلتوانید در 

  نمایید. جستجو “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
 

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسايتهای زير نیز می توانید جستجو کنید:    

www.almizanref.ir    

https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 

www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 

https://sites.google.com/site/almizanclassified  

https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که اين لطف و عنايت را بر اين       

سالگی  اعطائی    ۸۵سالگی عمر اعطائی اش تا سن   ۴۱بنده ارزانی فرمود که از  

نیز همچنان   آتی  تالیف اين مجلدات همت گمارم و برای مجلدات  بر تهیه و  امروز 

پروردگاری می فرمايد... همه اين نعمات را مرهون روح الهی عالمه طبابائی هستیم  

که خدايش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را گسترده سازد و  

 سید مهدی )حبیبی ( امین                 که جبران کنیم! برود!  با فاتحه ای بل

 ۱۴۴۳ الثانیربیع  ۱۵برابر  ۱۴۰۰ماه آبان ۳۰

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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 اول  فصل

 ارداکات 

 

 ادراكــات اعطـــا شــــده بـــه انســـان  

 علق( /۵»َعلَّــَم ااِلْنســاَن مـــا لَـــْم يَْعلَــــْم!« )

 آموخت!« دانست » و به انسان آنچه را نمى

خداوند متعال نوع انسانى را كه آفرید قواى ادراكى در او به ودیعت نهاد، چشم و گوش 

و حواس باطنى برایش قرار داد، و او را یك نیروى فكرى عطا كرد، كه بتواند به  واسطــه آن  

اى بـر ه بــر حوادث موجود و گذشته و آینده اطــالع پیــدا كنــد. و از ایـن نظر یــك نحو احـاطـ

 حــوادث عـالـم خــواهـد داشـت.  

 فـــرمــایـد:  در ســوره علــق مى  ۵در آیــه 

 دانست آمـوخت !«  » و به انســان آنچــه را نمى

 فـــرمـــایــــد:  در ســــوره نحـــــل مــى

شكـم از  را  شمــا  خدا  و  هیچ  »  كه  حالى  در  آورد،  برون  مادرانتان  و نمىهاى  دانستید 

 / نحل(   ۷۸هــا قــرار داد... !« )ها و دلبـرایتان گوش و چشــم 

 فـــرمـــایـــد : در ســــوره بقـــــره مــى

 / بقره(  ۳۱هـــا را آمــوخــت! « )» و بـــه آدم تمــــام اســــم

با   ارتباط  قابل  كه  فرمود  اختیار  را  سنخ وجودى  یك  انسان  نوع  براى  چیز همهخداوند 

كه وسیله آالت و ادوات؛ چنانور شود، یا بااتصال مستقیم و یا بهتواند بهرهاست و از هر چیز مى

 شود و فرمود: مىاش مشاهدههاى فكرىهاى صنعتى و روشدرحیله

 حج(/۶۵را براى شما آفرید... !« )»و آنچه در زمین هست همگى

 و نیـــــز فــــرمـــــود: 

د آنچـــه  و  آسمــان»  شمــا  ر  بــراى  خــود  جــانب  از  را  همگــى  اســت  زمیــن  و  هـا 
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 جاثیه(/۱۳مسخر فرمود... !« )

با همه موجودات دارد، موفق شده   فكرى و رابطه تسخیرى كه  نتیجه نیروى  در  انسان 

در   تأثیر  و  اشیاء  در  تصرف  مرحله  در  ورود  براى  را  اعتبارى  علوم  از  دسته  یك  است 

خ آن مـوجـودات  از  تـا  نمـــایـد  تهیـه  خـود  از  استفــــــاده ـــارج  بقــایش  و  وجـود  حفـظ  در  هـا 

 نمــــایـــد. 

 .   ۱۶۲، صفحه ۳المیــزان، جلد 

 
 

 تقسیـم بنـدى ادراكــات 

دسته دو  بر  علوم  و  و ادراكات  فعل  از  مستقیما  كه  است  ادراكاتى  آنها  از  قسمتى  اند: 

آید. مانند مفهوم زمین، آسمان، آب و انفعال ماده خارجى با حواس و ادوات ادراكى به دست مى

گونه تصدیقات مانند عدد چهار زوج است، آب جسم مایعى هوا و سایر تصورات، و همچنین این 

جات است و امثال آنها و همچنین علمى كه از حضور و مشاهده خودمان كى از میوهاست، سیب ی

مى تعبیر  »من«  به  آن  از  كه  معنایى  همان  مى)یعنى  دست  به  دیگر  عقلى  كلیات  و  آید. كنیم،( 

شــود و كــار آنها حاصل شدن این ادراكات موجب پیدایش اراده و صــدور فعلــى از انســان نمى

 ـایش دادن خــارج است.  تنهــا نمـ

اش دسته دیگر ادراكاتى است كه برخالف دسته اّول، واسطه بین انسان و افعال  ارادى

باید بجا  قرار مى از كارها خوب است و  این كه: بعضى  مانند  ندارد  از خارج  گیرد، و حكایت 

ستم بد است و  اى از اعمال بد است و باید ترك شود. عدالت خوب است و ظلم وآورده شود، پاره

هاى ریاست، مرئوسیت، آقــایى و بنــدگى و نظــایر آنهــا امثال این تصدیقات، و همچنین مفهوم

 از تصــورات اعتبـــارى.  

ها یك سلسله افكار و ادراكاتى است كه با افعال و اعمال انسان سر و كار دارد و هیچ  این

 انسان بوسیله اینهاست كه كماالت را به خود زند و اصوالا فعلى بدون وساطت آنها از او سر نمى

 كشد.  كند و مزایاى حیاتى را به طرف خود مىجلب مى

این قسم از ادراكات برخالف قسم اّول از امور خارجى كه بیرون از ادراك موجود است 

و  حكایت نمى فعل  بیرونى و  تأثیر عوامل  و بواسطه  از محیط عمل خارج نیست،  اساسا  كند و 

ماده خارجى با ادوات ادراكى حاصل نشده است، بلكــه مــا خــود از جــانــب احســاســات   انفعال

درونى كه به اقتضاى قواى فعاله و جهـازات عـامله بوجود آمـده، الهام گرفته و از پیش خود آنها  

 ایم. را ساخته و تهیه كرده

كه براى انجام وظیفه خود و فـرار از   مثــالا قــوه تغــذى یــا تــولیــد مثل بواسطه فعالیتى

دهــد مـوجـب پیدایش احساساتى مانند دوست داشتن، دشمن داشتن،  چیـزهاى نامنـاسب انجــام مى

گــردد و این صور احساسى ما را وادار به تهیه ادراكاتى رغبت كـردن، بـد آمـدن و غیـره مى
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نماید و این است، جایز است،( و امثال آنها مىمانند خوبى و بدى، )باید كرد، نباید كرد یا الزم  

شود. بنــابــراین، انســان ادراكــاتى دارد كـــه جـــز علوم همیشه بین انسان و افعالش میانجى مى

 است از »علـوم عملــى.«  در دائــره عمل ارزشى نـدارد و آنها عبارت

 .   ۱۶۲، صفحـه ۳المیــزان، جلــد 

 

 ــانـى در بیـان قرآن : انـواع ادراكـات انس

 

 ظن -۱

این كلمه به معناى تصدیق بیش از پنجاه درصد و نرسیده به صددرصد است. چون اگر  

 شود.  به صددرصد برسد جزم و قطع مى

 حسبان  -۲

این كلمه هم به معناى ظّن است با این تفاوت كه گویا استعمال كلمه حسبان در مورد ظن  

دانیم كه لفظ »حساب كردن« و لفظ  استعمالى است استعارى ؛ مانند كلمه »شمردن« چون همه مى

اصلى معناى  نیـز  »شمردن«  راجــح  احتمــال  مورد  در  را  كلمه  دو  این  ما  ولى  چیست  اش 

 شمارم. گوییم: من فالنى را از شجاعان مىم و مىكنیاستعمال مى

 شعور  -۳

باریك  مو  مانند  كه  آنجا  از  را  دقیق  ادراك  است.  دقیق  ادراك  معناى  به  كلمه »شعور« 

اند. مورد استعمال این كلمه محسوسات است است شعور ) از كلمه َشعر به معناى مو، ( خوانده 

 گـوینـد. نــه معقــوالت. بــه همیــن جهــت حــواس ظــاهــرى را َمشــاعــر مى

 ذکر -۴

هایى است كه در خزینه ذهن انبار شده، و آن  « به معناى پیش كشیدن صورتكلمه »ذكر

را بعد از آن كه از نظر و فكر غایب بوده حاضر سازیم و یا اگر حاضر بوده نگــذاریـم غـایـب 

 شـود .  

 عرفان و معرفت  -۵

كلمه به انسان صورتى  استآن  معناى    این  ُمدركهكه  قوه  در  با   اش، مرتّسمرا كه  شده، 

آنچه كه در خزینه ذهنش دفینه دارد تطبیق كند و تشخیص دهد كه این همان است یا غیــر آن، و  

 اند: معرفت عبارت است از ادراك بعد از علم قبلى. بـدیـن جهت اسـت كه گفته
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 فهم -۶

نــوعـى  به  با خارج  آدمى در برخورد  كــه ذهــن  اســت  آن  به معنــاى  كلمــه »فهـــم« 

 العمــل نشـــان داده، و صـــورت خـــارج را در خـــود نقـــش كنـــد.  سعكـ

 فقه -۷

كلمــه »فقــه« بــه معنــاى آن اســت كــه فهــم یعنــى همــان صورت ذهنى را بپــذیــرد،  

 و در پــذیــرش و تصــدیــق آن مستقــر شــــود.  

 درايت )درک( -۸

د رفتن  فرو  معناى  به  كلمه  و این  خصوصیات  درك  براى  آن  در  دقت  و  نقش  این  ر 

اســرار و مزایاى نهفته آن است و به همین جهت این كلمه در مقام بزرگداشت و تعظیم بــه كــار 

فهماند تشخیص خصــوصیــات كه مى  قدر(/۲: »َو ما اَْدريَك ما لَْیلَةُ اْلقَْدِر!« )رود، مــانند آیه مى

 القدر امرى عظیم است كه كسى قادر به درك آن نیست. و اســرار خفــایــاى لیلــة

 يقین  -۹

شــدّت  و  قــوت  آنچنــان  ذهنــى  درك  همــان  كــه  ایــن  از  است  عبــارت  »یقیــن« 

 ــس زوال نبـــاشـــد .  داشتـــــه بـــاشــــد كــــه دیگـــر قـــابـــل سستـــى و سپـ

 فکر -۱۰

از  شاید  تا  است،  ذهن  در  حاضر  معلومات  بر  مرور  و  سیر  معناى  به  »فكر«  كلمه 

 مــرور در آن و یكبــار دیگـر در نظــر گـرفتن آن مجهوالتى براى انسان كشف شود . 

 رأی  -۱۱

مطالب حاضر در كلمه »رأى« به معناى تصدیقى است كه از همان فكر و تجدیدنظر در  

شود. این كلمه بیشتر در علوم عملى كه پیرامون )آنچه باید كرد و آنچه نباید كرد،( ذهن پیدا مى

 امور تكوینى.  است بهمربوط  كهنظرىشود، نه در علوم  مى كند استعمالمىبحث 

مى  را  معنا  همین  به  قریب  هم   » اِفتاء  و  قول، بصیرت   « گانه  سه  با  كلمات  این دهند، 

تفاوت كه استعمال قول در تصدیق حاصل از فكر، استعمال در معناى لغوى )گفتن( نیست بلكــه 

آن   از  بعــــد  چیــز  هـر  در  قــول  چــون  است.  استعارى  و  مجازى  استعمال  به  شبیــه  تقــریبــا 

 اســت كــه اعتقــاد بــــه آن چیـــز پیـــدا شــــده بــاشـــد.  

 زعم  -۱۲

كل نامبرده این  مطلب  كه  حیث  این  از  تصدیق  اما  است،  مطلب  تصدیق  معناى  به  مه 
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باشد و چه صددرصد )پس  این تصدیق شصت درصد  این كه  صورتى است در ذهن، حال چه 

 شـــود و هــم در مــورد قطـــع و جــــزم.(  هــم در مـــورد ظـــّن استعمــال مى

  علم -۱۳

آن حتـــى  احتمــال صــددرصـــد است به طورى كه خالف  به معنــاى  كلمــه »علــم« 

 شــود. یــك درصــد هــم احتمــال داده نمى

  حفظ -۱۴

شده،   معلوم  ما  براى  كه  است  چیزى  آن  كردن صورت  معناى ضبط  به  »حفظ«  كلمه 

 بطورى كه هیچ دگرگونى و تغییرى در آن پیدا نشود.  

  حکمت -۱۵

 »حكمت« به معناى صورت علمى است اما از این جهت كه مطلبى است محكم و متقن. 

   خبرت -۱۶

به این آنكلمه  خبره  استمعناى  علمىكه شخص  در ذهن  صورت  كه  را  آنچنان اى  دارد 

 شود.بــدان احــاطــه داشتـه باشد كه بداند از مقدمات آن چه نتایجى بر آن مترتب مى

  شهادت -۱۷

مه به معناى دیدن و رسیدن به عین یك چیز و یا یك صحنه است. حال یا با حس ظاهرى این كل

یقینى   مانند مشاهده و درك  باطن  یا با حس  دیدن و شنیدن و بوئیدن و لمس محسوسات و  مانند 

این كه مثالا )من مى  مــاننــد درك  آن را وجدانیات.  بغــض و نظــایــر  اراده و محبت و  دانم و 

 ( .دارم

  عقل -۱۸

 )به مبحث عقل در صفحات بعدی مراجعه شود!( 

 فتوی  -۱۹

 بصیرت  -۲۰

 .   ۱۶۴، ص ۳المیـــــــــــــــــزان، ج  -
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 ادراك نخستین نیـازمندى انسـان  

 / فاطر( ۱۵اْلغَنِــىُّ اْلَحمیــُد!« )»يــا اَيَُّهـا النّـاُس اَْنتُـُم اْلفُقَــراُء اِلَــى اللّــِه َو اللّــهُ هُــَو 

 نیاز است !«  »هــان اى مـردم شما نیازمندان به خدائید و خداوند تنها او غنى و بى 

بارى مىاولین  جهان  بدین  چشم  ما  مىكه  هستى  مناظر  از  و  كه گشائیم  را  آنچه  بینیم 

واقعمى ما  برخود  ما  ادراك  نخست  قبلبینیم.  و  مىگشته  را  خود  هرچیز  سپس  از  و  بینیم، 

قواى عامله ما در بقاِء  و مستدعیات  خود كه همان روابط ما با عالم خارج  ترین امور را بهنزدیك

د مىماست  دِر رك  كه  است  چیزى  اولین  آن  به  متعلقه  اعمال  و  ما  قواى  و  ما  خود  پس  كنیم، 

مىدل را  ما  درمىهاى  ما  درك  به  و  نمىكوبد  را  خــود  لكن،  غیر،  آید،  به  مرتبط  مگر  بینیم 

 مان را .  همچنین قوا و افعـال

ند، و آن را كتوان گفت كه احتیاج اولین چیزى است كه انسان آن را مشاهده مى پس مى

در ذات خود و در هر چیزى كه مرتبط به او و قواى و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان  

مى خود  از  مىبرون  حكم  ادراك  اولین  همین  در  و  را  بیند،  او  حوایج  كه  ذاتى  وجود  به  كند 

او مىبرمى به  آیـه شـریفآورد، و وجود هر چیز منتهى  ذات خداى سبحان است.  آن  ـه شود، و 

 كند.  فـوق ایـن ادراك و ایـن حكـم مــا را تصـدیق مى 

 .   ۲۶۱، ص ۱۶المیــــــــــــــــــــــــزان، ج 

 

 ادراکات انسان و شناخت خدا 

 اعراف(/۱۴۳»... قاَل لَــْن تَرانــى َو لِكــِن اْنظُــْر اِلَـى اْلَجبَــِل...!« )

 »...گفت مرا هرگز نخواهى دید لكن...!« 

علیه   امام صادق  را  از  خدا  كه  كند  گمان  كه  هر  و   « فرمودند:  كه  شده  روایت  السالم 

یا  یا صورت و  او در جواب خدا را به حجاب و  او بپرسند چطور شناختى  از  شناخته و وقتى 

خداست.   غیر  و صورت  مثال  و  حجاب  زیــرا  است،  مشــرك  كسى  چنیــن  كنــد  تشبیــه  مثالى 

تعالى واحد است داراى توحید است كســى    خداى  بنابراین، چگونه  و توحید او ضرورى است. 

 كــه او را به غیر شنـاخته است.  

تنها راه شناختن خدا این است كه او را با او از راه خود او بشناسد. هر كس او را بوسیله  

ن خــدا و غیر او بشناسد در حقیقت او را نشناخته، بلكه همان غیر او را شناخته است. چــون میا

 اى نیست كه او را بوسیله آن واسطه بشناسند!«  خــالیــق واسطـه

دركش  هرچند  است  درك  داراى  كه  موجودى  هر  براى  را  خداى  معرفت  روایت  این 
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دهد، چون مالك این معرفت و راه آن كند، و آن را به آدمیان انحصار نمىناچیز باشد اثبات مى

رساند انحصــار دادن معـرفت ص آدمیان باشد و صریحا مىرا فكر ندانسته تا در نتیجه مخصو

 را به فكـر و استـدالل خود جهل به خدا و شرك خفى به اوست . 

تعلق گرفتن معرفت انسان به چیزى همان چیز است، همچنان كه ادراك چیزى عبارت 

و ما او را  كند  است از تعلق گرفتن معرفت ما به آن چیز. مثالا شخصى كه از جلو ما عبور مى

شود واسطه كنیم، این صورتى كه از آن شخص در ذهن ما مرتسم مىدر ذهن خود تصور مى

دیگــر عیــن اوســت  بــوجــه  او نیست  این كه به وجهى عین  ما و درك اوست، در عین  میان 

بــاشیـم و اش این است كه ما او را نــدیــده و درك نكــرده  زیــرا اگــر عیــن او نبــاشــد الزمه

 در نتیجــه تمــامى علـوم ما جهل بوده باشد.  

این حرف در معرفت خدا جریان ندارد زیرا میان ما و خداى تعالى چیزى واسطه نیست 

مى درك  را  آن شخص  كه  طور  آن  ما  نتیجه  در  مىو  هم  به  معرفت  وى  به  و  رساندیم كردیم 

 تــوانیــم به خــداونــد معــرفــت به هم بــرســانیــم، مگر این كه او را با خود بشناسیم.  نمى

كند خداى تعالى را بوسیله تفكرات و تصور و تصدیق یا بوسیله آیات  عا مى كسى كه اد 

اى بین خدا و خلق  خارجى شناخته در حقیقت به شرك خفى مبتال شده چون قائل بوجود واسطه

اى كه نه خداست و نه خلق خدا و معلوم است كه چنین چیــزى بــایـد مستقل از خدا  شده، بواسطه

 خداى تعالى و شریك او خواهد بود.  باشد كه خدایى مانند

اگر خداى تعالى به ذات خود شناخته شد كه بهتر وگرنه به هیچ وسیله و واسطه دیگرى 

نمى ذات  شناخته  بــه  شنــاختــه  او  پس  است  شناختن  قابل  مسلم  طور  به  خداوند  چون  و  شود 

م و چون  است  چیــز  یــك  او  ذات  و  او  معــروفیت  یعنى  اســت،  شناخته  خــویش  كه  است  حال 

 نشود لذا ثبوت ذات او عین ثبوت شنـاخته شــدن اوســت.  

