
 



 
 

 

 
 

 شناسی نجف اشرف های دینی و زباندانشکدۀ عالی پژوهش
 16نامۀ علمی ـ شمارۀ پایان 

 

 رؤیاها از نگاه علم و دین 
 پژوهشی انتقادی ـ تطبیقی 

 

 شده به تحقیق ارائه
 شناسی های دینی و زباندانشکدۀ عالی پژوهش 

 شناسی استدر علوم دینی و زبان یبه مدرک دکتر  دستیابیکه بخشی از ملزومات برای 

 

 صلی یفاحمد حطاب ادهیم  
 

 زیر نظر

 دکتر عبدالرزاق هاشم محمد دیراوی

 

 مترجم 

 مهدی  امام انصار انتشارات مترجمان گروه





 

 

 

   احلسن جهت کسب اطالعات بیشرت در خصوص دعوت مبارک سید امحد 

 زیر مراجعه منایید. تارمناهای  به    

www.almahdyoon.co 
www.almahdyoon.co/ir 

 نام کتاب
 نام کتاب اصلی 
 نویسنده 
 مترجم
 نوبت انتشار 
 تاریخ انتشار 
 تاریخ انتشار کتاب اصلی 

 کد کتاب 
 ویرایش ترجمه 

 رؤیاها از نگاه علم و دین 
 العلم و الدیناألحالم بین 

 صلی فی احمد حطاب ادهیم 
 گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی

 اول 

1400 
1440  /2019 

 16 ۀـ شمار  ینامۀ دکتر پایان 
 اول 

 

 

http://www.almahdyoon.co/
http://www.almahdyoon.co/ir


 

 

 

 

 





   .. قدردانی.  و  تشکر 

  ؛الحسن احمد سید ، به ما حق  راهۀ شناسانند ومان معلم فراوان به   تشکربا تقدیم 
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 م یتقد 

 اول  عقل، موالیم و  سید به

 بیتش گارم بر او و بر تمامِی اهلپرورد  درود

 رزویم این است که عذرم را بپذیری آ و امید ۀ هم

 تقصیرکارم  بسیار  چه که

 کارچه بسیار کم  و

 . کنی رد  را  یان بینوا  که هستیتر از آن  در حالی که تو بخشاینده

 

 





 پیشگفتار  

 ه الرحمن الرحیم بسم الل  
م تسلیما   آل اللهم صل علی محمد و  محمد األئمة والمهدیین و سل 

ونو تمام خود را سالم و صلوات اتم  خدایا!  ربا  !، ارزانی بداررب محمد و آل محمد، امامان و مهدی 
به   پژوهش  این  عمدۀ  می   بحث محتوای  اشتباهی  و  سردرگمی  بررسی    که پردازد  و 

صورت عمدی و  ناخواسته و چه به  صورتبه   )چهاند گرفتارش شده یشناسپردازان رواننظریه 
 شناختی. های روانانگیزه  و هاانعکاس  ازاند عبارت فقط  ها، ناشی از اینکه رؤیا (خودخواسته

عنوان دستاویزی در  به را  آن و  کردند استفادهسوء  اشتباه  این  ازافراد ملحد و خداناباور نیز 
  برخی  داد.  تعمیم  همهه  ب  تواننمی   را   اشتباه   این   اینکه  بهتوجه    با برابر توحید به کار گرفتند؛  

اینک   دارنداقرار    دانشمندان   ارتباط   انسانی   نفس  باـ  صادقه  هایرؤیا  خصوصبه ـ   هاه رؤیابه 
  .گردانندبازمی  ملکوت   و  غیب  و  خدا  در ارتباط با  دینِی   اعتقادات  و  اسباب  به  را   آن  روایناز   دارد؛

خطا و    اثبات دانشمندان نیست. هدف نهایی از این پژوهش،    از دسته    این  با روی سخن ما  
که  اشتباه است    شناسی زیست   یا  1تطبیقی   علومپیروان    دیگر  یا  انشناسروان  از  برخیی 

 . کنندانکارش می

رو وزیر   را   هابرگه تواند  کند تا جایی که میتالش می  کندای را ترویج  عقیده چنین    هرکس
أ  منشبه این صورت به تصویر بکشد که سر  را   هاآن  و بریزد    سبد   یک   در   را   ها ۀ رؤیاهم  و   کند

 
مطالعه    یبرا  یسنج و هم   یسهاز مقادر آن،  که    شودی گفته م  یبه روش  یکسنج هم   یا  یسنجشهم   یقی،روش تطب.  1

 پدیا فارسی( ویکی : )مترجم؛ منبع. شودی استفاده م
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حالت چیزهایی    بهترین   در  شاید   یااند،  داشته   روانیریشۀ    یا  ذهن  به  خطورناشی از    یاانفعالی  
همۀ    است. ی  عمد آشفتگی،    ایناین است که    حقیقت  و؛  دگویمی   1باشند که »ذهن ناهوشیار« 

  ارتباطی هیچ    ، رؤیاها  ازای  کیفیت و چگونگی یکسانی برخوردار نیستند؛ حتی دسته   از   ها رؤیا
  انسان   ،اوقات   بیشتر   در ، و حتی  هستند  صادقه   های؛ این دسته، رؤیانداردی  انساناحساسات    با

   داند.نمی  ملکوتی هایاین رؤیا از  چیزی هیچ 

کنندۀ  رؤیاها را نقض این    و   نندکمی  اعتراف  ها رؤیا  از  دسته  این  به ها  آن  بیشتر   آنکه  شگفت
رو پیوسته  ایناز   . کنندچیز را کنترل میکه همه هایی  مقیاس  ؛ دانندهای منطقی« می »مقیاس

تا ایجاد چنین رؤاند نظریات و فرضیه تالش کرده کنند؛    تفسیر   را یاهایی  هایی را وضع کنند 
  قابل ی  علت  عنوانبه »ذهن ناهوشیار«    وجود  بر ،  دیگراننیز    وشناس  روان  دانشمنداناکثر    ولی

 نظر دارند. « اتفاق العاده خارق»ماوراء الطبیعه: های رؤیا ایجاد برای   قبول

رؤیا  هایرؤیا  از   گروهی  بر   پژوهش  این یعنی    هاپیشگویی   به   مربوط   های »فراطبیعی« 
که  کرد  تمرکز رؤیاهایی  به    که  یانکس  نظر  از؛    د نندار   دیگر  جهان  به  اعترافتمایل چندانی 

ها  آن  توانند مینه    و  ندنک  انکار   توانند می شود. این افراد این رؤیاها را نه  « محسوب میکابوس»
برای   هایی نظریه  و هافرضیه   وضع به تنها   بلکه  ؛ کنند  رد  منطقی و  قبول   قابل   علمی دلیل  با  را 

قیت چندانی کسب  موف  هافرضیه این    ولیاند؛  ، بسنده کرده هااین رؤیا  ظهور تفسیر چگونگی  
، تاب و  تحلیل   و   نقد  برابر  در طور که در فصول این پژوهش خواهیم دید،  اند، و همان  نکرده

 اند. توان ایستادگی نداشته 

، با توجه  یشناسروان  و  پزشکی  دیدگاهول به اختصار، به ماهیت رؤیاها بر اساس  ا   فصل
روی    ،و بررسی  بحث. در این فصل،  پردازدمی شناس،  ترین دانشمندان روانهای مهم به گفته 
که به این موضوع اختصاص  خود ـ   هایفرضیه   در  دانشمنداناین    که  دارد  تمرکز  مهمی  عناصر
این  ندا ه پرداختها  آن  به داردـ     مطرح   ها بارۀ رؤیادر   کهۀ موضوعاتی  هم  به   پژوهش؛ بنابراین 

 
گاه، العقل الباطن .1  )مترجم(. The unconscious mind، ضمیر ناخودآ
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  دین   حتیو    کنیمنمی   رد  را   آن  ماو    نیست  مهم  ما  برای  موضوعاین    زیرا پردازد؛  نمی   است  شده
 ، ناشی از احساسات هستند. ها رؤیا برخی  که کندنمی  رد را ایده  ایننیز 

ات علمِی  نظری نکته است که    ایندر این خصوص برای ما اهمیت دارد    که  چیزی  نهایت
  احکامی  ( گونهبیمار مثل حاالت  )  خاص   و   مشخص  حاالت و   تجربیات برتکیه   باشده،  مطرح

به نظریاین    ترتیب   این   به   و،  صادر  را لی و عمومی  ک را    ها برای رؤیا  فهمیعنوان درک و  ات 
شده در این  های مطرح با تکیه بر این نظریات، تفسیری برای تمامی پرسش  واند  قلمداد کرده 

  که ی  مطالبترین  مهم   طریق  از   اول  فصل  در   روایناز ؛  است ست در نا  این،   و اند؛  زمینه بنا کرده 
  تمایل   ازنیز اینکه رؤیا    و بودن،  نمادین   و  سرکوب ک،  محر   عنوانبهـ   ها دربارۀ رؤیا  دانشمندان

  پرداخته   ها رؤیا  به ،  داد   تعمیم   را ها  آن  تواننمی   واند،  داردـ ارائه کرده ی پرده برمی پنهان  کششی  و
ترتیب    شود.می این  این  پرداختن آن   الگوی  و  روش ه  ب  اول  فصل به  به    برخی   و  موضوع ها 

 کاربه دهِی  تعمیم   الگوی  تر،مهم چه بسا نکتۀ    و   پردازدمیها  داوری   در دید گزینشی    یا  تناقضات 
درک و برداشت در    اینشدن  شایع   آن،  مثال   . بوده باشد  هافرضیه  و  هانظریه این    در شده  گرفته 
بسا  مردممیان   رؤیادر   فروید  هاینظریه   کهباشد    نامتخصص   میان  در  حتی، و چه    ها، بارۀ 
  او   هایآزمون   و  هابررسی   بیشتر   حقیقت   در  که  حالی  در  است؛  محکم  و   کاملشمول،  جهان

رؤیا طریق  هاآنۀ  هم  نگوییم  اگرـ   ها دربارۀ  از  تنها  پذیرفته،    روانی  بیمارانـ    این   وصورت 
یی هستند که  هاپژوهش ها  به همین دلیل این   و ؛  دارد  اقرار  آن  به   هم   او  خود  که  استای  نکته 
  . کردشان تفسیر  اساس  برـ را  های عادی منظورم همۀ انسانها ـ ۀ انسان هم  های رؤیا  تواننمی 

رؤیابه  قطع،  های  حالت   که   نیست  روانی  بیماران  های رؤیا  شبیه ها  انسان   های طور 
  و   واقعیت با    این   و ،  کندمی  منعکس  را شان  نفسانی   های عقده  و(  روانی»هیستریک« )اختالل  

 منافات دارد.   عقل  و منطق

  و   فهم   در رویکرد    دو  بین  مقایسه   تا   کندمی   مطرح   دینی  نگاه   از   را   ها رؤیا  ماهیت  دوم  فصل
از رؤیا  پذیرد،    هابرداشت  ترتیب مشخص می   وصورت  این    دارد،   اقرار   دین  آنچه شود که  به 

های  آنچه وجود دارد عبارت است از اینکه بحث   نهایت  ولیندارد؛    علم تی با  مخالفوجه  هیچبه 
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،  کندمی  تفسیر، غیبی و ملکوتی است،  آن  مرجعبه این صورت که    را   هارؤیا  از  ایجنبه   دینی،
   .داندمی  یشناسروان هایواکنشرا ناشی از انفعاالت و  دیگر ۀ جنب و

  های رؤیا  خصوصبه   و  صادقه  های برای رؤیا  تفسیر علم به ناتوانی خود از ارائۀ توضیح و  
جبهۀ دیگرـ چهارچوبی    در نقطۀ مقابلـ   دین  که  حالی  در  کند؛ می  اعتراف  پیشگویی،  دارای
ارائه می توضیح    برایکامل   این رؤیاها  و  و تفسیر  توضیحات  به مصادرۀ  اگر کار  بله،  دهد. 
از روی حقایق و مصادرۀ آنتوجیه  با روش پریدن  با    توانیمها برسد، ما میها  تفاوت  این  به 

منفی  به نگاهی  الحاد«  »ماشین  که  است  اسلوبی  همان  این  و  کنیم،  نگاه  شکلی گرایانه 
 گیرد.ای در پیش میغیرحرفه   و انهانگیز، غیرمنصفنفرت

  این   توجیه   عنوانبه   انشناسروان  که   پرداختم«  علتی»  موضوع   به   سوم  فصل  در  روایناز
»ذهن    عنوانبه   آن   از   و   اندداده  ارائه   آینده( ۀ  کنندپیشگویی  های رؤیا) فراطبیعی    های رؤیا

و  اندکرده  تعبیر   1ناهوشیار«  این    مفاهیم،   اختالف  و  هاگذارینام   این  در  اختالف   وجود  با؛ 
با    را   هابرگه   نتیجه   در   وجلوه دهد،    سطحی   را «  العادهخارق ۀ » پدیداین    کند میتالش    ، توجیه 

و در چهارچوب    ،اندناشناخته ای  ، پدیده ها گر نماید که رؤیاچنین جلوه  تا ترتیبی جدید مرتب کند  
عظیم    حجم   این  بهی که بتواند  مطلوب  شکلآن    به مطالعات ناشی از تجربیات آزمایشگاهی ـ

 گیرند. بغرنج پاسخ بدهدـ قرار نمی   اشکاالت وها پرسش  از

ام؛ و عرضه شد تقدیم کرده   سوم  فصل   دردیدگاهی که    ، پاسخی در برابرچهارم   فصل   در
  دین چهارچوبی صورت گرفته است که    طریق   ازذهن ناهوشیار،    برابر دری  یا معنطرح    با ، این

  طرحم  هارؤیا  با  آن  ارتباط  و  آن، محور  مراتب   ترینمهم ،  انسانیسیستم ذهنی و تفکری    برای
برای    مقابلجبهۀ    کهبرداشتی    آنسازگاری این درک و فهم، در برابر    میزان  و،  است  کرده

ناهوشیار«   ذهن  گاه:  ناخودآ به   توهمی   و»ضمیر  و    اشکاالت ای  بر ی  جواب  عنوانکه  بغرنج 
   گیرد.می  قرار  بررسیبحث و  موردپیچیده به تصویر کشیده است، 

 
 عقل باطنی«. »: عبارت عربی. 1
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دو    دیگر،  علمی  فصل  دو  برابر   در ،  فصلقالب دو    دربا این پژوهش    دینیطرح اسلوب  
 گیری کرده است: جهت را هدف 

تناقضات در هر طرحی، معیاری    و  اشکاالت  وجودمقدار    طرح.  دوۀ  مقایس  اول:جهت  
مهم است، و این معیار به استواری و سنگینی و برتری طرحی که خالی از اشتباه و تناقض و  

های این پژوهش و  یر فصل کند، و این هدف، از طریق ِس مصادره به مطلوب است، اشاره می
 . شودهر دو طرف، روشن و مشخص می ترین اجزای موضوع پژوهش در مقایسۀ مهم 

  تفسیرهای  و  توجیهات روش.    دودر هر    هدشاستفاده  علمیشواهد و دالیل    دوم:  جهت 
  تفسیرهایی   حقیقت  در  کند،  تفسیر  را فراطبیعی    هایرؤیا  ایجاد  تا  استکرده    ارائهکه علم    علمی

  حالت،   دو  اختالف   وجود  اب ،  العادهخارق   های حالت   این   و،  استکلی    صورتبه   ها برای رؤیا
  است   داده  ارائه  علمی  روشی،  دینیرویکرد    ولی؛  ندارندبا یکدیگر    اختالفی،  ایریشه   صورتبه 

عمل  بر   را   انسانتوانایی    که این  انجام  اساس    العادهخارق ای    اثبات   مشخص،ی  قوانینبر 
  این   وها را نادیده گرفت،  پوشی کرد یا آن چشم   قوانین  این  از  تواننمی   کهطوری  به   کند؛می

  همچناننیز    امروز به    تا  و،  داده  رخ  کههایی  حالت   بسیاری  طریق  از  تجربیصورت  کارکرد به 
   است. رسیده  اثباتدارد، به  ادامه

اعتراض،    برای هرگونه  از    پیشگویِی »  بودنپذیر امکاندربارۀ    را   کوتاه  فصلیجلوگیری 
توانایِی    این که گفته شود    د نمان    باقی بحثی    هیچ جای    تا ، پیوست کردم  انسان  توسط «  آینده

می توانایی فراطبیعی  دایرۀ  در  زیست تواند  اگر    انسان شناختی  های  البته  بگیرد؛  قرار 
پذیر باشد؛ چراکه هیچ عامل،  ای ]از نظر بیولوژیکی[ اصاًل امکانآمدن چنین توانایی فراهم

به   معتقدان  برای  نجاتی  راه  که  ندارد  وجود  استنادی  قابل  شاهد  یا  رؤیاها  دلیل  پیشگویی 
 شناختی انسان بازگردانند. ها این توانایی را به همین وجود زیست محسوب شود، اگر آن 

  های کتاب   بودننادر   وبودن  کم پژوهش شد،    اینباعث تأخیر در    که   مهمیجمله مسائل    از
به  است   جدید  هایکتاب   خصوصبه ،  شدهترجمه  دستیابی  اینکه  بر  عالوه    های کتاب ؛ 
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است  تخصصی دشوار  و  سخت  راه    و  اندنشده نیز    ترجمه  و،  ترتیب  این    آوردندستبه به 
از    ،اطالعات استفاده  منتشر ترجمه   ونشریات    برخیبه    و  علمی  هایمجله   درشده  های 

عرصۀشودمی محدود    مستند،  های برنامه   و  الکترونیکی در  اغلب  که  منابعی  رسانه    ؛ 
 شده هستند.  شناخته 

عالقه   بیشتر   کنیم می  مالحظه   دیگر   سوی   از و    موضوع  این   به   که مندانی  نویسندگان 
روانمی بیشتر  سبکشان  است  پردازند،  به    فرورفتن  ازشان  بیشتر   وفلسفی  پرداختن  و 

یی  شناسا   در   بزرگ   سدیخود    این   و؛  کنند می  خودداری   جدید،   کشفیات   و   علمی  های استدالل
  ن ی ا گیرد؛  به خدمت می   واضحی  شکلبه را    قتیحق  وپژوهش    که  است آور  های قطعیت داده
ام تا جایی که  بنده در این پژوهش از آن اجتناب کردم و همواره مراقب بوده  که استای نکته 

اینکه بنده    رغمرا در پیش بگیرم؛ علی   ایحرفه   و  علمیالگو و روش  پذیر بوده است  امکان
بوده    این   و؛  نیستم  عرصه  این  در   متخصص   یا   پزشک  را    که عاملی  بنده    این   در پیشبرد کار 

   .معذرخواه هانقص  و  کوتاهی خاطربه  شما  و  خدا  ازهایی مواجه کرد. ی دشوار با   ،پژوهش

 العالمین  رب  الحمدلله و

   حطاب احمد



 اول   فصل 

 ی علم در دیدگاه   ها رؤیا   ت ی ماه

 ... مقدمه 

به    است  الزم توجه  با  از    ، مختلف  یهاداده ابتدا  بیاوریم    هارؤیا  تیماه درکی  به دست 
ـ  است به دست آمده    یشناسروان  علم  از  یبرخ  و  یپزشک   علوماز    هاآن  از  یبرخ  کههایی  دادهـ
  ها رؤیا ت یماه  فهم   . شد  خواهد  متبلور   ند نکیم  م ی رست  ما   ی برا   علوم   ن یا   که   ی ر یتصو   سپس   و

توانمندی و استوارِی  بر اساس  بود تا بتوانیم    خواهد  الزم   ما  برنیز    ینی د  ی هادادهبر اساس  
  به   آمده بپردازیم.دستبه   ِج ینتاکشند به مقایسۀ  کدام از رویکردها به تصویر می هر که    یر یتصو
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  دانشمند از    2«نگوی»   و  1«دلر»آشناس  روان  دانشمندان  و نظرات  ها شهیاند ابتدا با    خدا   اذن
آن دوره، شاهد انقالب و گسترش    را یز   ؛ میکنشروع می   3«د یفرو»  ی شیاتر دورۀ دانشمند  هم

 
آدلر.  1 آلمان  آلفرد  از ( پزشک، روان۱۹۳۷مه    ۲۸درگذشته    ـ  ۱۸۷۰  یهفور   ۵)زاده    (Alfred Adler:  ی)به  و  درمانگر 

  یشگام پ  ینعنوان نخستمعمواًل به  آدلر  است.  یفرد  شناسیروانمکتب    گذاریان بن  یبود. و   یشیاتر   مشهورشناسان  روان
را    اییهجدا شد. او نظر   یدفرو  یگمونداز ز   ۱۹۱۱  سال  در  یراز   ؛شودی م  یتلق  کاویروان در    یاجتماع  شناسیروانگروه  

کاربردها   یحات،توض»  ۀدر مقال  ید فرو  ... زیگموند   کندیم  یفاا  یادر آن نقش عمده  «یاجتماع  یقکرد که »عال  ین تدو
  یخی،خاص تار   یع اما وقا  ؛کاوی نداردبه روان  یربط  یشناسی فرد»در واقع، روان:  گویدیاو م  بارۀ، در ۱۹۳۳«  و راهکارها

گروه از مخالفان نسبت    ینکه ما به ا  هاییکننده یین . تع است  کاوی شدهآن به خرج روان  یانگل  یاتح  ۀمنجر به ادام
  رسد یاست و به نظر م  ستکاربرد دارد. خود نام آن نادر   یدر حد محدود  ی،شناسی فرد روان  گذاران یهدربارۀ پا  یم اداده 

شناسی گروه« که با آن تز »روانیعنوان آنتبهرا  واژه    ینمشروع ا  یریکارگبه  توانیم یاست. ما نم  یمحصول دستپاچگ 
شناسی افراد انسان مربوط است. من  و از اساس به روان  یادیعالوه، کار خود ما تا حد ز به  یریم؛بپذ  کند،یتداخل م

 ییجا  کاویروان با    ییآشنا  هایی سخنران  ینشوم؛ در اآدلر    یفرد  شناسیروان از    ینیع  نتقادامروز وارد ا  خواهم ینم
را که در آن زمان    یزهاییاز چ  یکیچکار را کردم و قصد ندارم ه  ین بار ا  یکبه عالوه، من قباًل    ؛آن وجود ندارد  ی برا

 پدیا فارسی(ویکی: )مترجم، منبع «.دهم ب ییرگفتم تغ
  یس پزشک اهل سوئو روان  یلسوف( ف۱۹۶۱درگذشته   ـ ۱۸۷۵زاده    ،Carl Gustav Jung:  ی)آلمان  یونگکارل گوستاو  .  2

 یدا »فر   یر. به تعبشودی شناخته م   یلیتحل  شناسیروانتحت عنوان    یاتیو ارائٔه نظر   شناسیروان در    یتبود که با فعال
  ین تر معروفاز    یبعض  یونگ  «.استکرده   یلتکم  یونگ   شته،ناگفته گذا  ید»هرچه فرو:  یونگفوردهام« پژوهشگر آثار  

گاه جمع  ؛است  شناسی را ابداع کردهروان  یم مفاه   یی گرابرون  یموس،و آن  یماها، آنپرسونا، عقده  ها،یهسا  ی،مانند ناخودآ
گاه، تحل  یر شناسی ضمبه روان  توانی. از آثار مهم او مییگراو درون    یچه، زرتشت نبارۀ  در   یونگ  ینارسم  ،رؤیا  یل ناخودآ

  ی، روح و زندگ یبی،شناسی و علوم غروان یشتن،خو یتهو یجو وشناخته، انسان در جست خود یش،هاانسان و سمبل 
گاه جمع  یتماه  ین،من، کتاب سرخ، راز گل رز   نامۀی زندگ  ها،رؤیا  یمیاگری،شناسی و ک و کهن الگو، روان  یناخودآ

 پدیا فارسی(ویکی: عب)مترجم، من کرد. اشاره  یروان و انرژ 
سس ؤو منوین    شناسیروانگذاران  هیاز پا  . وی آمد  ایبه دن  شیدر اتر   1856در سال    «فروید»  شناسرواندانشمند  .  3

 . افتیوفات  1939و در سال شود ( شمرده می کاوی روان) یلیتحل شناسیروانمکتب 
شد ل یالتحصفارغ  یپزشک در  1900در سال وی متولد شد.  سئی در سو 1875در سال  «نگ»یو شناسروان دانشمند 

 . افتیوفات  1961و در سال هایی جهانی داشته است. ا، کرسی شناسیروانزمینۀ و در 
و را به دست آورد. ا یپزشک مدرک   1894در سال    ی و   .متولد شد  شیدر اتر   1870در سال  «دلر»آشناس  روان دانشمند 

»علم   نهاد و آن را  انیبن  شناسیرا در روان   ید یمکتب جدوی  .  را بر عهده داشت  نیدر وکاوی  ریاست انجمن روان
 نام نهاد.  ی«فرد شناسیروان
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مکاتب  و    یات آرا و نظر ارائۀ این  و    ،است   « بودهدیفروشخصیت برجستۀ آن دوره، »  و  ،علم   نیا 
به  رسیدن به هسته و مغز چیزی که  و  ، سود  ن یبه باالتر دستیابی   منظور به  ها تفاوتبر اساس  

 شدند خواهد بود. اختالف دچار و در آن دست یافتند آن 

به حساب    « دیفرو»  زمان  در  ان شناسروان  ن یتر درخشان  از   « نگوی »  و  «دلر»آ  دانشمند   دو
  ب ی ترت  ن یا  به   وبودند،  نظراتش شتر یب  در  د یفرو سرسخت  دشمن و  ب یرقاین دو نفر،  و آیند می
طور    ؛ همانآورد  م یخواه  شاهد   عنوانبه   را   معروف  دانشمندان   و نویسندگان    یهاشه یاند   یبرخ
که    نیتر مهم   بهکه   به    خود  کتاب  در  1« نزی داوک  چاردی ر »  پروفسورموضوعاتی  خدا«  »پندار 

پرداخت؛  است  آوردهنگارش در    تر مهم   و  ،از دانشمندان معاصراز آن جهت که وی    خواهم 
پود  ودر تار   را   صادقه   یهارؤیا ای که انکار  عقیده   ؛ است  الحادۀ  دیعق  کنندگانتبلیغ  ازاو    نکهیا 

خودش و باالترین چیزی را    های طبیعتًا وی ]داوکینز[ بهترین داشته   جه ی نت  در   و خود دارد،  
   دهد.تواند ]در راستای این عقیده[ به آن برسد ارائه می که علم می

  ی های ونانی  و  ، اندپرداخته  ها رؤیا  به  ، خی تار   طول   در ها  السفۀ ملتف    لسوفان، یفدربارۀ    اما
 ؛ نداشتند  های مصر  و های بابل  با هیچ تفاوتی  ،نظر  ن یا  ازباستان 

  از   ی بی غ  یخبرهابرای دریافت    که  دندی خوابیم  یخاص   یمعبدها  در   ها آن»تا آنجا که  
 2ساخته شده بود.«  ،هارؤیا قیطر 

  ِی الهوتگرایش  بر اساس  داشتند    ها رؤیا  ازچگونگی درکی که    درباستان    دوران  لسوفانیف
کامل    ی عنی  ، آن  ضد   ا یمذهبی     م یتقس  دسته   دو   به   ،تعامل  و   فهم   جهت   از   ها رؤیاکنترل 

 : بود ارسطو  لسوفان،یف این  نی بارزتر   از ؛ وشدندیم

 
آمد   ایبه دن  ایدر کن  یالدیم  1941در سال وی  است.   یشناس تکاملست یو ز   واناتیح  شناسرفتار   ،نزیداوک  چاردیر .  1

 .دیآیپردازان الحاد به حساب مهیو از نظر  کندیم یو در انگستان زندگ
  خینهرو ش  خیش  ،ها پیش از ظهور اسالمنگاهی سریع بر علم رؤیاها و خواب،  هاخوابو    هارؤیا  لم در ع  ی امقدمه.  2

 ی. ن ی محمد کسنزان حس
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 و   دن ر یگ یمسرچشمه    یحس  یهامحرک   از  هارؤیا  شتر یب  کردیم   تصور  او  طوری که»به
  ی دار ی ب  در  که هاییدرد   ای  هالذتبسیاری از    ند؛ یه این ترتیب کهندار   انی خدا ابهیچ ارتباطی  

سپارد،  می  ی فراموشبه    ای  کند ینم احساس    را  هاآن  او  در حالی که  دنشو یم  وارد  انسان  به
احساسات    تیاهم  به   ارسطو  .شودیم  انینما  شیبرادر رؤیاهایش    وضوحبه  خوابدیم   یوقت

خودش    خواِب   در  عاشقبنابراین    برد؛  یپ  هارؤیاگیری  شکل  در  هامزاج  و  التیتماو عواطف،  
  ن یهمزده نیز  وحشت  فرد  و اش متناسب است،  نفسانیبا گرایش    که   ند ی بیم   را  ی زیچ  آن

 عامل   چهار  هب  را  کنندهییشگویپ  یهارؤیا  تحقق  ارسطواین در حالی است که    .است  گونه
  طور به  :جهینتدر    و؛  خاص  اتتوجه  و  ،دی شد  اتاحساس  ،القا  تصادف،  :دانستیم   مرتبط
 :1« شودیم  میتقس دسته دو بهدربارۀ رؤیا   لسوفانیف  یآراکلی 

 . داندیم منسوب  نی اطیش  و انی خدا  به  را  ها رؤیا که  استنظراتی  : یاعتقادنظرات ـ 

نظرات   اثری    بدونـ  ی عقلدیدگاه    از  را   هارؤیا  که  استنظراتی    :گرایانهعقلـ    از هیچ 
 . کندیم ر یتفس ـی بی غ ی روهاین

  ییارسطوراه و روش    همان  ( دیفرو  مکتب  روانی)پ متأخر    انشناسروان  نکه یا   یینها  ۀ جینت  
تفکرات و نظرات    و کردند در پیش گرفتند،  می  یهمراهوی را    اعتقاد  ن یا   در  کهرا    یکسان  و

نظریات خود   و آرا از  تاکردند  مستند  ی حیتشر   و یعلم  لیتحل  وتحقیقات،  آزمایش،  هب را  خود
  کامل  را   خودحرفۀ    انشناسروان  که  یزمان  تا  رونیا از   حمایت و پشتیبانی کنند؛  ،دربارۀ رؤیا 

  ی نی درویکرد    منکر که    خودتر از  پیش   دانشمنداِن   و  فالسفه   از   دورتر   ار ی بس  یی هاافته ی  به   و  کنند 
؛  ندارد  یایمعن هادربارۀ رؤیا فلسفه  یآرا دربارۀ تحقیق  و پژوهش ، برسنداند بوده  ها رؤیا  دربارۀ

؛ و  کرد  می خواهبسنده    پزشکان  و  انشناسرواننظرات    یررسب  و  بحث  به به این ترتیب تنها    و
 توفیق تنها از آِن خداوند است. 

 
  خیشنهرو    خیش  ،ها پیش از ظهور اسالمنگاهی سریع بر علم رؤیاها و خواب،  هاو خواب  هارؤیا  لم در ع  ی امقدمه.  1

 ی. ن ی محمد کسنزان حس
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   ی شناس روان 

بنده   پژوهش  این  مطرح  بر  شتریبدر  نظرات  و  توسط  تفکرات    یشیاتر   دانشمندشده 
  و بوده   کاویروان در  مکتب نینخست   صاحب اومتمرکز خواهم شد؛ چرا که  «دیفرو  گموندی»ز 

بنابراین    . ندشد   جاد یا   ی ادیز   ار یبس به این ترتیب مکاتب    و   اندبرده   بهره  او  از   دانشمنداندیگر  
  و اشتراک نظر،  د یفرو با در اصول بسیاری  اندبنیان نهاده  را  هاآن که یکسان و هامکتب دیگر 

یکدیگر  یبرخ  در با  داشته   جزئیات  بنده  تفاوت  دلیل  همین  به  و    به   شتریباند.  نظرات 
  به   و  ،پردازمی م  ندانشمداندیگر    به   سپس   و  کرد  ارائه  دیفرو  که  پرداخت  خواهمهایی  دیدگاه

شناسی که  یافته به ماهیت رؤیاها و حقیقت آن از نگاه علم روانمسائل اختصاص   نیتر مهم 
 اند خواهم پرداخت.اش دچار اختالف شده درباره 

درآورده    دیوفر   کهآورد    خواهم  را   یمتون  و  هاعبارت   یبرخ  :نیهمچن  تحریر  رشتۀ    ای به 
  آنچه   ِی عمل  و  بینانهواقع  یاب یارز جهت  ها را به این نوشته   و  دانه کرد  نقل  او  از  اشخاص دیگری

خواهم داد؛    قرار  یعلم  نقد  یترازو   در  ،ه استکرد  انیب   هارؤیا  برابر  در   ش خودرویکرد    در  دیفرو
  دارد کاوی  روان  و  هادربارۀ رؤیا  یاتینظر   که  شناسروان دانشمندیک    عنوانبه تنها   ،اوچراکه  

  یرو یپ   آن  از   یار یبس  که  است گرایانه«  یک »دکترین عقل ۀ  ندی نما  او  بلکه  ؛شودی نم  شناخته
  او دربارۀ رؤیا و تفکر    دهیبه عقبنابراین از پرداختن   ؛ آورندیم استدالل  آنبر اساس   و  کنندیم

  آن  ا ب  ی علم  منطق  کدام  با   و کرده    برخورد   اینکه وی چگونه با مسئلۀ رؤیاها و  گریزی نیست  
  رو شده است. تنیده روبه هم در  و تشابه م قیحقا
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 د ی فرو   گموند ی ز  ی ش ی اتر   پزشک   و   دانشمندان 

  یِی رمزگشاکاوی« را برای  یا »روان  «یروان  ل یتحل سبک »  که   است   یکس  ن ینخست   د یفرو
 ، به کار گرفت. شدیم ی روان یها  ی مار یب  به منجر  کهرسیدن به اسباب و عواملی  و ها رؤیا

 : دیگویم ی موس سالمه دکتر 

  او   .بود  یشیاتر   دانشمند  د،یفرو  پرداخت،ذهنیت«    نیا»  یبررس   به  که  یکس   نینخست »
توضیح    اوۀ  ینظر   ایبر   که  هستند  او  شاگردان  پژوهشگران،  گرید  و  بود  معلم  نی نخست

این ضمیر  انگیزه  نیتر مهم  دارد  اعتقاد  او  کنند.یم   نظرد یتجد  آن،  در  اینویسند  می های 
گاه )ذهن ناهوشیار(   ۀ  زیغر همان    ،کند یم   جاد یا   ما  یبرا  را  ها رؤیا   و  ها خاطره   که ناخودآ

 هارؤیااینکه    و  ؛شودیم  آشکار  مختلف  یهاشکل  به  ما  یبراکه    استشده  دگرگون  ِی جنس 
  بوده   ع یشا  ما   پدران  انیم   در   قبل  سال   هزاران  از  که  بردیم باستانی    یهای فرهنگ  به  را  ما

 1.« است

 د یاز نظر فرو   ها رؤیا   ت یماه 

همواره تالش  خود    یزندگ در طول  و  دانست  می   شناختیرواننادر  دۀ  یپد را    ها رؤیا  د یفرو
  کتاب خود مقدمۀ  را در  این نکته  که  همان طور  درمان کند؛    هارؤیا  ق یرا از طر   مارانیبکرد  می

 گوید: . فروید میآورده است «هارؤیا ریتفس»

  ن یو اعتقاد دارم اگر چن شرح بدهم،  را    هارؤیا  ریتفسکنم  تالش میکتاب    نیدر ا »من  
  ؛ رماگذینم پردازند فراتر  میاعصاب به آن    یهایمار یکه علم ب یموضوعاترۀ  یاز داپا را  کنم  

نادر    یهادهی پدزنجیرۀ  حلقه از    نینخست  ،رؤیا   دهدیبه ما نشان م  یشناسروانتحقیقات    رایز 
  گر یپزشک به دالزم است  یعلم  لیبه دال ای است که بنا این زنجیرهو  ،است  شناختیروان

 
گاه، ریمض. 1  . 10ص ،م 2012 ی،هنداو  فرهنگی آموزشیسسۀ ؤانتشار م ی،سالمه موس ناخودآ
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آنهاحلقه مثل    ی  خشن  ،( ی)روان   ک ی ستر یه  یهاترس نیز  نگرانی  و  اضطراب    ، افکار 
 1« .  ...بپردازد

از  های روانی  بیماری در درمان    ، (کاویروان)ی«  روان  لی تحل»خود در  نوین  از روش   دیفرو
  شدندی م  تیکه به دست او ترب   یو کسانبرد،  خودش بهره می   مارانیب   یها رؤیا  ریتفس قیطر 

  ن یو ا   ؛ کنندی ماند نیز به همین روش عمل  در پیش گرفته که روش او را تا امروز    یکساننیز  و  
که    نددانیم  یا نه یرا آ  هاکه رؤیا  ه استرسانداین نقطه  به    هاها را در خصوص رؤیا ، آنرویکرد
  انساِن ذهن و روان    درکه    موجود در وجود بیمار را عمیق    یهامشکالت و سرکوب   ،های گرفتار 

 کند.منعکس میکرده است،  نفوذ   ماریب

  و  اعتماد   مار،یب   خاص  افکار  با  آزادبرقراری ارتباط    بر  آمدند  او  از  بعد  که  یکسان  و  دیفرو 
  مار، یب برای    عرصه گذاشتن  آزاد   بر   که   استکاوی  روان  ی برا   یک یتکن   ن یا   و  ، کردندی م  نانیاطم

  ؛ بردارد   پرده  هاآن   از  و  شودی م  متبادر  شذهنبه    که   کند  آشکار  را   ی افکار   مار ی ب  تا  کندی م  هیتک 
افکار،  ورودهنگام    در   آنکه  بدون برای تحلیل  ـ   شنونده  طرف   از  این  افکار  این  وقتی وی از 

؛ به این صورت  ردیبگ   قرار دهی  جهت   ا ی   دخالت   مورد کندـ  وضعیت موجود بیمار استفاده می
  مداخله  آن در  یکساینکه  بدونچرخد می  شذهن در که را  ی افکار  و  دیگویم سخن  مار ی ب که

آن کند یا  را جهت ،  و  ها  بیان می دینما   پردازشدهی  افکار،    ن یا   ق یطر   از و    ؛کند،    باتداعی 
  تواند . وی می شودی م  مشخص  ماریب وضعیت    ،شدهآموخته ِی رها یتعب  و  هااس یمق  بردنکاربه 

را رها    افکارش  عنانبه این صورت که    ؛کند   تجربه   «نوشتندر قالب »  را   آزادانه  یتداعاین  
قلم وقید بدون هیچ    تاکند  می به  بنابراین  بندی  بپردازد؛    ذهنش   به  که  را   یز یچ  هرفرسایی 

پنهان   رسدیم ـ دبدون  جزئیاتی  هیچ  بوده    ا یدردناک  اهمیت،  کم هم  قدر  هر اشتن  عیبناک 
 . سدینو یمـ باشد 

  ر یبه تصودستیابی    منظوربه   ،ها با رؤیا  دیفرودرک ماهیِت برخورد  و    شتریبشدن  روشن   جهت

 
 . 31ص ،1929 ،چاپ هشتم  ،وانفص یترجمه مصطف ،دیفرو ،هارؤیا  ریتفس. 1
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می شناسان،  رواننظر  از    ها رؤیا  تیماه تحقیقی  تالش  روش  روان  را کنیم  با    ان شناسکه 
دنبال کرده بیشتر  از گفته اند،  جزئیات  استادان متخصص    سندگان ینوهای  با استفاده  در  و 

 . ، واکاوی کنیمدی فروۀ ینظر تلخیصات    یبرخزمینۀ 

 نوشته است:  یمی دل مانی سل دکتر

  ی فرار   راههیچ    که  را   یی زهایچ   و  افکار   و   التی تما  از   یار یبس   انسان  دارد  اعتقاد  د یفرو»
مثل چنین    در  هارؤیا   و  ؛کندیم   یمخف  خود  درون  ،رؤیا  عالم  دربرای بروزشان ندارد مگر  

شرایط مناسب   آوردنفراهم آن، و رسانند،یم  انجامبه  را مهم اریبس یافهیوظ ،هایی حالت
  ا یرؤیا آن  انسان اگر ی حت است؛  خوابآشکار کردنشان در طول   و ، التی تما ن یابرای ابراز 
  فشارها   زانیم  از  دن توانیم   ها رؤیا  بیترت   نیا  به  و  ؛اوردین  ادی  به  شدن،داری بهنگام    راجزئیاتش  

روانبحران  و  شده  جادیا  زمانطول    در  التی تما  آن  انباشتۀ  جینت  در  کهشناختی  های 
که    دارد  اعتقاد   دیفرو  ...دن بکاهفرو    ،است دارد  وجود  امکان    احساسات   و  التی تمااین 

شوند،   هارؤیا  در  شدهسرکوب نتیجه    و  بیان   را  هاآن   و  شد  مسلط  هاآن  بر  توانیمدر 
 1.«   ...دهی کردجهت

 : نویسدیم  « علی الوردی» دکتر  ن یهمچن 

ـ در  گذاریبا این ناماین نظریه ـ  و  شود یم نامیده    «ی روان   زشیانگ »ۀ  ینظر   دی فروۀ  ینظر »
ۀ  ینظر   او  .ردیگ یم  قرارتر به آن اشاره کردیم  که پیش  «ی حس   زش یانگ»ۀ  ینظر نقطۀ مقابل  

شدن میل و آرزو«  »برآورده  جزچیزی  رؤیا    :دی گویم  و  کندیم   محدود  کلمه  دو  به  را  خود
 را   شهیاند   نیا  یبذرها  میتوان یم   ماای داشته باشیم به اینکه  . شایان ذکر است اشارهستین

دربارۀ  در گذشته    که  و نظراتی  هاشهیاند  از  ی ار یبس  در  و ،ی نبو احادیث    در  ، ارسطوۀ  ینظر   در
کافی    توجه  یکس  کهاند  رفته بودهدستاز  ییبذرها  هانی ا  یول  ؛مینی بب  است  شده  گفتهرؤیا  

گیرد  در نظر می  یستون   و  هیپاعنوان  شدن آرزو« را به»برآورده  دیفرو  اما  ؛استها نداشته  به آن
دیدگاه، تمامی    نیاکند بر اساس  و تالش می  شوند،استوار می  هاآنبر اساس    هارؤیا  که

 
 . 124ص ،م 2006چاپ اول  ی،می دل مانیدکتر سل ،و اشارات هارؤیادنیای . 1
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 1.«کند  ریتفس  ندی بیم  خود  خواب در انسان که  را یزیانگشگفت یهادهی پد

الوردی    دکتر صورت    ها رؤیا  ف یتعر   در   را   خود   ی قبل  مختصر  ح یتوض علی  این    کامل به 
  هستند؛ آنجا که   شدهپوشانده   و  شدهسرکوب   الت ی تما  ، هارؤیاـ  طبق نظریۀ فروید ـ   که   کندیم
 : دیگویم

 :است  کرده اضافهنیز  را گریدنکتۀ  دو دیفروگفته شد   آنچهبا توجه به  و»

  در  بلکهشود؛ نمی  انینما واضح و روشن یشکلبه ها رؤیا  درشدن آروز برآوردهاینکه  -1
 . استنمادین  ای دهی پوش  اوقات، یار یبس

 بلکه  ؛سازدینم  محقق کندیم  احساس فرد  که راها و آرزوهایی تمامی خواستهرؤیا  -2
طول    انسان  که  کند یم برآورده    را   ییهاآنتنها    و  است   کرده  شانسرکوب   ش،ا یدار یب در 

 . کند اشباع  ،ی لی دلهر  به را ها آن نتوانسته

عبارت است از    ،رؤیا  کرد:  خالصه  ریز   عبارت  با  ،ها دربارۀ رؤیا   را  دی فروۀ  ینظر   توانیم
 2.« فشار تحِت  ای شدهکوبسر شدن مبهم و نمادیِن آرزویی  برآورده

 کند: ی م نقل  را  دی فرو از آور شگفت  یسخن یورد ال نیهمچن 

و    التیتما  از  فرار  فرایند  و  وند،خدا  طرف  ازای  موهبت و هدیه  هارؤیا   دیگویم   دیفرو»
  ی با سر و سامان   ،خود ممنوعۀ  راه به پوشاندن بهرۀ    نی و در ا  هستند،شده  میتحر آرزوهای  

 3نماید.« کنندگان پنهان از چشم سانسورکنندگان و نظارتآن را تا  بردیپناه م ندهییفر 

  جانب   از  یبخشش  تصور که رؤیا  نیا   را یز شود؛  گرفتار می شگفت    یتناقض در  گفته،    نیبا ا و  
»   که  یا جه ی نت  با   خداست این  تناقض  گرفته می   «بخششاز  در  با    ؛ استشود    از  فرار یعنی 

  و  کندی م  تصور  د یفرو  که  ی نظارت  و   مراقبت   با  فرض   نیا   حرام.  و  شدهمنع و آرزوهای    الت ی تما
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گاه  انسانۀ  جنب این نکته کهنظربا در   ، دهدیم  نشان  را   ـفاضل  مییبگو  ایـ   آ   آن  خودِ   گرفتن 
گاه  با   انسان   تضاد   در   نهد ی م  خود   بر   را ممنوعه    و  حرام  الت ی تما  از   یی دهای ق  خود،   فرهنگ   و   یآ
]این قیدها[    واضع  سرچشمه خواهد گرفت. پس   ی اله  قانون  و   فطرت  از طبیعتًا    ن یا   و   ؛است

  ر یمس طول در یآسمان انیاد که یاخالق و هاقانون   قیطر  از وند است که خدا  همان نجایا  در
  مانع   و  کنندهنظارت   وند،خدا   چگونهحال    ها را وضع کرده است.اند آنگسترش داده   تیبشر 

دیگر،    از   و  باشد   التی تما  ن یا   ظهور    و   پوشاندن  راه  از   که  است  یکسهمان    خودش سوی 
 ؟!دهدیم  قرار  هاآن یسو به   یفرار   راه ،نمادها  هب  الت یتماکردن این تبدیل 

ی  صورتبهـ  را   د یفرو توسط    ها دربارۀ رؤیا  ع یشا   ینی د  اتاعتقاد  تمسخر چه بسا   ، تناقض نیا 
دیده می فروید  از  دیگری  گفتار  در  شناس  روان  دانشمند   و  پزشک؛  کندمی  ه یتوج ـ  شود که 

 : دیگویم»یونگ«  یسیئسو

"تفس  دیفرو» خود  اخالق ها رؤیا  ری کتاب  سخن  با  را  می  ریز   ی"  من  شروع  اگر  کند: 
را مقهور کنم، دسِت  راه نتوانستم خدایان  به  باعث شدم خدایان سر و صدای زیادی  کم 

 1« .نیندازند

باید توجه داشت که فروید به تمام چیزهایی که پیروان ادیان در خصوص رؤیا اعتقاد   و 
داشت؛داشته آشنایی  اساساینکه    اند  تمدن   بر  بیشتر  به اعتقادات  و  اعتقادات  ها  خصوص 

ـ با  شود، گفتۀ وی نقل می که در ادامه   طور  هماندارد؛ ولی ـ دینی، رؤیا از »غیب« پرده برمی 
ناتوانی قابل وجود  تفسیری  ارائۀ  در  پیشگویی اش  برای  رد  قبول  را  اعتقاد  این  رؤیاها،  های 

 گوید:کند. فروید می می

رانسان.. از نظر آن». ب  هایی  ها بدیهی و مسّلم بود که رؤیاها ارتباط تنگاتنگی با دنیای ا 
ـ را وحی و الهاماتی از  یعنی رؤیاهاها ـداشت که مردم به وجودشان اعتقاد داشتند، و نیز آن
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و خواب، معنای    م بود که رؤیاعالوه بر این، مسلّ   ؛کردندجانب خدایان و شیاطین قلمداد می
داشت و آینده طبق روال رایج آن زمان، از غیب پرده برمی داشت و یارؤ ییندۀب برای مهمی 

زمینۀ رؤیاها و در حس و   تنوع فراوان در موضوع ووجود  کرد. به هر حال  می  پیشگوییرا  
ها را ناممکن ساخته،  انداز یکنواخت از آنکردند، داشتن هرگونه چشمی که ایجاد میتأثیر 

اهمیتی    بر اساس های فرعی  های متعدد و زیرمجموعهها را به دستهبندی خوابو طبقه
ساخت. موضعی که فیلسوفان برجستۀ  اعتماد بودنشان ضروری میکه داشتند و میزان قابل

می باستان  آنطبیعتًا  گرفتند  دوران  گرایش  به  وابسته  حدودی  و  تا  حدس  به  نسبت  ها 
 بود.    پیشگویی

پردازند در حال حاضر تبدیل به موضوعی  ارهای ارسطو که به رؤیا و خواب میدو اثر از ک
گوید رؤیاها از جانب خدایان برای ما فرستاده اند. او به ما میی شدهشناسروانبرای مطالعۀ  

اند؛ زیرا طبیعت »شیطانی« است  شوند و منش و ماهیتی الهی هم ندارند، بلکه شیطانینمی
به رؤیاها نش عبارت نه »الهی«.  فراطبیعی نیستندتئی،  نمودهای  از  از قوانین    ؛گرفته  بلکه 

گرچه روح انسان، ملکوتی است؛ و تعریف خواب عبارت است    ؛کنندروح انسان تبعیت می
 از فعالیت ذهنی فرِد خوابیده تا زمانی که در خواب است. 

محصولی از ذهِن  دانیم قبل از زمان ارسطو، پیشینیان، خواب را  .... طبق آنچه ما می
کردند؛ و پیش  دانستند؛ بلکه عاملی الهی را سبب بروز آن محسوب میدر حال خواب نمی

کرد، و  از آن هم دو جریان متضاد وجود داشت که هریک از قدرت و نفوذ خود استفاده می
تأثیر   خواب  عالم  دربارۀ  جاری  عقاید  بر  تاریخی  مقطع  هر  در  که  برد  خواهیم  پی  بعدًا 

آنگذامی بهشتند.  را  رؤیاهایی  ـها  ارزشمند  و  صادق  رؤیاهای  بهعنوان  شخص که  سوی 
می فرستاده  آیندهخفته  یا  شود  داده  هشدار  او  به  تا  متمایز  شد  کندـ  پیشگویی  را  اش 

گمراهمی و  ارزش،  فاقد  و  بیهوده  رؤیاهای  دیگر  و دستۀ  که هدفشان کردند،  بود،  کننده 
 رد بود. کردن یا تخریب شخصیت فگمراه

طبقه  1906در    ( Gruppe)گروپه   ]نوعی[  ذکر  مارکوبیوس  به  توسط  که  رؤیاها  بندی 
(Marcobius)  و آرتمیدوروس(Artemidorus)   انجام پذیرفته بود پرداخت و گفت: رؤیاها به

یافته از حال و گذشته بود،  شدند. فرض بر این بود که یک دسته، تأثیردو دسته تقسیم می
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خوابی  های بیمهمی از آینده در آن وجود نداشت. این دسته شامل بیماریولی هیچ نشان  
ای خاص یا متضاد با آن بود )مانند گرسنگی یا  دهندۀ اندیشهطور مستقیم نشانبود که به

ور بودند  طور کامل در خیاالت و توهمات غوطه( و سپس به توهماتی که بهسیری مفرط
رسید دستۀ دیگر،  ولی برعکس دستۀ اول، به نظر می  شد )مثل کابوس یا بختک(؛منجر می

 کرد. این دسته حاوی نکات زیر بود: آینده را تعیین می

 شد )وحی(؛ های مستقیمی که در رؤیاها دریافت میپیشگویی -1

 بینی برخی از رویدادهای آینده؛ پیش -2

 رؤیاهای نمادین، که باید تعبیر شوند )رؤیاها(.  -3

 1ها رایج و مورد قبول بود.« این فرضیه تا قرن

  جدیدی  هاینظریه   و  بوده   مشغولها  آن   به  فروید   که  یشناس روان  علوم   از   پوشیچشم   با
  خالصه  طوربه ـ  هااین ۀ  هم  گرفتننظر در   بدونه است ـ کرد ارائه کاوی  روان  در  خصوصبه   که
یک    کردن، برآورده ها»رؤیا  کنیم:   خالصه جمله    یکدر    هارا دربارۀ رؤیا  فرویدۀ  عقید  توانیم می

 تحقیق برای ما حائز اهمیت است.  این در که استای همان نکته  این و.« آرزوست

 گوید: می  فروید

آرزوها  ای و در قالب تحقق  گونه تغییر چهره»اثبات اینکه رؤیاها اغلب خود را بدون هیچ
ازعیان می است؛  آسان  عجاینکنند  است  از  رو ممکن  رؤیاها  زبان  که  برسد  نظر  به  یب 

بخواهم  گذشته وقت  رؤیایی هست که من هر  مثال  برای  است.  نشده  دور فهمیده  های 
توانم آن را ایجاد کنم. اگر  طور آزمایشی میتوانم برای خودم ایجاد کنم؛ یعنی گویی بهمی
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یا زیتون یا هر غذای شور دیگری بخورم در طول شب دچا  ر چنان  من شب، ماهِی شور 
، و  ولی قبل از بیداری، رؤیایی دارم  ؛کندشوم که مرا از خواب بیدار میعطش شدیدی می

بینم  این رؤیا همواره دارای یک محتواست؛ یعنی در حال آشامیدن آب هستم. خواب می
طوری که هیچ چیزی با  بلعم، و آب، طعم خوشایندی دارد؛ بههای بزرگ آب را میجرعه

هکن آن برابری نمی ه مید مگر طعم نوشابۀ خنک هنگامی که انسان از تشنگی ل  زند. آنگاه  ل 
کنم باید یک نوشیدنی واقعی بنوشم. این رؤیای  شوم و احساس میبیدار می  من از خواب 

. تشنگی،  کنمشوم آن را احساس میشود که وقتی بیدار میدلیل عطشی ایجاد میساده به
 1« .دهد شدن این آرزو را به من نشان میشود، و رؤیا، برآوردهسبب ایجاد آرزوی نوشیدن می

 گوید: می نیز  و

رؤیا یک   برآوردهروانۀ  پدید»...  رؤیا،  است؛  معتبر  کاماًل  و  واقعی  شدن یک  شناختی 
برقرار راه  رؤیا،  فعالیت  شدهآرزوست.  از  ناشی  منطقی  محصوالت  و  خواب  های  میان 

ای ساخته  رؤیاها توسط فعالیت ذهنی بسیار پیچیده  ومان است؛  شناختی ما در بیداریروان
 2.«  ...شوندمی

  عنوانبه را    هارؤیا  و  است  کرده  مخالفت  خودش  بااوقات    بسیاری  در   فروید   وجود   این  با
  نادر   حالتی  عنوانبه   را تمایل    آن  وون نفس انسانی فعال است،  در در    که  کندمعرفی می   تمایلی

رؤیامعموالً   بیمار  اینکه  وکند؛  توصیف می   بیمارگونه  و   روانی   هایعقده   از  که   بیندمی  هایی  
آن    شودمی  ناشی را سرکوب   هایترس   و  ذهنی  هایخاطره  آن  یا  هاعقده و  بیماران  شدۀ 

ای بیمارگونه  بلکه نتیجه   ،دهدبه این ترتیب آرزو و تمایل واقعی را نشان نمی و    ؛ کندمنعکس می
ها های ذهنی و آن ترس گیرد که آن خاطرهدهد و نتیجه میها را نشان می ها و ترس از خاطره 
با تمایلی که به ذهن    شود و این قطعاً صورت قهری در رؤیای بیمار آشکار میها به و نگرانی

کنی و تمایل داری  آرزو دارد آن را برآورده کند متفاوت است. آنچه آن را آرزو می  کند و خطور می 
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افتادنش هراس داری، متفاوت  ترسی و از اتفاق که به دستش بیاوری با چیزی که از آن می
آن است؛ پس چگونه می  کنیم هر دوی  تصور  آرزویی سرچشمه میتوانیم  از  به  ها  که  گیرد 

طبیعتًا  شود؟! در حالی که این،  شکل رؤیا عیان میتا آنجا که به   ،دکنانسان فشار وارد می
 تناقضی روشن است. 

ولی بر همین اساس    ،و همین کافی است که او خودش رؤیاهای بسیاری را بیان کرده
 ها را تفسیر نکرده است.  آن

 علت ایجادکنندۀ رؤیاها 

  آن،   دلیلبه   هارؤیا  که  است  علتی به آن پرداخته شده،    ها ی که دربارۀ رؤیامهمموضوع  
  را شناس  روان  دانشمندان  هایبحث   و  هاپژوهش   از  بسیاریقضیه،    این  وگیرند  شکل می

 گوید: می فروید  است.  کرده خود درگیرِ 

های مربوط به  های انگیزشی رؤیاها، بخش عظیمی از نوشتههایی دربارۀ علتبحث»
توانست مطرح شود که  اختصاص داده است. مسئله تنها زمانی می  این موضوع را به خود

داشتند   عقیده  که  باستان  باشد. مردم  تبدیل شده  بیولوژیکی  پژوهش  برای  به موضوعی 
های رؤیاها  وجو برای یافتن محرک آورند، هیچ نیازی به جستخدایان رؤیاها را به وجود می

نمی نیاحساس  ارادۀ  از  نمادی  رؤیاها  و  کردند.  بودند  اهریمنی  نیروهای  یا  الهی  روهای 
گاهی و دانش، یا نیت آن نیروها بود. علم بالفاصله با این پرسش  مضمون آن ها ناشی از آ

انگیزش روبه آیا  که  شد  یکی  رو  رؤیا، همیشه  دیدن  این    ، استهای  از  گوناگونی  انواع  یا 
 1« . اندرکار باشندها ممکن است دستمحرک 

او  ایناز یا محرکرو  درونی  آنالقای  و  الهی،  وحی  جایگزین  را  روانی  را  های حسی  ها 
 گوید: کند و میبندی می زیر تقسیم  صورتبه 
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خاستگاه کامل  شمارش  نوع  رؤیاها»هر  خاستگاه   ،های  چهار  فقط  تشخیص  به 
 ند از: ااند، که عبارتبندی خوِد رؤیاها نیز به کار رفتهانجامد؛ و این چهار نوع برای طبقهمی

 های حسی بیرونی )عینی(؛تحریک -1

 های حسی درونی )ذاتی(؛تحریک -2

 بدن(؛ اعضای های جسمی درونی )مربوط به محرک   -3

 1های محض روانی.« هایی با سرچشمهمحرک   -4

به همان صورتی که فروید در کتاب  ـ   هاطور خالصه به توضیح این محرک و ما در ادامه به 
جهت اختصار، بعضی از آنچه را  ـ خواهیم پرداخت و به خود »تفسیر رؤیاها« شرح داده است

 که به آن نیاز داریم نقل خواهیم کرد:  

 های حسی بیرونی )عینی( اول: حتریک 

ـ و چه  .. . مثل صدا، درد، بو یاکند ـ ها را احساس میهایی که انسان طی خواب آنمحرک 
برای شکل  منابعی  نمونه بسا  از  بعضی  به  کتاب خود  در  فروید  رؤیاها شوند.  آن  گیری  های 

 گوید: پرداخته است. فروید می

ها چنان ارتباط  آن  اند که درآوری کردهمجموعۀ کاملی از رؤیاها را جمعپژوهشگران  »
است که    وجود داشتهای بین محرک موجود در بیداری و بخشی از مضمون رؤیا  گسترده

 عنوان سرچشمۀ رؤیا به حساب آورد. توان محرک را بهمی

به از »جسن« )من  به ذکر مجموعه1855نقل  این دست خواهم  (  از  از رؤیاهایی  ای 
بیش اتفاقی  و های حسی عینی، و کمها را ردیابی کرد تا به محرک توان آنپرداخت که می

 دست یافت. 
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رسد تصاویر مرتبط با خودش را در رؤیا پدید  وم به گوش میطور نامعلهر صدایی که به
دهد؛ بانگ خروسی ممکن  ما را در میان جنگ قرار می  ،آورد. صدای غرش یک رعدمی

ِغژ دری ممکن است  است تبدیل به فریاد انسانی از سر ترس و وحشت شود؛ صدای ِغژ
ر برود ممکن است در خواب  ندازمان کنا رؤیای دزدان را ایجاد کند. اگر در طول شب روا  

برهنه راه می افتادهببینیم  یا در آب  و  به دیدن خوابرویم  .... جمع شدن منی،  های  ایم 
رفتار، تهاجم،  قبیل سوءشود، و دردهای موضعی سبب ایجاد تصوراتی از  شهوانی منجر می

 1شود.« دیدگی مییا آسیب

که   های حسی انجام دادهروی محرک   هایی که دانشمندان برو با بیان بسیاری از آزمون 
رؤیاهایی شده  به حصول  است  منجر  داشته  ارتباط  کار گرفته شده  به  نوع محرک  با  که  اند 

گردد؛ اینکه  ـ اشکال بزرگی در درک و فهم دانشمندان آشکار میکندآنگونه که فروید بیان می ـ
ـ کار با به  ینکه محرک، یکسان بوده  ا   دوجو  اببردن یک محرک مشخص برای چندین مرتبه 

   شود!طور کامل با نتیجۀ آزمون قبلی متفاوت می ـ رؤیاهای حاصل در هر مرتبه، به است

 گوید: می  فروید

مجالی  تواند در همین حد متوقف شود. این نوع بررسی،  »به هر حال، بررسی علمی نمی
ها  ؛ زیرا محرکی که در طول خواب، خود را به حسکندهای بیشتری پیدا میبرای پرسش
می بهتحمیل  واقعی  کند  شکل  نمیهمان  ظاهر  رؤیا  در  دیگری اش  تصویر  بلکه  شود، 

رابطۀ میان محرک رؤیا و رؤیایی    ؛ اماشود که به نوعی با آن در ارتباط استجایگزینش می
دیک است، ولی نه پیوندی  ( »نوعی پیوند نز1854که نتیجۀ آن است، طبق گفتۀ »ماوری« )

فرد«. اجازه بدهید در این ارتباط به سه نمونه از رؤیاهای هیلدبرانت که  بهخاص و منحصر
به ساعت شماطه بپردازم )مربوط  این است که چرا (. پرسش مطرح1875دار است  شده 

یک محرک مشخص، باید سه نوع رؤیای متفاوت ایجاد کرده باشد؟! و چرا همین سه رؤیا  
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 1ا پدید آورد و نه رؤیاهای دیگر را؟« ر 

می  ایجاد  مشکل  بیشتر  دانشمندان  این  فهم  در  این  آنچه  اینکه:  از  است  عبارت  کند 
تولید  توسط محرک رؤیاهای  طوالنی شده  داستانی  با  رؤیاهایی  بسا  چه  بیرونی،  با  های  و  تر 

ایجاد کند و به این ترتیب داستاِن رؤیا با محرک به پایان برسد. حال ذهن    ترجزئیات پیچیده 
 تواند چنین داستانی را در زمان رخداد محرک در زمانی نامشخص ایجاد کند؟ می چگونه 

 گوید: فروید می 

ِگر« ) 1894»این خواب )رؤیا( زمینۀ مجادلۀ جالبی را بین »لی لورین« ) (  1895( و »ِا
فلسفی   مجلۀ  مطرح  Revue philosophiqueدر  پرسش  ساخت.  که  فراهم  بود  این  شده 

ممکن   رؤیااست  چگونه  ـ  چنین  بییندۀ  کوتاِه  ظاهربهمحتوای  فاصلۀ  در  را  غنی  بسیار  ـ 
 2اش، جای بدهد؟!«شده بین دریافت محرِک بیدارکننده و زمان بیداریسپری

ذهن و   بهفقط   هاۀ رؤیاهم اینکه  تصور یعنیرویکرد   این بر دانشمندان اصراربه نظر بنده 
تواند یک وحی الهی  نگرفتن این احتمال که علت، مینظر گردند و درها برمیروان، و محرک 

طور کامل وارونه جلوه دهند؛ و چیزی که فروید  ها را وادار کرده است تا امور را به بوده باشد آن 
باال   وارونه ا دربارهدر سخن  این  به  است  گفته  گواهی میکردش سخن  وقایع  پاسخ  ن  دهد. 

تر خواهد بود  ها، وقتی واقعی شناختی یا محرک های روانرؤیاهای فرد بینندۀ خواب به تشنج
وسیلۀ  شدِن فرد خوابیده به ، و بیدار اندکه تصور کنیم آن رؤیاها، پیش از آن محرک وجود داشته 

بر  رسیدن رؤیا را  پایانه شدن رؤیا شده است، و بمحرک، همان عاملی است که سبب قطع  آن
 دهد؛ و نه برعکس!نهایتی که متناسب با محرک است تشکیل می اساس

ها به اینکه منشأ همۀ  که از اعتقاد قبلی آنها ـ به نظر بنده این فرض بیشتر از فرِض آن
محرک  و  ذهن  صرفًا  میرؤیاها  سرچشمه  پذیرفتنیگیردهاست  منطقی ـ  و  استتر    ؛تر 
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ات نوین ثابت کرده است که فرد خوابیده وقت زیادی از خوابش را در رؤیا  خصوص تحقیقبه 
راهمی و  شده  گرفتارشان  دانشمندان  که  را  اشکاالتی  فرض،  این  و  برایشان  گذراند  حلی 

ـ  کندکه هیلدبرانت روایت می بنابراین تعدد رؤیاها با یک محرک یکسان ـ   ؛کندحل می   اندنیافته 
شود. رؤیاهای متفاوت و مستمر، امری طبیعی  این فرض، بسیار واقعی و منطقی می  بر اساس

شود  رؤیاها وارد می   ن است ولی »محرک« )در این آزمون، زنگ ساعت( عاملی است که به آ
بیدار می  را  خوابیده  فرد  انسان  و  ذهن  و  رؤیاکند،  بربییندۀ  رؤیا،  پایاِن  در  سوار    ،  تصویری 

 به »زنگ ساعت« است.   شود که تا حدی نزدیکمی

کند که دانشمندان را دربارۀ غنای مادۀ  حلی را نیز برای اشکالی فراهم میاین فرض راه 
رؤیاهایی که در بعضی رؤیاها، محرک ایجادش کرده، به شگفتی انداخته است؛ اینکه زمان  

سرشار   دادن چنین رؤیاهای بسیار غنی وشدن از خواب برای ترتیب بین ایجاد محرک و بیدار 
تواند این اشکال را  تواند کافی باشد، و این فرض می از رخدادها و احساسات و...، هرگز نمی 

ایجاد به  از  برطرف کند. وجود رؤیاها، قبل  به طور کامل  را  ترکیب رؤیا  صورت  شدن محرک، 
  این ترکیب، حقیقی بوده باشد و چه از ناحیۀ ذهن کند؛ چه طبیعی و با غنایی کامل فراهم می

   . های بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کردالله در فصل شاء و روان؛ و ان

 های حسی درونی )ذاتی( دوم: حتریک 

های عینی ندارند. وجود تحریکات حسی درونی  ها تفاوت چندانی با محرک این محرک 
ن  شوند و چه بسا در عمل، تأثیر ای های حسی، در انسان، مؤثر واقعی محسوب می توسط اندام

دنبال تحریک درونی مثل  گیری رؤیا، واقعیتی داشته باشد، و این تأثیر به ها در شکل محرک 
ها، یا تحریکات درونی شبکیۀ چشم و دیگر تحریکاتی که فروید  کشیدن گوشِوزِوز یا سوت 

مانند  ها همچنان نیازمند باقی می عنوان نمونه بیان کرده است، پیش بیاید؛ ولی این محرک به 
ناتوان ها ارتباط دارند  گونه از محرک   شکلی با آنایجاد پاسخ برای بیشتر رؤیاهایی که به و از  

روزانه در رؤیاهای خود  است که با آزمون ثابت شده و بسیاری از مردم    ایهستند، و این پدیده 
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 آن را شاهد هستند.  