علیه صادق  امام  مقصود  نیست  بعید  باال  روایت  همان  در  حجاب  كلمه  از  السالم 

هایى باشد كه فرض كردیم فاصله میان خدا و عارف به او قرار گیرد. مراد به صورت،  واسطه

وصاف محسوس از قبیل اشكال و مقادیر است. و مراد به  صورت ذهنى باشد كه همیشه توأم با ا

مثال، معانى عقلى غیرمحسوس باشد. به هر حال روایت علوم فكرى را شامل است و روایــات  

 كند بسیار زیاد است. در ایـن كـه علم فكرى به خداى تعالى احاطه پیدا نمى

 .   ۱۲۵، ص ۱۶المیـــــــــــــــــــــــزان، ج 

 

 

 اختـالل در ادراكـات انسـان  عـوامل

 / بقره( ۲۱۹» يَْسـأَلُونَـَك َعـِن اْلَخْمــِر َو اْلَمْیِســِر قُــْل فیِهمــا اِثْــٌم َكبیـٌر...!« )

   ها گناه و زيان بـزرگى است...!«كنند، بگو: در آن» دربــاره شــراب و قمــار از تــو سؤال مى
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ر كردن است و از آن جهت به این نام نامیده شده  اصل معناى »َخْمر« پوشاندن و مستو

 گذارد خیر و شّر و زشت و زیبا را تشخیص بدهد.  كند و نمىكه عقل را مستور مى

كــه  مــوجــودات خــارجى  از  مــوجـودى  در  یــا  در عقــل  اســت  آن حــالتــى  »اِثْــم« 

 شـــود. ــه خیــــرات مىافتــــادگى انســـــان از رسیــدن بمــوجـــب عقــــب

رودهزیان معده،  در  شرابخورى  سوء  آثار  و  بهداشتى  سلسله هاى  شش،  جگر،  ها، 

 ها، قلــب و حــواس انســان مانند قوه باصره و ذائقه مسلم است.  اعصــاب، شــریــان

جنــا اقســام  و  انــواع  زبــانى،  بــد  بــدخلقــى،  مــاننــد  آن  اخــالقى  و مضــرات  یــات 

حرمتریزىخون هتك  اسرار،  افشاء  پایه ها،  كه  نوامیسى  و  قوانین  همه  به  پازدن  پشت  ها، 

اعراض و اموال و نفوس  عفتى نسبت بهسعادت و مایه خوشبختى زندگى است، و به خصوص بى

 است . روشن

شخص مست فاقد نیروى خرد و قوه تمیز است و از این رو مانع و زاجرى از هیچ كار  

ت و ناهنجارى ندارد. كمتر جنایتى است كه این مایه پلید به طور مستقیم و یا غیـرمستقیـم در زش

 آن تأثیر نداشته باشد. 

هــایــى نسبــت بــه قــوه عــاقلـــه و نیــروى دراكـــه دارد و تصرفـاتى در افكـار زیــان

انــدیشـــه مىو  انســان  ادرا هــاى  مجـــراى  و  آن  نمــایــد  از  بعـــد  چــه  و  حال  در  چه  را  ك 

 كنــــد. منحـــرف مى

بــزرگ از  از ایـن  هم  دیگر  مفاسد  همه  و  است  خمر  شوم  آثــار  و  فســادهــا  تــرین 

 گیرد. مىجا سرچشمههمین

آئین اسالم پایه احكام خود را بر نگهدارى و تقویت عقل سلیم قرار داده و از هر چیزى  

سازد، مانند مى و قمار و تقلّب و دروغ و غیره اكیدا منع نموده است. از  مى  كه عمل آن را باطل

روایى مطلق آن مخــالف اســت در چیزهایى كه بیش از هر چیز با حكومت عقل سلیم و فرمان

 گویى است. گسارى و در بین گفتارها، دروغبیــن كـارها، مى

 .   ۲۷۹، ص ۳المیــــــــزان، ج 

 

 

 عواطف انسان محل نفوذ شیطان  ادراك و 

 / اعراف( ۱۷»...ثُمَّ الَتِیَنَُّهْم ِمْن بَْیِن اَْيديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن اَْيمانِِهْم َو َعْن َشمآئِِلِهْم...!« )

آنان  »...آن  به  چپشان  از  و  راستشان  از  و  سرشان  پشت  از  و  رويشان  جلو  از  گاه 

 گـزار نخــــواهــى يــافــت« ــاستـازم و بیشتــرشــان را سپمى
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نخست در عواطف    شود كه وىمى  است.از آن استفادهفوق حكایت قول شیطان    عبارت

نفسانى انسان یعنى در بیم و امید او، در آمال و آرزوهاى او، در شهوت و غضب او تصـّرف 

 كند. مىخیزد تصرف گاه در اراده و افكارى كه از این عواطف برمىنموده و آن

/ حجر(، این است كه    ۳۹« )قاَل َرّبِ بِما اَْغَوْيتَنى الَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِى االَْرِض...!  معنى آیه » 

ها را از راه میل و رغبتى كه عواطف بشرى  ها و پلیدىگوید: من امور باطل و زشتىشیطان مى

كنم. مثالا زنا را كه یكى از  به آن دارد در نظر آنان زینت داده، و به همین وسیله گمراهشان مى

آن  از  این  گناهان است  به  مىدر زینت  قجایى كه مطابق میل شهوانى اوست در نظرش  تا  دهم، 

زشتىتدریج   و  محذور  اهمیّت  كاستهاز  هم  آن  یكمى  چنینو  تا  آن كاهم  خوبى  به  تصدیق  باره 

 نموده و مرتكبش شود.  

نیز نشان مى دیگر  و  آیات  انسانى  ادراك  تاز شیطان همانا  دهد كه میدان عمل تاخت و 

به شها او عواطف و احساسات بشرى است. و  آیه  ابزار كار  اَلَّـذى  دت  اْلَخنّاِس.  »...اَْلَوْسواِس 

( النّاِس!«  ُصدُوِر  فى  ناس(  ۵و  ۴يَُوْسِوُس  نفس    /  در  شیطان  را  باطل  افكار  و  كــاذب  اوهام 

 كند.انســان القــاء مى

البتـــه ایــن القــائــات طــورى نیست كه انســان آن را احســاس كند و میان آنها و افكـار 

   (1) ذارد. خودش فرق بگ

 .  ۵۲، ص ۱۵المیــــــــــــــزان، ج 

 

 

 ارتبـــاط ادراك انســان بـا زمـــان و سعـــادت  

 اعراف(  /۳۰»فَريقا َهَدى َو فَريقا َحقَّ َعلَْیِهُم الضَّاللَةُ...!« )

  »گروهى را هدايت كرد و گروهى گمراهى بـرايشان راسـت شد...!«

شود كه ادراك او فعلیت پیدا كرده و مستقر  سعادت و شقاوت وقتى در انسان محقق مى

شده باشد و ادراك هم از آنجایى كه مجرد از ماده است قهرا مقید به قیود ماده و محكوم به احكام  

آن كه یكى از آنها زمان ـ مقدار حركت ـ است، نیست، بنابراین گو این كه ما به نظرمان چنین 

شــود، ولكــن حقیقت امــر این سد كه سعادت بعد از حركت ماده به سوى فعلیت موجود مىرمى

پس  نیســت،  زمــان  بــه  مقیــد  است  مجرد  كه  آنجایى  از  ادراك  یعنى  سعادت  منشأ  كه  است 

 شود عینـا قبـل از حركت نیــز وجــود داشته باشد.  سعــادتــى كه پس از حركت ماده پیدا مى

بت دادن ما امور حادث را به فعل خداى تعالى، كه اگر خداى را در این نسبت نظیر نس

گوییم: »در فالن  گوییم: »خداوند زید را در فالن روز آفریده،« و یا مىمقید به زمان كرده و مى

یا رسول داد، و  قوم یونس را نجات  یا  قوم نوح را هالك كرد، و  آله را  وعلیههللاصلى  للاّ تاریخ 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  18 

این نسبتى كه مىمب در  ما  از نظر ماست، چون  تقیید  تقیید در حقیقت،  این  فرمود،«  دهیم  عوث 

گیریم،  نظرمان به خود حادثه است، و زمان و حركتى را كه منتهى به حدوث آن شده در نظر مى 

وگرنه فعل خداى تعالى مقید به زمان نیست. مجموع حوادث و همچنین زمان حدوث هر حادثه و  

د و شرایطى را كه دارد او ایجاد كرده، و آنوقت چطور ممكن است عمل خود او مقید و  سایر قیو

گوییم امروز فالن مطلب را درك كردم و یا الساعه فالن چیز محدود زمان شود؟ پس این كه مى 

هاى دماغى و یا عصبى خود را كه امورى مادى هستند مقید به را فهمیدم، در حقیقت، عمل سلول

مى مقیــد كنزمان  ســاعـت  و  روز  بــه  و  است،  مجــرد  ادراك  و  علــم  اصــل  وگــرنــه  یم، 

 شــود. نمى

پس از آنجایى كه سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمى اوست كه مجرد و بیرون  

است مى امتداد زمان زندگىاز زمان  از  پیش  را  آنها  چنانتوان  گرفت  ارتبــاط اش  بواسطه  كه 

 ( 1)توان متأخرتر از آنها گرفت. آنهـا بــه اعمـال و حركات انسان مى

 .  ۱۳۹، ص  ۱۵المیــــــــــــــــــزان، ج 

 

 ادراك در موجودات  

 نحل( /۶۸» َو اَْوحـى َربُّــــَك اِلَــــى النَّحــــــــِل...!« )

   » و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه...!«

است.  از طریق وحى  هم  و  غریزه  از طریق  حیوان  فهم  در  معنا  القاِء  معناى  به  الهام 

وسوسه و یا اشاره، همه   از طریقرؤیا و همچنین   از طریقانسان كه ورود معنا در نفس همچنان

از وحى است. در كالم خداى تعالى هم در همه این معانى استعمال شده است. یكجا در القاء در  

فهم حیوان از راه غریزه استعمال كرده و فرموده: »پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد!« و  

كر استعمال  رؤیا  باب  از  القاء  وسوسه  در  در  و  كردیم!«  الهام  موسى  مادر  »به  فرموده:  و  ده 

كنند!« و در القاء از باب اشاره  استعمال كرده و فرموده: »شیاطین به پیروان خود وسوسه مى

 استعمال كرده و فرموده: »به آنها اشارت كرد كه صبح و شام او را تسبیح گویید!«

جــز بــه كــالمى كـه بــر انبیـــاء   )چیزى كه هست ادب دینى چنین رسم كرده كه وحــى

شــود اطـــالق نگردد!( معناى این كه فرمود: »پروردگارت به زنبور عسل و رســل القــاء مى

داده   قــرار  او  بنیــه  در  از راه غــریــزى كه  به زنبور عسل  این است كه خداوند  الهام كرد!« 

اش  نظــامى كه در حیــات اجتمـاعى خـود و سیـره  الهــام كــرده است. داســتان زنبــور عســل و

   (1)آور.و طبیعتـش دارد امرى است عجیــــب و حیـــــرت

 .   ۱۸۰، ص ۲۴المیــــــــزان، ج 
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 فصل دّوم 

رای   احساسات، عواطف و  غ

 
 

 ها ها و غريزهاحساس

 هود( /۷۰ِخْیفَـــــــةً... !« )»...َو اَْوَجـــــــَس ِمْنُهـــــــْم 

   »...از ايشان احساس ترس كرد... !«

مى شمــار  بــه  كنــایه  جملــه  راهایــن  گویى  آدمى رود:  جان  در  ترس  خطور  و  یابى 

مى شنیــده  قلــب  بــا  كــه  دارد  همراه  به  )ابـراهیــم صدایى  كه   است  ایــن  مــراد  و  شــود 

 ود احســاس تــرس كـرد!( السالم در دل خـــــعلیه

دهد و این با مقام نبوت كه مالزم با عصمت الهى خدا به ابراهیم نسبت احساس ترس مى 

و نگهدارى پیغمبر از معصیت و رذایل اخالقى است، منافات ندارد، زیرا مطلق خوف كه تأثر  

ناپسند است و شخص را برمى در برابر مشاهده چیزهاى  آن  نفسانى  از  احتراز انگیزد كه  چیز 

به شمار نمى از رذایل  آن كند  دفع  به  تأثرى است كه جوید و مبادرت  آن  بلكه »َرذیله«  رود و 

اندیشى براى  موجب از بین رفتن مقاومت نفس و ظهور ناتوانى و جزع و فزع و غفلت از چاره

گــر شخــص نامند كه در مقــابــل، اآمد ناگوار شود و این صفت را »ُجبن« مىبردن پیشاز بین

ر« مى نــامنــد و بـه مطلقــا از مشــاهــده پیش آمــد ناپسند متــأثــر نشود این صفــت را »تََهــوُّ

 هیــچ وجـــه فضیلت نیست. 

مى  پدید  آدمیان  نهان  در  كه  را  نفسانى  حاالت  این  خداوند  و  زیرا  تأثر  جمله،  از  و  آید 

هم و  بد  و  نامطلوب  حوادث  مشاهده  از  از  انفعال  كه  آن  جز  و  محبت  و  تمایل  و  اشتیاق  چنین 

پدیدار مى نیافریده، زیرا جلب  مشاهده چیزهاى مطلوب و خوب  باطل  شود هیچكدام را عبث و 

خیر و نفع و دفع شّر و ضرر از جمله مسایلى است، كه انواع فراوان موجودات به آن سرشته 

 چرخد. اند و نظام عمومى چرخ هستى بر گرد آن مى شده

راه و   اراده  و  شعور  با  خود  زندگى  ادامه  مسیر  در  دارد  نام  انسان  كه  نوع  این  چون 

گیرد و اراده او نیز جز اش سرچشمه مى سپارد پس كار جلب و دفع او نیز از شعور و اراده مى
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پذیرد و این تأثر اگر جنبه دوستى داشته باشد »میل« و »شهوت«  بر اثر تأثر نفسانى تحقق نمى

ود و اگر جنبه دشمنى و كراهت داشته باشد »ترس و لرز« و »خوف و وجل« نام شنامیده مى

تفریط مى  افراط و  آدمى را به  باطنى  نفسانى  این حاالت  احیانا  این رو بر  دارد و چون  از  كشد 

انسان الزم و واجب است كه به نحوى شایسته به دفع ضرر از خود قیام كند و این فضیلت را 

گونه كه باید به فعالیت پردازد و این فضیلت باید در مقام جلب منفعت آن  »شجاعت« نامند و نیز

 را »عفت« گویند، و این دوصفت حد اعتدال ما بین افراط و تفریطند. 

ولى اگر آدمى داراى تأثر نباشد یعنى در مقام دفع ضرر خود را به هالكت صریح افكند  

شى  طرف  به  را  خود  شهوت،  و  خیر  جلب  مقام  در  هیچگاه  یا  و  ر«  نكشاند »تََهوُّ مطلوب  ء 

اندازه  -»َخُمول به  شخصى  تأثّر  اگر  یا  و  نامی«  بی  و  را  گمنامی  خود  كه  باشد  نیرومند  اى 

از   و  كند  آید  فراموش  نظرش  به  كه  شبحى  هر  از  و  گردد  غافل  خویش  واجب  رأى  و  تدبیر 

دلش خواست و مطابق  به مقام شهوت هر چه  در  یا  دفع ضرر به جزع درآید »ُجْبن« و  عنوان 

حریص«، و همه    -آن افتد »َشَرهافتد بر روى  كه روى علف مى   چون چهارپایىبود همشهوتش  

 ها در شمار رذایل است. این

ب فضیلت  خدا  پیغمبران،  دل  در  عصمت  و  داشته  ارزانى  عصمت  ملكه  خود  انبیاء  ه 

تثبیت مى نه تهور را و شجاعت ضد خوف نیست زیرا خوف عبارت است از شجاعت را  كند 

فرامى دفع ضرر  براى  را  آدمى  كه  ناپسند  چیزهاى  مشاهده  قبال  در  تأثر  بلكه  مطلق  و  خواند. 

این   ُجبن است. جبن  مقابل  در  تــدبیــر  شجاعت  به جایى برسد كه رأى و  نفسانى  تأثّر  است كه 

 شخص را بــاطــل كنـــد و نــاتــوانــى و شكسـت درپى داشته باشد. 

 / طه(  ۶۸) نتــرس تـو مسلما پیـروز و بـرتـرى!« -»ال تََخــْف اِنَّــَك اَْنـَت االَْعلى

 .  ۱۹۳، ص  ۲۰لمیــــــــــــــــــزان، ج ا

 

 

 مش و مبانى فطرى آن احساس آرا

 / بقره(   ۲۴۸»...اِنَّ ايَةَ ُمْلِكِه اَْن يَأْتِیَكُُم التّابُوُت فیِه َسكینَةٌ ِمْن َربِّكُْم َو ... !« )

گردد تــا آرامشــى  »...نشانه پادشاهى وى ايــن است كه صندوق معــروف دوباره به شما برمى

 از پــروردگـارتـان بـــاشــد و...!«  

َسكینَة« از ماده سكون است كه خالف حركت است. این كلمه در مورد سكون و كلمه »

مى استعمــال  قلبــى  در  آرامش  باطنى  اضطراب  نداشتن  و  دل  گرفتن  قرار  معنــایش  شــود، 

 تصمیــم و اراده اســت . 

ممكن است از كالم خداى تعالى در آیات دیگر استفاده كرد كه مراد به سكینت، روحى  
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ال از خداى است  امرى است  الهى است.  تعالى كه باعث هى، و چیزى است كه مستلزم آن روح 

آرامش نفس و محكمى دل مى استقرار و  قلب و  این توجیه باعث سكینت  شود. )معلوم است كه 

اش بیرون شود و كلمــه سكینــت كــه بـــه معنــاى سكـــون  شود كه كالم از معناى ظاهرىنمى

 اضطــراب آن اســـت در روح الهـى استعمال شده باشد.(قلــب و عـــدم 

حكمت   دارنده  حكیم  از  ما  منظور  )البته  است،  چنین  این  حكیم  انسان  حال  كه  همچنان 

مى كــارى  هر  كه  اســت،(  مىاخــالقــى  عزم  با  از كنــد  را  حالت  این  سبحان  خداى  و  كند. 

 ـواهــب بــزرگ خــوانــده اســـت .  خواص ایمــان كــامــل قـرار داده و آن را از مـ

كند، یعنى قبل از  كند ناشى از تعقل قبلى مىآدمى به غریزه فطرى خود كارهایى كه مى 

چیند كه وقتى عمل را  چیند، و طورى مىانجــام هر كــارى در عقــل خــود مقدمات آن را مى

اش را انجام دهد مشتمل بر مصالح باشد، و در سعادتش تأثیر خوبى بگذارد، و سعادت اجتماعى

ودش تأمین كند، و آنگاه بعد از ردیف كردن مقدمات در فكر و عقل، عمل را طــورى به قدر خ

دهــد، و در انجامش آنچــه بــایــد بكنـد و آنچــه نبــایــد بكنــد  اش را كشیــده انجــام مى كه نقشــه

 نماید. رعــایت مى

نظر داشتن   این عمل فكرى وقتى بر طبق اسلوب فطرت آدمى صورت بگیرد، و با در

طلبد مگر چیزى را كه نفع حقیقى در سعادتش داشته باشد، قهرا خواهد و نمىاین كه انسان نمى

شود كه منتهى به سكونت و آرامش خاطرش باشد و این عمل فكرى بر طبق جریانى جارى مى

مى طورى  را  آن  نقش  عمل  هر  از  قبل  هیــچ  خالصه  بــدون  عمل  انجـام  هنگام  در  كه  چیند 

 طــراب و تزلزلى آن را انجـام دهد.  اض

 ( 1)این وضــع انسانى است داراى حكمت به معناى اخالقى آن . 

 .  ۱۳۸، ص ۴المیزان، ج 

 

 احساس خشیت و فرق آن با خوف  

يَخــافُوَن   َو  َربَُّهــْم  يَْخَشــْوَن  َو  يُوَصَل  اَْن  بِه  ّللّاُ  اََمَر  ما  يَِصلُوَن  الَّذيَن  َو  سُـــوَء  » 

 / رعد(  ۲۱اْلِحســـــاِب!«)

» و كســانــى كه آنچــه را خــدا به پیــوستــن آن فــرمــان داده پیــوسته دارند، و از  

 خداى خويش بتــرسنــد، و از بــدى حســاب بیــم دارند!« 

فرق میان »خشیت« و »خوف« این است كه خشیت به معناى تأثر قلب از روى آوردن 

 ّر و یا نظیــــــر آن است. شـــــــ

خوف به معناى تأثر عملى انسان است، به این كه از ترس، در مقام اقدام برآمده، وسایل  

گریز از شّر و محذور را هم فراهم سازد، هرچند كه در دل متأثر نگشته و دچار هــراس نشــده  
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 فرماید:  مى  السالمبینیم خداى سبحان در توصیف انبیاء علیهمبـاشــد و لذا مى

ّللّاَ   ااِلَّ  اََحدا  يَْخَشْوَن  نمى   -»َو ال  از احدى مگر خدا!«و  / احزاب( و ترس    ۳۹)ترسند 

كند و حال آن كه خوف را در بسیارى از جاها براى آنان اثبات  غیر از خدا را از آنان نفى مى

مىمى جمله  آن  از  ُموسى  فرماید:  كند،  خیفَةً  نَْفِسِه  فى  فَاَْوَجَس  احسـاس    -»  خود  در  موسى 

  / طه( ۶۷تــــرس نمــود.« )

ناشى   دانایى  از  اوقات  بیشتر  با تعظیم و  توأم  گفته است: خشیت خوفى است كه  راغب 

اِنَّما يَْخَشــى اللّــهَ ِمــْن    فرماید: »شود، و لذا خداى سبحان آن را به علما اختصاص داده و مى مى

اْلعُلَمــاُء   ــ   -ِعبــاِدِه  فاطر(   /۲۸« )ترسند !ا بندگان عالم و آگاه از عظمت خــدا ، از او مىتنه

.(1)   

 .  ۲۴۵، ص ۲۲المیـــــــزان، ج 

 

 

 مبتـــاليــان بـه اضطــراب درونـــى  

 / بقره(   ۲۴۸»...اِنَّ ايَةَ ُمْلِكِه اَْن يَأْتِیَكُُم التّابُوُت فیِه َسكینَةٌ ِمْن َربِّكُْم َو ... !« )

گردد تــا آرامشــى  »...نشانه پادشاهى وى ايــن است كه صندوق معــروف دوباره به شما برمى

 از پــروردگـارتـان بـــاشــد و...!«  

 

 [ -آرامش روانى در سايه ايمان -گفتارى در معناى سكینت ]

زندگى  در  كه  چنین  انسانى  باشد،  خود  هوس  و  هوى  تابع  و  مادیات  در  رفته  فرو  اش 

شود. چون نافع واقعى و خیالى در  هاى فكرى خود دچار خبط مىانسانى همواره در مقدمه چینى

تواند آن دو را از هم جدا كند. مسایل خیالى با آن زرق و برقى كه در  دلش مختلط شده، و نمى

در هست  مى  خیاالت  مداخله  او  جدى  و  فكرى  سنن مسایل  از  او  انحراف  باعث  گاهى  و  كند، 

شود، به طورى كه نتواند در عزم شود، و گاهى دیگر باعث تردد و اضطرابش مىصواب مى

 هایش را تحمل كند. خود تصمیم بگیرد و به طور جدى اقدام نماید، و در نتیجه شداید و گرفتارى

به  ایمان  داراى  كه  كسى  و    اما  حادثه  هیچ  كه  دارد  پایگاهى  به  تكیه  است.  تعالى  خداى 

پذیرد و چنین كسى امور خود را دهد و به ركنى وابسته است كه انهدام نمىگرفتارى تكانش نمى

نمى قبول  اضطراب  و  شك  كه  نهاده  بنا  معارفى  پایه  روحیهبر  با  اعمالش  در  و  اقدام  كند،  اى 

الهى صددرصد صحمى تكلیف  از  كه  خود  كند  به دست  را  هیچ سرنوشتى  او  و  گرفته  منشأ  یح 

داند تا از فوت آن بترسد و یا از فقدانش اندوهناك گردد و یا در تشخیص خیر و شّر دچار نمى

 اضطراب شود .  
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دار امــورش شنــاســد كســى را كه عهدهولــى غیــرمــؤمـن كــه بــراى خــود ولــى نمى

داند و خودش را هم كه گفتیم چه خیــر و شــّر خود را به دست خودش مىبــاشــد نــدارد، بلكــه  

هجوم   او  بر  ســو  هــر  از  كــه  افكارى  ظلمت  میان  در  عمــر  همــه  در  او  پس  دارد،  وضعى 

و  مى باطل  خیالهاى  نــاحیــه  از  افكــارى  نفسانى،  هواهاى  سوى  از  افكارى  دارد،  قرار  آورد 

 كنیم:  جاست كه معنى آیــات زیــر را بــه درستــى درك مىشوم. اینافكارى از ناحیه احساسات 

ُ َوِلىُّ الَّذيَن اَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت اِلَى خدا سرپرست آنهايى است كه    -النُّوِر...  » ّللَاّ

آورده ظلمت ايمان  از  را  ايشان  و  مىاند  بیرون  نور  سوى  به  كه  ها  كسانى  آورد، 

بیرون  ســرپــر  ظلمت  سوى  به  نور  از  را  آنها  شیطان  همان  است  شیطان  آنها  ست 

 ( 1)/ بقره(  ۲۵۷) كشد!«مى

 .  ۱۳۹، ص ۴المیزان، ج 

 

 حـــرص، يـك احســاس تكـوينـى  

 / معارج(  ۲۱ـ  ۱۹» اِنَّ ااِلْنساَن ُخِلَق َهلُوعا...! «  )

» انســان به منظــور رسیــدنش به كمــال حــريص خلــق شــده، در برابر شر به  جزع 

به ديگران دريغ مىدرمى از رساندن خیر  بــر  آيد، و  كــــه  نمازگزارانى،  نمايد، مگــر 

 ايــن كــار خــود مـــــداومـت دارنـــد، و... !«  

كه چه خیر باشد و چه شّر،    حرصى كه جبلى انسان است، حرص بر هر چیزى نیست، 

چه نافع باشد و چه ضاّر نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حریص بر خیر و نافع است، آن  

پس جزع  باشد. براى خودش و در رابطه با او خیرهم نه هر چیزى و نافعى بلكه خیر و نافعى كه 

لوا از  آن  به  در هنگام رسیدن  از خیر  با شّر و منع  زم هلع و شدت حرص  در هنگام برخورد 

بر آن است ـ و خود از فروع حب ذات است ـ به خودى خود از   لاست. این هلع كه انسان مجبو

كند به این كه خود را به سعادت اى است كه انسان را دعوت مىرذایل اخالقى نیست و تنها وسیله

تــدبیــر نكنــد شود كه انسان آن را بد كند و درست  و كمال وجودش برساند. حرص وقتى بد مى

و در هــر جــا كــه پیــش آمــد مصــرف كند، چه سزاوار باشد و چه نباشد، چه حق باشد و چه  

 غیر حق.  

هر انسانى در همان آغاز تولدش، و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش مجهز به 

ال كمال و حرص شدید هست، و این حرص شدید بر خیر صفتى است كمالى كه اگر نبود به دنب

 آمـد.  جلب خیر و دفع شّر از خود برنمى

مى مجهز  دیگــر  جهــازى  یــك  به  رسیــد  رشــد  و  بلــوغ  حــد  بــه  آن چــون  و  شود، 

كنــد، اعتقــاد حــق و  عبارت است از عقل كه با آن حقایق امور را آن طور كه هست درك مى

مى تشخیص  را  خیــر  كه حعمــل  آنــوقــت  كودكىدهــد،  ایام  در  شدید  به ــرص  را  او  كه  اش 
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با شّر به جزع درمى از بذل خیر جلوگیرش هنگام برخورد  به خیر  در هنگــام رسیدن  آورد و 

شود، و آن حرص شدید به خیـر واقعى و فزع شدید از شّر  شد، مبدل به حرص دیگرى مىمى

 اخروى است. 

مى درك  عقلش  آنچه  از  انسان  اگر  اما  فطو  و  مىكند  اعتراف  آن  به  روى رتش  نماید 

نقمت  به  مبدل  را  نعمتش  تعالى  خداى  باشد،  نداشته  كنترل  دنیوى  خیر  بر  حرصش  و  بگرداند 

اش را كه بر آن غریزه خلقش كرده بود، و آن را وسیله سعادت دنیا و  نموده، و آن صفت غریزى

اوت و هــالكتش، تــا او را بــه  كند به وسیله شقگیرد، و مبدل مىآخرتش قرار داده بود، از او مى

ایــن معنــا همــــان   آن وابـــدارد، و  كــردن  دنیــا و گنجینــه  مــال  از حــق و جمــع  اعــراض 

 اســت كــه در آیــات متعـــرض آن شــده اســت.  

چون حرصى كه منسوب به خداست حرص بر خیر واقعى است. و حرصى كه صرف 

از خد انسان است كه حرص ا مىجمع مال و غفلت  این خود  انسانهاست.  به خود  شود منسوب 

 ( 1)سـازد. گى خود به نقمت مبــدل مىها به سوء اختیار و كج سلیقهخدادادى را مثل سایر نعمت

 .  ۱۴۱، ص ۳۹المیــزان، ج 

 

 

 بردارى در انسان غريزه استخدام و بهره

ـةً  ريَن َو ُمْنِذريَن...!« )»كــاَن النّــاُس اُمَّ  بقره(/۲۱۳واِحــَدةً فَبَعَــَث اللّــهُ النَّبِیّیـَن ُمبَّشِ

ايشــان   با  برانگیخت و  نويد و بیم دهنده  پیغمبران را  بودند پس خدا  »مردم يك گروه 

 اند حكــم كنــد...!« درآنچه اختالف كرده كتــاب به حــق فــرستــاد تا در میان مردم
 

سازد و از  از علوم و ادراكات انسان، آدمى را با ماده و استعمال آن مربوط مى قسمتى  

ها این است كه: » باید هر چه را ممكن است در راه كمال استخــدام  ها و دانش جمله این اندیشه 

كــرد!« و بــه عبــارت دیگــر: » بــایــد از هــر چــه ممكــن است استفاده  نمــود و بــه هــر 

 اى امكــان داشتــــه بــاشـــد زنــدگــى را ادامــــه داد!«   سیلــهو

مى شروع  انسان  فكر،  این  بىبا  ادوات  و  آالت  و  ماده،  در  تصرف  به  شمارى كند 

 ســازد كه با آنهــا تصرفاتش را توسعه داده و به مقاصد خودش در زندگى برسد.  مى

كند و از آنها براى خوراك و پوشاك  مى  روى همین اصل، انواع تصرفات را در نباتات

 نماید. و مسكن و غیره استفاده مى

و  گوشت  از  و  كرده  استخدام  حیاتى  منافع  راه  در  را  جانوران  اقسام  و  انواع  همچنین 

 برد. پوست و خون و پشم و كـرك و شاخ و همه چیزشان و همچنین از كارشان بهره مى
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نكــرده اكتفــا  مقـــدار  ایــن  مى  بــه  استخـــدام  نیــز  را  خــود  نــوع  بــه افــراد  و  كنـــد 

اى كه میسر  كشد و در وجود و افعالشان به هراندازههــر قیمتى كه ممكن است از آنها كار مى

 كند.  شود تصرف مى

انسانهاست   سایر  از  كشیدن  كار  و  دیگر  فرد  از  استفاده  درصدد  فردى  هر  چون  ولى 

مند  مكارى بین افراد بشر برقرار شود تا در سایه آن همه از همه بهرهناچار باید یك سازش و ه

مى تعاونى  اجتماع  و وجود  تمدن  لزوم  درباره  بشر  كه  است  قضاوتى  همان  این  كه گردند.  كند 

ذیحقى به حق خود برسد و روابط  به نحوى تشكیل شود كه هر  اجتماع  این است كه  آن  الزمه 

منــد شــود كه آن دیگر نیز و هر كس از دیگرى به میزانى بهــرهافراد با یكدیگر عادالنه باشد  

 بــرد. این قــانــون عدل اجتمــاعى است. از او به همین مقــدار بهــره مى

بنابراین، لزوم اجتماع مدنى و عدالت اجتماعى امرى است كه بشر در پذیرفتن آن ناچار  

 رفت. بار آن نمىاست و اگر این اضطرار و ناچارى نبود هرگز زیر

مى گفته  كه  این  معناى  اجتماعى  و  عدل  لزوم  به  و  است  مدنى  طبعا  انسان   « شود: 

كنــد!« همیــن است، زیــرا چنــان كه گفتیم این قانون زائیده اصل استخــدام اســت  قضـــاوت مى

 كــه بشــر به طـور نـاچـارى بدان تن در داده است! 

ود یا هر موقع كه یك دسته نیرومند شوند كمتر رعــایــت چنانچه این ناچارى برطرف ش

كننــد و عمــالا موضوع اجتماع تعاونى و عدالت عمومى در میانشان رو بـــه  زیــردستــان را مى

هاى نیــرومنــد چــه هاى ضعیف از دست ملّتبینیـــم كه ملتگـــذارد. ما خــود مىضعـــف مى

 رسد. شان ُخــرد شــده و جــانشــان به لـــب مىــر لگـــدهــاى ظالمانهكشنــد و چگــونه زیـمى

 شود:  این معنى از آیات قرآنى استفاده مى

 / احزاب(  ۷۲ـ انســان ستــم پیشــه و نــادان بــــود، )

 / معارج(  ۱۹ـ محققــا انســان آزمنــد آفــريـده شده، )

 / ابراهیم(  ۳۴پیشــه نــــاسپــــاس اســـت، )انســـــــان ستـــــمـ محققـــــا 

 ( 1)/ علق(  ۷و ۶كند!)نیاز ديد سركشى مىـ به راستى انسان همین كه خود را بى

 .  ۱۶۶،ص ۳المیزان،ج 
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 سوم فصل 

 سیستم فکری و نظام الهی تفکر انسان

 

 

 تجهیز انسان به جهاز حس و فكر

 ملك( /۲۳الَّذى اَْنَشأَكُْم َو َجعََل لَكُُم السَّْمَع َو االَْبصاَر َو االَْفئَِدةَ...!« )» قُْل هَُو 

» بگــو او همــان كســى است كه شمــا را هستــى داد و برايتان گوش و چشم و دل  

 قرار داد ولـــى شكــر شمــا انـــدك اســت!« 

منظور از اِْنشاء بشر صرف خلقت او نیست بلكه منظور خلقت بدون سابقه اوست، یعنى  

حتى در ماده هم سابقه نداشت و در ماده چیزى به نام انسان نبود. در آیه زیر خلقت جسم و ماده  

رسد كند ولى وقتى به خود مىداند و از پدیدآوردن جسم او تعبیر به خلقت مىدار مىبشر را سابقه

 فرماید: ز ایجادش تعبیر به انشاء نموده و مىا

اى از گل  ما انسان را از چكیده   -َخْلقا اَخَر  » َو لَقَْد َخلَْقنَاااِلْنساَن ِمْن سُاللٍَة ِمْن طیٍن...ثُمَّ اَْنَشأْناهُ 

علقه نطفه را  دادیم، سپس  قرار  محفوظ  جایى  در  و  كرده  نطفه  را  او  بسته(   آفریدیم، سپس     )خون 

خلـق كردیم... و سپس او را موجودى دیگر انشا    )گوشت جویده شده(خلق كـردیـم، و علقه را مضغه  

شود، انسان سمیع و بصیر و متفّكر شدن مى/ مؤمنون( كه از آن فهمیده ۱۴تا  ۱۲نمودیم... !« )

با خلقت انواع  مضغه، بوسیله تركیب شدن نفس بشر با آن مضغه خلقتى دیگر است، و سنخیتى  

نطفهصورت و  گلى  و  خاكى  یعنى صورت  قبل،  ماّدى  علقههاى  و  مضغهاى  و  ندارد.  اى  اى 

در  این شعور  داراى  انسان  خود  اّما  و  گرفته،  خود  به  انسان  ماده  كه  است  اطوارى  همه  ها 

آنهیچ از  یك  هیــچ  شبیــه  نداشته، و  اطــوار وجــود  این  از  ایك  همان  این  و  نیسـت،  نشاء  ها 

 است.  

بعدى   جمله  و  انسان  خلقت  به  است  اشاره  كرد!«  انشاء  را  شما   « فرمود:  كه  این  پس 

اشاره شده است به مجهز شدن انسان به جهاز حس و فكر )پنج جهاز براى حس ـ المسه و ذائقه  

و شامه و سامعه، و باصره ؛ و پنج جهاز براى حواس باطنى كه همه ابزار فكــرنــد یعنى ـ حس  
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َسْمــع و بََصــر و  ترك، خیال، واهمه، حافظه و متصرفه،( و منظور از جعل، جعل اِنشــایى  مش

 است همچنـــان كه جعل نفس آدمى انشائى است.  اَفئِــَدة

منظور از كلمه »اَفئِدَه« كه جمع فوأد یعنى قلب است، نفس متفكر آدمى است كه انسان با  

 شود. این امتیاز از سایر حیوانات ممتاز مى

كـم است شكرگزاریتان!«   این كه » چه  به  آیه بشر را عتاب كرده  در آخر  این كه  در 

اعظم   از  فكر،  و  جهاز حس  به  كردنش  مجهز  و  او  ایجاد  و  بشر  انشاء  كه  این  بر  دارد  داللت 

 ( 1)گیرى كرد. تـــوان عظمت آن را انـدازههاى الهــى است، كه با هیچ مقیاسى نمىنعمت

 .  ۴۰، ص ۳۹ المیزان، ج

 

 

 اهمیت تفکر صحیح در زندگی انسان  

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتاب»   مائده( /۱۵) یا أَْهَل اْلِكتاِب قَدْ جاَءكُْم َرسُولُنا یُبَیُِّن لَكُْم َكثِیراا ِممَّ

دینى    » كتاب  حقایق  از  بسیارى  كه  است  آمده  شما  سوى  به  ما  پیامبر  بتحقیق  كتاب!  اهل  اى 

 !« اید براى شما روشن سازدخودتان را كه كتمان كرده

 

 رآنی، فلسفی و روایتی قبحث: 
 

مى »فكر«  كه  »درك«  با  جز  كه  است  فكرى  زنــدگى  یك  انســانى  نامیم زنــدگى 

 ایستــد . بپانمـى

فكر هر چه صحیح این است كه  فكر  بناء زندگى بر  لوازم  تماماز  باشد زندگى  تر و  تر 

تر خواهد بود. بنابراین، زندگى با ارزش ـ به هر سنت و آئینى كه پابند باشیم و در  بهتر و محكم

هر راه رفته شده و یا ابتدایى كه قدم برداریم ـ مربوط به فكر با ارزش بوده مبتنى به آن است و  

 به هر اندازه كه فكر مستقیم باشد زندگى هم ارزش و استقامت خــواهـد داشت. 