 بدن( اعضای  )مربوط به    ی درون   ی جسم   ی ها حمرک سوم:  

های قبلی نداشته باشد، مگر در الفاظ و  ندانی با محرک بسا تفاوت چاین محرک نیز چه  
تشنج نام  از  بیماری هایی سرچشمه می گذاری، و مشخصًا  اثر  در  و موارد  گیرد که  ها، دردها 

اندام  در  می دیگر،  فعالیت  داخلی  محرک های  نوع  این  که  کنند.  هستند  فرضیاتی  تنها  ها 
نظر از درستی برخی  میت داشته باشند؛ و طبیعتًا این با صرفتوانند برای تمامی رؤیاها عمو نمی 

 هاست. از آن

 گوید: می  فروید

یا  typicalتوجهی دربارۀ تفسیر اشکال گوناگون خواب که نظر قابل»به هر حال، اتفاق
نامیده مینمونه بسیار  وار  با مضمونی  و  افراد،  از  زیادی  بین شمار  زیرا  دارد؛  وجود  شوند 

می دیده  پرتمشابه  دندانشود.  افتادن  بلند،  جایی  از  پروازشدن  احساس  ها،  و  کردن، 
به دستپاچگی  و  برهنهخجالت  لباس  دلیل  پوشیدن  یا  نیمهبودن  و  بودن،  برهنهنامناسب 

  نسبت  بییندۀ رؤیا. دیدن رؤیای آخر تنها به برداشت  هایی از این رؤیاهای آشنا هستندنمونه
کند در خواب، رواندازش کنار رفته و در معرض هوا قرار گرفته  شود که حس میداده می

؛ گرچه الزامًا به این معنا  است. رؤیای افتادن دندان نیز ریشه در یک »محرک دندانی« دارد
رؤیای   1. به نظر »اشترومپل« شناختی بوده باشدنیست که تحریک دندان، تحریکی آسیب

به را  آن  ذهن  که  است  تصویری  فروافتادن  پرواز،  و  برآمدن  از  که  محرکی  تفسیِر  عنوان 
ُششلوب ایجاد  های  نداریم،  گاهی  آ سینه  قفسۀ  پوستی  تحریکات  از  که  زمانی  در  ها 
شود که به  بیند؛ و همین وضعیت آخر است که منجر به حسی میشوند، مناسب میمی

 
1.  Adolf Strümpell ،  وان اشترومپل    1893، از  ارنست آدولف گوستاو گاترفیلد اشترومپل«von Strümpell( ،»29  

 پدیا انگلیسی(. ویکی : بالتیک. )مترجم، منبع ۀشناس آلمانی از حوز ( عصب 1925تا ژانویه  1853ژوئن 
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 1.« . ..یر شناور بودن مرتبط استتصو

می  محرک مالحظه  این  مثال  های شود  این  در  فروید  که  است  بدنی  کرده  نقل  ها 
انتخاب آن رؤیاها را توضیح می گزینشی این گزینشی عمل   ؛دهدبودن  اینکه  کردن با وجود 

رؤیاهای   اگر  است.  نبوده  دندانشدنبرهنه موفق  افتادن  هوا ،  در  پرواز  تابع  و...  ها،   ،
اساسًا    ، های اندامی بوده باشندانتظارها و احتماالت محرک   ها، وتفسیرهایی مبتنی بر فرضیه 

ها تفسیرهایی بدون هیچ دلیل علمی یا تجربی  هیچ معنا و ارزشی نخواهند داشت؛ زیرا این 
ست  دنبال آزمون و پژوهش به دست آمده ا خواهد بود؛ و اگر ]گفته شود[ این تفسیرها، به 

آنمی ـ توان  رؤیاها  همان  کرد.  رد  مخالفشان  تجربِی  شواهد  با  را  نمونه ها  رؤیاهای  وار چه 
(typical ) رؤیاها دیگر  و چه  است،  داده  رخ  دیگر  بسیاری  برای  های  در حالی که محرک   ، ـ 

آن  با  همگام  و  همراه  با  اندامی،  را  رؤیاها  ارتباط  بلکه  است؛  نبوده  ثابت    یدیگر   مسائل ها 
ها ندارند؛ و این با مشاهدات  های اندامی یا دیگر محرک کنند که هیچ ارتباطی با محرکمی

ها، و مطابقت  و واقعیت   برای اثبات تفسیرها  لو بقل با قعنوان دلیِل  که از نظر علمی به مکرر ـ
ثابت شده است؛ مثل افتادن دندان، که از نظر مردم    ـشودها با واقعیت در نظر گرفته می آن

بیشتر   میاوقاتدر  هم  محقق  عمل  در  و  تفسیر،  نزدیکان  از  یکی  مرگ  به  این  ،  و  شود، 
شده و  بت ثا صورتبه از حد شمارش خارج است و  تقریباً شکلی که وضعیت، در طول تاریخ به 

فرهنگ  در  و  مردم  عموم  میان  در  وسیعی  سطح  در  به متعارف  مردم،  در  های  خصوص 
 های اسالمی و شرقی تکرار شده است.  جامعه

 ی حمض روان   ی ها با سرچشمه   یی هاچهارم: حمرک 

هستند    ای از کارکردهاییمجموعه که    شودیمچنین برداشت  ها  محرک   نیاز ا طور کلی  به 
طول   در  روز که  مروان  در    انه حوادث  عمل    روانی،   آثارِ این  که  طوری  به   ؛ ندنکی انسان 
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اساسًا در خصوص    ینکهو با وجود ا   ؛دندهی شکل مرؤیاهای شبانه  تأثیرگذار را    ییهامحرک 
که  را  یی  هازیچ   شتریبدر واقع    ،شناس اختالف وجود دارد دانشمندان روان  یاندر م   یدگاهد  ینا 
  یا رؤ  ییندۀباز آنچه    یبرخ  می اگر تصور کن   یحت  توانند توضیح دهند.نمی  ند یبی م  یارؤ   ییندۀب
  ،شودیمواجه م  هاروز با آندر طول  که انسان  با چیزهایی باشد  و متناظر  در ارتباط    ندیبیم
  ؛کندی نم  هیتوجداده است  روز رخ  طول  در  حوادثی که    یمنابع روان  هبفقط  را    هارؤیا  ارتباط،  نیا 
  یی هاک و محر ها  داده  بیترت   نی د و به ا نباش بوده    ی میقد  ااز آن رخداده  یار یبس چه بسا    را یز 

  روز سبب حوادث در طول  که به   یروان  یو رخدادها  ،حافظه است  شانکه منبعخواهند بود  
که یکی از دانشمندان گواهی   گونهآنها ـ چه بسا این داده   ای  شوند؛ اند محسوب نمی شده   جادیا 

باش   اساساً ـ  دهدمی نداشته  وجود  انسان  حافظۀ  و  ندر  اصاًل  د  نشناسد  هاآنفرد    د یفرو.  را 
 : دیگویم

) ش»وا بسیاری    دیگو یم (  1911ید  خواب،   اوقاتدر  در  مردم  که  است  شده    دیده 
 1« .کنند شان صحبت میبیداریتر از حالت تر و صحیحهای بیگانه را خیلی سلیسزبان

بینیم که گاهی منابع رؤیاها را جدید  میاو را    ،کندیمدرک  را    قتیحق   نیا   دی فرواز آنجا که  
تر  وی پیش را که  یز یدر فهم، چو آشفتگی ابهام این و  آورد،و گاهی هم قدیمی به شمار می 

آن   توانمی نبه هیچ صورتی  و    ، شکندی ارائه کرده بود در هم م  هارؤیا  یمحرک اصل  عنوانبه 
 . کردتکیه که بتوان بر آن به شمار آورد  ی علم  یقانونعنوان یک  را به 

 : دیگویم د یفرو 

 2« .شودیپنهان م ،حوادث روز گذشته انیدر م  شهیمحرک رؤیا هم»

 : دیگویم ز یو ن

موضوع سرچشمۀ عناصر موجود در محتوای    دربارۀ»اگر من تجربۀ شخصی خودم را  
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باید با این ادعا آغاز کنم که این امکان وجود دارد در هر رؤیایی    ،رؤیاها به آزمایش بگذارم
 1« .نقطۀ تماسی با تجربیات روز قبل پیدا کرد

خود را از گذشتۀ  اطالعات    ها،که رؤیاکند  می  انیب بسیاری    یجاها   دردر حالی که وی  
 ها اطالعی ندارد. اصاًل از آنانسان کنند هایی حاضر میداده  ای  ،دور در حافظه 

 : دیگوی م دیفرو

صراحت پذیرفتیم که رؤیاها گاهی اوقات با نیروی  تر بهپیش  :دی گویمبرانت    لدی ه»...  
فراموش حیرت حتی  و  دور  بسیار  رویدادهای  بازتولیدشان،  سالانگیز  اولین  های  شدۀ 
 گردانند. هایمان برمیذهنمان را به زندگی

می میاشترومپل  اهمیت  دارای  بیشتر  هنگامی  حتی  وضع  این  ما  گوید:  که  شود 
آوارهایی که تجربهمی از زیر  اولیۀ جوانی زیر آنبینیم چگونه گاهی رؤیاها گویی  ها  های 

های خاص، از چیزهای خاص یا افرادی خاص را کاماًل  تصاویری از مکان  ، مدفون هستند
هایی  کشند. این محدود به تجربه اش بیرون مینخورده و بکر و با تمام طراوت اولیهدست

وقوع،  نمی هنگام  که  زنده  تأثیرشود  و  گذاشتهپرنشاط  جای  بر  اهمیت    ، اند ای  دارای  یا 
عنوان خاطراتی خالص و واقعی که  بهـاند و بعدها در رؤیایی  شناختی بسیار زیادی بودهروان

عکس، در اعماق خاطره در  گردند؛ بهبازمی  ـآیدها به وجد مییدار( از آنذهن هوشیار )ب 
مکان چیزها،  مردم،  تصاویر  زمان  هارؤیاها،  از  رویدادهایی  که و  دارد  وجود  اولیه  های 

اند، یا  اند و نه از وضوح چندانی برخوردار بودهشناختی بودهگاه نه دارای اهمیت روانهیچ
اند، که در نتیجه  ها را از دست دادهها پیش آناند از مدتداشته  در صورتی که این دو را

شان کشف  اند، تا زمانی که منشأ اولیههمانند عالم خواب و بیداری کاماًل غریب و ناشناخته
 2« .شود

به این صورت که در    ؛ کندیم  تأکید   نقل کرده استبرانت    لد یکه از ه مطلبی  بر  نیز    د یفرو

 
 .187رؤیاها، فروید، ص تفسیر . 1
 .55تفسیر رؤیاها، فروید، ص . 2



 43  ................................................................................. ی علم یدگاهدر د یاهارؤ یتماه 

 گوید: شود، و میبسیار دور ظاهر می  رؤیا، حافظۀ 

رؤیایم می در  که  دیدم  را  است.  »خواب کسی  بوده  پزشک  زادگاهم  در شهر  دانستم 
ولی با تصویر یکی از دبیران دبیرستانی که در آن درس خوانده    ،اش نامشخص بودچهره

انستم به ارتباط  . وقتی بیدار شدم نتو بینم، در هم آمیخته بود گاهی او را میهابودم و هنوز گ 
های  هایی دربارۀ این پزشک که به سالمیان این دو نفر پی ببرم. به هر حال از مادرم پرسش

گشت پرسیدم، و فهمیدم که او تنها یک چشم داشت. دبیر دبیرستانی  ام برمیاولیۀ کودکی
داشت.   چشم  یک  تنها  بود  پوشانده  خواب  در  را  پزشک  آن  چهرۀ  تصویرش  که  هم 

بودم میهشت  وسی دیده  را  پزشک  آن  زمانی که  آخرین  از  آنجایی که  سال  تا  و  گذشت 
ام باید مرا  خراشی روی چانهگاه در بیداری به او فکر نکرده بودم؛ هرچند جای دانم هیچمی

 به یاد او انداخته باشد. 

از جایگاه بزرگ  ند  اهخواست  ایگورسد شماری از نویسندگان  از سوی دیگر، به نظر می
اند در بیشتر  ها مدعی. آنکنند  کم،  بییندۀ رؤیای  های دوران کودکی در زندگنقش تجربه

رو اینرؤیاها باید عناصری دیده شوند که از آخرین روزهای قبل از خواب گرفته شده باشند. از
ند روز  ات چ تأثیر عنوان یک قانون، تنها به  دارد رؤیاهای عادی به »روبرت« عماًل اظهار می

ای است  گونهپردازند. به هر حال درخواهیم یافت که نظریۀ رؤیاهای روبرت بهگذشته می
بسیار قدیمی را کنار    ات[تأثیر ات خیلی تازه و جدید را مورد توجه قرار داده و ]تأثیر که باید  

 کند قانونی درست است؛ زیرا ش صحبت میا دربارهای که روبرت  بگذارد. با این وجود پدیده
 1« .های خودم درستی آن را تأیید کنمتوانم از بررسیمن می

  ی برا   شانکردنها و حاضرآنآوردن  یاد به که  کنند  را حاضر می  یخاطرات  هارؤیایعنی این  
اختیار  است که  تجربیاتی  ها و  مهارت عالوه بر بروز    نی ا   .استناممکن بوده    یارؤ   ییندۀب در 
  سائل داند، و منمی   هاکه آنای  بیگانه   یهازبان   ه گفتن بسخناست؛ مثل    نبوده   یا رؤ  ییندۀب

 دیگر از این دست. 
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 : دیگوی م دیفرو

اند؛ سازند به نوعی از تجربه مشتق شده»تمام مواد یا اطالعاتی که محتوای رؤیا را می
توان کم می؛ تا جایی که دسِت شونداند یا به خاطر آورده میعبارتی، در رؤیا بازتولید شدهبه

آن را حقیقتی مسلم انگاشت. ولی اشتباه است تصور کنیم ارتباطی از این نوع بین محتوای  
شود؛ بلکه سادگی آشکار میلزومًا به  ـهاعنوان نتیجۀ آنی مقایسۀ آنبهـ  یک رؤیا و واقعیت

،  اوقات ست و در بسیاری  بردن به این ارتباط مستلزم تالش مکرر و موشکافانه ابرعکس، پی
ها نهفته است  ها پنهان باقی بماند. علت این امر در شماری از ویژگیممکن است تا مدت

ها شده کند و با وجود توجهی که عمومًا به آنکه نیروی حافظه آن را در خواب عیان می
 کنیم. ی تر بررسها را دقیقاند. شایسته است این ویژگیاست تاکنون از تبیین سرباز زده

عنوان بخشی از  در محتوای یک خواب رخ بدهد که در بیداری به  یت ال احممکن است 
در خواب به    را  دانش و تجربۀ خود، شناختی از آن نداشته باشیم. البته دیدن آن چیز خاص

توانیم به خاطر بیاوریم که چه هنگام و چطور در زندگی واقعی آن ولی نمی ،آوریمخاطر می
شویم  میشویم و وسوسه  منشأ آن رؤیاها دچار تردید می  دربارۀرو  ایناز  ؛ایمهربه کردجرا ت

باور کنیم رؤیاها دارای نیروی تولید مستقل هستند. سپس در نهایت، و اغلب پس از فاصلۀ  
زمان منشأ رؤیا  آورد و همشدۀ رویداد دیگری را به یاد میای، خاطرۀ گمطوالنی، تجربۀ تازه

دانستیم  چیزی را می  شویم بپذیریم در خوابسازد. به همین جهت ناچار میرا نیز آشکار می
 1«. دسترس نبوده استمان قابلآوردیم که برای حافظۀ بیداریو به یاد می

 : کندیرا نقل مید شوا سخن  دی فروو سپس 

تر  بیگانه را خیلی سلیس هایدیده شده است مردم در خواب، زبان اوقات»در بسیاری 
 2« . کنندشان صحبت میتر از حالت بیداریو صحیح

  ند نکیرا نقل مهایی  دانش  حوادث واقرار دارد که    ییهابه وجود حالت   دی فرو  نکهی با وجود ا 
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است  او نتوانسته    نکه یو با وجود ا   پذیر نبوده است،در بیداری امکان  بینندۀ رؤیا،فرد  یکه برا 
و به این ترتیب    گرداندیآن را به حافظه بازم  ،رد یارائه دهد که عقل و منطق آن را بپذ  یهاتیتوج

  ریتفسبرای    ی به ناتواننسبت    نه شجاعا  ی اعتراف  در حالی که   ؛ شودگرفتار می تناقض  رۀ  یدر دا 
 کند. تقدیم نمی ، قبولو قابل  یصورت علمله به ئمس نیا 

 

 گوید: همچنین فروید می

رؤ که  حقیقت  بیداری  »این  عالم  در  که  دارند  دسترسی  خاطراتی  به  یاها 
نظری برخوردار است که    ت دسترسی هستند چنان ارزشمند است و از چنان اهمیقابلغیر

رؤیاهایی نقل  با  مایلم  آن جلب کنم.    همچنان  به  را  بیشتری  توجه  رؤیاها«  رحافظۀ  ب  »ا  از 
مکرر طور  به   «Mussidan  :که چگونه تا مدتی واژۀ »موسیدان  دهد»ماوری« برای ما شرح می

دانست به غیر از اینکه نام شهری آن نمی دربارۀرسید. او هیچ چیزی هر روز به ذهنش می
گوید اهل موسیدان  در فرانسه بود. شبی در خواب دید مشغول صحبت با کسی است که می

قرار دارد او گفته بود شهرکی در بخش  است و در پاسخ به این پرسش که این شهر در کجا  
باور   بود  آورده  به دست  در خواب  که  را  اطالعاتی  شد  بیدار  وقتی  دوردونی است. ماوری 

های جغرافیایی دریافت که آن اطالعات کاماًل  نداشت؛ به هر حال با مراجعه به فرهنگ نام
ولی سرچشمۀ    ،شد  یید أت  بییندۀ رؤیادرست بوده است. در این نمونه، حقیقِت دانِش برتِر  

 1« .شدۀ آن دانش یافت نشدفراموش 

پدبر    د یفرو  و را آشنا توصیف می   ، کیدأ ت  ده یاین  ی  برا   یعلم  ی آنکه تفسیر بی   ؛ کندو آن 
 گوید: یو ماش ارائه دهد؛ دوباره  پیوستنوقوعبه 

که چگونه یکی از آشنایان    دارد( بیان می233ید، ص  ش »همین نویسنده )به نقل از وا
تازگی داشته است. چند  که برایش کاماًل  شنیده  ش یک بار در رؤیا آهنگی را  دان  موسیقی

کند، در حالی  موسیقی پیدا می  ای قدیمی از قطعات سال بعد او همین آهنگ را در مجموعه 
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 به آن نگاه کرده باشد. قباًل   توانست به یاد بیاورد که حتیکه هنوز نمی

رحافظه ب  ا  ای از این دست را در  من باخبر شدم که مایزر مجموعۀ کاملی از رؤیاهای 
پژوهش   انجمن  متشناس روانگزارش  ولی  است؛  کرده  منتشر  اینأی  به  من  ها  سفانه 

 دسترسی ندارم. 

پردازند ممکن نیست کسی به این  به اعتقاد من، از بین کسانی که به مسئلۀ رؤیاها می
با پدیدهواقعیت نرسیده  این  رؤیا نشانهشد که  و  ای بسیار عادی است که در  از دانش  ای 

 1« .خبر استهایی آشکار شود که ذهن بیدار از آن بیخاطره

چه بسا   ها که رؤیاتوانیم نتیجه بگیریم می م ی کرد انی در باال بکه   د یفروهای  گفته  ی از برخ
  ک ی نزدرویدادها به ]در نتیجه[ تا  ، شودمیحاصل روز طول که در   د نر یرا به خود بگ   یر یتصاو
را به شود   اما    ؛ به کار بگیردانسان  روان  گذار بر  تأثیر   م یمستق  ی حس  یهاعنوان محرک و آن 

  ر یبدون تفستوان  می ناشناخته را چگونه   دِ یجد های  داده   ایشده  حضور حوادث دور و فراموش 
  ی که سخن باالهمان طور  ـ   د ی فروخوِد  که  خصوص  به   ؟!رفتیقبول پذ فهم و قابل قابل   ِی علم

 کند: ـ به ناتوانی خودش تصریح می یم او را نقل کرد

ها نهفته است که نیروی حافظه آن را در خواب عیان  علت این امر در شماری از ویژگی»
 « .اندشده است تاکنون از تبیین سرباز زده هاکند و با وجود توجهی که عمومًا به آنمی

  در زمان احساِس   یا رؤ  ییندۀببر    ی در اثرگذار   یحس  یهاارتباط محرک   دربارۀ  د یفرو آنچه 
ا   ، است  محتمل  ار یو بس   یواقعای  پدیده   ،کرده  ان یبخاص    یمحرک اشکال را در    ن یو مردم 

انسان    دهدینشان م  را یز   ؛ اندبه کار برده بسیار  صادقه    یهادر برابر رؤیاآوردن  و برهان  احتجاج
  شیکه برا را    ی زی و آن چ  ردیگی و توهم قرار م  ال یخ  تأثیر تحت    ار ی بسبیند  می  بی خوا   یوقت

  ش الیخدست  عنان را به    ،یمحرک حسآن  به    ک ینزد   یو با تصورات  بافد، به هم می  ،گواراست
رؤیا  ساختار  شدن از  دور خودش عاملی برای    ، محرکآن  که    احتمال را   نیا او    یولسپارد؛  می
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  نجا یدر ا روی سخن    و  م ییگوی سخن م  یگر یما اکنون در سطح د   ی عنکند؛ یرد نمی   ، باشد
نیست  هامحرک   دربارۀ  برای  که  یی    دربارۀبلکه    ؛ هستند   ین ی مع  یی هارؤیا  جاد یا عاملی 

اند که در اصل وجود  کردهو منحرف  داده    رییرا تغیی  هاکه رؤیاگوییم  سخن می  ییهامحرک 
 . اندداشته

 گوید: فروید می 

چرا   که  پرسش  محرک »این  ماهیت  اشتباه  ـحسی  های ذهن،  به  رؤیا  در  را  عینی 
دریافت میدرمی و »وونت«  »اشترومپل«  از  را  پاسخ  تقریبًا همان  اینکه ذهن  یابد،  دارد: 

شکلمحرک  برای  که  شرایطی  تحت  خواب  طول  در  را  است،  گیها  مساعد  توهمات  ری 
درستی تفسیر  دهیم و بهکند. ما یک تأثیر حسی را تحت شرایطی تشخیص میدریافت می

های پیشینمان به آن  کنیم؛ یعنی آن را در مجموعه خاطراتی که متناسب با تمام تجربهمی
شد و  طوری که تأثیر، به قدر کافی قوی، واضح و دیرپای بادهیم؛ بهگیرد قرار میتعلق می

به این شرط که ما فرصت کافی برای پرداختن به موضوع در اختیار داشته باشیم؛ و اگر این  
شویم؛ یعنی  شرایط فراهم نباشد ما دربارۀ موضوعی که سرچشمۀ تأثیر است دچار اشتباه می

و چیز    روی به مناطق روستایی برودآفرینیم. اگر شخصی برای پیادهبرای آن توهمی می
ببیند  نامشخصی را او در   ،در دوردست  ابتدا ممکن است تصور کند آن یک اسب است. 

تر ممکن است تصور کند گاوی خوابیده است، و در نهایت ممکن است آن  نگاهی نزدیک
اتی که ذهن در طول  تأثیر اند ختم شود.  ای از مردمی که روی زمین نشستهتصویر به عده

ارای ماهیتی به همین اندازه مبهم هستند؛  کند دهای بیرونی دریافت میخواب از محرک 
ذهن   اساس و  میهمین  بر  شکل  توهمات  به  زیراها  ذهنی،   دهد؛  تصورات  از    تعدادی 

این  وکم از  برخاسته  ارزش  تأثیر بیش  رؤیا  که  است  تصورات  همین  طریق  از  و  است  ات 
 1«.آورد دست می اش را بهشناختیروان

شوند و در نتیجه، عواملی که  ها متولد نمی چه بسا رؤیاها از دِل محرک   دهداین نشان می 
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می  ایجاد  را  ناشناخته آن  به کنند  به اند؛  از  حالت  این  وجود  اینکه  رواِن ـ رفتن  خطاعالوه  که 
  ؛ دهدآمیختن آن رؤیاها را با رؤیاهای دیگر نمی هماجازۀ در   ـگرفتارش شده است   یارؤ  ییندۀب

ها محرک حسی وجود ندارند اختالف  ؤیاهایی که اساسًا در آنکه این رؤیاها با رخصوص اینبه 
گروه بسیاری از رؤیاها عینی محتمل است که بیان آن    خصوص  ای دارند. این نکته درریشه 

 مد.  در زمان خودش خواهد آ

از  شوند، به »دلیل« نی ها ایجاد می سبب محرک عالوه اثبات اینکه همۀ رؤیاها فقط به به 
طور  اند به ها به ما نشان دادهدارد. واقعیتی که آزموندر حالی که چنین دلیلی وجود ن؛  دارد

کامل غیر از این بوده است، و خوِد او حاالتی از این دست را برای ما بیان کرده است؛ حاالتی  
یا اطالعات ناشناخته برای انسان، مانند اختراع  چون حافظۀ های  ها و پیشگویی بسیار دور 

کند احاطه به  گرفتن آن است که وی خودش اعتراف می نظردر   آینده و غیبی و... . این بدون 
های واقعی همۀ  پذیر بود او از علت پذیر نیست، که اگر امکانراحتی امکانها به آن محرک

 داد، و این اتفاقی است که تا به امروز رخ نداده است.  خبر می عناصر رؤیا به ما 

 گوید: فروید می 

های درونی و بیرونی  »اگر این یک واقعیت باشد که تمایالت بیداری، همراه با محرک 
شناسی رؤیاها کافی باشد، ما باید در جایگاهی  بخشیدن به سببدر طول خواب، برای پایان

ای از سرچشمۀ هر عنصری در رؤیا ارائه بدهیم؛ به این ترتیب،  کنندهباشیم که توضیح قانع
های روانی  ماند که سهم محرک شود، و تنها این باقی میهای رؤیا حل میمعمای سرچشمه

به توضیح   واقع ما هنوز  تعیین کنیم؛ ولی در  ترتیب در هر رؤیای خاص  به  را  و جسمانی 
هایی داشته، دریافته  که در این زمینه تالش ایم، و هرکسی هم  کاملی از رؤیا دست نیافته

که بخش بخشاست  معمواًل  )و  رؤیا  یک  از  در خصوص  هایی  که  بسیاری( هست  های 
از آن  تواند چیزی برای گفتن پیدا کند. واضح است که تمایالت روزمره ـاش نمیسرچشمه

سرمنش که  رؤیا هستندائ جهت  منابع  از جمله  روانی  سرچشی  اندازه  آن  تا  روانِی  مهـ  های 
اش  گسترده و پرمحتوایی نیستند که با حکم قاطع انتظار داشته باشیم هرکس کارهای روزانه
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 1« .را به رؤیاهایش ببرد

دیگر معنایی برای آنچه او در سطرهای قبلی    ، شوم آیا بعد از این اعترافبنده متوجه نمی 
رؤیا دچار    دربارۀهای حسی  رک دلیل طبیعت محماند؟ اینکه ذهن به بیان کرده است باقی می 

دارد و سپس  هاست که وی بیان می بندی برای محرک دسته نوع  شود؟ و این چه  اشتباه می 
اختصار، این  رساند؟ یعنی به کند در شناخت علت رؤیاها و اسباب آن سودی نمی اعتراف می
ای از  ساده بندی غیرواقعی است؛ و در بهترین حالت فقط بر گروه معین و بسیار  یک دسته 

در حالی    ،شوند های حسی ناشی میشود؛ رؤیاهایی که در عمل از محرک رؤیاها منطبق می
عنوان قانونی  تواند آن را به کس منکر چنین چیزی نیست، ولی در هیچ صورتی نمی که هیچ 

 گیرد تعمیم داد. شمول که همۀ رؤیاها را در برمیکلی و جهان 

چیز احاطه داشته  کند از اینکه در عمل بر همه اعتراف می  بینیم کهرو فروید را می ایناز
خواستم به آن برسم؛  طور مشخص میای است که به باشد ناتوان است؛ و این همان نکته

رؤیاها فرض گرفته است هرگز    گذار و سازندۀتأثیر عنوان  هایی که فروید به اینکه همۀ محرک 
 شود. بلکه فقط گروه محدودی از رؤیاها را شامل می  ؛گیردتمامی رؤیاها را در بر نمی 

می طبیعتًا   عرض  را  مطلبی  چنین  بنده  دسته وقتی  آن  در  بندی کنم  وی  که  را  هایی 
ایجاد محرک   بندی تقسیم  نمی هاِی  مصادره  است  کرده  ارائه  رؤیا  ولی   ؛ کنمکنندۀ 

ای  بندی« را برآورده کند تا بتوان آن را نظریه ها باید در عمل بتواند هدف از »تقسیم بندی یم تقس
ها یا ایجاد علل  و با تعداد بسیار زیادی از رؤیاهایی که از درک آنپیشرفته و مترقی برشمرد  
ین شکل  توان رؤیاها را به بهتر شود سازگاری داشته باشد؛ وگرنه نمی درستی برایشان ناتوان می

ای است  ای است غیر کاربردی یا در بهترین حاالت نظریه چرا که این، نظریه  ؛بندی کرددسته 
 که کاربرد بسیار اندکی دارد؛ و این با اعتراف خود او از دو جهت است:  

 شان.  یهااول: ناتوانی در شناخت بازگرداندن اصل و ریشۀ همۀ عناصر رؤیاها به محرک 
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ها نیست؛ مثل  بندی محرک شوند که تابع دسته سیاری را شامل میدوم: رؤیاها تصاویر ب
یا پیشگویی مسائل    رؤیاهای یانوظهور  آینده  از  یا خبردهی  این ... های غیبی  ـ ؛ و  به  ها  حتی 

 شده هستند. ـ بسیار زیاد و ثابتاعتراف خود فروید 

 بازگشتی به بیان ماهیت رؤیاها از نظر فروید 

در    تقریباً هیت رؤیاها را از دیدگاه و فهم فروید، روشن نماییم. او  گردیم تا مااکنون بازمی 
های خود، روی بیماران روانی متمرکز بوده؛ زیرا او در درجۀ اول یک  بیشتر تحقیقات و آزمون 

اش درمان بیماران بوده است؛ پس بیشتر مشغولیت او و تعامالتش و  پزشک، و وظیفه روان
 های روانی بوده است. یماری ب عللشناخت  بر اساس هایش روش

طریق   از  فروید  بسا  فرو   کاویروانچه  شناخت  با  و  خود  بیماران  روان  و  ذهن  در  رفتن 
های روانی شده است، به الگوی تفسیر رؤیاها دست یافته، و  ن بیماری عواملی که منجر به ای 

دهد؛ نظرات و  میمحتوا توضیح  شدن او را در نظراتی کم ای باشد که غرقشاید همین نکته 
کند؛ رؤیاهایی که  ـ محدود می یعنی رؤیاهای نفسانی تفکراتی که روش او را تنها در یک ُبعد ـ 

دانیم به احتمال زیاد در بیماران  هایی است که می های روانی و افکار و ترس ن سرکوب منبعشا
ۀ بسیار زیادش به  تکی موجباعصاب و روان وجود دارد. حتی خود فروید با اعتراف به اینکه به 

های بیماری، در معرض انتقاد قرار خواهد گرفت،  ، برای فهم ارتباط رؤیاها با حالت کاویروان
 خود را در تنگنا قرار داده است. 

 گوید: فروید می 
تا بیماران روان  کاویروان»من در مسیِر   را تحلیل    کنونرنجور  از هزار رؤیا  باید بیش 

ا از  استفاده  ولی  باشم؛  مقدمۀ حاضر  کرده  در  را  تفسیر    دربارۀین مصالح  و فرضیۀ  روش 
  ین در معرض ا  تواندیم   یریمس  ینکه چن   یقت حق  یناز ا   یجداکنم.  رؤیاها پیشنهاد نمی

بگ قرار  نتایج  این  که   یرد اعتراض  و  عصبی هستند  اختالالت  به  مبتال  افراد  رؤیاهای  ها 
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از آن برایتواند بهها نمیبرگرفته  . دلیل  شودافراد عادی محسوب    عنوان مرجع معتبری 
دارد؛ طبیعی است موضوعی  دیگری نیز وجود دارد که مرا به اتخاذ چنین تصمیمی وامی

رنجوری  ای است که اساس روانشوند همواره پیشینهکه رؤیاهای بیمارانم به آن ختم می
باشدآن بوده  آنایناز  ؛ها  رؤیاهای  از  پژوهشیها مقدمهرو هرکدام  و  مفصل  باب    ای  در 

ها  طلبد. ولی این پرسشرنجور را میشناختِی افراد روانکنندۀ سببعوامِل تعیین ماهیت و 
سازند؛  آورند، و توجه ما را از مسئلۀ رؤیاها منحرف میدر ذات خود، تازه و نوظهور و حیرت

در  عنوان گام اولیه  سازی رؤیاها بهدر حالی که من، به عکس، قصد دارم از توضیح و روشن
 1« .ها بهره بجویمرنجوریی روانشناس روانحل مسائل دشوارتر 

  هایهای عادِی غیرمبتال به بیماری کند که رؤیاهای انسان فروید این حقیقت را انکار نمی
روانی دالیل ثابت و معقولی دارند، و اقرار دارد که به تعداد زیادی از ماجراهایی که رؤیاهای  

احاطهافراد سالم حکایت می  نداردکنند  در حدی گذرا   ،ای  یا    ؛ مگر  رؤیاها  این  نتیجه  در  و 
دیده  را  رؤیاها  این  که  ـکسانی  که  اند  آن صورتی  است  دربارۀبه  آمده  به دست  او    ـبیماران 

توانند در سیطرۀ تجزیه و تحلیل او قرار داشته باشند. او سخن قبلی خود را به این صورت  نمی 
 کند: کامل می

اگر من مصالح اصلی روان»به هر حال  بیماران  رؤیاهای  یعنی  نادیده  ام،  را  رنجورم، 
آنچه برایم باقی مانده خیلی تعصب داشته باشم؛ زیرا در این صورت تنها    دربارۀبگیرم نباید  

گاهی توسط مردم عادی آشنا برایم  هاماند رؤیاهایی هستند که گ چیزی که برایم باقی می
توانم معنای  کدام از این رؤیاها با تحلیلی که بدون آن نمیاند ... به هر حال هیچتعریف شده

 2« .راه و سازگار نیستند رؤیایی را کشف کنم، هم

بنابراین نگاه فروید نسبت به رؤیاها ناقص است؛ زیرا نگاه وی از بیماران روانی شروع شده،  
همان طور  منجر شده است و بر این اساس ـ   کاویروانهای  ها توسعه یافته و به نظریه با آن 
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اختی در بیماران خواهد  شنای روانـ رؤیاها صرفًا پدیدهکه در ابتدای این فصل، روشن کردم
های جدید ثابت کرده است  بود و بنابراین همۀ مردم از نظر فروید، بیمار هستند! زیرا پژوهش 

 حتی اگر آن را به یاد نیاورند.  ، که در بیشتر لحظات خواب، مردم در حال دیدن رؤیا هستند

یعنی کور یا    ؛ تبه این ترتیب رؤیاها با مفهوم فرویدی، چیزی قانونمند و دارای نظام اس
بودن رؤیاها را  کامل، الگوی تصادفی  طوربه و به این ترتیب هرکس   ؛تصادفی و بیهوده نیست 

می میمطرح  محسوب  مخالف  مهمی  کند  بسیار  نکتۀ  به  ترتیب،  این  به  ]فروید[  او  شود. 
  تصویری که  بگیرند که در قالکند؛ اینکه رؤیاها از نیروهای عقالنی سرچشمه می اعتراف می
ای خواهد بود از  و در نتیجه رؤیا، نامه   ؛ ها را مدیریت و تولید کرده استشوند، آن عرضه می

مند شویم، و تمایل یا آرزویی را که رؤیا به خاطرش  اعماق وجود انسان که الزم است از آن بهره 
 فرستاده شده است تا آن را برآورده کند، بشناسیم.  

دیدگاه  طبیعتًا   به  توجه  با  نمی فروید،  قائل  رؤیاها  میان  تفاوتی  آنخودش،  و  را  شود  ها 
گرداند و اینکه رؤیاها هیچ  بلکه همۀ رؤیاها را به ذهن و روان انسان برمی   ؛ کندبندی نمی دسته 

 ارتباطی با غیب یا الهوت ندارند. 

 گوید: فروید می 

ل با نظریۀ  تفسیر بودن رؤیاها از همان ابتدا مرا در تقابقابل  دربارۀفرض من »این پیش
ر داد، و تنها یک  ای در باب رؤیاها قرا رؤیاها، و در واقع در تقابل با هر نظریه  دربارۀحاکم  

مستلزم تعیین    کردن یک رؤیااستثنا وجود داشت، و آن هم نظریۀ »شرنر« بود؛ زیرا تفسیر
یعنی جایگزین این  و  است؛  آن  برای  کارهای  »معنایی«  زنجیرۀ  با  که  با چیزی  آن  کردن 

ها  عنوان یک حلقۀ مناسب برای آن، و دارای اعتبار و اهمیتی معادل بقیۀ حلقهذهنی ما به
های علمی دربارۀ رؤیاها هیچ فضایی برای تفسیر  ایم نظریهطور که دیده  باشد. ولی همان

ها رؤیاها، به هیچ عنوان فعالیتی روحانی )ذهنی(  ها باقی نگذاشته است؛ زیرا از نظر آنآن
نمی رؤیاها  تلقی  بلکه  در  فرایند شوند؛  که  عالئمی  با  را  وقوعش  که  هستند  جسمانی  ی 

می ثبت  ذهنی  میدستگاه  متوجه  طی  شوندشود  غیرمتخصص  و  عادی  مردم  عقیدۀ   .
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حِق پابرجا و مسلم خود را به کار    ،اب کرده است. این عقیدهها دیدگاه دیگری را انتخسال
و با وجود اینکه از یک سو میبرده تا به نامفهوم و  طور متناقضی رفتار کند؛  پذیرد رؤیاها 

نمینیمع بی نظر  اند،  به  ندارند.  معنایی  رؤیاها هیچ  کند  اعالم  تا  کند  راضی  را  تواند خود 
چیز، هر رؤیا، معنایی دارد،  پذیرد که با وجود همهـ میبهمبا احساسی م رسد این عقیده ـمی

ذهنِی    فرایندشوند تا جایگزین  حتی اگر معنایی پنهانی بوده باشد؛ و اینکه رؤیاها طراحی می
ن معنای  درستی انجام دهیم تا به ایدیگری شوند، و اینکه ما فقط باید این جایگزینی را به

 1« .پنهانی دست یابیم

انجمن  هاقسمت  عضو  صفوان«  »مصطفی  استاد  توضیحات  از  برگزیده    کاوی روانیی 
کتاب فروید یعنی  ؛ آنجا که وی بعد از ترجمۀ  شودتقدم حضور می   (psychoanalysis)  فرانسه

رؤیاها از خود نشان    دربارۀ که فروید  میزان ارزشمندی رؤیاها و توجه زیادی    ر ب  »تفسیر رؤیاها« 
العاده ؛ با توجه به اینکه نهایتًا، فروید، تمامی این نمادها و ظرفیت فوق دنکمی   تأکید داده است  

پیچیدگی و  رؤیا  که  را  میباالیی  تشکیل  سمت هایش  یک  به  تنها  و  ودهد،  پنهانی  سوی 
گاهی انسان برمی ناشناخته و به   شمارد. گرداند و وحی الهی برنمی دور از دسترس آ

 گوید:می استاد مصطفی صفوان

دهد رؤیا، یک کلمه است ... و ما باید  ا« به ما نشان می»فروید در کتاب »تفسیر رؤیاه
شکل خطوط  تشکیلبه  خطوط  به  که  صورتی  همان  به  رؤیا  معمای  دهندۀ  یک  دهندۀ 

کنند. با انجام  معما را برای ما تبیین می  حلراهنگریم نگاه کنیم؛ خطوطی که  تصویری می
تهی کار،  معنبوداین  از  رؤیا  ظاهری  می  ان  از  برطرف  بیتی  ما  برای  رؤیا  بسا  چه  و  شود 

و بهترین و فصیح بهزیباترین  یا  را آشکار کند؛  رؤیا  ترین شعرها  عبارت دیگر: تصویرهای 
و چه    ؛های تصویری باشدهای نوشتاری »هیروگلیفی« یا دیگر نوشتهشبیه تصاویر نقاشی

شناس تفاوت چندانی  جایگاه دانشمند زبانکند، با  یر میبسا جایگاه کسی که رؤیا را تفس
خواهد برای نخستین بار متنی را که با زبان تصویری نوشته شده  نداشته باشد؛ زیرا وی می
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تر تفکیک نشده است، رمزگشایی کند؛ و تفسیر رؤیا، یعنی خواندن آن ...  و خطوطش پیش
بودنش خارج  که آن را از ماهیت کلمهئی ـهایی مر و از صورت بنابراین رؤیا، یک کلمه است

خواند به اینکه  ـ تألیف شده است. همۀ ماجرا از این قرار است که رؤیا ما را فرامیکندنمی
را مشخص با  عملکرد خود  که  نوشتاری است  متنی  یا  کلمه  رؤیا یک  بگوییم:  و  کنیم  تر 

پس باید زبانی وجود    ای تصویری، نگاشته شده است؛ و وقتی وضعیت چنین استنوشته
به زبان  همان  که  باشد  سه گرفتهکارداشته  از  باید  نیز  زبان  این  و  باشد...  رؤیاها  در  شده 

شود، مورد بررسی قرار بگیرد؛ یعنی در نحو )از  ها مطالعه میزبان  دربارۀ  ای که معموالً جنبه
بله؛   به همین صورت است؟  آیا وضعیت  واژگان؛  و  بهنظر دستوری(، بالغت،  این  طور  و 

 1« .کند مشخص همان تحقیق و پژوهشی است که فروید اقدام به انجامش می

 کند: سپس استاد صفوان اضافه می 

تر به همان چیزی که  عبارت دقیق»پس وقتی بعد از آن، به پژوهش واژگان رؤیا یا به
که با آن  اولین چیزی    ،رسیمنامند میهای معنایی« میشناسان غربی آن را »داللتزبان

شویم »نمادهای تحلیلی« با معنای مشخص است؛ مثل پادشاه که نمادی است مواجه می
های اساسی در  مرگ و...؛ این نمادها داللتبرای پدر، یا مسافرت که نمادی است برای  

گاه است و ما آن را همیشه تا ابد در سخن گفتن »شبانۀ انسان« )منظورم همان  زبان ناخودآ
می همانشنرؤیاست(  بیماری  ویم؛  از  ناشی  عوارض  در  که  احساسش،  طور  اش، 

 2کنیم.«هایش و ... مشاهده میاسطوره

و احساسات    یرتصاو  یی،از جهت معنا   یاهاؤپربار ر  هاییژگیو  یدنسپس استاد صفوان با د 
  بیند ی م  ی به ُبعد   ی، توانمند   ین و خودش را ناچار به بازگرداندن ا   کند یم  ی ها درنگ موجود در آن 
احساسات    یفگذاشتن و توص  کنار هم   یت عقل و ادراک برخوردار باشد و قابل  یت که از خصوص

یعنی  ـ  ای واحددر ضمن دایره   ـ یعنی رؤیاهاـ   ؛ و از آنجا که این ظرفیترا داشته باشد  یچیدهپ
انسان  به به   گیرند، ـ قرار میخود  نماید که  را برطرف  ِاشکال آشکاری  باید  عنوان مانعی  ناچار 
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بخشد؛ در  کند که به انسان، دو زبان و دو ادراک می ای خودنمایی میبزرگ در برابر فرضیه 
 کنند!ـ یکدیگر را درک نمی آورشکلی شگفتبهحالی که این دو زبان ـ 

 گوید: استاد صفوان می

گوییم:  ر بخواهیم سخن قبلی را دربارۀ خصوصیات زبان رؤیا خالصه کنیم، می»اگ 
گرایانه برای حذف  همراه ِاعمال افراطزبان رؤیا، زبانی است که با ویژگی فقر دستوری، به

. در  شوددر ترتیب ساختار است، و در عین حال با غنای بالغتی و تراکم معنوی متمایز می
پرسش برخی  ر اینجا  در ذهن خواننده جوالن میهایی  بسا  پاسخ میا که چه  دهیم؛ دهد 

گفتپرسش در  انسان  که  زبانی  این  مثل:  کار میهایی  به  را  آن  شبانه  با  وگوهای  گیرد، 
رابطهزبان چه  نماد  آن  یا  نماد  این  میان  دارد؟  ارتباطاتی  چه  روزانه  دارد؟  های  وجود  ای 

گاه، ساختار یکسانی را بنا کنیم؟ و..توانیم میان این نظریه تا کشف ناچگونه می  1« .خودآ

ـ  کند رؤیاها انعکاس چیزهایی است که در  ـ فروید تصور می طبق نظر مترجم و این یعنی 
فعل  حال  در  انسان  روان  و  استوروح  به   ؛انفعال  نه  ناولی  و  تصافی  بلکه    ، نظممصورت 

هدفبه  و  قصد  با  و  قانونمند  نظامی   ؛ صورت  به  باید  ناگزیر  و    و  ارتباط  که  بازگردد  دقیق 
کند؛ ولی چیزی که موضوع را سخت و  بستگی استوار میان رؤیاها و انسان را آشکار میهم

های برآمده از اعماق روح و  تواند نامه ای است که می کند مکانیزم تفسیر و ترجمهپیچیده می 
شفاف  را  انسان  حقیقروان  به  نزدیک  نوعی  به  ادراکی  چنین  و  کند،  است؛ سازی    ولی  ت 

گاه،  )  ناشناخته   و  مخفیسویی  وسمت   به   هادادن رؤیاارجاع  روان مثل ذهن ناهوشیار یا ناخودآ
تسلیم   (ت اعووضم  دیگر   یا ،  بشری اعالن واضح  در حقیقت سلب مسئولیت،  نوعی  و  شدن 

رمزگشایی رؤیاها  از    نتیجه   در  وحلی ارائه دهد  وی نتوانسته راه  زیرا برای »نفهمیدن« است؛  
ای حتمی از ناتوانی اولیه در فهم اصل و ریشۀ رؤیاها و اسباب  ناتوان بوده است؛ و این نتیجه 

 آمیختن آن با رؤیاهای حقیقی صادقه است. هم آن، یا در 
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کردن آرزوها و تمایالتی که ضمیر انسان  کند که رؤیا عبارت است از محقق فروید بیان می
 کردن آن تمایالت است: کردن آن رؤیاها، مکلف به محقق ب ، از طریق ترکیشکلیبه 

ام. اگر ما این  آوردن این بخش از دانِش تازه خشنود و راضیدستاز به  ،»در حال حاضر 
درخواهیم یافت که رؤیاها واقعًا دارای    ، ام بپذیریمروش تفسیر خواب را که اینجا نشان داده

هستن  رؤی  دمعنا  تفسیر  کار  که  هنگامی  درمی...  شود  کامل  یک  ا  تحقق  رؤیا،  که  یابیم 
 1«.آرزوست

کشد تا از گردنۀ رمزآلود بودن و میزان  ولی او مفهومی جدید را در تفسیر رؤیاها پیش می
، عبور کند؛ یعنی ذهن، آن  شدهکارآمدی آن در تحقق آرزوها به این صورت مبهم و پوشیده 

آن هم بعد از اینکه آن آرزو را برآورده، و مشخصات آن را دگرگون   ،کشدرؤیاها را به تصویر می 
سازد؛ چراکه تمایل و آرزویی ممنوع بوده، و در اعماق »انسان« پنهان  کند یا آن را مبهم میمی

است؛ مثل تمایل جنسی در    کردهو سرکوب شده بود، و صاحبش به دالیلی آن را آشکار نمی 
 کار. یک جامعۀ محافظه 

 گوید: فروید می 

با مثال آنچه در فصل سوم  ها نشان داده شد، رؤیاهایی  »این درست است که طبق 
که تحقق آرزوها نامشخص   ی تاعوضوموجود دارند که تحقق آشکار آرزوها هستند؛ ولی در  

گرایشی برای مقاومت در برابر آن  است، در جایی که این تحقق تغییر شکل داده است، باید  
ای  دلیل این مقاومت، آرزو نتواند خود را آشکار کند مگر با چهرهباشد و بهآرزو وجود داشته  

ای اجتماعی برای این رویداد درونی در ذهن پیدا  تغییریافته؛ و من سعی خواهم کرد قرینه
 2ر زندگی اجتماعی بیابیم؟« توانیم تغییر شکلی مشابه در کارکرد روانی دکنم: ما کجا می

 گوید: نیز می و
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ها را توان آنها از طریق کارکرد دو نیروی روانی )که می»رؤیاها شکل خود را در انسان
دو نیرو، آرزویی   آورند: یکی از اینعنوان دو سیستم یا دو جریان توصیف کرد( به دست میبه

در حالی که نیروی دیگر نوعی سانسور بر    ؛شودمیوسیلۀ رؤیا بیان  کند که بهرا برآورده می
گیری از این سانسور، در بیان این آرزو به طرزی قدرتمند  کند، و با بهرهاین آرزو اعمال می

 1« .آوردتغییر شکل به وجود می

در اینجا فروید با مشکلی در تحلیل بسیاری از رؤیاها مواجه شده است؛ زیرا این رؤیاها  
دهند که مغایر با حالتی است که باید درصدد بیانش بوده باشد؛ یعنی خیلی  می   تصویری را ارئه

دلیل اخالقی یا دینی یا قانونی  ولی به   ، شدت تمایل داری که چیزی محقق شودساده شما به 
بنابراین در انسان بینندۀ رؤیا، یک جریان سانسورکننده شکل    ؛ این آرزوی شما ممنوع است

که این سانسور، به تشکیل تصویری نمادین برای آن آرزو و تمایل شدید در   طوریبه  ؛گیردمی
ـ  گوید گونه که فروید میآنشده است ـ شود، و این تصویر جدید، مبهم و تحریف رؤیا منجر می 

کند و به این ترتیب درک رؤیا، نیازمند تحلیل بسیاری از اموری است  و فهم رؤیاها را دشوار می
   کند.یا خود فرد یا فرهنگ او یا جامعۀ او ارتباط پیدا می که به آن تمایل 

می  خودنمایی  اینجا  در  اساسی  اشکال  یک  نمی ولی  رؤیاها  همۀ  اینکه  در  کند؛  توانند 
  یارؤ  ییندۀ بسیطرۀ این توجیه قرار گیرند؛ بسیاری از رؤیاها، نمادها و تصاویر خود را از فرهنگ  

شوند  می های جدیدی ناشی  بلکه چه بسا از داده  ؛دنیر گواقعیت او و محیطش نمی  یا حتی از
دانسته است. حتی در حالتی  ها نمی شان نشنیده یا چیزی از آن که بینندۀ رؤیا چیزی درباره 

باشد چگونه   از حافظۀ فرد بینندۀ رؤیا گرفته شده  پردازش آن تصاویر    فرایندکه آن تصاویر 
وسیلۀ این تصاویر، نتیجۀ  اند تا به انتخاب شده  انجام شده است و بر کدام اساس، این تصاویر 

)و نه تصویر دیگر( بر کدام    طور خاصآمده تصادفی نباشد، و در انتخاب این تصویر به دستبه 
باشد که می  داشته  معیاری وجود  و  اگر مقیاس  است؟  تکیه شده  را  مقیاس  تصویری  تواند 

که آن آرزو یا بگوییم    طوری به ـ بدهد    رتری ای آن را بر تصویری دیگر بانتخاب کند و تا اندازه 
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طور کامل با تصویر اول  ایدۀ آن رؤیا را از واقعیتش مخفی و به تصویر دیگری منتقل کند که به 
است متفاوت  آرزو(  آن  انجام   ـ )یعنی  نیستیم  مجاز  ما  آیا  عمل حال  آن  )یعنی    دهندۀ 

طوری که نسبت به  به   ؟یف کنیمکردن آن آرزو( را دارای هوش و قدرت و ادراک توص سانسور 
گاهی کاملی برخوردار است  دهدمیآنچه انجام   تواند سانسور فرضی )ذهن  تا آنجا که می   ؛ از آ

در انظار عمومی در قالب رؤیاهای    و   رها،شده  هوشیار( را فریب بدهد تا از آن تمایالت سرکوب 
 . نمادین آشکار شود

اندکی دقیق ا  به کیفیت  گر  با صفت سرکوبتر  بنگریم که  شده،  شده و ممنوع رؤیاهایی 
ـ »ذهن  دارند ها از تمایالت ممنوعه برای انسان پرده برمیزیرا بیشتر آنشوند ـ فرض گرفته می

از   ناشی  این سرکوب  که  حالتی  )در  دارد  انسان  با  و مخالف  منفی  تسلطی  درونِی مخفی« 
گاهی بشری  ها  تمایالت غیراخالقی یا حرام یا مشابه آن باشد( و در حقیقت مسلط و حاکم بر آ

فعال  و  بیشتر  توانایی  از  ذهن،  یا  ضمیر  این  فروید،  فرضیۀ  طبق  و  بود،  در  خواهد  تری 
ای و  اختالفی ریشه  در نتیجه   ؛شده برخوردار است دهی افکار مردود و منفِی سرکوبجهت

گاهی وجود دارد و چه بسا این اختالف تا آ نجا باال بگیرد که با صفت جنون  بزرگ بین دو نوع آ
شود. هر انسانی هر  واقعیت، محقق نمی ولی چنین چیزی در    ؛ یا اسکیزوفرنی توصیف شود

بیند در حالی که در آن رؤیاها، این سطِح فرضی ترسناک وجود ندارد، و این  روز رؤیاهایی می 
گاه می ای را  کننده انتخاب   نامد نقش سانسورگرهوشیاری فرضی پنهان که فروید آن را ناخودآ

کند، تا پس از تبدیل و  ها و تمایالت فراهم میهایی را برای تحریف خواسته دارد که فرصت 
گاه یا  ارائه کند؛ به صورتی جدید  به آن را    ،شدهتغییر صورِت آن تمایِل سرکوب  طوری که ذهن آ

گاه متوجهش نشود!  خودآ

ت نمادین تا این حد، نیازمند تسلطی  صور و تغییر چهرۀ آن به  ،کردن تمایللۀ پنهان ئمس
دارد گاه  ناخودآ در  گاهی  آ و  ادراک  مسئله   ؛بر  این  توجیه  و  برای  راهی  فروید  که  است  ای 

این توانایی    که چند سطر باالتر اشاره کردیم، فرض   طور   همانافتادنش یافته است؛ زیرا  اتفاق
دهد به  د برای توجیه آن ارائه میحلی که فروی منجر به تناقضی آشکار خواهد شد. بنابراین راه
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و   جدید  چیز  ایجاد  نیازمند  حقیقت  در  پوشاندن،  و  چهره  تغییر  این  که  است  صورت  این 
 ای نیست. مبتکرانه

 گوید: فروید می 

باید این واقعیت را تشخیص    کنیمتر نگاه می»در واقع هنگامی که به این موضوع دقیق
ای انجام  هایی از این قبیل هیچ کاِر مبتکرانهرؤیا« در ساختِن جانشین  فرایند بدهیم که »

، امکاِن بازنمایی بدون  هاگیا جکه در این  رؤیا« برای رسیدن به اهدافش ـ  فراینددهد. »نمی
را دنبال میمزاحمت سانسور است تنها مسیرهایی  گاه  اًل  قب  فهمد کند که میـ  ناخودآ در 

توانند در  دهد که میشده اولویت میهایی از مصالِح سرکوبآن تبدیلاند؛ و به  ساخته شده
لطیفه ـقالب  اشارات  و  روانها  بیماران  خیاالت  آن که  از  سرشار  وارد  هاسترنجور  ـ 

گاهی شوند.«   1خودآ

شده در درون انسان  دفنشدۀ  ـ به این صورت است: تمایِل سرکوب به زبان سادهایدۀ او ـ 
بیایدچاره بیرون  رؤیاها  طریق  از  اینکه  جز  ندارد  توانایی    ؛ ای  )با  را  آرزو  و  تمایل  آن  پس 

به  به تصویر می تصویرگری(  رؤیا  به    ؛کشدصورت  و  تمایل، ممنوع است  آنجا که آن  از  ولی 
به سرکوب  کردن( که منجر  سرکوب و حبس شده است، سانسور )توانایی سانسور همین دلیل،  

به می از ظهور آن  رؤیاهای صریح میشود مانع  از صورت  نمایان اینگردد؛  شدن آن حتمًا  رو 
انسور  شکل دیگری خواهد بود تا از چنگال سشده )توانایی استتار( به صورت مخفی و استتار به 

 بگریزد. 

 پس ما در اینجا چند نکته داریم:   

 ی رؤیا. رگر اول: نیروی تصویرگرِی رؤیا، قابلیت تصوی

پدیدار  از  که  سانسورگر؛  نیروی  آرزو،  دوم:  آن  برای  واقعی  صورت  یک  به  رؤیا  شدن 
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   کند.جلوگیری می 

سوم: نیروی پوشاندن و استتار. این توانایی متفاوت با توانایی اول است؛ زیرا اولی، قابلیت  
در حالی که نیروی استتار، انتخاب تصاویری    ؛کردن تمام جزئیات رؤیاستدهی و مرتبشکل

 کند تا از جنگال سانسور بگریزد. طور کامل استتار میاست که حقیقت آن تمایل و آرزو را به 

به  و  نیروها  این  کارکرد  اینجا  می در  تناقض  بقیه، دچار  با  استتار  توانایی  شود.  خصوص 
نیز قاعدتًا با عملکرد انسان انجام  کردن آن  دهد، و سانسور سرکوب با عملکرد انسان رخ می

طور کامل  کند و به تنهایی کار می ول »قدرت استتار« است که به ئشود. حال چه کسی مسمی
انداختن  جریان دادن آن و به تا آنجا که قضیه به فریب   ؛کندبا دیگر نیروهای روان مخالفت می

 رسد؟می  ـروی دیگربا وجود آن دو نیـ  شدۀ ممنوع های سرکوب آرزوها و خواسته 

شده با صورتی پوشیده  تناقض واضح دیگری نیز در اینجا وجود دارد: ظهور تمایل سرکوب 
معنی اشباع آن تمایل یا اظهار آن نیست؛ و به این ترتیب هدف از تمامی این  شده، به و استتار 

از طریق اظهار آن در رؤیا آرزو  نیافته است، و آن خواسته و  ها هرگز  فرضیۀ پیچیده تحقق 
شده خواهند بود و انسان ناگزیر باید نسبت  تحقق نخواهد یافت؛ زیرا رؤیاها، پوشیده و استتار 

گاه باقی بماند، و این نکته  ای ضروری و حتمی  به نمادهای پوشاندن و استتار آن همچنان ناآ
انسان  تواند پوشیده و مخفی باقی بماند اگر برای موفقیت این فرضیه است؛ وگرنه چگونه می 

 بتواند نمادهای آن را بشناسد و محتوای آن را درک کند؟!  

رؤیاها   دیگر  انواع  استتار، در  و  از سوی دیگر: فرضیۀ وجود سانسور  و  از یک سو؛  این 
های  توان در هیچ حالتی آن را در جعبۀ آرزوها یا محرک دهد، و نمی کارایی خود را از دست می 

این سخن فروید    ها جای داد، وآن فرضیه   بر اساسکشیدنش  یر تصوگذار در تولید رؤیا و به تأثیر 
از رؤیاها  دربارۀ بزرگی  به    ی گروه  نداشتن توجیهاتی که منجر  عادی رایج در میان مردم، و 

ها و نمادهای معین و ثابت در میان همۀ مردم شده است، کارایی  التزام آن رؤیاها به صورت 
 ندارد. 
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 گوید:  فروید می 

توانم از خودم پنهان کنم که قادر به ارائۀ توصیف کاملی از این  نمی  »به هر حال من
وار نیستم. اطالعات و مصالحی که در اختیار دارم دقیقًا مرا در این  دسته از رؤیاهای نمونه

بینم که بر این ادعای  ای جز این نمیکند. به هر حال من چارهرو مینقطه با مشکل روبه
وار  ای و حرکتی که در این رؤیاهای نمونههای المسهتمام حس داشته باشم که تأکیدکلی 

می انگیزه  ،شوندعارض  که  آنهنگامی  از  استفاده  برای  روانی  باشد  ای  داشته  وجود  ها 
 1.«  شوند...سرعت فراخوانده میبه

  حقیقی  علت دانستن    از   اوکند،  و سرگردانی خودش اعتراف می   حیرت اینکه وی به    وجود   با
این محرک روانی چیست؟    است!روانی بوده    محرک  به  پاسخیتنها    گویدمی  ورود  طفره می

نمادهای یکسانی با    و   تصاویر با وار  نمونه  های رؤیا  با  مردم   از  بسیاری  چرا و    ؟ سبب آن چیست
دارند   اشتراک  کار  و    هادندان   افتادن کردن،  سقوط   پرواز،مثل  )یکدیگر  در  پاسخی  ؟   )...

 نیست! 

 کند: فروید چنین کامل می 

نمی حال  هر  چنین  »به  خاطرۀ  به  است  ممکن  دیگری  معانی  چه  بگویم  توانم 
وار این رؤیاها،  شاید با وجود ظاهر نمونه . هایی در مسیر بعدی زندگی متصل شونداحساس 

شناسم؛  ها نمیدر هر مورد، معانِی متفاوتی داشته باشند؛ و به این ترتیب من جوابی برای آن
ب  که  باشم  باید خوشحال  ازو من  دقیقی  تحلیل  ارائۀ  با  را  خالی  های  نمونه  توانم جاهای 

واضح پر کنم. اگر کسی تعجب کند که با وجود بسامد باالی رؤیاهای پرواز، سقوط، افتادن  
دندان و دیگر موارد، من از فقدان اطالعات در باب این موضوِع خاص شاکی باشم، باید  

بدهم که خودِ  به مسئلۀ تفسیر رؤیاها کردهتوضیح  که توجهم را معطوف  از زمانی  ام   من 
 2ام.« ی را تجربه نکردهچنین رؤیاهای 
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اعتراف می ناتوانی خود  و  به عجز  اینجا  در  تنگنایی بسیار  فروید  در  را  کند؛ زیرا خودش 
آن در تفسیر برخی    وسیلۀ چه بسا تا حدودی به   وی   که   ایکاوی باریک گرفتار کرده است. روان 

خصوص در بیماران روانی، موفق بوده  های روانی یا تمایالت، به رؤیاها و ارجاع آن به محرک 
شود او این تجربۀ خود را به همۀ رؤیاها از جمله رؤیاهای صادقه تعمیم بدهد،  است سبب می 

نمونه  »رؤیاهای  با  اینجا  در  او  می و  خودش  که  )آنگونه  میوار«  مواجه  این شود  نامد(  ها  و 
به  مردم  میان  در  تاریخ  طول  در  حتی  تصاویرشان  که  هستند  تکرار  رؤیاهایی  ثابت  صورت 

دندانشدهمی افتادن  پرواز، سقوط،  رؤیاهای  مثل  و  اند؛  این دست؛  از  دیگر  رؤیاهای  و  ها 
ای جز این  به هر حال من چاره دهد این سخنش است که »تفسیری که او به مردم ارائه می 

پرسم: آیا این یک توجیه منطقی  «؛ و بنده می داشته باشم  تأکید ینم که بر این ادعای کلی  بنمی 
شده است؟!  ها مرتبه در روز در طول تاریخ تکرار می ای است که میلیون و معقول برای پدیده 

م  االیاطور کامل از یافتن علت خوِد این فراوانی نمادها در میان مردم، از قدیم در حالی که او به 
 !تاکنون، ناتوان بوده است

 گوید: فروید می 

انگیزی شود، با بسامِد بسیار شگفت»شکل یک رؤیا یا شکلی که در آن رؤیا دیده می
 1« .شودبرای بازنمایی موضوع پنهانش به کار گرفته می

وار، چیزی واقعی  گیرد که این رؤیاهای نمونه شگفتی فروید در اینجا از آنجا سرچشمه می
اعتراف میو   این مطلب  به  او  ایجاد آنکند؛ ولی نظریه موجود هستند، و  را  هایش علت  ها 

دلیل کند که به کند. در حالی که او به این ناتوانی، اعتراف دارد، ولی چنین توجیه میتفسیر نمی
ها فراهم نیامده  بودن و نقص در مصالِح مخصوص این رؤیاها، امکان بررسی و تحقیق آن کم

رؤیاها مطرح و    دربارۀکند به اینکه نتیجۀ نظریات فلسفی که وی  ای نمی ولی اشارهاست؛  
در نتیجه    ؛تواند همۀ رؤیاها را در بر بگیردهای عمومی مقید کرده است، نمیها را به ضابطه آن
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گیرند؛ و  های روانی نظریات او قرار می خارج از چهارچوب تحلیل   ،طور کاملبیشتر رؤیاها به 
اعتراف می او  نظریه ای کاش  تنها  نظریاتش،  که  او  کرد  ولی  و جزئی هستند؛  ناقص  هایی 
 اندازد!خودش را به زحمت نمی 

گاه، و مسلط  گاه بهاما بازگرداندن نمادهای رؤیاها به ناخودآ بر ذهن  طریقی،    کردن ناخودآ
دهد که آن را به خواست خدا در فصل بعد بررسی  ، ما را در برابر قضیۀ مهمی قرار می هوشیار 

 .  کردخواهیم 

 یونگ«   گوستاو   کارل » شناس  روان   دانشمند 

سال    نگ یو سو  یالد یم   1875در  سال    ،متولد  سئیدر  در  پزشکبه   1900و    ، عنوان 
  را بر   (psychoanalysis)  1کاویروانانجمن جهانی    است یمنصب ر وی  .  شد  لیالتحص فارغ 

و   داشت  چند  ی افتخار   یدکترا های  مدرک عهده  از  را  جمله    ن یخود  از  جهان  دانشگاه 
به شش زبان    یو   . به دست آورد  «کسفورد»آ و    «ژنو»،  «آباد»،  «کلکته»،  «ناسی پ»،  «کالرک»

مالمللی  بین  برا ی صحبت  و  گفت پژوهش   یکرد  و  سالو ها  میان    یطوالن  ی هاگوها  در 
شرق    یکشورها و  غرب  در  ا آمد  ورفت در  مختلف  علمبود.  مناصب  که    یاد یز   یو  داشت 

 
روز    ۴و    یس،تأس  ۱۹۹۲  یهژانو  ۳  یخدر تار   یرسآ  ینوسدر بو  یلرتوسط ژک الن م(  WAP)  کاویروان  یانجمن جهان.  1

را   یشده بود و قواعد  یریژک لکان الگوگ «یساز »قانون تأس  آن ۀاعالن شد. اساسنام یسدر پار  یهژانو ۷ یخبعد در تار 
  ECF  یدیاکول آرمان فرو  ،کاویروان  یجهان  انجمن   شده بود.  صمشخ   pass  ی کار گرفت که در »طرح« لکان براه  ب

جهت اکول  لکانین)آرژانت  یلکان  یریگ)فرانسه(،  اکول  فرو  کاویروان  ی(،  عرصه  لکانیا)اسپان  یدیدر  اکول    ی (، 
برز   ،کاویروان  یانجمن جهان  یهااکول   ییاروپا  یون(، فدراسیتالیا)ا  کاویروان (، اکول  یل)برز   کاویروان  یلیاکول 

عضو در سراسر   ۱۵۰۰از    یشداشتن ب  با  .آوردی را گرد هم م[  NLS]  یلکان  ید(، و اکول جد ینالت  اییک )امر   یلکان  یدجد
اختصاص   یلکان  یریگجهت   کاو درروان  یتو ترب  یم در جهان است که به تعل  یساختار سازمان  ینتر بزرگ  WAPجهان،  

 پدیا فارسی( ویکی : )مترجم، منبع است. داده شده
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 1. افتیوفات  ی الدیم 1961و در سال  ست یشمارش نقابل 

 نگ یو از نظر    ها رؤیا   ت یماه 

 نوشته است:  یمی دل مانی دکتر سل

  داشت   کاویروان  ۀرا در عرص  ش روش خاص خود   ،بود  دیکه از شاگردان فرو  نگ»یو
هر شکل  از  ـ رؤیایک   ی عموم یاعتقاد داشت محتوا یو  کرد.تکیه می  هارؤیا  ر یتفسکه بر 

را    ماری که ب  دیفروبا    بیترت  نیو او به ا  ،است  قیدق جزئیات  تر از  مهم  ـباشدکه    ینوعهر    ای
صر رؤیا را  اعنکرد تمام سپس تالش میو  اوردیب ادیرؤیا را به  قیدق  لی تفاص کردیم قیتشو
  . تفاوت داشت  ،که مناسب رؤیا بود  دادیرا م   یر یانتخاب تفس  یآزاد  مار یکند و به ب   ریتفس
بر کراوات   دیفرو  یوقت را  بوددآن متمرکز کر   یجنس   یهاو داللت  توجه خود  به    نگیو  ،ه 

  پرداخت   کندیم  یفرد باز   خودِ   دربارۀمختلف    یهاکه کراوات از جنبه  ینقش  دربارۀپژوهش  
کردن  به این ترتیب رویکرد یونگ در جهت معطوف.  و اینکه کراوات چه معنایی برای او دارد

گرفتن  نظربا توجه به در  ؛های مختلف بودنظر در رؤیا از جنبهتوجه شخص به رؤیایش و دقت
رؤیا    .دارددر خود  د  خود فر   دربارۀکه رؤیا    اییبه آن و معن  ِط یمح   ط یرؤیا و شرا  یعرصۀ عموم

و   ،کندیمآشکارسازی  انیب نیتر ساده به شکل و  نیبه بهتر  ن،یمع  یقیاز حقا نگیونظر از 
 فریب بدهد. را   یبه نظر او امکان ندارد رؤیا کس

گاه»از حالت   هارؤیاکه داشت    نظراتفاق  دی با فرو نگیو   کند یم   ییسراداستان  2« ناخودآ
ا  ب مختلف و    یایاز زوا  ا یبه اشکه  امکان را داده است    نیبه ما ا  هاکه رؤیا داشت  و اعتقاد  

بنگر   یاه هاگ د دی رؤیامیمختلف  راه  ها.  فقط  او  نظر  پ حلاز  و  حل    یبرا  ی شنهاداتیها 
  ی ار ی بسارتقای  بلکه به توسعه و    ؛دن دهیارائه نم  هابا آن  ردبرخوچگونگی  مشکالت روزانه و  

اُبعدی    ۀندینما   ی عنی  د؛نکن یکمک منیز  انسان    ت یشخص   یهااز جنبه   جاد یاست که در 
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و نقش آن    هارؤیا   تی اهم   ،یقبل شدۀ  مطالب گفتهاز   بی ترت   نیبه ا.  تر استفعال  ت،یشخص
وجود    یگر ید  ارِ یبس  ِی نظر   یکردهایبدون شک، رو  و  شودیروشن م  کاویروان در عرصه  

 1« .خواهند کرد ییخودنما ندهید که در آندار 

ـ چه بسا  بررسی این موضوع استفصل،  که هدف این  ـان  شناسرواندید  از    هارؤیا  تیماه
بر    د،یفرو  نسبت به   نگیو  یپژوهش میان رویکرد    اختالفات تمرکز بر    قیتر، از طر شکل بزرگبه 

ا   اساس ا   ؛علم روشن شود  ن یسابقه در    ی هادر نوشته همواره یونگ  است که  ای  نکته   نی و 
  ها رؤیا»که  بوده باشد    دیتصور فرو  نیاختالفات، ا   ن یا   نی از بارزتر چه بسا  کرده است.    انیخود ب 

 . ستین  «شدهسرکوبآرزوی کردن برآورده جز   ی زیچ
 :دیگوی م نگ یو

زمان» ا  یهااز  به  رؤیا جز    نیدور،  که  پرداخته شده است  خیالِی  کردن  برآوردهتصور 
  الت ی د که تمانوجود دار   ییها رؤیا  که  درست است  .ستیشده نسرکوبو آرزوهای    التیتما

در    تواندیکه رؤیا نم وجود دارد    ی زیچآیا    ی ول  ،د نده یشده را نشان م سرکوب  یهاو ترس 
مقتض را    یزمان  رؤیابنشان  آن  حق  هادهد؟!  برمی  یقیااز  گر دارند  پرده  آن  یزیکه    ها از 

از    ، ستین تخ  ی،فلسف های  داوریو  و    ، هانقشه  ، هایادآور ی  ، انهیوحش   التی توهمات 
رؤیا   یحت   ی،رعقالنیغ  یهاانتخاب  ، هاییشگویپ د  ،( یپاته)تل   یارتباط   یهااز    گر یو 

هرگز  کنند. الزم است یک نکته را  دانند صحبت میها را میفقط خداوند آنکه  یی  زهایچ
نکن زندگ  یم ین   تقریباً ما  :  میفراموش  حالت   یاز  در  را  گاه(  یعنی  ) «  پنهان»  یخود  ناخودآ

گاهاتو یم ما  . این ُبعد مخفی است  مخصوص و رؤیا زبان  میگذرانمی »ذهن  را روزانه    ینیم آ
که به مثابه  وجود دارد    یپنهان   جنبۀ شبانۀ فعالیت روانِی سوی دیگر،  بنامیم؛ در    ی«انسان

احالم :  شانیپر   ی هارؤیا» شده  هستند   «اضغاث  ثابت  پنهان که  است  .  از  فقط    ،جنبۀ 
محتمل است   اریو بس  ،ست هانیاز ا  شتریب   اریبلکه بس  ؛شودینم لیها تشکو ترس   التیتما
  ن ی که ا  طوریبهرا در خود پیچیده باشد؛    زندهاشکال  و  انبوهی از محتوا    2، پنهان ذهن  که  
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  ، و با تمرکز   ؛ردیگیدر برم   یگاه است که آ   یزیآن چ  ـ از  شتریب  یحت   ایـ  یمساو   ،محتواها
 1«شوند. می  زی، متماکردنو دور نییتع

ۀ  جیو در نت   ی،نیبه فرهنگ دیونگ  التزام    نگ،یوو    دی فرو  تمایز مهم میانبه نظرم وجه 
ب عوامل    شتر یبازگرداندن  و  اضافه اسباب  آن،  از  بعد  و  ناخوداگاه  بر  به  روح  صفات  کردن 

گاه است متعالی  پنهان  زوایای  و    هارؤیاهای  پتانسیل   یتر را برا قبول قابل  هایی  علت تا    ، ناخودآ
تولن یا از   ؛دهد ب  ائهار   بسیارش  دارد  اعتقاد  »ُبعد  به    ها رؤیا  یوابستگ دلیل  به ـ   ها رؤیا  د یرو 

گاه گاهانۀ بخش  دی تول ازباالتر   ییبه غنا ـ« ناخودآ  . رسدمیانسان آ

 : دیگوی م یسالمه موس دکتر

  مان ی ا  ماورایی  یازهیبه غر   یول   ،کند یعمل م   دیبه روش فرو  ی،سئیاستاد سو  ،نگ»یو
قدرت را  آن  و  رؤیا  داند یم  یاصل   یدارد  خاطره  هاکه  او  را  بروز  و    کندیم   جادی ها  باعث 

مالحظه    فرهنگ باستانیو    ینید  یهاآن را در اسطوره   تأثیرما  و    شودمی  یروان  یهایمار یب
به دو   ی که دارندعتیطبنظر او مردم را از  رایز  ؛دارد دیفرواختالف دیگری نیز با   کنیم. اومی

تقس افراد  کی   :کندیم   میدسته  درونکه  هستند    یدسته،  محنگری  با  پاسخ    طیبه 
هستند    یگروه   گری و دستۀ د  ؛گردانندبازمیرا  ها  اندیشهد و  نکن یفکر ماین دسته    ؛دن دهیم

  ن یاتوجه به    از نظر او،  .دن گذار یم   تأثیر   ط،یو در مح  کندیم   تیفعال گرا  صورت عملبهکه  
 2« .است یضرور الزم و  ،رؤیا  ریتفس ای ماریب وجه تمایز، هنگام معالجۀ 

  را یز ؛  کندی اعتراف موی  ار  انتشار افک   ه ببا اکراه    ، فروید موافق نیستبا    نکه یا رغم  به   نگ یو
جوامع  در  چه بسا    که شکل داد    ی فکر   ی انقالب،  انداخت  انیفکر خود را به جر ت  ی وقت  دیفرو

  ینی در یغ  یشیگرا   د یکه فروچرا   است؛کرده    جادیا یک دگرگونی    ش در زمان خود  یغرب  ینید
  ها رؤیاقطعًا  و    ، را به خود جلب کرده بود   ی غرب  ۀ از جامع  یتوجه اقشار بزرگدر نتیجه  داشت و  

و حتی    تناسبی ندارد   ینید تفکر  با    د،یجد   یروانرویکرد  .  داشتنداعتقادات  نیز سهمی در این  
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داردبه  قرار  آن  با  تضاد  در  کامل  به طور  در  ؛  بمباحث  خصوص  و  مربوط  نفس  و  روح  ه 
گیرند. به همین  رؤیاها در خط مقدم آن قرار میو    اعمال معنوی، از    یار یبس  ی برا بودنش  مرجع

 یده است. نام  1« بدون روان یشناسرواندلیل یونگ آن را »
 :دیگوی م نگ وی

هشدار  تنها    ،پروتستان آلمان  یسای. خروج از کلمیا دهیرس   یخطرناک   ر یمس   بهما    اکنون»
به   قیتشوصرفًا  کند که  گوشزد    نید  انمردباید به  نبوده است که    یار یبسهشدارهای  از  

آن هدفی را که آنها به دنبالش هستند    ،نیکو  یانجام کارهااقدام به    یحت  اآوردن ی  مانیا
  ن یاز مردان د یار یاست که بس ای شگفتی واقعًا جو ...  کندبرای انسان مدرن برآورده نمی

  »انگیزۀ کنترل«   دربارۀ   «دلر»آ ۀ  ینظر   و   «یجنس ۀ  رابط»  دربارۀ  د یفروۀ  ینظر   از  خواهندیم
آمیز  موضع خصومت  ،انی روح  یهادر برابر ارزش   ،هیدو نظر   نیا  نکهی اوجود  با    رند؛یکمک بگ

  در هستند.  «بدون روان یشناس روان» ـمان طور که گفتمهتا آنجا که این دو نظریه ـ ؛دارند
غنی از معنا، واقعًا    ۀدرک تجربوجود دارد که بدون  برای درمان    ایرویکردهای منطقیواقع  

دلر  آ و    دیاز شاگردان فرو  ی ادیپزشکان امروز، تا حد ز از روان  یشتر یو تعداد ب  کنند؛تغییر می
  قت یو در حقاستدالل معنوی قرار دارند؛  دور از  به  ، ناچاربه  ماران یاکثر ب   یعن ی  ن یو ا،  د هستن 

آن   باشددر اعماق جانش محقق شده  و معنوی    انیروح  یهاکسی که ارزش چه بسا   به 
  ی پروتستان  ییاروپا ی کشورهاامروزه که ی ـشناس روان علم . موج توجه به نکند چندانی توجه 

از آن است که عقب  ـدرنوردیده استرا   این موج  فراتر  و  از    یبا خروج عموم نشینی کند؛ 
یک  بار،  کیرا تکرار کنم که  یزیچ. چه بسا من حق داشته باشم ستشده اهمگام  سایکل

  ی کنند ول یپزشک مراجعه مروزها به روان  ن یمردم ا  :ه است گفتبه من    ی تستانپرو  شیکش
 2« .کنندیی مراجعه نم ن یمرد دیک  به 

  و   ،کندی مبرخورد    امور  با  ی عمل  یشکلبه   و  ، نگاه   امور   بهبینانه  بسیار واقع   ، نگ وی   روایناز
  د، یفرورویکرد    با اش  فکری  اختالف   د وجو  اب  وگرایشات گستردۀ مردمی،    لیدلبه   را   ج ینتا   آن

 
 علم نفس بال نفس. )مترجم(: متن عربی. 1
 . 221و   220تحلیلی، یونگ، ص  شناسیروان. 2



 رؤیاها از نگاه علم و دین ........................................................................................ 68

 پذیرد. آن را با اکراه می

 :دیگوی م نگ یو

به    یجنسسبک علّیت  با    یروان   یهایمار یب  یبرا  دی فرو  ریکه تفس   یع یوس»مقبولیت  
است، آورده  م  دگاهید و    دست  که  روان  دی گویاو  لذتعمدتًا    یحوادث  کودکانه    هایبه 

  ی ادیز   های زیچ   کندیالزم م  شناس روانیک  ست، بر  ها لذت  نیبه ا   یو پاسخگردند  بازمی
  ا ی  لیبا م   یادیز موافقت    ،احساس تفکر و  طرز    نیا  دهدیاو نشان م  دگاهی. د اموزدیاز آن ب

  گر ید  یهاها و زمانمکان  در   ، دی فرو  هیاز نظر   ی که جدافراگیری دارد   نسبتاً جریان معنوی  
 1« .استنقش بسته   ی،ار ی بسهای ذهنو در 

 « دی فرو »   با   « نگ »یو  اختالف 

جمله  و از  اند،  با یکدیگر دچار اختالف شده  یار یبس  مسائلدر  طور کلی  به ان  شناسروان
اختالف میان    مسائل اختالف آنشناسروان  ن ی تر مهم اساسِی مورد  تع ان،  در    ای معن   ن ییها 
منش  یروان  یرو ینواقعی   گاه)  آن   أو  ناخودآ ضمیر  یا  ناهوشیار،    ن یا   3. استبوده    (2ذهن 

 
 . 81تحلیلی، یونگ، ص  شناسیروان. 1
 »اللبید«. )مترجم(: واژۀ عربی. 2
« )ذهن »لبید  یفدر تعر نوین    شناسی روانـزیستعلم  دانشمندان نامِی  سه  »میان  :  یدگوی م  یدکتر سالمه موس.  3

است که به دنبال لذت خود است و به عرف و عادت  یجنسیزۀ غر همان  ید،از نظر فرو: وجود دارد ناهوشیار( اختالف 
  ین و در ا  یزد،گر یم  کودکان  هایبه روش  و یا   شود،یم  یدترشد   یا   ،سرکوب شود  یامحبوس    یو وقت  کند،ینم  یتوجه

گاه،:  یدگوی م  «دلر»آ  ولی.  دکنیم  یجاد ارا  ها  یماریانحرافات و ب  ت دوم،حال  یبه قدرت به روشتمایل    ضمیر ناخودآ
در جهتی درست   یا   شودیم  شناخته شده  ِی روان  یهایماریبباعث بروز  سرکوب شود    یوقت  یلتما  ین نادرست است و ا 

ضمیر :  یدگویو مبیند  یدگاه را در کنار یکدیگر میدو داین    یونگ  یول   ؛کندمینابغه  تبدیل به  را  خود  صاحب  برعکس،  
ناهوشیار، ذهن  یا  گاه  تما  یجنس یزۀ  غر همان    ناخودآ با  که  به  یاست  آمترقی  ل  نفر  است.  شده    یختهدرهم  سه  هر 

گاه  با  ترقی و پیشرفت  امکان    یندگویم و انحراف    یماریکرد و به بتنزل    توانیبر عکس مدر جهت    یا  ،وجود داردناخودآ
 ( 31 )صید«. رس یس جن
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و  بوده ها نارسا مقدمات پژوهش  زان،یتا چه م دهدینشان مبنیادین  ۀ  یقض یک اختالفات در 
  ت ی از واقع  دور به و صورت حدسی  به هم   جهی رو نتن یا از   ؛نداشته استوجود   نظراتفاق   هابر آن 
بود  قت یو حق مثل  ـ   باشد   ی و پنهان  ی بیغ   خطوطش  شتر یکه ب  یا ه ی قض   دربارۀحال    . خواهد 

و  وضعیت    ـها رؤیامسئلۀ   بود؟  و    ت یماه   صی در تشخچگونه    اتاختالف این  چگونه خواهد 
  ص یو تشخ توضیح اختالفات را در  ن یاز ا  یرو برخن یا ؟ از شدآن منعکس خواهد  ی هامحرک 

تا آنجا که دچار چنین  ـ ه  شد  ش گرفتار   ها رؤیاۀ ی در قض   شناس روانکه دانشمندان   ییهانقص 
 . کنمیم انیب  ـاندسردرگمی و آشفتگی شده 

از    یک ی د یو شاکند  نمادها رعایت میها بر  رؤیا و داللت  ر یتفسرا در    ی ار یبس مسائل   نگ یو
  ؛ دار و پروتستان بودن ید  ی او مرد   ؛ باشد بوده او  زمینۀ مذهبی متفاوت  پیش ،  علل این کار وی 
در  وی  ،  حال  نی با ا   لیو   ؛اختالف داشت   د یبا فرونیز    مارانی در روش درمان ب عالوه بر اینکه  

  ها رؤیابه عرصۀ  که  هنگامی  ـ شناس  که همۀ دانشمندان روان  شودمعضلی گرفتار می همان  
طور کامل به عجز و ناتوانی  به ها را  آنو  شوند،  رو میروبه بودن رؤیا  نمادین و با  گذارند  پا می 

اعتراف مبه   نگ یو  اما  ؛ ندا ه شد  ش گرفتار   ـکشاندمی از درک تفسیصراحت    ها رؤیا  ر یکند که 
 . ممکن استو حتی تفسیر رؤیا چیزی شبیه به نا  ،صورت کامل و مطلق، ناتوانبه 

 :دیگوی م نگ یو

گاه  ِی علمن  یک قانوجز    یزی چ   هارؤیا »ماهیت، کارکرد و ساختار     ق یو تطب   ی استوار بر آ
تغییرات مداوم قرار بگیرد الزم است  که    ستین و  را  وقتی می.  تحت اصالح  خواهیم رؤیا 

بد ه  ظلح  کی  یحتتحلیل کنیم   از دست  نباید  مارا هم  ناامن    ی نی زم  یبر رو   هیم؛ گویی 
  ن یبهتر چه بسا و  ـوجود ندارد  اش هدربار  ینی قهیچ ی، و ابهام جز شک رایز ـ میکن یمحرکت  
تعارض منجر  ی نباشد که به  اگر هشدار ـ  کنیمیم   هارؤیامتوجه تفسیرکنندگان  که    یهشدار 

 1« !یبفهم یکنسعی مبادا  یعمل کن ول  خواهدیطور دلت م  : هراین است که ـشود
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؛  کندیاعتراض م  شمارانیب در برخورد با    دی فرو  یدرمانچهارچوِب  به روش و    نجای در ا   نگ یو
زمینۀ عملکرد خودش  که در    میکنی باتجربه صحبت م  یپزشک   دربارۀ  نجایما در ا   در حالی که
گاهاز تجربه و     م ی بنگر   یاجتماعدیدگاه  اتهام از    نی ا اگر ما به  .  برخوردار بوده استبسیاری    یآ

قرار    دیفرو  گاهیجازیرا  ـ جایگاهی  چنین  سطح  باالترین  در  وی  تحلیلی  رویکرد  گسترش  و 
اطمی سطحچنین  در  آن هم    یاتهامیا  نقد  چنین    ـداشت به  دربارۀ  کامل    نانی ،  آنچه  وی 

نظر  از نقطه   ،شمارشبی   روانیو پ  دی در برابر فروتا  است    او آمادهاینکه  و  کند  می اشاره    دیگویم
اعصاب اشاره    مارانی بنادرست    یدرمانروش  اتهام به    نیا که    خصوصدفاع کند؛ به خودش  

ها منجر  انسانای از  یافتن زندگی عده جای درمان، به پایان چه بسا ممکن است به و    کندیم
 شود.

 : دیگویم خود  در کتاب  نگ یو

«  ل یتحل»  پایانفقط با  شان  واقعی بیماریعلت    ی هستند کهعصب  ان مار یاز ب   یاهتسد»
وجه هیچشان بهو علل بیماریکه اسباب    دندیگری هم هست   ۀتسدو  ،  شود میمشخص  
و   ،میبه آن اشاره کردتر  پیشگرداند که  یبازم   دیفرو  دگاهیما را به د  نیو ا  ؛شودیشناخته نم

گاهانه، عوامل  بهباید    ماریدرمان ب   یبرا به این صورت است که  مفاد آن   وجود  بهصورت آ
مای  آوردنده او  اضطراب  به  منجر  شود..  شودیکه  حل  .  شناخته  برای  دیدگاهی  چنین 

در گذشتۀ ل روانی  اختال   لیدال در آن،  که    شودیدرمان م برای    یروشله، منجر به ایجاد  ئمس
به این پرسش  و    ست؟یچ علت  بپرسد:  همواره باید  پزشک  بنابراین    شود؛می  ی بررسبیمار  

  مار یب آسیب به  باعث  ، این رویکرد  اوقاتدر بسیاری  و  دیگر که »برای چه؟« توجهی نکند؛  
)بیمار(    رایز   ؛شودیم استوی  ـ  ناچار  خود  حافظۀ  سالدر  طول  در  بسا  چه  به    ـ هاو 

  ص وصخ  ردکه    یدر زمان آن هم    ؛بپردازد  شایدر کودک مشخص    یاحادثهوجوی  جست
 1« .دوشمی  یانگار سهل یآور طرزی تأسفبهفوری، و  تی پر اهم اریبس  موضوعات

م  نگ یو  سپس که  یاضافه  کارکند  حیطۀ  ،  این  دارد،   ها رؤیادر  ا   قرار    امکاِن   ن یو 
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به کشف  شود تا  منجر می  ماریب شخصی  شده در این رویکرد بیشتر به کشف امورگرفته نظردر 
  « دیفرو»روِش ِعّلی  به آوردن ی تعصب و رو   لیدلبه  هان ی و همۀ ا  و علل اختالل روانی؛ اسباب 

 . هاستدر برخورد با رؤیا
 :دیگوی م نگ یو

با  معالجه  روش  » عِ صرفًا  کهمحدودتر  ،  یلّ رویکرد  است  آن  رؤیا    فی توص  از    ا یکند 
شده  یعنی کشف علل پنهانـتنها به یک دلیل  پزشک  وقتی  و    چه اهمیتی دارد؛  یشیپر روان

  مشارکِت   ترِ بزرگسهم  را بر  خود  و چشم  داشته باشد  توجه    هارؤیا به    ـپریشیدر ورای روان
عالوه این نکته نباید از ذهن  به  ...خواهد شد  ل یامتم  ی ن یمع  دگاهی د، به ددببن   هارؤیا   ِی عمل

د  ن کن یرا مشخص نم  رنجوریروانو اسباب    ل یدال   یی وجود دارند کهها که رؤیاما دور شود  
قضا به  کلنپرداز یم  ییایو  اختالف  که  دارندبا    ید  قضیه  ب مثل    ؛این    دربارۀ   ماریموضع 

 1...« پزشک

ای فاجعه   راجع بهـ   متداول  ِی درماندر مکتب روانشده  های تأییدش روانتقاد و رد  وی در   
ایجاد    ص یو تشخ رویکرد  در  نتیجۀ سوابق نادرست    شناسان در بینی روانکه در اثر خودبزرگ 

 دهد؛ خن خود را چنین ادامه میس ـشودمی

 :دیگومی  نگ یو

با    ،کنیم طی می  لی تحلما مسیری را در    یوقت این است که  شده  ثابت  قیحقاجمله  از  »
 ؛ شده است  یپوشچشم  هااز آن  ه،یاول  یهاؤیابا ر  سهی مقا  که در  میشویمواجه م  ییهارؤیا

  ا ی ،ها از آن یپوشچشم ای ،ر ّخ أ مت  یهارؤیااستفاده از ترکیبی از بر پزشک الزم است در  یول
متهم بدر  مقاومت  ماری کردن  شا  ؛نکند  ی رو ادهیز   ،متعمدانه   به  ا  ستهی بلکه  با    ن ی است 

  پزشِک   بیترت  نیا  به .  ابدیب   تیخود در شناخت وضع  یناتوان   زانیم   ایبر   یانشانه  ت،یاقعو 
ز   ی،روان   یهایمار یب پیدا    لیتما  «ذهن  یشان یپر »چون    ین یبا عناو  ماریبردن بسؤال  ری به 

م   یدر حال  ،کندمی اعتراف  اگر  اینکه    کردیکه  خود به  اشتباه  نسبت    ماری ب  بهرا    شدارد 
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سالمدهد می و  بهتر  ا ،  بود.  بفهم   یبرا  نیتر  که  است  از  او    یآن  که  است  کسی  همان 
در درمان،   تی پر اهم اریامور بسجمله از عالوه به ؛شده استگیج  مار،ی رفتار ببودن عجیب

 .   پذیرفته باشد...در طول زمان را فهم خود بودن  کم ی گر روانلیآن است که تحل 

در    پزشک  یعنی  ؛استشده    یک جنبه مطرحاز  و فقط    ،استذهنی    یالگو یک    فهم،
پزشک احساس کرده بر او    ی حالتمثل چنین  و در    فهمد،، میفهمد ینم   زمانی که بیمار

  ، شودقانع    دهد یبه خودش اجازه نم  ماریب در این حالت    ی و وقت  ، را قانع کند  مار یالزم است ب 
بر دوش من    یدنفهم تمام باِر سختِی    یو وقت   ؛کندیتهم مم کردن  پزشک او را به مقاومت

.  داشته باشمتوجه    وجود دارد فهم من  درک و  که در  ی  است به کمبودآن    مانهیحکباشد  
  نسبتاً ای  نفهمد، مؤلفه  ایپزشک بفهمد    نکهی، اباشد درک و فهم بیمار    هبچیزی منوط    یوقت
 1« .خواهد بود تیاهم کم

کامل  شدن  قانع و عدم    ی روان  مارانیشده در درمان ب های دنبال علیه روش   نگ یوانقالب  
  یدرمانهای  ترین روش آنجا که به نفی یکی از مهم تا    ؛ابد ییو اجرا ادامه موی نسبت به روش  

بردن کار یعنی به   ؛کنندیامروز از آن استفاده مبه  تا  ای  همچنان عدهکه  شود؛ روشی  منجر می
ها آن که    مارانی به بتلقین    ق یاز طر رنجور،  روان  مارانیدر درمان ب  تلقین«شدۀ  شناخته   »روش

 . اندافته یبهبود چیز دیگری،   ا عارضه ی نیا از 
 :دیگوی م نگ یو

ذهنش نقش بسته است  که در    شهیاند  ای  هینظر یک    اساس   برتنها  پزشک    ریتفس  یوقت »
محدود    مناسب، اساساً جۀ ی به نت ش رساندن ای  ماریکردن بفرصت او در قانع ، شوداستوار می

  گذارد یم بر جای  که  ی  و آثار واقعیت تلقین    دربارۀ  یکسشایسته نیست و  ؛  شودبه تلقین می
یک  بلکه    ؛که بتوان آن را نکوهش کرد  ستین  ی زیخود چ  ۀ نوببهتلقین  فته شود؛ بله  یفر 

  تأثیر ـ ناخواسته رتصوبهـ ماریب  تیدر استقالل شخص شهیهم  یمهم است و برا صی تشخ
گاه   تی ، ارزش و اهمآزمون گر  لی . الزم است تحلگذارد یم  و  ؛داشته باشدی را باور  توسعۀ آ
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گاه  ه  بود  ی که در گذشته مخف  را   تی از شخص  یی است که اجزا   یروش  ، یمنظور از توسعۀ آ
را تم  کندیروشن م  است آن  به  دهدیم   زییو  گا و  آ نقد م صورت  عنوان یک  . بهکندیهانه 

خود را جمع کند  باید قوای  شود و او  رو  روبهبا مشکالت خود  شود  خواسته می  ماریاز بوظیفه  
تصم  و  کند  حکم  بتواند  بگ   یم یتا  گاهانه  ا ردیآ درخواستی    نی.  ککار،  از    ه است  کمتر 

است    سالحگرفتن  دست، و به نوعی دعوت برای بهستی او ن  یحس اخالق کشیدن  چالشبه
احساس میکه  ـ بگویداو  پاسخ  آن  به  باید  بهکند حتمًا    « تیشخص »بر    کامالً   طوری کهـ 

می نظر   ی،ل یتحلرویکرد  رو  نیاازشود.  مستولی  شخص  از  باالتر   ت، ی رشد  از    نیدر  سطح 
و سحر    ینوع»تلقین«  .  اندتلقین استوار شده  بر اساس که    ردیگیقرار مهای درمانی  روش 

تار   است کهجادوگری     ی هابا درخواستیارویی  ور را در    تی و شخص  کندیعمل م  یکیدر 
نم  اش یاخالق  تلقین، چیزی  درمانهای  . روش دهدیقرار  بر  مبتنی    یی هانیگز یجز جای 

  این   از الزم است  و  خوانی ندارند،  هم  یل یدرمان تحل  یبا مباد   که   ست ین  بندهیموقت و فر 
شودش رو پرهیز  از    یول  ؛ها  اجتنابپرهیز  استتلقین،  از  پزشک،  که    یوقت مگر    ؛ناپذیر 

گاه یادیز   یهاروش    نیز ها  حالت نیدر بهتر .  را پیاده کندها  آن  تواند یباشد که مداشته   ی آ
 1« .ماندیم  یباق ـیاز کاف و حتی بیش ـ یو کاف یک تلقین مخفی )ناخواسته( 

اختالف در برخورد با    جه یو در نت ـ   کاویرواندر    دیبا فرواساسی یونگ  اختالف    قتیدر حق
، در  از تکرارپرهیز    یو برا   ؛ است  یا شه یر   یاختالفو حتی  ست  هان یاز ا   شتر یب   ار یبس   ـها رؤیا

گاه«   ناخودآ ب فصل »ضمیر  پرداختاین    شتریبه    ی هاشه یاند   شتر یب  را یز   ؛اختالفات خواهم 
»ذهن ناهوشیار« یا  از    برداشت  نیاختالف در ا   نی ا   جهینت در    ؛استاز دیگران    تمتفاو  ،نگ یو

گاه« ،  هاآن  ت یو ماه   جادیو علت ا   هاآن درک  و   ها برخورد با رؤیادر چگونگی   ، »ضمیر ناخودآ
 .شودیمنعکس م
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 « دلر »آ   شناس روان   دانشمند 

  های پزشک شد و به پژوهش  1894و در سال    ،متولداتریش  م. در  1870در سال  وی  
آن را بنیان نهاده بود    1902در سال    د یکه فروانجمن تحقیقاتی  پرداخت و به    یشناسروان

کرده    سیس أت  1910آن را در سال    د یشد که فرو  ن یدر و  کاویروان انجمن    سئیر   ی و پیوست.  
به    یشناسروانرا در    ید یاستعفا داد و مکتب جد   د یبعد از اختالف با فرو  1911در سال  ؛ و  بود
 1. بنیان نهاد نگر«  فرد  یشناسروان»نام 

و   ها دربارۀ رؤیااصول فکار و  همان ا  از  بود  افته ی پرورش   د یدر مکتب فرو «دلراز آنجا که »آ
کنم  تالش میرا رها خواهم کرد و  ها  آنمشترکات    ،رون یا از  برخوردار بود؛کاوی  روان  ی مباد

 . کنم ی زم و از تکرار مطالب خوددار بپردا ، بیشتر به اختالفات  به موضوع ی غنابخشبرای 

 ها دلر از رؤیا برداشت آ 

 : دیگوی م یموس سالمه

همان    یجنس زۀ  یکه غر باور نداشت  او    .بود  نشانیو بهتر   دیشاگرد فرو  نیدلر نخست »... آ
  ی و دهد.  را شکل میاخالق  و    کندیم  جادیرا ا  هاکه افکار و رؤیابوده باشد    یاصل  یرو ین

اصل  همان  ،  و پیشرفت  و ارتقاگسترش  قدرت و    یبرا  لی تما   فتگ یم بود که    چهین نظر با  هم
ی ریشه  رؤیا   یی روینهمان    او  و  افکار  و  اخالق  ب  هااست که  آن    یها یمار یو  از  شکل  ما 

 2« .گیرندمی

رؤیاها    سخن بگوید و اینکه چرا به پژوهش و شناخت  بارهاجازه بدهیم خوِد »آدلر« در این  
 

، 2005  ،چاپ اولفرهنگی قاهره، مصر،    مجلس اعالی :  ناشر  ی،بشر   یبترجمه عادل نج   ، آلفرد ادلری،زندگ  یمعن.  1
 . 17-13ص: مقدمۀ مترجم 

گاه، سالمه موسی، ص . 2  .10ضمیر ناخودآ



 75  ................................................................................. ی علم یدگاهدر د یاهارؤ یتماه 

 پرداخته است. 

 گوید: آدلر می

بودم، پژوهش و تالش    روترین مشکالتی که من از ربع قرن گذشته با آن روبه»سخت
  دانستم که زندگِی رؤیاها با زندگِی بیداری برای درک و فهم معنای رؤیاها بوده است. من می

کنند، و اگر ما در بیداری  موازی حرکت می  طوربهتعارضی ندارد و این دو به همراه یکدیگر  
برتری میبرای  تالش  به  جویی  هم  خواب  طول  در  که  بود  خواهد  ضروری  همان  کنیم، 

دارند؛   یکسانی  هدف  بیداری  در  هم  و  رؤیاها  در  هم  افراد  همۀ  باشیم.  مشغول  مشکل 
بنابراین ضروری خواهد بود برای رسیدن به این برتری، حتی از طریق رؤیاهایمان نیز تالش  

کنم رؤیا چیزی جز محصولی از محصوالت سبک زندگی فرد  من تصور می  روایناز  ؛کنیم
(Life style) 1« .نظر وجود داشته استو این چیزی است که همواره بر آن، اتفاق ؛نیست 

همان دیدگاه »فروید« است و این دو، رؤیاها را تصویر    تقریباً رؤیاها    دربارۀدیدگاه »آدلر«  
  دربارۀ اما    ؛کنددانند که تصویر انسان روزانه را با همۀ جزئیات زندگی، منعکس میای میشبانه 

هرچند این اختالف، بنیادین نیست.    ؛نظر دارند قطعًا با یکدیگر اختالف   روش تعامل با رؤیاها،
کند ببینیم تا  ی فردنگر« تبیین میشناسروانما باید برخی مشخصاتی را که رویکرد مکتب »

 ماهیت رؤیاها را بیشتر درک کنیم:

می  فرد خوابیده  که  رؤیاهایی  »آدلر«  نظر  در از  خاص  تقاضای  یک  طبیعی  بازتاب    بیند 
  خاصشدن در صبح، با تحریک احساساتی  انسان است و این رؤیاها حتی در صورت فراموش 

برآورده می  ،در روان ما را  گاهی، آن خواسته  تا زمانی که  کننددر زمان بازگشت به خودآ ؛ و 
با سبک زندگی سازگار    در نتیجهرؤیاها، بازتاب آن چیزی است که در درون انسان جریان دارد،  

این   بیداری وجود نخواهد داشت.  افکار  افکار رؤیا و  تفاوت واقعی میان  بود، و هیچ  خواهد 
برابر گروه بزرگی    رؤیاها، تفاوت چندانی با دیگران ندارد و این دیدگاه در   دربارۀبرداشت »آدلر«  
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کند یا رؤیاهای  ها را با آنچه انسان در بیداری احساس میتوان آنکه هرگز نمی ـ از رؤیاهایی  
یا خبر  یا رؤیاهای نمونه دادننوآورانه و ابتکارها    ـمنطبق کرد  رؤیاهاوار و دیگر  های از غیب 
 شود.  دچار همان اشکاالت می

میبستبن  خودنمایی  همواره  که  دیدگاه  کند،ی  بعضی  تعمیم  و  همان  محدود  های 
ـ   طور  همان  ؛بر عموم رؤیاهاست  محتوا،کم ـ چنین  تر گفته شد که پیش که برای فروید هم 

ای که آدلر در کتاب خود »معنی زندگی« حاصل شده بود. فرضیه  اوقاتوضعیتی در بسیاری 
قبلی که علت ایجاد رؤیاها  های  گیری رؤیاها ارائه کرده است با بسیاری از فرضیه برای شکل 

 کنند تفاوت چندانی ندارد. را به امور روانی منحصر می 

 : دیگویدلر مآ

و فقط   ،مین یب یرؤیا م  ، میستین  مشکالت خود مطمئن  برای   حلاز وجود راه  یما وقت »
ها  که با آن  ییهایو در معرض سختی  واقع  یدر معرض فشارهادر طول خواب خود،    یوقت
 . ...  مین یب یرؤیا م ،م یکن   دایپ  یحل راه هانآ یو الزم است براگیریم شویم قرار میمیرو بهرو

  ک ی و تحر  ، رؤیا ساختهنندۀ یکه فرد ب  اییگزند سبک  بودِن درست اثباِت  ،رؤیا از هدف 
 1« .با این سبک زندگی تناسب دارد... که خاصی است   احساسات 

برای  دلر  شده توسط آشناسایی  مشکالت  ۀمحدودکه در  ایی را  هع رؤیاانوا دوباره  طبیعتًا  
  یم ن یبی م  را ایی  ه رؤیا  ، ما  ازی  ار یبس  کنمی م  یادآور ی  یول  ؛کنمی نمر  تکرا گیرند  رؤیاها قرار نمی 

با مشکالت    یکه ارتباط  م ی نیبی را م  ایی هرؤیا  ا ایم، ینداشته   یمشکل  اصالً   ها، از آنپیش    که
ـ  ما  ارتباطی  زندگی  نه  ک ینزدنه  ما  اند؛شته ندا   ـور د ارتباطی    و  از  نمی   پس  اینجا  در  توانیم 

   دادن« استفاده کنیم. »تعمیم 
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 ر« دل »آ از نظر    ها رؤیا   علت 

می دلر  آکه    ی«علت»اما   کند  پیش  توجیه  تا  رؤیاکشد  »  هاهدف  از  است  اثبات  عبارت 
ـ ۀ  یاز فرضساخته است«    رؤیا  نندهیخص ب شکه    اییزندگبودن سبک  ستدر  تر  که پیشاو 

 تر است!شگفت  ـتقدیم شد 

 :دیگویاو م

فطرت   وقواعد منطق    بر اساس   خواهدیکه نم  دشویمواجه م  یفرد با مشکل  یوقت»...  
کند  تأیید می یاحساسات  قیاز طر را    خود گیری  عموضآن را حل کند،    ط یمح  ت یسالم و واقع

 . زدیانگیبرم  ها واسطۀ رؤیاکه به

تناقض   دیشا برسد  نظر  زندگ روش،    نی ا میان    یبه  دارد،  ب  ی و  وجود  هیچ    ی ولیداری 
نیتناقض   کار  در  وقتی  ستواقعی  ب.  حال  در  انجام  ما  کاری  چنین  نیز  هستیم  یداری 

خواهد در رویارویی با آن،  که نمیشود  میمواجه    یبا مشکل  یشخص زمانی که    دهیم؛می
با   ،خودمتداول    یزندگسبک  بردن  کاربا بهدارد    ل یبلکه تماببندد،  منطق و حکمت را به کار  

شیوۀ  تا  بندد  به این ترتیب او هرچه را که در توان دارد به کار می  ؛شود  روبه رومشکل  آن  
  ی هدف فرد یوقت عنوان مثالبه  ؛نشان دهدکننده  نعرا قا  کند و آن هیرا توج  شخود  یزندگ

مشارکت    نیگرابا د  ا یکند    ار بدون آنکه ک  ، باشدممکن  روش    ن یتر ساده  ا به پول ب  دنیرس
در   ؛است  «قمار»  ر کندطوخ  شکه ممکن است به ذهن  یزیچ   نیاول  ،داشته باشد   یفعال
  های انیاند و دچار ز داده  از مردم پول خود را در قمار از دست  یار یبس   داندیکه م   یحال
  او   کند؟میپس چه    ؛ودش  و توانگر  ازینیسرعت ببهتمایل دارد  او    یول  ؛اندشدهی  د یشد   یمال

  ار یآوردن سود بسدستن بهاکه به او امک  کندیتصورم   یت یرا در وضع  ش خودبا پیشگویی،  
ی که  زیرا او با ثروت  ؛کندزندگی میاشراف  خرد، و مثل  ای مجلل میُدُرشکه  ؛ مثالً دهدیرا م

را    دارد احساساتی  است  توانسته  این تخیالت  از طریق  او  است!  برای همه معروف شده 
کردن بعضی دهد و برای برآوردهمی  جزیرا شجاعت به خر   ؛راندبرانگیزد که وی را به جلو می

بینیم که او از منطق و فطرت سالم، شود؛ و در نهایت، میاز این تخیالت دست به کار می
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 1«. زندقمار میشود و دست به دور می

های  چه بسا این فرض »آدلر« درست باشد که برخی از رؤیاها، بازتاب تمایالت و خواسته 
ولی این فرض او که رؤیاهای مربوط به آن تمایالت، مخالف    ؛ معینی در انسان بوده باشند

های سالم  نوبۀ خود در انسان منطق یا فطرت هستند همیشه درست نیست. چه بسا فطرت به 
بسیار  و در نتیجه فرضیۀ او هرگز درست نخواهد بود، مگر برای عدۀ    ،تمایل شدید باشد یک  

کند مردم تا حد دشمنی میان »فطرِت  پوشی از آن است که او تصور می کمی. این با چشم 
هستند منفعل  دارند«  تمایل  آن  به  که  خود  زندگی  آن  »سبک  با  منطق«  و  مردم،  سالم   !

شان، رنگ نظام و منطق و  ها زندگیدهند و بسیاری از آنبسیاری را تشکیل می   هایطیف 
گیرد. حال آیا فرض وجود چنین مخاصمه و عداوتی، حتی در میان  فطرت سالم به خود می 
 این افراد، درست است؟ 

 گوید:او می

  از   سالم  فطرت  و  منطق  و،  سو  یک  ازرؤیا    فرایند»همواره یک وضعیت مخاصمه میان  
  خود   ساساتتأثیر اح  تحت  ندارند  دوست  که  افرادی  دید  خواهیم  و،  دارد  وجود  دیگر  ویس

انجام شود، اغلب    علمی  روشیشان به  زندگی  در  چیزهمهاند  کسانی که مایل  وقرار بگیرند  
 2.« بینندنمی رؤیا اصالً ها بینند؛ تا آنجا که بعضی از آنرؤیا نمی

رؤیا    مردم ۀ  همدانیم  می  ؟ه استآوردبه دست    کجا   از   را   نتیجه   این شوم او  بنده متوجه نمی 
که بیمار    مگر کسی  ،شده است و فردی نیست که رؤیا نبیندبینند و این از نظر تجربی ثابت می

توان گفت این است که بسیاری از  ای شده باشد. نهایت چیزی که می بوده، یا دچار عارضه 
صبح  در  را  خود  رؤیای  به  مردم  نمی هنگام  که  یاد  دارد  بسیاری  علمی  دالیل  این،  و  آورند، 

 ها خواهیم پرداخت.های بعدی به آنالله در فصل شاءها پرداخت؛ و ان توان به آنمی
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تالش می  ما  است که  استوار  اساس  این  بر  رؤیاها  از  »آدلر«  فهم  اساس،  این  کنیم  بر 
خودی، یا خواب بهصورت خود ، به دادِن خودخودمان را فریب بدهیم! پس هر رؤیا، تنها فریب 
برای همان هدف است )هیپنوتیزم(  باعث    ،مغناطیسی  ایجاد کند که  را  تا فضای مناسبی 

 شود ما آمادۀ پذیرش موضع معینی شویم.  می

 دیدگاه آدلر دربارۀ منادها 

شوند. آدلر چگونه  ؛ تصاویر یا نمادهایی که در رؤیاها وارد میماندمهم باقی می   نکتۀ یک  
 کند؟  ها را در رؤیا تفسیر می بر اساس دیدگاه خودش، کارکرد آن

 گوید:او می

که   چیزی  می»نخستین  برگزیدهمالحظه  و  معین  مجموعۀ  و   کنیم  تصاویر  از 
کردیم. وقتی فرد در گذشتۀ    بیانقباًل    تر گفته شد، و این انتخاب را هاست که پیشحادثه
ت برگزیدهمل میأ خود  و  معین  آن  کند مجموعۀ  همۀ  میان  در  را  حوادث  و  تصاویر  از  ای 

»برتری در  را  او  نهایی  تچیزهایی که هدف  مییید کند جمعأجویی«  این  آوری  نماید. پس 
به همین ترتیب وقتی ما رؤیا    گیرد. هدف نهایی، همان چیزی است در حافظه شکل می

یید، اثبات  أت  را  هاکنیم که سبک زندگی ما آنرؤیا را با تصاویر و حوادثی بنا میآن    ،بینیممی
ها و مطالبات سبک زندگی ما را وقتی که با مشکلی  کند؛ و نیز رؤیاها، خواستهو توجیه می

 کنند. شویم آشکار میمواجه می

ْبک و روش "این مجموعه از تصاویر و حوادث، همان چیزی است که معنای   زندگی  س 
آشکار می(  Life Style)  "ما بهرا  آن  دربارۀخصوص  کند؛  با  که  فعلی  مواجه  مشکالت  ها 

. پس اگر  کندها و روش خاص خودش را طلب میهستیم. سبک زندگی در رؤیا، خواسته
ناگزیر باید به منطق و فطرت    ،خواسته باشیم به روشی عملی، بر مشکالت زندگی فائق آییم 
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 1« .دهدولی سبک زندگی ما عاملی است که اجازۀ این کار را به ما نمی ؛سالم پناه ببریم

اساساگر »ترجمه« ]صرفًا[   رؤیاها چیز    بر  در  باشد هرگز  بوده  قبلی  یا حوادث  تصاویر 
 کند: گونه که آدلر توصیف میدی وجود نخواهد داشت؛ زیرا رؤیا آنجدی

 « .»هرگز چیزی در رؤیاها پیدا نکردم که با خصوصیات و رفتار فرد متفاوت بوده باشد

توجیه و تفسیرناپذیر باقی  قابل رؤیا، بسیاری از رؤیاها را غیر   دربارۀ چنین دیدگاهی  طبیعتًا  
با    بییندۀ رؤیا جدید که  رؤیاهایی که با تصاویر و نمادهای    خواهد گذاشت. در این صورت ما با 

متعلق به آینده هستند، چه خواهیم کرد؟!    شان نشنیده است یا مثالً ها آشنا نیست یا درباره آن
های فنی یا ادبی یا  وسیلۀ نوعی از ابداعشود فرد بینندۀ رؤیا به رؤیاهایی که باعث می  دربارۀو 

شده، که همه  شده و ثابت ای است شناخته و این پدیده باشد ـ   جهشی رو به جلو داشته   علمی 
 ـ چگونه این پدیده، با روش آدلر در تعمیم گفتمان باال تطابق خواهد داشت؟!  به آن اقرار دارند 

است    بستیهمان بن   تقریباً شود و  بستی بزرگ برای آدلر محسوب می بنده معتقدم این بن 
تعمیم  روش  )یعنی  بود  شده  گرفتار  آن  در  فروید  او  از  قبل  از  که  بعضی  آدلر  ولی  دادن(؛ 

 ـ پشت سر گذاشته است. تر بیان کردیم ها را پیشکه بعضی از آناشتباهات فروید را ـ 

 اختالف آدلر با فروید 

 نویسد: « در نقد دیدگاه فروید در تعامل با رؤیاها می »آدلر

با    ؛ توان آن را به روش علمی فهمیداست که می  فروید، رؤیا دارای معنایی   دیدگاه»از  
عنوان  روش فهم فروید از رؤیاها، ما را از رویکرد علمی، بسیار دور کرده است؛ به حال، این 

  بر اساسکه ذهن در طول ساعات بیداری    مثال این اسلوب، وجود تفاوت را میان الگویی
گیرد، و او به این  گیرد فرض میکند با الگویی که در طول خواب در پیش میآن عمل می
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داده است قرار  متضاد  موضعی  در  را  گاهی  ناخودآ و  گاهی  آ و   ؛ترتیب  قواعد  او  همچنین 
وانی ندارد. به نظر من  خقوانین خاصی برای رؤیا در نظر گرفته که با قوانین تفکر روزانه، هم

های غیرعلمی را اصالح  گیریما باید وجود موضع  ،شودوقتی مانند چنین تناقضاتی پیدا می
 1« . کنیم

های فروید، به آن اشاره، و آن را  ای است که طی پرداختن به اندیشهو این همان نکته 
 »اسکیزوفرنی« توصیف کردیم. 

 کند: آدلر اضافه می

شدت  به  ابتدایی و فیلسوفان گذشته، تمایل پرداختن به مفاهیِم های  سان»در تفکر ان
اینکه این مفاهیم متضاد و مخالف یکدیگر هستند. این    ا ب  ؛کنیممتناقض را مشاهده می
اهده  روشنی در افرادی که دچار اختالل روانی هستند مشتوان بهدوگانگی در تفکر را می

که اعتقاد   طور  همان  ؛بسیاری اعتقاد دارند چپ و راست، متضاد هستند  هایکرد. انسان
ها مفاهیمی متضاد  این  ۀ دارند مرد و زن، سرد و گرم، سبک و سنگین، و قوی و ضعیف، هم

  صرفاً ها  علمی میان این زوج از معانی، ضدیتی وجود ندارد و تمامِی این  دیدگاههستند. از  
هایی نسبت به دوری یا نزدیکی از یک مبدأ خیالی  میزان  بر اساس که    هستندهایی  عالمت

متضاد   ها ضرورتاً اند. پاک و شرور، طبیعی و غیرطبیعی، عادی و غیرعادی، اینمرتب شده
لۀ خواب و بیداری، و افکار رؤیاها و افکار بیداری، بر این  ئای که به مس نیستند و هر نظریه

 2« .غیرعلمی خواهد بود اساس که متضاد با یکدیگر هستند بپردازد،

م از طرف مردی  آن ه  ،کردن فروید به اینکه روشی غیرعلمی داردبه نظر بنده مسئلۀ متهم 
به دقت بررسی   است  فروید، الزم  و در زمان خوِد  ، و در همین حد  شودبا چنین جایگاهی 

 شده است. فروید بسیار پذیرفته   تر دیگری مطرح شود؛ زیرا نظریۀ؛ بلکه نقد قوی گرددمتوقف ن
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 گوید: آدلر می

کند مشکل دیگری پردازی میرؤیاها نظریه  دربارۀ»در رویکردی که فروید بر اساس آن  
دهد و به این ترتیب رؤیا را از  زمینۀ جنسی قرار میوجود دارد؛ فروید همۀ رؤیاها را در پس

فروید درست بود قطعًا رؤیاها    دیدگاه  کند. اگر برخوردها و رفتارهای افراد عادی متمایز می
عنوان یک کل. حتی کسانی  نه خود فرد به  ،باید تعبیری از بخشی از شخصیت فرد باشند 

برای بیشتر رؤیاها باور دارند مشاهده  پسکه نظریۀ فروید را مبنی بر وجود   زمینۀ جنسی 
فروید امکاِن رؤیت آثار    اند که این دیدگاه برای تفسیر همۀ رؤیاها درست نیست، و خودِ کرده

گاه را در هنگام مرگ پیشنهاد داده است.  خواسته  های ناخودآ

تالش  جز  به حلرؤیاها  رسیدن  برای  این    هایی  به  و  نیست،  زندگی  سادۀ مشکالت 
می آشکار  فرد  در  را  شجاعت«  »نقصان  دیدگاهی  ترتیب  فرویدی،  دیدگاه  این  ولی  کند؛ 

ـ ارائتمثیلی  مدل  ۀبرای  اسیک  و چگونگی  ـ  فرد  واقعیت شخصیت  به کشف  را  ما  و  ت، 
و به این ترتیب ما خواهیم دید    ؛کندشدن شخصیت او بر رؤیاهایش نزدیک نمیمنعکس

که فروید هم ایمان دارد، خوِد رؤیا مهم    طور  همانزندگی رؤیاها از زندگی بیداری جداست؛  
 ستند.  این رؤیا قرار دارند مهم ه ولی افکاری که در پِس  ، نیست

علم   فردنِ شناس رواندر  میی  مشابهی  نتیجۀ  به  ما  کامل    ؛رسیمگر،  را  چیزی  ولی 
گاهی شخصیت،  فرویدی از نقصانش رنج می  کاویروانکنیم که  می برد؛ و آن، اعتراف به آ

 1«.افکار و کارها و سخنان اوست بافرد وحدت  و 

کشاند؛ دو  بست می زیر، به بن  سؤال با زیرکی خاصی، مکتب فرویدی را با ارائه دو    و آدلر
 کشاند که هیچ جوابی برای پیروانش ندارد. میبستی ی که رویکرد او را به بن سؤال

 گوید: آدلر می

های مهم پرسشبه  گفتن او  توانیم این نقص را در نظریۀ فروید، هنگام پاسخ»و ما می
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  درک معنی رؤیا، مالحظه کنیم؛ مثل:  و حساِس مخصوِص 

 هدف از رؤیا چیست؟  

 بینیم؟ چرا رؤیا می

دهند: »برای  گونه پاسخ میت اینسؤاال این    بهکاو )پیروان مکتب فروید(  ناپزشکان رو 
 پذیر نیست«؛ اشباع تمایالت فردی که در واقعیت امکان

کنیم  رؤیا را فراموش می  دهد. وقتی ولی این پاسخ همۀ جوانب این پرسش را پاسخ نمی
  ، بینند ها رؤیا میتوانیم آن را درک کنیم این اشباع چه معنایی دارد؟ همۀ انسانیا وقتی نمی

توانند رؤیاهای خود را درک کنند؛ حال اگر ما میان زندگی رؤیاها و  ها میولی اندکی از آن
آورد؟ این اشباعی که رؤیا  زندگی بیداری جدایی بیندازیم، چه لذتی از رؤیا به دست خواهیم  

می ارمغان  میبه  باقی  رؤیاها  دنیای  همان  در  عالم  آورد  در  رؤیاها  ترتیب  این  به  و  ماند 
 شوند. فایده میبیداری، بدون هدف و بی

و فرد بیدار، هر دو یک شخصیت هستند و بر این اساس،   علمی، بینندۀ رؤیا  دیدگاهاز 
این شخص، هم برای  و خواب،  بیداری  رؤیاها در هر دو حالِت  از  زمان  الزم است هدف 

 1« . کاربرد داشته باشد

که آدلر به نقد این موضوع پرداخته است، دقیقًا به این موضوع اشاره  همان طور  ما نیز  
به  چ حالتی علت رؤیاها را صرفًا »تمایل و آرزو« تصور کرد،  توان در هی کرده بودیم؛ پس نمی 

زیرا او از فهم    ؛و چه بسا این تمایل برای او آشکار نشود   ؛کندآن صورتی که فروید مطرح می
در حالی که او   ؛ـ ناتوان استاوقاتاگر نگوییم در تمامی  ـ  اوقاتنمادهای رؤیاها در بیشتر  

 است! کاویروان ویل در ای چنین عریض و طصاحب نظریه 

ها استوار  پردازد که نظریۀ فروید بر آن های اشتباه و بسیار خاصی میسپس آدلر به پایه 
ای تعمیم داد که همۀ حاالت را در بر  عنوان نظریه توان آن را به طوری که نمیبه   ؛ شده است
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 بگیرد. 

 گوید: آدلر می

توانیم در او، ارتباط میان آرزوهای فرد در  »نوع خاصی از انسان وجود دارد که ما می
ـ مشاهده کنیم. این نوع خاص، کودکی  عنوان یک کلبهرؤیاها را با شخصیت این فرد ـ

می پرسشگری  حد  از  بیش  که  قبیل  است  این  از  سؤاالتی  همیشه  نوع،  این  افراد  کند. 
 پرسند:  می

 خواهم، به دست بیاورم؟ چیزی را که می توانمچگونه می

 یا ... 

 تواند به من بدهد؟ چیزی میزندگی، چه

هوس  و  هوا  ارضای  دست،  این  از  جستافرادی  رؤیاهایشان  را  در  خود  وجو  های 
دقت  و اگر ما به  ؛دهند و این کار را در هر جزئی از اجزای رفتاری خود، انجام می  کنند می

را بررسی کنیم، می به  بینیمنظریۀ فروید  بر  این نظریه  بنا  شناسروانطور کامل  ی کودکی 
االطاعه  کند تمایالت او، دستوراتی واجبوجوگر است و احساس میشده است که جست

ها در تعارض با این  نگرد که وقتی وجود آنای میگونهیگران بههستند؛ یعنی کسی که به د
حق وجود ندارند. چنین شخصی مانند کسی است که   تمایالت و شهوات قرار بگیرد، اصالا 

 پرسد: »چرا باید همسایۀ خود را دوست بدارم؟ و آیا همسایۀ من هم مرا دوست دارد؟« می

به  آنچه گذشت  نتیجهاز  این  به  فقط  کاویروانرسیدیم که    طور خالصه    بر اساس، 
پژوهِش شخصیت کودک کنجکاو بنا شده است؛ ولی این در حالی است که تمایل فرد برای 

کند در تالش برای  ای است که فرد سعی میها جنبهاشباع آرزوها، تنها یک جنبه از میلیون
عنوان محرک اصلی  توانیم این جنبه را بهجویی« محقق کند؛ و ما نمیرسیدن به »برتری

 1« .شده از شخصیت بپذیریمبرای همۀ تعبیرهای صادر

 
 . 141معنی زندگی، آدلر، ص . 1
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اعت شخصیتبنده  از  یکی  سوی  از  معتبر  گواهی  وجود  با  دارم،  علم  قاد  اصلِی  های 
ـروان متهم شناسی  از  روانبعد  نظریۀ  پژوهش  کردن  اساس  بر  تنها  اینکه  به  فروید  کاوی 

ک است شخصیت  شده  بنا  کنجکاو  فر   ـودک  جهان نظریۀ  هرگونه  از  برای  شمول وید  بودن 
 شود.گرفتن تمامِی رؤیاها، خالی میدربر 

 ه است نوشت   1« خدا »پندار  در کتاب    نز ی داوک   چارد ی آنچه ر 

به موضوع    ی،و پزشک   تی شناخروان  از دیدگاه   یول  ، یستن   شناس روان  2، ینز پروفسور داوک
است   ها رؤیا هم و    ؛ پرداخته  که  آنجا  و  عصر  از  بهترین   بر قاعدتًا  ماست  که    اساس  نتایجی 

می  شمرده  خدا  به  ایمان  برای  غیبی  دلیلی  که  رؤیاهایی  به  پاسخ  برای  شود  دانشمندان 
تواند در جهت دعوت به عقیدۀ  ی را که میبهترین تالششود  می تصور    استدالل خواهد کرد،

تجربۀ  سمت »برهان مبتنی بر ق  ،در فصل سوم  ی و خدایی به خرج دهد انجام خواهد داد. بی
 :  است رؤیا آورده دربارۀرا  زیر سخنان   3ی«شخص 

باهوش دور   هاییادورهاز هم  یکی» و  بود،    ینمتد  یقاً من، که عم  یسانسل  ۀمعقول 
جزاکمپ  یبرا به  یک  بود.    رفته  اسکاتلند  یرزدن  دوست  شب،یمهندر  و  در    دخترش او 

از هر   ؛ صدابود یطانخود ش  ی صداتردید بیشدند که   یدار ب  یدیپل  ی چادرشان از سروصدا
از    یکی  ین آور را فراموش نکرد، و اهراس   ۀتجرب  ینبود. دوست من هرگز ا  یمنینظر اهر 

به  یعوامل را  او  بعدها  که  ا  شدنکشیش  بود  از  آنجا که ذهن جوان من  از  داد.    ین سوق 

 
شود.  که در فارسی با عنوان »پندار خدا« یا »توهم خدا« شناخته می  نوشتۀ ریچارد داوکینز  The God Delusionکتاب  .  1

 )مترجم(
دانشمند زیست .  2 انگلستان زندگی میرفتارشناس جانوران،  و نویسنده. وی در  از مهم شناسی تکاملی،  و  ترین  کند 

 د.آیمی  شماربه پردازان الحاد )خداناباوری( نظریه
در  اینکه    اب  ؛ردازدپیم  یشخص  لیخودش به انکار دال   ،چند صفحه  از  بعداو   رایز   ،دماین قسمت را آور اسم    عمداً بنده  .  3

 ه است. ن استناد کردآبه  ،اتیب یغطور کلی بهو   هانقض رؤیا لیعنوان دلفصل به یابتدا
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بود  یتحکا برامتأثر شده  را  آن  در  یجمع  ی،  که  اند  »  سرایمهمان  از جانورشناسان  روز 
کسفورد گرد آمده بودند  «کراون شناس بودند  ها که پرندهکردم. از قضا دو نفر از آن  یتروا  آ

  « یکی .شکاف جزیرۀ منزدند: »مرغ آبدر حالی که با هم فریاد می ،شدند  ربُ از خنده روده
  ی هاکه در نقاط مختلف جهان به لهجه  یمنیاهر   یهاو فغان  یغنوع ج  ینها گفت ااز آن

  اصطالحاً   یشهاغی ج  ینخاطر هم که به  ی استاپرنده یاست، صدا  یدنشن  گوناگون قابل
 .  شودیم  »مرغ شیطان« نامیده

  یا فرشته    یک  یااز خدا    یریخاطر به خدا اعتقاد دارند که معتقدند تصو  ینبه ا  بسیاری
زعم ها سخن گفته است. بهخدا محرمانه با آن  یا  ،اندیدهخود د  چشمبه    را  پوش یآب  یاباکره
مدع  ی کسان تجرب  ،اند داشته  یتجارب  ینچن   اندیکه  شخصیبرهان  از    یکی  ۀ 

به   یکه معرفت  یمردم، و کسان  یباق یدوجود خداست. اما از د یهابرهان ینتر متقاعدکننده
 1« .استبرخوردار   گیمتقاعدکنند   میزانین کمتر از  برهان  این دارند، یشناسروان

در چنین مقیاسی    یموضوعپرداختن به  ر  د  ینز که داوک  ایگونه هزا و استآمیز  طعنه روش  
ارتباطش    دلیلکردم به   نیا را ب   متونین  ا بنده  است و اگر    یمناسب پاسخ    ازمندین   ،بردی به کار م

در ارتباط  به خدا    مانی و ا   د یتوح  با اصِل   را یز   ؛دهم بن پاسخ  ناگزیر باید به آ   یول  ؛ هاستبا رؤیا
 است.

  ن مایا   یبی غطور کلی امور  به   ای  ها رؤیا  قیو از طر   یبیغ  لیدلمردم فقط به   نکهیا از  تصور او  
را ارائه  بسیاری    ل یدال   ،انی اد  طور کامل عاری از صحت است.به نادرست و    ی آورند سخنیم

این    از ی  پوشو چشم   کندیاثبات م را  است که وجود خدا    یعقل   لی دال   اهاند و از جملۀ آنداده
ها به  آنانگاشتن  ننادا   عقل مردم وشمردن  سبک   ی،روشا چنین  بنهادنشان  کنار به و  دالیل  

 .  تاسناشایست  یروش

 
 . 45ص 2009 ی«،م بغدادابستوسط » ی سوئد  ۀبا نسخ  یعرب  ۀنسخ  ۀسیمقا ینز،داوک چاردی ر  ،خدا پندار . 1

اقتباس  فارسی مطالب  ترجمه  در  از نسخ *  کتاب  این  به  ۀ شده  فرزام،  ا.  ترجمه  پندار خدا،  کتاب  همراه  الکترونیکی 
 انگلیسی و عربی استفاده شده است. )مترجم(  ۀمطابقت با نسخ 
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به وی،  است    یکاف پاسخ    ل یدال   دربارۀ   الحسنداحم  د یس را که  نچه  آاز    یبرخبرای 
 نوشته است نقل کنم.   یعقل

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

دال » جمله  سبحان   یعقل  یل از  خداوند  آن وکه  با  قرآن  در  ُملحدان  متعال  بر  ها 
 :وران( استدالل کرده استا )خداناب

 مؤثر داللت دارد.  ه و هر اثر، ب کندینم یجاد را ا   یزیعدم، چ ـالف

ُخِلُقوا  :  فرمایدی م  یتعالحق ْم 
 
غ  أ اْلخاِلُقون    ء  ی ش    یرِ ِمْن  ُهُم  ْم 

 
از ه     1أ   یچ )آیا 

 هستند؟(  یدگار خودشان آفر ها آناند یا شده  یده آفر 

ازل  یا )  عالم ز   یست، ن  یعوالم(  است؛  تغ  یرا بلکه حادث  و هر  است؛    ییردر حال 
داشته باشد؛    اییدآورندهمحِدث و پد   ید طور قطع با مسبوق به عدم است و به   یحادث

.  نیست  یزیدهندۀ چیجه مولد و نت  در نتیجهو    یستن  یتیدر عدم مطلق موجود   یرا ز 
ن به  از  از    ، سخن  یگربه د   یا  ؛ شود  یدار پد   یزی چ  لق، مط  یستیطور قطع محال است 

ش مطلق،  جهان    یدارپد  یءعدم  همگ   یاها  جهان  یا شود.  حادث،    یء ش  ی وجود 
وجود    ین بنابرا   ؛ آمده باشند  یداز عدم مطلق پد   توانندینم   در نتیجهو    شوند یمحسوب م

  نیاز یکه ب  یازل  یموجود قد  یکاز    ی که هست  کندیثابت م   ( هاجهان  یا جهان  )حادث  
 است، به وجود آمده است.  یگرید  یزاز هرچ یا از آن 

  ی به عدم است، وجود خدا   یرمسبوق غ   ِی ازل  یم کنندۀ آن، قداحداث  ییم بگوما    اگر
 یم.ا سبحان را ثابت کرده 

که    ،داشته باشد  یا آورنده ید ُمحِدث و پد   یدحادث است، الزامًا با  یزاو ن  ییم بگو  اگر
نم  ینا  باشد  تواندی محِدث  او  و    یء خواهد شد که ش  ین ا   یش معنا  یرا ز   ؛ خود  موجود 

 
 . 35: طور. 1
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باشند  با هم و مالزم هم  اگر هم    ؛ معدوم  باشد  و  این  ا آیدیم  یش پ  تسلسل جز    ین . 
است   یمتناه ،عالم حادث یرا باشد؛ ز   ینامتناه هتو ج  یثاز هر ح  تواندی تسلسل نم

  ید با  شا ی باشد، حداقل از جهت وجود   ی تسلسل متناه  ین و اگر ا   ؛ دارد   ی و سرآغاز 
و به این  شود؛    یمنته  یمآورنده( قدید ُمْحِدث )پد  یکداشته باشد و الجرم به    ییابتدا 

 .شودیسبحان ثابت م یوجود خدا ترتیب 

مسبوق به عدم  یربلکه مراد غ  ؛ یستن   یزمان  یم قد  ینجا )ازل( در ا   یم از قد ما    منظور
 .شنداشتنوجود  یاداشتن  عد زمان و وجودنظر از بُ با صرف  ؛است

دارد و   ی و جهت نامحدود است و نه آغاز  یثکه از هر ح یزی مطلق: چ نامتناهی
پا  و وجودصرف  ؛یانی نه  زمان و مکان  ُبعد  از  ا وجود  یاداشتن  نظر  ودو  یننداشتن    ؛ 

از   او  منظور ما  برخنیست    یزیچ  «نهایت استی»باینکه  ر   ی که در    یاضیمعادالت 
 1.«  است...آمده 

 :  کندیاضافه م  یعقلدالیل   ازی را گر ینکتۀ د احمدالحسن دی س سپس

 است بر صفت مؤثر.  یـ صفت اثر، داللتب»

ا   یلدل  ینا   یانب   برای ب  یبخش  ینجا در  نقل    «خداییی از عبارت کتاب »توهم  را 
کسان  کنمیم توض  یو  خواهان  م  یشتر ب   یح که  کتاب    توانند یهستند  »توهم  به 

 . یند مراجعه نما خدایی« بی

 . ختم کالم: تکامل هدفمند است

  ـموجود برتر   یگرعبارت دبه   ایـ ژن برتر    ی و قانون بقا  یکیها، جهش ژنت با ژن   ما
ژن با موجود جاندار همچون تفاوت نقشۀ ساختمان با خود    یان. تفاوت م یمکار دار وسر

قانون بقا ا   ی ساختمان است.  با کمال  دهد یم  یقل ها را صژن   ین ژن برتر،  اکنون   .
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وس   دانیمی م  یناناطم بقایکه  شا   یلۀ  زندگ  تریسته موجود  کلبه   ینی،زم  یدر    ی طور 
  یادی مغز، به مقدار ز   یا   یابزار هوشمند   هک نی ا   اب   .است  «مغز»  یا  یان ابزار هوشمند هم

حال تکامل مجبور است   ینبا ا   ،است برینه هز  یارموجود زنده بس یدارد و برا  یاز غذا ن
 گام بردارد.   دیابزار هوشمن دادنیشرفتپ  یعنی یکردرو ین ا  یر در مس

  یهاژن   ید باناگزیر  ،  باشدوجود داشته  ابتدا  از همان    یکیژنت  تا زمانی که جهش
جهش  حتی اگر    یند؛ زود به وجود آ  یا  یرمثال مغز( د   ی)برا   یساخت ابزار هوشمند 

 طور کامل تصادفی بوده باشد. به  یکیژنت 

بقا  از قانون  تکامل،  روند  در  برتر  یبقا   یابرتر    یهاژن  یآنجا که  حاکم    موجود 
حرکت تکامل از آغاز مشخص بوده و    یسو وسمت   ییمقاطعانه بگو  توانیم یاست، م

ن  بوده است  یا   ی ابزار هوشمند   یهاژن   ید تول  یز، هدف آن  باهوش    ینبنابرا ؛  موجود 
 .استهدفمند  ،تکامل

ینز، ضمن  دکتر داوک  ی الحادیۀ  رّد نظر   ی تام و تمام برا   استدالِل   ین نظر من ا   به 
  ، استهدفمند نبوده  تکامل، در درازمدت  ه  این اساس کبر    ینی، زم  یزندگمحدودۀ  

 1« . ...باشد یکاف

  ل یوجود خالق را فقط به دال   لیکه دال ی  کس  ِی خردیب  نیابی  پاسخ برا   نیمعتقدم ا بنده  
به کتاب   تواندی مخواهان مطالب بیشتری است و هرکس  ،است ی کاف کندی ممنحصر  یبیغ
  شتریب   ، دیبه خدا و توح   مانی ا   لیدال با  مراجعه کند تا    یی«خدا ی توهم ب»و کتاب    «اسالم  دیعقا»

 .  آشنا شود

داوکاستدالل    دربارۀاما   ابتدا   ینز دکتر  به    یدر  ، یکتاپرست  انشناسرواناینکه  سخنش 
گفتۀ  به  تنها  ندارد و    یارزش علم  سخن او  را یز بیشتر تحقیق کند؛    کنمدعوت می او را    نیستند، 

آنجا که    کنم؛ه است بسنده می دخود آور   سخن  انیآنچه در پا  هاسخ بپدر    «نگ»یوشناس  روان
 

 . 15و  14 ، ص2016چاپ اول  ،الصباح ةناشر نجم ،احمدالحسن دیس ، اسالم دیعقا. 1
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وجود خدا و  مربوط به    ِی ب یامور غ   ی برخه  بشدن  قانع و  اعتقاد    بارۀدر رد که  آو یبرهان موی  
گاهی دارد چنین  شناسروانتا حدودی از    که ی  کس  ،دهدی رخ مها  آن در    مکاشفاتی که ی آ
  د!کنمی ن چیزی را باور 

 : دویگی م نگیو  دکتر

تنگنا نجات    نی ما را از ا  ،روح   نیعبه غیر از تمایل به زندگی دیگر، ی  دیگری  زیچ »هیچ  
  ت یرواطبق    این عدهبلکه    ؛نیستندبدن  این  شناسند بندگان  میرا    یادز که آ  یان دهد. کسنمی
برالخ»  زیانگغم  خانوادگی،  ارنست  زندگی  دربارۀ  خدا  «  مادر    نطایش هستند؛  فرزندان 

می  1( ساکوبوس ) نهایت  »این  در  استشگفتگوید:  نم که    انگیز  پدر  آیانسان  خدا  موزد 
ی که تا حدودی با وی  هرکس   نیزو    ،نگرفت   ادی  دیاست که فرو  یزی چهمان    نیا  «.اوست

را که    ینکسا   ،نکردند. الهوت   دای پمعرفت    نیا  برای  ید یها هرگز کل آننظر بوده است؛  هم
کند،  طلب میرا    مانیا  ،الهوت یرا  ز   ؛دهدینم ی  ار پردازند یاین »کلید« می  یجو وجستبه  
  « نعمت»  لطِف   بخشِش   ،شایق یحق  یدر معنا  یراز چیزی نیست که ساختنی باشد؛    ،مانیو ا

الزم است    یارو هستیم؛ور   ح«روی دوم  زندگ »ضرورت کشف  و با    ،عصر   نیما فرزندان ا  .است
که    راآن نیرویی    می توانیآن م  قیاست که از طر   یتنها راه  . اینمییازمایآن را خودمان از نو ب

 م.  یدر هم بشکن کندیم شناختی زیستبه نقش حوادث   دیما را مق 

و   ،دهدیمن را شکل م  و دیفرومیان  ۀ سوم اختالف  قطن ،له ئمس  نیادربارۀ من دیدگاه  
و تحول همیشگی    ول ارتقائمن خودم را مس   یول  ؛کنندیممتهم  مرا به تصوف    لی دلاین  به  

بردن دین خود، و  بینمنظور ازتحولی خودجوش به  ؛کنمینم ر  انسان و در هر مکان تصو
  تواند یکه نم  یو کس  ی؛نی د  اردر قلب احساسات و افکـ  االیاماز قدیمروح انسانـ راندن  بیرون

 2.« ست انیناب   ،ندیرا بب  ی سانجنبه از نفس ان نیا

 
کردن و در اغوا  ،شوددانسته می  «یطانش  یک»  یاست که گاه  ی)مذکر( موجود  ینکوبوسا  یانث(  ؤ ساکوبوس )م.  1

 )مترجم( .شوندیثر در نظر گرفته مؤم یارها بسانسان
 . 134تحلیلی، یونگ، ص  شناسیروان. 2
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در  وی در طول زندگی خود  که    یدر حال  ؟داندی چیزی نمیشناسرواناز    « نگ»یودکتر    ایآ
بودرشته    نیا نی  قلۀ هرم جها  در سال    کاویروان  یالمللن یبانجمن    سئی)ر ه است  نشسته 

 . 1939-1856 دی فرو یدر زمان زندگ یعنی  (1933

  ایمی سطح علچنین  ردم و سقوط به  شمردن ماصرار بر سبک   ن یاست ا   ی کافتنها    یول
ی  ا مجموعه   چیزی نیست مگر  دیگوی مینز  آنچه داوکدر ادامه متوجه شویم  مشخص شود تا  

 .ستمردم ا دادن ب یفر  اش،نهاییدف  ه که های کالمی بافته ز ا 

 : دیگوی م نزیداوک

هم هستند که    ی کسان!  خوب  یاربس  ید؟ادا را تجربه کردهخ  یماً مستق  گوییدیشما م   »
  یف، ساتکل   یترشما را متحول کند. پ   یهقض  یناست ا  یداما بع  اند،دیدهرا    یصورت   یلف  یک
صدا به  یورکشایری، ش  کُ آدم م   یسیع  یوضوح  را    که  شنیدهیرا  امر  به  او  زنان  کشتن 

ه است  خدا به او گفت  گفتیبوش م  یو. او محکوم به حبس ابد شد. جورج دبلکرده استیم
  ی جمع کشتار یهانکرده بود در آنجا سالح  یافسوس که خدا به او وح) به عراق حمله کند

  یا دن  ۀ هم  یاهستند؛    ینچاپل   یا چارلیناپلئون    کنندیفکر م   یمارستاندر ت   یمارانی. ب یست(ن
  ین ادعاها مردم القا کنند. ما به ا  ۀرا به همافکارشان    توانندیم  یااند؛  در حال توطئه  شانیهعل
 ۀ خاطر که عد  ینبه ا  یشترب  ؛گیریمینم   یو کشف و شهودها را جد   یوح  یناما ا  ،خندیمیم

است که    ینموارد ا  ینبا ا  ینیندارند. تنها فرق تجارب د  اعتقاد  اورهاب  یلقب   ینبه ا  یفراوان
 1«. هستند پرشمار آن تجارب، یاِن مدع

داوک  ،یشخص   یهاه تجرب  نمی   نز ی که  را  است  کرده  تنقل  کرد  أتوان  آنیید  ب  هاو    ه را 
بزرگ  مهم ی  ا ه یقض  برعکس  ؛داد  می تعم  ، و  اساس   برگزیده   ییاهتجربهها  این   ،بلکه    بر 
و  همواره در معرض ظن و تردید قرار دارند    جهی نت  درو  هستند،  ثابت    ریغ ی و  نسب  ی ارهایمع

داوک و    ، هاتجربه این  نکه  آمگر    ،است  ست نادر طبیعتًا  نیز    ینز نقد  شایع،  م بسیار،    ان یدر 
بر دروغ وجود   هاآن  یدستکه امکان هم   طوریبه   ؛ باشدشده  از مردم منتشر    یمجموعۀ بزرگ

 
 . 90پندار خدا، داوکینز، ص . 1
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و این در حالی    ؛ارزشمند است   ،ه یقض یک    دربارۀها  نآ  یادعا این صورت  در  نداشته باشد؛  
اینجا عکس یکتاپرست    نیاز ساکنان زم   یار یو بس  ،استاین وضعیت صادق    است که در 

  مان ی ا اند  دیده یا شنیده   شانۀ از حواس پنجگان  رونیکه ب ی  بی غای  هستند و به حوادث و خبره
 دارند. 