هاى گوناگون همین مطلب را تذكر هاى مختلف و روشخداوند در كتاب كریمش با راه

 داده است: 

اش كرده و بــرايش نــورى قــرار داديم كه آيـــا كســـى كه مــرده بــود و مــا زنــدهـ »  

تــاريكـــى كـــه مثلش در  بــــرود، ماننــد كســـى است  آن در میــــان مـــردم راه  ها  با 

 / انعـــام( ۱۲۲شــود... !« )بـــوده و از آن بیــرون نمى

 / زمر( ۹اند؟« )يكسان  ـ » آيا دانايان و نادانـان
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برد اند درجاتى باال مىرا كه دانايى داده شدهـ » خداوند اهل ايمان از شما را و كسانى  

 / مجادله(  ۱۱!«)

 نموده و بهترش را پیروى كنند بشارت ده!«  ـ » آن بندگان مراكه گفتار را گوش

 / زمر( ۱۸و  ۱۷)

ها نیست. به هر حال دستور قــرآن  مه آن دراین باره آیات زیادى است و احتیاج به ذكر ه

 فكــر صحیح و راه علم شك ندارد.  و دعوتش به 

هاى فكرى است.  از راه  كند یكىمىدهد راهى را كه راهنمایى  قرآن تذكر مى براین  عالوه

 فرماید:خدا مى

 / اسراء( ۹كند!« )تر است هدايت مى چه كه صواب»همانا اين قرآن به آن 

آ به  كه صوابیعنى  یا راهى  ملت  یا  حیاتى  ئین  یك »صراط«  آن  حال  به هر  است.  تر 

 فرماید: تر بودن راه فكرى آن است. و مى تر بودن آن مربوط به صواباست كه صواب

پیروان رضايت   با آن  آمد كه خدا  از خداوند نور و كتاب روشنى  ... همانا شما را   «

راه  به  را  مىخود  راهنمايى  سالمتى  تاريكىفرماهاى  از  و  بیرون يد  نور  سوى  به  ها 

 مائده(/۱۶و۱۵كند!«) آورد و به سوى »صراط« مستقیم هدايت مىمى

و »صراط مستقیم« راه روشنى است كه اختالف نــداشتــه و تخلــف هــم ندارد. یعنــى   

نی  دیگــــر  بـــرخ  بــا  اجـــزایش  از  بـــرخــى  و  نداشته  تناقض  ماست  مطلوب  كه  حقى  ــز  با 

 ( 1)تنــاقضى نــدارنــد! 

 .  ۸۴، ص ۱۰المیــــــــــــــــــــــزان، ج 

 

 

 فكـر و ادراك، واسطـه بیـن انسـان و اعمـال او

 علق( /۵» َعلََّم ااِلْنساَن ما لَْم يَْعلَْم !« )

 را كه قبالً آگاهى نداشت ! « » ياد داد به انسان چیزهايى

هرگاه ذهن خود را كامالا خالى كرده و به انسان، این موجود زمینى كه با نیروهاى فكر 

كند، توجه نمایید و خود را چنان فرض كنید كه براى نخستین بار او را دیــده  و اراده فعالیت مى

دقــت مى احــوالش  در  انسان و بین كارهاى حیـــاتىكنیــد  و  دید كه بین یك  بــه خــواهیــد  اش 

اى فكـــر و ادراك واسطـــه شــده كه كثــرت و وسعــت آنهــا عقـــل را بــه حیــرت و انـــدازه

 انــــدازد. دهشــت مى

هم   از  آنها  شدن  جدا  و  یكدیگر  با  آنها  شدن  تركیب  و  علوم  این  پیدایش  در  كه  عواملى 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  29 

ثر است عبارت است از حواس ظــاهــرى )مانند دیدن و شنیدن و چشیدن و غیره( و حــواس  مؤ

 بـاطنى )مانند واهمه و حـــافظــه و تفكــر و غیــره.( 

نماید و بعد از  نیروى فكر در ادراكات دیگر تصرف كرده و آنها را تجزیه و تركیب مى

 دهــد . ـام مىآن نیــــــز تصـــــرفـــات دیگــــــرى انجــ

تــوانــد در خـــود و دیگران بیابد. ایـــن مطلـــب واضـــح اســت و هــر كس آن را مى

 ( 1)تنها باید او را متوجه نكاتش ساخت . 

 .  ۱۶۳، ص ۳المیزان، ج 

 

 تطبیق اصول منطقى با نظـام تفكـر فطـرى  
 

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتاب» یا أَْهَل اْلِكتاِب قَدْ جاَءكُْم َرسُولُنا   مائده(  /۱۵) !« یُبَیُِّن لَكُْم َكثِیراا ِممَّ

دینى    » كتاب  حقایق  از  بسیارى  كه  است  آمده  شما  سوى  به  ما  پیامبر  بتحقیق  كتاب!  اهل  اى 

 !« اید براى شما روشن سازدخودتان را كه كتمان كرده
 

 فلسفی  قرآنی وبحث: 

بــه   و  دارد  جــا  آن  فطــرت  در  كــه  چیــزى  استعمــال  بــه  را  عقــول  كــریــم  قــرآن 

 كند.  شنــاسد و الفت دارد دعوت مىرفتن راهــى كــه بــه حسب طبــع خــود مى

آنچه كه فطرى عقول است   آن همان ترتیب مطالب معلوم براى كشف مجهوالت است. 

معلومات واقعى مقدماتى حقیقى و یقینى ترتیب دهد ـ كه برهان  این است كه براى به دست آوردن

منطقى همین است ـ و در چیزهایى كه به عمل ارتباط دارد چون سعادت و شقاوت و خیر و شر  

و سود و زیان و چیزهایى كه باید اختیار و عمل شود و آنها كه باید ترك گردد كه همان امور 

مسلم ترتیب دهد ـ كه همان جدل منطقى است ـ و در موارد  اعتبارى است، مقدماتى مشهور و یا  

خیر و شر احتمالى كه گمانى به خوبى و بدى آن داشته یقینى نیست، براى ارشاد و راهنمایى به 

یك خیر و شّر گمانى، مقدماتى ظنى و گمانى به كار برد و این همان مـوعظـه و پنـد است ـ كه  

 شود.  در منطق خطابه خوانده مى

 فــرمــایــد: ـداونــد مىخـ

بخــوان     -اَْحَسُن  » اُْدعُ اِلى َسبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َو جاِدْلُهْم بِالَّتى ِهىَ 

بهتــرى   وجــه  به  آنــان  بــا  و  خوب  موعظه  و  حكمــت  با  خــدايــت،  راه  ســوى  بــه 

 / نحل(  ۱۲۵) جــــدل كــن!«

 ( 1)ظــاهــرا منظـــور از حكمـــت بــرهـــان اســت. 

 .  ۱۰۳، ص  ۱۰المیــــزان، ج 
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 فطرت انسانى: اساس نظام فكرى و تشخیص انسان  

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتاب  مائده(  /۱۵) !« » یا أَْهَل اْلِكتاِب قَدْ جاَءكُْم َرسُولُنا یُبَیُِّن لَكُْم َكثِیراا ِممَّ

دینى    » كتاب  حقایق  از  بسیارى  كه  است  آمده  شما  سوى  به  ما  پیامبر  بتحقیق  كتاب!  اهل  اى 

 !« اید براى شما روشن سازدخودتان را كه كتمان كرده

 

 فلسفی  قرآنی وبحث: 

نفرموده است.  دارد معین  به آن اصرار  فكر صحیح و صوابى را كه  قرآن شریف  در 

هــاى فطــرى و ادراكات مرتكز در جـــان خــود تنهــا بــه آنچــه كــه مــردم بــه حســب عقــل

 فهمنــد حــوالــه داده اســت.  مى

د خواهید دید شاید بیش شما اگر كتاب الهى را تفحص كامل نموده و در آیاتش دقت فرمائی

سى پیامبر  از  به  و  نموده  دعوت  تعقل  و  تذكر  و  تفكر  به  را  مردم  كه  دارد  وجود  آیه  صد 

از بین بردن باطلى مىوعلیههللاصلى یا  اثبات حقى و  استداللى را براى  آیه: »  آله  مانند  آموزد: 

/    ۱۷لك چیزى است... !« )بگــو اگــر خــدا بخواهد عیسى را هالك كند چه كسى از خداوند ما

هــایى را از پیامبران و اولیاء خود چون نوح و ابراهیم و موسى و لقمان و  مائده( ) یا استــدالل

 كند، مانند:  فــرعــون و... نقــل مىمــؤمــن آل

آسمــان  ایجـــادكننـده  خــدا،  در  مگــر  گفتند  پیغمبرانشان  شكــى »  زمیــن،  و  هــا 

 / ابراهیم(   ۱۰هســت؟« )

آن فرزندش موعظه مى»  به  لقمان  به خدا شرك میاور كه  كرد و مىگاه كه  گفت پسرم 

 / لقمان( ۱۳شـرك ستم بــزرگى است !« )

داشت، گفت: آیا مردى را چون  » مرد مؤمنى از آل فرعون كه ایمان خود را مخفى مى

همانا شما را از جانب خدایتان شواهد  كشید؟ و  « اســت مىگــویــد خـــداى مــن »للاّ مى

 / غافر(.  ۲۸و دالیــل آورده است!« )

 و یــا از ساحـرهاى فرعون حكایت فرموده:  

هاى روشن كه به ما آمده و بر آن كس كه ما را  » گفتنــد ما تــرا اى فــرعــون بر دلیـل

ن زندگى دنیایى را حكم كنى بكن! تو تنها ایآفریده اختیار نخواهیم كرد تو هر چه حكم مى

 / طه(   ۷۲گـذرانى!« )نمــوده و مى
 

به  نفهمیده  نفرموده كه  امر  بندگان خود را  نیز  آیه  در یك  قرآن خود و حتى  در  خداوند 

پیمایند. حتى  به  یا راهى را كورانه  آورند و  ایمان  از جانب اوست  به هر چیزى كه  یا  قرآن و 
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هاى آنها را درك  وضع كرده و عقل بشرى به تفصیل مالكقوانین و احكامى كه براى بندگان خود 

 كند و نیز به چیزهایى كه در مجراى احتیاجات قرار دارد علت آورده است. مانند: نمى

همانا نماز از بد كارى و   -» اِنَّ الصَّلوةَ تَْنهى َعِن اْلفَْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو لَـــِذْكــُر ّللّاِ اَْكبَُر  

 / عنكبوت(   ۴۵تر است!« )كند، و ياد خدا بزرگمنكرات جلوگیرى مى

شـد،   نوشته  شما  پیشینیــان  بــر  كــه  همــانطــور  روزه،  شــده  نــوشتـــه  شمـــا  بـــر   «

 / بقره(  ۱۸۳امیــد آن كــه شمـا پرهیزكارى كنیـد!« )

پاك كند و نعمت خود  خواهد شما را  خواهد بر شما حرجى قرار دهد ولى مى» خدا نمى 

 / مائده(  ۶بر شما تمام نماید امید آن كه سپاس گذارید!« )

دهد و آنچه از حق و این ادراك عقلى، یعنى راه فكر صحیحى كه قرآن بدان حواله مى

مى امر  كه  نفعى  و  مىخیر  نهى  كه  ضررى  و  شر  و  باطل  و  مبتنى  كند،  آن  بر  را  همه  كند 

شناسیم و تغییر و تبدیل نداشته و حتى  ا به عنوان خلقت و فطرت مىســازد همــان است كه مــ مى

 ( 1)ندارند. دو نفر در آن نزاع و اختالف 

   . ۸۵، ص ۱۰المیــزان، ج 

 

 تنـاقـض بیـن آگـاهى فطــرى و تمـايــالت  

 كهف(/۳۵» ... قاَل ما اَظُنُّ اَْن تَبیَد هِذه اَبَدا ! «)

 برود! « كنم اين باغ تا ابد از بین» گمان نمى

چیــزهــایى   از  آن  دوام  و  بــاغ  ایــن  بقــاء  كــه  اســت  ایــن  مــزبــور  جملـــه  معنــاى 

كنــد تــا به فكــر نـابـودى  اســت كــه نفــس بــدان اطمینــان دارد، و در آن هیــچ تــردیــدى نمى

 بــدهــد.  آن بیفتـد و احتمــالش را 

فهماند كه به طور كلى دل آدمى به چیزهایى كه این جریان نمودار حال آدمى است، مى

مى نمىفانى  تعلق  زوال  شود  و  تغییر  كه  است  جهت  آن  از  نه  نگیرد  تعلق  اگر  و  گیرد، 

 كند.  پــذیــرد، بلكــه از ایــن جهــت اســت كــه در آن بــویــى از بقـا استشمام مىمى

كند. در هر چیزى هر قدر سى به قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشیاء فكر مىهر ك

 كند.  شـود و به فنا و زوال آن توجه نمىبقــا ببینــد بــه همــان مقــدار مجـذوب آن مى

ها آن فطرتى است كه خدا در نهاد او به ودیعه گذاشته كه نسبت به زینت  سبب همه این

ا او را از این راه آزمایش كند. اگر آدمى به یاد خدا باشد البته دنیا و آنچه در  مند باشد تدنیا عالقه 

بیند ولى اگر از یاد پروردگارش اعراض كند به خودش و به زینت آن است آن طور كه هست مى

دل بسته و به وضع حاضرى كه مشاهده مى  تعلق مىدنیوى  این  بنــدد و جــاذبــهكند  اى كه در 

كند كه نسبت بــه آنهــا جمـــود بــه خــرج داده و دیگـــر ر او را بدانجا منتهى مىامور هست كا 
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 كنــد. تــوجهـى به فنـا و زوال آنهــا نمى

دهند. بدین معنى  این وضع مردم دنیا زده است كه همواره آراء متناقض از خود نشان مى 

كند و عقل و فطرتشان آن را تكــذیـب  كنند كه هوى و هوسشان آن را تصدیق مىكه كارهایى مى

   (1)كنــــد. مى

 .  ۱۷۱، صفحه ۲۶المیزان، جلد 

 

 سالم  نقش تقـوى در بـازگشت انسان به نظام فطرى و تفكر

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتاب  مائده(  /۱۵) !« » یا أَْهَل اْلِكتاِب قَدْ جاَءكُْم َرسُولُنا یُبَیُِّن لَكُْم َكثِیراا ِممَّ

دینى    » كتاب  حقایق  از  بسیارى  كه  است  آمده  شما  سوى  به  ما  پیامبر  بتحقیق  كتاب!  اهل  اى 

 !« اید براى شما روشن سازدخودتان را كه كتمان كرده

 

 فلسفی  قرآنی وبحث: 

باتقوى،  و  فاسق  مؤمن،  و  كافر  كسى،  هر  از  منطقى  تفكر  راه  شود  گفته  است  ممكن 

ساخته است، معناى آیاتى كه خداوند علم پسندیده و تذكر صحیح را از غیر اهل تقوى و پیروى  

 شود جز آن كه به سوى خدا باز گردد!« »...متذكر نمى شرع نفى نموده است چیست؟ چون آیه  

آیه    13) یا  غافر(  قرار /  بیرونى  راه  برايش  خداوند  كند  پرهیزكارى  خدا  از  كه  آن  »...و 

» از آن كه به ذكر ما پشت كرده و جز زندگى دنیا اراده ندارد  / طالق( و آیــه:    2)  دهــد!«مى

روبگردان اين منتهاى سیر اينان از علم است همانا خداوند به آن كس كه از راهش گم گشته  

آنان به  او  داناتر است!«  داناتر است و  يافتند  / نجم( و روایاتى هم كه   30و    29)  كه هدايت 

 آیـد بسیـار است. رســاند علــم ســودمنــد تنهــا بــا عمل صـالـح به دست مىمى

است  شده  شمرده  معتبر  در علم  تقوى  و روایات،  قرآن  در  كه  نیست  انكار  جاى  گرچه 

نطقى كه فطرى بوده و انسان ناچار آن را بكار ولى این نه براى این است كه در برابر تفكر م

اى قرار داده شود. اگر چنین  برد براى تقوى و یا تقوایى كه با تذكر باشد راه مستقل و علیحدهمى

نمى حق  پیروى  كه  كفار  برابر  در  قرآن  استداللهاى  تمام  نمىبود  و  چیست كنند  تقـوى  فهمنــد 

 شد.  بیهوده مى

بــراى تقــوى  به   اعتبــار  است  ادراك  نیــروى  داراى  كه  را  انســان  نفس  كه  است  این 

 حال مستقیم فطـرى خــود بـرگـرداند. 

 فـرماید: قــرآن مجیــد همـه این بحــث را در آیــات زیــر خــالصــه كــرده و مى

ز / لقمان(  كه اقتصاد كنایه ا  ۱۹)   در راه خود مقتصد باش!«  -»َو اْقِصـْد فـى َمْشیِــَك  
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 روى در روش زندگى است و فرمود: میانه

فُْرقانا لَكُْم  يَْجعَــْل  اللّــهَ  تَتَّقُــوا  قوه    -»اِْن  برايتان  خدا  كنید  پرهیزكارى  خدا  از  اگر 

 / انفال(  ۲۹)دهـــد!« تمیــــــز قــــرار مـى

االَ  اُوِلى  يا  اتَّقُوِن  َو  التَّْقوى  الّزاِد  َخْیَر  فَِانَّ  ُدوا  َوتََزوَّ همانا    -ْلباِب  »  و  بگیريد  توشه 

/    ۱۹۷ها !« )بهترين توشه تقوى است و از من تقوى و پرهیزكارى كنید اى فهمیده

 بقره(

یعنى چون شما صــاحبــان مغــز و فكــرید و در كار مغز خود به تقوى احتیاج دارید. 