 : دیگوی مینز داوک

م هر »" ،  هبه خرج نداد  ینیهم بدب   کتاب »پایان ایمان« چندان  هنگام نگارش   یس"س 
باورها  یکسان   یبرا  ما:  ه استگفت  یوقت توج   ی که  نا  یعقالن  یهفاقد  زیادی    ییهامدارند 
  ؛شوندنامیده می  دار«یند»باشند آن افراد معمواًل    یع شایار  باورها بس   ینا  ی که. هنگام یمدار 

این غیر  آن  در  »دیوانه«صورت  را  تعداد  ...    خوانیمیم   ی«روان »  یا  یاالتی«خ »،  ها  هرچه 
شود به همان اندازه آن شخص  شخص اعتقاد دارند بیشتر میافرادی که به باورهای یک  
  ۀ است که در جامع تاریخ . در ضمن، صرفًا برحسب تصادفکند احساس ایمان بیشتری می

 ؛یعاد  ی استافکار ما را بشنود، امر   تواندیخالِق عالم که م  یکباور به وجود    ،ما   ِی امروز 
شما   ه اتاق خوابتان ب ۀضربات قطرات باران بر پنجر یلۀ وسهخدا ب  یداگر فکر کن  ی کهدرحال

گرچه  ا   یب،ترت  نیو به ا   ؛شویدیمحسوب م   ی روان  یمار ب شما    فرستد،یم  یاممورس پ   ا زبانب
 1« .وار استهیوانمسلمًا د   شانیاصل  یاما باورها یستند،ن دیوانه معموالً   دارینمردمان د

این  د شونی منجر نم  ندارد ضرورتاً   یعقل  هیکه توج   وریام ا به    « توهم  ی ربانرا »ق  اننسکه 
وجود    در هر حال،  ولی  ،ماری ند  یعقالن  ی هیتوج  هان آ  یبرا هستند که  ها  ده یپد  ازی  ار ی بس  .کند

نمی و  دارند   »باعث  ما  تاوس  »مانند    ؛ موی شب  « توهم  نیقربا شوند    2، «کویمکز وین در  همهمۀ 

 
 . 90پندار خدا، داوکینز، ص . 1
  ، عده  ینمشهور شد. ا   یالدیم  ۹۰در دهۀ    یومکزیکو شهر ن  یناز ساکن  یگروه  یانهمهمه در تاوس در م  ی صدا.  2

پا  ییصدا بسامد  ا  یینبا  کردند.  گزارش  به  ینرا  روستا  یکینزد  یلدلصدا  ا  یبه  به   یجنتا...  نام مشهور شد  ینتاوس 
 )مترجم( صداها را مشخص نکرده است. ینمنابع ا یقات،تحق
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سنگ   های »سنگ یا  روان«متحرک،  افسانه حلقه »  1،های  سنگی  »گوی   2، ای«های  های 
ناتوان  هان آ  ر یعلم از تفس  که ی  عیطب  ی ها   ده یپد  گر یو د  3«کایکاستار    4؛ استمانده    تا امروز 

 
اشاره دارد که در  یشناسین زمیدۀ  پد یک( به Sailing stones: یسیروان )به انگل یهاسنگ یامتحرک،  یهاسنگ . 1

 یفرنیایدرۀ مرگ، که در کال  یا  death valleyمعروف به    ییصحرا   یواقع در شمال غرب  یاپال  یسترکخشک ر یاچۀ  بستر در 
، یوانیو ح   یها، بدون دخالت عامل انسانآن، سنگ   یو ط  پیونددی وادا قرار دارد، به وقوع منِ   یصحرا  یکنزد  ی،شرق

 منطقه هر  ینا  یهاسنگ  .گذارندیاز خود به جا م  ییکرده و ردها  یط  ینزم  یمرور زمان بر رو را به  یگاه طوالنمسافت 
ارند  گذیجا ماز خود به  ینسبتًا طوالن  ییسه تا چهار سال، ردها  یو ط  کنندیبار شروع به حرکت م  یکدو سال    یا  یک

ده  به  گاه  مکه  متر  سنگ ی ها  دارا  ییهارسد.  رد  یکه  هستند،  ناصاف  ش  یم مستق  یکف  ایار و  و   کنندی م  یجاددار 
دارا  ییهاسنگ  مس  هستند،صاف    یسطح   ی که  ردها  هاییر در  و  کرده  حرکت  باق  ییگوناگون  خود  از   ی ناراست 

 پدیا فارسی( ویکی : )مترجم، منبع . گذارندیم
  یاد  ی«اافسانه   یهاحلقه»ها با عنوان  که از آن   یمتر کیلوچند   کشِت قابلغیر  ینزم  یکهزاران تکۀ حفره مانند در  .  2
 .که توضیح آن از نظر بسیاری از دانشمندان ممکن نبود  ظاهر شده بود  یقادر جنوب آفر   یبنام  یشود در صحرایم

سنگ، شهاب   یواکتیو،توان به خاک رادی ها مآن   یانها مطرح شده بود که در محلقه  یندربارۀ ا  یمختلف  یهانظریه
  ینرا از ب  ینبات  یکه نفس گرمش زندگ  ینزم  یراژدها ز   یک  یزندگ  مانند  یمحل   یهاافسانه  یا  ییفضا  یگانگانوجود ب

زار توسط نوربرت یوگنر از دانشگاه هامبورگ برای توصیف های ریز شنها یا مورچهاخیرا نظریه موریانه  برده، اشاره کرد.
 برگرفته از سایت خبرگزاری مهر با اندکی تغییر( : این پدیده مطرح شده است. )مترجم، منبع 

را مدر جه  یباستان  یزآماسرار  یهااز جاذبه  یکی.  3 ا  یکاکاستار   یزاسرارآم  یهاسنگ  توانیان  ها سنگ   یندانست. 
سنگ  یامجموعه از  داستان   یکرو   یهاجالب  که  جا  ییهاهستند  خود  دل  در  را  اند..  یمتعدد  ا...  داده    ین قطر 

تن دارند و    ۱۶در حدود    یها وزناز آن  .. بعضیاست.  یراز دو متر متغ  یشمتر تا بیاز چند سانت  یبعج   ِی سنگ   یهایگو 
 یادیمتفاوت هستند که با دقت و مهارت ز  یهادر اندازه  یول ،هم به   یهشب  ییهامثل مجسمه  یااش ینرسد ایبه نظر م

 یطور کامل قربانبه  یباً تقر   ،آرام قرار داشتند  یانوسکه در ساحل اق  یخماقبل تار   ِی سنگ   یهایگو   این  اند.ساخته شده
ا  یکارگران  یراز   ؛ اندشده  یبتخر  ها طال قرار داده شده  کردند در داخل آنیکرده بودند گمان م  یدا ها را پیگو   ین که 

توان  ی که صورت گرفته است نم  یفراوان  یهاییجاه جاب  سبب... بهاند  دچار صدمه شده  یباز   یهاسازه  ینا   روینااز   ؛است
  ین فشار آب به ایجۀ  در نت  یکرو   یهاتوپ  ین باورند که ا  ینبر ا  یرا مشخص کرد. برخ  هایگو   ینساخت ا  یقدق  یخ تار 

 یگر د  ادالجثه نمیم عظ  یهایگو   ینکه ا  یسترسد. اما هنوز معلوم نیبه نظر نم  یرپذیهتوج  یاداند که ز شکل درآمده
هستند  یاره س برا  یین تع  یبرا  ییهانشانه   یاها  ایچه  یمرزها.  از  قانع  یاتفرض  ینکدام  ندارد.   یاکننده مدرک    وجود 

 )مترجم، برگرفته از سایت باشگاه خبرنگاران جوان(
 : توانید به آدرس زیر مراجعه کنیدهای باال میبرای اطالع از پدیده. 4

www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_ergE 

http://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_ergE
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خارج    ها آزمایش، وجود دارند که در آن  یعلمهای نوین  آزمایش  ی برخ  ها، ز این ا   ر شتیب حتی  
عبور  مثل    ،کندتار می رف  یمعقول  یعلمهیچ توضیح  و بدون  شرایط متعارف  از  خارج  و    نیاز قوان

  سطح  در  یحت  هایی کهدادن چنین پدیده رخ   اآی  1، زمانهمطور  به شکاف  الکترون از دو    کی
می   ی تجرب  و   یعلم نظر  به  نامعقول  باعث  نیز  تصویر    ینز داوک  کهگونه  آنـ   دشوی مرسند  به 

 ؟!شود  توهم نی قرباـ انسان کشیده است

تخیلی    وواقعًا وجود دارند    ی، بیغ   ی رهابخ   و  یوح  ،یان روح  ور امنیاز به گفتن نیست که  
 عنوانبه لمس آثارشان،    و   یبی غشدن این امور  محقق   از  دعب  و  دندهی م  رخ واقع  به   و   ندست ین

  جه ی نت  در   و   کرد   شانار انک   توانی نم  که طوری  شوند؛ به شدۀ علمی محسوب می اثبات   تیواقع
دلیلی را که آن    ما به این دلیل که    فقط ؛ آن هم  میبدان   یفرض  ا ی  ی توهم  را   هاآن   یستن   عاقالنه 

نمی کند  توجیه  عقلی  نظر  از  وضعیت    !شناسیمرا  مثل    که دیگر    ی عیطب  یهاده یپددرست 
 . کند ه یتوج  را  نشاندادرختا  م یندار   یعلم یهی توج شانیبرا 

 نز ی از نظر داوک   ها رؤیا   علت 

ای  نکته   نیو ا شود،  یادآور می  ی ساز ر یو تصو  د یمغز را در تقل  انگیزشگفت توانایی    نزیداوک
  یبا برخ  ی وقت  نز ی و داوک  ؛ شده استت ابث  ی از نظر علم  را یز   ؛ انکار کرد  توانمین طبیعتًا  که    است

، این  شودی م]طبیعی[ مواجه    ن یقوانکنندۀ  نقض   ی هارؤیاها و معجزه  ه از جمل  ی بیحاالت غ
 کند.شود مطرح می دچارش میکه انسان  یاهتوهم و اشتبعنوان عاملی برای به را  توانایی 

 :دیگوی موی 

ما  »...   پیوسته  بهمغز  پ   شدهیرسانروزبه  یمدلطور  جهان  این   : سازدیم  یراموناز 
  ینایی ب   یهاکه در امتداد سلول  ایشدهیرمزگذار   هایبارت است از ضربانرسانی عروزبه

 
آزمون دو شکاف  .  1 دربارۀ    ین فالک   یتهبرگ« نوشتۀ »ذرات  یزیکمتاف»به کتاب    توانیدیمجهت کسب اطالع بیشتر 

 ید. مراجعه کن 564  ص 2017چاپ اول  ی«،مصطف یاحمد حمد »و  ی«بکر  یاسین یلنب» ۀترجم «بورگ
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ترتیب  شوند، یم   یل گس این  به  می  و  ایجاد  تغییر  حال  در    ی بصر   شوند. خطاهای تصاویِر 
ا  یخوببه ا   ینایده هستند...  پد  یننشانگر  به  را  قدرت  دلیل  ینداستان  که  شگرف   گفتم 

با  »تصورها«یی  و  «  رها یتصوتواند »یافزار م نرم  یندهم. ابمغز را نشان    سازییهشبافزار  نرم
  یک   یاروح    یک   ِی ساز هیشب   یشرفته، افزار پنرم  ینا  یبسازد. برا  یینماصادق  ۀدرج  ینباالتر 

 1« .خوردن استباکره مثل آب یممر   یک یا فرشته

و   قیدق نا یروش  ،هارؤیاواقعیِت از  زیگر  عاملی برایعنوان به یی  توانا ن یا گرفتن کاربه یول
که مغز  هستند  استوار  ر خطاهای بصری  بکشد  وی پیش می که    ییهامثال   .است  ی علمیر غ

ن است  واقعیت آ  شود؛ در حالی کهشنیداری دچارشان میو  دیداری    اِی هی ورود  ل یدر تحل 
ماسک    ای  2«رکِ نِ   مکعبشوند، مثل »موجب خطاهای بصری می که  بصری    ی هاودی که ور 

دهد که تضادهای  جاهایی رخ می  و دیگر موارد مشابه، بر اثر عوامل واقعی در  4، رادار 3توخالی

 
 . 92و  91پندار خدا، داوکینز، ص . 1
است  یاز مکعب  یطراح یک از اشکال مبهم است. مکعب نکر  یمثال ( Necker Cube) مکعب نکر  یامکعب ناممکن  . 2

مکعب   ینمکعب ناممکن است. ا  ینا  یپشت   یا  ییقسمت جلو  یصتشخ   ینراجع به عمق ندارد. بنابرا   یانشانه   یچکه ه
  ین ه ااند. خطا بگرفته   جاین را هم از هم  رو نام مکعب نک   یدکش  «نکر  یسلوئ »به نام    یسیسوئ   یبار دانشمند   ینرا اول
همان    یگرد  یکه برخ  یدر حال  بینندیطرف در جلو م  یک  اب  یبعد مکعب سه   یکعنوان  آن را به  یاست که برخ  گونه

 )مترجم(  .دهندی م یصعنوان پشت مکعب تشخ سمت را به

 
کند نسبت به آن نگاه می  زدهی که ناظر از طرف سطح بیرونهنگامنگاه کنیم،  دو جهت  از  ماسک تو خالی  وقتی به  .  3

  ی حسهای  شود احساس شود داده که باعث می   شود؛نگرد دچار اشتباه می به وقتی که از طرف سطح مقعر به آن می 
هیچ    ی،انسانذهن  کنند  یو دانشمندان تصور م  ،دن تطابق دار مدل واقعی کاماًل جدا از هم  با دو  کند  دریافت می که مغز  

و  کند،  از حالتی به حالت دیگر تبدیل می را  »مدل«  مغز    بنابراین  یکی از این دو مدل را برگزیند؛ندارد تا    یقانونقاعده و  
کنیم گویا ها نگاه میکه ما به آن یریو تصاوگیرد،  مدل شکل می دو  رهم شدن  رهم و ب  د  ساس  ما احبرای   یبترت ینبه ا

 شوند. به تصویرهای دیگر دگرگون می
ک.  4 در  پندار خدا ص  داوکینز  د  ینهم»:  گویدمی  92تاب  هنگام  در  فرودگاه  یهاآنتن  یدنتوهم  در  رخ  گردان  ها 
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دارد وجود  تصویرها  آن  در  نور  و  برای    ؛تاریکی  را  متعددی  احتماالت  ترتیب  این  به  که 
های شنیداری هم وجود دارد. این  کند. همین حالت برای ورودی کننده فراهم میمشاهده
گذار  تأثیر توان در رؤیاها  شوند. چشم و گوش را نمیحاصل میها در طول بیداری انسان  ورودی 

های  دهد؛ زیرا این ورودی دانست. توانایی ترکیب و تقلید در مغز انسان، در طول بیداری رخ می 
بر متغیرهای زیادی از جمله سایه و اختالف مقدار نور، استوار هستند، و    دیداری و شنیداری

های ورودی در  است؛ بنابراین دادهبهره  بی   ییمتغیرها   چنینذهن بشری در طول خواب، از  
شدن از طریق اعصاب چشم  ها در حین وارد تأثیر شوند و این تغییرات و  حافظۀ بشری آماده می 

پذیری  تأثیر دهند، و استدالل داوکینز با چنین رویکردی و  یا گوش تا رسیدن به مغز رخ نمی
 ضوع است.  دور از موکامل به  طوربه آن از متغیرها،  

 ای است که وی در متن زیر گفته است: این نکته 

  گذرد، یماز آنچه در زمان    یلم دقیقی ف   یا از جهان خارج،    یداریپا  یر چشمان ما تصو»...  
این    :سازدیم  یراموناز جهان پ  شدهیرسانروزبه  یمدل طور پیوسته  بهمغز ما  .  دهندیارائه نم

  ینایی ب   یهاکه در امتداد سلول  ایشدهیرمزگذار   هایعبارت است از ضربان  رسانی روزبه
 1شوند.« یم  یل گس

های  داده   اساس  بر سازی،  تصویر   و   ساختنای  بر   مغزتوانایی    کندمی تأکید    اینجا  در  او
از   ماهیت  به   واست    شنوایی  و  بینایی   عصب دریافتی  ،  الکتریکی  ضربانات   آن  انتقال سبب 

با واقعیت    که  کند   ایجاد  متغیری  تصویرهای  شودمی   مجبور  مغز  در  سازیهمسان   و  تقلید ۀ  برنام
ت؛ زیرا  اس  دقیق نا  تفسیر  این   اساس،   این   بر   و  استدنیای واقعی، متفاوت    در   اصلی  تصویر 

متغیر که از طریق   های ضربانِی دهد بر همان ورودی هایی که ذهن انسان انجام میپردازش
منتقل می  حافظه  در   تصاویری   از  بلکه ؛  نیست  استوارشود  می   اعصاب    این   و شوند،  گرفته 

 
که در  خواهد شد    یدهدمدل اشتباه از آنتن    یکنکند،    یآنتن را بازساز   یح دیشمغز مدل صح   ی که. تا زماندهدیم

 )مترجم( « .شدهبه حالت کج و یرعادیغ یشکلالبته به ؛ چرخدی م جهت مخالف
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در خواب در    بیندرؤیا می   وقتی  انسان؛ چراکه  ندنکنمی   تغییر   وهستند    معلوم   و  ثابت   تصاویر، 
   کنند. وضعیتی است که دو حس شنوایی و بینایی، فعالیت نمی 

  جه ینت  در  کهیی  هاکمحر   ا ی  نیازهاپیش  با  فروید  که  چیزی  آن  بااین دیدگاه    دیگر  سوی  از
  ساخته ی  حسی  هاک محر   آن  به   پاسخ   درذهن انسان    که  رسدی م  ییرها یتصو  و  تصورات  به

  به   دادنپاسخ   از همواره    که  آیدمی  پیش سؤالی    هماننیز    نجایا   در است، تفاوت چندانی ندارد.  
  برای   هاتییتوج   جادیا ای  بر   خودی  ناتوان  بهی  شتر یب  صراحت  با  دیفروی  ولاند؛  بوده   ناتوان  آن

رؤیاساخته  یحسی  هاک محر   تابع  کهیی  هاشدن  نیستند  میان  ا رابطه کم  دسِت   ای    آن ی 
کند؛ مثل رؤیای سقوط، پرواز، و رؤیاهای دیگر از  ها و رؤیاها وجود ندارد اعتراف میمحرک 

رخداد   ندارد.  قبل  با  چندانی  تفاوت  است  کرده  بیان  اینجا  در  داوکینز  آنچه  و  دست؛  این 
یا اشکال )اگر چنین تعبیری مجاز باشد( در  واکنش های مغزی همواره بر وقوع سرگردانی 
اسورودی  راههایی  نیازمند  که  است  هستندحلتوار  سریع  و  آنی  در    همان   ؛ های  که  طور 

  کهـ   ها در اوضاعیو این حالت   ؛ شودمشاهدۀ ماسک یا رادار دوار و موارد مشابه دیگر دیده می 
 انگیزِ شگفت   توانایی   و   خیالها  آن  در   که  دهد می  رخ ـ  بنامیم   استثنایی   را   آن  بتوانیم   شاید 

انمغزِ   تصویرسازِی  اساس    و   گوییپاسخ  برایسان    بر  بر    انسان  مغز   که  معینی ۀ  برنامتعامل 
ـ وروددادۀ    این  و،  شودمی  وارد  کندمی  کار  آناساس     حاالت  و  بیرونی  هایمحرک  بر  کهی 

تقریبًا    و  گیردمی  قرار   آن  معرض  در  هارؤیا  در   انسان  که  حاالتی  در ـ  است استوار    استثنایی
، فراهم نیست؛ حال کدام اشتباه و  دهدمی  رخ  خواب  طی  انسانی  هر  برای  روزانه  صورتبه 

   ؟!تر از این باشدتواند بزرگ سردرگمی می

 گوید: می  داوکینز

  کرد، یم   نجوا  که  یامردانه  یصدا  :یدمشنرا    روحیک    ی صدا  بار   یک   ی،کودک   در»
  را   یشهاواژه  توانستمیم  ـکامالً   نه  اماـ  تقریباً   من  بود.  ییدعا  یا  ردوِ   خواندن  حال  در  انگار
  در   ارواح  یزندگ  از  ییها داستانمن    داشت.  یجد   ر ا یبس  ینیطن  که  دهم،ب  یصتشخ
  طرفبه  آهسته  و  برخاستم   تخت  از  .داشتم  ترس   یاندک  و  بودم،  یدهشن   یمیقد  هایخانه



 رؤیاها از نگاه علم و دین ........................................................................................ 98

در    صدا  ناگهان،  و  شد،یم   بلندتر  صدا  شدم،یم   تریکنزد  هرچه  کردم.  حرکت  صدا  منبع
  یصرا تشخ آن صدا    اصلی  یتشده بودم که ماه  یکقدر نزد. اکنون آن»زیر و زبر« شد   مغزم

ساز  هیافزار شب کرده بود و نرم  یجادا  ییصدا وزید،یبه داخل م   یددهم. باد، که از سوراخ کل ب
  کودِک   اگر  بود.  کرده  استفاده  مردانه  قرؤم  یصدا  از  مدل  یک  ساخت  یبرا  آن  از  من  مغز

 و   مشخص  یسخنان   بلکه  نامفهوم،  یسخن  تنهانه  بود  ممکن  بودم،  پذیرتریینتلقبسیار  
  ی سع  بودم،   آمده  بار   یمذهب   هم  و  بودم  پذیرینتلق  هم  ، اگر  و»بشنوم«    را  ی جمالت  یحت 

 کنم.  کشف  یمیمفاه کرد،یم زمزمه باد که  یسخنان دل از کردممی

  ی شرارت   با  که  یدمد  رابزرگی    گرد  صورت  سال،وسن  همان  درتقریبًا    یگر،د  بار  یک
 ۀپنجر   ی،عاد  حالت  در  که  یاپنجره  بود.  شده  یرهخ  من   به  پنجره  پشت  از  یناشدن وصف

  یک نزد   قدرآن   ینکها  تا  رفتم  جلوتر  لرز  و  ترس   با  بود.  یادر   کنار  ۀدهکد  یک  در  یمعمول  یاخانه
  تصادفاً   که  بود  یمبهم  وارچهره  شکل  فقط  :یستچ  واقعاً   چهره  آن  ینمبب   توانستم  که  شدم

  ختۀ ا ه و پردساخت  آن،   یطانی ش  ظاهراً   یمای س   و  چهره  خودِ   بود.   شده   ایجاد   ها پرده  توسط
  در   کردند  تصور  داریند  مردمان  یبرخ،  ۲۰۰۱  سپتامبر  ۱۱  در  بود.  من  ۀکودکان  ترسان  مغز
؛ عکس  یک  یۀپا  بر یگرد  ی اخرافه  : اندیدهد  را   یطانش  ۀ چهر  دوقلو  یبرجها  از   برخاسته  دود

 1ه بود.« شد منتشر گسترده  طوربه و درج ینترنتا در که عکسی

دوران   در گفته است    ویادآور شده    بود   آزموده  کودکی  زمان  در   که  را   ایتجربه   دو  داوکینز
واقعًا وجود    که   کند   تصور   را   اشیایی   شدمی  سبب   که ،  بوده  روانی  ترس از    حالتی   در ،  کودکی
؛ هرچند این نکته تا حدی  کند می  مرتبط ،  سازی در رؤیا  انسان  توانایی  به   را   آن  نیز  و اند،  نداشته 

تصورات    آنآمدن  دستبه   است.  کرده   مخلوط  هم با    را   هابرگهدرست است، ولی وی با این کار،  
  ترس»  اینجا   در   ، عامل  آن  و ـ به یک عامل وابسته است،  گفته شد  که همان طور  ت ـ خیاال و  

عاملی    با ترس  این ؛ از آنجا که  استکرده  زندگی می  آن  با  کودکی  در  داوکینز  که  است«  روانی
ـ  ثرؤ م  علت  یا  ترس   علت   بگوییم   یاعامل ـ   آن  او،، قوۀ تخیل  است در ارتباط بوده    زمان  آن  در

شکل  را  در  تصاویر  آن    علت   آن  با   ارتباطی  و  وابستگی  که کشیده  تصویر به   شکلیبه گیری 
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ترتیب    گذار تأثیر  این  به  باشد؛  پرده   و،  مردیک    صدای ،  هوا   صدای داشته    به   تبدیل ها  طرح 
ترتیب...شدی  بزرگتصویر شرور   این    ؛ ؛ و به همین  رؤیایی    هر  در  باید تأثیرگذار    علتبنابراین 

همیشه  داد؛ ولی واقعیت آن است که این علت،    تعمیم   را   داوکینز فرض  بتوان تا باشد  موجود
گاهی نسبت به  دلیل جدا آماده و مهیا نیست؛ در طول خواب به  شدن انسان از حواس و نبود آ

تمام چیزهایی که در اطراف او در جریان است، چه بسا این عامل تقریبًا وجود نداشته یا بسیار  
خصوص  ها و به کردن تأثیرگذارها و محرک شدن در طول خواب، فروکش اندک باشد. این جدا 

د؛ زیرا عمدۀ حواس در طول خواب  ایم الزم می زی را که ما آن را »علت مؤثر« نامیده چی گردان 
   .گیرندشکل می خوابدر طول  ها ها، رؤیابرخالف آن  ولی؛ کنند فروکش می

 گوید: می  داوکینز

  را   آن  یم،خواب  یوقت   .آیدیبرم  آن  پِس   از  یخوببه  بشر  مغز  که  است  یکار   ،یساز مدل»
به   زنده  یلیخ  ،یل تخ  کهیهنگام   و  ؛نامیمیم   لیّ تخ  را  آن  یداریم،ب   یوقت  ؛گذاریمنام می  یارؤ

کودکانی که    داد،  یمخواه   نشان  دهم   فصل   در  که  چنان  .شودیم  خوانده  توهم   ، نظر برسد
  ی واقع   انگار  درست  ؛بینندیم   وضوحبه  رااین دوستان خود    یگاه   دارند،»دوست خیالی«  

اندازه  اگر  .هستند تا   که  آنچنان  را  خود  یاهای رؤ  و  توهمات  یم،باش   یلوحساده  فردای  ما 
  هنگامی   یژهوبه   وـ  خدا  یا  ،ه فرشت  یا  ،روحیک    شویمیم  ی مدع   بلکه  ؛کنیمینم  یرتعب  هستند،

  ین ا   مسلماً   .ایمیدهشن   را  یشصدا  یا  ایمیدهد  را  مقدس   یممر   ـیمباش   یککاتول  و  زن  جوان،  که
  یسان قد  یا  یان،خدا  فرشتگان،  ارواح،  وجود  به  باور  یبرا   خوبی  یلدال   نمودها،  و  تصورات

 1.« یستندن

»  او  سخن این     داوکینز   به  هرگز   کنیم   قبول   را   آن   و  باشد   درست   اگر  « یساز مدل یعنی 
  تابع   که   دارد  جدیدی  هایورودی ،  هارؤیا  این ؛  دهدنمی   را   صادقه   های رؤیا  از گریز    امکان

  بهها  آن  بازترکیب   وهای قبلی  ۀ داده دایر بازپردازش    ضمن  در سازی  مدل   نیست. سازی  مدل
ها تکیه کرده نیز در  دکتر داوکینز آورده و به آن  هچن آتمام    و گیرد،  قرار می  جدید  هایصورت
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دارند؛   قرار  ها اطالعی  آن   از   یارؤ  ییندۀب   که ی  جدید های  دانسته   وجود  ولیهمین محدوده 
  خصوصبه   وکند،  راه گریزی از آن پیدا نمی   هرگز   که  دهدمی  قراربستی  بن   در   را   نزداوکی ندارد  

  درک  از  انسانو    دهدمیافتند خبر  اتفاق می  آیندهاموری که در    یا  غیبی  امور از    که  هاییرؤیا
ناتوانی    به عجر   را   دیگر  بسیاری   و   فروید   که  است   چیزی همان    این   و؛  است  ناتوانها  آن و 

 اند.کرده اعالم  را  خود  ناتوانیصراحت ها به آن و، استکشانده 

 داوکینز: این گفتۀ  اما

اندازه  اگر» تا   که   آنچنان  را  خود  یاهایرؤ  و  توهمات  یم،باش  ی لوحساده  فردای  ما 
دیده  خدا  یا   ،هفرشت  یا  ،روحیک    شویمیم   یمدع   بلکه  ؛کنیمینم  یرتعب  هستند، یا  را  ایم 

 ایم.« شنیده

ۀ  مشاهد  قبیل  از  توهمیصرفًا    را   آن  و  کندمی  رها   را   هارؤیا   موضوعـ  به سادگی ـ   او  یعنی
اساس    ،هاداده  آن  با تعامل    و   آن  شنیدن  یا   چیزی    فرضی   این   داند.می   فردی  توهمات بر 

  واند،  نشده  تشکیل  عنصریک   ازتنها    هارؤیا  زیرا ؛  ندارد مناسبتی    هاا رؤیاب   و  است  غیرمنطقی
خصوصیت    دو   این   و هستند،    متنوع  و  فراوان  بسیار   موارد   بیشتر  در در ضمْن رؤیاها، فراوان، و  

  این داشتن    بارؤیا    زیرا خوانی ندارد؛  انگاشتن رؤیاها« هم توهم»  فرض  باـ  تنوع   و  فراوانی  یعنیـ
ها مکان  تمام در   مردمۀ هم گویدمی کهکشد پیش می  را قبول قابل  فرض این  ، خصوصیت دو
  ارادی  خیاالت ضمن درنیز   بیداری هایرؤیا بتیتر این   به هستند!  متوهم و بیمار ،هازمان و

گاه  او  که  حالی  در،  سازدمی ها را  آن  فرد   که  د نگیر می  قرار دهد  را که انجام می   آنچه   و   است  آ
  فرد شباهتی ندارد.  هاـ به رؤیانه در مفهوم دور و نه در مفهوم نزدیک ـ  هرگز  این وشناسد؛ می

  اما ؛  نداردها  آنگیری  شکل  بر  تسلطی  و  داندنمی   چیزی  هیچ  خواب  هایرؤیا  از  خوابیده
  پس ،  داد   تعمیم  سالم   هایانسان ۀ  همبه    را   آن  تواننمی   و   استگونه  بیمار ی  حالت«  توهم»

  که  استهمان رخدادی    مشابه   بینندمی   سالم   افراد  آنچه   که  راند   حکم چنین    توانمی   چگونه
  آن   به  داوکینز  دیگر  بار   که  است  عمدی یک اشتباه    این  و  دهد؟!می   رخ  روانی  بیماراندربارۀ  

   برد.می پناه 
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 گوید: می  داوکینز

برای یک جماعت، دشوارتر  ایجاد  تصورات  ینفاز سوی دیگر،    اما»   مثالً   است.شده 
ایام زیارت    ۱۹۱۷  سالدر    دهند یم   گزارش   ینکها   هفتاد   پرتغال،   یمایفات   یروستا  در در 

سمت زائران شود و به»از جایگاهش در آسمان جدا می  یدخورش  یدندداز زائران    نفر هزار  
  یح توضنظر کرد. همچنین آسان نیست بتوان از آن صرف  بتوان است دشوارآید«، پایین می

 آن   دشوارتر  یحت   اما  کنند.  تجربه  رایکسانی    توهم  اندتوانسته  نفر  هزار  هفتاد  چگونه  داد
  در   جزبه  یا،دن  مردم  یباق  ینکها  بدون  باشد  داده  رخ  واقعاً ای،  حادثه  ینچن  یریمبپذ  که  است

  منظومۀ   بار یبتمص  ینابود  بلکه  باشند،   یدهد  را  آن  فقطنه  و   ،باشند   بوده  آن   شاهد  یما، فات
به    ی کردن هرکسپرتاب  ی رخداد را که برا  ین حاصل از ا  ۀدهندشتاب  یروهای و ن   ی، شمس

  ی برا  یومه   یوید د  ۀآزمون هوشمندان   یادبه    یر ناگز   ی آدمباشند.    است حس کرده  یآسمان کاف 
ا   کند،ینم   یتاثبات معجزه کفا  یبرا  ی شهادت  »هیچ  :افتدیمعجزات م   یوارس   ینکه مگر 

 « .استبوده  ششهادت در صدد اثبات آن باشد که  ای یدهتر از پدنآسا، کذب آن معجزه

یک  مان در  زهم  یاشوند،    یفتهزمان فر هفتاد هزار نفر همبه نظر برسد  نامحتمل    یدشا
  یدن رقص  یدند  یکه هفتاد هزار نفر ادعا این  در ثبت  یختار   یا  ؛شوندتبانی، مشارکت داشته  

)اینکه   باشند   یدهرا د  یزمان سراب ها همآن  ۀهم  یا  ؛باشدشده  اشتباه  دچار    اندرا کرده  یدخورش
شدهها  آن به خورش وادار  ا  یرهخ   ید اند  و  اختالل  ین شوند،  ب  ی به  شده    شانیناییدر  منجر 

هر   باشد(؛ ا   یکاما  ا لمحتم  نامحتمل  یاِت فرض  یناز  از  است    ینتر  زمجایگزین    ین که: 
ب مدارش  از  ب   یشمس   ۀو منظوم  یده،جه  یرونناگهان  از  آنکهینابود شده،    فاتیما،   خارج 

باشد  یهقضاین  متوجه    یکس اشده  پرتغال    ین. منظورم  که  جداافتاده آناست  قدرها هم 
 یست. ن

ن بحث    یازواقعًا  تحقیق  به  »دربار   یشتریبو    یگر د  یا  یانخدا  یشخص «  تجاربۀ 
ممکن است سفت و سخت  ید،اداشتهی تجارب  ین. اگر شما چنوجود ندارد ینید هاییدهپد

باش داشته  ینا  یدمعتقد  صحت  باش تجارب  نداشته  انتظار  اما  را   یهبق  یداند.  حرفتان    هم 
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 1«. از مغز و ساِزکار توانمند آن داشته باشند یاگر اندک دانش  یژهوبه ؛بپذیرند

هایی  گذارد. با وجود اینکه خوِد وی به داستان ی پا میز با در اینجا داوکینز به قلۀ عناد و لج 
برخی بیماران دچار  به  اش یا دوستش که در چادری با او تنها بود یا شخصی از دوران کودکی

که برای  ،  داندیید فرضیات خودش میأها را دلیلی برای تمثالکند و این  توهم استدالل می
ای که هفتاد هزار  خودش را از واقعه  تردیدِ وکنیم شک مشاهده می  .من جای شگفتی دارد 

داند با وجود آنکه این  دارد و آن را صرفًا توهم یا خیالی میاند ابراز میانسان شاهدش بوده 
شود که مردم بر دروغ و افترا یا توهم، تبانی کرده  ن تعداد مانع می تعداد، واقعًا بسیار است، و ای

 باشند.  

نشدن این واقعه توسط  بودن آن رخداد با استدالل مشاهده آوردن او برای ناممکناما دلیل
ای در دیگر نقاط زمین  دنبال چنین واقعهنیامدن آثاری که به اند یا پدید کسانی که در آنجا نبوده 

ای است که داوکینز درکی از آن ندارد؛ زیرا این  شمسی باید پدید بیایند، این نکته یا منظومۀ  
نامیم و در حاالت تاریخی بسیاری وجود داشته است، و  چیزی است که ما آن را معجزه می

از   حتی  قوانین  نقض  این  است.  فیزیکی  قوانین  نقض  و  دیدگاه  این،  عجیب  نیز  علمی 
دانیم حاالت بسیار زیادی وجود دارند که دانشمندان از  ه میک طور  همان  آور نیست وشگفت

شوند و  دادنشان ناتوان هستند، و »نقض قوانین« محسوب میارائۀ تفسیر علمی برای روی 
ها برای تفسیر آن پدیده، علت معقولی  با وجود اینکه آن  ؛ها به آن اعتراف دارنددانفیزیک 

و انکار آن )تنها به این دلیل که یک واقعیت دینی    ضوعموبنابراین، پذیرفتن این    ؛شناسند نمی 
نبودن را در خود دارد، و مصداق  کند که او به آن اقرار ندارد( درصد باالیی از صادق را اثبات می 

 رساند.یک بام و دو هوا بودن را می 

 
 . 94پندار خدا، داوکینز، ص . 1
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 شناختی زیست ـ ی پزشک دیدگاه    از   ها رؤیا   ت ی ماه 

خود قرار  راه  ی در ابتدا شناختی برای شناسایی دقیق رؤیاها  ست یز طور کلی، تحقیقات  به 
است که    ییو مغز معما  ،دن دهی مغز رخ م  یعنیاندام انسان    نیتر ده یچ یدر پ  ها رؤیاد؛ زیرا  ندار 

را ح ز   رانیدانشمندان  تا حد  و  استنآ  یاد یکرده  ناتوان ساخته  را  مثل  ها  تحقیقات  این   .
  ، اتیجزئ بیشتر  که در    ستیبدن انسان ن  یهااندام  گرید  ا یکبد    یاقلب  تحقیقات مربوط به  

دق  تقریباً  مراحل  پ   قی به  کافاندده یرس   ایشرفتهیو  برخ  ی .  به  و  پژوهش   یاست  نظرات  ها 
تا    میکن بسنده  خصوص    نی در ا   یو پزشک   یشناسروانان  ددانشمن   یشده از طرف برخمنتشر 

انسان    ییهاواکنش  ای  هارؤیا  تأثیر  می بدان مدر طول  که  د  ند یبیخواب  مانند  اندام   گریبر  ها 
این تحریکات  مشخص و افول    ی مغز در جاها   یک یالکتر تحریکات    ا یعضالت    یو سست  هامژه

 کنند. دهد اشاره می طول رویاها رخ میدر که  ی زیبه چ  هان یا  ۀ هم ، گرید ی در جاها 

 : دیگوی م یمی دل مانی سل دکتر

از  دانشمندان  » استفاده  و عضالت  که  اند  ها کشف کردهآزمون  نی ابا  اعصاب  از  ـاز 
نیز    پوست سراند  همچنین دریافته  .شودیصادر م   یکیالکتر   یهاموج  ـجمله عضالت قلب

و    شودیاز مغز صادر م امواج  نیا ؛شودیصادر م حرکتی از آن،که همان امواج   است  ییجا
که  انجام شده است    ی دیگری نیزعلم   یهاآزمونشوند.  یده مینام  «بتا»و    «آلفا»  یهاموج

  «، گاما » ،  (mu:  »میو  «تتا»،  «دلتاهای »موجاز جمله  شد    یگر ید  دیجدمنجر به کشف امواج  
نیز  و    ،«spike:  کی اسپا»  و  «vertex:  ورتکس»   « k:  کاپا»نام  به  یگر ید   دی موج جداخیرًا 

برای    یپزشک  لیو وسا  زاتیتجه  1. شده است  ییشناسا و  امواج،    نیکردن ارصدبسیاری 

 
..  و تمرکز باال مرتبط دانسته شده است. یگاهآ مثل ادراک، حل مسئله،  ی ذهن ی سطح باال  هاییت گاما با فعال... . 1
 k-complex  ،vertexشوند؛ مانند  ظاهر می   spikeشکل  رخی از امواج مغزی دارای یک رنج فرکانسی وسیع هستند یا بهب

شود گیجگاهی ظاهر می دلیل آسیب استخوانی در نواحی میانی که به   breach rhythmشوند،  که در خواب مشاهده می 
با    kappaریتم    .گیرندت می ئمغز مانند بافت تومور نش  ۀدیدها از نواحی آسیببرخی از آن  .های تشنجل و برخی سیگنا
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به کار گرفته    بدن  گر ید  یجاها  یدر سر و در برخ  هاآن  یر یگو اندازه  هامنبع آن  یِی شناسا
در مرحلۀ  .  شودپذیر ها روی نوارهای کاغذی امکانرصد این امواج و ثبت آنتا  ، شده است

  1950در سال  .  صورت پذیرفتمغز    هایتیفعال   ییشناسا  یراببسیاری    یهاآزمونبعدی  
و    ،هاخواب بدون رؤیا   اند از:؛ این دو نوع عبارتشد  یی شناسا  در خواب  زیدو حالت متما

رؤیا با  نامهاخواب همراه  بسیاریها یگذار .  استفاده شده  دو حالت    نیا  فیتوص   یبرا  ی 
  و زیاد،  خواب    ،شانیخواب پر   ،و حالت خواب آرام  خواب سبک،  ،قیخواب عماست؛ مثل  

ترین  خواب کم؛ در حالی که در آن زمان دو حالت خواب عادی و خواب غیرعادی شایع
   شد. ها شمرده میحالت

چشم    عیکه با حرکت سر   ی: خواب توان در خواب رصد کردرا میدو حالت  طور کلی  به
  ع یخواب بدون حرکات سر   گریو حالت د شود،  نامیده می  REM  نامبهکه    شودیمشخص م 

تر  دقیقحالت و رصد  دو نیشناخت ا  یو برا ؛نام دارد Non-REM یا NREM چشم است و
متعددی روی    یعلم   یهاآزمون  ها،آن در سال    یامجموعهتجربی  داوطلبان    1960از 

انجام شد    یشگاهی آزما   ی پزشک  لی و وسا  زاتیبردن تجهکاربا به  هاشیآزما  نیانجام شد. ا
امروز   تا  استفاده  که  الکترود  شوند میهم همچنان    ی ر یگ اندازه  یبرا  3و    2و    1شمارۀ  . 

حرکت   یر یگاندازه  یبرا 5و  4شمارۀ الکترود که   یدر حالگرفته شد، به کار  یمغز  تیفعال
  ثبت ضربات قلب   ی برا  7شمارۀ  الکترود  و  ُتن صدا،  ثبت    ی برا  6شمارۀ  الکترود    ،چشم

اشداستفاده   از  که  آزمایش  ن ی.  است  شده  مالحظه  سر   خواب حالت  ها  حرکت    ع ی بدون 
خواب  از    یگر یت دحاال   در حالی که  ؛ابدییکاهش م  صبح   یۀاول  ی، در ساعت هاهاچشم

معنای توانایی انسان  یابد؛ و این بهشوند، افزایش میمتمایز میچشم  سریع  که با حرکات  
شدن از  داریقبل از ب   ی اندک  ی عنیـصبح  ۀ  یاست که در ساعات اول  یی هارؤیا  ی ادآور ی  ایبر 

 
که در برخی از افراد به هنگام   anterior temporalهرتز(، با دامنۀ کوچک در نواحی   11فرکانس مشابه ریتم آلفا )حدود  

هرتز( هستند و هنگامی   200امواج گذرای تیزی )فرکانس حدود    lambdaریتم  .  شودپردازی مشاهده میتفکر و رؤیا
البته چندان رایج    ؛شودکسیپیتال ظاهر می در ناحیۀ اُ   استکه فرد در حال حرکت و درک بصری محیط پیرامون خود  

و نسبت به حرکات ساکادیک چشم   این امواج مثبت  باشگاه وبسایت  :  )مترجم، منبع  .هستند  time-lockedنیست. 
 ( nbml.ir/FA/posts/EEG//: https-10 مغز یبردار نقشه  یمل یشگاههشگران آزماپژو

https://nbml.ir/FA/posts/EEG-10
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 1« .د نده یرخ م  ـخواب

بعضی از    فیدر توص  را   2« محمد عمر سالم»دکتر  های  نوشتهاز  هایی از  قسمت   ن یهمچن 
 : کنیم نقل می ،همراه با آن کی ولوژ یب  راتییو تغ هارؤیادادن رخ مراحل خواب و 

مختلف    عبه دو نوخواب    متعدد،  یکیولوژ یز یو ف  ی کیولوژ یب های  »با توجه به شاخص
حرکات  همراه با  خواب  با وجه مشخصۀ »   ای  و خواب فعالآرام،  : خواب  شودیمبندی  دسته

 « .چشم عیسر 

و    یکه با خستگاست،    یخواب عادهمان  :  شودیشناخته م آرام به این صورت  خواب  
و از چهار  شود،  میقل  منت  قیبه خواب عم  ی جیصورت تدر و به  ،شود یشروع مآلودگی  خواب

تنفس و ضربان قلب    ... ها مرحلۀ سوم و چهارم است آن  ن یتر قیکه عمکند  عبور میمرحله  
و    ،ابد ی یکاهش م  درصد30تا    25  تا  مغزشوند، کارکرد  میحرکت    ی ب  ها چشم  ،شودیکم م 

 شوند. یمنظم منا کند و  ی،طوالن 3،(EEG)نوار مغزی امواج 

متفاوت    ی خواب قبلطور کامل با  به  «چشم  ع یحرکات سر همراه با  خواب  »   ا ی  خواب فعال
  ع یها سر چشم  ...ستیکه منظم ن  یدر حال  شودیم  ادیز   تنفس  نیانگ یضربان قلب و م  .است

 
 . 36و  35ص ی،م یدل مانیدکتر سل  ها،نشانه و نمادها  ری فست ،هارؤیادنیای . 1
 . قطر ِی االهل  مارستانیب یپزشک رواندپارتمان  سئیر  ،دکتر محمد عمر سالم . 2
. مغز است یکیالکتر  یتثبت فعال  ی،الکترومغزنگار  یا (Electroencephalography) یالکتروانسفالوگراف  یا ی نوار مغز. 3
(، چاپ  یزو حذف نو  یت)معمواًل تقو  یگنالبهبود س  ی،سطح   یتوسط الکترودها  یگنالس دریافت  شامل    یکتکن  ینا

 .شودی م  یدهنام وانسفالوگرامالکتر  شود،یکاغذ چاپ م ی. آنچه رو شودی آن م یزو آنال یگنالس
بدن،    یهاسلول  یگرو د  یکدیگرارتباط با    یبرقرار   یها براسلول  یناست. ا  یسلول عصب   یلیاردهام  یانسان دارا  مغز

 یکی الکتر   یتماه   یشتر،ب  ینجادارند. در ا  یمیاییشیکی الکتر   یتماه   یعصب  هاییام کنند. پیبدل مورد   یعصب   هاییامپ
توان  یمغز م  یکیالکتر   یهایگنال شود. جهت ثبت سیم  فتهگ  یکیالکتر   یگنالمدنظر است و به آن س  یعصب  یهایامپ

که در سطح سر قرار    ییدستگاه با استفاده از الکترودها  یناستفاده کرد. ا  Electroencephalography  یا   EEGاز دستگاه  
از سر   یخاص  یهادر مکان  یگنالس   یافتمنظور در کند. الکترودها به ی ثبت ممغز را    یکیالکتر   یهایگنال س  یرند،گیم

شدن، یلترو ف یتشود و پس از انجام تقوی متصل م EEG ۀکنندیتتقو یالکترودها به ورود ین ا ی. خروجگیرندیقرار م
کادمی آنالین مهندسی پژشکی: ، منبع)مترجم  .شوندمی استفاده    onlinebme.com/unit//: httpsو هوش مصنوعی  آ

https://onlinebme.com/unit/%d9%8d%d9%8deeg-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c/
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از    ،حرکت این  و    کندیحرکت م   ابد ییادامه م  هیثان   20تا    10کدام  هر ی که  و منظم در دفعات
به یا  پایین،  به  است.باال  جانبی  حرکات  بی  صورت  و  کرختی  تمام  در    تقریباً حسی  حالت 

افتد.  اتفاق میچشم    یو عضالت درون  هاچشم  ،تنفس  ،جز عضالت قلب بهعضالت بدن  
  ی حس  ییاز توانا یجدا  یدار ی ب نیا یول ؛شودیفعال م  ،دتری شدحتی  ای یدار ی اندازۀ ببه مغز

نوع    نیدر ا   دهیفرد خوابکردن  داریب   یتا آنجا که دشوار   ؛ استو متعارفش  مرسوم    ی و حرکت
عم   دتری از خواب، شد د  نیتر قیاز  نوع  رؤیا   گریدرجات  ا  هااست.  رخ    ن یدر  از خواب  نوع 

 . دن دهیم

. در  شوندیم   ن یگز یجادر طول شب    قهیدق   90مدت  به  یی هادورهدو نوع خواب در    نیا
عاد با خواب  آنشود  شروع می  یابتدا  از  برا  ،که پس  فعال  دق   یخواب  ده  در    قهیمدت 

در آخر    قهیدق   30  تا   20تا به    شودیم   اد یز   یج یصورت تدر و مدت آن به  دی آیشب م  ی ابتدا
بار از    7  تا  4  ،شب  کمعمولی در یانسان  یک  خواب،  طول  در  به این ترتیب  رسد.  یشب م

رؤیا را تشکساعات خوااز    درصد30تا   15رؤیا دیدن  و دورۀ  کند،  عبور می  ها مرحلۀ    ل ی ب 
 .  دهد...می

ز جبران    یبراآرام    خواب بمصرف  ِی ست یمواد  در  تجد  یدار ی شده  مهم    ت،یفعال  د ی و 
خواب  در طول  انسان    یو وقت   ...دارد  هاو رؤیا با حافظه    یاما خواب فعال، ارتباط   ...است

  ی . وقت ...ورد که در رؤیا بوده استآخواهد    اد یبه    اوقات  درصدِ   80در حدود    ،شود   داریفعال ب 
 1« . کند...تنزل پیدا می درصد15به  نسبت  نیشود، ا ردای بآرام خواب حالت  در 

چنین   عمومی  دادهو    ی آمار   یهاداده امثال  بسا  و  های  فهم  هاداده  گرید چه  امکان   ،
 !گیرداینکه کجا شکل می چه برسد به    ، کندی را فراهم نم  هارؤیا  ی پزشک   ت یماهروشنی از  

  ؛کشدپیش میرؤیاها را در مغز  شدن  حاصل احتمال    یی، هاآثار و واکنششدن چنین  پدیدار 
شدنشان، در جای  شدنشان در نتیجۀ گذر رؤیاها از مغز در طول پدیدار برای حاصل مانعی    یول

 
بخش  سئیمشاور و ر  الم،دکتر محمد عمر سای مصور از نشریه ،ها و کابوس هارؤیا  یو فرهنگ  یپزشک  هایداللت  .1

 .5ص ،قطر یاالهل  مارستانیب یپزشک روان



 107  ............................................................................... ی علم یدگاهدر د یاهارؤ یتماه 

 نیستند. دیگری  

ثانیه دیگر: شکل   وضوعم یا در  آرام،  اولیۀ خوابها  گرفتن رؤیاها در خواب  نیز    و دقایق 
این    ی، عنو این ی  ؛افتداتفاق می  اریبس  ، مردم  ی شده است و برا ثابت   نیو ا   پذیرد،صورت می

و    اند،را ثبت نکرده   آرام«خواب  »  ی ها رؤیااز   هاییی ورود   ا ی یک یالکتر سیگنال    چ یها ه آزمون
هایی از کارکردهای الکتریکی  پاسخ   ،ها که رؤیا  ستینگونه  این   ضرورتاً به آن معناست که    نیا 

رود  را که انتظار می  رؤیا   ی هاهمۀ حالت   ،هاآن آزمون داشته باشند؛ یا چه بسا  آن    ی های و ورود 
د و  ننکنآشکار  ـی دار یب و چه در خواب چه در طول ـ اوقات تمامِی در برای مردم حاصل شوند 

ها را در همین بخش خواهم  که آنـ ها پژوهش   یرا برخ ج یاختالف در نتا نیو ا  ؛پوشش ندهد 
در    ،کندی م  دأیی تـ  آورد  حالتهر  و  انتظار امید ناشواهدی  ما    ،دو  برای    کشِف داشتِن  کننده 
 در دست داریم. یآمار  جی ها و نتاپژوهشاین  ق یاز طر  ها رؤیا  تیماه

به   توجه  بسکارکردهای  به    دقیقاحاطۀ    ،مغز  یک یژ وولیز ی ف  یدگیچ یپبا    دشوار   اری مغز 
با توجه به  ـ   مغز زندهاکتشاف  رفته در  کار به   یو تکنولوژ   زاتی تجه پیشرفت    وجود  اب و  نماید،  می

های نوین،  غالبًا روش  ـه استاستوار بود  [ ردهمُ ]مغز    حیتشر   جی ها بر نتاپژوهش   شتر یب اینکه  
شبیه از   تجربه سازی  روش  پژوهشدر  و  مها  استفاده  ا کند  ی ها  معمول  به   ، روش  نی و  طور 

دق   ریتصاو و  به   یقیواضح  نتایج  از  دستمثل    ب یترک  دربارۀ   یشگاهیآزما  ی هاپژوهش آمده 
ارائه  ی،  مغز  یک یالکتر های  رسانی پیام عرصۀ    ایها  هورمون  ای  1ی« تولوژ ی س»ها  سلول

تقریبًا  به    کی نزدچیزی  و    انگیزشگفت   ـد یجد  ی هاو پژوهش  جی نتاطبق  ـ مغز  کارکرد  .  دهدی من
 . ندارند یمغز مشابهفردی دو  طور کلی هیچ به  را یز   ؛است ناممکن 

است    یکیاتصاالت الکتر   لومتریهزار ک  180و    ی بسلول عص  ارد یلی م 100 ، دارایمغز»
تحقیقات نوین    .است  یرا بپوشاند کاف   نیچهار بار کرۀ زم  نکهیا   یبرااین حجم از اتصاالت  و  

  « الف»پیام را از نقطۀ    که است    2»گلیال« ه سلول  نُ   یدارا  ی، کرده است هر سول عصب روشن  
 

 ی. میو شکارکرد  ،ساختارنظر ها از سلولروی علم پژوهش . 1
انگل  یالگل  یهاسلول .  2 انگلیال نوروگل  یا(  Glial Cells:  یسی)به  )به    ی نورون  یرغ  یها(، سلول Neuroglia:  یسی ها 
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نقطۀ   نبود  کند،  منتقل میدر مغز    «ب»به  کارکرداین سلولو  »گلیال«    ای هسلول  های 
را  ارسال پیام  نقصان  کنندۀ  سلول  . کندمیدچار  این  از  کارکرد  حمایت  و  پشتیبانی  ها، 
ها برای سلول عصبی،  . این سلولهستندعصبی است که نیازمند توجه خاص    یهاسلول

طور مداوم  رو بهایناز  ؛دنبر مرده را از میان می  یهاو بافت  دن کنیفراهم م تدارکات    وغذا  
 1« .برخوردار است  دی با شرایط جد نشدسازگاراز قابلیت مغز 

به   با توجه    اردها یلی مستمر م  یک ی الکتر   یهاارتباط   ، مغزدۀ  یچ یپ   اریبسکارکرد    عتیطب و 
  ت یو ماه  ها رؤیا  ص یو تشخاکتشاف  روز و شب،    یهاساعت در طول    ه، یاز ثان در کسری  عصب  

پزشک آمدنشان  وجودبه  نظر  و    ی، از  به دشوار    اریبسکاری سخت  به  خصوص  است؛  توجه  با 
به واقعیت پزشکی  انتقاِل آمده، در حالت ضرورت،  دستهای    یبرخوظیفه و کارکرد    امکان 

 : وجود دارد ، مغز در اجزا 

رفتن  بینشاید باعث ازبرخوردها،  صدمات و    لیدلگفتن مغز بهقرار  بیدر معرض آس»
توسعه    ایبر   انگیزیشگفت  ت ی. مغز قابل نشود فقدان آن اجزا    لی دلبه  ،مغزقسمتی از کارکرد  

انجام شد  یتاکس  ندگانران  ی رو که    یآزمون   در  ؛داردیادگیری  و   لندن    د ی مشخص گرد  در 
حافظه زمینۀ  مهم در    اریبسخصوصیتی    نیدر مغز دارند و ا   ی«تر بزرگ  پوکامپ یه »ها  آن

 2« . آورندیخود به دست م   ِی رانیتاکسدر طول انجام  را ویژگی  نیا ها آنو  ،است یمکان

  کندیکند و تصور میم وارونه امور را  یوقت« آلفرد ادلر»شناس  روان دانشمنددر حالی که 
به آن امال  ذهن  و بر اساس آنچه  دهد  تغییر میاست و خودش را  بردار  تنها یک فرمان مغز  

اینکه نتایج ناشی از این تغییرات  ابگیرد؛ فاصله می  اریبسها از واقعیت  دهد،یپاسخ م کندیم
 . هاستتر از حصول رؤیابزرگ  اریو بس ،بزرگ   اریبسکه گفته شد،  در مغز  یک یولوژ یب

 
  کنند. ینم  یدتول  یکیالکتر   یهااند که تکانهیرامونیپ  ی( و دستگاه عصب ی)مغز و طناب نخاع   یمرکز  یدستگاه عصب 

 )مترجم(
 nig-TOQX81www.youtube.com/watch?v=f: تی سا ره،یمستند الجز  ،مغزهای دانستنتی . 1
 . رهیگزارش شبکه الجز  ،همان منبع. 2

www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig
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 : دیگویم دلرآ

  صرفاً   مغز   بود.  خواهد  دشواربرای ما    مغزچگونگی عملکرد    برذهن  تأثیر    وجود  انکار»
از   نیز    مغز  بر  ،ذهن  جهینت   در  و  ، است  گرفته   شکل  آن  از  بدن  که  است  هاییاندامیکی 

  ه استداد  نشان  هایمار یب  علمدربارۀ    ماتحقیقات    .داردتأثیر    ـبدن  یهااندام  گرید   مانندهـ
  ند اهداد  دست  از  مغزچپ  ۀ  مین   بیآس   لی دلبه  را   نوشتن  و  خواندنتوانایی    که  یافراد  یبرخ

اند توانایی  توانسته  ،برای انجام این کارکرد   مغز  ی ازگر ی د  یهاقسمت  یر یادگی  و  نیتمر   با
  ی مغزۀ  سکتدوباره به دست بیاورند. وقتی این افراد دچار    نوشتن  و  خواندنخود را برای  

و   چنین  بیناز  بخشبهبود    امکانشدند  نداشت،  وجود  و  فرایند رفته  افتاد  اتفاق  ی 
آوردن دستبه  امکان  فردبرای    وبه عهده گرفتند    راکارکرد    نیا انجام    ،مغز گرید  یهابخش
 اش را فراهم کردند.های قبلیتوانایی

  ی شناسروان  علم  ی آموزشسازی  پیاده  امکان  ح یتوض  در   ی ار یبس  ت یاهم   قت،یحق   نیا
ذهن    که  باشد   یابزار   فقط  ،مغزآنجا که    تا ـ  بگذاردتأثیر    مغز  بر  بتواند ذهن    اگر   دارد.  یفرد
 را  آن  حالت  و  میده  ارتقا  را  مغز  میتوانیم  ما  ـبردیم  کار  به  خود  اهداف  کردنمحقق  یبرا

 ؛ میبمان  یباق اسیر و مقّید   ، زمغ  یهاییتوانا حدود فقط در   ستین ی از ین  پس ؛میبخش  بهبود 
مناسب    ما  اطراف  ی زندگ  طیشرا  یبرا  تا   کرد  جاد یا  مغز  آموزش   یبرا  یی هاراهتوان  می  بلکه

 1شود.« 

  با   یحتو    مشکالتماهیِت    وماهیِت کارکرد    با  که  سازدیم  ی ابزار   مغز  ازکیفیتی که    نیا 
  ، دستگاه  نی ا   از،  شودیم  سازگار   محدود،   هایب یتخر   ا ی  هاب ی آس  از  ی ناش  یهانقص ماهیِت  

 .است  دشوار آن گشاییرمز   که کندیم درست مسئله و معمایی بغرنج 

آن، انعکاس    وکنند  استفاده می  ی تجربتحقیقات ذهنی، از یک رویکرد    شتر یب طور کلی  به 
  ز غمماهیِت عملکرد  فهم  در مالحظه، قابل ۀ  لئمس اردهایلیم  از لهئمسیک  دربارۀ مغز واکنش

بر    اما  ؛است مبتنی  که    ...،و  هاهورمون  ،یعصب  یهاسلول   ِی شگاهیآزما  لیتحلتحقیقات 

 
 . 71و  70ص ،دلرآ ی،زندگ یمعن. 1
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  مراحل   در  همچنان،  کردتکیه    هاآن نحوۀ انجام    وماهیِت کارکردها    همف در  هاآن  به  توانیم
  از  کهـ   حافظه ۀ  یقض   مثالً تر باشد که  شایسته   ـمن   اعتقاد   به چه بسا ـ  وقرار دارد،    خود نخستین  

در کانون توجه و تحقیق    ـاست استوار    آن  بر   ی انسان  درک  و تفکر   که  است   یمهمکارکردهای  
 . باشد شانتی ماه و ها رؤیا جهان به  ورودبرای   ایمقدمهچه بسا  جه ینت  در  و قرار بگیرد، 

 :دیگوی م « نمِ برِ » دانشگاه از 1ت« رو رهاردگ» اعصاب دانشمند 

ۀ  حافظ  از   مین یب یم را که    آنچه  درصد 99  است.  حافظه  انسان،   ادراکابزار    ن یتر مهم»
 2کشند.« به تصویر می  یحس  یاعضا را ماندهیباق درصدکیو  ؛میکنیم  ی رساز یتصو خود

و    مغر به فرضیات  هستیم  شاهد  ما  دارد،  حافظه  کارکرد  که  عظیمی  اهمیت  چنین 
 کند. شود که دورنمای این موضوع را بیشتر تیره و تار مینظریات بسیاری مطرح می

 : دیگویم 3« ساگان کارل»

«  دن ید   خاص  بخش»  که  4سری« پِس   لوب   : تالیپ یکس اُ »لوب    که  ین یمع  حالت  در  و»
حدی  این تصور او به  و  ،است   دهید   رادر حال پرواز    یاپروانه  گفت  ماری ب  ،شد   کی تحر   است

  انجام   مونیمروی    که  مشابه  یاتجربه  در  .ردیبگ  را  آن  تا   کرد  دراز  را  خود  دست  کهواقعی بود  
  دست   باتالش کرد    وداشت    قرار  برابرش   در  یزیچ  ایگوکرد؛  نگاه می  قیدق   اریبس  وانیح   شد

 . کرد نگاه خود  یخالمشت    به رت،یح  با سپس ، وردیبگ را آن راست،

 
1  .(Gerhard Roth  )مغز و  متخصصان  آلمان و از    »برِمن«در دانشگاه  شناسی  عصب پروفسور و استاد    ت،رو  رهاردگ

 .اعصاب است
گاه. 2  4XCAklZ2www.youtube.com/watch?v=Tyf: رهیمستند شبکۀ الجز  ،ترفندهای ذهن ناخودآ
ن   1934کارل ساگان در سال  .  3 و دکترا  ورک یویدر  دانشگاه ش   یمتولد شد  از  را  به دریافت کرد    کاگویخود  عنوان  و 
  یی فضا  یسفرها  یهاپروژه بیشتر  در    . وی مطرح کرد  ین یزمفراهوش    خصوص  را درتحقیقی  ،  اخترشناس  دانک یز یف

 ینقش مهم  . ویشودیمشمرده    ییفضااکتشافات  در عرصۀ  نشمندان  اد  نی تر از بزرگ  یک ی عنوان  و بهداشت  مشارکت  
  ، «نساندر تکامل هوش ا  یمالتأت»شود به مقدمۀ کتاب  مراجعه  داشته است.    ،ناسا ،کای آمر   ییسازمان فضا  جادیرا در ا 

 . 15ص
4. Occipital lobe . 

www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAklZ4
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تداعی    به  منجر  یگاه   ،انسان  مغز  قشر  در  ین ی مع  ییهاتفبا  یکیالکتر   کیتحر 
  نابود   راخاطرات    ن یا  ، هابافت  نیارفتن  تحلیل  یول  ؛است   هشدخاصی    حوادثخاطرات  

شود، در زمانی که توسط  قشر مغز ذخیره می  در ابتدا    ،یانسان ۀ  حافظاینکه    انکار  و  ؛کندینم
 شود، دشوار است. های مغز بازیابی میسایر بافت

 و  مغز  قشرمیان    ،تبادل  فرایند  باکه    است  مغز  قشرکارکردهای    از  یکی  حافظه  یوقت
نمی  مغز   از   یی جا  در ایستا    صورتبه  یعن یـ  شود یم   جا هجاب  مغز ۀ  یبق   ن یاـ  شودنگهداری 

شود حافظه همچنان  آسیب بزرگی که در قشر مغز وارد می  از   بعد   چگونه دهد که  توضیح می
می   که   ییهاآزمایش  در   ؛دهدیم  نشان  را  یگر ید  یسو وسمت  ، شواهد  یول   .ماندباقی 

و اعصاب » ،  داد  انجام   گانیش یم  دانشگاه  در  «Ralf Gerald/جرالد  رالف متخصص مغز 
  . گرفتند یم   ادی  (maze)  ساده  چیپ مار   ریمس عبور از یک    یط   را  یی هاتجربه  ، واناتیح بعضی  
  و   شدند یم  منجمدـ  درست مشابه یک شب زمستانیـ  انجماد  به   کی نزد  یی دما   در   سپس
  تبادل ۀ  ینظر اگر  .  کردیم   متوقف  مغز  در  را   یکیالکتر   امواجۀ  هم  که   دی رسیم   ی حد   به  سرما
چنین    یول  ؛کندپاک    را  حافظهتمام    آزمون،   نیارفت  انتظار می  باشد  درست   یک یالکتر   امواج
 1.. .« . ددن کر یم  دای پ  چیمارپ   در را خود راه هاوانیح  ،آمدنهوش به از بعد ونشد 

و این دستیابی   ست ین  ثابت  و  واضح ق، ی دق صورتبه سازی اطالعات بنابراین جای ذخیره 
برای ما دشوار می را  نتایج  به   نیز   نیا کند، و  به فهم دقیق و روشن ماهیت رؤیاها  نوبۀ خود 

 کند: شدۀ ناشی از تحقیقات بعدی را تأیید میاعالم

  شرفته یپ  ییهاپژوهش  «کاواین   یساسوموت »  نوبلۀ  زیجابرندۀ    شناس ستیز   دانشمند»
دادند.   مغز  پوکامپی هۀ  منطق  درهایی  آزمون  هاآن  است.  داشته  حافظهدربارۀ     انجام 

تبدیل به   را  آن  تا  کند یم  ادغام  را  مدتکوتاهۀ  حافظ  از  آمدهدستبه  معلومات  ،پوکامپی ه
  دچار   مریآلزا  یمار یب   لی دلبه  که  است  مغز  مناطق  نینخست   از   نیا  .کند  مدت   بلند ۀ  حافظ

  ی عاطف یاجزا یول اند؛شده رهیذخ نجایا در حافظه قی حقا  رسدیم  نظر به .شودیم عارضه
 

 فرهنگی قاهره، ترجمه سمیر حنا صادق،   مجلس اعالی:  ناشر  ،کارل ساگان  ،انسان  مندیدر تکامل هوش  یمالتأت.  1
 . 36ص  2005 ،چاپ اول
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 1اند... .« شده  پراکنده مغز یجاهاتمام    در حافظه

  رهیذخ   پوکامپی ه  شاخ  در  را ها  داده   که  یا هیاولۀ  حافظ  اندکرده   ثابتاینکه تحقیقات    اب
همین   ،کند  ره یذخ مدتبلندۀ حافظ در  تا دهد  تحویل می پوکامپیه ۀ منطقآن را به  وکند می

نوین     پراکنده  مغز  ی هابخش تمام    در   حافظه،احساسی    یاجزا   اندهکرد  روشن تحقیقات 
  ـدارند   حافظه   گاه یجا  با ناپذیری  از آنجا که رابطۀ جدایی ـ   هارؤیا   شودی م  سبب   ن یا   و   دنشویم

  از   را   خود  ریتصاو  شترِ یب  ها رؤیا  م یبفهم  ی وقت  خصوصبه   د؛ ن باش  نداشته  یمشخص   مرجع
 . دنآور یم دست  به  ی مغزهای نورون در شدهمنتشر  احساساِت  و عواطف

  ی شناسست یز   شگاهیآزما  در  پژوهشگران  ذهن ای در  ایده  موارد،  گر ید  و  ج ینتا دنبال این  به 
گرفت   »آزمون  وشکل  اساس  بر    یهاموش روی    2014  سال  در  2« کی ژنتپتو اُ   علمهایی 

ی که  جلبک   از  که  یک ینوکلئد یاس  با   وانیحخصوصیات وراثتی    که  یطور به ؛  شد   انجام  ییصحرا 
یک رشتۀ فیبر    آن   از  بعد   شد.  ی دگرگون  دچار  آمدی مهای حساس به نور داشت به دست  نونور 

 ی جراح  یانتها   در  و  شد  وارد  داشتی م  نگه  را   ینیمع  حافظه  که   مغز  از  ییهابخش   به نوری  
  یهاسلول   به  را   نور   توانستندیم  که   داشتند  مغز  در  یینای ب  افیال  کهداشتیم    ی واناتیح  ما  مغز،
شوند  فعال می   نور   به  حساس  ی مغز  ی هاسلول   آن  ب یترت  نی ا   به   برسانند.   نور  به   حساس   یمغز

 دهند تا یک حافظه را فعال یا آن را متوقف کنیم. به ما این اجازه را می  و

 : دیگویم شگاهیآزما در  متخصص پژوهشگر 

  به   دوباره  ار   یمخفهای  داده  آن  و  میکن   بازفعال  را  حافظه  آناز نظر فنی    میتوانست »ما  
رفتارهای    شروع  شدیم   برگردانده  صندوق  به   وانیح   ی وقت  و  ؛میبرگردان   حافظه اظهار  به 

  ن ی ا  یولبا موفقیت انجام شد    هاموش روی    عمل  در  ها آزمون  این  .کردناشی از ترس می

 
 qAnQMs3www.youtube.com/watch?v=YxMc//: http: یگزارش ذهن، نشنال جئوگراف. 1

 گیرد. به کار می  زریل  ی را با تکنولوژ  کیژنت  یکه مهندس یعلم. 2

http://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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 1« .است نشده  انجام انسان یرو  تاکنون  هاآزمون

  را  یدرستۀ منطق توانستی مقطعًا  دیرسی م خود یینها  هدف  بهها این آزمون  اگربنابراین 
  سبب  اینماید،    مشخص کندی متحریک   یکل صورتبه  را  انسان یهاحافظه  آن، ک یتحر  که

 که ـ را    های مار ی ب  نیتر خطرناک کم امکان درمان  دسِت   ا ینشود،    یفراموشدچار    انسان  شود
که   ایی مار ی ب  ؛کندفراهم  ـ( ر میآلزا  یعنی)  شودیم نفر هاونی لیم شدنی قربان باعث   همچنان

یافته    شرفتهیپ  مراحل  به   و  ، شروع  حافظه  فقدانبا   به مرگ می  و توسعه    جاد ی ا   شود.منجر 
کاری    استپذیرفتنی    ،شکل  نی ا   به  حافظه  یبرا   حلراه محسوب    لئا د یا و  ناممکن[  ]و 

طور خالصه، با توجه به دانش و  شود؛ در حالی که ]تاکنون[ انجام نشده است؛ زیرا به نمی 
 امکانات حال حاضر، ناممکن است.

  ،شدهآزمایش   واناتیح ۀ  حافظ  بر  یگذار تأثیر   در   یقبلآمدۀ  دستبه ۀ  جینت   اساس  بر
  اند؛ ه کرد  دا یپ  کارکردهایش  یبرخ  بر   تسلط   و   حافظه  به   ورود  در   را بزرگی    جهش  ،هاپژوهش

مغز  حافظۀ اعماق  تافراهم شود ـ بشر شان روی  سازی پیاده امکان  وقتی که  تا ، جی نتااین  یول
  اریبس  ابعاد  و  اتیخصوصها،  این آزمون   را یز   ؛دنمانی م  یباق  ینظر کاوش شودـ در حد    یانسان

با  ها، در قالب همین آزمونهای اجرایِی آنچه بسا گام   که  د ندار   ی اد یز  های تجربی اولیه، 
  عرصه  نیا پیشرو در    یهافرایند جمله    ازسازگاری نداشته باشند؛ و چه بسا این،    یانسان  مغز

  قرار در اختیار    ،حافظه  فقدان  و  تشنجانواع    درمانبرای    را   یممتاز پتانسیل    ،عمل  در  که  باشد
  ده یچ یپ  ت ینهای ب  مغز،بندی  ماهیت و تقسیم   فهم  فرایند   ،هان یا تمامِی    رغمعلی   یول  ؛دهدیم

  چگونه وضعیت    ـاست  مغز  اجزای  از  یکی  ازکارکرد کوچکی    کهـ   هادربارۀ رؤیاحال    ؛است
 ؟ خواهد بود

  مغز  ،کا یآمر   در   واشنگتن جورج    دانشگاه  در   صرع   مارستانیب   ر یمد  ی«سیمحمد قب»  دکتر
روشن   اوتحقیقات  و ، کندی م فی تعر   «یک یالکتر  تی فعالتوصیف که عبارت است از »با این  را 

 
 qAnQMs3www.youtube.com/watch?v=YxMc//: http یشبکۀ نشنال جئوگرافذهن، گزارش . 1

http://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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گاه  و   حافظه  جاد یا   باعث   ،مغز   در  یک یالکتر   طوفان   کنندیم   ن ی تر بزرگ و شاید    ،شودیم  ی آ
  که   استکاری    دانست  انسان  مغز  یجراح  درواقعی    شرفتیپیک    را   آن  توانی م  کهموفقیتی  

  محرک   ِق ی عمیک الکترود    و  ، کاشت  مغز  در   را او الکترودهایی    است؛ه  داد  انجام  محمد   دکتر
  به  یک یالکتر   ییهاپالس الکترود،    ن یا   گذاشت.کار    مغز   در  ثابت   و   یدائم  صورتبه   را   مغز
  ارسال   مغز   مناطق   گرید  ا ی  2کالستروم ۀ  منطق  ای   1مپ اپوکیه  با   مرتبط   ی هابافت   از   یا ره یزنج

با نسبت    و  موقت  شکلبه  را ذهن هوشیار    یحت  ای  کند  خاموش  را حمالت صرعی    تا  کندیم
باالیی   ولی  سازد  متوقف موفقیت  بی   وجود   با ؛  دستاورد  زمینه  در نظیری  چنین  وی    ، این 

 : دیگویم

علوم    دانشمندان  نیبهتر   بود،  دهیچ یپ   ِی سیئسو  ساعتیک    مغز  اگر  میگویم   اکنون»
 3.« بودند اولکالس  شاگردان هیشب  ما، اعصاب

  بسب  اشته خناشنا  و  دهی چیپ   یاجزا   و  مغزارتباط دارد،    هارؤیاه  ب   موضوعتا آنجا که این  
قرار بگیرد؛    دشوار از نظر پزشکی در وضعیتی    هارؤیاروشن برای    ت یماهآمدن  دستبه   دشویم
یافتن    تمرکز  یول برایمحلروی    از   ی ار ی بس  تمرکز ۀ  نقط  که  است  دلیل   نی ا   به  حافظه  ی 

  ینگهدار دارد.    یروان  و  یمغز   ایهاری می ب  بابسیاری    ارتباط؛ زیرا این موضوع،  استههشپژو
  رنج   مشکل  ن یا   از   هاانسانۀ  هم   و   است  دشوار   ار ی بسکاری    ، پیوسته  طوربه   د یجد اطالعات  

  مدتکوتاه   ، فعال ۀ  حافظ  .کندی م  دشوارعامدانه    یروش  به انجام این کار را    مغز  زیرا   ؛ برندیم

 
 است.  یادگیری مغز است که مرکز    یمبیکاز دستگاه ل  یقسمت(  hippocampus:  یپوکامپه  یا  یپوکام)ه   یپوکمپوسه.  1

 پدیا فارسی(ویکی: )مترجم، منبع
است   ینازک از بافت خاکستر   ی ایه است که شامل ال   یمغزکرۀ  یم در هر ن  یااز چهار هستۀ قاعده  یکی:  کالستروم .  2

 یدانشکدۀ پزشک   یگروه آناتوموبسایت  :  . )مترجم، منبعشودیجدا م  یعدس  ۀاز هست  یداز بافت سف  یایه ال یلۀ  وسهکه ب
 ( anatomy.ir/claustrum-www.eatlas//: http اراک یدانشگاه علوم پزشک 

Claustrum : The one of the four basal ganglia in each cerebral hemisphere that consists of a thin lamina of gray 
matter separated from the lenticular nucleus by a layer of white matter. 

 www.youtube.com/watch?v=YxMc//: https3qAnQMs یگزارش نشنال جئوگراف . 3

http://www.eatlas-anatomy.ir/claustrum
https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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  . رددا   نگه زمان[  ]هم   را   ز یچ  هفت   تواندی من   را یز   ؛دشویمتجدید    ، مستمر  صورتبه   و  تسا 
داده  آن  وارد حافظه می روشی که طی  ]داده ها  به ضبط  نوار  شوند، شباهتی  روی یک  ها[ 

ندارد.   را  آن  و  می آور ی م  ادی  به  می فهمیم  که  را   ییزهایچ  ماکاست   و گذاری  نام   قیطر   ازها 
می   ی،بند دسته  خاطر  دلیل    .آوریمبه  همین  شماره    از  تر ینطوال   ی ز یچ  آوردناد یبه به  یک 
  رهیذخ   « کامپو پیه»  در   مدتی طوالنۀ  حافظ  در   ، باشد  مهم مسئله    اگر  ی ول  ؛ است  دشوار   ، تلفن

  جمله  از گردد؛شود اجرا میکه برای انسان حاصل می  ییزهایچۀ هم ای بر کار  ن یا  و شودمی
 . ذخیره شوند حافظه درباید   و هستند جملۀ اطالعات  از  همرؤیاها  . هارؤیا

 : دیگوی م ملسا عمر   محمد دکتر 

  ؛ ندین ب ینمرؤیا  دنکن یمفکر  و آورندمین دیا به را خود یهارؤیاوجه هیچبه درااف یبرخ »
  ک ی ولوژ یبدالیل    و  ست ین  تدرس   نیاه است  کرد  ثابت  خوابگرفته روی  تحقیقات صورت  یول
  ، ها رؤیادر طول    است  شده  روشن  .است  درااف  نیا  در  دهی پد  نیا  مسئول  که  دارد  وجود  یروان  و

 و   ندکُ برای شخص بینندۀ رؤیا،    چشم  ع یسر   حرکت  با  خواِب   یط  حافظهسازی  فعال  مراکز
 و   دهد یم  رخ  مغز  مختلف  مناطق  در  ییایم یش  و  یکیژ وولیز یف  راتییتغ  .شود یمتحرک  کم
  ی اجزابعضی از    ارتباط  درنیز    تیراییتغ  .د شویم  فعالدیگر    یبرخ   و  لی تعط  مناطق  ی برخ
رؤیا،  دهدیم   رخ  مغز طول  در  گاه  مراکز  ،مغز  راستۀ  می ن  مراکز.  حسی    و  وجدان  ، ی آ

  مراکز   ،ی دارا  اتحرک   کزا ر م،  مغز   چپۀ  مین   مراکز  که  یحال  در  ؛دنشومی  فعال  ،ی حرکت 
  ثبت  ،جهی نت  در  .شوندیمتحرک کم  و   ندکُ  ،حافظهسازی  فعال  مراکزو    ، امور  ی منطقداوری  

  ی روح   ادراکاترؤیاها،    رسدیم   نظر  بهپذیرد.  یم  صورت  یموقت   خاصۀ  حافظ  در  هارؤیا
بدن در طول  و مغز راست واسطۀ  ، دن کنیم  افت ی در  خوابدر طول  یحس   مراکز  کههستند 

  . دارند غیرفعال  ]حالت[  چیزی شبیه    رؤیا،  مغز در زمان  گرید  اطقمن   شتریبست؛ زیرا  هارؤیا
و کلمات از    ظالفاطوری که  به  ؛دن ر یگ یشکل می  و معاننمادها    دشویترجمه انجام م  یوقت

چه بسا    ی که دارند، قدرت   خاطر اکات بهدر ا  یبرخ   یولهستند،  راست مغز  مۀ  یمحصوالت ن
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 1.« دشویم نتیجه  حیصر   یرؤیابه این ترتیب و  ،د ن ر یگ یمغز را در برمتمام 

داده می   مغز  ی ک یالکتر   تی فعال  از   ،هاحالت ۀ  هم  در   هاداده این    ر شتیب   شوند؛ تشخیص 
با    نیا   . دندهمی ن  ح یتوض  را شان  گیری چگونگی شکل  و  هارؤیا   ت یماه  ،هاداده   نیا عالوه،  به 

  ی است؛ ک یالکتر همان شار  ها در مغز با  ت یفعالاز    یبرخبودن  مشترک از احتمال    یپوشچشم
  بیان چه بسا    و  !استر  چقدر بسیا  ی بشر دۀ  یچ یو پ   غ با مغز بال  تعاملها در  ناشناخته و اینکه  

  که «  سالم  عمر   محمد »  دکتراین گفتۀ    .کند  از ینی ب  موضوع  نی ا   در  پرگویی  از   را   ما   مثال   چند
  که   «بورن  انی»  پروفسور گفتۀ    با  ،فصلۀ  مقدم  در گیرند«  شکل می  ق یعم   خواب  در  هارؤیا»
  اختالفات   از   یشوپچشم   با  . در تضاد است  « هاسترؤیا  خواب  از   ر یغ  ، ق یعم   ابخو »  دیگویم

  ی وقت  خصوصبه   هستند؛   احتماالت   تابع   ، یتجرب  ج ی نتا  ، ترجمه  ا یساخت واژگان    دراحتمالی  
 باشد.  هاناشناخته   از کمتر ـ ی تقریبًا نجومی صورتبهشده از نظر علمی ـ مسائل ثابت 

 : دیگویم 2« کی لوبیف  بورن انی » پروفسور

همان    این،دهد؛  در اختیار قرار می  ـخاص  طوربهـ    را  3ار آشکۀ  حافظ  ،دلتا  خواب»...  
  ا ی  میور آمی  ستد  به  روزانه   را  اطالعاتی   ای   میموز آ یم  را   هاعبارت  یوقت   که  استی  فرایند 

  خواب   از  ،آشکارۀ  حافظ   نیا  رسدیم  رنظ  به  و  افتد؛دهد، به کار میحوادثی برای ما رخ می
  ی برا  ها رؤیا خواب رسدینظرم  به ،مقابل  در   وبرد،  بهره می  هارؤیا   خواببسیار بیشتر از    دلتا

 
 . 10، ص هاو کابوس  هارؤیا یو فرهنگ  یپزشک  هایداللت دکتر محمد عمر سالم، کتاب . 1
 . شمال آلمان است در کپروفسور دانشگاه لوب ،بورن انی. 2
حافظۀ  درازمدت در انسان است.    ۀحافظ  ِی اصل  از دو نوِع   یکی  (explicit memory)یح  حافظه صر   یا حافظۀ آشکار  .  3

گاه یادآوریآشکار به است   یا. حافظۀ آشکار حافظهگیردرا دربرمی یم و مفاه یقبل یاتاطالعات و تجرب یو عمد  انهآ
گاهانه ک  یهاو خاطره  یدادهارو  یلاز قب یاطالعات  ی برا هستند. به حافظه آشکار، حافظه    یاندر قالب کلمات قابل ب  هآ

 )مترجم(  اند. هم گفته ( declarative memory) ی و حافظٔه اخبار  یحصر 
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 2اهمیت دارد.«  1( حافظۀ کاری )  ییاجرا ۀ حافظ

استکرد  رشمنت  «یالعرب  القدس»ۀ  روزنام  که  یخبر   د یشا  بارۀ  در تحقیقات    نیآخر   ه 
  یهاآزمون آمده در  دستبه   اطالعات  بیشتر به شکست انجامیدن    و  مغز  در  هارؤیا  موضوع

   :کندقبلی را بیان می 

گاه نوسان بین عدم    نیا  و» همواره    ،انسان  ذهن  به  هارؤیا   و  اهر یتصو  و  افکار  ورودو    ،یآ
بوده  پژوهشگران  یبرا و پیچیده  ۀ  مرحل  یط  هارؤیا  شتریب  نکهیا  وجود  با  و  ،است، مبهم 

می  مغز  یتفعال  شدنادیز   با  که  چشم  عیسر   حرکت  با  خواب   ،د نده یم  رخ  ،شودمتمایز 
که    چشم  ع یسر   حرکتۀ  مرحلاز    یرغ  در   کههم وجود دارند    هاییرؤیا  دانندیم  پژوهشگران

است   کندتر  مغزی    د ن ده می  نشان  که  هستهم    ییهاهشپژو  و؛  دن دهیم  رخفعالیت 
  مرحله   ن یا  ر د  ند یگویم  دن اهشد  ر دای ب  چشم   ع یسر   حرکت   با  خوابۀ  دور در طول    که   یداوطلبان 

 3.« نداهدی ند ییرؤیا

 
موجود را جهت موقت اطالعات    ینگهدار   یفهٔ محدود است که وظ  یتبا ظرف  یشناخت  یستم س  یک  ی، حافظۀ کار .  1

دارد. بر عهده  هدا  ی برا  یکار   ۀحافظ  پردازش  و  مهم است.  گیرییم تصم  یتاستدالل  رفتار  اغلب    ی کار   ۀحافظ  و 
  یکدیگر دو نوع حافظه را از    ینپردازان ایهنظر   برخیاما    شود؛ی مدت در نظر گرفته مکوتاه  ۀصورت مترادف با حافظبه

مدت  که حافظه کوتاه  یدر حال  دهد،یشده را میرهاطالعات ذخ  یاجازۀ دستکار   ی کار   ۀو معتقدند حافظ  دانندیم  یزمتما
 )مترجم( .کندیمدت اطالعات اشاره مکوتاه سازییرهتنها به ذخ

 www.youtube.com/watch?v=//: https8QHjmG2sSos:  گیرد، مستند الجزیرهمغز چگونه یاد می. 2

  توان یند که ماهرا کشف کرد  یزیها وجود چاند آنگفتهمتشکل از چند کشور  از پژوهشگران    یگروه:  د ب اژنو.  .  3
 یول  ،بدهنداز خواب رخ    ید در مراحل مختلفنتوانی م  هارؤیادانیم  می.  به شمار آورددر مغز    «رؤیا»اثر انگشت  آن را  

 شود. چه عاملی باعث رؤیاها می  اند سته دانیدقت نمران تا امروز بهپژوهشگ 
به  یراز   اند؛نادیده گرفته شده که  بوده باشند    هوشیاریشکل    یشترینب  ها،رؤیاچه بسا   در طول   یر،صورت متغانسان 

گاهاز    هاکه در آنکند  مشاهده می را    یمراحلور شدن در خواب شبانه،  غوطه   یر، سپس افکار و تصاونیستبرخوردار    یآ
گاه  یدگرگون  ینو ا؛  دنشواو مستولی  بر    مجدداً تا  رسند  از راه می کامل    هاییرؤیا  یا و    یرهاتا ورود افکار و تصو  یاز نبود آ

  ی ط   هارؤیا  یشترب  ینکهو با وجود ا  ؛بوده است  یچیدهمبهم و پ  یامر   ،پژوهشگران  یبه ذهن انسان، همواره برا  هارؤیا
انند دیپژوهشگران م  دهند،یرخ م  شودـی م  یزمغز متما  یتشدن فعالیادکه با ز ـچشم    یعبا حرکت سر مرحلۀ خواب  

غ  هاییرؤیا در  که  دارند  وجود  سر   یرهم  حرکت  مرحلۀ  فعالـچشم    یع از  است  یمغز  یتکه  م  ـکندتر  و   دهند؛یرخ 

https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos
https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos
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 خالصه 

نگاه    هارؤیا  ماهیت جزو    را   ها رؤیا  مردم  برخی .  استروان    اعماق  ازپیامی    علمی، از 
کنند. از نظر  شدن امیال و آرزوها« تعبیر می رؤیاها را »برآورده  و دانند می  روانینادر  های پدیده 

کنند و نه فقط  یی است که در روان انسان فعالیت می هاچیزتمام    از ، بازتابی  : رؤیادیگر  مکاتب
ای  د، در حالی که عده نگردانتمایالت و آرزوها. برخی دیگر، رؤیاها را به غریزۀ جنسی برمی

 
م  ییهاپژوهش  نشان  که  هست  دورۀ  یداوطلبان  دهندی هم  طول  در  سر   که  با حرکت  ب  یعخواب  اند  شده   یدارچشم 

ا  گویندیم رؤیا  یندر  که  مشخصه شناخت    یبرااند.  یدهند  ییمرحله  در    هارؤیاای  متمااین  را  مرحله   کند، یم  یزدو 
 یتالیااز ژنو و اخود    ارانهمک   یلوزان با همکار   ِی دانشگاه یمارستاناز ب  یساالری«س  یسکافرانس» نظر    یرپژوهشگران ز 

)آمریکا(    ایاالتو   نوار  با  متحده  بررسی    (EEG)ی  مغزثبت  طول  مغز    یتفعالروی  شدند  هارؤیادر  این  .  متمرکز 
داوطلب   32مغز را در سطح مغز در    یتکه در سر و صورت گذاشته شده بود فعالالکترود    256پژوهشگران با به کار بردن  

 کردند.   یریگاندازه
مغز را  یتاند؟ سپس فعالیدهد ییرؤیا یاآ بپرسندها از آن تاکردند یم یدارشب بدر طول داوطلبان را بارها  پژوهشگران،

چنین نتیجه گرفتند که   یقطر  ینکردند و از ا یسهمقا که فاقد رؤیا بودی مراحلدر طول آن   یتفعال با هامراحل رؤیا یط
  بوده   یتفعال  یمغز داراپشتی  منطقۀ  رؤیا دیده است که    زمانیدر  فقط    یدهخواب  گرفتن مرحلۀ خواب، فردِ نظر بدون در

ا  ،است ک  یامنطقه  ینو  بهاست  را  آن  پژوهشگران  قشر  »عنوان  ه  داغ  آنچه طبق    .شناسندی م  خلفی«منطقۀ 
ی عامل احتمالپژوهش،    ینند، ا اه گفت ـ منتشر شد  یچرن  یکه روز دوشنبه در مجلۀ تخصصـ پژوهشگران در پژوهش خود  

 ،در مغز، فعال شود  یمنطقۀ پشت  ینا  یوقتبیان داشتند  و    کند،یر می در دو مرحلۀ خواب تفسرا    اهرؤیا  ندادرخبرای  
مغز را   یتپژوهشگران، فعال  یگرد آزمایشی  در    یند.بیرؤیا م  ـمغز یۀ  در بق   یتگرفتن درجۀ فعالنظربدون درـ  یدهخواب  فردِ 

و دقت   ؛نه  یا  یدداوطلبان رؤیا خواهند د  یاکنند آ  ییگویشتوانستند پ  یقطر   ینکردند و از ا   یریگاندازه  یم،صورت مستقبه
آموزش   که قبالً ـ  از هفت داوطلب  یامجموعه  یبررس  یقسپس پژوهشگران از طر   بود.  درصد90حدود    یشگوییپ  ینا

با    چشم،  یعمرحلۀ خواب با حرکت سر در طول  مغز را    یتفعال  ـخود داشته باشند   هایاز رؤیا  یقیدق   یفبودند توصدیده  
گفتار    یا  هاچهرهمثل    یعناصر   هاکه در آن هایی  رؤیا  یپژوهشگران روشن شد ط  یکردند و برا  یلتحل  یشتریدقت ب
بهشود،  یوارد م در  مغز  ای  مناطقهمان  صورت خاص  را ط  ینکه  م  یداری ب  یعناصر  و    ،فعال استکند  یپردازش 

حالت    که مشاهدات ما در  کندی مغز را فعال م از    یهمان مناطق   هارؤیا  دهدی نشان م  ینااند  از داشتهابر پژوهشگران  
 quds.co.ukwww.al//: https:  خبر  یت. ساکندیرا فعال م هاآن یداریب

https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81/
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   کنند.دیگر چنین تعمیمی را قاطعانه رد می

مند  نظام   و  قانونمندباید    اه، پس رؤیااست»روان«   طرف  از، نامه و پیامی  هااز آنجا که رؤیا
رؤیا، تمایل و   زیرا ؛ باشد نمادین  بلکهناگزیر این پیام باید از نظر معنایی صریح نباشد،    و دنباش

و    پس؛  است  شدهسرکوب  ایاندیشه  تحریف  به  اقدام  ناهوشیار(  )ذهن  گاه  ناخودآ ضمیر 
ۀ  هم  و  دارند نظر  اتفاق این نمادها    فهمبودن  دشوار   بر  انشناس. تمامی روانکندمی پوشاندن آن  

نمادها    فهم  بودنممکن نا  یا  دشواری  به  هاآن روانکنندمی  اعترافتمام  علم    ی، شناس. 
  حسی  هایمحرک   :کشدپیش می   هاگرفتن رؤیاشکل  بر  را ها  عوامل و علت   از  ایمجموعه 

 . (یا روانی  )ذاتی  درونی  حسی  هایاعضای بدن، و محرک درونی  های  بیرونی )عینی(، محرک 

  ارائه  ها رؤیا  از   برخی  برای  تفسیرهایی   افکار،  آزاد  تداعی  طریق   از کاوی  روان  های نظریه 
  به   مربوط  هایرؤیا  خصوصبه ـ   هارؤیا  از  بسیاری  تفسیر  از  هانظریه   این  ولی؛  است  کرده

  از  دیگر بسیاری و، هاپیشگویی  به  مربوط  هایرؤیا ووار، نمونه  های ، رؤیاهااختراعها، نوآوری 
   است. ناتوان ها رؤیا

  مغز در مسئول  بخش،  اول :پایه استوار است دو بر هارؤیا  تشکیل ،شناختینظر زیست  از
و  دائمی   و   موقت)  حافظه ،  دوم  و ؛  ها رؤیا  برای کردن برای مشخص   هاپژوهش(. تحقیقات 

  در   هنوز انجام دهند  ها در عمل  توانند هرکدام از آندقیق این دو پایه و کارکردهایی که می
  ماهیت   تعیین   در   مهم مؤلفۀ    دو این    فهم   برای   راه  دارم   اعتقاد بنده    و خود قرار دارند؛    راه   ابتدای 
  بخشکردن  برای مشخص  هاییپژوهش   اخیراً   هرچند ؛  است  طوالنی  ها، شناختِی رؤیازیست 

رؤیا تحقیقات    مغز  در   هامسئول  نیز  و  است؛    هایمکانتحریک    به   که  دیگری انجام شده 
  در   ،ۀ رؤیا بینند  فرد  و  ببیند   هاییرؤیا  خوابیده  فرد   دنشومیباعث    و  د نپرداز می  مغز  در   معینی

 کند. میتصرف وخواهد دخلمی هرطور  آنجزئیات 

د پاسخی  نبو  به   کههایی  پرسش  همان  به  دادنپاسخ   از باز هم    1د ن باش  درست  اگر  خبرها   این

 
1. www.bbc.com/arabic/scienceandtech//: http 

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2014/05/140511_germany-dreams
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  ، به مغز  یکیالکتر جریان  رساندن  :  کندی م  یانمنتشر کرد ب  ینترنتدر ا  ینس«نوروسا  یچرن»ماهنامۀ    یتکه سا  یپژوهش 

گاهانه هایرؤیا»   ی رؤیادر طول  تواند یاست و م یده رؤیا د کندیدرک م ، آن، فرد یق که از طر  کندیم  یکرا تحر  یا«آ
  یاساس فرکانس مغز بر  یکتحر   یهاکردن موجپژوهش نشان داده است آزاداین   یجکند. نتارا کنترل  حوادث  روند  خود  

 . یندبیانسان بتواند درک کند رؤیا م شودیمباعث مشخص، 
در فرانکفورت آلمان، بر آن نظارت داشته    «وتهگ  یودبل  یهج»از دانشگاه    «اورسوال فوس»  پزشککه روانپژوهش ـ  این

ای  نکته  ین برخوردار شدند و اشفاف    هاییاز رؤیا  طلبانداو  هاآندر  که    کندی استناد م  یشگاهیآزمامطالعات    هب  ـاست
همراه با   هارؤیا ینا ه است کهنشان دادنیز مغز  یکیند. نقشۀ الکتر اه از خواب گفت شدنیداربعد از بها آن است که بوده 

تفکر و    یهامهارتمثل    ییاجراکارکردهای  با    یمغزامواِج    ین. اکندیگاما آزاد مامواج  که  اند  بوده  یکیالکتر   یتفعال
گاه  ۀ رؤیا در خواب مشخص نبود.مرحل یوجود آن ط  یول ؛در ارتباط هستند اشی به حالت ذهن نسبت انسان  یآ

که    طور که در رؤیاهای بیداریهمان  ؛یندبی ، درک کند رؤیا میدهکه ممکن است فرد خواب  یدندرس  ینجاپژوهشگران به ا
گاه  هایرؤیادر طول    یعیصورت طبگاما به  یهادر آن موج جریان  ها  آن  بنابراین  .شودیمشود مالحظه  ساطع می  انهآ
رؤیا بر رخدادهای  به داوطلبان امکان داد    ینرساندند و ا  داوطلبان  در طول خواب بههمان فرکانس    ارا بالکتریکی  

گو کردند  احساس  و  باشند  داشته  دآن  یرؤیا  یا تسلط  به شخص  مربوط  در حال  یگریها  فقط  که    یاست  خودشان 
 . گر آن هستندنظاره

تول  «فوس»  یول گاهان  ایهرؤیا  یِن ماش  ید امکان  ا  هآ با  در    ی،تکنولوژ   ین را  و  ندارد    یزاتتجه  گویدیممقابل  انتظار 
   شود.استفاده نظر پزشک  یرز  یشههمباید  ـپژوهش استفاده شداین  آنچه در مثل ـمغز  یکیالکتر  یکتحر 

 : آمده است یرز  یتخبر دوم که در سا اما
http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech 

  ها رؤیا  یجاداند بخش مسئول اتوانسته  ئیساز سو  یمربوط به علم اعصاب، گزارش کرد دانشمندان  یپزشک یک ماهنامۀ  
سکتۀ    یلدلاو به  هایکه رؤیا   یدرمان خانم   یط  یخ،دانشگاه زور   یمارستانبکادر  از    یرا در مغز مشخص کنند. گروه 

 یمارب  ین مغز ا  یرا در قسمت تحتان  یقیعمقۀ  منط  ی. سکتۀ مغزیدندرس  یجهنت  ینمتوقف شده بود، به ا   اخیراً   یمغز
  یپژوهشگران در گزارشاین  .  ها باشدرؤیاکنترل  همان منطقه، مسئول  زدند  حدس میکرده بود و پژوهشگران    یردرگ
گرفتۀ به تحقیقات صورت  یادیز   یارمطالب بس  اند یدهکه به آن رس  ی ایجه نوشتند نت  ،منتشر کرد  یامۀ پزشک هنماآن  که  

 .کندی اضافه م هارؤیا دربارۀقبلی  
های  بخشی از توانایی  یو   ه بود.از دست داد  دادیرا که مغز انجام معدادی از کارکردهایی  ت  موقتاً   یکاییسالۀ آمر 73خانم  

فقط اینکه وی  ،چند روز بازگشتبینایی خود را بر اثر سکتۀ مغزی از دست داده بود. بخش بزرگی از این وظایف بعد از  
 . دیدیچهار بار در هفته رؤیا م یاسه   ،از ابتال به سکته یشکه او پ یر حالد ید؛رؤیا ند دیگر 

به  دست از  ،خوابام  در هنگ چشم    یعحرکت سر  از رسیدن آسیب  بینایی، پس  و اختالل در  رؤیا،  توانایی دیدن  دادن 
های  دو پژوهشگر معروف به نام  شود، به خاطرگفته می  یلبراند«وشارکوتیماری » باین  به  قسمت مشخصی از مغز؛  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3647000/3647620.stm
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پاسخ  برایشان  یا  دارند  اعتراف  قانع برایشان  که  توضیحاتی  و  ـ ها  نیست  »ضمیر  کننده  مثل 
گاه« یا »ذهن ناهوشیار«   مانند.  دهند، همچنان ناتوان باقی میـ ارائه میناخودآ

این    زیرا است؛    دشوار  مزها رؤیاها در بیشتر اوقات رمزآلود و نمادین هستند و حل این ر
دارند  فراوان  و  متغیر   معانینمادها، حتی  دنشومیمتفاوت    ، مختلف  اشخاص در    وی  و    با ، 
دارند کنندجادیا عوامل    و  هامحرک  ارتباط  نیز  رؤیا  و    .ۀ  عجز    شدباعث    هاآن   ناتوانیاین 
ه »ذهن  ب  ، هاگریزگاه   و   هاحلراه این    بارزترین   ولی؛  کنند  وضع  بسیاری   های حلراه  و   هافرضیه 

 
به  یدچار سکتۀ مغز یمارب یبتالاکرده بودند. کشف   1880را در سال بیماری  ینکه ا یلبراند«هرمان و»و   «شارکوت»
  ئیسی . پژوهشگران سودهدیرخ نم  ،رؤیا  یدن به جز ند   یگری دعارضۀ  که    یخصوص در حاالت نادر است؛ به  یماری،ب  ینا

 یرثأطور مشخص تحت تحالت به  ینکه در ا  از مغز را  یبخشآن  کنند تا    یگیریرا پاین بیمار    یتگرفتند وضع  یم تصم
 یبررس ـآلود بودواب در آن خ یمارکه بـ  شش هفتهدر طول را مبتال خانم این مغز ها امواج آن  .کنندکشف  یرد گیقرار م

ادامه    یصورت عادچشم بهسریع  شش هفته، حرکت  طول این  در    یوستهپ  در خواِب   یماررفتن بفرورغم  علی کردند.  
  ینکه ارغم  علی   ؛دهدیان رخ مزمچشم، هم   یعو حرکت سر   رؤیا  یراز بود؛    یعادیر از نظر پژوهشگران، غ  ینو ا  یافت؛می

گویند نتایجشان  این پژوهشگران می.  کنندیدر مغز اشاره مکنترلی  متفاوت  سیستم  به دو  هرکدام    دربارۀها  پژوهش 
که به مغز  کند. پرتوهایی  ها را کنترل میدهد یک سیستم مستقل وجود دارد که رؤیا و حرکت سریع چشم نشان می

این    دربارۀاست.  آسیب رسانده  مغز    یپشتیمۀ  ن  ِی مناطق عمقبه    ی،سکتۀ مغزند که  اهدادنشان    ،شدهتابانده    ماریب
 ی هاعالمت   ،هاچهره  یدنمسئول د  ،مناطق  یناز ا  یبرخ  بودند کهنشان داده    یگریمطالعات د  ،زمانآن  مغز در  آسیب  

اقدام  انجامشان  که مغز به  هستند    یمنطقاز کارکردهای    ای یرهزنج   هاینو ا هستند؛    یناییو حافظۀ ب  ،احساسات  ّیزه،مم
بعد از    یسکتۀ مغز  یماربرؤیاهای  مالحظه کردند    شگران. پژوه نیز باشند  رؤیاکنترل ول  ئمس شود  می و تصور    کند،یم

  هایرؤیاکه م گفت آن خان؛ و کردیرؤیا در هفته تجاوز نم یکاز  طوری که  اندک؛ بهدر دفعات  یول ،برگشت سال یک
این تحقیق که بر    یتی«باس  یوکالود»دکتر    .داشته استقبل از سکته    هاینسبت به رؤیا  یکمتر و فراوانی  او وضوح  

  یو هدف هارؤیا یدایشپ»چگونگی  : گفت ـمنتشر کرد آن را   یخ دانشگاه زور  ی ماهنامۀ دانشکدۀ پزشک  وـ نظارت داشت
پژوهش او    یجنتاکه    کندیاشاره م  ینو ا  «.اندپاسخ باقی ماندهبدون  هایی  پرسش همچنان    اندشده  یجادخاطر آن اکه به

در صورت عدم وجود هرگونه نارسایی  ـ هارؤیادادن دست از  یبراباید را که  خسارتی  یزانم یل،تفصبار و به یناول یبرا»
را مطرح    ید جد  یهدف»  یج نتا  ینا  است کهه  کرد  یدکأ پژوهشگر ت  ین و ا  کند«یم  یفتوص  ایجاد شود  ـعصبی دیگری

آوردن  دستبه  ،در آیندهو    هاست؛رؤیا  یجادمکان ا  یقکردن دقمشخص  یها برا پژوهش   یشترب  یاجرا  ،و آن  کندیم
 یلها و تحلپژوهش   ین،عالوه بر ا  ؛ضروری خواهد بود  هامنطقه از مغز و نقش آن در رؤیا  یناماهیت    دربارۀ  یجینتا

 «.اند نیز باید انجام شودقرار گرفته  یمغز یبو تخر  یبکه در معرض آس یافراد هایرؤیاگرفته روی تغییرات صورت
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گاه«  گاه« تعلق دارد    یاناخودآ   نیز  و،  است  شدهسرکوب  تمایالت آن  بیشترِ مسئول   که»ناخودآ
  انسانهای پنهان  داده  و  هاحافظه ی برای  بزرگ  مخزننیز    و،  ستهارمزگذاری   و  رمزهامسئول  

گاهی در طول خود ها به »ذهن  آندهی به  ؛ به این معنا که رمزگذاری رؤیاها و شکلستاش ا آ
 گردد.ناهوشیار« بازمی 

نتایجی    ترین مهم   طرح  طریق  از نشان بدهم    هارؤیا  برای  توانستم  که  ماهیتی   و  تصویر  این
حالی که هیچ  ؛ در  است  رسیده  آن  به،  ها رؤیا  خصوص  در شده  ی مطرح هانظریه   و  علم   کهبود  

وار، رؤیاهای  ها، رؤیاهای نمونه پیشگویی استدالل و هیچ پاسخی برای رؤیاهای مربوط به  
نوآوری  به  دیگران مربوط  رؤیاهای  و  نمی   1ها،  بیشتر  ارائه  سوی  از  ما  حال  عین  در  دهد؛ 

شان از شناخت علت آن رؤیاها اعتراف صریحی  ناتوانی  دربارۀ ـ  از جمله خود فروید دانشمندان ـ 
شوند شاهد  ی »ذهن ناهوشیار« تفسیر میهاهایی را جز آنچه با توانایی بینیم، و پاسخ را می

گاه« یا »ذهن ناهوشیار« و ارتباط    دربارۀبنابراین فصلی را برای تحقیق    ؛ نیستیم »ضمیر ناخودآ
آن با آن نوع از رؤیاها اختصاص خواهم داد؛ ولی پیش از آن، باید به ماهیت رؤیاها از نگاه  

 دین بپردازیم تا تصویر کامل شود. 

 
هایشان بعد از مدتی به همان صورتی  بینند و پیشگوییشما می  دربارۀرؤیاهایی هستند که دیگران  :  رؤیای دیگران.  1

 افتند.اند اتفاق میکه به شما خبرداده 



 دوم   فصل 

 ی ن ی د از دیدگاه    ها رؤیا   ت ی ماه

رؤیا  ینی د  طرحگفت    توانیمطور خالصه  به  می  هادربارۀ  ارائه  را    با   کهدهد  رویکردی 
رویکرد برای    یعلم  طرفداران  دینی،  دیدگاه  زیرا  نیست؛  متصور    یاله  یعلت  هارؤیاسازگار 

  دارد؛   اشتراک   ،یعلمرویکرد    با  لیتفاص   ی ار یبس  در   ین ی دنگاه    گر ید  ی سو   از شود؛  می
  وها  ناهنجاری   از  برگرفته  یها رؤیا  را   هاآن  ،ی نیددیدگاه    که  ییها رؤیا  دربارۀ  خصوصبه 

 .داندی م)روانی(  یاننفسهیجانات  

  ت ی ماهرؤیا، درکی از    با  ینی درویکرد    تعاملتالش خواهیم کرد با توجه به    فصل در این  
صورت   ن ید  و  یعلم دگاهید  از  ها رؤیا ت یماهای روشن میان سه یمقا تا به دست بیاوریم   ها رؤیا

 پذیرد. 

   ی ن ی د   دیدگاه   از   ها رؤیا   انواع 

 : دی فرمایم ها انواع رؤیا ان یدر ب احمدالحسن  دیس

  ، اند: نوع اولآن را مشخص کرده  ها دو نوِع انسانکم  دسِت د؛  ندار   یانواع  هارؤیا»
  ند یبی م  یی ها. انسان رؤیاهستند گذشتۀ انسان  سازی  تمثیل شبیه که    هستند   یی هارؤیا
  ی تصوراتمربوط به    ا یاو گذشته است    رکه ب تعلق دارند    ی آرزوها و افکار   ،حوادثبه  که  
  ، آن حوادث دربارۀ ییهارؤیاتوانی بنابراین شما می  ؛چرخدی که در ذهن او مشوند می
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 1«.  . ی..نیآرزوها بب  ا یتصورات   ،افکار

  ؛کردم   انیب   شتر یب  لیتفص   با و    یمی قد  متون   در تر نیز  پیش  را   هارؤیا  انواع   بودنچندگانه   نیا 
   متون: از این  یبرخ

غم و اندوهی    ، از طرف خدا   ی رؤیا سه نوع است: بشارت»  فرمود:     جعفر   نب   یموس  امام
 2« .ندیبی و آن را در خواب خود مافتد انسان اتفاق می نفس برای و آنچه  ،طان یاز طرف ش

  ، از طرف خداست  یکه بشارت  ه صالح  ی رؤیا   : رؤیا سه تاست»  است:   تیروا   امبریپ  از 
رؤیا اندوه    یو  و  رؤیا  ،طانیاز طرف شباعث غم  اتفاق  س  نفْ برای  آنچه    دربارۀ  ییو  انسان 

 3«.افتدمی

ا   یست ن  یمؤمن  یچه»  است:   روایت  صادق   امام  از دچار    ینکه مگر  روز  هر چهل  در 
دو رکعت نماز بگزارد و از وسواس به خدا پناه  داد باید  پس هرگاه وسوسه رخ    ؛ شودیوسوسه م

رد  4«.ب 

که   است  از    ن ی ا روشن  می  متونگزیده    و   ، افکار  ، انسان  نفس  ، ها رؤیا  أ منشکنند  بیان 
  انسان   بر  خوابدر طول    که طوری  کنند؛ به تعامل می   او  درون  ی است که باالتیتما  و   هاترس

  مغز توسط    کهـ   حافظه  از  ی ر یتصاو در قالب    ها رؤیاوسیلۀ  ه ب  احساساتاین    .شودیم  منعکس
  در  انشناسروان  که  است یز یچدقیقًا همان    نیا   و  دنشویمگر  ـ جلوه د نشویم  ب یبازترک  نو  از

پس  کنندی متکیه    آن  به  هارؤیا  با  برخورد اختالفی    طوربه .  ندارد   نی ا   درکلی  وجود    ؛باره 
ند؛  دا مرتبط می   جن  وشیاطین  تأثیر    به  را   هاآن  ،ی نید  فهم  که  هارؤیا  ازای  دسته   ی استثنابه 

 
 : وگویت گفت ساآدرس  یراوی.دکتر د یاجرا  با  احمدالحسن یدبا س یزیونیبرنامۀ تلو. 1

http: //www.youtube.cim/watch?v=od.x7iosvCk 
 . 155ص، 4ج  ی،طبرس ینور  نیحس رزایدارالسالم، م. 2
 . 2263 ثیحد  2جلد  ی،شابور ین یر یمسلم، مسلم بن حجاج قش حیصح . 3
 . 327ص  ،1997 ،چاپ اول ،ضاءیناشر دار المحجه الب ی،عباس قم خیش ،الجنانحیمفات. 4

http://www.youtube.cim/watch?v=od.x7iosvCk
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 :اندگروه از رؤیاها پرداخته  ن یبه ا که  ی متون از ایمجموعه 

تا فرزند    ، طانیاز طرف ش  اندن ترساز جمله  ست:  گونه ا   رؤیا سه»فرمود:    خدا رسول  
 1«... .و از جمله ؛کند  ن یآدم را اندهگ 

  شد. سؤال  کاذبه )دروغین(    یرؤیا   و  صادقه   ی دربارۀ رؤیا     طالبی اب  بن   یعل  امام  از
  ؛آن، نفس استاقتدار  داد و  اقتداری  و به آن    د یروح را آفر متعال    وندخدا »  فرمود:   شانیا 

روحمی بنده    یوقت م   خوابد  اقتدار    یول  ،شودیخارج  و  باقسلطه  از    یو گروه  ماندی م  یآن 
گروه و  جن   یفرشتگان  او    یان از  می بر  از  پس    ند. کنگذر  باشد،  صادق  و  راست  رؤیا  هرگاه 

آن حضرت  به دست جنیان   . است یانباشد از جن   ن یدروغ  هایفرشتگان است و هرگاه از رؤیا
 2« .کردندنبرد  به همراهش  نی مسلمان شدند و در روز صف

  یطانیش  س یابل»  : فرمود  که   است  ات یروا   جعفرواب  از   ، ر یبص و اب  از   ، عثمان  بن   ابان   از
و در خواب به   کند یشرق و غرب را پر م ن یب ماو هر شب ا  شود.گفته می «هزعدارد که به او »

 3.«دیآیمردم مسراغ 

،  منؤم  ای از طرف خدا بر   ی : بشارتاستسه وجه  بر  رؤیا »  است:   ت یروا   صادقامام    از
 4.« شانیپر های  خوابو  ، طانیشطرف از ترسی 

  شده   ده ید   یش برا   ا ی  ،دهید   خودش   که   یی رؤیا  با   شما   از   یسک»  است:   ت یرو  خدا   رسول   از
  بود   عامل  اگر  ؛ کند  عرضه  وجلعزّ   وندخدا   کتاب  ه ب  را   شخود   دی با  بلکه  ؛ نشود  فتهیفر   است

 5.«است بوده  طانیش  طرف از رؤیا   نی ا  بود، آن  از ر یغ  اگر و باشد  شادمان  د یبا

 
 . 12ص ،احمد حطاب خردمندان، یرؤیا تیالخطاب در حج فصل . 1
 . 242ص، 4ج، دارالسالمو کتاب  179ص 2ج، آشوبابن شهر ،طالبی کتاب مناقب آل اب. 2
 . 159ص 61ج ،بحاراالنوار ؛ 210ص ،صدوق یامال. 3
 . 155ص 4ج ی،نور  یرزایم ،السالمدار. 4
 . 156ص، 4ج  ی،نور  یرزایم ،دارالسالم. 5
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بده؛  از حمزه به من  »  :فرمود  ابوعبدالله  گفت:   زرارهبن    عثمان   بن  حماد او    ایآخبر 
م سو   کند یتصور  به  من  آمد  ی پدر  استاو  کردم:    « ؟ه  فرمودعرض  دروغ  »  : بله.  خدا  به 

در  دارد که    «متکون»نام  به  یطانیش  ،سی. ابلمدآاو    یسو به  « بود کهمتکوناین »  ؛دیگویم
بخواهد در  در صورت کوچک و اگر  بخواهد  ر  اگ  ؛دیآیمردم م  سویبه بخواهد  که   یهر صورت

 1« .دیای ن بصورت پدر متواند به ی نم  هرگزو به خدا سوگند  ؛دیآمی  صورت بزرگ

  ی شود رؤیا   ک یزمان نزدآن    یوقت»فرمود:    خدا است که رسول  نقل شده   رهیهر واز اب
  ، مردم است  ن یگوتر راست  ها ؤیارها در  آن   نی تر گوو راست  ؛شودمی   ب یتکذـ  سختیبه ـ   منؤم

ه  صالح  یرؤیا  :و رؤیا سه تاست   ؛ نبوت استقسمت    ششوچهل   ازقسمتی  مسلمان    ی و رؤیا
چیزی که   دربارۀو رؤیا   ؛است طانیش طتوس ترس و ِارعابی   یی کهرؤیا   ؛از خداست یبشارت که
  د ینداشت با  شکه دوست  دیرا د   یزی از شما چ  یکس  یو وقت؛  دیگوی م  شبه نفس خود  یکس
و   ، و بند در رؤیا را دوست دارم د یق  من ؛د یبه مردم نگواش دربارهو  ندازد ی و آب دهان ب زد یبرخ

  یش که برا   دی د  ییاز شما رؤیا  یپس اگر کس  ؛است  نی ثبات در د  د،ی . قدارمیرا ناپسند م  رنگ ین
  ای ناپسند بود آن را بر   یشکه برا   دی د  ی ز یو اگر چ  ، کند  تیبود اگر خواست آن را روا   آورشگفت

 2« .و نماز بخواند زد یو برخ ،نکند  ف یتعر  یکس

  دم ید  خواب  در   من   :گفت  و   آمد  امبری پ  نزد   ی اعرابیک    است:   ت یروا   خدا   رسول   از
  ،در خواببا خودت    طانیش   ی از از ب»  فرمود:   و  کرد   ینه  را   او  امبریپ  .شودی م  دهی بر   سرم  که

 3« خبر نده... .

  زمان   در  القا  .ندنکیم  انی ب  را شیاطین    یالقاهای  حالت  که اند  بسیاری نقل شده   اتیروا 
  درشدن[  آمدن ]بیدار این پایین   . دهدیم  رخ   ـخواب  از   شدندار ی ب  یعنیـ   بدن   به  روح   بازگشت

اتفاق    ییهایک یتار   و  ،هاهوسهوا و    و  ،بدن   ی بندهاقید و    و  ،ی جسمانچهارچوب سیطرۀ عالم  
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  آوردی م  ملکوت  عالم  زا   روحچیزهایی که    در  تا  ،ستشیاطین ا   نفوذ  یبرا   یا پنجره   کهافتد  می
  صادقه   یرؤیا گرفتن  با شکل.  کند  جادیا اغتشاش و آشوب    است،ناخوشایند    هاطان یش  ایبر   و

گاه  به   انسان  بازگشت  و  انسان  وجودۀ  صفح  در نوعی گیجی و    ، یجسمان  جهان  نی ا   در  یآ
شده بین بازگشت روح به بدن، و  در این عرصۀ محصور   وافتد،  اتفاق می  انسان تشویش برای  

به نْفس خودش،   انسان  گاهی کامل    در  هاهوس هوا و    و  توهمات  و  االت یخ بازگشت خودآ
و    راست های  وضعیت آشفتگی میان داده   وکنند،  نقشی پیدا می  باطل   ی ها رؤیاگیری  شکل

 آید.پیش می  ، کاذبه یرؤیا  صادقه با  یرؤیا عبارت دیگر  به  ا ی ، نی دروغهای داده صادق، با 

آیا    ،شما شوم  یفدا عرض کردم:    عبداللهواب   به  ، گفت:استشده    ت یروا   ریبص واب  از
اما   ی؛ درست گفت»فرمود:   د؟ینآی م رونیجا ب ک ی، از  رؤیای کاذبه )دروغین( صادقه و  ی رؤیا
شب در زمان تسلط سرکشان فاسق    ی در ابتدا   آن را انسان  متفاوت است.  دروغین،    ی رؤیا

  یر یخ طوری که به  ؛ است نامنظم و  غین و درو ، رودیفرد م  الی است که به خ ی ز یو چ ند یبیم
 1.«  ... ستیدر آن ن

گونه    و رؤیا همان  ند یبی مؤمن رؤیا م  : گفتم  عبدللها به اب  :است شده    تیروا   ی نوفل  از
. فرمود:  فتدیاتفاق ن  ی زیچ  لی و   ندیرؤیا بب چه بسا مؤمن  و    ؛ ندیبی مآن را  که  افتد  اتفاق می 

مؤمن در  هرگاه    ورود؛  باال میآسمان  سوی  ی بلند به حرکتدر  روح او    خوابدیم  ی مؤمن وقت»
  ن یو هرگاه آن را در زم  ؛است  قتیحق  ن یا   ،ند یبب رؤیا    ر،یتدب و    ریها در موضع تقد ملکوت آسمان

 2« . است...بوده  شان یپر های  خواب ند ی بب

که    دمیپرس   یمرد  دربارۀ  خدا از رسول  »  :، فرموداستشده    تیروا   یعل  از  سند  با
 ی ا فرمود: بنده   خدا باطل. رسول  بوده باشد و شاید هم  حق    د یشاو    ،ندیبی رؤیا مخوابد و  می

ا   ست ین مگر  بخوابد  جهان   ی سو به   شروح  نکهی که  م  ان یپروردگار  نزد    پس   ؛ رودیباال  آنچه 
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فرمان به بازگشت روح او به    جبار،و    زیعز وقتی  سپس    .است  قتیحق  ببیند   انیپروردگار جهان 
م زممیان  روح    ، دهدیبدنش  و  می   ن یآسمان  پس حرکت  م  کند؛  های  خواب   ندیبی آنچه 

 1« .است شانیپر 

  با  یعنی)  ند یبی م  نیزم  از  آنچه  و  خداست  طرف  از  ند یب یم  ملکوت   از  روح   آنچهبنابراین  
  پس   ؛ست یاست و از عالم ملکوت ن  یاز عالم جسمان  (ند یب ی م  طانیو ش  ،هوسهوا و  تأثیر  

بود  یزیچ ترتیب  .  نخواهد  این  رؤیا صادقه    ی رؤیا أ  منشبودن  یکیعلت  به    ن ی دروغ  یو 
 است.  انسان وجودۀ صفح در رؤیا   دوبستن هر نقش  ،جه ینت را یز  شود؛ ص میمشخ

اثباِت  ارواحاینکه شیاطین    اما  ایجاد    ، و  رؤیا  یگروهعامل  نظر شواهد  از  هستند،    هااز 
  ،که در آنپیمود    میخواهرا    یروشما    یول  ؛باشدچه بسا کاری سخت و دشوار    ی،و تجرب  یعلم

آن  هارؤیا  جادیا  ارتباط  دخالت  هاو  اساسو    یطانیش   یهابا  بر  رؤیاها  ترکیب    چگونگی 
 .شودتوجیه می  ی، خیو تار  یمنطقجنبۀ از کم دسِت  ، قبولقابل  ی علم  یهاتیتوج

 . طانیش و دوم  ؛نفساند از: اول عبارت  هاآنخاستگاه  که بود  ها رؤیا  از اول نوع  نیا 

نه شیاطین؛    وها دخالتی دارد  گیری آن در شکل   انساننه    که   است  یی هارؤیا  دوم:   نوع   اما
رؤیا    ۀنندیب   انسان   خود ۀ  حافظ   از  را تصاویری    و نمادها    هارؤیا   ن یا   . هستند  یاله  ی وح  بلکه

  یدارا   ِی ر یتصو  جمله در قالب یک    ر یتصاو  بی ترکگیری و  مسئولیت شکل   یول  ؛ دنر یگیمبر
وجه تمایز حساس    ن ی ا   و  ؛ ردیگی نم  عهده  بر   طانیش   ا ی  مغز  را نمادین    ا یصریح    ِی معن  و   داللت

  و  ؛ شودی م  مشتبه  انسان  بر بسیاری    ل یدال   به   ،ی که دارد تیاهم   و  عظمت رغم  و ظریف، علی 
  همان کهـ  گاهیجا یک  از را  خودتصاویر  که  هاسترؤیا این دالیل، نمادهای نیتر مهم چه بسا 

  . دنر یگیمبر ـاست  انسانۀ حافظ
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 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

فرشته  آن    .فرستدی انسان مسوی  به   نیمعپیامی  رؤیا با    ای را بر   یا فرشته   وندخدا »
  یفرشته، مانند کتابآن  انسان در برابر  .  را به او برساندپیام  تا   دیآیبر آن انسان فرود م

  ند یگز یانسان را برم  ی موجود در زندگ  و نمادهای  زهایچ  ی فرشته برخ  . آنگشوده است
؛ و چه  برساندرا    «رؤیا»  ا آورده است ی  ب یکه از غ  را پیامی  تا کند استفاده می  هاو از آن

انسان    یز یچبسا   از صفحۀ وجود  او    ایرا  به    ،ردینگ بر گذشتۀ  و    نمادهایبلکه  رؤیا 
 . کندبسنده   شناسندیمها را آن رؤیا   که فرشتگاِن ی حکمت

ارواح    نمادهای  . نباشدرؤیا    فرشتگاِن   از   و  باشد ارواح    طرف   از رؤیا  همچنین چه بسا  
نمادهای   دارد.  رؤیا    فرشتگاِن با    وفرستادگان    و  ا یانبارواح    از   ،رؤیا   د یشا   وتفاوت 

  ارواح  طرف   از   ی رؤیا  و  فرشتگان   طرف  از   ی رؤیا این نوع از رؤیا نیز با    و  باشد   امامان
به این صورت که    ؛باشد   خدا   طرف  ازطور مستقیم  تواند بهمی رؤیا  متفاوت است. حتی  

ا:  نگاردمی   انسان  وجودۀ  صفح   در   را رؤیا    خود،   قدرت   با  خدا  م  ْمُرهُ   ِإن ّ
 
ا   أ اد    ِإذ  ر 

 
ْیًئا   أ ْن   ش 

 
  أ

ُقول   هُ   ی  ُکوُن   ُکْن   ل  ی    گویدمی   فرماید،  اراده  چیزی  به   چون   که  است  چنین  او  امر)  1ف 
   .(شودمی  موجود  پس  ،»باش«

تمامِی    و  ؛ است  ح یصر   بلکه  ، ستیننمادین    ، وندخدا   طرف  از   ی رؤیا   ن ی ا البته 
چه    ،ن یمرسل  و  ا یانب  طرف  از ارواح، چه    طرف  از چه    ،رؤیا   فرشتگاِن   طرف  از   چه  ، هارؤیا

طرف    امامان از  چه  همه  وسبحان   وندخدا و  هستند  خدا   طرف  ازمتعال،    و وند 
)  است   ایحسنه   الله،شاءان ندارند  ناسازگاری    محقق   ، صبح  یروشن همچون    و که 

هشداردهنده    مگر  (دنشویم صورت  دنباش اینکه  این  در  که    و   کندی م  دعا  انسان؛ 
  را   قضا   ، دعا  ؛شودی نم  محققرؤیا  آن    و  کندی م  فعاز او د  را   ییبال   ،دعا   ن یا   با   وندخدا 
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 1... .« باشد  شده  یقطع اگر  یحتگرداند برمی

نمادهایی که  ـکردم  ها اشاره  به آن باال  سخن  که در  »نمادهایی«  اشاره کنم    نجای ا   در  دیبا
که انسان شکل    ست ین  امعن  ن یبه ا   ـکه در حافظۀ انسان وجود ندارد هستند    یگر ید  شکلبه 

تفاوت این نمادها با    چنین نیست؛این طبیعتًا    .اندنگذشته وی    برقباًل    و  شناسدینم  را   اهآن
  ،نمادهای حکیمانه   ا ینمادین    ر یاوتص   . کنندمیاشاره    ی هستند که به آنیامعن  به دیگر،    ر یتصاو

المعنی ح ی صر شوند،  مثل تصاویر دیگری که از حافظۀ انسان یا صفحۀ وجود انسان برگرفته می 
  ، آب  ،گاوهایی مثل  هستند؛ شکل  حافظه  در  شدهشناخته   یر یتصاوند. تمام این نمادها،  ست ین

  ی ا معن  یالقا  یبرا   یولهستند،    حافظه   در  موجود  ریتصاو  هان یا ۀ  هم  و  2یا...؛   عطر   ،نان
  ی برا   را   یوستیپ ما    وشوند؛  گرفته می   کار  بههستند    شانظاهر   از  دورطور کامل به که به   یگر ید

 خواهیم آورد.  اندکرده ان یب تی ب  اهل که نمادهایی دربارۀ   بحث

رؤیا  اکنون دوم  نوع  و    میگردیبازم  ها به  نفس  با  ارتباط  که    د یس   .د نندار شیاطین 
 : فرمایدیم احمدالحسن

  ی عنیدر خود دارند؛    یبی غ  ی خبرهای هستند که  یهارؤیا  ها،رؤیا  از  دوم  نوع  اما»
  سپس و    ی نیبیم  ها رؤیا  در  را شما چیزهایی    یعنی  ؛دن دهی م  نشانرا    ندهیآ  از   یر یتصاو

  یتیواقع  و  ، دنشوی م  محقق  ،ی نیمع  مدت  ای  سالیک    ای   ماهیک    ای   روز  کی   از  بعد
  است ]از رؤیا[    ینوع  نی ا   .ینیبی م  جهان  نیا   در   خود  چشم  با   را   هاآن شما    که  دنشویم

  ی خدا   وجود  و  بی غ  قتیحق  برگواهی    را   آن  و  م ییگویم  سخن  اشه دربار   که
می  تعالموسبحان    تواندی م  انشناسروان  گرید  و  د یفرو  ی رهایتفس  کنیم. قلمداد 

  ای ها  وسوسه   ا ی  آرزوها  ا ی  افکار   با   که   ی نوع  آن   یعنیـ   ها رؤیا  اول  نوع   ی برا   ی ر یتفس

 
 . 2چاپ اول، ج  ، احمد حطاب خردمندان، یرؤیا تیالخطاب در حج فصل کتاب . 1
 اند. که بسیاری از نمادها در آن آورده شده  3مراجعه کنید به پیوست . 2
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 1.«  است... ناتوان   دوم، نوع  ر یتفس از  یول ـ ارائه بدهد؛دارد ارتباط  انسانۀ گذشت

که   ست ین  امعن  نی به ا   کندی م انی ب  «دو نوع رؤیاوجود » دربارۀ احمدالحسن د یآنچه س 
به این منظور  نوع دوم را  ایشان این  بلکه    ؛شودفقط در این دو نوع خالصه می  اً منحصر رؤیا  

در نظر    یاله  یها وجود رؤیا  ایبر   یلیدلتواند  نشان معجزه را با خود دارد و میکه    هارائه کرد
را    گرفته شود؛ اول  نوع  این منظور  و    یرالهیغ  یها دهندۀ وجود رؤیاکه نشان  هارائه کردبه 

را منعکس ماست که واکنش انسان  افکار  از آنچه در وجودش وارد    را یز   ؛کندیها و  انسان 
 . رد یپذیم تأثیر  شودیم

ل    طور کلیبه  ص  عبارت است از    ،دیآیم   دست  بهشده  تقدیم   ِت ایروا   و  متون  از   آنچهماح 
  و   یندروغ   ایهستند،    یقی حق  و  صادقه  ا ی  :هستند   نوع  دوبر    ـی نی د  مفهوم  باـ   هارؤیا  نکهیا 

تمام  به   صادقه   یها رؤیا  2.یالیخ خالصه    به   ، ندیبی م  ده یخواب  فرد   که   است  هایی زی چطور 
  صادقه   ی ها رؤیا  آنچه  اما  ؛م یکرد  ان یب  باال  در  خالصه   صورتبه   که   یندروغ  ی ها رؤیا  یاستثنا 

رؤیای   هاآن  شود یمباعث    و  کندی م  زیمتما  را  از  بدانیم، موارد    یندروغ  را    یار یبس متفاوت 
  ا ، ی(نمادهای حکیمانه ) نمادها    ق یاز طر   ا ی  ، ندهی آ  ا ی  ی بیغ   وراماز    دادنخبر   جمله   از هستند:  

ی  نیمعصوموجود   رؤیا،  کتاب موجود    انات یب  یبرخ  ا در  ا ی؛  آسمانمبارک    یهادر    ن یو 
  3متواتر هستند. معروف و  معتبر،   ی نیاز متون د  ی ار ی ها در بسشرط

 
 ی.راو یدکتر دبا اجرای  احمدالحسن  دیبا س  یونیز یاز برنامۀ تلوبرگرفته . 1
  ن ید و از انندار   وند در خوداز طرف خداکه هیچ پیامی    دنشوی متوصیف    ین«دروغبا صفت »کاذبه« یا »  لیدل  نیبه ا.  2

 . ست ی ن نیراستصادقه و  ،یاله یوح  یهابه رؤیاتوجه منتسب نبودن با نظر 
مراجعه    ،بخش رؤیا  به  طور مشخصبهو    دالحسن  ماح  دیاسالم س  دیکتاب عقابه    توانی م   شتریباطالع    یبرا.  3

 . کرد
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  ی ن ی د   متون   از   ناپذیر جدایی   خبشی   ، باستان   دوران   از   ها رؤیا 

 اند بوده 

  ی زندگماهیت    درچه بسا نقش رؤیاها    و  اندکرده   انیب   را   ها رؤیاگذشته    دوران  از   ینی د  متون
از مهم مالحظه می   باشد. روشن و بدیهی    هاملت   یاجتماع   در  ون یروحانترین وظایف  کنیم 

باید    نی ا ناگزیر    و  ، است  بودهرؤیا    ر یتعب  معابد نحوۀ    هرچند  ؛باشدبوده    ی نی د  یموروثوظیفه 
  شناس روان  دانشمندان  و  لسوفانیف  یحت  .است  شده  منحرف  ،خودش  اصل  ازسازی آن  پیاده 

ِپی  در ِپی   ی نیدهای  فرهنگ   از   را   ها رؤیا  خاِص ۀ  شدثابت   سائل م  و   م یمفاه  از   ی ار ی بس  نیز 
 اند.گرفته بر 

ادامه،   به    متون  ازکوچکی  ۀ  مجموعدر  این    را   یوستیپ   وآوریم،  را می   هارؤیامربوط  به 
  متون برای کسی که خواهان مطالب بیشتری است،    آن،  در   کهخواهیم کرد    اضافهتحقیق  

 بیشتری گنجانده شده است.  ینید

 م ی در قرآن کر   رؤیا 

•   ًة اك  ِإال ّ ِفْتن  ْین  ر 
 
ِتي أ ا ال ّ ْؤی  ا الُرّ ْلن  ع  ا ج  م  اِس و  اط  ِبالن ّ ح 

 
ك  أ ب ّ ك  ِإن ّ ر  ا ل  ْلن 

ُ
ِإْذ ق اِس  و  ِللن ّ

ِبیًرا  اًنا ک  ِزیُدُهْم ِإال ّ ُطْغی  ا ی  م  ُفُهْم ف  ِوّ ُنخ  ة  ِفي اْلُقْرآِن و  ْلُعون  ة  اْلم  ر  ج  الش ّ )و ]به یاد    1و 
راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد.« و آن  [ هنگامی را که به تو گفتیم: »به آور 

لعنت  ]نیز[ آن درخت  و  نمایاندیم،  تو  به  را که  برای  رؤیایی  را در قرآن جز  شده 

 
 .60: اسراء. 1
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بیم می  را  آنان  ندادیم؛ و ما  بیشتر  آزمایش مردم قرار  بر طغیان  دهیم، ولی جز 
 افزاید(. ها نمی آن

•   ْجِزي اْلُمْحِسِنین ِلك  ن  ذ َٰ ا ک  ا ِإن ّ ْؤی  ت  الُرّ
ْ
ق د ّ ْد ص 

 
اِهیُم * ق ا ِإْبر  ْن ی 

 
اُه أ ْین  اد  ن  او را  )و    1و 

راستی رؤیا را تصدیق کردی! ما نیکوکاران را اینچنین  * به  !ندا دادیم ای ابراهیم
 (. !دهیمپاداش می 

•  ِا ب ْؤی  ُه الُرّ ُسول  ُه ر  ق  الل ّ د  ْد ص  ق  ُه آِمِنین   ل  اء  الل ّ ام  ِإْن ش  ر  ْسِجد  اْلح  ْدُخُلن ّ اْلم  ت  ِقّ ل  اْلح 
ِلك    ل  ِمْن ُدوِن ذ َٰ ع  ج  ُموا ف  ْعل  ْم ت  ا ل  ِلم  م  ع  اُفون  ف  خ  ِرین  ال  ت  ِصّ ُمق  ُکْم و  ِقین  ُرُءوس  ِلّ ُمح 

ِریًبا 
 
ْتًحا ق بخشید ]که دیده بود:[  راستی خدا رؤیای فرستادۀ خود را تحقق  )به  2ف 

اید،  شما بدون شک، به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی کوتاه کرده 
نمی  را  آنچه  خدا  آمد.  درخواهید  الحرام  مسجد  در  آسوده  خاطری  دانستید  با 

 دانست، و غیر از این، پیروزی نزدیکی قرار داد(. 