 اعلم( )وللاّ 

َزّكیها. َو قَْد خاَب َمْن َدّسها    فُُجوَرها َو تَْقويها. قَْداَْفلََح َمنْ » َو نَْفٍس َو ماَسّويها. فَاَْلَهَمها  

سوگند به روان و آن كه روان را درست كرده و بدكارى و پرهیزكاريش را بدو الهام    -

كرده  زيان  بیالود  را  آن  كه  و هر  است  نمود رستگار  تصفیه  را  كه روان  نموده، هر 

 / شمس( ۱۰تا۷است. )

دیگ جاى  گمراهى مىدر  به  شهوات  پیروى  كه  است  داده  تذكر  داده ر  تذكر  نیز  و  كشد 

شوند و تذكر  است كه اسیران قواى غضبى از پیروى حق ممنوع بوده و به راه ضاللت رانده مى

گران، از داده است كه این در اثر غفلت خودشان از راه حق است. و تذكر داده است كه این غفلت

چه كه انسان  هایشان از درك آنها و گوشها و چشمباشند، و دلل مىحقایق معارف انسانى غاف

كنند كه كند كنار است. اینان با این حواس خود تنها همان چیزهایى را درك مىسعادتمند درك مى

كنند، همان افكارى كه حیوانات چــرنــده و زیــان رســانــان تر از آنان درك مىحیوانات یا گمراه

 داشتـه و بدان میل دارند.  و درنــده 

از آن چه گذشت روشن شد كه قرآن كریم به خاطر استقامت فكر و صواب بودن علم و 

تعقّل شـــرط   تفّكر و  در  را  تقوى  القائات شیطانى است، كه  از خیاالت حیوانى و  خالى بودنش 

را   تقوى  منطقــى،  تفكــر  مقــابــل  در  كــه  ایــن  نــه  ـ  اســـت،  راه دانستــه  تـذّكـر  چــون  هم 

 ( 1)اى بــدانــد. مستقــل و علیحــده

 .  ۱۰۴، ص ۱۰المیزان، ج 

 

 

 تـأثیـر داورى فطـرى انسان در تحول فكــرى او

 / طـــه(  ۷۱»... قــاَل اَمْنتُــْم لَــهُ قَْبـَل اَْن اذََن لَكُْم ؟«)

تــان دهــم به دو ايمـــان  » فــرعــون بــه ســاحــران گفــت: چرا پیش از آن كــه اجــازه

 آورديـــد؟« 
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ها آكنده از هیبت و  كند وضع مردمى را كه تا یك ساعت قبل دلاین آیه شریفه حكایت مى

 خوردند. پنداشتند، و به او سوگند مى ابهت فرعون داشتند، و او را رّب اعلى مى

ولى بعد از یك ساعت كه حق برایشان روشن گشته، و دیدگانشان باز گردید، و ناگهان آنچه از 

فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت كه برایش قائل بودند، یكباره فراموش گشت. ایمان  

ها به وجود آورد كه رذیله ترس، تملق، پیروى  چنان تحولى در دلبه خدا در عرض یكساعت آن 

مدت    و  سهو همین  در  و  كرده،  نابود  كلى  به  را  دنیا  زندگى  زینت  سراب  برابر  در  شیفتگى 

آن  جایگزین  را  او  به عزت  اعتزاز  و  خدا،  تحت والیت  در  نهادن  قدم  و  به حق  كوتاه، عشق 

اى ندارند، و دیگر جز از خدا امیدى نداشته، و  رذایل نمود، دیگر جز آنچه خدا اراده كند اراده

 ترسند. جز از او نمى

اى كه میان فرعون و ایشان رد و بدل شده، و از مقایسه كالم او و  ها از محاورههمه این 

شود، یكسو فرعون است، كه در تاریكى غفلت از مقام پروردگار  پاسخ ساحران به وى فهمیده مى 

كند حق و حقیقت خاضع خود قرار داد و آن چنان مست و مغرور جهل خویش است كه خیال مى

شود، و توقع دارد كه نفوس مردم، با این كه شعور و داورى جبلى آنهاست ـ  یرو باطل او مىو پ

بــى و  نكنـــد،  درك  دركش  و  شعور  با  را  او چیزى  اجازه  دلبدون  او  حقــى اذن  هیــچ  به  هــا 

 وردید؟ گوید: آیا بدون اجازه من به او ایمان آیقیــن پیــدا نكنــد، لذا با تعجب به ســاحران مى

سراپاى  حق  گشتند،  موفق  حق  به  رسیدن  به  و  آوردند  ایمان  كه  ساحرانى  سو  یك  و 

 گویند : وجودشان را احاطه نموده و پاك و خالصشان ساخته بود. به شهود و عیان مى 

ايم معاوضه » به آن خدايى سوگند كه ما را آفريده، ترا بر آنچه از داليل كه برخورده

 / طه(  ۷۲داريم !« )كنیم و مقــدم نمىنمى

مقصود  بلكه  نبوده،  فرعون  روح  داراى  و  انسانى  جسد  را«  »تو  كلمه  از  مقصودشان 

 ( 1)بالید. دنیـاى عـریض و طـویل و مال و منال آن بود كه فرعون بدان مى

 .  ۲۷۸، ص ۲۷المیزان، ج 

 

 

 انواع لذايذ طبیعى و لذايذ فكرى انســــان  

ــــــٍة َعَملَُهـــــــْم !«) »   انعام( /۱۰۸َكــــــذِلــــــَك َزيَّنّــــــا ِلكُــــــّلِ اُمَّ

   داديم !« را زينتعملشان » اين چنین براى هر اّمتى  

ء لذیذ لذایذ بر چند قسم است: یكى آن لذایذى است كه لذیذ بودن و زیبایى آن طبیعى شى

در انواع غذاهاست و لذت نكاح و امثال آن. اینگونه لذایذ مستند به   هاى لذیذى كهاست مانند طعم

خلقت و منسوب به خداى سبحان است و خداوند آن را به منظور سوق دادن اشیاء به سوى غایت  
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كه  اوست  و  نیست،  تعالى  خداى  جز  كسى  كار  این  و  داده،  قرار  آنها  در  آنها  تكوینى  هدف  و 

 اش راهنمایى كرد.  ال وجودىهرچیزى را كه آفریده به سوى كم

كند و هم نسبت قسم دیگر، لذایذى است فكرى كه هم زندگى دنیوى انسان را اصالح مى

به آخرت او ضررى ندارد. این قسم نیز مانند قسم اول منسوب به خداى سبحان است، چون التذاذ  

: » ... فــرمــود  اششود از فطرت سالمى كه دربــارهاز این لذات امرى است فطرى و ناشى مى

هاى روشن / روم( یكى از مثال  ۳۰)  فِْطَرَت ّللّاِ الَّتى فََطَر النّاَس َعلَْیهــا ال تَْبــديَل ِلَخْلـِق ّللّاِ...!«

»این آیه  مقتضاى  به  كه  است  ایمان  لذات  !  گونه  قُلُوبِكُْم  فى  َزيَّنَهُ  َو  االْيماَن  اِلَْیكُُم  )َحبََّب   »۷    /

ایمان را محبوب شما گردانید و در دلحجــرات(  خدا داد، حــالوتش را وند  هاى شمــا زینتش 

 انـــدازد. خــدا در دل هــر كه بخــواهــد مى 

است،   آخرت  و  دنیا  در  بدبختى  مایه  و  با هوى  موافق  كه  فكرى  است  لذاتى  قسم سوم، 

ه و سالم مخــالــف آن سازد، لذاتى است كه فطرت سادعبادت را تباه و زندگى طیب را فاسد مى

وقــت با اصل فطرت  شــود هیــچاست، آرى احكام فطرت و افكارى كه از فطــرت منبعــث مى

كــه   كــرده  تنظیــم  طورى  را  انسان  فطرت  تعالى  خداى  چون  و  ندارد  ناسازگارى  و  مخالفت 

فطرت سالم باشد    انســان را به ســوى سعــادتش ســوق دهــد، پس هر حكم و فكرى كه مخالف با

و سعادت آدمى را تأمین نكند از خود فطرت تــرشــح نشــده، و به طــور مسلــم القایى است از 

كــه  مــوهــومى  لــذات  مانند  به شیطان،  مستند  و  است روحــى  لغــزشى  و  شیطــان  القــائــات 

مى احساس  فجـور  و  فســق  انــواع  از  را  انســان  لذات  گونه  این  شیطـان  كند،  بــه  خـداونــد 

   (1)نسبـــت داده اســـت. 

 .  ۱۶۹، ص ۱۴المیزان، ج 

 

 آرايش تكـوينـى لذايـذ فكرى و اعمال  

ٍة َعَملَُهْم !« )  / انعام(  ۱۰۸» َكـذِلـَك َزيَّنّا ِلكُّلِ اُمَّ

 سـان بـراى هـــر امتــــى عملشــان را بیــاراستیـم !« » مــا بدين

داشتنى است كه ضمیمه چیز دیگر شده و به آن زیبایى  »زینت« هر چیز زیبا و دوست 

كند و دهد. طالب زینت به طمع رسیدن به آن حركت مىبخشد و مرغوب و محبوب قرار مىمى

اش  شود، مانند لباس كه انسان آن را بــه جهــت زیبــایىدر نتیجه از فوائد آن چیز هم منتفع مى

 ماند.  ضمنا بدنش نیز از سرما و گرما محفوظ مىپوشد و مى

اش بر این تعلق گرفته كه بشر تا مدت معینى در این دنیا زندگى كرده، خداى تعالى اراده

و با اعمال قواى فعاله خود این زندگى متنوع و متحول را ادامه داده و با قواى خود در نفع و  

مى  درك  خود  با حواس ظاهرى  كه  از  كند تصضررهایى  و  بخورد،  را  چیزهایى  و  نموده  رف 

به  آشامیدنى را  چیزهایى  و  دهد،  انجام  را  نكاح  عمل  مخصوصى  حركات  با  و  بیاشامد،  هایى 
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اى ساخته و در آن مسكن گزیند. خالصه منافعى را صورت لباس درآورده و به تن كند، و آشیانه

 جلب و مضارى را از خود دفع كند.  

چشد و نتایجى  این تصرفات لذایذى قرار داده كه آنها را مى  خداوند براى انسان در جمیع

این كه   واقعى و حقیقى زندگى است. گو  نتیجه سعادت  نتایج،  آن  الیه همه  داده كه منتهى  قرار 

 پندارند . ها غیر آن را نیز سعادت حقیقى مىبعضى

مى انجام  كه  عملى  در هر  انسان  حال  مىبه هر  نظر  در  را  لذتى  كدهد  لذت گیرد  یا  ه 

مادى و بدنى است مانند لذت طعام و شراب و نكاح و امثال آن و یا لذت فكرى است مانند لــذت  

دواء و لــذت تــرقــى و انس و مدح و فخر و نام نیك و انتقام و ثروت و امنیت و صدها نظایر  

 آن.  

مى زینت  انسان  نظر  در  را  انسان  عمل  متعلقات  و  عمل  كه  است  لذایذ  و  دهد  این 

خــداونــد هم به وسیلــه همین لذایذ آدمى را تسخیر كرده، و اگر این لذایذ نبود بشر درصدد انجام  

آمــد و در نتیجــه آن نتــایجــى كه خداوند از خلقت انسان در نظر داشته، و  هیچ عملى برنمــى

دن و آشامیدن  شد. اگر در خورهمچنین نتایج تكوینى از قبیل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمى

شد براى رسیـــدن بــه آن ایــن همـــه  بود هیچ وقت انســان حــاضــر نمىو زناشوئى لذتى نمى

رنــج و زحمــت بــدنــى و نامالیمات روحى را تحمل كند، و در نتیجه نظــام زنــدگــى مختــل  

ــویــن و ایجــاد بدون گشت، حكمت تكشــد، و افــراد از بین رفته و نـوع بشـر منقرض مىمى

   (1)گــردیــد. شـك لغـــــو مى

 .  ۱۶۷، ص ۱۴المیزان، ج 
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 چهارم فصل 

 تصورات   و   رؤیااه
 

 

 تعـريف تمثــل، و واقعیـت موجـود خارجى  
 

 / مريم(  ۱۷» فَاَْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشرا َسِويّا !« )

 » پس ما روح خود نــزد او فـرستـاديم كه به صورت انسانى تمام عیار بر او مجسم گشت!«  
 

آن  با  انسان  بــه صورتى كه  انســان  بــراى  از ظهــور چیــزى  »تََمثُّل« عبــارت است 

ســازد، مانند ظهــور جبرئیل براى مریم به صــورت الفــت دارد و بــا غــرضش از ظهــور مى

 بشــرى تمام عیار.  

ألوف و معهــود فرق است میان این كه حقیقتــى واقعــى به صــورتــى جلــوه كنــد كــه م

ُمدِرك بــاشــد و بــا ادوات ادراك او جــور درآیــد و میان این كه اصالا در خارج حقیقتى وجود  

نه  است  سفسطه  دّومى  این  كه  باشد  داشته  ذهنى  و  ادراكى  تنها صورتى  و  تنها  و  باشد  نداشته 

 تمثـل. 

 ت بشر ممثل شد.روحــى كـه بــه ســوى مــریــم فــرستــاده شـده بود به صور 

معنــاى تمثل و تجسم روح به صورت بشر این است كه در حواس بینایى مریم به ایــن  

 ( 1)صـورت محســوس شــود، وگــرنه در واقـع باز همــان روح است نه بشــر. 

 .   ۶۱، ص ۲۷المیـــــــــــــــــزان، ج 
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 دخالت تصـورات و ادراكات در نحوه تمثل  

 / مريم(  ۱۷فَاَْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشرا َسِويّا !« )» 

 

 بحث قرآنی درباره تمثل 

 در قــرآن كــریــم جــز در داستــان مــریـم در آیه فوق كلمه »تمثل« نیامده است. 

كند بهترین شاهد است بر  م معرفى مىیدر آیات بعدى كه در آن جبرئیل خود را براى مر

این كه وى در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود باز فرشته بود نه این كه بشر  

فرشته بلكه  باشد،  دید. در حاسه و شده  او را به صورت بشر  اى بود به صورت بشر، و مریم 

ت درآمده باشد، بلكه در  ادراك مریم به آن صورت محسوس شد، نه این كه واقعا هم به آن صور

به  كرام  مالئكه  نزول  در  آیه  این  نظیر  داشت.  بشر  غیرصورت  ادراك وى صورتى  از  خارج 

علیه علیهابراهیم  لوط  بر  نزولشان  و  اسحق،  والدت  به  وى  دادن  بشارت  و  و السالم  السالم 

مـــ تمثــل  و  ابلیــس  تمثـــل  از  هــم  روایــات  در  است.  بشر  به صورت  اوالد  ظهورشان  و  ال 

 آدمــى در هنگــام مـــرگ و تمثــل اعمــال آدمــى در قبــر و در روز قیامت سخـــن رفته است. 

تمثل است  قبیل  همین  مىاز  دیــده  خواب  در  كه  بــه  هایى  دشمن  تمثــل  مــاننــد  شــود 

 صــورت ســگ و مــار و تمثل همسر به صورت كفش. 

رتى از موجود خارجى است نه خود موجود خارجى آنچه در حقیقت محسوس ماست صو

كنیم در حس ما هست و اما محسوس یعنى آن كه از ما و از حس مــا خــارج است  آنچه حس مى

كنیم ناشى از حس مــا نیست بلكـــه نــاشــى از هــر حكمــى كه به وسیله حس خود درباره آن مى

 ( 1)فكــر مــا و نظــر مــاسـت. 

 .   ۵۵، ص  ۲۷ان، ج المیـــــز

 

 

 رؤيــا و حديث نفس 
 

 يوسف( /۶»... َو يُعَلُِّمـــَك ِمــْن تَــأْويــِل االَحــاديــــِث...!« )

 دهد... !« مى را تعلیمت »... و تعبیر احاديث  

كنند، چون در شود از آن رؤیا را اراده مىكلمه »اَحادیث« جمع حدیث است، و بسیار مى

هایى در برابر نفس انسان حقیقت رؤیا هم حدیث نفس است، چه در عالم خواب امور به صورت
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اش  اى مطالب خود را براى گــوش شنــونــدهشود، همانطور كه در بیدارى هر گویندهمجسم مى 

 كنــد. پـس رؤیــا هـم مـاننـد بیـدارى حدیث است. مجســم مى

این كه گفته شده خواب صادق حدیث و گفتگوى مالئكه است، و رؤیاى كاذب گفتگوى  

شیطان است صحیح نیست، زیرا بسیار رؤیاها هست كه نه مستند به مالئكه است و نه به شیطان،  

 شود.  مانند رؤیاهایى كه از حالت مزاجى شخص بیننده ناشى مى

مى در خواب  تب  دچار  كه شخص  این  مىمثل  حمام  كه  در  بیند  گرم  هواى  در  یا  كند، 

كند و یا دچار سرماى شدید شده و  تنى مىبیند كه در استخر آب شود و خواب مى خواب تشنه مى

 بارد .بیند كه برف یا تگرگ مىخواب مى

ب نیست  تكلم  معناى  به  حدیث  شیطان  یا  فرشته  حدیث  از  كه  منظور  است  این  مراد  لكه 

حادثه  یا  و  قصه  مجسم  خواب  و  مصور  انسان  براى  مناسبى  صورت  به  را  حوادث  از  اى 

اى همان قصه یا حادثه را به صورت لفظ درآورده و  سازد، همانطور كه در بیدارى گویندهمى

 برد. شنونده از آن به اصل مراد پى مى

ره شخصى كه تصمیم دارد كار بكند و  و نیز حدیث ملك و شیطان نظیر این است كه دربا

گوییم: نفس او وى را حدیث كرد كه فالن كار را بكند و یا ترك كند. معناى یا آن را ترك كند مى

این حرف این است كه او تصور كردن یا نكردن آن عمل را نمود. مثل این كه نفس او به او گفت 

ز نیست بكنى. معناى این كه رؤیا از احادیث  كه بــر تــو الزم است این كــار را بكنـى و یا جائ

باشد این است كه رؤیا براى نائم از قبیل تصور امور است، و عینا مانند تصورى است كه از  

كند، پس رؤیا نیز حدیث است. حاال یا از فرشته و یا از ها در موقع شنیدن آن مىاخبار و داستان

مقصود  است  این  انسان.  خود  نفس  از  یا  و  مى  شیطان  كه  یا  آنهایى  و  فرشته  حدیث  گویند رؤیا 

شیطان است، ولكن حق مطلب ایـن است كه رؤیـا حدیث خود نفـس است، به مباشرت و بدون 

 واسطه ملك و یا شیطان. 

یوسف علیه به  را  آن  تأویل  خداوند  كه  احادیثى  از  از  مقصود  اعم  بود  داده  تعلیم  السالم 

ود از آن مطلــق احادیث یعنى مطلق حوادث و وقایعى است احـــادیث رؤیــاست، و بلكــه مقصــ

 آید، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهــایى كه در بیـدارى.  كه به تصور انسان درمى

گیرند و همچنین غایاتى كه  ها منشأ مىهاى آنها كه از آن ریشهآرى بین حوادث و ریشه

توان آن را انكار كرد، و یا  شوند اتصالى است كه نمىها منتهى مىحوادث به آن غایات و نتیجه

شود، بنابراین ممكن  نادیده گرفت. و با همین اتصال است كه بعضى با بعضى دیگر مرتبط مى

اى حــوادث  اى به اذن خدا به این روابط راه یافته باشد به طورى كــه از هــر حــادثــهاست بنده

 ( 1)شـــود بخــوانــد. ـدان منتهــى مــىاى را كــه بـبعــدى و نتیجــه

 .  ۱۳۰، ص ۲۱المیــزان، ج 
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 تلقى تـاريخى، اسالمى و علمى از رؤيـا 

 / يوسف(  ۱۰۰»...قاَل ياَبَـِت هـذا تَـأْويُل ُرْءيــَى ِمـْن قَْبـُل قَـْد َجعَلَهـا َربّـى َحقّـا...!« )

 »...گفت: پــدر جان، ايــن تعبیــر رؤيــاى پیشین من است كه پروردگارم آن را محقــق كرد!«  

قدیم  از  نمى مردم  كه  و  االیام  امر رؤیا  به  نسبت  آورد  دست  به  را  تاریخش  ابتداى  توان 

داشته زیادى  عنایت  تعبیر  خواب  براى  مختلفى  موازین  و  قوانین  مردمى  و  قوم  هر  در  و  اند. 

ب قوانین خوابخواب  آن  با  كه  آن وده  و رموز  تعبیر  را  مى ها  را كشف  مشكــالت  كردهها  و  اند 

اند، و در انتظار خیر و شر و یا نفع و ضــررى كــه فــالش را نمودههــا را حــل مىاشــارات آن

 نشستنـــد.  زده بـــودنـــد مـى

آن شــده،  اعتنــا  خــواب  امــر  بــه  نیــز  كــریــم  قــرآن  ابراهیم در  رؤیاى  كه  جــا 

 فــرمــــایــد:  دربــــاره فــــرزنـــدش را آورده و مـى

بینم كه  » بعد از آن كه با پسرش به »منا« رسیــد گفــت: اى پســرك مــن، در خواب مى

جــاى  باره چیست؟ گفت: اى پــدرم، بها نظرت در اينكنــم، ببیــن تدارم تو را ذبــح مى

/ صـافات(  » و مـا، نـدايـش كـردم كه اى    ۱۰۲آر آن چــه كه مــأمــور شـدى...! « )

 / صافات(   ۱۰۵و   ۱۰۴ابراهیم رؤياى خــــود را تصــديــق كــردى...!«)

 فرماید: السالم را نقل كرده مىو حكایت رؤیاى یوسف علیه

و  » زم يازده ستاره و شمس  ديدم  در خواب  پدرم  اى  گفت:  پدرش  به  يوسف  كه  انى 

 / يوسف(  ۴كننــد... !« )قمــــر را كه دارنــد بــرايــم سجـــــده مى

علیه یوسف  زندانى  رفیق  دو  رؤیاى  مىهمچنین  حكایت  را  پادشاه السالم  رؤیاى  و  كند 

 فرماید: ه حكایت كرده كه مىآلوعلیههللاهایى از رسول خدا صلىمصر خواب

» زمانى كه خداوند ايشان را در عالم رؤيا به تو اندك نشان داد، كه اگر ايشان را بسیار  

آينه سست مى جلوه مى نزاع  داد هر  نه  يا  بكنید  آنها اقدام  به جنگ  اين كه  شديد و در 

 / انفال( ۴۳كرديد!« )مى

 و نیز فرموده: 

در عالم   آينه خداوند  به » هر  به زودى  كه  گفت:  راست  به حق  به رسول خود  رؤيا 

مى وارد  انشاءّللاّ مسجدالحرام  تراشیده  شويد  سرهايتان  و  باشید،  ايمن  كه  حالى  در   ،

 / فتح( ۲۷باشد، و تقصیر كرده باشید، و ترسى بر شما نباشد!« )

 و نیز فـرمـوده:  

نداديم   داديم قرارش  تو نشان  به  كــه  فتنه و امتحان مردم !« » مـا خــوابــى را  مگر 

 / اسراء(  ۶۰)
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دانند، و برایش ارزش علمى لكن دانشمندان طبیعى اروپا رؤیا را یك واقعیت خارجى نمى

عده مگر  كنند،  بحث  خارجى  حوادث  با  ارتباطش  و  حقیقت  درباره  كه  نیستند  از  قائل  اى 

ب اّول  دسته  علیه  و  اعتنا ورزیده  آن  شأن  به  كه  آنها  پارهروانشناسان  از رؤیاهاى صحیح ه  اى 

آور خبر داده، به طورى كه  طور شگفتاند كه از حوادث آینده و یا امور پنهانى بهاستدالل كرده

این  و  نمود.  تصادف  و صرف  اتفاق  بر  حمل  نیست  طرق  ممكن  از  و  زیاد  آنقدر  منامات  گونه 

نمى دیگر  كه  شده  نقل  این  معتبر  كـرد.  تــردیـد  آنها  درباره  اینگونه توان  دانشمندان  از  گروه 

   ( 1)اند. ها را در كتب خود نقل كردهخواب

 .  ۱۳۷، ص ۲۲المیزان، ج 
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 پنجمفصل 

 گروه بندی رؤیااه 
 

 

 نفسانىناشى از تخیّالت  ـ رؤياهاى ۱
 

این موضوع قابل انكار نیست كه رؤیا امرى است ادراكى، كه قوه خیال در آن مؤثر و 

شود كه عمل خود  عامل است. این قوه از قواى فعالى است كه دائما مشغول كار است. بسیار مى

دهد، و شود ادامه مى را از جهت اخبارى كه از ناحیه حس المسه و یا سامعه و امثال آن وارد مى 

هم مى دارد  بسیار  یا معانى كه در خزینه خود  یا مركب از صورتها و  شود كه صور بسیط و 

الخلقه هست، گرفته به یك كند، مانند تفصیلى كه در صورت انسان تامه و آنها را تحلیل مىگرفت

نماید. كند، و یا بسائط را گرفته و تركیب مىیل مى لاعضاء از قبیل سر و دست و پا و غیر آن تح

 سازد. مثالا از اعضایى كه جداجدا در خزینه خود دارد انسـانى مى

شود كــه كند، و بسیار مىشود كه آنچه تركیب كرده با خارج مطابقت مىحال بسیار مى

 ســر و پــا و یــا ده سر بسازد. كنــد، ماننــد این كه انســانى بىمطــابقــت نمى

اى كه محیط به بدن آدمى است از قبیل حرارت و برودت و  اسبــاب و عــوامــل خارجى

داخلى  عوامل  همچنین  و  آن  مىامثال  آن  بر  مؤثر  كه  و اى  نامالیمات  و  مرض  قبیل  از  شود 

در  نتیجــه  در  و  خیال  قــوه  در  همه  آن  غیــر  و  و خستگـى  معـده  امتـالء  و  مـزاج  انحـرافـات 

 گذارد.  یـر مىرؤیـاها تـأث

بینیم كه )در بیدارى و یا در خواب( حرارت و یا برودت شدید در او اثر كرده و  لذا مى 

كند. و كسى كه گرماى هوا در او  در خواب آتشى شعله ور و یا برف و سرمایى شدید مشاهده مى

ش باران اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب حمام گرم و یا بركه و خزینه و یا بار

بیند، و نیز كسى كه مزاجش منحرف و یا دچار امتالء معده شده خــوابهــاى پــریشــانــى را مى

   (1) فهمد.  بینــد كه سر و ته نداشته و چیـــزى از آن نمىمى

 .  ۱۳۸، ص ۲۲المیــزان، ج 



 احساسی فکری انسان  سیستم ادراکی م : دهتفسیر موضوعی المیزان                         کتاب  -معارف قرآن در المیزان  43 

 

 

 ـ تأثیر خصوصیات فردى در رؤيا ۲

خیل آدمى دارد. كسى كه در نوع بیدارى اخالق و سجایاى انسانى تأثیر شدیدى در نوع ت

یا عملى را دوست مى از دارد به طورى كه هیــچ دچار عشق و محبت به شخصى شده و  گــاه 

مى  را  چیز  همان  و  شخص  همان  هم  خواب  در  او  نیست  غافل  آن  شخص  یــاد  و  بیند. 

ناگهانى صدایى    النفس كــه در بیــدارى همــواره دچــار تــرس و وحشت است، و اگرضعیــف

شود، او در خواب  نهایتى در نظرش مجسم مى بشنود هزار خیــال كــرده و امــور هــولنــاك بى

مى را  امور  سنخ  همین  آن  هم  نظایر  و  طمع  و  تكبّر  و  عجب  و  عداوت  و  خشم  همچنین  بیند. 

ـر كســى دارد، و كمتـهاى متسلسلى مناسب و مالیم خود وامىهركدام آدمى را به تخیل صورت

 اســت كه یكى از این سجـایـاى اخالقى بر طبیعتش غالب نباشد. 

اسباب  آن  از  یكى  كه  است  نفسانى  تخیالت  از  اغلب رؤیاها  كه  است  همین جهت  به  و 

در   است.  واداشته  آنها  به تصور  را  نفس  اخالقى،  داخلــى  یا  و  طبیعى  داخلــى  یا  و  خــارجــى 

همان كیفیت تأثیر و نحوه عمل آن اسباب را در خودش حكایت  حقیقت نفس آدمى در این رؤیاها  

 كند و بس، و آن رؤیاها حقیقت دیگــرى غیــر ایـن حكـایت ندارد. مى

ایــن اسـت آن حقیقتى كه منكــریـن واقعیت رؤیــا را به انكــار واداشتــه، و غیر آنچــه 

بــه غیــر نــداشتــه، و  دیگــرى  دلیــل  گفتیــم  گفتیــم )در   مــا  كــه  نامبــرده  شمــردن عــوامــل 

 گذارند،( مطلب علمــى دیگـــرى نــدارنـــد. قــوه خیــال آدمــى اثــر مى

مى مسلم  و  قبول  را  آن  هم  نمىما  نامبرده  دلیل  گفت  باید  هست  كه  چیزى  تواند داریم. 

ق این  از  هست  رؤیا  چــه  هــر  كلــى  طــور  به  كه  كنــد  واقعیتى اثبــات  و  حقیقت  و  است،  بیل 

كند كه هر رؤیایى حقیقت نیست، و این غیر مدعاى ایشــان  ندارد، بلــه این معنــا را اثبات مى

 ( 1)ها خــالى از حقیقــــــت اســــت. است. مــدعــاى ایشــان ایــن اســت كــه همــه خــواب

 .  ۱۳۹، ص ۲۲المیزان، ج 

 

 رؤيـــاهـــاى واقعـــــــى  ـ ۳

اى امور خفیه و هایى ندیده باشد كه به پارههیچ یك از ما نیست كه در زندگى خود خواب

یا مشكالت علمى و یا حوادث آینده از خیر و شر داللتش نكرده باشد. از هر كه بپرسى یا خودش  

تــوان حمــل بر اتفــاق كــرد  چنین رؤیاها داشته، و یا از دیگران شنیده است. چنین امرى را نمى

و گفــت كــه هیــچ ارتبــاطـى میــان آنها و تعبیــرشــان نیسـت، مخصوصا رؤیاهاى صریحى كه 

 اصالا  احتیاج به تعبیــر نـدارد.
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دارد كه هیچ هایى هست كه رؤیاى صالحه و صادقه است و از حقایقى پرده برمىخواب

نمى  و  نیست،  آن  انكار  به  هیچراهى  بگوییم  رابطهتوانیم  حــــــوادث  گونه  بین  و  آنها  بین  اى 

 بینــى شــده، وجــود نـــدارد.  خــارجــى و امــورى كــه كشــف و پیش

ادراكات  به این  كه  معنا  این  به  نیست.  حقیقت  از  خالى  رؤیاها  از  یك  هیچ  كلى  طور 

مى آدمى  نفس  بر  عارض  خواب  در  كه  آنهاگوناگونى  ما  و  مى  شود  رؤیا  ریشهرا  و نامیم  ها 

در نفس و ظهورشان در خیال مى آنها  پیدایش  دارند كه باعث  ادراكات اسبابى  این  شود. وجود 

مى اسبابى  و  اصول  آن  تجسم  از  هر  حكایت  براى  بنابراین  آنهاست.  اسباب  و  اصول  كه  كند 

است. و تأویل    رؤیایى تعبیرى هست. لكن بعضى از آنها عوامل طبیعى و بدنى در حال خواب

هاى متفرقه اتفاقى است مانند كسى كه در  بعضى دیگر عوامل اخالقى است. بعضى دیگر سبب

 بیند. رود، و در خواب رؤیایى مناسب آن مىحال فكر در امرى به خواب مى

در آنچه گفته شد هیچ حرفى و بحثى نیست، بحث و رد و قبولى كه هست درباره رؤیایى  

اش اسباب مزاجى و یا اتفاقى است، و نه مستند رجى طبیعى دارد و نه ریشهاست كه نه اسباب خا

ارتبـاط هم  با حوادث خارجى و حقایـق كونى  داخلى و اخالقى است و در عین حال  اسباب  به 

   ( 1) دارد. 

 .   ۱۴۰، ص ۲۲المیــــــــــــزان، ج 
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تحليل علمی رؤیااهی واقع 
 ی

 

 ـ رابطـه رؤيـا بـا وقوع حوادث از طريـق انتقـال  ۴
 

 يوسف( /۱۰۰»...هذا تَأْويُل ُرْءيَى ِمْن قَْبُل قَْد َجعَلَها َربّى َحقّا...!« )

 »...اين تعبیــر رؤيــاى پیشیــن مــن اســت كه پروردگــارم آن را محقــق كرد!« 
 

قه قبلى ندارند ارتباط دارند رؤیاهایى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه ساب

از آنجایى كه یكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نیامده، از قبیل به خواب دیدن این كه  

شود، و عینا هم بشود، مورد اشكال شده  است، كه معنا ندارد میان  پس از مدتى چنین و چنان مى 

قرار شود، و یا معقول نیست میان امرى وجودى )رؤیا( و امرى عدمى )حادثه نیامده( ارتباط بر

و   اخالقیات  و  ظاهرى  حواس  از  قبل،  در  نامبرده  عوامل  از  یكى  وسیله  به  كه  امرى  و  رؤیا 

سابقه هیچ  بدون  مثالا شخصى  گردد.  برقرار  ارتباط  نشده،  نفس  بر  وارده  مزاج  در  انحراف  اى 

نس طال و نقره است، و هایش از جخواب ببیند كه فالن محل دفینه و گنجى نهفته است كه سكه 

فالن خصوصیات راه هم دارد، و شكل و قیافه ظرف آن هم چنین و چنان است، آنگاه از خواب  

برخاسته به آن نقطه برود و زمین را بكند، و گنج را به عین آن خصوصیات در آنجا پیدا كند،  

ب و  حواس ظاهرى  از  معنى  تمام  به  كه  امرى  و  آدمى  نفس  میان  ندارد  معنا  انسان  چون  اطنى 

 غایب بوده، ارتباط برقرار شود.  

شود كه اند: این ارتباط از این راه برقرار مىو به همین جهت در جواب این اشكال گفته

پیدا مى ارتباط  با سبب حادثه  نائِم نخست  قرار نفس شخص  فوق عالم طبیعت  كند، آن سببى كه 

شــود،  ب، ارتباط دیگرى بــرقــرار مىدارد، و بعد از برقرار شدن ارتباط، میان نفس و آن سب

 میـــان آن و خـود حادثه.  

اند: یكى، عالم طبیعت، كه عبارت است از عالم دنیا كه ما گونهتوضیح این كه عوالم سه 

هایى هستند مادى، كه بر طبق نظام حـركت و  كنیم، و موجودات در آن صورتدر آن زندگى مى

 یابد. سكون و تغییر و تبدل جریان مى

این معنا كه وجودش مافوق  عالم دّوم، عالم مثال است كه مافوق این عالم قرار دارد. به  

وجود این عالم است )نه این كه فوق مكانى باشد( و در آن عالم نیز صور موجودات هست، اما  
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گــردد، و بــاز هــم بــه شود از آن عالم نازل مىبدون ماده، كه آنچه حادثه در این عالم حادث مى

الم و حوادث آن سمت علیّت و سببیت را  كنــد، و آن عــالــم نسبت به این عآن عــالــم عــود مى

 دارد.  

عالم سوم، عالم عقل است كه مافوق عالم مثال است، یعنى وجودش مافوق آن است )نه  

جایش(. در آن عالم نیز حقایق این عالم و كلیاتش وجود دارد، اما بدون ماده طبیعى، و بــدون 

 مثــال نیــز سمــت علیّت و سببیــت را دارد.  صــورت مثــالى، كــه آن عــالـم نسبــت به عــالــم 

با عالم عقل.   دارد و هم  مثال  با عالم  به خــاطــر تجــردّش، سنخیتــى، هم  آدمــى  نفس 

وقتى انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشید، طبعا از امور طبیعى و خارجى منقطع  

اى از  شود، و در نتیجــه پــارهنهــاســت مىشده و متوجه به عــالم مثال و عقل كه خود هم سنخ آ

 ( 1)نمــایــد. حقـایــق آن عـوالـم را بــه مقـدار استعـداد و امكـان مشــاهـده مى

 .  ۱۴۱، ص ۲۲المیـــزان، ج 

 

 ـ درجـات وضـوح رؤيـا   ۵

و  نموده  درك  را  مجردات  آن  باشد،  عقلى  مجّردات  درك  از  متكمن  و  كامل  نفس،  اگر 

سازد،  طور كه هست یعنى به طور كلیّت و نوریّت در پیش رویش حاضر مىاسباب كائنات را آن

طور كلیّت و نوریّت استحضار كند، به نحو حكایت خیالى و به  و اگر آن مقدار كامل نبود كه به 

كند، آنطور كه خود ما در ال جزئى و مادى كه با آنها مأنوس است حكایت مىها و اشكصورت

سریع جسمى  تصور  با  را  سرعت  كلى  مفهوم  مىبیدارى  حكایت  كلى  الحركت  مفهوم  و  كنیم، 

عظمت را به كوه و مفهوم كلى رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى، و شخص مكار را به  

هایى كه با ها را به صورتاع را به شیر، و همچنین غیــر ایــنروباه و حسود را به گرگ و شج

 سـازیم.  آن مأنوس هستیم تشبیه و حكایت و مجسم مى 

و   باشد،  بوده  هست  كه  آنطور  مجردات  ادراك  از  متمكن  نفس  كه  است  صورتى  این 

یافته و چه بســا   بتــوانــد به آن عالم ارتقاء یابد، وگرنه تنها از عالم طبیعت به عالم مثال ارتقاء

در آن عالــم حوادث این عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نماید، بدون این كه با تغییر و  

 تبدیـل تصـرفى در آن بكنـد.  

افتد كه سلیم و متخلق به صدق و صفــا و این گونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مى

 ( 1)ه در حكایت از حوادث صریح است. بــاشنــد. ایــن آن رؤیــاهــایـى است ك

 .  ۱۴۲، ص ۲۲المیزان، ج 
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 ـ مثال سازى و تعبیر با قرينه يا ضد حادثه ۶

هایى كه بدان مأنوس است  كند با مثالچه بسا كه نفس آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مى   

كند، و افتخار را  مىسازد. مثالا ازدواج )آینده( را به صورت جامه در تن كردن حكایت  ممثل مى

بى و  ظلمت،  صورت  به  را  جهل  و  نور،  صورت  به  را  علم  و  تاج،  صورت  و به  نــامى 

 سازد. نشینى را به صــورت مـرگ مجسم مىگــوشــه

كنیم نفس ما منتقل به ضد آن افتد كه در آن عالم هر چه را مشاهده مىبسیار هم اتفاق مى

شنیدن اسم ثروت منتقل به فقر، و با تصّور آتش به یخ و از   شود، همچنان كه در بیدارى هم بامى

 شویم...تصور حیات منتقل به تصور مرگ مى

هاى این نوع رؤیاها، این خوابى است كه نقل شده مردى در خواب دید به  از جمله مثال

مى مهر  را  مردم  عورت  و  دهان  آن  با  كه  است  ُمهرى  ابن دستش  از  در كند.  پرسید،  سیرین 

 كنند.  شوى. و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك مىاب گفت: تو به زودى مؤذن مىجــو

شود از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه رؤیاهاى حق به یك انقسام اّولى، تقسیم مى

گونه تصرفى و تمثیلــى نكــرده، و به ـ رؤیاهاى صریحى كه نفس نائم و صاحب رؤیا در آن هیچ 

 شــود.  ــدون هیچ زحمتــى با تــأویـل خود منطبــق مىقهـــرا و ب

تصرف  آن  در  حكایت،  جهت  از  رؤیا  صاحب  نفس  كه  غیرصریحى  رؤیاهاى  دّوم، 

كــرده اســـت، حـــال یــا به تمثیــل، و یــا بــه انتقــال از معنــاى رؤیــا به چیـــزى كه منــاسب 

 آن و یا ضــد آن است.  

قسمى است كه محتاج به تعبیر است، تا متخصص آن را به اصلش كه  این قسم رؤیا آن  

ام به افتخار، مــرگ را  گوید در خواب دیدهدر رؤیا مشاهده شده برگرداند. مثالا تاجى را كه مى

به  را  حیـــرت  و  جهل،  به  را  ظلمت  و  شدت،  از  بعــد  فــرج  بــه  را  حیــات  و  حیــات،  بــه 

 بــدبختـى تعبیر كند.  

شود به دو نوع، یكى آن رؤیایى است كه  آنگاه قسم دوم، به یك تقسیم دیگرى منقسم مى 

كند، و از آنچه دیده به چیز دیگرى مناسب و یا نفس صاحب رؤیا فقط یكبار در آن تصرف مى

كند، و یا فوقش از آن هم به چیــز دیگــرى بــه طــورى  ضد آن منتقل گشته، و آن را حكایت مى

 ( 1)اش دشوار نیست. ردانـدن آن به اصل و ریشهكـه برگـ

 .  ۱۴۳، ص ۲۲المیزان، ج 
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 پیوستگى ـ توالى انتقاالت و دشوارى تعبیر  ـ آشفتگى و بهم  ۷

قســم دّوم، آن رؤیــایى اســت كــه نفس صاحبش به یك انتقال و دو انتقال اكتفا ننموده، 

مثالا از آنچه دیده منتقل به ضدش شده، و از آن ضد به مثل آن ضد، و از مثل آن ضد به ضد آن 

ـد از مثل، و همچنیــن بدون این كه به حدى توقف كرده باشد انتقال بعد از انتقــال و تصــرف بعــ

تصــرف كـــرده، به طورى كه دیگر مشكل است كه تعبیــرگــو بتــوانــد رؤیــاى نــامبــرده را  

 بـه اصلــش برگــرداند. 