•  
 
أ ي ر  ِت ِإِنّ ب 

 
ا أ ِبیِه ی 

 
ال  ُیوُسُف أِل

 
ْیُتُهْم ِلي  ِإْذ ق

 
أ ر  ر  م  اْلق  ْمس  و  الش ّ ًبا و  ْوک  ر  ک  ش  د  ع  ح 

 
ْیُت أ

ِإن ّ   ْیًدا ۖ  ک  ك   ل  ِکیُدوا  ی  ف  ِتك   ِإْخو  یَٰ  ل  ع  اك   ُرْؤی  ْقُصْص  ت  ال   ي ّ  ُبن  ا  ی  ال  
 
ق  * اِجِدین   س 

ُدواّ ُمِبینا  اِن ع  ْنس  ان  ِلْْلِ ْیط  پدر،    )آن هنگام که یوسف به پدرش گفت: »ای  3الش ّ
کنند« *  من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم. دیدم که برای من سجده می 

تو   برای  برادرانت حکایت مکن که  را برای  گفت: »ای پسرک من، رؤیای خود 
 راستی که شیطان برای آدمی دشمنی است آشکار(. اندیشند؛ زیرا به نیرنگی می 

•   َٰی ر 
 
أ ي  ِإِنّ ِلُك  اْلم  ال  

 
ق ت   و  ُسْنُبال  ْبع   س  و  افا  ِعج  ْبعا  ُکُلُهن ّ س 

ْ
أ ی  ان   ِسم  ات   ر  ق  ب  ْبع   س 

ْعُبُرون   ت  ا  ْؤی  اي  ِإْن ُکْنُتْم ِللُرّ ْفُتوِني ِفي ُرْؤی 
 
أ  

ُ  
َل ا اْلم  ه  ُیّ

 
أ ا  ی  ات  ۖ  اِبس  ی  ر   خ 

ُ
أ )و    4ُخْضر  و 

را  بینم که هفت گاو الغر، هفت گاپی در خواب میدر پادشاه گفت: پی فربه  و 
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کنم؛ شما  خورند، و نیز هفت خوشۀ سبز و هفت خوشۀ خشک را مشاهده میمی
 (. دانید دربارۀ خوابم نظر دهیدمی ای بزرگان! اگر تعبیر خواب

•   اي  ِمْن ِویُل ُرْؤی 
ْ
أ ا ت  ذ  ِت ه َٰ ب 

 
ا أ ال  ی 

 
ق ًدا ۖ و  ُه ُسج ّ وا ل  ُرّ خ  ْرِش و  ی اْلع  ل  ْیِه ع  و  ب 

 
ع  أ ف  ر  ْبُل  و 

 
ق

ْدِو ِمْن   اء  ِبُکْم ِمن  اْلب  ج  ْجِن و  ِني ِمن  الِسّ ج  ْخر 
 
ن  ِبي ِإْذ أ ْحس 

 
ْد أ

 
ق ًا و  ًقّ ي ح  ِبّ ا ر  ه  ل  ع  ْد ج 

 
ق

ِلیُم   اْلع  ُهو   ُه  ِإن ّ اُء  ش  ی  ا  ِلم  ِطیفا  ل  ي  ِبّ ر  ِإن ّ  ِتي  ِإْخو  ْین   ب  و  ْیِني  ب  اُن  ْیط  الش ّ غ   ز  ن  ْن 
 
أ ْعِد  ب 

ِکیُم  [ پیش او به سجده  )و پدر و مادرش را به تخت برنشانید، و ]همه آنان  1اْلح 
یقین،  [ گفت: ای پدر، این است تعبیر خواب پیشین من. به درافتادند، و ]یوسف 

پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد، آنگاه که مرا از زندان خارج  
یطان میان من و برادرانم را به هم  ساخت و شما را از بیابان بازآورد، پس از آنکه ش

او  زد. بی  زیرا  بخواهد، صاحب لطف است؛  آنچه  به  پروردگار من نسبت  گمان، 
 دانای حکیم است(. 

   ن ی عهد   های ها در کتاب خواب   ا ی   رؤیا 

  :! گفتعقوبی  ی! ا عقوبی  ی ا   : و گفت  ، سخن گفت  لیئ شب با اسرا   یپس خدا در رؤیا   2)
هوه من  : فرمود  3بله  من تو را در آنجا   را یز   ؛به مصر نترس  فرودآمدنپدرت هستم، از  ی خدا ی 
  وسف یو   ،برمی تو را باال منیز و    ، میآی من همراه با تو بر مصر فرود م  4  گردانمی بزرگ م  یامت

 (.گذاردی دستش را بر دو چشم تو م

  ا ؤیشما باشد، من که خداوندم، خود را در ر  انیدر م  یای : اگر نبدی مرا بشنو  ... کالم  6) 
  کنم؛ ی نم  ن یچن   یاما با خدمتگزارم موس  7  . میگویسخن م  ی و در خواب با و   شناسانم ی مه او  ب

  ل یآشکارا و نه با رمزها؛ و او شما   م،یگویرو سخن مبهبا او رو   8  است.  ن یمن ام  ۀخان  ۀاو در هم 

 
 . 100: یوسف. 1
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 (. د؟ید ینترس  یگفتن بر ضد خدمتگزارم موسپس چرا از سخن ؛  کندی خداوند را نظاره م

و آن    2  به شما بدهد  یعالمت   یا   یت و آ  یزد برخ  اییننده بخواب  یا  یشما نب  یانهرگاه از م   1)
  را   یرغ  یانتا خدا   یایید: ب یدعالمت که شما را از آن خبر داده، واقع شود، و به شما گو  یا  یتآ
نمـ شما  نما آن   یاییدب  یم؛کن  یروی پ   شناسیدـ ی که  عبادت  را  نب  3ییم  ها  آن  سخنان    یا   یبه 

خود را    یخدا   یهوه یاتا بداند آ آزمایدیشما را م  یتانخدا   یهوه  یرا ز   یرید؛ گوش مگ   یننده بخواب
  یروی خود را پ   ی خدا   یهوه  ید شما با   4  نه؟   یا   دارید یمخود دوست    جان   یدل و تمام  یبا تمام

بترس  ید کن او  از  به   ی هاو فرمان   ید و  را  به صدا   ید آور   ی جااو  فرا   ی و  را    دهید  او گوش  او  و 
  یتان خدا  یهوهبر ضد   یرا ز  ؛ کشته شود ینندهبخواب  یا  یآن نب 5 .ید و به او بچسب ییدعبادت نما 

گفته است    یزانگ کرد، سخنان فتنه   یهفد  یبندگ  ۀآورد و از خان  یرونمصر ب   ین که شما را از سرزم
  گونهین منحرف سازد. بد   یید،در آن سلوک نما  ید با   یتان خدا   یهوهن  که به فرما  یتا شما را از راه

 2(.زدود خواهیدخود  یانرا از م  ی بد 

پس پسران شما و دخترانتان    ریزم؛ی ها فرو ممن، روح خود را بر همۀ انسان  ،و بعد از آن)
پ   ،کنند ی م  یشگوییپ بر    یز و ن  29  ینند بیو جوانان شما رؤیا م  ینند، بی مخواب  شما    یرهای و 

عطا    ین زم  در آسمان و   ییهای و شگفت  30  یزم ر ی م  روح خود را در آن روزها فرو  یز، بنده و کن
  یاید،از آنکه روز بزرگ و ترسناک پروردگار ب   یشو پ   31  دود   یها : خون و آتش و ستونکنمیم

است که هرکس به   طورینو ا  32شود ی م یلو ماه به خون، متما  یدگرا یم یکیبه تار   یدخورش
  طور ین است. ا   یمو در اورشل  یوننجات از کوه صه  یرا ز   یابد؛نام پروردگار بخواند و دعا کند نجات  

 3(.خواندی هست که پرورگار، او را م یکس یگران،د  یانو در م تپروردگار گف

د و  عطا فرمو  و حکمت  علم   در هرگونه   و ادراک   معرفت  چهار جوان  ین ا   اما خدا به   17)
فه و خواب   ؤیاها ر  ۀ در هم   یال دان از 18  . یدگرد  یم ها  بعد  امر   پادشاه   که  یی روزها   ی انقضا  و 

 
 .12اصحاح  ،سفر عدد. 1
 . 13اصحاح  یه،سفر تثن. 2
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ر آورد  را به  یشانا  یانسرا خواجه یسرئ  یاورند، را ب یشان ا  بود که فرموده  صَّ ْدن  بْوک   1(. حضور ن 

نزد رودخانۀ خابور    یراناس  یاندر ماه چهارم در پنجم ماه، من در م  امی و در سال س  1)
 2(. یدمخدا را د یها گشوده شد و رؤیابودم که آسمان 

و آحاز    یوتام و    یا عّز   ی در روزها   ،یم و اورشل  یهودا ۀ  را دربار   آن   که  آموص   ابن   یا اشع  ؤیای ر  1)
 3(. فرا ده گوش  ین زم ی بشنو و ا  آسمان ی ا  2. یدد  یهودا  پادشاهان   یا،و حزق

  13  یرفت من آن را حس کرد و پذ   ی هاپس گوش   یافت؛ من راه    ی سو سپس کلمه به   12)
گرفت و همۀ    ترس و رعد مرا فرا   14  شب در زمان وقوع آرامش بر مردم  هایرؤیا  در افکارِ 

 4(.من در هم شکست  یهااستخوان

خِ   و در نبوت   ی نب  ناتان   یخ ها در توار آن  یا آ  ،تا آخر  اولاز    یمان سل  یع وقا  یۀو اما بق  29)   یای ا 
باط   بن   یُرْبعام  ۀدربار   یی را   یْعُدوی   ؤیای و در ر  یلونی ش  چهل  یمان سل  پس  30؟  یستن  مکتوب   ن 

و او را در   یدخود خواب با پدران یمان و سل 31 کرد. سلطنت  یلاسرائ یبر تمام یم در اورشل سال 
ُحْبعام  کردند و پسرش د دفن وداو  شهر پدرش   5(. شد  او پادشاه  ی در جا  ر 

که ین پس هم  22زده بودند  شگفت   یکلاو در ه   ی ند بودند و از کُ   یا منتظر زکر قوم  و    21)
است و با    یدهد  ییرؤیا   یکل،پس دانستند او در ه  ید؛ها سخن بگورفت نتوانست با آن   یرونب

 6(. و ساکت ماند  کردیها اشاره مدست به آن

او   یدر آن زمان فرشتۀ پروردگار در رؤیا برا  کردیامور فکر م ینکه در ا  یدر حال یول 20)

 
 .اصحاح اول یال،سفر دان. 1
 . اصحاح اول یال،سفر حزق. 2
 .اصحاح اول یا،سفر اشع. 3
 .اصحاح اول یوب،سفر ا. 4
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 1(.  :...گفتظاهر شد و  

و    12دادند: طال و کندر و تاج    یایی را گشودند و به او هدا   خود   یهاسپس گنج ...  11)
به    یگر بازگشت نکنند، پس از راه د  یرودیس که به نزد ه   یدرس  یشانبد   ی چون در خواب وح

خداوند در خواب به    ۀروانه شدند، ناگاه فرشت  یشانو چون ا  13مراجعت کردند.    یشوطن خو
برخ  یوسف  را   یز ظاهر شده، گفت،  فرار کن  ، برداشته  و طفل و مادرش  پس    19  ... به مصر 

  20 شد یاندر مصر، نما  یوسفرد در آن زمان فرشتۀ پروردگار در رؤیا بر  مُ  یرودسکه هین هم
  یالوس ارخ ید شن یوقت یول  22....  برو ئیل اسرا  ینو به سرزم  یرو گفت کودک و مادرش را بگ 

به آنجا برود و چون در خواب    ید ترس  است،پادشاه شده    یهودیه پدرش بر    یرودس، ه  ی به جا 
 2(. نهاد   یلجل یحنوا  یسو رو به  یافت، هشدار 

صادقه را    یها رؤیاـ  مثل متون اسالمیـ مقدس هم  باستانِی    یهاکتاب   میکنیم  مالحظه
 . هستند یاله یوح را یز   ؛ دندهی قرار م  سیتقد جایگاه در 

  ان یب  را   هاآن  از  یک ی  فقطما    وهستند،    اد یز   اری بسدر این خصوص    یخی تار   یهاداستان  اما
می  و  میکنیم این  بر  افزون  که  کسی    فصل  نیا   وست یپ   در  را   یامجموعه خواهد،  برای 

 ایم. گنجانده 

 :کند ی م انیب  ینور   یرزا یم عالمه

د» خواب  در  ب  یآتش   ایگو  دی فرعون  متیاز  خانه  دی آیالمقدس  آنکه  را    یهاتا  مصر 
سوزاند   ها آن  ،دربرگرفت  بنِقبطیان    ،را  و  سوزاند  باق  ل ئیاسرایرا  فرعون،    .گذاشت  ی را 

  ی پسر   ل ئیاسرایگفتند در بن  ها. آنها سؤال کرداز آن  یشو دربارۀ رؤیا فراخواند  را  کاهنان  
و تو و قوم تو را از   ،شود یم  روزیپ  سلطنت توبر  و    ردیگ یتو را م  ِی که پادشاه  دی آیم  ایبه دن

نزد  ،کندیم  رونیب   نتی زمسر  او  تولد  زمان  است  کی و  هر    .شده  داد  دستور  فرعون  پس 
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 1« .بکشند دیآیم  ای به دن ل ئیاسرا  یکه در بنی را پسر 

خلص کالم:     ی نید   متون  بر  یمبتن  که   د ندار   ی معرفت  و  ی خیتار   یعد بُ   ،ی نید  نظر  از  ها رؤیام 
  یگاهیجا   رؤیا،  بهمتن دینی    باشد،   ی ملکوتۀ  صادق   ی هارؤیا  ازرؤیا    یوقت  که  طوری به   ؛است

 .دهدی م قرار  یاله یوح و رسالت ف یرد  در را  آن و  بخشدیم مقدس

 ن ی د نگاه    از   ها رؤیا   جاد ی ا   ی چگونگ 

ـ به اموری چند بستگی دارد  طور کلی به ـ   کاذب  ا ی  صادق  یهارؤیاگرفتن  چگونگی شکل
ترین موضوع که الزم است  و ما با مهم   ؛پردازدیم  آن  به  تمرکز  و  لیتفص   ی قدر   با  ینید  فکرت  که

  ب یترک بر هارؤیادانیم پایه و اساس کنیم. می در ابتدا به آن بپردازیم، یعنی حافظه، شروع می
این    اند؛شده   ره یذخ  انسان، ۀ  حافظ  در   ری تصاو  نی ا   وتصاویر استوار است     کجا  حافظه، حال 

   شود؟ دا یپ  است ممکن

 فرماید: ی م احمدالحسن دیس

  یم بتوان  آن  از   پس   تا   است   چگونه   انسان   در  اطالعات  و  حافظه   یم بدان  ید با   ابتدا »
  از   یا   همه   از   غفلت  یا  یفراموش  یعنی بشناسیم؛    شودی م  اثرگذار   حافظه  بررا که    آنچه

  عالم   ین ا   از   هاآن  از   یبرخ  دارد،   انسان   که   ییهاداده  یا   اطالعات   .آن  از قسمتی  
  یاعل  ملکوت   از  ،هاآن   از  یا پاره  و  ،آیدمی   گوش  و  چشم   از   مثال  عنوانبه  و  یجسمان

  صادقه   یای رؤ   و  یا انب   بر   یوح  آید، می  ی اعل  ملکوت  از   که   ی اطالعات  مثاِل   .آیدیم
  است.

  یا  حافظه  محل را  آن توانی م که یی جا یا  انسان ی وجودۀ صفحدر  اطالعات  این
  در   محل  ینا   مردم،  از  یاری بس   تصور  برخالف  .بنددمینقش    نهاد،  نام  اطالعات  محل
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  یا   نمابر   دستگاهدرست مثل    مغز  عملکرد  مغز.   در  نه   دارد،  قرار  )روح(   یانسان  سنفْ 
 هاداده   انتقال   یبرا   ی ابزار   بلکه   ؛ یستن  اطالعات  میئدا   ی نگهدار   محل  و   است  تلفن

 .رودی م شمار به  ی جسمان عالم  ینا  در  انسان  وجود « به» یا «از»

  یشافزا   حال  در  مدامها  داده   ینا   برد،یم  سر  به   یا دن  ینا   در  انسان  که  یزمان  تا
  شما   گوش   آنچه  و  کندی م  درک  و   بیندیم  شما   چشم   آنچه   مثال   عنوانبه   است.

  در  یا شدهانباشته   ی هاداده  ، یهمگ   کنی،یم  مطالعه  آنچه   و   یابد ی درم  و   شنودیم
و  یانسان  نفس   ینا   استخراج  از  است  عبارت  ،ردنآو خاطربه   و  یادآوری   هستند؛ 

 1.. .« اراده کند.وی عالم، هر گاه  ینختن آن در انسان در ا ساحاضر  و اطالعات

  را یز شود؛  برشمرده می  ی پزشک حوزۀ  دانشمندان  چالشی بزرگ برای  مغز،  در  حافظه  نبودن  
  ی نید طرح    نیاما ا   ؛مغز است  ، دائمیحافظۀ    گاهیکه جاچنین بوده  لحظه    ن یتا ا باور غالب  

از    ـو نه در مغز قرار دارد    یدر نفس انسان   ،حافظه  گاهیکه جایعنی اینـ مهم  قضیۀ    نی دربارۀ ا 
است  یتجرب  نظر نشده  ثابت  امروز  به سازگار   یول؛  تا  توجه  با  چهارچوب  با  بودن  این طرح، 

تا  که  کننده  های شاخص و حیران پرسش   بسیاری از شدۀ جاری برای برخورد با  مرسوم پذیرفته 
  ها آن  ر یاز تفس  ـکه در فصل اول گفتیم همان طور  ـ شناس های دانشمندان رواننظریه   امروز

  ن ی گز یجا   یهاحلراه  جادی ا   یبرا   دی طرح جد  نیا   یعلمنظر  و از    ؛شودیاثبات م  اند،ناتوان بوده 
قرار دارد   یعلم یهافرضیه  و هاه ینظر در پیِش روی  که ییها پرسش  و اشکاالتتمامِی  یبرا 

می شمرده  فرضیه کافی  و  نظریات  همان    و   هارؤیا  ر یتفس  در  انشناسروان  کههایی  شود؛ 
گویی به این  اند؛ حتی با وجود ناتوانی و اعترافشان به عدم پاسخ ها تکیه کرده بر آن   شانتیماه

  و   یبی غ امورۀ  یقض  درـ  تر گفتهاندکی پیش   طور که   همانـ   خصوصبه ها و اشکاالت، پرسش
طور کلی نمادهایی در  به   که   است   یی هارؤیادیگر؛ این عالوه بر    مشابهمسائل    و   ینگر نده یآ

 به ناتوانی کشانده است.  شان جادی ا  علت  ایرمزگشایی  در   را  یار یبسو عدۀ   خود دارند،
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  در  حافظه  یاصل گاهیجا  شودی م روشن  می کردنقل  احمدالحسن د یس از  که  یکالم از 
  سه یمقا  در   که   ست ین   ی موقتۀ  حافظکند چیزی بیش از  ذخیره می  مغز   آنچه   و  ، ست ین  جهان  نیا 

و  های محدودی دارد،  قابلیت،  که در صفحۀ وجود انسان قرار داده شده است  ایه با حافظ
یا واکشِی دادهسرازیر می حافظه    ن یا به  که  اطالعاتی    ی ورود از  شود  به چند عامل  ها  آن، 

 بستگی دارد. 

 : فرمایدی م نالحساحمد دیس

آن» استخراج  و  اطالعات  واکشی  یا  یادآوری  این  بر  متعددی  عوامل  از  اما  ها 
 گذارد:حافظه، تأثیر می

به   تأثیر : حجم اطالعات.  اول بر    ایآوردن مطالب، نکته خاطرمقدار اطالعات 
عنوان ها سر و کار داریم روشن است؛ به ای که با آناست که در وقایع زندگی روزمره 

به  در  کودک  توانایی  بزرگمثال  افراد  از  بیشتر  بسیار  و  خاطرسپاری،  است؛  سال 
آوردن اطالعات نیست. دلیل توانایی بیشتر کودک در  یاد سپردن، چیزی جز به خاطربه 
خالی از    تقریباً اش  کند حافظه شروع به یادآوری می  یادآوردن، این است که وقتی به 

در ابتدا    ، شده برای او به مرور زمانحجم اطالعات انباشته   در نتیجه اطالعات است و  
بود  و  به   ؛تحت کنترل خواهد  به آن سهل  طوری که تفکیک اطالعات و دسترسی 

شدن و انباشته  دلیل تراکم زیاد معلوماتسال که به برخالف فرد بزرگ  ؛شودآسان می
ها برایش سخت و دشوار خواهد بود. برای  اطالعات در حافظه، تسلط و اشراف بر آن

بیشتِر  روشن شدن  در    تأثیر تر  که  داری  چیزی  شما  کن  فرض  اطالعات:  حجم 
تر  تر و آسان جوی آن هستی. اگر از میان ده چیز دنبال آن شیء بگردی، راحتوجست

آن شیء    توانیمی دنبال  به  چیز  میان صد  در  که  وقتی  با  مقایسه  در  بیابی،  را  آن 
 گردی.می

های پیچیده  های آسان و ساده، هماننِد داده: کیفیت یا نوع اطالعات. دادهدوم
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دلیل عدم ادراک کلی و کامل از  های گروه دوم، ممکن است به و مرکب نیستند. داده
یادآوری   در نتیجه ر حافظه جای داده شوند، و  صورت غیرمنظم و تصادفی د ها، به آن
صورت صحیح یا با تمام جزئیات و لوازمشان دشوار باشد. حتی اگر این نوع  ها به آن

بهداده و  شود  فهمیده  و  درک  هم  گونه ها  باز  گردد،  جاسازی  دقیق  و  منظم  ای 
ها  آوردن آنیاد زیرا به   ؛ های ساده استتر از یادآوری داده ها سخت آوردن آنخاطربه 

 آوردن تمام اجزای آن است.خاطرنیازمند به 

انسان  سوم یادآوری  قوۀ  بر  که  است  پوششی  و  حجاب  که  بدن،  یا  جسم   :
به تأثیر  و  پرده گذار است  بر روی اطالعات  مثابه  برای  استای  به بدن  توجه  . هرچه 

، این  شودچیزهای مناسب با آن و دفع چیزهای ناسازگار با آن بیشتر    آوردندستبه 
گردد، و هرچه از این بدن غافل شویم تا روی اطالعات متمرکز  تر میحجاب ضخیم 

هرقدر هم که  تری روی اطالعات خواهد شد؛ اما  شویم، جسم همانند پوشش نازک
  یلئ اسد و تأثیرگذار است؛ زیرا ممانانسان )آن را( نادیده بگیرد، باز هم حجابی باقی می 

آوردن  دست مثل خوردن و آشامیدن برای به   ؛ها وجود ندارد که راه گریزی از آن   هست
 توان.  و نیرو

: نور و ظلمت در نفس انسان. هرچه نور بیشتر شود، توانایی به یادآوری  چهارم
یادآوری  گیرد و هرچه این نور کمتر و ظلمت بیشتر شود، توانایی به انسان فزونی می 

آیا انتظاری جز این داریم که   یابد. بنابراین از یک نبّی پاک مانند یوشع کاهش می
نمای  متهم  کوتاهی  و  به قصور  را   د؟  خودش 

 
أ ر 

 
أ ال  

 
و    ت  یْ ق

 
أ ایْ ِإْذ  ِإنِّ   ن  ف  ِة  ْخر  الصَّ ی   ی ِإل 

ِس  انِ   ُت ین  ْنس 
 
ا أ م  اُن یْ ِإال الشَّ   هُ یاْلُحوت  و  هُ   ط  ْذُکر 

 
ْن أ

 
  که  را   آنگاه  داری یاد  به  آیا  )گفت:  أ

  بود   شیطان این  و کردم؟ فراموش  را   ماهی من ، بودیم  گرفته  مکان صخره  آن کنار  در
 [. شد، یعنی ظلمت و تاریکی ]باعث این فراموشی (کنم  فراموشش  شد سبب  که

ها( به این عالم و از این عالم  : مغز؛ از این جهت که دستگاه انتقال )داده پنجم
عنوان بسیار زیادی دارد. به   تأثیریادآوردن مطالب،  لۀ حافظه و به ئاست. مغز، بر مس
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اش را ارتقا  مثال گردش صحیح خون در مغز و رسیدن غذای مناسب به آن، کارآمدی
توانایی  می فقدان  است  ممکن  آن،  در  بیماری  یا  نقص  و  مشکل  بروز  و  بخشد، 

 دنبال داشته باشد. طور موقت یا دائمی به طور کلی یا جزئی و به ها را به دآوری داده یاه ب

ها )اطالعات(،  ؛ اینکه داده کردید به آن توجه  ای وجود دارد که با در اینجا نکته 
آوردِن آن را داشته  دستیعنی انسان هدف به   ؛باید واقعًا و در عمل به دست آمده باشند 

به   ، باشد به نه  مثال  به  عنوان  باشد،  داشته  شنیدن  قصد  اینکه  بدون  اتفاقی  طور 
  ؛ اشد، شنیده باشدیا چیزی را بدون اینکه به آن توجهی داشته ب  ، گوشش خورده باشد

خاطرسپاری  بیند اما تالشی برای به کند و آن را میمثل اینکه انسان از جایی عبور می
  مسئلۀ در دایرۀ    مسائلیدهد؛ چنین  جزئیات چیزهایی که دیده است از خود نشان نمی 

ای وجود ندارد تا به خطر  شدهگیرد؛ زیرا اصاًل دادۀ کسبآوری قرار نمی یادحافظه و به 
ها را فراموش کرده  گفته شود او آن  ، ها غفلت کردهکسی که از آن  دربارۀورده شود یا  آ

 است.

  ، صورت مستقیم رابطۀ سلبی یا ایجابی بر حافظه دارند ، به مدر ککه اشاره عواملی 
 طور معمول برای یک شخص معین، دارای میزان تأثیرگذاری یکسان نیستند: به ولی  

د چندین عامل، یک جا جمع شود: وی ممکن است به  توانمثاًل در یک انسان می
از   او در کسب اطالعات  بر توانایی  این موضوع  بدنش توجه فراوانی نشان دهد که 

ر حالی که  گذارد؛ د ـ تأثیر منفی بر جای می ها در آینده  عالوه بر یادآوری آن ملکوت ـ 
آوردن این اطالعات،  دستافزایش نور در صفحۀ وجودی انسان بر توانایی آدمی در به 

به  بر  آن خاطرعالوه  می آوردن  جای  بر  مثبتی  تأثیر  همچنین ها،  این    گذارد.  مقدار 
 دارد.  تأثیرمشغولیت )به بدن( و مقدار این نور، در معادلۀ به خاطرآوری  

دادهبه   مسئلۀ رو،  ایناز از یک معادله که در آن چندین  یادآوری  ها عبارت است 
نقش  می متغیر  پنج  آفرینی  و  متغیرها  گفته متغیر  کنند؛  این  جملۀ  از  باال،  در  شده 
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هستند. بسیار دشوار و حتی معمواًل ناممکن است که با دانستن مقدار واقعی یا تقریبِی  
یک یا دو تا از این متغیرها، بتوانیم خروجی این معادله را بدانیم و بفهمیم؛ بلکه برای  

توانیم  عبارت دیگر، ما نمی یرها را بدانیم؛ به کسب نتیجۀ نهایی، باید مقدار تمام متغ 
دانیم او مؤمنی نیکوکار است،  در خصوص یک مؤمن نیکوکار فقط به این دلیل که می 

یا   است؛  برخوردار  توانمندی  بسیار  حافظۀ  از  وی  کنیم  حکم  فرد    دربارۀقاطعانه 
ۀ ُکندی  غیرمؤمن بدکردار فقط به این دلیل که او مؤمن نیست، حکم کنیم وی حافظ

دارد. ممکن است فردی، مؤمن نباشد و مقدار متغیر مربوط به نوِر او مثاًل پنج درصد  
ولی مقدار متغیرهای دیگر، برای فراخوانی و یادآوری اطالعات در حد باالیی    ، باشد

ه این ترتیب این انسان غیرمؤمن، در معادلۀ یادآوری به ارزش باالیی  قرار داشته باشد. ب
و یافته،  به علی   دست  در  نبوده،  مؤمن  اینکه  بسیار  رغم  توانایی  از  مطالب،  یادآوری 

 1« . دار شده است... زیادی برخور 

  انسان   مغز  در   ی دائمۀ  حافظ برای اینکه    ی تجرب  ِی علم  لی دل  را اطالعات    ن یا   م یبتوان چه بسا  
بگیریم؛   نظر  در  که    خصوصبه نیست    که این  شد:   پرداخته  آن  به  سوم ۀ  نکت  درمطلبی 

آوری  یادتوانایِی به  از  ی ادیز  حد  تا  که  دهدی م شکل را   یحجاب بدن، ۀ  ادار  به  روحشدن مشغول
شهوان  یبدنهای  واسته خ  به  کهکسانی    می نیبیمرو  این از  ؛کاهدیم خ  ِی و  توجه    یلیخود 

ا برخوردار هستند    یقو   یا حافظه از  موارد  اغلب  زاهد، در  افراد  و    انیکنند و صوف ی نم   ن یو 
 ت.شده و مشهور اسشناخته خصوصیتی 

  در   ی ئجزهای  آسیب  به  مبتال افراد    ی برخدر    را   حافظه  بازگشتنیز چه بسا    پنجمۀ  نکت  و
مبتال،    را یز   ؛کند   هی توج  مغز، آسیب، می   اببازگشت حافظۀ شخِص  آن  از جمله  وجود  تواند 

می بیان  که  باشد  از    اساساً   حافظه کند  شواهدی  دارد    مغزخارج  آسیِب    و قرار  این  اینکه 
 .است نکرده  مختل افت، یدر  و ارسال در را  مغزکارکرد  شده،حاصل
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  یکه ارتباطکارکردی   ؛ میگردی مبازاطالعات از حافظه و به حافظه یافتن  جریان   فرایند  به
که  همان طور  دارد و  شان  بیو ترکشان  گیریشان، چگونگی شکلتیماه   ،هابا رؤیاتنگاتنگ  

  چه در ـ اطالعات   ،روشن کرده است  احمدالحسن  د یستوسط   شدهنوشته   و متون  ثیاحاد
انسان جر   کی به    ـدر خواب و چه    ی دار یب در  رؤیا  ،ابد یی م  انیروش  داده   هاو  تنها  و  نیز  ها 

تفاوت چندانی    ، حافظههای موجود در  وضعیتشان، با وضعیت دیگر دادهکه  اطالعاتی هستند  
تمایز که   این وجه  با  به ذهن با سرعت و  رسیدن آندر خواب و  ها  این داده ظهور  ندارد؛  ها 

خواب در طول  است. روح  بوده  بدن  ادارۀ  به    ی دار ی روح در ب  شدنمشغولدلیل  به وضوح بیشتر،  
  ی گاه طالعات، ا به این ترتیب این و  قرار دارد، در آرامش خواب  را یز   ؛ ستیادارۀ بدن ن سرگرم 

 خواهد بود. تر او، واضح  یبرا 

تر از آن است که آن را به لحظات  گسترده ملکوت،  از  اطالع    مسئلۀ ید توجه داشت که  با
موجود   شهیهم ـصداها دنیو شن ریمثل تصاوـ  داری به فرد بها داده ورود یم.  خواب منحصر کن

روح    بودندلیل سرگرم به   ن، ی شنود و ا ی منیز    ی شنود و گاهیم ن ها را  آن  ی گاهوی    یول  ،است
آن    ی ازهایبدن و ن  ینیعلت سنگ به   زیو ن چیزهایی است که در آن قرار دارد،  و    ا یبدن و دن  هب

بسیار  و    د یشن   یخواه  ار یبس   ی، از بدن بکاه  و بپردازی  به آخرت و روح  شما    یپس وقت  ؛است
گفت  یمعان  نیا   احمدالحسن   دیسو    ؛دید  یخواه و  جاها  در    ان یبمتعددی    یگوهاو را 

 . استفرموده 

 :ه استفرمود  احمدالحسن دیس

  و   غذا   با   میرد«.می   غذا   با  »انسان  که   است   این  بدانند   باید  مردم  که   واقعیتی»
شود،  می متمایل    جسمانی  بدن  این  تدبیر  به   و،  ماندبازمی ی خود  ارتقا   از  روح   شهوات،

  ذکر  که طور  ؛ هماناست تدریجی   مرگ نوعی   معنای به  روح  برای شدن  این مشغول و
 1«است. تدریجیارتقای  و حیاتاز  نوعی  متعال،وسبحان  خداوند  راه در  تالش  و
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وجود داشته  و وسعت آن  کرد  عملماهیت  با حافظه و  در ارتباط    یعوامل مهم  د یبا و ناگزیر  
رؤیاعوامل    ن یا تمامی  و    ، باشد ماه  ها در  س هستندگذار  تأثیر   شان تیو    احمدالحسن  د ی. 

 : فرمایدیم

اندوزی  علم   انسان  هرچه   نور؛  و  ظلمت   از   است  عبارت  انسان   وجودی ۀ  صفح»
تا    ظلمت   و  شودمی  بیشتر   اشوجودی ۀ  صفح  در   نور  ، بورزد  اخالص   وکند    عمل   ، کند

و  می  تبدیل ای  شائبه   به  که  کاهدمی   فروآنجا     حدی  به  آن  اثرگذاری  میزانشود، 
  گمراهی   به  را   او  وخارج کند    هدایت   از   را   انسان   تواندنمی  که   شودمی   رنگکم   و   ضعیف

 1.«است عصمت همان این، و بکشاند؛ 

از هم دریده    منّیت،   و  جهل   سربازان  از   شدنخالی   با   ، تاریکی  های حجاب »...  
  عقل   سربازان  به   که   هنگامی  وگیرد؛  بر می  در را    نورانی  های حجاب شوند و انسان  می

  به   رو   مسیر   در   آدمی  ترتیب   این   به   شود.می  فنا ها  آن  در شود،    آراسته   ه انکریم   اخالق   و
  و   بزداید  اشوجودی ۀ  صفح  از   را «  من»  که  برسد   آنجا  به   کوشدمی  خود   تکاملی   و   رشد

ا  :است  مبین   فتح  همان   این،   وشود    آراسته   عقل  لشکریان   تمام  به ا  ِإنَّ ْحن  ت  ك    ف  ْتًحا   ل    ف 
ِبیًنا   3« .2ایم( کرده  مقّرر را  نمایانی پیروزی   تو  برای  )ما  مُّ

پس   ۀ  صفحزدودن    خواهان  مخلصانه  و  برگرداند،  روی   »من«  از   بنده  اگر»... 
متعال دعایش را اجابت فرماید، جز خدای واحد  وعدم باشد، و خدای سبحان  و  ظلمت 

شود،  شود، و کتاب آورده می ماند، و زمین با نور پروردگارش روشن میقهار باقی نمی
 4ش تنها از آِن خداوند، پروردگار جهانیان است.«شود سپاس و ستایو گفته می 

 
 .28ص ، البحرین، سید احمدالحسنسفر موسی به مجمع. 1
 . 10: فتح. 2
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  یک یتار   از  انسان  وجودۀ  صفح  کردنپاک  خصوص  در  احمدالحسن   دیس   کهسخنانی  
 ند. ار یبساست   آورده طانیش و

  انسانشده توسط این اطالعات دریافت که  مید یرساین نقطه به گام   نیدر نخست بنابراین 
  ا ی   ، نفس  از طرف   ا هستند، یاز طرف خدا    ا ی  : د ندار   ی منابع ثابت  ـخواب و چه در    ی دار یچه در ب ـ

 شود؟ ی م وارد کجا بر  اطالعاتاین تأثیر  ماند: یم ی باق یمهم  پرسش  یول ؛سیابل  طرف از

تر شدن بیشتر،  برای روشن  یول  ؛ استشدۀ پیشین، روشن  گفته   طرح پاسخ با توجه به    و
  به   ، خواب  در  ها رؤیا  وضوح  علت   کهـ   نیمعصوم  سخن  . میکنمی   اشاره  آن   بهدیگر    بار 
در  ـ   ریتدب مسئلۀ    که  کندیم روشن    ما  ی برا ـ  گرددیمباز  بدنۀ  ادار   به  روح   تیمشغول  بودنکم

دستور   ، هام یتصم اتخاذ    کردن،ادارهمعنی  به   ـآن ۀ  ساد  مفهوم اوامر،  العملصدور  و  ...  وها 
یز  ن   انسان است و بر بدن و صفحۀ وجود انسان وضعیت  کنندۀ  ر یتدب ـ  طور کلی به ـ   است. روح 

طور کلی از منابع اطالعاتی  به تمام چیزهایی که   اساس نیا  بر. است داناتر  خدا  و ؛ دارد تسلط
از یاد    و  ،شودی م  فرستاده  انسان،  وجودۀ  صفح  یعنی  یدائمۀ  حافظ  به  شود،یمداده    روح  به

  گذارتأثیر گیری رویاها فاعل و  شکل   در  تواندی م  ووجود دارد    حافظه هم    مغز نبریم که در درون  
 . باشد

  ت.پرداخ  میخواهبه آن تعلق دارد  آنچه  و «عقل» موضوع به الله در فصل بعدی، شاءان
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 صادقه   ی ها رؤیا ویژگی خاص  

توسط  شده  دریافت به موضوع اطالعات  مروری    د یبا شدن به این موضوع ابتدا  ی وارد برا 
باشیمانسان   آداشته  طول    ا ی.  دائم  ،خوابدر  حافظۀ  به  مغز  از  اطالعات    متوقف   یارسال 

منبعی نخواهد بود    تنها   ملکوتدر این صورت    دارد  ادامهبگوییم    اگر  ؟ یابدمی   ادامه  ا ی  شودیم
  را وجه تمایزی    بیترت   نیا   به  و؛  کندیم  وارد  حافظه  ای  سانان   وجودۀ  صفح  هب  را   اطالعات  که
دهیم؛ در  ایم از دست می کنند فرض گرفته را بازگو می   یملکوت  اتتأثیر   که   یی هارؤیا  ی برا   که

 کند.  ز یمتما را   صادقه یها رؤیا  بتواند که ماند این صورت دیگر هیچ وجه تمایزی باقی نمی 

  کامل کردنل یتعط  و حواس ی هات یفعال از  ی ار یبس کردنل یتعط فرایند  خواب قت یحق در
ـ بعضی از این     از   یی باال   حجم تأثیر    ی ر یگ یپ   از   روحقطعًا    و   ؛است   ـیینا ی ب  حس   مانند حواس 

  ، ی موقت  شدِن رها   نی ا .  شودیمو رها    آزاد  اندشده   لیتعط   که  یحواساین    از   ی جار   اطالعات
  کاهد که یمهایی  حجم پیام تأثیر    ازفقط    بلکه  ؛ کندینم  لیتعط  خواب،در طول    را   مغز  کردعمل

  ی گر ید  امور   به  مغز  تیفعال  جهینت  در  گذارد؛می  مغز  دوش  بر   یبزرگ  بار  ،ی دار یب طول    در
  ن یا   و   ه است؛ نبودها  پرداختن به آن  ی برا   مغز  ت یاولو  ی دار ی بدر طول    که   شود یممعطوف  
  ادامه  ت یفعال  به   خواب  نی حدر    مغزدهند  می   نشان  کهتحقیقاتی    که  است ای  نکته طبیعتًا  

سطح فعالیت روزانۀ مغز است، در سطح  اند. این فعالیت، اگر نگوییم هم ثابت کرده   دهدیم
ها و  فعالیت   از  شدهبازتاب   یها رؤیا  یر یگشکل   ،کارکرد  نیا چه بسا    وکمتر از آن هم نیست،  

 . کندیم ریتفس  خواب،در طول  را   انهروز تفکرات 

اشکالی به    شودی مدریافت  انسان  توسط    ی دار ی بدر طول که  اطالعاتی  در  طور معمول  به 
گاهعنصر    را یز آید؛  وجود نمی    یبرا   را   اطالعات  نبعم  صی تشخ   ن،یو ا وجود دارد    در انسان  یآ

  ی ر یگشکل   زمان  در   ای  خوابدر طول    حافظه  در   آن  ثبت   و  اطالعات  ورود   اماکند؛  آسان می  او
ـ   دو  ن یا از    هارؤیا باعث    انسان،ۀ  حافظ  در   هارؤیاو ثبت این    ـی وح  از  و  ،نفس  از   یعنیطریق 

سوی پیام  وسمت   چگونه   کهدچار حیرت و سرگردانی بشود    شدن،دار یب   زمان   در   انسان  شودیم
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 بشناسد؟   را  شدهارسال

شناختی،  روان  ی هاهی نظر  صاحبان  نظر ازـ  طور که در فصل اول گفته شد   همان ـ طبیعتًا  
همراه یکدیگر  به   را   تمام امورها  آن  .ماندی م  یباقای از ابهام  طور کامل در پرده به   نجا ی در ا پاسخ  

  در گردانند؛  بازمی  یقرارداداسباب و عوامل    به  را   ها ۀ رؤیاهم  وکنند  می   مخلوط  مانهی پ  ک ی  در
  ی برا خصوصیاتی    و  صفات  وشود،  تمایز قائل می   ،ینیدکنیم رویکرد  می  ما مشاهده  که  یحال
  صادقه   ی هاۀ رؤیامشخص آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد    کند.مشخص می  ،جهت  هر

 گیرند. قرار می  نگرنده ی آ یبی غ ی خبرهاخط مقّدم   در ؛ رؤیاهایی کهاست

  گرفته  انسان ۀ  حافظ  از   که   ها رؤیا  ر یتصاواین    :دیآی م  ش یپ   مهم   یپرسش  نجا یا   در   یول
  مغز؟   در  موقتۀ  حافظ  از  ا یاند  گرفته شده   انسان  وجودۀ  صفح  در  یدائمۀ  حافظ  ازآیا    دنشویم

از رؤیاها در طول    را یز   ؛ است  ن یدروغ   ی هارؤیا  ی ر یگشکل  در سؤال    نی ا   تیاهم این دسته 
آن   و   دنر یگیم  شکل  مغز  در  خواب که  را  چیزی  سمت   دهدی م  لیتشک ها  سوی  وهمان 

به آن صورتی    (یملکوتیعنی  )  یرونیب نه ُبعد    و  ،است  مغز  یعن ی  یماد   جهان  نیا وابستگی به  
 .شودی م دهی د ـه صادقیعنی رؤیاهای ـ  ی دیگر هارؤیا در  که

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  ییها. انسان رؤیاهستندگذشتۀ انسان  سازی  تمثیل شبیه که    یی هستند هارؤیا»...  
مربوط به    ایاو گذشته است    رکه بتعلق دارند    یآرزوها و افکار   ،حوادثبه  که   ندیبیم

آن    دربارۀ  ییهارؤیاتوانی  بنابراین شما می  ؛چرخدیکه در ذهن او مشوند  می  یتصورات
 . ینیآرزوها بب ایتصورات   ، افکار ،حوادث

ها  توانند همانند ما از آن نیز می  وانات یح ع از رؤیاها، رؤیاهایی هستند که  این نو
 هاکردن آناطالعات از حافظه و مرتب  دنیکشرونی از ب  اندعبارت   را یز برخوردار باشند؛  

  مسئول طور کلی  به  که  مغز  از  یبخش  را   عمل  نیا   و  ؛منظمنا  یحت  ای  منظم  ورتصبه 
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 1« .است  مشترک   ، واناتیح دیگر    و   انسان میان    ،مغز  و  ؛ دهد   انجام تواند  می   ست هارؤیا

  شودی م  گرفته  آن  از  ریتصاو   که  یمنبع  :شودپیشین چنین میسؤال  پاسخ    جه،ینت   در   یعنی
  انسان   وجودۀ  صفح  در   یدائمۀ  حافظ  از تواند  می  ر یتصو  تواند از دو ُبعد تأمین شود:زمان می هم

و    و   هارؤیا  در   ات وانیح  شود.   گرفته بر   مغز ۀ  حافظ  از تواند  می  ا ی  ، شود  گرفته اسباب  بسیاری 
با ما مشترک هستند، و این     و   ریتصاوبه    یاد یز   حد  تا  ها رؤیاگیری  شکل   یعنیعوامل دیگر 

 وابسته است.  مغزۀ حافظموجود در  افکار

 منادها   و   ها رؤیا   ر ی تصاو 

  ر ی تصاو  انتخاب ماند و آن،  باقی می   هارؤیا  ت یماه  با   ارتباط  در   یاصلمهم و    موضوع یک  
اینکه آیا صادقه است یا  ـ رؤیا    نوع   یی شناسا  با تنگاتنگ   یارتباط  موضوع،   ن یا   و   نمادهاست؛  و

 ـ دارد. کاذبه 

  را   ی د یجد نمادهای    فرشتگانچه بسا    یول  هستند؛   انسان  وجود ۀ  صفح  ازنمادها    میگفت
  یبرخ  ،رونیا از گیرند؛  می  کار   بهوجود ندارند    یدائمۀ  حافظدر    یعنی  انسان  وجودۀ  صفح  در  که

  ها رؤیانمادهای    که  یکستوسط    یحت  ،کرد   ریتفس  را   هاآن  توان ی نم  ونامفهوم هستند    هارؤیا
 شناسد. می را 

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  باشند،   نداشتهکارکرد و جایگاهی    اگر  بینی،میرؤیا    درشما    که  اشخاصی  بدان،»
  فرشتگان. استبوده  اسم  فقط هاآن از  منظور یعنیشوند؛ فقط یک نام محسوب می 

در    وهای مناسبی در صفحۀ وجود شما دارند  کنند که اسمرا انتخاب می   تصاویری 

 
  یراوی.دکتر د ی اجرا با  احمدالحسن  یدبا س یزیونیبرنامۀ تلو. 1
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 1خواهند، به شما برسانند.« آنچه را می تااند،  حافظۀ شما ثبت شده 

گاه  آن،از نمادهای موجود در    را یز   ؛بفهمد   را رؤیا  بتواند    خودش  نندهیبچه بسا    و   و  است  آ
  ر یتفس  به  یاز ین   و   باشد  حی صر رؤیا  چه بسا    و   ؛است بوده    متداول  و   متعارف  اریبس  نوعبرای او از  

از    م یتعل   با  مگرپذیر نیست،  امکان  ها، رؤیانمادهای تمام    یشگ یهم  شناخت  اما  ؛ باشد  نداشته 
  د یتجد این نمادها نیز    را یز   ؛ خدا   حجت  قی طر   از   و  ،یوح  با  ومتعال،  وسبحان   اوندخدطرف  

 د؟ نشویم تمام  خدا  کلمات  ایآ و  ؛هستند  خدا  کلمات هاآن . نیستند  ثابت  وشوند می

 ْل
ُ
وْ  ق ان   ل  ْحرُ  ک  اًدا  اْلب  اِت  ِمد  ِلم  ي   ِلک  ِبّ ِفد   ر  ن  ْحرُ  ل  ْبل   اْلب 

 
ْن  ق

 
د   أ ْنف  اُت  ت  ِلم  ي  ک  ِبّ وْ  ر  ل  ا  و    ِبِمْثِلهِ  ِجْئن 

ًدا  د    پایان   پروردگارم   کلمات  آنکه  از   پیش  شود،  مرکب  پروردگارم  کلمات  برای  دریا  اگر  بگو )  2م 
 . (بیاوریم مدد  به  را   نظیرش  هرچند یابد،می  پایان دریا  قطعاً  پذیرد،

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

 استفاده  ارواح  ا ی  فرشتگان  که  هایی رؤیا  و نمادهای  رمزهاۀ  هم   به  حاطه»چه بسا ا 
  خداست   کتاب  نی ا   و  ، باشد   نشده   حاصل   نیمرسل  و   ا یانب  از   ی ار ی بس  ی برا   کنندیم

ِلك    : فرمایدیم وسفی  خدا  امبر یپ دربارۀ  که ذ َٰ ک  ِبیك   و  ْجت  ك    ی  ُبّ ُمك    ر  ِلّ ُیع  ِویِل  ِمْن  و 
ْ
أ   ت 

اِدیِث  ح 
 
ُیِتُمّ   اأْل هُ   و  ت  ْیك    ِنْعم  ل  یَٰ   ع  ل  ع  ْعُقوب    آِل   و  ا   ی  م  ا  ک  ه  م ّ ت 

 
یَٰ   أ ل  ْیك    ع  و  ب 

 
اِهیم     ِمْن   أ ِإْبر  ْبُل 

 
ق

اق    ِإْسح  ك    ِإن ّ و  ب ّ ِلیما   ر  ِکیما   ع    تعبیر   از  و  گزیند،برمی  را   تو  پروردگارت  اینچنین، و)   3ح 
  گونه  همان   ؛ کندمی  تمام   یعقوب   خاندان  بر   و  تو   بر   را   نعمتش   و   آموزد،می   تو  به   هاخواب

پروردگار تو دانای حکیم  که    راستیبه   کرد.  تمام   اسحاق،   و   ابراهیم  تو،  پدران  بر قباًل    که
ُه  ،  (است ِخذ  ت ّ ْو ن 

 
ا أ ن  ع  ْنف  ْن ی 

 
یَٰ أ س  اُه ع  ْثو  ْکِرِمي م 

 
ِتِه أ

 
أ اُه ِمْن ِمْصر  اِلْمر  ر  ِذي اْشت  ال  ال ّ

 
ق و 
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ًدا   ل  ِلك  و  ذ َٰ ک  ا  و  ن ّ ک ّ ْرِض   ِفي  ِلُیوُسف    م 
 
هُ   اأْل م  ِلّ ِلُنع  ِویِل   ِمْن   و 

ْ
أ اِدیِث   ت  ح 

 
هُ   اأْل الل ّ اِلبا   و  یَٰ   غ  ل  ْمِرهِ   ع 

 
  أ

ِکن ّ  ل َٰ ر    و  ْکث 
 
اِس   أ ُمو  ال    الن ّ ْعل  آن مرد مصری که یوسف را خرید، به همسرش  و  )  1ن  ی 

امید است به ما سودی دهد، یا او را به فرزندی انتخاب    . گفت: جایگاهش را گرامی دار
این  را در سرزمین مصر  کنیم.  ت گونه یوسف  اقتدار رساندیم به  او تعبیر    تا   مکین و  به 

،  (دانندبیاموزیم؛ و خدا بر کار خود چیره و غالب است، ولی بیشتر مردم نمی را  ها  خواب
 ِّب دْ   ر 

 
ِني   ق ْیت  نِ   اْلُمْلِك   ِمن    آت  ْمت  ل ّ ع  ِویِل   ِمْن   يو 

ْ
أ اِدیِث   ت  ح 

 
اِطر    اأْل اِت   ف  او  م  ْرِض   الس ّ

 
اأْل ْنت    و 

 
  أ

ِلیِّ  ا  ِفي  يو  ْنی  ةِ   الُدّ اْلِْخر  ِني  و  ف ّ و  ْلِحْقِني   ُمْسِلًما  ت 
 
أ اِلِحین    و    من   به   تو   پروردگارا،)  2ِبالص ّ

  تنها  زمین،   و هاآسمانۀ پدیدآورند ای  آموختی.  من  به هاخواب تعبیر   از و  دادی  دولت
  ( فرما   ملحق   شایستگان  به   مرا   و   بمیران  مسلمان  مرا   منی؛   موالی  آخرت  و  دنیا   در   تو
نمادهای   رمزهاتمامی    وند خدا فرماید  نمی   و تعلیم    را   آن  ی های ورود   ورؤیا    و  او  به 

 .3.«داد

 فرماید: و نیز می

بر   یا فرشته   وندخدا »...   با    ای را  آن    .فرستدیانسان م سوی  به   نی معپیامی  رؤیا 
فرشته، مانند  آن انسان در برابر . را به او برساندپیام تا    دیآیفرشته بر آن انسان فرود م

برخ  . آنگشوده است  ی کتاب نمادهای   زها یچ  یفرشته  زندگ  و  را    ی موجود در  انسان 
را    « رؤیا»  ا آورده است ی  ب یکه از غ  را پیامی  تا  کند  استفاده می  هاو از آن  ند یگز یبرم

بسا  برساند  چه  و  انسان    یز یچ؛  وجود  صفحۀ  از  او    ا یرا  به    ،رد ینگ بر گذشتۀ  بلکه 
 . کندبسنده  شناسند ی مها را آن رؤیا  که فرشتگاِن ی رؤیا و حکمت نمادهای 

ارواح    نمادهای  . نباشدرؤیا    فرشتگاِن   از   و  باشد ارواح    طرف   از رؤیا  همچنین چه بسا  
نمادهای   دارد.  رؤیا    فرشتگاِن با    وفرستادگان    و  ا یانبارواح    از   ،رؤیا   د یشا   وتفاوت 
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  ارواح  طرف   از   ی رؤیا  و  فرشتگان   طرف  از   ی رؤیا این نوع از رؤیا نیز با    و  باشد   امامان
به این صورت که    ؛باشد   خدا   طرف  ازطور مستقیم  تواند بهمی رؤیا  متفاوت است. حتی  

ا:  نگاردمی   انسان  وجودۀ  صفح   در   را رؤیا    خود،   قدرت   با  خدا  م  ْمُرهُ   ِإن ّ
 
ا   أ اد    ِإذ  ر 

 
ْیًئا   أ ْن   ش 

 
  أ

ُقول   هُ   ی  ُکوُن   ُکْن   ل  ی    گوید: می   فرماید،  اراده  چیزی  به  چون  که  است  چنین  او  امر)  1ف 
   (شودمی  موجود  پس  »باش«؛

تمامِی    و  ؛ است  ح یصر   بلکه  ، ستیننمادین    ، وندخدا   طرف  از   ی رؤیا   ن ی ا البته 
چه    ،ن یمرسل  و  ا یانب  طرف  از ارواح، چه    طرف  از چه    ،رؤیا   فرشتگاِن   طرف  از   چه  ، هارؤیا

طرف    امامان از  چه  همه  وسبحان   وندخدا و  هستند  ا خد  طرف  ازمتعال،  و  وند 
حسنه شاءان ندارنداست    ایالله،  ناسازگاری  محقق    ،صبح   یروشن همچون  و    ؛ که 

 2.« دنشویم

  ه ب  تیب اهل  رو همین    ازدر رؤیا تدبر و تفکر شود، و   ـاندک   هرچندشایسته است ـ   پس
  فی تعر   را رؤیا    است   الزم  اگراینکه    و   ،اندداشته اهتمام جدی    آننمادهای    ر یتفس  و رؤیا    ر یتعب
 . نکن ف یتعر  حسد،  از یخال یدانا  من ؤمبرای  جز یکن

نی  مؤمن  بهرؤیا جز  »  است:  تیروا   خدا   رسول  از و ستمکار  حکایت    ستیکه حسود 
 3«.شودی نم

همان وجهی است  بر    و رؤیا  ،کن آن را تعبیر    ی د ید  ییرؤیا   یوقت»  فرمود:  ابوالحسن
 4«.شودی م ریکه تعب 

  الزم   پس  ؛گرددیم  واقعشود  به همان وجهی که تعبیر می رؤیا  که    د نکنیم  انی ب  اتیروا 

 
 . 82: . یس1
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نمادهای رؤیا    و  ریتفسشخصی که از    ایبر باید    بلکهتعریف نشود؛    نادان،  ای  خردی ببرای    است
گاهی دارد تعریف شود.   آ

  ن یآسمان و زممیان    ،پرنده   ی هابال زدن  بال مانند    مؤمن  یرؤیا »  است:   تیروا   امبریپ   از
  ر یتعب   یشبرا   ی گر ید شخص    ا یکند    ر یتعب   ش خود  یچرخد تا آنکه رؤیا را برا ی بر سر صاحبش م

  ف یتعر خردمند    رای خود را جز ب  ی پس رؤیا  ؛ند ینشی م  نیبر زم شد    ریتعب ]رؤیا[    یوقت.  کند
 1« .دینکن

نمادها  ت یماه  اما ها  این   ، ها وارد شده استتاب ک   درخصوص    ن یا   در   آنچهطبق    : این 
 . دندهی نشان م م ین یبیم  ا یدنعالم در ما را که  ییا یاش قی که حقاهستند  یملکوت یر یتصاو

 فرماید: ی م الحسناحمد دیس

،  هانْفس  عالم   ی؛ صور   و   یمثال  است   ی عالم  است؛   ملکوت   عالم   دوم،   عالم   اما»
اش ی ماد   وجود  اززیرا شخص خوابیده    ؛بینیم یم  خواب  دراست که ما    یزیچ  آن  یهشب

به  به   یا  ند،کی م  توجه   اشی ملکوت  وجود   به  واست    غافل دیگر    وجود  همان عبارت 
 2.«ینفسانوجود   یا  یمثال

به    ی ملکوت  ریتصاو توجه    مراتب  آسمان،   هر   در  و   ، هستند  متعدد   و  ار ی بس  آسمان،   هر با 
  ی برخ  و  ،دارد   وجود  زیچ  کی   یبرا   یمتعدد   نمادهای  مین یبیم   رون یا از   وجود دارد؛  ی ادی ز   اریبس
آشکار    را   آنـ  بخواهد   هرگاهـ   معصوم  تا   ماند ی م  یباق  خدا   علم  در   بلکه   ، است  نشده   ان یب  هاآن  از

  ر یتصو   مثالً   ؛کند   اثبات  مردم  بر  را   خود   تیحج   وخود    علم  وخود    حق  ،و به این وسیله  ،کند
طور که هرکدام    همان   ؛است  «ای دن»  ر یتصو  کرد  گمراه  یملکوت  بهشت  در  را   آدم  که   یمار 

 . ردیگیم قرار مقابلش  در کهی دارد ر یتصواز جزئیات این واقعه  
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 فرماید: می  احمدالحسن دیس

از ُبعد  را    که لعنت خدا بر او باد، آدم  یسو ابل  ، ستدنیا  ی زندگان  مار،   از  منظور»
مار    یک دنبال  ست؛ اگر به یادن  ینا   یوسوسه کرد. مار همچون زندگاندنیوی    یزندگان

  قدر آن  ینکها   یا  زد  خواهد  یشن   را   شما  که  شویدیم  آن  گرفتن  به  وفقم  یا  ید،برو
  ییغذا   و  آب  یچه  که   خشک  ییصحرا   در  هادوردست  به  را   شما  تا  رویدیم  شدنبالبه 

که لعنت    یس و وسوسۀ ابل است،    ین د   یمعنبه   غذا   و   ، علم  یمعنبه   آب   .کشاندی م  ندارد، 
 1بود... .«  دنیوی  یزندگاننظر از  آدم یخدا بر او باد برا 

 : دیگوی م ینور   یرزا یم عالمه

نداشته    جهان  نیا  در  یر یتصو  لیو داشته باشد،    مثال  عالم  در  یر یتصو  ،یزیچ »چه بسا  
گر آن  جلوه  روباه،  که  خدعه  و  لهیح وکشد،  می  ریتصوبه    را  آن  ر،یش  که  شجاعتباشد؛ مثل  

. چه بسا  استباکره    آن،  صورت  که  این د  متاع  و  ،است  خوک   آن،  ریتصو   که  ینادان   واست،  
  ، است  آب   آن  ریتصو  که   علمداشته باشد؛ مثل    وجود  اش بارهدر   ی متعدد  ریتصاو  ز،یچ  کی
  ز ی چ نیذتر یلذ  و  نیتر نیر یش  رایز   است،  عسلنیز    و؛  است  آن  یبقا  و  سنفْ   ِی زندگ عامل    رایز 

  ی نوران  اجسام  و  نور  وست؛  صفا  عالم  از  رایز   ،است )خوراکی(    ریش همچنین    ؛ماستاز نظر  
  باطل   و  حق  نیب  گذاشتنزیتما   و  نفس  شدنینورانباعث    رایز   ،است  چراغ  و  ـدیخورش مثل  ـ

با    یگاه   .شود یم  متفاوت   نند یب یم  را  آن  که   یافرادتوجه به    با   یزی چهر   ریتصو شود.  می
دارد،   وجود  اشخاص  در  که  اختالفی  به    مختلف   زیچ  دو  ای بر تمثیلی    ز،یچ  کی توجه 

  و   دانشمندان  یهانفس  یقیحق   ی زندگ که در آن،    است  ی علم  مثال   که  آبشود؛ مثل  می
  با وجود دارد؛ و نیز   آن  اهل   یبرا ایدن   ی زندگ   آن   در  کهیا پول    مال  و   ؛دارد  وجود یادگیرندگان  

  ، زمستان   در  نشاط  و  یراحت   ازاین دو تمثیلی    که  باران  و  آتشمثل    ،هازمان  اختالفتوجه به  
عوامل تمایزگذار،    جمله   ازهستند. همچنین    تابستان  در   هایمار ی ب  و  ی خستگتمثیلی از    و

  و  فیضعاگر از نظر علمی و اعتقادی،    که  است؛  روح  یعن ی  کنندهدرک   در  اختالفوجود  
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هایی بر طبیعتش غلبه  اختالط کهشکل گرفته باشد  یصورت به ای ،باشد  ماری بو حتی  ناقص
ای  صورت اولیه  از  را  آن  وخودش است    با   سازگار   که کندیم   درک  را   یزی چ روحیافته باشد،  

 1کند.« که داشته است خارج می

  و پرداخته  رؤیا  نمادهای    ر یتفس  به   شدهبندی فصل   و  مفصل  صورتبه   یانصار   رضامحمد
ما بعضی    و   ؛ شود  ر یتفس  متناقض،  کامالً تعبیر    دو  برداده است که یک نماد چه بسا    ح یتوض

 : میکنی م نقل را ها نمونه 

  و   علم  یر یادگ ی   و  ییبای ز   و  نتیز   ِی ادیز   گوشواره،»اگر ]بیننده[ همسر داشته باشد،  
  باشد   نداشته  زن  اگر و    کند، یم  ریتفس   را  طالق   ل یدلبه  غم  و  اندوه  و  جاه   و  شرف  و  قرآن
  پادشاه   خادم   ای  ریوز   ای  پادشاه  :شودیم  ریتفس  وجه  هفده  بر  ماه« و ».است  اندوه  و  حزن ۀ  نشان

  ا ی   پدر  ای  بزرگ  مرد  ای  مفسد  دانشمندِ   ای  یوال   ای  باطل  امر  ای  غالم  ای  زیکن   ای  فیشر   ای   سیئر   ای
 2و عظمت.« شکوه ای  فرزند  ای شوهر ای همسر ای  مادر

نیز ادراکی   و  ،رؤیا   حالت  ، نندهیب   حالتنمادها به    آن  ری تفس  ایرؤیا  نمادهای    در  اختالف
به   ایگرفتن  ک ین فالبه    ا ی   ترس ای   اندوه  ای یشاد   و   تیرضا احساسدنبال  به   که بستگی دارد  

 . آیدگرفتن می بد فال  

  ، شود  ریتعب   ای  ری تفس  دی با   شد   اثبات رؤیا    ِی راست  یوقت  شودیم  مشخص تقدیم شد    آنچه   از
  است  سته یشا   نباشد،   ممکن  کننده، ر یتعبنبود    ا یشناخت    بودنم کدلیل  به   آن  ر ی تفس  ی وقت  و
  یبزرگحتمًا باید بهرۀ    و  ستوند ا خدا   طرف  از چرا که پیامی   ؛نشوند نادیده گرفته  و  رها   هودهیب

  و  فهم   در   یعذر   یوقت  اما؛  باشد  داشته   ی انذار   ا ی  ، بهتر  ت یوضع   یسو به مؤمن    حال   ر ییتغ  در 
  به   او   که  ؛ شود  بازگردانده   او  ّی ول  و  خدا   به   است   ستهیشا  باشد، وجود داشته    آندانستن تأویل  

 . ستداناتر ا   رؤیا  ریتفس
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 دهیم. مندی بیشتر، خواننده را به این پیوست ارجاع میبرای بهره. کندی م  انیبرساند  ا را میمعنتنها یک که ی زیچ
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  هر   در   خدا   حجت   به   مردم شدن  برای متوسل   اولۀ  درج  در   ها رؤیابودن  نمادین   علت   اما
  یار یبس  نبوِت دانیم  ما می  و  کند تأویل    را   هارؤیا  تواندیم  که  است  یکس  تنها   او  را یز   ؛است  زمان

  زمان   در  نی د  ق یطر   ن یا   از  و  ،اثبات   ، تأویل   علم   قی طر   ازـ  وسف ی  خدا   امبر یپ مثل  ـ   ایانب   از
 گسترده شد.  هاآن

   ت  ُخْضر ْبع  ُسْنُبال  س  افا و  ْبعا ِعج  ُکُلُهن ّ س 
ْ
أ ان  ی  ات  ِسم  ر  ق  ْبع  ب  یَٰ س  ر 

 
ي أ ِلُك ِإِنّ ال  اْلم 

 
ق ر   و  خ 

ُ
أ و 

ْعُبُرون   ا ت  ْؤی  اي  ِإْن ُکْنُتْم ِللُرّ ْفُتوِني ِفي ُرْؤی 
 
 أ

ُ  
َل ا اْلم  ه  ُیّ

 
ا أ ات  ۖ ی  اِبس  پی در  درپادشاه گفت: پی )و    1ی 

سبز و هفت  ۀ خورند، و نیز هفت خوشبینم که هفت گاو الغر، هفت گاو فربه را می خواب می
خوابم نظر    ۀ دانید دربار می  کنم؛ شما ای بزرگان! اگر تعبیر خوابخشک را مشاهده می  ۀخوش
 (. دهید

 ا   ُیوُسُف ه  ُیّ
 
یُق   أ ِدّ ا   الِصّ ْفِتن 

 
ْبِع   ِفي  أ ات    س  ر  ق  ان    ب  ُکُلُهن ّ   ِسم 

ْ
أ ْبعا   ی  افا   س  ْبِع   ِعج  س  ت    و    ُخْضر    ُسْنُبال 

ر   خ 
ُ
أ ات    و  اِبس  ي  ی  ِلّ ع  ْرِجُع   ل 

 
ی  أ اِس   ِإل  ُهْم   الن ّ ل ّ ع  ُمون    ل  ْعل  ۀ  دربار   گوی،راست  مرد  ای  یوسف،   ای)»  2ی 

  و  سبز ۀ  خوش  هفت   و  خورند، می   را   هاآن  الغر   []گاو  هفت  فربه،   گاو  هفت  [که   خواب  ]این
گاه شوند.  ؛برگردم  مردم  سوی  به  تا  ده،ب  نظر  ما  به  دیگرۀ  یدک خش  [خوشه   ]هفت  . «(باشد که آ

  ل خ  د  اِن    و  ی  ت  ْجن  ف  ُه الِسّ ع  ال  م 
 
ا   ق ُدُهم  ح 

 
ي  أ اِني   ِإِنّ ر 

 
ْعِصُر   أ

 
ْمًرا   أ ال    خ 

 
ق رُ   و  ي  اْلْخ  اِني   ِإِنّ ر 

 
ْحِمُل   أ

 
  أ

ْوق   ِسي  ف 
ْ
أ ُکُل   ُخْبًزا   ر 

ْ
أ ْیرُ   ت  ِویِلِه    ِمْنهُ   الط ّ

ْ
أ ا ِبت  ْئن  ِبّ ان  اك    ِإن ّ ر    به   او  با   جوان  دو   و)  3اْلُمْحِسِنین    ِمن    ن 

  «.فشارممی  شراب  [برای  ]انگور  که  دیدم  را   خویشتن  »من  گفت:  دو  آن  از  یکی  درآمدند.   زندان
  ما   به  .خورند می  آن  از  پرندگان  و  برممی   نان  سرم  روی   بر   که  دیدم   را   خود   »من  گفت:   دیگری  و
 «( .مبینی می نیکوکاران  از  را  تو  ما  که ده، ب  خبر تعبیرش از

نمادین  این  علت  بسا  به ب   از ینکردن  روشن  بودن، چه  توجه  و  پروردگارش  به  او    یسو نده 

 
 . 43: یوسف. 1
 . 46: یوسف. 2
 . 36: یوسف. 3
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ای که وضعیتش همچون وضعیت کسی است که خداوند او  اش باشد؛ بنده خاطر خواستهبه 
را دوست    یا بنده   ی. خدا وقته استبالها آزمود  گرید  ایزندان    ای   یمار ی ب  ای  ی کردن روز را با کم 

او را گرفتار بال م با بال و    ـبسیار   تعلق   و   شدت   با ـ   بنده هنگام    در این  1؛ کندیبدارد  متناسب 
آن،   می   شیگشا  یبرا شدت  پروردگارش  ومتوجه  است    ن یا   شود؛  عواملی  جمله  در    که از 

نمادین آزمایش به  بسیار متعالی،  اولویت می های    ی بیغ  یحالترؤیا    را یز بخشد؛  بودن رؤیاها 
  مانیا   آن  به   میابراه  خدا مثل پیامبر    یی ایانب   و اند  کسانی که به یقین رسیده   جز   که   است
هنگام که    آن  و  ،آزمود  لی اسماعسر بریدن    یرؤیا  با  را   او  وندخدا آن هنگام که    آورند؛نمی 

  ورفیع    یمقام  ۀستیشا  خدا   طرف  از  و  شد   روزیپ  امتحان  آن  درتصدیق کرد،    را رؤیا    امبر،یپ
 . دی گردعظیم  یپاداش

 فرماید: تعالی میحق

 ا م ّ ل  غ    ف  ل  هُ   ب  ع  ْعي    م  ال    الس ّ
 
ا   ق ي ّ   ی  ي   ُبن  یَٰ   ِإِنّ ر 

 
اِم   ِفي  أ ن  ي  اْلم  ِنّ

 
ُحك    أ ْذب 

 
اْنُظرْ   أ ا   ف  اذ  یَٰ   م  ر  ال    ت 

 
ا   ق   ی 

ِت  ب 
 
ْل   أ ا  اْفع  ُر  م  ِجُدِني  ُتْؤم  ت  اء    ِإْن   س  هُ   ش  اِبِرین    ِمن    الل ّ ا  *   الص ّ م ّ ل  ا  ف  م  ْسل 

 
هُ  أ ل ّ ت  ِبیِن   و  اهُ   *  ِلْلج  ْین  اد  ن  ْن   و 

 
  أ

ا اِهیُم   ی  ْد   *   ِإْبر 
 
ت    ق

ْ
ق د ّ ا  ص  ْؤی  ا   الُرّ ِلك    ِإن ّ ذ َٰ ْجِزي   ک  ا ه َٰ   ِإن ّ   *  اْلُمْحِسِنین    ن  ُهو    ذ  ءُ   ل  ال  اهُ   *  اْلُمِبیُن   اْلب  ْین  د  ف    و 

ِظیم    ِبِذْبح   ا  *  ع  ْکن  ر  ت  ْیِه   و  ل  ما   *  اْلِْخِرین    ِفي   ع  ال  یَٰ   س  ل  اِهیم    ع  ِلك    *  ِإْبر  ذ َٰ ْجِزي  ک    2اْلُمْحِسِنین    ن 
را  بینم که تو  هنگامی که با او به ]مقام[ سعی رسید، گفت: پسرکم! همانا من در خواب می)

ای انجام  کنم، پس با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت: پدرم آنچه به آن مأمور شده ذبح می 
[  امر خدا پس هنگامی که آن دو تسلیم ]*    اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت.   ؛ده

  و او را ندا دادیم که ای ابراهیم! *  شدند و ابراهیم، جبین او را به زمین نهاد ]تا ذبحش کند[
آزمون آشکار  ین همان  * ا   .دهیمچنین پاداش می این. ما نیکوکاران را  تصدیق کردیتو رؤیا را  *  

جا  و در میان آیندگان برای او ]نام نیک[ به *    .و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیماست *  

 
او بخواهد    ی را برا  یر یوجل را انجام دهد و خدا خعزّ   ی خدا  تیبنده، معص  یوقت »:  است  تیروا   از امام صادق  .  1

 ( 155ص 4ج ،)دارالسالم« .کندیم یرؤیا از آن گناه دور  ن یبا ااو ترساند و یکه او را م دهدیبه او نشان م ییرؤیا
 . 110تا  102: صافات. 2
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 (. دهیمان را اینچنین پاداش می کار ما نیکو *   !سالم بر ابراهیم*  .گذاشتیم

  در   را  آن و  بگذارد حتراما  خود عقل به   انسان تا  باشد  یاله یسبب ، بودناین نمادین  د یشا و
 کند. متعال رو وسبحان  وند خدا  یسو به  ب یترت  نی ا  به  وببندد   کار به  یالهۀ اشار  و نشانه  حل

گاه شویم  حال باید از چگونگی شکل   انتخاب   نهچگو  نکهیا   وگرفتن این تصاویر و نمادها آ
  در   ها رؤیا  جاد یا   وگیری  این شکل  گاه یجا  وکسی است  چه  ها آن  انتخاب   مسئول   و   دنشویم

»ضمیر    و  تفکر  دربارۀکه    طلبد ی م  نیا   و  ؛کجاست  ،آن  بودنین دروغ   و  ینراست  حالت  دوهر  
ناهوشیار«   »ذهن  یا  گاه«  است می کن  تدبر ناخودآ موضوعی  این    آن  به بعدی    فصل   در   که  . 