نامند، كه تعبیر ندارد، براى این كه یا دشوار است،  گونه رؤیاها را اضغاث احالم مىاین

به خوب طــــــور كلـــى  ى روشن گردید كه بــهو یــا ممكــن نیســت تعبیــرش كــرد، از این جا 

 رؤیـــاهـــا داراى ســه قســـم كلــى هستنـــد:  

 ـ رؤیــاهــاى صـریحـى كـه احتیــاجى بـه تعبیـــر نـدارد.   ۱

 ـ رؤیاهاى آشفته یا اضغاث احالم،كه از جهت دشوارى و یا تعذر، تعبیر ندارد. ۲

آن بــه حكــایت و تمثیل تصرف كرده است. این قسم از   ـ رؤیـاهـایـى كـه نفس صــــاحبش در  ۳

 ( 1)شود. رؤیاهاست كــه تعبیــر مى

 .   ۱۴۴، ص ۲۲المیــــــــزان، ج 

 

 

 رؤيــا از نظــر قـــرآن 
 

 در قـرآن مجید مـؤیــد آنچه در بـاال گفته شد هست.  

 فــرمــایــد: یكجـــا مى

 گیــــــرد!« او كسى است كه شما را در شب مى -يَتََوفّیكُْم بِاللَّْیِل » هَُو الَّذى 

 / انعــام( ۶۰.) 

 فــرمــاید: در جــاى دیگــر مى

الَّتــى  فَیُْمِســُك  تَُمــْت فــى َمنـاِمهـا  لَْم  الَّتــى  االَْنفُــَس حیــَن َمْوتِهــا َو  يَتَــَوفَّــى  اَللّــهُ   «

َعلَْیهَ  االُْخــــرى  قَضــى  يُـْرِســُل  َو  اْلَمـْوَت  جان  -ـا  كه  مردنش  خداست  موقع  در  را  ها 

گیرد، پس آن كه مرگش فرارسیده  گیرد، و همچنین آنهايى كه نمرده در خوابشان مىمى

 / زمر( ۴۲) فــرستـد!« دارد، و آن ديگر را مىنگه مى

بد از  این است كه نفوس در موقع خواب  آیه  دو  این  دیگر  ها گرفته مىن ظاهر  شود، و 
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ربوبى   عالم  به  منتقل  و  رجوع  و  انتقال  نوعى  به  و  ندارند،  بدن  ظاهرى  حواس  با  ارتباطى 

 شبـاهت به مرگ نیست.  شــوند كه بىمى

 خــداى تعــالــى در كــالم خـود بـه هر سه قسم رؤیاى نامبرده اشاره كرده است:  

ابـــراهیــ رؤیــاى  اّول،  قســم  از  پارهـ  و  موسى  مــادر  رؤیــاى  و  رؤیاهاى ـم  از  اى 

 آله را آورده است. وعلیههللارسول خـدا صلى

خــواب ـ  احــالم  اضغـــاث   « جملـــه  در  هـــم  را  دوم  قســـم  اشــاره  ـ  آشفتـــه،«  هاى 

 كرده، كه چنین رؤیاها هم هست. 

رفی دو  و رؤیاهاى  یــوسف  ســوم، رؤیــاى  قســم  از  و  پادشاه  ـ  و رؤیاى  او،  ق زندان 

 ( 1)مصــر كــه هــر ســه را در ســوره یـوســف آمــده بــرشمـــرده اســت. 

 .  ۱۴۴، ص ۲۲المیــزان، ج 
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 پنجمفصل 

 ارداک اهی  مخصوص 
 

 

 هـاى مخصــوص ـ بصیــرت  ادراك

یك حقیقت قرآنى كه جاى انكار ندارد هست و آن این كه با ورود انسان در گلستان والیت  

ها و زمیــن بــاز  الهى و قرب او به مقام قدس و كبریاى خدایى، برایش درى به ملكوت آسمان

مى مى كــه  بـر شــود  كــه  را  خدایى  نشدنى  خاموش  جبروتى  انوار  و  الهى  بزرگ  آیــات  تواند 

 مخفى است از آن در مشاهده كند.   دیگران

آدم هاى بنىها اطراف دلالسالم فرمود: » اگر نه این بود كه شیطانامــام صــادق علیه

 دیدند!« ها و زمیـن را مىكننــد حتمــا ملكــوت آسمــانگردش مى

پیامبر صلى در  آله روایت كردهوعلیههللااز  این زیادى  اگر  فرمود: »  صحبت شما و  اند 

دل بى اغتشــاش  و  مىقیدى  مــن  چــه  آن  حتمــا  نبــود  شمــا  مىهــاى  من  بینم  چه  آن  و  دیدید 

 شنیــدیــد!« شنــــــوم مىمى

 فــرمــایــد: خـداى تعـالى در سـوره عنكبـــوت مى

اند حتما آنان  مجاهده كردهكسانى كه در راه ما    -» َو الَّذيَن جاَهدُوا فینا لَنَْهِديَنَُّهْم سُبُلَنا  

 / عنكبوت(  ۶۹كنیم!« )هاى خود رهبرى مىرا به راه 

مطلـب   همین  بر  دانسته  عبـــادت  فـــرع  را  یقیـــن  كــه  حجـــر  ســوره  آیـــه  ظـــاهــر 

 فـرماید: داللـت دارد، مى

 ترا يقین بیايد!« خدايت را عبادت كن، تا  -» َو اْعبُْد َربََّك َحتّى يَأْتِیََك اْلیَقیُن 

 /حجر(  ۹۹)

 فــرمــایــد: در ســـوره انعـــام مى

داران دهیم و تا از یقین ها و زمین را نشان مى » و ایــن چنیــن به ابــراهیم ملكوت آسمان
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 / انعام(  ۷۵باشد!« )

 كه صفــت یقیــن را مربوط به مشــاهده ملكوت نمـوده است .  

 ـرمــوده : و در ســــوره تكـــاثــر فـ

اْلیَقینِ  َعْیَن  لَتََرُونَّها  ثُمَّ  اْلَجحیَم.  لَتََرُونَّ  اْلیَقیِن.  ِعْلَم  تَْعلَُموَن  لَْو  به    -»َكالّ  اگر  كنید!  بس 

الیقین ديديد آنگاه به طور عیندانستید حتما جهنم را مىعلمى يقینى )ادراك يقینى( مى

 تكاثر( ۷ـ  ۵ديديد!« ))ديدن يقین( آن را مى

 فرمـایـد: و در ســــوره مطففیــن مى

مى چه  تو  و  اسـت  علییــن  در  نیكــان  نــامــه  همــانــا  چیســت؟ »  علییــن  كه  دانــى 

 / مطفّفین( ۲۱تا   ۱۸كننــــد!« )اش مىكتابى اســت نــوشتــه كــه مقــربیــن مشــاهــده

این معنى با آنچه پیش از این گذشت كه قرآن كریم راه تفكر فطرى را كه بشر را بر آن  

مى تصدیق  و  تأیید  است  داده  قرار  آن  بر  را  انسانى  زندگى  اساس  و  هیــچآفریده  گــونــه كند 

آن   بــــه  تنهــــا  كه  است  الهى  موهبتى  و  فكرى،  غیر  راهى  این  زیــرا  نــدارد  منــافــاتى 

 ( 1)و العــاقبــة للمتقیــن! دهــد ـ خــواهــد مىگــانــى كــه مىبنــد

 .  ۱۰۸، ص ۱۰المیـزان، ج 

 

 

 رؤيت با چشم و رؤيت بدون چشم  
 

ديد   مرا نخواهى  بنگرم! گفت: هرگز  ترا  بنما كه  به من  » گفت: پروردگارا خودت را 

ماند   بـرقـرار  خــويش  جـاى  به  اگر  بنگر،  كوه  اين  به  ديد!«  ولى  توانى  مرا  شايد 

 اعراف( /۱۴۳)

بدون   كنیم  متعارف  مردم  و  عوام  فهم  به  عرضه  را  انداختن  نظر  و  رؤیت  مسئله  اگر 

كنند، و لكن این حمل صحیح نیست، زیرا  درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظرانداختن به چشم مى

بینایى به كار بیفتد ما شك نداشته و نخواهیم داشت در این كه رؤیت عبارت است از این كه جهاز 

و از صورت جسم مبصر، صورتى به شكل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم كند،  

خوانیم عملى است طبیعى و محتاج به ماده جسمى در  خالصه این كه عملى كه ما آن را دیدن مى 

آید رمىطور ضرورت و بداهت از روش تعلیمى قرآن بمبصر و باصر هر دو، و حال آن كه به

كه هیچ موجودى به هیچ وجهى از وجوه شباهت با خداى سبحان ندارد، پس از نظر قرآن كریم  

خود   در  را  او  زمانى  و  جهت  و  مكـان  هیـچ  و  نیسـت،  جسمــانى  و  جســم  سبحان  خداى 

یافت نمى وجــوه  از  وجهــى  بــه  ولــو  او  مشابه  و  مانند  شكلى  و  صــورت  هیــچ  و  گنجاند، 

 .  شود نمى
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معلوم است كسى كه وضعش این چنین باشد دیدن به آن معنایى كه ما براى آن قائلیم به  

 گردد، نه در دنیا و نه در آخرت.  اى منطبق با او نمىشود، و هیچ صورت ذهنیهوى متعلق نمى

تمنّاى این كه خداوند در عین این كه منزه از حركت و زمان و مكان و نواقص مادیّت  

ب را  خود  به شوخى است  ببیند  را  او  بتواند  كه  دهد  قدرتى  انسان  به چشم  و  دهد  نشان  انسان  ه 

از شبیه سببى  خداوند  است  ممكن  مگر  كه  این  كالم  خالصه  جدى،  پیشنهاد  یك  به  تا  است،  تر 

اسباب مادى را آنقدر تقویت كند كه با حفظ حقیقت و اثر خود، در یك امر خارج از ماده و آثار 

 حد و نهایت عمل نموده و اثر باقى بگذارد؟ ماده و بیرون از 

امور مادى است و محال است   در  تنها  اسباب مادى كه سببیتش  از  چشم ما سببى است 

 عمل آن متعلق به چیزى شـود كه هیچ اثرى از مادیت و خـــواص مــادیــت را نــدارد. 

اگر موسى علیه بنابراین به دیدن خداى را  طور مسلم  تقاضاى  آیه مورد بحث  در  السالم 

دیدن بصرى و معمولى بوده، قهرا جوابى هم كه خداى تعالى به    كرده غرضش از دیدن غیر این

جــواب  و  سؤال  كه  نیست  امرى  دیدن  نحو  این  چه  دیدن،  این  غیر  است  دیدنى  نفى  داده  وى 

 ( 1)اش بزند. بــردار باشــد و مـوسى تقاضا كند و خداوند دست رد به سینه

 .   ۸۰، ص  ۱۶المیــــزان، ج 

 

 

 ـس خـود  بصیـرت انســان بـه نفـ
 

 / قیامت( ۱۴»بَــِل ااِلْنسـاُن َعلى نَْفِسِه بَصیَرةٌ !«)

   »بلكـه انسان خود بر نیك و بـد خـويش به خـوبى آگاه است!«

انسان   كه  است  این  آیه  معناى  است.  باطنى  ادراك  و  قلبى  معناى رؤیت  به  »بصیرت« 

شناسد و اگر با ذكر عذرها صاحب بصیرت بر نفس خویش است و خود را بهتر از هر كس مى

 ( 1)كند، صرفا براى این اسـت كه عذاب را از خــود برگرداند! از خود دفاع مى

 .  ۳۱۸، ص ۳۹المیزان، ج 

 

 شود؟ زمـانى چشـم بصیـرت انسان باز مى چـه 
 

 / ق( ۲۲» لَقَدْ كُْنَت فى َغْفلٍَة ِمــْن هــذا فََكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحدیدٌ !« )
 

اينهايى كه فعالً مشاهده مى بینى در غفلت بودى،  كنى و به معاينه مى» تو در دنیا از 
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نمى غايب  تو  از  هرگز  و  بود،  چشمت  جلو  هم  دنیا  در  كه  و هرچند  تعلــق  لكن  شد، 

دلبستگــى تــو بــه اسبــاب، تــرا از درك آنها غافل ساخت و پرده و حائلى بین تو و  

ايم و در نتیجه اينــك ما آن پــرده را از جلو درك و چشمت كنار زدهاين حقــايق افكنــد.  

بینى آنچــه بصیرت و چشم دلت امــروز كه روز قیامت است، تیزبین و نافـذ شده، و مى

 (۲۲)ق/ ديدى !« را كه در دنیا نمى 

 شود :  از ایـن آیه دو نكته استفاده مى

كند كه در آن روز پرده غفلت از جلو ـ این كه روز قیامت را به روزى معرفى مى  1

 كنــــد!  رود و در نتیجــه انسان حقیقــت امــر را مشـاهــده مىچشــم بصیــرت كنــار مــى

ـ این كه آنچه خدا براى فرداى قیامت انسان تهیه دیده، از همان روزى تهیه دیده كه    2

نهان بوده است، و مخصوصا از  انسان در دنیا بوده ولى چیزى كه هست از چشم بصیرت او پ

هـا، و مشــاهـده همه بیشتر این حقیقت براى او پنهان بوده، كه روز قیامت روز كنار رفتن پــرده

 پشت پرده است . 

بــراى ایــن كــه اّوالا غفلــت وقتــى تصــور دارد كه در این میــان چیزى باشد، و ما از 

دیگــر ســوى  از  و  باشیم،  غافل  در    بودنش  تعبیــر  این  و  كــرده  پــرده«  ـ  »غطــا  به  تعبیــر 

جــایــى صحیــح اســت كه پشــت پــرده چیــزى باشد، و پرده آن را پوشانده باشد، و بین بیننده و 

آن حائل شده باشد. و از سوى سوم تعبیر به حدّت و تیزبینى در جایى صحیح است و چشم تیزبین 

بخواهد یك دیدنى بسیار دقیقى را ببیند، وگرنه پاى موجود دقیقى در  خورد كهدر جایى به درد مى

   (1)شـود. بین نباشد، احتیاجى به چشم تیزبیـن پیــدا نمى

 .   ۲۳۹، ص ۳۶المیــــــزان، ج 

 

 وســـايـــل ايجـــــاد بصیــــــرت  

 / ق(  ۸»تَْبِصَرةً َو ِذْكرى ِلكُّلِ َعْبٍد ُمنیٍب !«)

 كارى باشد !« »تــا وسیلــه بینــايى و بیــدارى بـراى هر بنــده تـوبـه

» تا مــايـه بصیرت و فرماید:  بعــد از شــرح نظــام خلقت در آیــات قبل در این آیـه مى

 آورد!« اى بــاشــد كــه دائمــــا بــــه ســوى مــــا تـــوبــه مـىتــــذكـــر هـر بنــــده

فرماید: اگر آسمان را بنا كردیم، و زمین را گسترده ساختیم، و اگر عجایبى از تدبیر  مى

تبصره كه  بود  این  براى  همه  ساختیم،  جارى  آن  انساندر  بصیرت  تا  باشد،  كار اى  به  را  ها 

ها بصیرت و بیندازد، و ذكرایى باشد، تا تذكر آنان را كارى سازد. البته معلوم است تنها از انسان

   (1)كنند. مىسوى خدا رجوعافتد،كه زیاد بهكار مىتذكر آن افرادى به 

 .  ۲۲۴، ص ۳۶المیزان، ج 
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 حجـاب بیـن انسـان و خـــــدا  

 / اعراف(  ۱۴۳» قاَل َرّبِ اَِرنى اَْنظُْر اِلَْیَك قاَل لَْن تَرانى...!« )

ـــت: هـــرگـــز مـرا نخــواهى ديـد » گفت پروردگارا خودت را به من بنمـــا كـــه تـرا بنگـرم، گف

   ولى...!«

 السالم روایت شده: از امام موسى بن جعفر علیه

اگر از خلق خود محجوبى شده   » بین خدا و خلقش غیر خود خلق حجابى نیست، پس 

محجوبى از این  او  نیست.  حایلى  شدن  حایل  خاطر  به  مادیات  بودن  محجوب  مانند  اش 

ى مستـــور، او بــزرگ و شــایستـــه بـــزرگــى اســت و خلقش مستور است بدون ستر

 معبــودى جــز او نیســت!« 

 السالم هم روایت شده است. همین معنا از امام رضا علیه

و   آن معرفتى را كه جهل و خطا و زوال  به خدا و  باال، معرفت حقیقى  روایت شریفه 

عالى از هیچ موجودى پوشیده و نهــان نیســت فرماید: خداى تپذیرد تفسیر نموده و مىتغییر نمى

مگــر به وسیلــه خــود آن مــوجــود! )به خالف ما كه اگر از كسى و یا چیــزى پنهــان شــویــم  

 كنیم.(بوسیله دیــوار یــا چیــز دیگــرى خــود را پنهان مى

ساتریت و   پس در حقیقت حجاب و مانع از مشاهده خداى تعالى خود موجودات هستند.