 . خواهیم پرداخت

 خالصه 

  و   ،راسترؤیاهای صادق یا    :شودیم  می تقسدسته    دو  به  ینید از دیدگاه    هارؤیا  تیماه
یا     اما  ؛طان یش  طرف   از  ای است،    نفس  طرف  از  ا ی  ین، دروغ رؤیای    ین؛دروغرؤیاهای کاذب 

آرزوها،    التی تما ها،  وسوسه   از  اندعبارت هستند    نفس  طرف  از  که  ییهارؤیا   ای   ،هاترس یا 
  بخش  که  دنشوی مبازتاب    ییهارؤیادر قالب    و  ندنکیمفعالیت    انسان  نفس  درون  که  یتوهمات
  یی ها رؤیا  اما  ؛ کندیم  بیترکصورت تصادفی  به   ا ی  منظم   صورتبه   را   هاآن  مغز،   در  هارؤیا  خاص

ها و سموم خود را در نفس  وسوسه   و  ،وسوسه  را   انسانهستند    جن  وشیاطین    طرف  از  که
می تأثیر    ردیگیم  ملکوت   عالم  از  روح   که   یا صادقه   ی هارؤیا  بر   یحت  و افکنند  انسان 

 گذارند.می

  ا )یصفحۀ وجود انسان  در  رؤیا    ریتصاوبستن  نقش از طرف خداست و با    هصادق   یها رؤیا
م   ( حافظه شکل  انسان  نفس  ا   دنر یگیدر  طر   کار  نی و  می   یفرشتگان  قی از    کهشود  انجام 

پیامی  شکل  در   را   هاآن   تا  رندیگیبرم  انسان  وجود ۀ  صفح  از   را   یر یتصاو   طرف   از  کهدهی 
  ؛ ندارددخالتی  رؤیا  گیری این نوع  شکل  در   انسانبگیرند.    کار  به  ندنکی م  حمل  سبحان  وندخدا 
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تخیل    و  دنر یگیم  شکل  یروان  یهاواکنش  وها  با کارکرد وسوسه   که  ها رؤیا  گرید  خالف   بر
  نده ی آو    ی بیغ  یخبرها   ازرؤیا  این نوع    .دارد  هاآن گیری  و مغز، سهم بزرگی در شکل  انسان

ها را  این نوع رؤیاها غالبًا رمزگونه و دارای نمادهایی هستند که نمادهای آن  1. دندهی مخبر  
 داند. نمی جز حجت خدا 

اساس    ها رؤیا  تیماه روان  ییهاخَل  تواندی م  ینیدرویکرد  بر  که  کند  پر  و  را  شناسان 
  د یو شا   اندبوده   ناتواندربارۀ این خَلها    ادیز   اریبسهای  پرسشبه    یدهو پاسخ   ر یاز تفس  گرانید

 : باشد ریز  ت اک نکند می مشخص  نجا ی در ا   ت یماه این که مواردی  ن یتر مهم 

شروطی  حاوی    صادقه   ی رؤیا .  رؤیا  نوع  دودادن  ز ی میت  ی برا   مشخص کاری  ووجود ساز   :اول
  ،رؤیا   نکهرا از یکدیگر تشخیص بدهد؛ مثل ای دو نوع  این    دهد یامکان م  ننده ی که به باست  
از    یک ی  ا شوند در خود داشته باشد، یکه محقق میرا    ی بیغ   ییهایی شگویپ  ا ی  ن ی مع  یحکمت

 .  ...ودر رؤیا،   یآسمان یهاکتاب  ات یآوجود  اباشد، یدر آن   نیمعصوم

را رمزگشایی    هارؤیا  از  ی بزرگ  گروه  دنتوانیم  که  نمادهایی  فهم   یبرا   ثابت  یقانون  وضع  :دوم
  و   دی بگشا  را   رمزها  تواندیم  کهوجود دارد    یکسکنند؛ و اینکه همواره برای رؤیاهای پیچیده،  

 .  است زمان  هر در   خدا  حجتاین شخص، 

  ارائه   ها رؤیا  ت یماهدربارۀ    ینی د  فهم  که دستاوردی    نی تر مهم   دارم   اعتقاد بنده    : سوم
  مرکز   کشف  ، اندبوده  ناتوانانجامش    از  امروز به    تا   کامل  طوربه   دانشمندانتمام    و  کندیم

با توجه به    انتخاب  و  ها رؤیاگیری  شکلمسئول    که  است  یادراک  وکنترل     و  حکمت نمادها 
اینکه منبع این رؤیاها چیست، و جایگاهش کجاست. به همین    است:  یبی غ  و   یعلم  معارف
از    هاآن دلیل   جلو  به  فرار  برای  تالشی  گاه«    عبارت در  ناخودآ یا »ضمیر  ناهوشیار«  »ذهن 

 
هنوز دانسته نشده   شاند که وقوعنباش  حالزمان    ای  ندهیبه آ  ربوطم  یامور چه بسا    ی،بیغاخبارات  از  بنده  منظور  .  1

و   بیگانه؛  یهازبانمثل    ،داندی نمها  چیزی از آن  ،د که شخصنباشاطالعاتی    ایها  ها و اختراعابداع  د یشا  ااست، ی
 بر انسان نگذشته.است که از انسان پنهان است و منظور تمام چیزهایی طور خالصه به
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 . پرداخت  میخواه آن به  نده یآ فصل  در  که استموضوعی   ن یا  و اند، استفاده کرده



 سوم   فصل 

 ها رؤیا   در سیستم ذهنی    نقش 

  از   ت، یاهم این    و  ؛ شودی م  شروع  هاآنگیری  شکل   و  ش یدا یپ   از   ها، رؤیا  ۀ جنبترین  مهم 
گاه  و  تفکر   و  ادراک   مانند ذهنی،    مقدمات   وجود   ضرورت  هاآن   ۀ ارائ  و  ها رؤیا  بیترک  در   یآ

 توان ی نموجه  هیچ به   را یز   ؛ردیگی مسرچشمه    ـکنیم مشاهده می  شب  هر  کهـ   یینها  شکلبه 
  شده   ثابت  خصوصبه   به وجود بیایند؛  یمعقول  سبب   چ یه  دون بهدف و  بی   ها رؤیا  کرد  تصور
نهاندار معنا و محتواهایی    ، هارؤیاکه    است نکتۀ    1قرار دارند.   گری ر یو تصو  ر یتدب  ِت ید که در 

شود؛ اینکه امکان صورت هوشمندانه و جذاب روشن می گرفتن نمادگرایی بهکاردیگری از به 
نمادگرایی   بوده  از    یمحصولندارد  تصادفی  سیستم  عده باشدیک  ندارند  .  تمایلی  هیچ  ای 

ت  صور ها را به آن و    ، جادیرا ا   ها از رؤیاگروهی  قانونمند وجود دارد که    ِی بیغ بپذیرند که یک ُبعد  
را  کنند این پدیده این افراد تالش می از کند؛ اگرچه بعضی مستقل از ارادۀ انسان مدیریت می

  ن ی ا   تواندیکه موجود دارد    بیپنهان و غا ُبعدی    ی،انساندر ذهن  که  به این صورت توجیه کنند  
این    یولدهد؛  توانند انکارشان کنند نتیجه می که نمی را  یانه  گرا و افکار خالقانۀ ابداعنمادها  

اگر  ماند.  باقی می ناتوان  طور کامل  به ها  یی شگویمربوط به پ   یها رؤیا  ری از تفسنیز  ها  فرض آن 
این  کوتاه  ما   بپذیریم  حاصل آمده،  رؤیامعارف  از  بسیار  داده   از   یانباشت  رِ ی ز   ،ها شده    و های 

  اطالعات   ن یا   خروج ۀ  اجاز   ، ینیمع   طی شرا   سپسو    شده بوده،   ره یذخ  و   پنهان   ، یزندگ  ی فشارها
  نگرنده ی آاطالعات    ظهور  ه یتوجباز هم    ،است  داده  اشییتنها  و  انسانآرامش    لحظات  در  را 

 
 . شدشناس که در فصل اول بیان طبق نظر دانشمندان روان. 1
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  ن یا   به ها احاطه دارند،  کسانی که به همۀ آن  ای رؤیا  ۀ  نندیب   فرد   ی برا   ، هاآنآوردن  دست به   و
 . مکن استمنا  و محال روش،

  این ُبعد قطعاً   کند؛نمادهایش را تولید میو    هارؤیاُبعدی خواهد بود که  از    بنابراین »سرآغاز«
گاه  عاقل و  ُبعدی   استفاده کنیم؟    جایگاه  نی در ا   1»ذهن« اصطالح  از    میتوانیم ما    ا یآ.  استآ
  این »ذهن ناهوشیار«،و    ؟ هستند  زی چ  کیهر دو    ایو آدر این »ذهن« چه نقشی دارد؟  و مغز  

گاه«  ناخودآ گاه»  ا ی  »ضمیر  اسم با    ی«، مخف»ضمیر    ا ی  «ناخودآ متفاوتی  وجود  که  های 
 ها ن ی ا همۀ    ا یآ  ؟ کنند، چه چیزی استاطالق می بر آن    لسوفانیشناس و فدانشمندان روان

یکدیگر  از   ی جدا  یمیمفاه ـکنند ی دانشمندان تصور م یکه برخ گونهآنـ  ا هستند؟ ی ز یچ  کی
  ک ی  هان ی ا   ایو آ  ؟ای دارندچه رابطهروح    و)روان(  با نفس  »ذهنی«    میمفاه   نیا تمام    و  هستند؟

  گونهن ی؟ و اگر ا ی در هم تنیده دارندارتباطبا یکدیگر  هستند که    یمختلفابعاد    اهستند؟ ی  زیچ
 کنندۀ نهایی است؟کسی کنترل باشد چه 

از    یدگیچ یو پ  ، مییگوبغرنج سخن می  ار یو بس  دهی چی پ  ی اه ی دربارۀ قض   نجا یطبیعتًا ما در ا 
میناشناخته  سرچشمه  آن  که بودن  حالی  در  دست    ی علم  ی هاپژوهش   گیرد؛  در  معتبری 

؛ و  اند آشکار کند اش کردههایی را که احاطه و ناشناخته نماید  آن را روشن  ماهیت  که  نیست  
  ی فلسف ییهاا و طرح هه یفرض  ه باند ذهنی تأمل و تفکر کرده  می مفاه ن یکه در ا  یکسان شتر یب

بناهایی    شتریبشاهد هستیم  رو  نیا از   ی؛تجرب  یهابر پژوش   ی مبتن  قی حقا، نه بر  ندا ه کردتکیه  
 . نااستوار هستندواضح و  اند، پریشان، نابنا شده ها  ه یفرضاین  ج یبر نتاکه 

  ت یماه آنجا که  به پایان رساندیم؛که در فصل دوم  شروع خواهیم کرد  یی جا ز ا بنابراین ما 
بودن  غایب و    ،خوابدر طول  آن  نمادهای  و    هارؤیاکنندۀ  ُبعد ترکیب  یهایدگیچ یو پ  هارؤیا

گاه  . ما روشن شد ی برا  ،یآ

گاه  ، ادراک  م ی بدانابتدا ما باید     از   یپوشچشم   با   و   ستا های »ذهن«  الزمه از    ی تفکر و آ
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با توجه به اینکه این    و   ـ؟آن   ازخارج    ا یقرار دارد   مغز داخل    ا یآاینکه  »ذهن« ـ   نی ا   وجود  مکان
گاه  ،ادراک  ،تفکری  یعن)را    هایی توانا  آن  ،ذهن ،  دهداز دست می( در زمان خواب  ...و  ی،آ
برا   وقایعیمسئول    ی زیچچه پس   که  جر   ی است  و    ان یانسان  می دارد  اتفاق    افتد؟برایش 

رؤیابه  ما  وضوعمکه    ها خصوص  که    همانبگوییم    اگر  و؛  ست تحقیق  است    در »ذهن« 
شویم  نمادهایی گرفتار می   و  ناشناخته   اطالعات   مشکل   در  ، کندی م  فه یوظ  انجام   گاه آ ناخود

گاهدر حالی که »ذهِن  ؛ دنیآی م هارؤیا در  که  اطالع است!ها بی طور کامل از آنبه   «آ

  ، ادراک  که  است  شانیی نها  شکلبه   گرید یک   بانمادها    آنشدن  ب یترک   از  یپوشچشم   با   نیا 
می  را بسیاری    مندِی شهو  و  تفکر طلب    وکند،  طلب  را  حافظه  از  بزرگی  حجم  همین طور 

گاه است. از توانایی تر بزرگ  ار یبس  ان،شناسروان از ی ار یبسگواهی  بهکند که می  های ذهن آ

  تیاهم  دانشمندان  ای آ   مین یبب   ومروری بر این نمادها داشته باشیم    است  ستهیشا  رونیا از
  ؟ اندداده صیتشخ  داردذهن انسان    در  یمیمستق  دخالت  که  یعنصر   عنوانبه   را این نمادها  

    اند؟کرده  انکار  را  ی حتم ارتباط  نیا  هاآن  ای
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 منادها 

  اندشده   مواجه  آن  با   دانشمندان  که   باشد  ی اتیه یبد   ن یتر واضح  از »نمادین«    صفتچه بسا  
 . اندکرده اعتراف آن  به  همه و

 : دیگوی م دیفرو

پژوهش» شرنر  یارؤ  ۀدربار   یدجد  یهااگر  زمان  راز  از  برا  ییهاوجود  ثابت    یارؤ  یرا 
هیچ  که    پذیردیم  یسهافلوک آل  کهییتا جاـ  یستبحث و منازعه در آن ن  یاند که جاکرده

پس واجب است با  ـ  اندتواند وجود داشته باشد که رؤیاها، سرشار از نمادگراییتردیدی نمی
ا کن  لئ مسا  ینوجود  وجودِ   یماقرار  نه  که  رؤیاها،  در  آننمادها  تفسیر  تسهیل  تنها  را  ها 

آننمی حال  عین  در  بلکه  مشکلکند،  را  میها  هم  ...  تر    در   هنوز  که  تردیدهایی سازد 
که    ماست  ناقص  دانش   از  ناشی  بخشی  شوندمی  ابرازرؤیا    مفسران  عنوانبه  ما  ایه فعالیت
پیش بهبا  جلو  به  ما  میفزایندهطور  رفتِن  از  ای  ناشی  هم  حدی  تا  ولی  یابد؛  بهبود  تواند 
اغلب بیش از یک، یا حتی معانی بسیار    نمادها است. این نمادهاهای خاص خوِد رؤیاـویژگی

انجام تفسیر درست در هر زمینه تنها در بافِت خوِد  ست مانند خط چینی،  در زیادی دارند، و 
. این ابهاِم نمادها، به خصوصیت رؤیا برای پذیرِش »تفسیر اضافی«  پذیر است رؤیا، امکان

اغلب،   که  محتوا  آرزوهای  و  افکار  از  واحد  قطعۀ  یک  بازنمایی  به  یعنی  است؛  مرتبط 
 1ماهیتشان بسیار واگراست.« 

  یمعاننماد،    هر  ودارد    وجودتردید نمادگرایی در رؤیاها  کند بی می   اعتراف  نجایا   در  دیفرو
  فهم   ن،یا   وکند  می  اعترافنیز    آن  شناخت  از  یناتوان  بهدر عین حال    و  ؛دارد  یمتفاوت  و  ،ار یبس

گرداند. حال اگر در  مختلف دیگر، دشوار می  یمعان  بربا وجود احتمال داللت آن    را یک نماد  
 رؤیا چندین نماد وجود داشته باشد وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ یک  
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به    و   کندیم  دشوار   را   مفسرۀ  فیوظ  که   استای  نکته   ن یا طبیعتًا     احتماالت وابسته 
  د نشوی م  ار یبس   احتمالی، ِج ینتا   ر، یناگز   معادله،   ن یا   در   ر یمتغ  ک ی  از   ش یب   وجود   با   و گرداند،  می

بسا    و درست    به   دنی رسچه  رؤیاهمفهم  این    به   دیفرواینکه    خصوصبه   باشد؛   دشوار  ، هاۀ 
  «یرونیب  یرها یمتغ» را  هاآن  میتوانی م که ما است کرده اضافهنیز   یگر ید  یرها یمتغ ،معادله

 . می بنام

بازگو    را   یمتناقض   دیشا  و  متفاوت و آرزوهای    التیتما  ، افکار  ،د یفرو  دگاه ید  اساس   بر  هارؤیا
ئال  دیا حل راه  د یفرو رون یااز  ؛ سازدی م دشوار  را متغیری چند ۀ معادلاین  حل  و فهم   که ند نکیم

  عبارت   از  بعد   ودیده است،  رؤیا    خودسبک و سیاق و بافِت    قی طر   ازنمادها،    فهم  یبرا   را   خود
 .«است یر پذامکان ، رؤیا  خودِ  بافِت   در  تنها  زمینه هر  در  درست یر تفس انجام » :دیگوی م باال

نمادهایی    و  ر یتصاو  از  ر یغ   »سیاق و بافت«   ازمنظور    که  کند   درک  طورن یا   خواننده   د یشا
  شخص  که است  ی درون ای  ی رونیب  ط یشرا تنها  آن،  از  منظور و جریان دارند،  هارؤیادر  که است

  در   که نمادهایی    را یز   ؛است  نادرست   ن، یا   و   ؛زدیانگ ی برم  را   ها رؤیانمادهای    ودر آن قرار دارد  
؛ زیرا  ندنکی نم  اشارهمشخصی    یزی چ  بهکنند  نمایان می   ناشناخته  و  مبهمتصاویری    ، هارؤیا
آنمی   اشاره  یفهم قابل   وروشن    یمعن  به  اگر به  دیگر  اطالق  کردند  »نماد«  اصطالح  ها 

ـ   ورودسیاق    ب یترت   ن یا   به شد!  نمی    راه   تنها طور کلی،  به   هارؤیا  در یعنی نمادهاـ  این مفاهیم 
  یا درونی  ی رونیب  ات فهم تأثیر   جه یو در نت   ، خواهد بود  هان فهم داللت آنبود  ر یپذامکان  یبرا 

 .برعکس آننه و شود، پذیر می امکانمنعکس شده است نمادها که از 

توان می   ـدیگوی م  دیفرو  که  طورآنـ   را   هارؤیا  یبرخاگر کوتاه آمده، بپذیریم که نمادهای  
  نی ا   ،متوجه بشویم   ،رؤیا بافت تمام    درنمادها    تسلسل  یعنی   ،هارؤیاتوجه به بافت و سیاق    با

  مشابه  یحد   تارؤیا    در  هاالگو  :دهدی م  قرار  یمهم  اریبسپارادوکس    برابر  در   را   مامسئله،  
  شده؛  د کُ صورت نمادین یا به  یول ، است لتدال و  یمعن یدارا که  یر یتصوۀ  جملیک  هستند؛ 

  ؛ است در ارتباط  رؤیا    ا ی  معما  آنساختار    با  ،یر یتصوۀ  جمل  نی ا   درُکد شده    عناصراین    درک  و
نبوده    هودهیب وجه  هیچبه   نجایا   در »بافت و ساختار«    کهوادار خواهیم شد اعتراف کنیم    ما   یعنی
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تأیید   اگر است؛ پس   بیاییم و طبق رویکرد علمی  از نظر فروید بپذیریم  ما کوتاه  این    که شده 
  ن یا   به   را   هاآنکسی  حال چه   اند،آورده شده   ییهامحرک   و  هازه یانگ سبب  به نمادین،    عناصر 

تا پیامی را برساند؟   باشد داشته یواحد  یا معن که  طوریبه  ، است کرده مرتب ،سبک و سیاق 
گاه،  وناحیۀ یک مقام عاقل    از  دی بااز آنجا که واقعًا به همین صورت است،    و   ؛ باشد  شده  ا یمه  آ
بخش بوده باشد، و حتی اصاًل  نتیجه   و   فعال این ساختار،    است   محال   نباشد  گونهن ی ا   اگر  و

کردن این نمادها  مرتب   یعن یـ   تنگنا   ن یا   از   توانیم  چگونه حال    امکان ندارد به وجود آمده باشد. 
   رفت؟  رونیب  ـثمربخش  و دمولّ  یشکلبه 

  شدهصادر   و   ، قانونمند  و که هدفمند    ی وقت  مگر  ، کرد  اعتماد این »فرم و قالب«    ه ب  توانی نم
گاه  و  عاقل مقامی    از   و   هامحرک مولود    فقط را    هارؤیا  که فروید  ۀ  ی فرض  با   نی ا   و  ؛ باشدبوده    آ

 .داند در تضاد استمی  هازهیانگ 

 کند:ی م اضافه  دیفرو

نماد  این  استفادۀ  از  نمونه  چند  اینک  نشان دهم  »من  تا  آورد  رؤیاها خواهم  در  را  ها 
نظر کند؛  نمادگرایِی رؤیا صرفشود، اگر انسان از  رسیدن به تفسیر یک رؤیا چقدر مشکل می

ری از موارد این نمادگرایی را  شود در بسیاو اینکه چگونه انسان بی چون و چرا مجبور می
 بپذیرد. 

شدن برای  شدت نسبت به ارزِش بیش از حد قائلبه هر صورت، در عین حال، مایلم به
محدود و  رؤیا،  در  نمادها  و  اهمیت  نمادها،  تفسیر  اساس  بر  صرفًا  رؤیاها  تفسیِر  کردِن 

بدهم. هر دو شیوۀ تفسیر رؤیا  ، هشدار  بییندۀ رؤیا های  گرفتِن شیوۀ استفاده از تداعینادیده
اولویت   نخست،  وهلۀ  در  نظریه،  در  هم  و  عمل  در  هم  ولی  باشند؛  یکدیگر  مکمل  باید 

ای که اهمیت قاطعی برای  ای است که توصیفاتش را آغاز کردم؛ شیوههمچنان از آِن شیوه
شرح    گونه کههمان  قائل است، در حالی که تفسیر نمادها نیز ـ  بییندۀ رؤیانظریاِت خوِد  
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 1مکی در دسترس ما قرار دارد.« ای کعنوان شیوهـ بهامداده

از    ی ار یدر بس  ، آننمادهای  و  رؤیاها  و علت  در تفسیر    دنتوانی نم  ها«»تداعی که  از آنجا    و
  ی تالش  در  است   ناچارکه    م ین یبی ماو را    ، ندنککمکی  ...  و  ی ابداع  وار،نمونه   ی،بیغ  یها رؤیا
گاه تفکر نمادها، نمادگرایی را حمل بر   یمنطق ری تفسۀ ارائ از  زی گر  یبرا   نماید.  ناخودآ

 : دیگویم د یفرو 

گاه، خصوصًا  »این نمادگرایی مختص رؤیاها نیست؛ بلکه از ویژگی های اندیشۀ ناخودآ
ها، اصطالحات  های مشهور، افسانهدر میان مردم است، و باید در رسوم قدیمی، اسطوره

تا    یافت شوند تری  های رایج، به میزان گستردهالمثلی، و لطیفهشناختی، دانش ضربزبان
 2در رؤیاها.« 

  اول:   .گرددی بازممسئله    دو  به کشد  وجود این نمادگرایی پیش می   ی برا   د یفرو  که علتی  
گاه  تفکر ما به تفصیل به این مسئله    : مسئلۀ اول...؛  و    راثیم   واندیشۀ ملی    دوم:   و   ، ناخودآ

اگر منظور از    دارم   اعتقاد بنده    دوم: خواهیم پرداخت؛ زیرا محور این تحقیق است؛ اما مسئلۀ  
  است؛محتمل    ن،یا   ومیراث و فرهنگ، شخصیت انسانی بوده باشد، منطقی و پذیرفتنی است  

 اطالعی ندارد.  هاآناز  یا رؤ  ییندۀب  کهشود رو میروبه  ییهادانش  ونمادها   اشکال با یول

شده  انباشته   و  گذشته  یهاملت های مخصوص  ویژگی  ، فرهنگ   و  راثیم  از  منظور  اگر  اما
 راثیم   را یز است؛   یمنطقر یغ نیز   نیا   دارم   اعتقادبنده    باشد،   حافظه مخزن    در  دهیرسارثبه   و

و    شودی شخص نمخوِد  است و منحصر به زمان  های بسیار  سرشار از داده بزرگ و    ،هاملت
ممکن  نا یعلمجنبۀ  طبیعتًا از    ن،یو ا شود  را نیز شامل می   گرید یهاملت   راث یافسانه ها و م

  داری را نگهها  دادهاز  انبوه  حجم    ن یخواهد داشت تا ا   ازی چقدر به حافظه ن  یا رؤ  ییندۀب.  است
  ی هاحافظه از    ادیز   ار یاندوختۀ بساین  واند  که بتشود  پیدا می  یبشر   یمغز  ا ی، آعالوهبه   کند؛
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جو  وجست   ها بهآندر    توانی و چگونه م  ،کند  یبند را دسته   ی بشر   یهادر نسل شده  انباشته 
این گزینش بر  و    د؟ یدر رؤیا برگز برای هرکدام از عناصر یا نمادها  را    مناسب تا مورد  پرداخت  

معمبنای   کدام  و  اساس  آناین    شود؟یمانجام    اریکدام  بر  که  عالوه  طور  به  انسان  است 
اند؛  دانند یا نشنیده چیزی از آن را نمی   اساساً بیشتر مردم    و ، شناسد ینم  را   راثیم  ن یا معمول  

محل اشکال در اینجا،    .کنندای بدیهی است که نه فروید و نه دیگران انکارش نمیاین نکته 
ناممکن  و  به دشواری  نمادهاست؛  این  دارا  بودن فهم و داللت  داده سبب  هایی که در  بودن 

نوآوری  یا  آینده،  به  یا اطالعات مربوط  نیستند،  اختراع دسترس شخص  یا  اگر  .  ...  ها، وها 
در شکل و قالب    هاها را نداند، دیگر استفاده از آن ها را نشناسد و در نتیجه داللت آنانسان آن

 رؤیاها چه کاربردی خواهد داشت؟!

او    دیجد  روانیو پ  دیکه فروبه آن صورتی  ی،  مل  راثیبه منمادها  بازگرداندن  طور کلی  به 
است. مردم در    ی« جمعبه »تصورات ذهن    دعوت   ،مجاز باشد   ی ر یتعبچنین  اگر    ،ند یگویم

تار  در  توان  می  که   اندهرا شکل دادمعانی و نمادهایی  از    یا مجموعه  ، هاو فرهنگ   خی طول 
او    را یز   ؛ندارد   ی ار یاخت  ،بارهنیا فرد در   که  طوری به   ؛ گرفتبه کار    یارادر یصورت غ به   ها رؤیا
 هیچ اطالعی نداشته باشد.   هااز آن  اصالً   یحت  ای  ،را نشناسدواژگان این نمادها  از    یبرخ  دیشا

 : دیگویم د یفرو  همچنین

پردازند ممکن نیست کسی به این  به اعتقاد من، از بین کسانی که به مسئلۀ رؤیاها می»
پدیده این  باشد که  رؤیا نشانهواقعیت نرسیده  و  ای بسیار عادی است که در  از دانش  ای 

 1« .است خبر بی آن از بیدار ذهن کههایی آشکار شود خاطره

گسترش   دلیل    ِی مل  راِث یم همان    ، آن  منبع   یعنی  ؛ستنمادها  منبع  فهم،  ن یا و 
هم    خیدر تار دانش گسترده  به  تا    ،افته ی  توسعه و حتی    ،است»ذهن ناهوشیار«    در  شدهاندوخته

این دیدگاه،    نکه یا وجود  با   ؛ استاولیه بوده    هایانسان نخستین  که همراه با دانشی    ؛رسدیم
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که  تکیه اندازۀ  به  توص ای  اساسی    به  ، دارد  ها رؤیا  یبرخ  تیواقع  ف یبر  و  مستند    یعلمپایه 
 . ستین

 :دیگوی م نگ وی

دارد،  به  آنچهدربارۀ    اما» تعلق  ثابت  نمادهای  به  نسبی  از    مثال   نیا طور  خوبی  ایدۀ 
این نمادها از یک فرد    ؛دن دار   وجودنمادها    از  یادیز   تعداد  دهد.ها به ما میماهیت کلی آن

  نظر   از  هاآن  یمعان  صیتشخ   وتا فردی دیگر اختالف معانی کمی نسبت به یکدیگر دارند  
نمی  یبرا  یعلم فراهم  ـۀ  مطالعبه    کهاین  مگر  شود،ما  نمادها    در   کهی  صورتبهتطبیقی 

بتوانیم    ـمیادهی دزبان    و   نید  و  فولکور  وشناسی«  :اسطورهیمتولوژ » و    مراحل بپردازیم، 
 در وضوح نیا و ؛می کن پیموده است تبیین   شکل نیتر واضح به «یبشر »روان   که را یتکامل
 حرف  به  را  هازهیغر   و  دی گویم  سخن  ریتصاو  بارؤیا    است.هوشیاری    ای  یدار یب   از  شتریبرؤیا  

گاهی    اما  ؛ است  شده  گرفته  یی ابتدا  عتیطب   سطوح  ن یتر نییپا  از  زبان  نی او    ؛آوردیم قدر  هر آ
  با   تا   گرددیبازمگذرد که  دیری نمی  یول   ،کندمی دور  عتیطب  قانون از  را  خود باشد    سادههم  
قالبی    با  یوقت   ما  .شود  همراه  ،یمخف  ات یمحتوگر ساختن  جلوه  در  هارؤیا   برخورد چنین 
 1.« بشناسد را دخو  یوجود قانون  تا میکن   تیهدا  را ماری ب دی با میکن می

گاه« چه بسا پا را فراتر هم می  ف یوصت   در اما »یونگ«   »ضمیر    را   آن   وگذارد  »ضمیر ناخودآ
گاه جمعی ابتدا   که نهد  نام می   2« ناخودآ انسان  تکامل  اعماق  است؛    یی به  ا نفوذ کرده    ن یو 

جمع    یهر انساندر  در حافظۀ پنهان  چه بسا  که  است    ریاز افکار و تصاوانبوه و طوالنی    یراثیم
 کند.»ذهن هوشیار« خطور می  به هرگاه فرصت و دلیلی برایش پیش بیاید  و شده باشد

 : دیگوی م «نگوی»

  ، یبشر   موجوداتۀ  هم  در  یروان   تیفعال   حضور  می بگو  خواهمیم   اصطالح   نیا  باو  »
بوده   یی هاجهینت ۀ هم  منبع بلکه   ؛ستین حاضر   زمان درنمادین   ر یتصاوفقط عامل پیدایش 
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  با زمان  هم  و  دن ر یگ یم سرچشمه  ازین   از  ، ریتصاو نیا.  است  داده  نشان گذشته  در  را  هاآن  که
  از را    یر یتعب   ر،یتصاو  ن یاوسیلۀ  هبرسد گویا ما  به نظر می  و  یابند؛کردنشان قوام میبرآورده

 آنمیان    را  یامصالحه  و  ،گرددیبازم  ییابتداۀ  گذشت  به  که  میده یم  ارائه روان    از  بخش  آن
 1کنیم.« منعقد می  خودمان معاصر  ادراک  وبخش، 

گسترش یافت؛ تا آنجا که    و مواجه شد    ی ادیز   تیمقبولنمادها با    منبع   برای  مفهوم   نیا 
 . به آن پرداختند ، وی معاصر نامتخصص  و هاکتاب  از  یار یبس

 : دیگوی م یموس سالمه

  با   نیا  و  ؛مین یب یم  فقط  و  ،میکنینم   یتکلم الل هستیم و    خود  یهارؤیا   شتریب  در  ما»
گاه« همۀ  ینظر  ناخودآ ناهوشیار/ ضمیر  ۀ  نیگنج این ضمیر، یک    رایز خوانی دارد؛  »ذهن 

ۀ  گون   از شدن  خارج  از  بعد  « خود  یانسان   یزندگ»  یابتدا  رد   انسان  . است  یفرهنگ باستانی  
 کرد.  اختراع ای اش یبرا رانمادهایی  و گفتینم سخن و بود  الل ،اش یوان یح

 :میگفت   کهرؤیا همان طور  نیا در

   ؛ارندیبس  هارؤیا  در  هاآن ونمادهایی وجود دارند  -1

 2است.«  اریبس  هارؤیا  دراین  ووجود دارد  یکودک  التیتما بازگرداندن -2

 : کندیم اضافه  ز ین و

طرز   با  مانمادها توسط    نیا  بردنکاربه  ،میکن یم  استفادهنمادها    از  هارؤیا  در  ما  یوقت  و»
نمادهایی    اصل  درواژگان    ب یترت  نیا  به  و  است...سازگار    نینخست   انسان  تفکر قالب  در 

  ها فهیلط  شتریب  و  شاهد هستیم؛  جازم    و   استعاره  در  راهمچنان مفهوم نماد    ما  وپدیدار شدند  
 3استوار هستند.«  اساس همچنان بر همین 
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از    که   دهد  ارائه   را نمادهایی حاضر و آماده    و   ری تصاو  بود  خواهد  ملزم   ر یناگز   ه یفرض  نیا 
  اگر  وروشن و واضح بوده باشند؛  ر، یتفس و فهم   قابل ثابت می مفاهدر قالب  امروز به   تا گذشته

برای تصاویر    باشد   نیا   از  ریغ این معناست که نمادهایی  از میراثی هستند که    ،یشخص به 
اند، و  کرده و به ما رسانده  نقل   هال نس  طول   در   و   خی تار   طول  در   ی بشر   ی هاتمدن   و  هافرهنگ 

  و ها  داده   از   یبزرگخزانۀ    برابر  در شما    را یز خواهد بود؛    ممکننا  آن،   فهم   ا ی  درک به این ترتیب  
  ، یک نماد  یمعنانتظار فهمیدن    احتماالت،  حساببا توجه به    و  گرفت  یخواه  قرارها  دانستنی 

 . باشد  ممکننا د یشاو حتی  دشوار

  بردنپناه ندارد، وقتی علت    دیفرو  دگاهیدنمادها تفاوت چندانی با  دربارۀ    «دلر»آ  دگاهید  اما 
گاه     ، درمان  روشاین    یول  ؛گرداندی برم  «قمعوقلع   و  ،سرکوب»  به  را نمادها    بهضمیر ناخودآ

   ؛ البته اگر فرض کنیم دیدگاه او صحیح باشد.ست ینجامع و فراگیر 

 : دیگویم دلرآ

  و استفاده از نمادها    بدون  وطور مستقیم  به  میتوانستیم ما    اگر   ،بود  آسان  دادنپاسخ»
 م؛یکن   فرار  سالمعقل    و  منطق  از  میتواننمی  هرگزما    . مییبگو  سخن  اته یتشب  وها  تمثیل

  بر   در  را  یمختلف  ی معان  واستفاده قرار بگیرند  توانند مورد سوءمی  هاتی تشب  ونمادها    یول
در حالی    ، مییبگو  را   مختلف معنای    دوزمان  هم  ، هااستفاده از آنتوانیم با  و حتی می  ؛دنر یبگ
  ج ی نتا  به  ،دواین    قیطر   ازتوانیم  می  و  ،است  اشتباه  ،اوقات  شتریب  در  هاآن  از  یکی  که
 1استفاده شوند.«  احساسات کی تحر  در توانند طور که می ؛ همانمیبرس یمنطق ریغ

 : کندیم ه اضافبعد  سطر  چند و

از شجاعت بیشتری برخوردار    که  رمیگیم   نظر  در  را  یگر ید  آموزدانشعنوان مثال  »به
ش را حل کند  مشکالتخواهد  می  گیرد. اورا در نظر می  مدتیطوالن   نگاهدر زندگی،    واست  

نیازمند است    دأیی و ت  قیهمچنان به تشو   ی ولرو دارد شرکت کند؛  متحانی که در پیِش در ا   و
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در   کند. اودر واقع روش زندگی او چنین چیزی را طلب می نفسش بیشتر شود؛اعتماد به تا 
  گاهیجا بیترت  نیاست و به ا  ستادهیا  یقلۀ کوه روی  که   ندی بیرؤیا م در شب قبل از امتحان  

  ی در زندگمالحظات  و    طیهمۀ شرا  انی از مبنابراین    شد؛ک یم   ریتصوبه  ساده    یصورت خود را به
  ی مشکلبرای او  ،امتحان ؛ بنابراینشودیداده م شی، نماهاآن نیتر کوچک مین یب یخود، م
  ی عن )یمشکل    نیا   خاِص مالحظات    ز ا  ار یبس گذاشتن  کناربا    یول شود،  محسوب میبزرگ  

  ک ی از احساسات را تحر   یامجموعهبنابراین وی    ؛شدن  روزیامکان پکید بر  أ تو    (،امتحان 
  احساس  و  شودیم  داری ب  هنگامصبح  .ردیبگ  به کار  ش دادن به خودیار ی در  ها را  آنتا    کندیم
  در   و  است  امتحان با  ییرویاور   یبرا  یشتر یب یآمادگ   یدارا   و  ترشجاع  و  سعادتمندتر  کندیم

  شخود اگرچه وی    یول  ؛است  شده  روزیپ  شود  مواجه  هاآن  با  دیبا  که  ییهایسخت  کردنکم
 ۀمسالم با ه   و  یمنطق یروش  با  او  است؛ زیرارا یاری داده، در واقع اقدام به خودفریبی کرده  

است نشده  تحر   یابلکه فقط مجموعه  ؛مشکل مواجه  را  احساسات مناسب  کرده    کیاز 
   کند. ایمه   شتریبه نفس ب اعتماد یرا برافضا است تا 

  آب روی جوی    ازکند  تالش می  که  یمرد  است؛  یعاد  یامر   ییهاتالش چنین    مانندِ 
دهد تا  این کاری که وی انجام می  ایآ  ؛شمردیم  «سه»   تا  بپرد  آنکه  از  شیپ بپرد،    یکوچک

  ی منفطبیعتًا   پاسخ ؟وجود دارد  یارتباط   دنیپر   و  شمردنمیان    ایآ  واین اندازه اهمیت دارد؟  
ندارد؛    هاآنمیان    یارتباط   چی ه  و  است   از   یامجموعه  ،شمردیم وی    یوقت   یولوجود 

 به   را  خود  یرو ینتمام    و بتواند  سازد  ا یمه  او  یبرا  راشرایط    تا  کندیم  کی تحر   را  احساسات 
   ببندد. کار

  دهد یم   اجازه  ما   به  کهبرخوردار هستیم    یعقل  یها ییتوانا  از   یکاف   مقداراز    ما ۀ  هم
  ن یتر بزرگ  از  یکی پیاده کنیم.    وکنیم    حی تصح  را  آن  ، م یده  شرح  را  خود  «یزندگ»روش  

  کار   نیا ما و ؛ستن ا درونما مناسب احساسات  کیتحر  در ماتوانایی   ،ما  ذهنی یهاییتوانا
 1.« شود یم  آشکار ،روشنی به  هارؤیا قیطر  از فقط  یولدهیم؛ انجام می روزانهشب را

شدن  آماده  از نمادگرایی    نکه ی ا گرفتن  فرض خوانی ندارد.  سلیم هم   منطق   با چنین تحلیلی 
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بیانگر آن است،    یا  گذردیم  ای  ردیگیمسرچشمه    استانتظارش  چشم  انسان  که  یحالت  یبرا 
  حالت   دیبا   است  امتحان  از  شیپ  کهحالتی    .است  نادرست  ،امتحان  سالن  به  ورودمثل وضعیت  

  ن یا   و بشود    نیآفر وحشت  و  ترسناک   ی ها رؤیا  جادیا   ثباع چه بسا    نی ا   و  ، باشد  ترس   و  اندوه
  که   است ای  نکته   و   ، استبوده   مرسوم  و   متعارف   مردم، ۀ  هم نزد   و بوده   ارجح   که  است   ی زیچ

 کنند. به آن اشاره می هم  انشناسروان  گرید  و دیفرو

جهت   اما موفقیت  جاه  یسو به   انسان  یفرضگیری  دربارۀ  برای    و  قدرت  وطلبی 
طلبی  جاه   ن یا   ی ول  ،دارد   وجود  مردم در میان    ی نسب  های تفاوت  با جویی، هرچند قطعًا  برتری 

  احساسات  کی تحر   .ستین   زمانهم   صورتبه   متناقض،  احساساتۀ  کنندد یتول  و هرگز محرک  
شما    ی عنی  ؛ ی شو توانی موفق بکه شما می   کندی مشده و نمادین به شما القا  گذاریصورت ُکد به 

به   را   ،یخواهیمکه    را   آنچه  و  یا کرده هدایت    خودت،سمت  به   ظریف،   یقیطر خودتان 
خودت    به شده  ُکد   صورتبه  خوِد  وشک هیچ    تا   ییگوی مدرون  که  باشی  نداشته    توتردیدی 

و    یکار یماعتماد به نفس را در وجود خودت  و    کندیم  قی که آن را تشو  یهست  یکس  همان
ت    یا توانسته   را یز رسانی؛  می   ان یبه پا  ینظر ی ب  یتی امتحان را با موفق ر   یکنگونه ایجاد  این را  باو 

  ب یترت   ن ی ا   به  و   یشو   روز یپ   ی کس  از  گرفتن کمک   بدون   یتوانی م  و  ی هست  سته یشا  واقعاً تو    که
   را با موفقیت پشت سر بگذاری! امتحان

ا   تواند از  میکه انسان    م ییگوی سخن نم  یز یو چدربارۀ سبک تلقین    نجایطبیعتًا ما در 
طلبی  عالی جاه به سطوح  برای دستیابی  را    «به نفساعتماد  کاشت  »و    قی آن، عمل تشوطریق  

روش عبارت  دو  میان این  تفاوت    یولجویی انجام بدهد؛  شدن و برتری برای موفقیت، نیرومند 
گاه  ی عمل  با  اول  است از اینکه روش    ی عملتوسط    دومروش    شود، در حالی کهانجام می   ناخودآ

گاهانه دانستن    یبرا و مهمی    بزرگواقعیت این است که این وجه تمایز    وپذیرد؛  صورت می   آ
گاهانکنترل    و  دخالت   یعن ی؛  کشدبه تصویر می   دلرآ  کهاست    اولروش    حصول   بودنممکن نا ۀ  آ

گاه!در طول وضعیت    انسانهای  عمدی بر حالت   آندر تضاد با    نجا یا   در   آنچه  یعنی  ناخودآ
 . استامتحان  از  لوز قبآمدانش  در نیرومندی   و  تیموفقحس  ختنیبرانگ  ، گیردقرار می
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  ا یو گو کند،بازی می امتحان  یبرا  کننده را نقش آماده مدیریت، و  قیبا تشوذهن،  چگونه 
  خودِ توانایی ذهنی برتر نسبت به  و  از احساس پیشرفتۀ پدری  است که    یگر ید   زیچ این ذهن  

شده با دقت  ای نمادگرایانه و طراحیطریقه که احساسات را به    یطور به   ؛ استبرخوردار  انسان  
  ـ در همۀ موارد  میی نگو  اگرـ موارد    شتریدرک آن در ب  ایکه انسان از فهم  کند  می  جادیا بسیار باال  

و  از  شدن  خارج   ن یا   ا یآ.  ناتوان است ن دایرۀ عقل  طرح  چنین    توانی چگونه م  ست؟ یمنطق 
 ؟! گرفترا فرض   یمتناقض 

جستن گواهی  ، کندیم   د ییأت  ها رؤیا  دراین تحلیل برای نمادگرایی را    نبودنی واقع  نچه و آ
 از  خواهدی مبه شمردن تا عدد »سه« وقتی  انسان اقدامیعنی  ؛ است یگر ید مثال خود وی با 

  نجا یا   در   می تصماین    .ندارد  آموزدانش   موضوع   با   ی ارتباط  چی ه  مثال   ن یا د.  بپر   یآب  یجو روی  
اساس محاسبات   بر  گاهانهفقط  کامل  به   آ توانایی  برانگیختن  برای آماده  وجهت  آن  کردن 

گاهانه و برنامه کاماًل  صورت  به کار    ن یو ا شود،  فته میانجام پرش گر  .  شودمیشده انجام  ی ز یر آ
گاهی حالت   ی عنی  ، عنصر  نی آموز، ا دانش در خصوص وضعیت    اما   رود؛از بین می   ،و ادراکآ

  میری یا ض  عقل، »کندیمنمادین  را    هاو آندهی  جهت را    هاکه رؤیا ی  کساینکه گفته شود  مگر  
گاه   یتناقض  ن یا باالتر است؛   انسان از درجه نیچند حتی  و خواهدیم چه داندیمکه  است «آ

 !است ی قبل  از تربزرگ 

  مناسب   کی تحر یعنی    ،کشدپیش می   ی قبل  مثال   دواز    ای جه ینت  عنوانبه   دلرآ  که   ی هیتوج
.  های بیشتری برخوردار استاز مغالطه  ، کندیم  ا یمه  دیحالت جد  ی را برا فضا  که    یساتاحسا
  ان یبرعکس جر وقتی  خصوص  به   ؛»هیچ« سرچشمه بگیرد احساسات امکان ندارد از    کی تحر 

به  نسبت  موز  آدانش یعنی حس ترس و نگرانی در  )چنین حالتی  در انسان در    یجار   احساساِت 
  است مجبور    او  و،  یابدجریان می(  هارؤیابا استفاده از    نانی اطمحس    ختنیبرانگ امتحان و  

این  تفسیر متناقضی،  از چنین  نظر بگیرد که  برای گریز  در    فرایند تنها یک    ها رؤیا  نیا گونه 
  اند.خودفریبی بوده 
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 : دیگویم دلرآ 

به همین    دیشا  و  ؛ندن ک  گمراه  و  دن دهب  بیفر   را  ماتا  شوند  شکلی طراحی میبه  هارؤیا»
که   است  می  فهمیممی  را  خود  هایرؤیا  ندرت  به  مادلیل  درک    اگر   ما  رایز ؛  کنیمو 

قطعًا    را  خود  یهارؤیا   میتوانستیم کنیم،    ختن یبرانگ  ایبر   را  خود  اییتوان  هارؤیادرک 
  ه یتوج وتأیید   را خود  یزندگ روش دهد  اجازه ما  بهتا  کند یم  راهم ف  رافضایی  که  یاحساسات 

  ی رو یپ   ودادیم  می  حیترج   را  سالم  فطرت   و  منطق  از  استفاده  ما  ودادند؛  کنیم، از دست می
  ی ها رؤیاتوانستیم اگر ما می بگیریم  جهی نت میتوان یم به این ترتیب   ردیم؛کیم   رد را  ها رؤیا از

 1دادند.« می  دست  از  اندشده  دهی آفر   آن  خاطربه  که  را  یغرضهدف و    ،ها رؤیا  میبفهم  را  خود

برای    احساسات  ختنی برانگ   دراستفاده از نمادها    هیتوج  بهفقط    نجای ا   دروی    کاش  یا   و
چون    را   خودۀ  یفرض  ودهد  کلی می  یحکمپا را فراتر گذاشته،    اواما    !کردیمخودفریبی بسنده  

باد می  به  این فهم    دهد.پِر کاهی  این    را یز   ؛استُکشنده    یاشتباه   ، هارؤیا  عموم  براطالق 
 و   اتابتکار   و  هایی شگویپ یها رؤیادهد تا نتایجی را که  توجیه، چیزی در اختیار وی قرار نمی

این استثنایی هم که او دربارۀ حکم    و  2کنند شامل شود، می  ارائه  ...  و  یبی غ  امور  و  هاابداع
کنیم« کمکی به  فهمیم و درک می ندرت رؤیاهای خود را می کند یعنی »ما به اش وارد میکلی

 . هستندصورت نمادگرایانه نیز به  ( ...و هاییشگوی)پ هارؤیا شتر یب  را یز کند؛  او نمی 

  که  اوست   سخن   ن یا کند،  طرح وی خودنمایی میتناقضات دیگری که در  از جمله    اما
  ق ی طر   از  را   هاآنکند  »ذهن ناهوشیار« تالش می   که   یاحساسات  آن  آفرینی نقش نهایی از    هدف

  نی بهتر   تا   ، است   ـمسابقه  مثال   در ـ   امتحان شرکت در    ی برا   انسان  کردنآماده ،  زدی برانگ   ها رؤیا
ـ   و  ترس  برما    بی ترت   ن یا   به  وبه دست بیاید؛    جی نتا   در  ما  شکستچه بسا موجب    کهنگرانی 
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را   یو احساسات اندمحقق شدهدر واقعیت ، ملموس و  ...و ی بی غ یو خبرها اتکننده و ابداعیی شگویپ یهارؤیا جینتا. 2

  ، دنشویمحقق متمام جزئیات    اکه بهستند    یواقع  یبلکه خبرها  ؛دنزیانگ ی برنم  ،...ایامتحان    ایمشخص    ی احادثه  ی برا
مثاًل در مثال قبلی  که  ـ  دی جداحساسات    ختنیبرانگ استفاده از  با  خودفریبی  قمع و  وسرکوب و قلع  دربارۀچه وی  و با آن

 کند، ارتباطی ندارند.ـ مطرح میکنندمیما را آمادۀ امتحان 
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میمی  امتحان مسلط  و  شودـ  ما    که  یحال  در   ؛ است  ارزشمند  ومتعالی    یهدف  نیا شویم 
گویی دچار شده است؛ اینکه  به تناقض   ه،کرد  طرح خودش قباًل    آنچه  با   اوکنیم  مالحظه می

  ناچار   ، خودفریبی بشویم  ی برا   ها رؤیاۀ  لیوسبه   شده د یتول  دِ یجد   احساساِت   ن یا   م ی تسل  یوقت  ما
 ! عقل سلیم پناه ببریم  و طقمنبه  بود  میخواه

  جز  خواندی م  آن  به ما را    منطق   و عقل سلیم    آنچه  ا یآ  :آیدیک پرسش پیش می   جا نی ا   در
 است؟ انسان یزندگ  دریافتن قابل دست  ارزشمند  و بلند  اهدافباالترین   به  دنیرس

آشکار    یتناقض   نیا   ایآ  است.یکسان    دلر،آۀ  یفرض   در  طرف مخالف،  دو در هر    «هدف»  پس
 ست؟ ین

هوشیاِر    تناقضات   بر   عالوه  نیا  گاِه  ناخودآ   و   اشکاالت   و   شدهگرفته  فرض ضمیر 
 . کنم تکرارها را  آن گرید  بار خواهمی نمبنده  وکشد، پیش می  که استپایانی ی بهای پرسش

 .گرداندی برم جداگانه  صورتبه   فردهر   به   را »نمادها«  فهم  دلرآ

 : دیگویم دلرآ

  فرد،   هر  یبرا  ی خاص   روش   به  را  هاآن  وتدریج درک کنیم  به  را  هارؤیا ما    است  الزم»
  را   هارؤیا   در  موجود  هاتیتشب   ونمادها    یمعان  کهکلی    نیقوان   وضع  ،رونیااز  ؛میکن   ریتفس
  خودِ تنها به  و    است  فردبهمنحصر  وددر نوع خ  »نماد« . هر  خواهد بود  ممکننا دهد    ح یتوض

  م و از فه  ستیآن فرد ن  یخاص زندگ سبک  جۀ  یجز نت چیزی  و رؤیا  اختصاص دارد  آن فرد  
 1.« شودیم  جهینتبر آن فرد   طیمح طیشرا

  و   راثیم  و  «یجمع»ذهن    ای  شده«اندوخته   یمی قد»نمادهای  ۀ  یفرض  بااو    بیترت   ن یا   به
  عنصر   هر   یبرا   را   یخاصنمادگرایی    و  کندی م  مخالفت  دارد،  ازین  آن  به  که   یمیقد   ی هاافسانه

  جه ی نت  در  ؛ستبه خود او  مخصوص   نیز   فرد  هر  یبرا نمادگرایی    نیا   و  کندی م  تصوررؤیا    در
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  رجوع قابل  ثابت نمادهای   ا یکلی   معادالت  وضع برابر  در  را  راه دهدی م ارائه «دلرتفکری که »آ
  ی هارؤیاۀ  یقض موضع انکار    در  کندی م  ناچار  را   ش خود  بیترت   نی ا   به  و  ؛ بنددی م  ،ها ر یتفس  در
است و تقریبًا  شایع  مردم    انیاقرار دارند و در م  ششناسان به وجودکه همۀ روان  1وار ونه نم
  م ی در تعموی  چگونه  قرار بگیرد. حال    ،ندیده باشد را    هارؤیااز  نوع    ن یکه ا   ست ینکسی  چ یه

تواند  میمردم  واِر تکرارشوندۀ  نمونه   یها از رؤیا  یبزرگ  اریگروه بسو    هاهمۀ رؤیابرای  خود  ۀ  ینظر 
که در میان    ، مشترک  یعمومنمادهای  عنوان  را به   انکه خودشموفق عمل کند؟ رؤیاهایی  

ـ  هستند معرفی    مشترک   ـیت و جنس و سال،  سن    ی،فرهنگ   هایبا وجود اختالف همۀ مردم 
  با   دانشمندان  را   اکاشتر   ن یو ا هستند؛    هدفمندقانونمند و  توان انکار کرد که  کنند و نمی می

 . کنندیمیابی بسیاری علت   اسباب و هاعلت 

 ارائهوار  نمونه   یهارؤیا  از  ی گر یدبرداشت    بست،بن   نیا   از  خروج  یبرا   «دلر»آ  که  یحال  در
وار نمادهای نمونه   ای ازمجموعهچندگانه برای    یمعان  بابرداشتی کلی    ،آن  در   که  ،دهدیم
  ی تیها را به آثار ترب از آن بعضی  و    ،دهدی مارائه    ـشدنفلج   ا ی  ،شدنتلف و    سقوط   ،پروازمثل  ـ

برخی  یکودکدوران   برم  یا  گذشته  به    گرداندی حوادث  را  خودش  که    یثابت  یمعانوجود  و 
نمادهای  قباًل دربارۀ    که  گونه آنـ   بدهد وار و متداول  برای نمادهای نمونه   ل قبو قابل   ی ر یتفس
 2کند.ـ ملزم نمیبود   کرده گرید  یها رؤیا

 
 از این دست.  رؤیاهاییو   ،افتادن دندان  ،امتحان ،شدننابود ،سقوط ،پروازوار و متداول، مثل نمونه یهارؤیا. 1
است نهفته    یدر احساسات ـ ها رؤیا  یگردمثل  ـرؤیا    ین فهم ا  یدو کل  ینندبیمپرواز  از مردم خواب    یاریبس:  گویدیدلر مآ.  2

  ی رفتن و ارتقاباال  ایبر توانمندی  از شجاعت و احساس به  فضایی  ،  شخودورای  رؤیا در    ین. ایزدانگ یکه آن را برم
 کشد کهیم  یرتصوبه  را  داشتن  برتری  وها  یبر سخت  یروزیاز پ  یریرؤیا تصو  ین. اگذاردبر جای میفراتر از مشکالت  

آینده و  و به    یم به ما توان داده است خود را شجاع تصور کن  رؤیا   ینحاصل شده است. ا  سختی چندانیآسان و بدون  
خود رها های  طلبیجاهاز  حتی در خواب هم  توانند  یکه نم  یم هست   ییهاانسان  یگرمانند ده. ما  طلبی چشم بدوزیم جاه

 شوند.  
 نه؟  یادهم ب الزم است ادامه  یاآ»: یدگویرؤیا م این

 «.هیچ مانعی وجود ندارد ؛ادامه بده»: کهاست  پیشنهادی این و پاسخ
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 : آمده و گفته است کوتاهقباًل   او نکهیا وجود  با

به توصیف    یوقت   و» اقدام می  یسنت   یالگوها  یبرخ من    ی براواقع[    ]در   کنم، رایج 
  آوردن   منظوربهنه   ، کنمیم نی چن  ،ها آن  ی معان و  هارؤیا  ی عموم  فهمشدن محققبه   کمک 

راهنمای     در   موجود  اتهیتشب  ونمادها    یمعان   حیتوض  یبرابتوان    کهکالمی    قیدقیک 
 1بهره جست.«  آن از هارؤیا

  نکردهوار ملزم  نمونه   ثابت برای نمادهای    ی ثابت  ریتفسارائۀ    به  را   خود   بیترت   نیا   به  او  و
  ارائه   آنچه  وداند،  او عماًل از این نمادها چیزی نمی   و  ؛ندهد   قرار   نقد  معرض  در  را   خود  تا  ،است

  است.   تناقض  در  آن  با   موجود،  یهات یواقع  از   یار یبس  بلکه  ؛ستین   یعلم  یر یتفس  ه استکرد
طبق    کهـ   ،امتحان  ای  ،شدنشدن، تلف فلج   ،سقوط   ،پروازکشد مثل  وی پیش می  کههایی  مثال 

  هارؤیا  نی ا   ظهوربه    که  شودی م  یرخداد   با  ناسبتم  احساسات  ختنیبرانگ   به   منجر   دلرآ  دگاهید
و وضعیت   حال  به  م ین یبیم  را   ها رؤیا  ن یا ما  ی وقتگونه نیست که همواره این  ـاست  شده منجر 

باشد؛    ما   همانـ   که  دندان  افتادنرؤیای    د مانن  ؛ باشد  برعکسچه بسا    بلکهارتباطی داشته 
  ی ک ی  فوت به    شه یهمو    ،است  مرسوموار و  نمونه   یها رؤیا  از  ـه است کرد  فی توص  دیفرو  کهگونه  

  در حالی که بسیاری   است؛   شده   ثابت  ار، ی بس  ی هاتجربه   با  ن یا   و شود،  تفسیر می   کان ینزد  از
  بزرگ   راثیم  ن یچن از    چرا   پس  اند؛شده   ثابت  ،ی فرد  یهاتجربه فقط بر اساس    یعلم  ق یحقا  از

بعضی  دسِت   ا ینمادها    ن یا   تا   شودینماستفاده    ی تجرب ـ آن   ازکم    شانداللت  و  ی معان  کهها 
   ؟ثابت شود ـاست  شدهروشن  ،یقطعشکل به 

  را   احساساتبرانگیختن    دلرآ  فرض اگر    :میکنی م  مطرح  را دیگری  سؤال    گرید   یسو   از
 

ذهن    دهدینشان م  ین و اباشند،    یدهندـ  مرتبه  یک  یبراولو  ـخواب سقوط را  هستند که  از مردم    یاندک  یارتعداد بس
شود، روی  میکه با آن مواجه    ییهایبر دشوار   یروزی پروی    تمرکزاز    یشترو ب   ، استاز خودش  حفاظت  سرگرم    یبشر 

با توجه به  کودکان  که به    یاوریم ب  یادبه    یوقتشود  تر مینکته برای ما قابل فهم   ینو اکز است؛  دوری از شکست متمر 
 : هایی مثل بینند؛ با جملهشود و آموزش میمقتضیات آداب و رسوم، اخطار داده می

 «.کن یو از آتش دور  ...و مشتاق باش یصحر » «نکن یباز  یچیبا ق هودهیب » «!یستان   یصندل»روی 
 . 148ص : معنی زندگی، آلفرد آدلر. 1
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نماد، و از    با   متناسباز یک سو    که   کندیمایجاب    ند یبمی  خوابدر    فرد   که   ییرؤیا   هر برای  
دیگر   را    نظردم   رخداد  با  متناسبسوی  احساساتی  چه  رؤیاهایی  چنین  امثال  باشد،  بوده 

 اند؟ برانگیخته 

شما خوانندۀ گرامی چگونه    افتد،اتفاقی می اگر از باب جدل کوتاه بیاییم و بپذیریم چنین    و
از  و    گرانیاو و د خوِد  به اعتراف  را ـ همۀ مردم  شونده برای  واِر تکرارنمادهای نمونه   نیا   یمعن

  ی در حال  ی، دانیرا منمادها  آن    ی معنواقعًا    ای آ  ؟یبشناستوانی  می   ـخواننده خوِد شمای  جمله  
در  یکپارچگی    ن یا و    ست؟ی ن  یها خالما تقریبًا از آن  ی هاکه رؤیاها، نمادهایی هستند  این که  

  مردم  از   نفر   هاون یلی م  که  باشد   ی ر یتصو   تا   است   آمده  کجا   از  خصوصیک »نماِد« به انتخاب  
به کار می   آن  لحظه   کی   در   خود   ی ها رؤیا  با   شکل  ن یا   به   آن،   از   استفادهۀ  دیفا   و   ؟گیرندرا 

   ؟!دانندی نم  را  ش ر یتفسـ بیشترشان   ایـ  مردمۀ هم ی وقت ، ستیچ یجمع

با اطمینان بیان داشت؛    توانی نم  همچنین چیزی را    ت،ی ترب  بهاین موضوع    بازگرداندن  اما
هستند    و   ی نسب  ، یتی ترب  ی الگوها  را یز  استفاده    و متنوع  تربیتی  یکسان  مفاهیم  از  جوامع 

  ات اعتقاد  ، ییایجغراف  مکانمعیشتی،    سطحبا توجه به    ،جامعهکنند و حتی چه بسا در یک  نمی 
داشته    یمتفاوت  یتیترب   یالگوها  ،یگروه   هر  ، رهایمتغ  گرید  ا ی  ، ینید دیگر  به گروه  نسبت 

  طوربه   که   ییها رؤیا  را یز   ؛شودی م  نقض   ل یدل  ن یا   به   بازگرداندن،  فرایند   ب یترت  ن یا   به   باشد؛ و 
  ف یتوص   نمادش   انتخاب   درخصوصیت یگانگی    با   ،هستند وار نمادین  صورت نمونه و به   مرسوم

و حتی میان    غرب   و   شرق  ن یب  هافرهنگ   اختالف   وجود   با   ی گانگ ی  ن یا   چگونه   پس   ؛شودیم
   شود!؟اختالفات دیگر از این دست، توجیه می و شهری  یهاخانواده  و روستایی  ی هاخانواده

  ـی زمانمدت گذشت    از  پسـ   ت یواقع  در  هارؤیااین    شدنمحقق   ،هان یا تمامی    از  ترمهم   و
ندارد،    دنزیانگ یمبر   را رؤیا    که  ی احساسات  با   ی ارتباط  دنشویم  محقق   که   ییهایی شگویپ  و  ؛است

چه بسا    بلکه   ؛ کندی نم  منعکس  را   بییندۀ رؤیاوضعیت    کند، یم  فرض   دلرآ  آنچه   خالف   بر   و
  را   یبرعکس  کامالً   احساساِت   که   دهد خبر ب  ی ز یچ  از رؤیا  چه بسا    . باشد  برعکسطور کامل  به 

  که   ییهارؤیا  :تر شدن مطلببرای روشن  یمثال  ؛زد یبرانگ   کند،ی م  ییشگویپ رؤیا   آنچهدربارۀ  
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  از   یپوشچشم   با ـ   شودیم  محقق گذشت چند صباحی    از   بعد   ش یرخدادها  و   نند یبیم  مردم
  روز   دو  ا ی  ک ی  از  بعد   اگر  ـباشد   کنندهنگران  یا  ،زا اضطراب  ، ترسناک بار،  غم   ،آوری شاد   نکهیا 

ندارد؛    است  خته ی برانگ آن را    که   یاحساساتپیامی که داشته است ربطی به    ری ناگز   شود   محقق
  یارتباط  و   ـاست   شدهمعکوس  یامر   م یی نگو  اگراست ـ   ه یثانو  ی امر   نجا ی ا   در   احساسات   یعنی

  یتأثیر  ، هارؤیاکند ایجاب می دلراینکه نظریۀ آ شتر یب ح یتوض ی برا د. ندار   یا رؤ ییندۀ ب  حالت  به
  « هدفهمان »  دلر، آ  نظر   از   ن، یا   و بر جای بگذارند    بییندۀ رؤیا   روان  در متناسب با پیام رؤیا  

معیناحساسات  ختنیبرانگ   یعنی الزامًا    افتهیتحقق   یها رؤیا  بادیدگاه،    نی ا طبیعتًا    ؛است  ی 
  چند   ا ی  روز   چند   به   و   باشد   دور   ار ی بسرؤیا    شدنق محقۀ  دور که    یوقت  خصوصبه   ست؛ ین همراه  

  یاحساسات  آن  از  ، یطوالن  ایه دور گذشت چنین    از  بعد   .برسد  سال  چند  یحت  ای  ماهچند    ای   هفته
  که   است  یز یچدقیقًا همان    نیا   و  ماند؟!ی م  یباقکرده است دیگر چه چیزی    تصور  دلرآ  که
متضاد  یدارا   یهارؤیا  از  یار ی بس  در معنای  با   شکل به   هان یا   وافتد،  اتفاق می  ،نمادهای 
یا  شودیم  ر یتعب   ی شاد   به   و  د ین یبی م  یاندوهشما    ی عنیهستند؛    مرسوم  و   متعارف   ی اد یز   ،

  و افتد  اتفاق می   اری بس  نیا   وشود،  تأویل می  مرگ  و  اندوه  به  و  ندی بیمیک عروسی    برعکس،
 اند.آن نیز بسیار اتفاق افتاده  یها رؤیا

پیامی    هاآن   از  منظور   و   باشند،با قصد و غرض بوده    و  قانونمنداین نمادها    د یبا   ر یناگز   پس
گاه بوده    دیبا هم    است   فرستاده  را   ها آن  کهمرجعی    و  ، باشد  مشخص   ،ست ین  نیا فقط    و   ،باشد آ

بوده    آنشده در  انباشته ۀ  اندوختدانش    و دانش ذهن    و توانایی ذهن    از   باالتر  ار یبس  دی با  بلکه
  ییهاپاسخ   هرگز   نباشد  درست  یفرضچنین    اگر  و بیاورد و چه به یاد نیاورد؛    ادی  به  چه  باشد؛ 

نمادها   این  درک  با  روان  را یز ؛  افتی  م ینخواهبرای  روش شناسان  مطالعاتی  توسعۀ  های 
« گرفتار  می تعمدام »در همواره ها آنولی  ؛فرو بروند ینفس انسان  یهاناشناخته به اند توانسته 

ه، تا آنجا  داد  م یتعمجزئیات    گرید برای  آن را  موفقیتی جزئی به دست آورده،    هرکساند.  شده
بر اساس  نه    ،بپوشاند   ه براساس چیزی که خودش تصور کرده است حقایقی را کردوادار  که او را  

ر به  است که منجرویکردی    قاً یدق   ن یو ا کند؛  بینانه به او دیکته می آنچه حقیقت علمی واقع
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  ِی علمصریح    ی مبنا هرگونه  بر  دور از تکیه  و به   ی، صورت سطح  ن یبه ا رمزگشایی از این نمادها  
   !گردیده است ،شدهی ز یر برنامه 

که    یاهاییرؤ  ۀدربار   یدفرو  توسط  شدهروش استفاده   یعنوان نمونه برا مثال به   یکبنده  
 ام.کرده است، انتخاب کرده یر مشاهده و تفس

 : دیگوی م دیفرو

کتاب یک  ویترین  در  که  دیدم  خواب  در  تازه»شبی  مجلۀ  مجموعۀ  فروشی،  از  ای 
بخرم؛ نگاریتک داشتم  عادت  من  و  است  متخصصان  برای  که  دارد  قرار  هایی 
نام  نگاریتک غیره.  و  مشهور،  شهرهای  جهان،  تاریخ  بزرگ،  هنرمندان  دربارۀ  هایی 

جدید، »سخنرانان سرشناس« یا »سخنرانی« بود و روی اولین جلدش نام دکتر  ۀ  مجموع
 "ِلِشر" درج شده بود. 