به  باشد.  طور حقیقت نیست، حجابى است كه نمى حجاب بودن موجودات  مانع  بایست  حجاب و 

خداى سبحان بایستى براى مخلوق خود مشهود باشد، االّ این كه خودبینى مخلوقات ایشان را از 

نمى و  ساخته  غافل  خداوند  مى مشاهده  مشاهده  دائما  را  خدا  كه  این  به  شوند  متوجه  نند،  كگذارد 

خاطر   به  و  گـاهى  كه  است  علــم  به  علــم  ولكن  هست،  حال  هر  در  و  همیشه  او  به  علم  آرى 

   (1)گردد. سرگرمى به چیزهایى دیگر مفقود مى

 .  ۱۲۲، ص ۱۶المیزان، ج 

 

 

 انــواع افعــال پنهـان از حس انسان  

ْحَر... !« )  / بقـــره(  ۱۰۲»...يُعَلُِّموَن النّاَس الّسِ

 دادنــــد...!« »...ِسحـــــــــر را بـــــه مـــــــردم يـــــاد مـــى
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خارق افعالى  جارى  عادت  برخالف  كه  نیست  تردیدى  هیچ  دارد. جاى  وجود  العاده 

كسانى سرمى از  كــارهــا  ایــن  از  یــافتــهبسیــارى  را  آن  انجام  نیروى  تمرین،  با  كه  انــد. زند 

 ـر كشنــده را بخــورنــد و یــا روى طناب راه بروند.  توانند زهـمثـالا مى

بسیارى دیگر از آنها اعمالى است كه بر اسبابى طبیعى و پنهان از حس و درك مردم 

اند، زند كه دیگران آن اسباب را نشناختهمتكى است، و خالصه صاحب عمل به اسبابى دست مى

بینــد )از قبیــل نوشتن با خطوط آن را نمى  نویسد كه غیر خودش كسىاى مىمانند كسى كه نامه

 شود. آب پیاز،( كه در برخورد با آتش خطوطش ظاهر مى

این از  دیگر  انجام مىبسیارى  به وسیله سرعت حركت  كــه گونه كارها  پذیرد، سرعتى 

طبیعى   سببــى  هیچ  بدون  نامبرده  عمل  كــه  پنــدارد  چنیــن  و  نـدهـد،  تشخیــص  را  آن  بیننــده 

 بــازان. العــاده انجــام یــافتــه ؛ مــاننــد كار شعبــــــدهطــور خــارقایــن

باشند. چیزى كه هست ما سببیت آن ها افعالى هستند كه مستند به اسباب عادى مىهمه این

 ( 1)جهت پوشیده از حس ماست، و یا براى ما غیر مقــــــــدور است. ایم و بدیناسباب را نشناخته

 . ۴۱، ص ۲المیزان، ج

 

 

 العـاده  رابطه اراده با خـارق

اى وجود دارد كه مستند به هیچ سببى از اسباب طبیعى و عادى نیست، العادهافعال خارق

مانند خبردادن از غیب و مخصوصا آنچه مربوط به آینده است. و نیز مانند ایجاد محبت و دشمنى  

گره گشودن  گرهو  و  گشودهها  بهزدن  و  یا خواب  ها،  و  كردن،  بیمار  یا  و  كردن  و  خواب  بندى 

مــرتــاض كــه  كــارهــایى  قبیل  این  از  و  اراده  با  اشیاء  دادن  حركت  و  انجــام  احضار  ها 

 دهنــد، و بــه هیــچ وجه قابل انكار نیست. مى

در طریقه این كامل  به طور  اگر  ولكن  ندارند  طبیعى  و  مادى  كارها هرچند سبب  گونه 

دهد دقت و تأمل كنیم، و نیز تجارب هایى كه قدرت بر این خوارق را به آدمى مىریاضت  انجام

گــونـه كارها با شود ـ كه ایــنگونه افراد را در نظر بگیریم، براى ما معلوم مىعلنى و اراده این

 است. همه اختالفى كه در نوع آنهاست مستند به قوت اراده، و شدت ایمـان به تــأثیــر اراده 

چون اراده تابع علم و ایمان قلبى است، هرچه ایمان آدمى به تأثیر اراده بیشتر شد، اراده  

مؤثرتر مى پیدا مىهم  و شرطى  قید  هیچ  بدون  علم  و  ایمان  این  گاهى  در  شود،  گاهى  و  شود، 

دهد، مثل ایمان به این كه اگر فالن خط مخصوصى صورت وجود شرایطى مخصوص دست مى

مداد با  دشمنى  را  و  محبت  نوع  فالن  باعث  بنویسیم،  مخصوص  مكانى  در  و  مخصوص  ى 

آئینهمى اگر  یا  و  احضار  شود.  فالنى  دهیم، روح  قرار  طفلى مخصوص  برابر روى  در  را  اى 

حــاضــر مىمى آن روح  بخوانیم،  را  افسون مخصوص  فالن  اگر  یا  و  این  گردد،  از  و  شــود، 
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 شرط پیدا شدن اراده فـاعـل است.   ها كه در حقیقتقبیــل قیــد و شرط

پس وقتى علم به حد تمام و كمال رسید و قطعى گردید، به حواس ظاهر انسان حس درك  

 شنـود.  بینــد و گوش آن را مى دهد، تو گــویــى چشــم آن را مىو مشاهده آن امر قطعى را مى 

فس خود تلقین كنى كه توانى صحت این گفتار را بیازمایى، و به نشما خواننده عزیز مى

كنى. وقتى این تلقین  فالن چیز یا فالن شخص االن نزد من حاضر است و دارى او را مشاهده مى 

رفته شد،  مى زیاد  شك  بدون  بهرفته  است،  حاضر  نزدت  او  كه  باور پندارى  اصالا  كه  طورى 

وقت كه او را به  شوى، آن  كنى كه حاضر نباشد، و از این باالتر، اصالا متوجه غیر او نمىنمى

كه مى تاریخ خواستى روبروى خودت مىهمان طور  در  كه  است  تلقین  باب  همین  از  و  بینى. 

 اند كه بیمار نیست. اند، یعنى به مریض قبوالندهخوانیم برخى اطبا امراض را معالجه كردهمى

انسان   اراده  اگر  بــاشــد، و  داشتــه  اثــر  قـــدر  ایــن  اراده  قــوت  قوى شد، ممكن اگــر 

است كه در غیر انسان هم اثر بگذارد، بدین معنا كه اراده صاحب اراده در دیگران كــه هیـــچ 

 اى نــدارنــد اثـر بگــذارد. اراده

مى انجام  صورت  دو  به  تأثیر  صورت  این  در  یكى  و  شرط  و  قید  بدون  یكى  گیرد: 

 ( 1)اى شـــرایــط . وجــــــود پــــاره

 . ۴۱، ص ۲المیزان، ج

 

 تلقیـن و حقیقــت احضــار ارواح 

 گــــردد: الــذكــر چنــد مطلــب روشــن مىبــا تــوجــه بــه دو مطلــب فــوق

العاده، بودن علم قطعى براى آن كسى است كه اول ـ این كه مالك در تأثیر اراده خارق

مى انجام  عادت  )به خارق  ندارد.  لزومى  باشد،  مطابق  هم  خارج  با  علم  این  كه  این  اما  و  دهد. 

اید شهادت این كه اگر خود شما مطلبى را در نفس خود تلقین كنید، به همان جور كه تلقین كرده

بینید،( و نیز به شهادت این كه دارندگان تسخیر كواكب، چون معتقد شدند كه ارواحى مى  آن را

اى تسخیر شود، آن روح هــم كــه وابستــه به آن است مسخر  وابسته ستارگان است، و اگر ستاره

باطل كارهایى خــارقمى اعتقاد  با همین  لذا  انجــام مى گردد،  در خالعاده  ایـن كه  با  ـارج دهــد، 

 چنیـن روحــى وجــــود نــدارد. 

نام افسونگران  و  دعانویسان  كه  هم  شیاطین  و  مالئكه  آن  كه  بسا  آنها اى  براى  هایى 

گیرند از همین  خوانند، و نتیجه هم مىها را مىكنند، و به طریقى مخصوص آن ناماستخراج مى

 قبیل باشد. 

ند، چون ایشان دلیلى بر بیش از این چه را كه دارندگان احضار ارواح دار و همچنین آن

ندارند، كه روح فالن شخص در قوه خیال او، و یا بگو درمقابل حواس ظاهرى آنان حاضر شده،  
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ادعا را نمى این  اما  یافته است،  و  به راستى و واقعا آن روح در خارج حضور  بكنند كه  توانند 

رده را ببینند. چون همه حضار چون اگر این طور بود، باید همه حاضران در مجلس روح نامب

بیند، بینند و تنها تسخیركننده آن روح را مىحس و درك طبیعى وى را دارند، پس اگر آنها نمى

در  معلوم مى  آقا باعث شده كه چنین چیزى را  آن  ایمان  تلقین و  بلكه  شود روحى حاضر نشده، 

 برابر خود احساس كند.  

مسئل در  كه  هم  دیگرى  شبهه  بیان  این  مىبا  ارواح هست حل  احضار  این ه  البته  شود. 

اشكال در خصوص احضار ارواح كسانى است كه بیدار و مشغول كار خویشند و هیچ اطــالعى 

 اند.  ندارند كه در فــالن محل روح آنها را احضار كرده

بلكه روح وقتى احضار مى باشد،  یافته  ماده تحقق  خارج  واقعا در  شود چنان نیست كه 

ورد نظر در مشاعر احضار كننده حاضر شده و او آن را از راه تلقین پیش روى روح شخص م

مى  احساس  مى خود  او  از  سخنانى  و  ســایــر كند،  مــاننــد  خارج  در  و  واقعا  كه  این  نه  شنود، 

 مـوجـودات مــادى و طبیعــى حاضر شود . 

بر   خود  اراده  در  بسا  اى  مؤثر،  اراده  چنین  دارنده  كه  این  ـ  ثبات دّوم  و  نفس  نیروى 

ید  قشخصیت خود اعتماد كند، مانند غالب مرتاضان، و بنابراین اراده آنان قهرا محدود و اثر آن م

 ( 1)خواهد بود، هم براى صاحب اراده، و هم در خارج. 

 . ۴۳، ص ۲المیزان، ج

 

 آهنگى اراده انسـان بـا اراده خدا هـم

شود كه افراد صاحب اراده قوى و مؤثر، مانند انبیاء و اولیاء كه داراى مقام چه بسا مى

عبودیت براى خدا هستند، و نیز مانند مؤمنین كه داراى یقین به خدا هستند، در اراده خود اعتماد  

هیچ اراده  صاحبان  چنین  این  كنند.  خود  پروردگار  نمىبر  اراده  را  براى  چیزى  مگر  كنند، 

اى است طاهر، كه نفس صاحبش نه به ردگارشان، و نیز به مدد او، و این قسم اراده، ارادهپرو

شود، هاى تمایالت نفسانى متلون مىوجه استقاللى از خود دارد، و نه به هیچ رنگى از رنگهیچ

اعتماد مى  دیگرى  ارادهو نه جز به حق بر چیز  پــس چنیــن  اراده ربّــان كند،  ى  اى در حقیقــت 

 اســت، كه )مــاننــد اراده خود خدا( محــدود و مقیــد بــه چیــــزى نیســت.  

این نوع اراده انبیاء و اولیاء و صاحبان یقین، از نظر مورد، دو قسم است: یكى این كه  

موردش مورد تحدى باشد و بخواهد مثالا نبوت خود را اثبات كند، كه در این صورت آن عمل 

كالعادهخارق مى اى  منظور  این  به  تحـــدى  ه  مورد  كه  دومش  قسم  و  است،  »معجزه«  آورد، 

 نیســت، »كــرامــت« اســت. و اگر دنبــال دعـایى باشد »استجابت« دعاست. 

قسم اّول كه در مطالب قبل بحث شد اگر از باب خبرگیرى و یا طلب یارى از جن و یا  

ند و اگر با دعا و افسون و یا طلسمــى باشـــد گذارارواح و امثال آن باشد، نامش را »كهانت« مى
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 نــامنـد .  »ِسْحــر« مى

العاده هر چه باشد، دائر مدار قوت اراده است، كه خود مراتبى از شدت و  نكته آخر این كه خارق

ها اثر بعضى دیگر را خنثى سازد، ضعف دارد، و چون چنین است، ممكن است بعضى از اراده

كند، و با آن كه اراده بعضى از  یم معجزه موسى سحر ساحران را باطل مىبینطور كه مىهمان

 ( 1)تر باشد. تر، و آن دیگرى قـوىنفوس مؤثر نیفتد به خاطر این كه نفس صاحب اراده ضعیف

 . ۴۵، ص   ۲المیـــــــــزان ، ج 

 

 ادراك مخصـــــــوص نبـــــــوت  

ةً واِحــَدةً فَبَعَــثَ  ــريـَن َو ُمْنـِذريـَن َو...!« )»كاَن النّاُس اُمَّ  / بقـره( ۲۱۳ ّللّاُ النَّبِیّیــَن ُمبَّشِ

 دهنده بـرانگیخــت و...!« » مــردم يــك گــروه بــودنــد، پس خدا پیغمبران را نويد دهنده و بیم 

نبوت یك كمال فطرى و ادراك مخصوصى است كه جز افراد معدودى كه مشمول عنایت 

شوند چنان كه انسان بالغ میل و ادراك خاصى به ازدواج دارد كه  اند واجد آن نمى پروردگار شده

انســانى   فطــرت  داراى  نابالغ  چه  و  بالغ  چه  افراد  همه  كه  این  با  نیستند  آن  واجد  افراد  سایر 

فطــرت   هستنــد و انســانیــت و  از  نبــوت  بنابراین،  فطــرت است.  به  مــربــوط  ادراك هم  این 

یابند بیرون از حیطه آفرینش  انسان خارج نیست، و نیز سعادتى كه مردم به  راهنمایى نبوت مى

   (1)شد. باشد وگرنه كمال و سعادت انسانى شمرده نمىو بیگانه از وجود انسانیشان نمى

 . ۲۱۹، ص ۳ن، جالمیـــزا

 

 هـاى مخصوص با ادراكات عقلى و فكرى  تفـاوت ادراك

دانشمندان علم  از  فاسدى كه یكى  ـ كه خود در بحث فرضیه  دین و حقایق االجتماع  هاى 

اجتماعى   نبوغ مخصوص  نبوت یك  این است كه:  ـ فرض كرده  ندارد  قدم راسخى  مبدأ و معاد 

ها به وجود آمده و در نتیجه در بعضى از انسان  است كه در اثر استقامت فطرت و سالمت عقل

مى رهبرى  سعادتش  و  صالح  به  را  ایشان  و  برخاسته  مردم  میان  از  نابغه نوابغى  این  كنند، 

 اجتمـاعى پیامبر است. 

اندیشى كه در این فرضیه نبوغ آن با نبوت در رد این فرضیه باید گفت: فكر و مصلحت

هاى ها را به واسطه مصالحى كه دارد از بدىكه نیكى  تطبیق شده، از خواص عقل عملى است

مىمفسده تمیز  آن  دار  از  انسان  افراد  همه  كه  است  فطرت  مشترك  هدایاى  از  آن  و  دهد، 

تواند آن شود و بدون كمك و همراهى نمىبرخوردارند. همین عقل موجب اختالف در اجتماع مى

ك ممتازى  ادراك  یك  راه  از  باید  و  نماید.  رفع  وجـــود  را  انســـان  افـــراد  از  بعضى  در  جز  ه 

كنــد رهبرى شود، تا در نتیجه فطرت انسانى به سعادت حقیقى خود در دنیا و فعلـــى پیـــدا نمى
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 آخرت نـائـل گـــردد.  

گردد كه این ادراك از سنخ ادراكات فكرى نیست، یعنى آنچه از راه  از این جا روشن مى 

آید غیر از چیزى است كه از راه این ادراك نبـــوى  ى به دست مىفكر و از روى مقدمات عقل

 شــود و نــاچــار راه آنهــا هـم با یكــدیگــر تفــــاوت دارد. حـــاصـل مــى

انسان یك ادراك روحى باطنى دارد كه گاهى در بعضى از افراد ظهور پیدا كرده و براى 

و معلومات و معارف عجیبى غیر از آن چه از راه  كند  او راهى به عالم ماوراء طبیعت باز مى

مى  دست  به  فكر  و  مى عقل  اعطاء  او  به  علم آید  دانشمندان  از نماید.  بسیـــارى  و  شرق  النفس 

 اند. فــالسفــه اروپــا بــه ایــن معنــى تصــریح كرده

 حاصل آن كه مسئله نبوت و وحى غیر از مسئله عقل و فكر است.  

پیغم كه  مى نیرویى  تشخیص  و  تمیز  فساد  از  را  آن صالح  واسطه  به  شعور بر  یك  دهد 

باطنى و مرموزى است وراء آن شعور فكرى كه در همه افراد انسان وجود دارد. تفاوت ادراك 

گیرد كه  فكرى با ادراك مخصوص در این است كه بعضى از ادراكات به این نحو صورت مى

دهد. این گونه  و آن صورت، خارج را نمایش مى  كندصورتى از مدرك، در ذهن وجود پیدا مى

ادراكات قابل خطا و تغییر است، زیرا ممكن است در تطبیق صورت ذهنى بر خارج، قصور و 

نفس،  خود  بلكه  نیست  ذهنى  توسط صورت  به  ادراكات  از  دیگر  دسته  ولى  دهد،  رخ  اشتباهى 

گــونــه ادراكــات ابــدا  ایــد. ایــننمــكند و حضورا آن را مشــاهــده مىوجود مدرك را درك مى

   ( 1)قـابـل خطا و تغییر نیست. 

 . ۲۱۹، ص ۳المیزان، ج

 

 هاى مخصــوص  معصـومیت ـ نفــى خطـا در ادراك

كند و انسان را به طرف كمال خویش  سوق  آن امر روحى كه اختالف جامعه را رفع مى

كمال مى به  انواع  از  نوعى  هر  رساندن  از:  است  عبارت  آن  و  است  تكوینى  ناموس  یك  دهد 

وجودى و سعادت حقیقى خود. همان سببى كه در خارج، وجود حقیقى به انسان داده، و او را با 

كند و امور خارجى از این نظر كه وینى به سر منزل مقصود رهبرى مىیك هدایت حقیقى و تك

در خارج موجودند قابل خطا و غلط نیستند، زیرا اساسا خطــا مـربـوط به امور فكرى و ادراكات  

 تصدیقى است.  

نبوت از سنخ هدایت تكوینى است و سبب آن همان دستگاه ایجاد و تكوین است، بنابراین، 

آن راه نخواهد یافت. یعنى دستگاه ایجاد كه روح نبوت و ادراك وحى را در غلط و خطایى در  

كند و این ادراك هم چون وسیله هــدایت تكــوینى است قـابل خطا دهد اشتباه نمىپیغمبر قرار مى

 و اشتباه نخواهد بود. 

 بنابراین، روح نبوى همیشه با نیروى عصمت همراه است و پیغمبر در امر دین و تشریع 
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مى مصون  خطا  از  این قوانین  زیرا  است،  معصیت  از  عصمت  از  غیر  عصمت  این  و  باشد، 

سعادت  راه  در  نیز  عصمت  از  دیگرى  مرحله  است.  وحى  گرفتن  مقام  در  خطا  از  مصونیت 

تكوینى و رسیدن به كمال وجودى واقع شده و آن، مصونیت پیغمبر در مقــام تبلیــغ رســالـت و  

   ( 1) است. رسـاندن وحى به مردم 

 . ۲۲۲، ص ۳المیزان، ج

 

 

 شنــاخـت القـائـات و خــاطـرات َملَكــى و شیطــانـى  

 عمران( آل /۳۹»فَناَدتْهُ اْلَمالئَِكةُ َو هَُو قائٌِم يَُصلّى فِى اْلِمْحراِب...!« )

 بود...!«نماز ايستاده   كه در محراب به  »مالئكه او را ندا دادند هنگامى

شیاطین و مالئكه با القاء نمودن معانى مربوطه به خود در قلوب افراد انسانى، با آنــان   

 كنند.  تكلّم مى

كند، كالم و قول شیطان اى را كه شیطان در »قلوب مردم« القاء مىقرآن كریم، معانى

اى همحسوب داشته است. در آیات قرآنى خاطرات وارده در قلوب منسوب به شیطان را به نام

بـاشنـد، با ایـن »امر و قول و وسوسه و وحى و وعد« نامیده، كه همه آنها هم »قول و كالم«  مى

 كه نـه زبـانى برایش به حركت افتاده و نه از دهانى خارج شده است.  

اش بیان شده همانا »كــالم  آیــاتــى كــه در آنها وعده خداوندى راجع به مغفرت و فضل

قبـ در  است  و  ملكــى«  نـــور  از  كه  آیــاتــى  در  است.  شیطانى  كــالم  كه  »وســوســه«  ـال 

 صـــدر سخــن رفتـــه همــان »كــــالم ملكــــى« است. سكینــت و شــرح

توان از خصوصیاتى كه در  تشخیص و تفاوت »كالم ملكى« را از »كالم شیطانى« مى 

زم با »شرح صدر« بوده و به »مغفرت آیات تصریح شده به دست آورد. زیرا خاطرات ملكى مال

شود كه مطابق دین ـ یعنى معــارف مـذكـور  و فضل« الهى دعوت و باالخره منتهى به چیزى مى

 باشد.  در قـرآن و سنّت نبوى ـ مى

دیگر خاطرات شیطانى، مالزم »ضیق صدر« مى به »متابعت هواى  از طرف  باشد و 

شود كه مخالف دین و معارف  آن، و  تهى به چیزى مىكنــد، و بـاالخــره مننفس« دعــوت مى

   ( 1)همچنیــن مخــالف فطرت انســانــى بــاشد. 

 . ۳۲۴، ص ۵المیزان، ج 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدالً  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم  ال ُمبَّدِ

 ۱۴۴۳ الثانیربیع  ۱۵برابر  ۱۴۰۰ماه آبان ۳۰
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