آمد که در رؤیایم نگران وقتی خواستم این رؤیا را تحلیل کنم به نظرم غیرممکن می
ملی کارشکنان  ُپرچانۀ  سخنران  لشر،  دکتر  باشم.  شهرت  شده  پارلمان  در  آلمان  گرای 

درمانی پذیرفته بودم، و  این بود که من چند روز قبل، چند بیمار جدید برای روان  موضوع 
حاال مجبور بودم ده یا یازده ساعت در روز صحبت کنم. پس آن سخنران پرچانه، خوِد من  

 1بودم.« 

  در   او  حالت  از بازتابی    که ه  کرد  ریتفس گونهن یا   را   شخود یرؤیا   ـاختصاربه ـ   « دیفرو»  یعنی
  که   یا دوره آن    در   مارانی ب  از   یار یبس  درمان  به   شدنشمشغول  لیدلبه   او  و  ؛استبوده    تیواقع

به این  را  پرچانگی او  حالت  او  به همین دلیل روان    بود. پرچانگی کرده    ه بود دید   خواب  آن  در
روی   او  تصویر  که  بود  کرده  بازتاب  کتابصورت  مشهورترین    یجلد  از  یکی  عنوان  که  بود 

روی خود داشت و دکتر لشر کسی بود که به پرچانگی و پرگویی  را    «لشر»نام دکتر  خطیبان، به 
 هاآن   ن یاول  دی شا  ؛ دهدیم  قرار   پرسش  د ما را در برابر چن  ، رؤیا  ل یتحل  ا ی  ر ی تفس  ن یا شهره بود.  
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باشد   ن یا   شان نیتر م مه  و نمادگرایی  نشیگز توانایی    تواندیم  یکسچه   :پرسش    را ای  چنین 
چه بسا    «شرل  دکتر»  یعنی نماد    ن یا   از   استفاده  ی هاداللت  ، دیفرو  یرؤیا   درو    باشد؟   داشته

  ی عضو   مثالً که مثاًل یک »معارض« بوده است یا  نی ا   بلکه  ؛ باشدخصوصیت »ُپرگویی« نبوده  
رؤیا  زیرا    ؛باشد بوده    او  از  مردمشنوی  حرف  واو    شهرتاز    یداللت   دی شا  ای   ،است  بوده  پارلمان  از

تواند وجود  می  هم   یگر ی د   اریبساحتماالت    و  ، است  آورده  بانی خطکتاب    جلد  در  را   او  اسم
 ته باشد. داش

ادراک    ی دارا کنندۀ »نماد«  وضع   نکهی ا   ،: اولدهدمیدر برابر دو احتمال قرار  را  ما    نیا 
و    یمنطق  ری تفس  یبرا در این صورت قطعًا دیگر ارزشی  و  هستند،    یتصادفو نمادها    ستین

  و هدف،  بی   ، یتصادفین ُگزینشگر به این ترتیب، در اصل کور و  ماند؛ چرا که ا نمی   ی باق  دیمف
  بدون  یا شه یاند  بر   کننده، ل یتحل   ای  کنندهر یتفس  رف ط  از  ریتفس  جه ینت   در  و  استغیرعاقل بوده  

صرفًا یک تعامل    وصورت پذیرفته،    رد یبپذرا    آن  سالم   عقل  که   یمنطق  نی قوان  ا ی  ار یمع  چ یه
طور کلی خالی از هرگونه ارزش و اعتبار علمی  سطحی بر اساس دیدگاه خودش بوده است و به 

 خواهد بود. 

انتخاب این »نماد« با قصد و   باشد،بوده    عاقل و ادراک یدارا کنندۀ »نماد« اگر وضع اما
کنندۀ  وضع   :گرید   عبارتبه  است.بیشتر محتمل    هارؤیا  از  ی ار یبس در نیا   وهدف خواهد بود  

  چرا  و ،ندیگز یبرم را آن نماد   چگونه داندیم و کندیم چه داندیم و است ادراک یدارا  ،نماد 
کنندۀ نماد،  اینکه وضع  یعن یدر صورت وجود این فرض )  و  ؟ نه چیز دیگر  واین نماد باید باشد  

گاه بوده باشد(   طرف رؤیا از    را یز توان تفسیر خواب را نادیده گرفت یا تعبیر پوچی ارائه داد؛  نمی  آ
گاه     ی تصادف  و  کور به آن صورتی که در فرض اول مطرح شد،    و   ، شده  صادر  عاقل   ومنبعی آ
 نبوده است. 

نوسان  در    هیدو فرض  نی ا   انیدر م  ،صادقه  یها انکار رؤیابا رویکرد    یهاه ینظر حبان  صا
که    بار  کی   ؛ هستند را  آنچه  روان  یها برگرفته   ،هست  ها رؤیا  درتمامی  شناختی  تصادفی 

دیگر    ، دانندیم بار    شان ر یتعب  شانخودخواست    اساس   بر  که   دانندی منمادهایی    را   هاآنو 
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گاهی و    ادراکبر اساس  ها نمادهایی برگزیده  این نیستند که این   به   ملزم   و  کنندیم   علمو آ
کرده  اشکال  نی ا   از  رفتبرون  یبرا   که  یراه   نیبهتر   دی شا  وباشند؛    یقبل   فرِض اند  وضع 

ناهوشیار«    ادراک  دادننسبت  برای جهتتوانایی   وبرای »ذهن    و  ؛باشدبوده  رؤیا  دهی  اش 
 .شودیممحسوب  فراریک   ،باشد  یمنطق ر یتفسیک  آنکه  از بیش   ن،یا 

  جاد یا   از   را   خود  یناتوانهای متعدد  مناسبت   در   و  صراحت  با   هاآن ۀ  هم  نکه یا   آورشگفت
  جه ینت   در  و  اندکرده   اعالمیدنشان  فهم  و  هاآن  ی بند دسته   وبرای درک نمادها    مطلوبکار  وساز 

 . استناموّلد بوده  و یرواقعی غطور کامل  به  هاآن  یهاه یفرض

 :دیگوی م نگ وی

رؤیا  را  خود  ر یتفس   ِی درست   ستم ین   ناچار»... من   کارکردی    نیا  وـ  کنم  اثبات   هادربارۀ 
باید به بیمار کمک کنم تا چیزی را ایجاد    بلکهـ  باشی  نداشته  آن  به   امیدیجا دارد    که   است

دارم:  من در واقع با این گفته، ناتوانی خودم را ابراز می  وکند؛  کنم که او را وادار به فعالیت می
 1»کارکرد خودم« را ایجاد کنم.« کنم تا در واقع  اینکه به او کمک می

در    اندشده  ناچار  «دیفرو»  هاآن خط مقدم    در  و  انشناسروان  ،یناتوان  نی ا   از  بعد  رونیا از
برای     روشن   را   ها رؤیا  درنمادگرایی    علت  که  ی قیحقایجاد یک توجیه    ازو گریز    فرار تالش 

گاه    ات یخصوص  از  خاص، نمادهای    کنند  تصور،  کندیم ناخودآ او    ؛استضمیر  که  آنجا 
 گوید: می

گاه است.«   »این نمادگرایی، از خصوصیات تفکر ناخودآ

گاه ایآ    است؟ مستقلخودش یک مقام و مرجع  ، ناخودآ

گاهنمادها توسط   دیتولکار  وبرای ساز   یلیدل تواندی م ایآ و    دهد؟ب ارائه  ناخودآ

گاه  نکه یا  ای بر  یعلمتجربی  لیدل و  ؟ این نمادهاست چیستمسئول  ـدر عمل ـ ناخودآ
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گاه،  اگر  معناست که    ن یو اگر به ا  مخزنی برای  خصوص  به نمادها و    ی برا مخزنی  ناخودآ
افسانه  یمل  راثیم موسو  و  که  یگر ید   تاعوضوم  و  هایق یها  ا ـ   آوردی م  ادی به    است   نیو 

اطالعات  این    شتریکه ب   یحال  در   ؟شودی م  رهیکجا ذخ  راثیماین    ـپذیر و شدنی است امکان
  از  ی ار ی بس  اعترافبه    وطور که در بسیاری از رؤیاها    همان  ؛ ستین  دموجو  افظه در حاساسًا  

 چنین است؟! این دی فرو خودِ  جمله از پژوهشگران

چه    ها رؤیا  در این نمادها    انتخاب مسئول    ، شود   دا یپ  فرد   ۀ حافظ  در رؤیا  جزئیات    اگر  ی حت  و
دوباره خودنمایی خواهند    و  گشت  خواهدباز   یقبل  تسؤاال باشد که    یتصادف  اگر  ؟کسی است

  ییالگوبر اساس    ودارای قصد و هدفی هستند    و  دندار   یمعن  ها رؤیا  ندیگوی م  چگونه  یعنیکرد؛  
 شود؟!انجام می  دمولّ صورت نابه  و  یتصادفاین نمادها   انتخاب که یحال در   یابند،جریان می 

گاه« یا »ذهن ناهوشیار«    موضوع  به  آنکه  از  شیپ   ه ب  است  الزم  ، میبپرداز »ضمیر ناخودآ
  ، هاابداع  ها،بینی پیش   ، ی بیغ   اموراز    ها رؤیا  یبرخ  ییشگویپ دربارۀ    دانشمندان  ریتفس

گاهی   و انسان ذهن از که سائلی م گرید و ،هااختراع   . میبپرداز   استپوشیده  او ادراک  وآ
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  و   ها ابداع   غیبیات،  حضور  علت دربارۀ    دانشمندان   ر ی تفس 

 ها رؤیا   در چیزهای دیگر  

 است:  کرده نقل  را  هاه ینظر از این   یبرخ 1« یوردال یعل» دکتر

  دو رؤیا    ریتفس  در   اند. این افرادپرداختهرؤیا    یهاییشگویپ  به  پژوهشگران  از  یار یبس»
 ... اندشده گروه

  . رد یگ یدربرم  هارؤیازمینۀ    در  راشناس  روان  پژوهشگراناین گروه، غالب    اول:  گروه  اما
  و »اتفاق   عامل که ندن ک ریتفس  یزیچ آن با را هارؤیا در  هاییشگویپکنند  این عده سعی می

  دکتر گرفته،    شی پ  در   راروش    نیا   ر،ی تفس  در  که  یکسانجمله    از   اند.نام نهاده  2تصادف« 
که    را  آنچه  ،ادامه  در   و  ؛است  یشناس روانحوزۀ    در  یمصر   متخصص  «سیجرج   مالک »

 : میکنیم  انیب  ه استتگفـ  ها قبل منتشر شدای که سالدر مقالهخصوص ـ  نیا دروی 

  که   است  یی هارؤیا   از   شتریب   اری بس  شود ینم  محقق  مردمبرای    که  یی هارؤیا  درصد"
  در   دهدب   امکان  یعاد  فرد   به   که  ندارد   وجود  اییعلمو اساس    ه یپا  چ یه   و  شود یم   محقق

تصادف  ۀ  جی نتمعمواًل    شودیم   محقق  که  یحد   و  ...کند  اداعتم  آن  بر   خود  یهارؤیا   ریتفس
  با   هرچندافتادن چیزی است که اتفاق افتاده است؛  اتفاق  یبراداشتن بینندۀ رؤیا  توقع  ای

گاهانهروشی     در کنند،  به آن صورتی که بسیاری از مردم به اشتباه تصور می  و؛  باشدبوده    ناآ

 
عرب  یالورد  یعل.  1 الورد  یعل:  ی)به  محسن  استاد    ،۱۹۹۵  یهٔ ژوئ۱۳درگذشته    ،۱۹۱۳اکتبر  ۲۴زاده    (یحسین 

در عراق    یسم سکوالر   یدگاهد  یشگامانو از پ  شدی شناخته م  گرایییانهبود. او به م  یشناس عراقدانشگاه، مورخ و جامعه
  ی شناسو انسان  یشناسجامعه  یشگامانشده و از پدر جهان عرب شناخته است که    یاز افراد  او یکی  .رفتی شمار مبه

علوم   یهارشته  ۀآشنا در عرص  ینام   وی.  است  شده  ترجمه  ینزماز او در مغرب  یزن  یو آثار فراوان  آیدیحساب ممعاصر به
  یکتنها    یو متفکر اجتماع  یشمنداند  ین از ا  است.  یعرب  یدر کشورها  تهرش   ین استاد ا  یا  هر دانشجو  ی برا  یاجتماع

 است. )مترجم( شده ترجمه یبه فارس «یننام »وعاظ السالطهاثر ب
 »االتفاق و المصادفة« )مترجم(.: اصالح عربی. 2
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روی  خود را    یروانهای  نگرانیها و  ترس   کهشخصی    ندارد.   وجود  یی شگویپ   از   یزیچ   آن،
سرشار    ییها رؤیاچه بسا    ، متمرکز کند  ترسدیم   نشداداز رخ  ی دار یکه در ب   یموضوع خاص 

  ی ز یاز چ باشد قسمتی  خواسته  غیرمنتظره  و  طور اتفاقی  از این احساسات دیده باشد، و به
دلیل  بهبلکه    ،رؤیاخوِد    لیدل؛ نه بهبرآورده شود  هاهمۀ رؤیا  یحت   ادیده است یکه در رؤیا  

  ! داشته است انتظارخودش   به طیمح طیشرابرای  یمنطق انیپا عنوان یک آنچه خوِد او به
  ها رؤیا   شتر یب   است که  ن یا  دهدیم  نشان  را ایده    نیا  ِی درست  همه  از  شتریب  که ای  نکته  و

 1".« ر یخ ۀ دهندنشانو چه  ،شّر ۀ دهندنشان یهارؤیا چه  ؛دنشوینم محقق

که    بپردازیم،   دوم   گروهبه    آنکه   از  شیپ را    وجود   علت دربارۀ    یورد ال  یعل  دکتر مطلبی 
 کنیم.بررسی می  اختصاربه ه است،  کرد  انی ب  هارؤیا در  نده یآ ی خبرها

  از   شتر یب   اریبس  شودینم   محقق  مردمبرای    که  ییهارؤیا   درصد»  او  سخن این    اول:
دسته می  اعتراف   ، خوددرون    در   «شودی م  محقق  که  است   یی هارؤیا که    ، ها رؤیا  از ای  کند 

  یز یچ  به   اگر  ن یا   و اند،  شده  ق حق  نیز م  عمل  در   و  د ندهیم خبر    را   نده ی آ  از   ییهایی شگویپ
  یبرخ  که   یحال  در   کند؛می  اشاره  هایی شگویپ   در   صادقه  ی هارؤیا   ن یا   وجود   تنها به   ، کندداللت  

  ،نشدهمحقق  ی رؤیابرای  که  شودی م ریتفسچنین  ینید نظر  از نیا  وچنین نیستند؛ این  گرید
  هان یا   دوم:   و بوده باشند؛    نفس طرف    از   یی هارؤیا  ها ن یا اینکه    اول:   دارد: وجود    احتمال   دو

 اند. نشده  محقق و 2شده  حاصل ء«بدا » هاآن  در  هستند که  ایه صادق یها رؤیا

 
 . 147 و 146ص ی،وردال یعل ،دهیعلم و عقاز منظر  هارؤیا. 1
  339را در کتاب خود معرفی کرده است. قسمتی از مطالبی که او در صفحۀ  ءبداطور مفصل به  یجعفر سبحان یخش. 2
 :  نوشته است 340و

آن معبود سبحان    سبحان است. علِم   یمظاهر علم خدا  یدر برخ  ییردر مقام اثبات وقوع تغ  «ءبدا»منظور از  »
 .یردپذ یرا م ییرتغچیزی است که و از جمله،  یرد؛پذی نمرا  ییرتغچیزی که از جمله  ؛دارد یمظاهر 
سبحان    وند. خداشودی م   یاد   «الکتابامبا عنوان »  یگر و بار د  «لوح محفوظ»  با عنوان  یک باراز آن  :  یاما اول

ِجیدا :  فرمایدمی م  ُقْرآنا  ُهو   ْل  ْحُفوظ  *    ب  م  ْوح   ل  در لوح محفوظ  ید)بلکه آن، قرآن مج   ِفي  نیز    (است*  و 
ُه ِفي : فرمایدمی ِکیما و  ِإن ّ ِلياّ ح  ع  ْینا ل  د  ِمّ اْلِکتاِب ل 

ُ
 .(است یم حک بلندمرتبه و الکتاب نزد ما )و آن در ام أ
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 : فرمایدی م ء«بدا » یمعن  دربارۀ احمدالحسن دیس

  از   نیست  گریزی  :ییم گوی م  یم،کرد  ثابت  را   او  بودنمطلق الهوت   ینکه ا   از  پس»

 
ا  :  فرمایدو حق سبحان می  ه 

 
أ ْبر  ن نَّ

 
ْبِل أ ن ق  اب  مِّ نُفِسُکْم ِإالَّ ِفي ِکت 

 
ال  ِفي أ ْرِض و 

 
ة  ِفي اأْل ِصیب  اب  ِمن مُّ ص 

 
ا أ م 

ِه ی   ی اللَّ ل  ِلك  ع    یجاد از آنکه آن را ا  یششما رخ نداد مگر پ  یهادر جاننه  و    یندر زمنه    یبتی)مص  ِسیرا ِإنَّ ذ َٰ
  .ت(خدا آسان اسای  بر  ،یناراستی که بهبود.  یدر کتاب یم کن 

ها و ها و نعمتبالها و فتنه آن،  که در  در نظر گرفت    یعنوان کتاببه  توانیرا م  «ام الکتاب»و    «محفوظ  »لوح
به اندازۀ   یکه محو و اثبات  یشکلبه  نوشته شده است؛   کندی گرفتار م  شای که انسان را در طول زندگهایی  شادی

حوادث قطعًا از  توانست به آن متصل شود،  ی اگر انسان مبه همین دلیل    ؛در آن دخالت کند  تواندی نمسوزنی  سر  
گاه م یتخلفهیچ خطا و هیچ که هست، بدون به همان صورتی   . شدیآ

ا  : فرمایدمی سخن خود به آن اشاره این سبحان با  وندلوح محو و اثبات است که خدا: یدوم اما ْمُحو الّلُه م  ی 
اِب  مُّ اْلِکت 

ُ
ُه أ ِعند  ُیْثِبُت و  اء و  ش    . نزد اوست(تنها  الکتاب  و ام   کند،یاثبات م  کند یامی)خدا هرچه را بخواهد محو    ی 

در   یدگرگونتبدیل و  و  برایش هستند؛  مانع  نبود    یاوابسته به وجود شرط  احکامی وجود دارند که    ،احکام ثابت  در
آن، در    یات ممکن است با توجه به مقتض  مانع آن است. مثالً   قتحق  یاشرط  شدن  برآورده   یدشوار   یلدلبه  ،آن

شود و   محواین نوشته  ینکهمگر ا ؛لوح، مرگ نوشته شود یندر ا ،است یاتکه مرتبط با آن مقتضینی مع یزمان
آمدن  پدید یا  یهاولتقدیری به خاطر فقدان شرط    ینو ا ،نوشته شود یآن، سالمت یجا بهچه بسا به تأخیر افتد و 

 است.  بوده  یمقتض یرثأ تبرای جلوگیری از  یمانع
علت آن تصور  یهمۀ اجزابا توجه به  دوم  یرو تقد شود؛ی فرض م  یشبه مقتضایسۀ حادث مقا یبرا یهاول یرتقد

و عدم مانع است    یطوجود شرا  یازمندِ شود که صدور آن، نمی   یسهمقا  یشبا مقتضا  یزی،چ   یپس وقت  شود؛یم
و عدم   یطها شراکه از جملۀ آن   تعلت آن اس  یبه همۀ اجزاتوجه  با    ین،و ا  شود،می ممکن    شوجود  یرتقد

   گردد.یر ممقّد انجام نشدنش و تحقق موانع آن،  یطوجود شرا و با فرض عدماست، موانع  
بدون   ،یستدبا  «مقتضا»و بر    ،لوح محو و اثبات متصل شود  هب  یول  یا  یامبرپ  یدشا:  بدان  یدی،را فهم  یناحال که  

عدم تحقق    یلدلبهچه بسا    یول  ؛دهدبخبر    یخاص  یزو از وقوع چبوده باشد،  مانع آن، واقف    یا آنکه بر شرط  
 در عالم اثبات است.   ء« بداین همان »محقق نشود و اآن حادثه آن، برای تحقق وجود مانع   یاشرط آن 

اخباری فراتر  و    ،در عالم ثبوت است  ء«بدا»بر اساس اثبات، از ثمرات    ء«بدا»وقوع  :  توانیم چنین بگوییم یا می
آمده است   یم«ذکر حک »شدن از آنچه در  و بعد از فارغ وارد نشده است    ءسم از بداقِ   ینا  دربارۀاز انگشتان دست  

 .«.پرداخت یم خواه هابه آن
  ةسسؤناشر م  ،ق1434سال    ی، چاپ دوم،جعفر سبحاننوشتۀ    «الملل و النحل  یبحوث ف»به کتاب    یشترب  ییآشنا  ی برا

 مراجعه شود. امام صادق 
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  چیزی از    اگر  صورت  این   غیر  در   ؛شود توصیف    مطلق  علم   ا ب  مطلق  الهوت  اینکه
گاهی ن    ی، نادان  و  جهل   علِت   کهچرا   ؛ شودیم  ظلمت   و   نور   ترکیب قطعًا    باشد،   داشته آ

  از   او  مطلق  یتالوه  باشد،  ینچنین ا   اگر  و  ؛است  کمبود  و  نقصان  یا  یکیتار   و  ظلمت
  خودش  یرغ   بهقطعًا    باشد،   داشته  ینادان  و  جهل  اگر  که طور    همان   ؛دروی م  ینب
 شود. یم باطل ـشا یازمندی ن  و یاز ن  باـ  او بودنمطلقالهوت   و شودیم یازمند ن

  که  را   یمخلوق  هر  تا  ، اوست  علم  از  است،  کرده  آشکار   ینشآفر   عوالم  در  او  آنچه
گاه  آناز    بخواهد گاه نمایدکند   آ   آن  در  و  است  ِاثبات  و  محو  لوح  همان  ینا   . ، به آن آ

  و   بنده  به   ها،آن  از  هرکدام  وقوع   که  دارد  وجود  یاحتماالت   ی اتفاق  و  حاِدث  هر  یبرا 
]یعنی    برسد  فرا   وقتش  که  هنگامی  پس  ؛دارد  بستگی  دارد  احاطه  او  بهشرایطی که  

احتماالت فراهم شود[   از  برای وقوع یکی    اگر  افتد. می  اتفاق   هاآن  از   یکی شرایط 
  نداشت.   بیهودگی  و  عبث  جز  ییمعنا  و  رفتیم  ینب   از  دعاقطعًا    نبود،  اثبات  و  محو

  خداوند   دست   از   هاکار گوید  در واقع می   ، ندارد  قبول  را   ِاثبات  و   محو  وجود  که  کسی
  و    است:  فرموده  شانیفتوص  تعالیحق   کههستند  طور    همان ها  این   یااند؛  شده   خارج 
ِت  ةا   اللِه   یدُ   اْلیُهودُ   قال  ْغُلول  ْت   م  یدیِهْم   ُغلَّ

 
ْل   قاُلوا   ِبما  ُلِعُنوا   و    أ تاِن   یداهُ   ب  ْبُسوط  یف    یْنِفُق   م    ک 

نَّ   و    یشاءُ  یزید  ثیراً   ل  ْنِزل    ما  ِمْنُهْم   ک 
ُ
یك    أ ك    ِمْن   ِإل  بِّ ینا  و    ُکْفراً   و    ُطْغیاناً   ر  ْلق 

 
ُهُم   أ ین  ة    ب  داو   اْلع 

ْغضاء    و   ِة   یْوِم   ِإلی  اْلب  ما  اْلِقیام  ُدوا   ُکلَّ
 
ْوق

 
ْرِب   ناراً   أ ا  ِلْلح  ه 

 
أ ْطف 

 
ْون    و    اللهُ   أ ْرِض   ِفی  یْسع 

 
  اأْل

ساداً    هایدست  است؛ بسته خدا  دست  گفتند:  یهود )و  1اْلُمْفِسدین   یِحبُّ   ال اللهُ  و   ف 
  است   گشاده  او  هایدست   ها!آن  بر   لعنت  گفتند  که  سخن  این  با   و ،  باد  بسته   خودشان

  است،   شده  نازل   پروردگارت   جانب  از  تو  بر  آنچه  و  کندمی   انفاق  بخواهد  که  سان  هر  به
  و   دشمنی  میانشان  قیامت  روز تا ما  و   افزود،  خواهد ایشان  از   بسیاری   کفر   و  طغیان  بر

  آنان   و   ساخت،  خاموشش  خداوند   برافروختند   پیکار   برای   آتشی  هرگاه   ایم؛ افکنده   کینه 

 
 .64: مائده. 1
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 1« .دارد(نمی   دوست  را   مفسدان  خداوند  که  حالی  در  کوشند،می   فساد  به  زمین  روی  در

مانده  تفسیر بدون هیچ    شده، محقق   های رؤیا  از   درصدی   اینکه بنابراین   باقی  ،  د نباشی 
نمی   را   شدهمحقق  هاِی رؤیا  از  گروه  این شایستگی   بین  از    را   کسانی  ناتوانی   بلکهبرد؛  هرگز 

واقعًا    که   است   چیزیکردن  انکار در واقع    این   زیرا ؛  کنندمی  انکار  را ها  آن   که  کندمی   روشن
ۀ  ارائ  بدون  ولی،  دارند  اعتراف  آن  ایجاد  بهها  آن   و،  شودمی  محقق  واقعیت   در  و  دارد  وجود
   پدیده. این  برای  منطقی تفسیر  هیچ

شایان ذکر    و تحقیقات در جریان باشد    ، یجدید ۀ  پدید  هر چنین مرسوم است که دربارۀ  
پدیده    علمیهای  آزمایش   وتحقیقات    که  است این  زیاد    اما؛  دارد  جریاندربارۀ    یا مسئلۀ 

  فقط انگیز  شگفت   ایپدیده . چه بسا  آیدنمی  حساب   به واقعی    ارزش   با   عنصری   آن، بودن  کم
انجام    دنیا  و  دهدب  رخ یک مرتبه   به    و اش کند  وقفه درباره تحقیقاتی بی   و  هاپژوهششروع 

به اینکه آن پدیده، منحصر به فرد بوده است    و،  کند  آن  صرف  زیادی  وقتی  و  تالش وبودجه  
نکند.     تصور   شده،محقق   هاِی رؤیا  گرفتننادیده ای  ر ب  دلیلی  را   اینوی    چگونه   پستوجهی 

ها  آن  تکرار  وجود  با   و  العادهخارق   ایپدیده  عنوانبه   ها،این رؤیا  زیاد  اهمیت رغم  ؛ علی کندمی
   ؟ یتجنس  و   مردم  از  سطحی  هر  در   و   کشورهاۀ  هم  در   مردم  میان  در بودنشان  رایج   و  زمان   هر   در

  هارؤیا  بتواند   که   است  علمی و اساسی    پایه نبودن    انکار،   برای دیگر    دلیل   گوید می وی    دوم:
  علمی کار  وۀ یک ساز ارائ  از   که  شودمی گفته    کسانیبا توجه به دیدگاه    این  و ؛  کند  تفسیر  را 

نه یک  است  انشناسرویکرد روان  این،   و؛  هستند  ناتوان  ها نمادهای رؤیا  فهم   برای   موفق   ،
نمادها    برای  مفاهیمی  دیان،ا   است.طور کامل وارونه  کالم به   اینجا  در  نتیجه،   در؛  دینیرویکرد  

  بدون  و  کند  تفسیرتواند  می  که  اندکرده  معین  را   کسیدر عین حال همواره    واند  کرده  ارائه
ان  خودش شوند  می  محقق شدن زمانی  ی که بعد از سپری هایرؤیا  ،هاتمامی این   گرفتن نظردر 
شناسان از ایجاد  فسیرگر ندارند؛ اما ناتوانی روانت به   نیازیاوقات  بیشتر   در  و  دنکنمی  تفسیر  را 
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ها با همۀ رؤیاها بدون  روشی روشن و ثابت برای تفسیر رؤیا، یا یافتن علت آن، به تعامل آن
  بلکهفهم نیستند؛  و قابل   تفسیرپذیر   هاگردد. تمامی رؤیازمیها با بندی آنجداسازی و دسته 

  و   واقعیت   که نیستند    تصاویریچیزی فراتر از    و هستند    نامنظم  و   یتصادف  هاآن  از   بسیاری
 کنند. را بازتاب می انسانای لحظه  افکار

در  این  نتیجه  روانهم در  برای  وضعیت  به آمیختگِی  ]مجاز شناسان،  بودن[  معنی 
برای    هامعنی شکست آنبلکه به   ؛کننده به این بهانه نیستگرفتن رؤیاهای پیشگویی نادیده 
به دسته  رؤیاها  درسِت  و  بندی  پایه  وضع  در  ناتوانی  و  دربارۀشان،  تحقیق  و  پژوهش  منظور 
دسته بنیان برای  درست  اسهای  و  رؤیاها  فهم  و    آسایمعجزه   محتوای   از  تفاده بندی 

رؤیا  هاآناینکه خوِد    خصوصبه   ست!هاآن های  پیشگویی   که  گویندمی  سخن  هاییدربارۀ 
  قبول  قابل علمِی   تفسیر   ایجاد  از  ها آن  که   حالی  در ؛  است  شده  محقق عمل    در شان  نگرانهآینده 
   هستند. ناتوان العادهخارق ۀ پدیداین  برای

بودن«  ی و اتفاقی تصادفهایی مثل »عبارت   با  ها رؤیا  تحقق  تفسیر   : بودنی تصادف  سوم:
  های پدیده دربارۀ    بلکه ؛  گوییمنمی   سخن  نادر   حوادثیدربارۀ    ما   زیرا ؛  است  انگیزشگفتواقعًا  
  زمان   هر  درو    مکان  هر  درها  آن   شمارشچه بسا    که  گوییممی  سخن  مردم  میان  دررایج    بسیار

« روانۀ  کنندبازتاب   های »رؤیا  که  حقیقت   این   ولی؛  نباشد پذیر  بودنشان امکانفراوان  دلیلبه 
 رو این از ؛  کندنمی ُملغی    بودنشان،  کمتر بهانۀ    به  را ین  راست   هایرؤیا  است،   بیشتر  مردم  میان  در

 شود.  توصیفی«  تصادف» عنوانبا   ،گستردگی این  با  ایپدیده  ندارد امکان

صورت  اوقات به   بیشتر   در  بلکه ؛  نیست   اجمالی   تحققی،  ها شدن رؤیامحقق   ترتیب عالوه  به 
است که    وجود داشته   جزئیاتی  شده، محقق   ی در رؤیا   یعنی؛  استو با جزئیات بوده    تفصیلی

شده   دقیق   بسیار  »تصادفی آن  تا اند؛  محقق  از  استفاده  که  آن بوجا  برای  ناممکن  دن«  ها 
شدن شده برای یک فرد بسیار زیاد هستند، وقتی محقق شود. حال که رؤیاهای محققمی

  رؤیاها در میان بسیاری از مردم و در هر زمان گسترده شده باشد وضعیت به چه صورت خواهد
 بود؟! 
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 گوید: می  وردیال علی دکتر

رؤیاهای    در  انسان  اول:» از  بسیاری    کهدیده    را  ایحادثه  خودیکی  فرعی  جزئیات 
  است.   شده  ثبت  سینماۀ  پرد  بری  گوی؛  شودمی  محققرؤیا    راستی  اهبعد  سپس  و  استداشته  

این    اگر  واقع  در  و  شودمی  نمایاندر آن    بسیاریجزئیات    بلکه؛  نیست  خبررؤیا، صرفًا یک  
شدن تمامی این جزئیات در رؤیا برای ما  اشد، تصور جمعب   محض تصادف  از   ناشیوضعیت  

   .داندی را بعید میاحتمالی، چنین آمار  احتماالِت  قوانین .شوددشوار می

  بییندۀ رؤیا   برای  بارهیکبه،  شودمی  محقق  بعداً   که  هارؤیا   در  هاپیشگویی  برخی  دوم:
 که  استبوده  مخفی  منبعی از؛ گویی هشداری شودمی تکرار بار چند بلکه؛ شودنمی ظاهر

کند،    خطری  متوجه  را  انسانکند  سعی می آینده  زمانی    ودر  بازۀ  طول  در  اینکه هشدار 
  دشوار بودن«  یتصادف»  عامل   باچنین رؤیاهایی    تفسیر   و نادر نبوده است،    شود   تکرار طوالنی  

شود مگر  نمیدانیم که بر اساس یک الگو و روش تکرار  بودن« میدربارۀ »تصادفی  ما  است.
 1نادر.«   در موارد بسیار

  منتظر  که  است  کسی  مانند   استبودن  ی تصادف  به  قائل  اینجا  در   که   کسی  معتقدمبنده  
  او  به   آیدمی   موعد  سر  دقیقاً   دوست این    وقتی  و،  است  مشخصی  مکانزمان و    در  خود  دوست

 م! خوشحال تو  با تصادفی دیدار این   از  گوید:می

دادن رؤیاها اتفاقی است که چه بسا در حاالتی  دادن حوادث قبل از رخ چهارم:انتظار رخ 
شدن کشتی که خصوصی را داشته باشیم صحیح باشد؛ مثل مثال غرق که ما انتظار رویداد به 

می پیش  رؤیانیست  مثال  این  مشابه،  ترشایع مسائل  ولی    2کشد؛او  مثل    و   هاابداع  های؛ 
 

 . 149ص : رؤیاها از منظر علم و عقیده، دکتر علی الوردی. 1
کرد. یک روز کشتی  »مردی در یک کشتی بخار در دریا مسافرت می:  آورددکتر علی الوردی مثالی را برای توضیح می .  2

نمی و  بود  کهنه  کشتی،  آن  شد.  شدیدی  طوفان  گرفتار  بهبخار  دچتوانست  کند.  مقاومت  طوفان  برابر  در  ار راحتی 
جا کرد و مسافران دچار ترس و وحشت شدند. کسی که بیش از شدت جابههای شدیدی شد و ساکنان خود را بهتکان

رود و  غرق خواهد شد؛ وی در همین حین به خواب می  کرد کشتی حتماً دیگران ترسیده بود دوست ما بود که تصور می
ترس و وحشت بیدار شد و تصمیم گرفت در اولین بندری  غرق خواهد شد. وی با    بیند کشتی بخار حتماً در خواب می
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  فکرها  آن به  اصالً  فرد  که  وقایعی  یا ناشناخته اطالعات   یا  تفصیلی های پیشگویی و هااختراع
نکرده،    او  ذهن  به  یا  نکرده   یا  1است   دیده  اودربارۀ    دیگری شخص    که  هاییرؤیا  یاخطور 

 آورد.  حساب  به  چهارم علت  این  ضمن  در تواننمی  را  هااین ی بسیار دیگر. طبیعتًا ها رؤیا

  هارؤیا تحقق که تفسیری اندگفته کند؛ می بیان وردیال  علی دکتر که دومدربارۀ گروه  اما
  از  که  است  حالی  در  این؛  است   قبولقابل غیر   تفسیری  کندمی  مرتبط«  تصادف»  عامل  به  را 

 ولی؛  است  بوده   درست   هارؤیا   در   هابینی   پیش   از   بسیاری  تفسیر  در   تصادف،   عامل   هاآن   نظر
اسرارآمیزی    های جنبه ،  هاپیشگویی صحیح نیست. در این    هاآنۀ  هم  تفسیر  دربردنش  کاربه 

 نیست.  آسانشان تفسیر   کهوجود دارد 

  آورده   را   آینده   انگیزشگفتهای  پیشگویی   های رؤیا  از   بسیاری   های نمونه   وردی ال  علی   دکتر
اند در عمل  ده دا   خبر   که همان طور    و اند  داده  خبر   آینده  در   حوادثی  از شان  بینندگان  به  که  است

ای از تحقیقاتی را بیان کرده است که پژوهشگران روی افرادی اند؛ و نیز مجموعه اتفاق افتاده 
ها را بیان  ولی وی منبع این پیشگویی   ؛اندها را خبر داده اند که مانند این پیشگوییانجام داده 

طور کلی  دهد(. به است که در بیداری رخ می نکرده که آیا رؤیا بوده است یا مکاشفه )رؤیایی  
صراحت اند به ها را بیان کرده تواند رؤیاها باشد، هرچند افرادی که آنها می منبع این پیشگویی

دهد  ها را به یاد نیاورده باشند؛ این طبیعی است و بسیار رخ می بیان نکرده و حتی چه بسا آن 
  بیدار ها  روز یکی از   در آید که هرکدام از ما ی پیش م  و چه بسا برای شما هم اتفاق افتاده باشد.

اضطراب دارد؛ ولی   وترسد  می   یاخوشحال است    یاکند  ، در حالی که احساس ناراحتی میشود

 
که کشتی به آن برسد پیاده شود و این تصمیم خود را عملی کرد. سپس بعد از اینکه کشتی آن بندر را ترک کرد، تصادفًا  

رده بینی کای که رؤیا پیش غرق شد. ماجرای آن مرد در میان مردم شایع شد و این حادثه را دلیلی برای صحت واقعه
بود دانستند؛ ولی واقعیت، خالف آن بود؛ زیرا ترس، عاملی بود که باعث شد آن مرد آن رؤیا را ببیند و سپس کشتی 

 ( 147« )رؤیاها از منظر علم و عقیده، ص .بخار در یک اتفاق و تصادف غرق شد
بینند؛ ربارۀ نزدیکان خود میمراجعه کنید( که مردم رؤیاهایی د  5های موثق بسیاری وجود دارند )به پیوست  حالت  .1

 دهند.حوادثی که برای آن افراد نزدیک اتفاق خواهد افتاد خبر می دربارۀاز جایی دوردست   مثالً 
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 است.  گذشته  شب  هایتأثیر رؤیا  حقیقت، در هااین  و؛ داند می ن را احساس خود  این  دلیل

  در  وردیال  علی  دکتر  که  است  پژوهشگران  از ای  های عدهآمار   و  هاتجربه   برخیها  این
ای محتمل هستند  اندازهبه   آینده  به  مربوط  خبرهای  کندمیثابت    و  1است   کرده  نقل  خود  کتاب

 به شمار آورد.  تصادف ضمن  در  را ها آن تواننمی  که

  از   ی ادیز   تعداد وضعیت    ، آن  در وی    کهزمینه،    ن یا   در   « لوج  ور یاول»  ی آمار ۀ  تجرب  اول:
  ی زیانگ شگفت   احساس  خود  یزندگ  در  بار   ک ینفر،    1300  نمودمشاهده    و  کرد   ی بررس  را   مردم

  شان زیعز   دوستان  ای  کانینزد   از  یک ی  ایبر   یبار بت یمص   ۀواقع  داده،   خبر  هاآن   به  کهاند  داشته
  ی عنی  شده است؛  محقق  نفر  یس  برایفقط    افراد  آن  احساس  نیا   کرد  روشن   و  دهدی م  رخ

  به   هاییشگویپ این    شدنمحقق اگر    و  ؛بود   43به    1نسبت    بهپیوستن تقریبًا  وقوعبه میانگین  
بود،    یی باال   ار یبس  درصد  نیا   شود،  برگردانده   تصادف   عنصر   ات یعمل  با   «جلو»  و خواهد 

  ی کس  ذهن باید میان    گرفت   جه ی نت  آن  از   و   کرد   د ییأ ت  را   خود   نظر   ن ی ا   ،ده یچ یپ  ِی آمار   محاسبات 
  ارتباط  ی نوع  کندمی   ییشگویپ   را   آن  که   یکس  ذهن   و   دهدی م  رخ   ایش بر اتفاق ناگواری    که

 .است نکرده  کشفهنوز  را  آن رازکنون دنیا تا   کهداشته باشد  وجود  ناشناخته

به پژوهشگر   :دوم داد  یپژوهش  «کی سدجو»  نامی  ۀ  جینت  مشابه  ایجه ینت   به   و  انجام 
و    کرد؛   سهیمقا میر  وکلی مرگ   آمار   با   را   آن  و  ، یبررس  را   حالت  هزار   17  او  .دی رس  « لوج  استاد»

  از   ش یب   برابر   440  زانشیعز   از   ی ک یمرِگ    به نسبت    انسان   احساسبه این ترتیب متوجه شد  
 . ه استبود تصادف  اساس بربودنش صرفًا درست

خالصه به شرح    طورنقل کرده که به   را   «دن  مستر»ۀ  ی نظر   یوردال  ی عل  تر دک  نیهمچن 
 زیر است: 

مثل وجود گذشته در پشت سر ـ  شحوادثۀ  هم  بارو  پیِش   زماِن   دارد  اعتقاد  دن  مستر»
 که همان طور  ؛می بنگر  ندهی آ به ،خود  یهارؤیا با میتوانیم  ما و ،است موجود مابرابر  درـ ما
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ایم عادت کردهخود    یهارؤیا با این مالحظه که ما در بررسی    ه کنیم؛نگا  گذشته  به  میتوان یم
توجه جلو  رو به  جهت    هب  میکنتالش  بدون آنکه  ی توجه کنیم؛  خط زمان گذشتۀ  جهت    هب

  جهت   به  را  خود  یرو   و  رودیم   باال  نردباناز    که  میهست  ی کس  ماننده  قضیه  نی. ما در انماییم
  اما   ؛ندی بینمهایی را که پشت سر گذاشته است  به این ترتیب جز پله  او  و  گرداندیم بر  نییپا

توجهی    و  ند ی بینم ها را  آن  اوقرار دارند در حالی که    باالتر  جهت   در که خواهند آمد   یی هاپله
  ها آن  یسو به  را  خود  صورتزمانی که    و  اند شده  پنهان  اوسر    پشت  در  رایز ها ندارد؛  به آن

 . ندیب ب  را هاآن تواندیم  برگرداند

  و   گذشتهاندازهای  چشم  یمخلوط   از  اندعبارت  «دن  متسر»   نظراز    هارؤیا
به  ؛ندهیآاندازهای  چشم دلیل  همین  معمول  به  آشفته    ش مشّو طور    ی برا  رایز   ؛هستندو 

  که   ییهارؤیا   و  دنر ی گ یمسرچشمه    گذشته  حوادث  از  که  ییها رؤیامیان    است  دشوار  انسان
 . شوند تمایزی بگذاردناشی می ندهیآ حوادث از

از    خود   ی هارؤیا   ثبت  ی برا  مخصوص  یروش  او   دی گویم  «دن  مستر» بالفاصله پس 
  با تا به این ترتیب تأثیر مبالغه را از آن حذف کند... وی   است کرده  ابداع خواب  از شدنداریب
  اعتقاد   او  و  کند   مشخصاختصاص داشت    ندهیآبه    که  را  هارؤیا  از  ی بخش  توانست  روش  نیا

 1« . ...دست به انجام چنین کاری بزند تواندیم  یانسان هر دارد

  سخن   امادنبال علتی برایش هستیم؛  ما به   که  است  یزی چهمان    ،ها رؤیا  در  ندهی آ  بهنگاه  
نمی   دیجد   زی چ  را یز   ؛ ندارد   ی ایمعن  چ یه  «دن  مستر»   را سؤال    خودِ   فقط  بلکهکند؛  مطرح 

پاسخ گفت  پرسش  ؛ است  انده دبرگر   جواب  عنوانبه  آن  به  باید  که    اخبار وجود    علت   اساساً ی 
  ندهی آ  به  هارؤیا  در   انسان  را یز   :از این قرار است  «دن  مسترپاسخ »   و  ، ستهارؤیادر    نگرنده یآ

 ! کندنگاه می

  انتقال   تیقابل  یدارا   که  ییهارؤیا  را یز  ؛دهدیم  ارائهپاسخ    عنوانبه   را   جهینت  «دن  مستر»
  منتقل   هاجهان این    به   ه استتوانست  چگونه  ـد یگوی م  او  که  طورآنهستند ـ   امروز   و  گذشته   ن یب
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از آنجا که چنین کنترلی ممکن نیست،    و   توان این انتقال را تحت کنترل درآورد؟می  ا یآ  و   ؟شود
صرفًا بر اساس طبیعت خود رؤیا آورده    و   دنکی ممنتقل  رؤیا    که   ندهیآ  از پس این اطالعاتی  

دارد  چه   ندارد   هاآن  بر   ی تسلط  یا رؤ  ییندۀب   و شود  می   از  مستقل وجودی    جه ینت  در   ؟ ارزشی 
گاه ما  )  کندیم  منتقل   را   یدرست  اطالعات  و  رودی م  بخواهد  هرجا  وجود دارد که  انسان  یآ

این    و  ندیگز ی برم  را   اطالعات  نیا   او  (.م ییگوی م  سخن  صادقۀ  کنندیی شگویپ   یها دربارۀ رؤیا
گاهوجود همان     دو   ایآ  :گرددی بازم  دوباره  یم یقد پرسش    همانبنابراین    ؛ستی ن  یارؤ  ییندۀب  یآ

 و...؟  کند؟انسان را کنترل می  که وجود دارد  یار یهوش

گاه«  تفاوت چندانی با توضیح به   «دن  مستر»ۀ  ینظر واقع    در »ذهن    ایوسیلۀ »ضمیر ناخودآ
  همان   ه است، داد  یدهخواب  انسان  به   ، ندهی آ  کشف  ی برا   «دن  مستر »  که  ینقش  .ناهوشیار« ندارد

به همین  ؛  اندداده   ی بیغ  امورتوضیح    ی برا »ذهن ناهوشیار«    به  گرانید  و   د یفرو  که   است  ینقش
ه  نکرد  حیتصر   مطلب   نیا   به آشکارا    او  هرچند دلیل این دو رویکرد در واقع یک رویکرد هستند.  

این  یعنی نسبت   جه ینت   همان  هب   وی ۀ  ینظر   یول  باشد،    ی بی غسویی  وسمت   ر ب  هاده یپددادن 
گاه«، بار دیگر »ناهوشیار«،  کیسویی که  وشود؛ سمت منتهی می مرتبۀ  مرتبه »ضمیر ناخودآ

  ن یا   از  خروج  یبرا   را   ییهاه یفرض  وها  ها ایدهآنۀ  هم  و  1، شودی منامیده    «ششم  حسدیگر »
  ی تجرب  لیدلهرگونه »  ازدر حالی که خالی    ؛ دندهی م  ارائه  یمنطق  و  معقول  ی ر یتفس  با   تنگنا 

 هستند.  «ملموس

باز  آن  به  های  پرسش   از   یا مجموعه  برابر  در   را   ما همواره    که   می گردیمُبعد ذهنی غایب 
ها دچار حیرت و  تمام دوره  در  را  دانشمندان و لسوفانیف کههایی  پرسش  ؛دهدی م قرار سخت

 سرگردانی کرده است.

 ؟ است مستقلۀ حافظیک   فقط  ای  ؟استُبعدی هوشمند  ، این ذهن ناهوشیار ایآ

 
این    فصل پنجِم در  و  پردازد،  می   «حس ششم »به موضوع    «عهیالطبماوراء»  ای  ی«کولوژ ی پاراسا»به نام  نوین    یعلم.  1

 .دهدیقرار مو بررسی خارق العادۀ انسان را مورد بحث  یهاییتواناپژوهش، تمامی 
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  پردازش  را   حافظه  آنیک ذهن هوشیار،    ا یآ  ، باشد  حافظهو اگر ذهن ناهوشیار فقط یک  
 کند؟یم

با خودش از دست  صراحت و صداقت خود را    ، ذهن انسانباشد پس چرا    طورن یو اگر ا 
 ؟کندانتخاب می را نمادها و  دهدیم

گاهآیا این  ای  کند؟!را کنترل می  انسان که  است ی گر ید ار ی هوش و مستقل ذهن  ، ناخودآ

 را کنترل کنند؟!  فرد  ک ی  ،ذهن  دواست؟ اینکه  پذیراین امکان ایآ

   ؟ را دارد هاآناز میان  انتخاب امکان یکسچه و

»ذهن  فرض   را یز   ؛دنگردی بازم  ناپذیران یپاتقریبًا    تسؤاال   همان  بیترت   نیا   به  و گرفتن 
آن    ل یدل  و  ،پاسخ   از  ناتواناست   یفرض  اساساً نمادها    و  هارؤیا  د یتول  علت  عنوانبه ناهوشیار« 

دیگر    بار  و   ی،میقد   ی هاحافظهمخزنی برای    را مرتبه ذهن ناهوشیار    ک ی  هاآن این است که  
ای از ذهن که به  جنبه   را   آن دیگر    بار  ، ن یعم  یاوقات  در  فعالجوانب ذهن    از  یا جنبه   را   آن

  ن یا دانند.  یم  العادهخارق  امور مسئول    را دیگر آن    بار   و شماند،  برمی   ، اختصاص دارد  سرکوب
  ، نکردم  انیب  ای  کردم  انیب  را   هاآن اش مطرح شده و بنده  ی که دربارهیهاطرح تمام    بایه  فرض

ای فرضیه باشد،  های واقعی  آزمونو    یعلم  ق یو مستند به حقا  یعلم  ایه یفرضای اینکه  جبه 
روشنی؛    یا عاملعلت  هیچ  بدون    یوله،  کرد  جادیرا ا   هاآن  تی که واقعاست    یجینتا مستند به  

  م یقد   ی هااز زمان نده  شوتجدید   های معما  حل   د یکل   آنکه   از  ش یب  هایه فرضبه این ترتیب این  
لی برای یک »دور« هستند. د، نباش  مدخ 

نمادهایی  و   هارؤیا تیماه توضیح و تفسیر پزشکان در  شناسان و روانروان یناتوانعجز و 
  به ها  آنتوجهی  بی گرفتار شوند،  گریز  یک مارپیچ غیرقابل   در ها همواره  آن  شودی مباعث  که  

ها  دنبال آن یافتن بهانه به و    ،س و روح در رؤیا نفْ ورود    یعنی  ؛هاست رؤیاۀ  یدر قض ترین ُبعد  مهم 
و    ی، به ناتواننکردن  اقرار   لیلد به قضیه، آن هم فقط    چاندن ی پبافتن ترفندهایی برای  همبه و  
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  گر ید  و  « دیفروبه همین دلیل »  1. بزرگ های  پرسش   ن یا برابر  در  شکست  به  نکردن  اعتراف
اند تالش  اتخاذ کرده   ی نیدرویکرد    مخالفرویکردی    ،موضوع  نی ا پرداختن به    در   که  یکسان
بلکه بتوانند از    تا  کنند   جادی ا   الهوت   و  ن ید   ی برا   ی مواز   و  نی گز یجا   یرها یمساند عامدانه  کرده

 توضیحی بیابند.   ،سخت  تسؤاال  نی ا به   پاسخبرای  این طریق، 

قضیۀ    در   ، خود   ی نیدفلسفِی    توجهات  دوجو  ا ب »یونگ«    حال   این   با    ی ها رؤیاتوضیح 
نمی   د یفرو  از   بهترچندان    ، ندهی آ  به  مربوط  ۀکنندیی شگویپ »ذهن    با  را   آن  را یز کند؛  عمل 

 .است کرده ه یتوجنهد »ذهن پنهان« خودش نام می که  طورآن ا یناهوشیار«  

 :دیگوی م نگ وی

کار    هارؤیا ۀ  یاول  ریتفس رایز مانند؛  احتماالت در حد یک توضیح منطقی باقی می  نیا  و»
 نشان   ما  به  راملموسی    زیچ   هارؤیا  که  شودیم   شروعواقعی زمانی    ِی سخت  .ستینسختی  

پیشگویی از    ینوع  ،هارؤیا  یخصوص وقت به  است؛  گونهنیا اوقات هم    شتریب  در  و  ،ندهد
  نیاز،   و  فوریت   یرو  از  یی از این دست، هارؤیا   میبگو  خواهمینممن   .دهندنشان میرا   ندهیآ
»اکتشاف« هستند. بنابراین    ا یبینی  این رؤیاها از نوع پیش  بلکه  ؛ دنر یگیدربرم   را  هاییشگویپ
قادر    است دور آن  از که ی کس  رونیااز واز احتماالت را در خود دارند،  هاییکنایه هارؤیا  نیا

این هنگام    در  ؛ستین   واضح  هم  منبرای    یحت  اوقات  یار یبس  در  و  آن نیست،  حیتوضبه  
  »اثرگذاری«   گفتم  کههمان طور    وشوم، ادامه بده.«  »متوجه نمی  :میگو یم   خود  ماریب  به

»  چرا  م یبفهم  ست ین   یضرور   و  است   اریمع  تنها  می  ی«تأثیر چنین    ن ی ا  و  افتد؛اتفاق 
  « شناسی اسطوره:  ی تولوژ یم »  ریتصاو  ی دارا  که  کندیم   صدق  ییهارؤیا   ایبر   خصوص به

توان تصدیقشان  شوند که نمیمی  دهی چیپ  و  زیانگشگفت  هستند و به این ترتیب گاهًا تا آنجا
  ها نیا  و  ،است  «پنهان  کی ز یمتاف»   به  هیشب   اریبس  کههستند    یزیچ   یداراگویی    کرد؛

  پنهان ای  تفکر و ایده  اوقات،  ی ار یبس  در  که  است  یزی رمتما یغ  ی روان  تیفعال  از  یی رها یتعب
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 1.« ردیگیدربرم  را

  با کند؛  به »ذهن ناهوشیار« تأکید می   هایی شگویپ   علتدر اینجا به بازگرداندن    «نگوی»
  یبی غ  ی هاییشگویپ   به   مربوط  ی هارؤیافرض بر این است که او    و  است  دارن ی د  نگ و ی  نکهیا 

با توجه به اینکه او    خصوصبه   ؛بودن متهم نکند ایها را به افسانه آن   وارجاع بدهد    یوح  به  را 
 او  که یحال درنداده است؛  ارائه یعلم، توضیحی است ینی د ۀ جنب برابر در یعلمۀ جنبپایبند 

اکنون  تا هم است که  اتهامی  ن، یو ا پوشی کند چشم شدۀ خود شناخته ل اصو  از  ستین مجبور 
  هاکه علم در آن ی  در حدود  یعلم  میمفاه  یبرخپرداختن به  او در    را یز   ؛ با او بوده استنیز  

گیری معنوی دارای روح  موضع نیبه ا همواره  رسد، به نظر میناتوان   کامالً شود و ی متوقف م
 دارد.  حی ر تص   ینید

 گوید:می یونگ 

«  یان روح  زندگی»  را  آنما    که  است  چیزی  آن  بهمنطقی    نیازمسئلۀ    له،ئمس   وقتی»
،  آورد   دست   به   کلیساها  در   حتی  و  مدارس  در  و  هادردانشگاه  را  آن  توان نمی  ونامیم  می

  عرضه   او  به   هاسسهؤم  این  که  را  چیزی   تواند می  انسان  .وضعیت به چه صورت خواهد بود 
  ولی   کندمی  لمس  را«  سرکنند فقط »تقدیم می  او  بهها  آن  که  چیزی  زیرا؛  بپذیرد  دنکن می

  در معنوی    عوامل  به   پزشک  اعترافیی،  هاحالتمثل چنین    در  دهد.نمی  حرکت  را«  قلب»
  برد می  چیزی  آن  سمتبه  را  او،  بیمار   باطن  و،  است  حیاتی  اهمیت  دارای  آن،  درسِت   نگاه

  راهی  کهطوری ؛ بهکندمی  درست  دینی محتویاتبا   هاییرؤیا  او برای و، دارد  نیاز آن به که
  معالجه   در نکند،    اعتراف   محتویات  این  روحی   منبع   به  وقتی  و؛  ندارد  وجود   آن  انکار  برای

 . انجامدمی شکست  به نهایت در وشود دچار اشتباه می

ی، عناصری هستند که برای زندگی روانی شکل  معنو   طبیعتۀ  دربار   عمومی  مفاهیم
  که   مردمی ۀ  هم  در  راها  آن  توانیممی  و،  نیستیم نیازبی ،اند و ما از این طبیعت معنویگرفته

گاهی   از  سطحیدر   گرداندـ مشاهده کنیم؛  می  واضحای  اندازه  تا   را ها  آنکه  قرار دارند ـ  آ
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  در  اینای برای زوال است. نشانه متمدن، مردم طرف  ازها آن انکار یا  نسبین نبود روایناز
طور معمول عمدتًا  به  امروزبه    تاگیری  شکل  ابتدای  از  یشناس سایۀ علم روان  که است  حالی

  آینده   در  یشناسۀ روانوظیف  .رده استکمی  کار  طبیعیعلیِت    پرتوی  در  روانیرویکردهای    با
چه  آن   ازه بیش  امروز ذهن،    طبیعی  یختار   ولی؛  است  آندربارۀ اکتشافات معنوی    پژوهش

چندبوده ش  شاهد م  نوزده  قرن  در  طبیعی   علم پیشرفت  ما  ،  است.  ندیده  خود  به  انی 
گاهیسختی شروع به تدوین یادداشتبه  ایم.  های معنوی خود کردههای خود دربارۀ آ

  تصویر   بر  که  کرده  کشف  را  حجابی  کردمی  افتخار  جدید   یشناس م که علم روانآن هنگا
 پژوهشگرِ ای  بر   که  بود  چیزی  کرد  کشف  که  ایپرده  تنها ،  است  کشیده  پرده  انسانیروان  

  کنیم   مقایسهوضعیتی    با  را  فعلی  وضعیت  توانیمب   ما  شاید  بود.  شده  مخفیی  بیولوژیکۀ  جنب
مردم پژوهش از طریق تشریح را شروع   که زمانی؛  بودش  گرفتار م  نوزده  قرن  در  پزشکی  که

 1ند.« نداشت  فیزیولوژیـ دربارۀ حتی به مقداری اندک ای ـهیچ ایده که  حالی  درکردند، 

ه  نتوانست   و ه  کردآشکار    را   بیولوژیک ۀ  جنب،  علمرغم ادعای یونگ دربارۀ اینکه  علی  ولی
ام و حتی گزافه نگفته ـ   بیشترکه   است  آن، واقعیت  کند آشکار    را ۀ معنوی  جنب   از   چیزیاست  

توضیح    یا  تفسیرهای علمی  یافته   اساس  بر هستند    هارؤیا  درـ چیزهایی که  ترین اگر بگویم مهم 
 است.واگذار کرده  انسانذهن  از ناشناخته  ایجنبه  به را ها آن علم  بلکهاند؛ نشده داده 

عنوان روش خود برگزیده  تحلیلی که آن را به   شناسیبر اساس فرضیات بدیهی روان  فروید
گاه« پایه و اساسی است که نظریه است، اعتراف می اش بر آن بنا شده است؛ و  کند »ناخودآ

گاهۀ  منطقنام  وی چیزی به   اگرحتی   کاوی« »روان  نام به   چیزی فرض نگیرد    انسان   در   را   ناخودآ
  و   وجود توضیح    که  است  هاییرؤیا  ودوج  دلیلبه ،  این به اعتقاد من    ونخواهد داشت،    وجود
گونه  طور که خود او این  ؛ هماناست  دشوار  ،قبول قابل تجربِی   علمِی   روشا  بشان  گیریشکل

 دهد.توضیح می 
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 گوید: می  فروید

روان  بینیممی  ترتیب   این  به  و» احساسات محدود    که  ی شناسعلم  به مطالعات  فقط 
 1.« کند  حل راخواب مغناطیسی )هیپنوتیزم(   و هارؤیا مشکلاین دو   تواندنمیشود، می

گاهانه    از   اومنظور    و گاه   برابر  در  که   استواژۀ »احساس« جنبۀ ذهنی آ ذهن    در   ناخودآ
 گیرد. می قرار

گاه از نظریۀ »سرکوب« گرفته شده است که به اعتقاد او،  قاطعان  او ه معتقد است ناخودآ
گاه در انسان،   شده را سبب آن بوده است، و وی چیزی که سرکوب به پیدایش منطقۀ ناخودآ

گاه« به شمار میبه   آورد. عنوان »مدلی برای ناخودآ

گاهاین »ناخ   ی انکس  چه   او  از  بعد  و  چیست؟کشد  به تصویر می  فروید« به آن صورتی که  ودآ
 ؟ اندهکردتکیه  اورویکرد  بر

انسان،    با «  فروید»  بدانیم   باید   ابتدا   در ذهنی    برخورد  محض   مادی   صورتبه سیستم 
  نفس   یا   روح  به  را ذهنی    کارهای  از   بسیاری   که مالحظات مذهبی    از   که  طوری به کند؛  می

 است.  تهی گرداندبرمی

 گوید: می  نجاتی  عثمان محمد  دکتر مترجم

گاه  چه  روانی  هایپدیدهۀ  هم  فروید»به نظر   گاه و چه ناخودآ   باشد بوده    سالم  چه، و  خودآ
ی  فیزیولوژیک  ترکیب   از  که   د نگیر میسرچشمه    اصلی  دینامیکی  نیروهای  از، فقط  بیمارو چه  

  2شوند.« ساطع می زنده، موجود  شیمیایِی  و

 
 . 26ص : 1982من و او، فروید، زیر نظر دکتر محمد نجاتی، دار الشروق بیروت، چاپ چهارم، . 1
 . 17ص : 1982من و او، فروید، زیر نظر دکتر محمد نجاتی، دار الشروق بیروت، چاپ چهارم، . 2



 201  ................................................................................یاها در رؤ ی ذهن یستمنقش س

 1: است کرده تقسیم  سطح سه به  را ساختار ذهن   وا 

گاه خود سطح  . شیار؛ که »من« )خود( استیا ه آ

گاه یا نیمه نیمه  سطح  .ست»نهاد« ا  و« منمیان » ایمرحلههشیار؛ که  آ

گاه  سطح و  ناهشیار؛ یعنی »نهاد«.  یا  ناخودآ

گاه   هوشیار سطح   گیرد. میسرچشمه  انسان در  حسی ادراک دستگاه از یا خودآ

گاه»  کندمیفرض    او «  ناشناخته »فکرِی ۀ  ماد  تولید   برای«  ناشناخته»  ایمرحله«  ناخودآ
گاه« منتقل میه دیگر یعنی »نیم  سطح  هاست. سپس این مادۀ فکری ب  شود تا شکل بگیرد  آ

و آن مادۀ ناشناخته با ارتباطش در تصاویر کالمِی مطابق با آن، واضح و روشن شود؛ و با این  
گاه گاه  بهانه تطابق، آن مادۀ فکرِی ناشناخته از ناآ  شود.می  تبدیل انه آ

)مثالی(    «مِن »  وجود   سپس می   را ایدئال  تصویر  به    دگرگونیۀ  نتیج  کهکشد  چنین 
ـ   در   هامحرک    جهان « ایدئال این است که  من»  اینۀ  وظیف  و  استـ  ناخوداگاهیعنی  »نهاد« 

  این   وگر نماید؛  »نهاد« جلوه  در،  دهدمی   نشان  بیرونی  جهان  از «  منچه »آن   برابر  در  را ی  درون
آید؛ کشمکشی که در   ایدئال« به وجود میمِن »  و«  منمیان »  که  دهدمی  نشان  را ِکشمکشی  

  جهان   بین  یعنی ،  روانی»چیستی«    و  واقعی»چیستی«    بین اختالفـ  طبق دیدگاه فروید واقع ـ
   .است درونیجهان  و بیرونی

هاِی با احتمال  رضیهف ذهن بر اساس  که  پردازدمی وظایفی و  هانقشبندی  وی به تقسیم 
اندک   میتحقِق  عهده  زمینه بر  است  نشده  متقاعد  که  حالی  در  وارد  گیرد؛  آن  در  که  ای 

شود، باز و قابل دسترس است و اینکه آیا سازوکار تحقق، از نظر علمی و تجربی به پایان  می
نتایج روان بتوان آنرسیده است، و  بوده است که  تا آن حدی موفق  بر اساس  درمانی  را  ها 

های خود فروید،  نشدن وی در بسیاری از تصریح رد؛ و این قانع فرضیاِت درست، معتبر برشم

 
1 .conscious  ،preconscious و unconscious )مترجم( 
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طور که یونگ    ها را در فصل اول بیان کردیم، یا همان روشن و واضح است، که ما برخی از آن
 کنند. یا دیگران علنًا او را به آن متهم می

 گوید:یونگ می 

روان که  است  پوش»معروف  جنبۀ  کشف  کارکرد  به  فرویدی محدود  و کاوی  ما  از  یده 
گاهی حاضر می   این   به  و؛  داندشروری است که در درون ما قرار دارد، و او این دو را در آ

 را  آن  سپس، و  کند می  روشن  را  داخلی  جنگ  خاموش   آتش  آنکه  جز  کندنمی  کاری  ترتیب
این دیدگاه،    باتواند  نیز باید تا جایی که می  بیمار  و،  کند   حرکت   صورت  همان  به  تا  کندمی  رها

 فقط   انسان،  کهه است  کرد  غفلتنکته    این  از«  فرویداما از بخت بد، »  . داشته باشد  تعامل
  تنهایی بهمانده است از اینکه  ناتوان هم امروز تا به   حتی  بلکه، است  نبوده ناتوان گذشته  در

  از   من   منظور   وبه دست بگیرد؛    تاریکی   نیروهای  با رویارویی    دررا    خود   نیروهایۀ  هم  مهار 
 1.« است« گاهآ ناخودپنهان یعنی » نیروهایاین نیروها، 

 

 گوید: می  فروید

های  های ما از »خود« شروع شده است؛ همان طور که ارتباط»روشن است که دیدگاه
بینیم.  مختلف »خود« از یکدیگر متمایز شدند؛ و ما اکنون »خود« را در قوت و ضعفش می
حسی  او مکلف به انجام وظایف مهمی است. »خود« به فضل ارتباطش با دستگاه ادراک  

پردازد و این، با »انتخاب رویارویی آن با واقعیت« مانی میذهن در ترتیب ز  فرایندبه تنظیم  
می واردانجام  لطف  به  »خود«  اقدام    فرایندکردن  شود.  حرکت  ایجاد  در  تأخیر  به  تفکر، 

گیری »خود« دربارۀ  کند. موضعهای آن حکم میکند، به همان صورتی که دربارۀ روزنهمی
وری پادشاه است که هیچ قانونی بدون  چیزی که با حرکت ارتباط دارد شبیه موضع دست

کند از اینکه هر قانونی  تواند به تصویب برسد؛ ولی با این وجود او بسیار تردید میاجازۀ او نمی
شود  بیرون صادر می  از  که   زندگیهای  ۀ تجربههم  نماید.  لغو  کند می  تصویب   پارلمان  را که

 
 . 230یونگ، ص  تحلیلی، شناسیرواننظریۀ . 1
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می زیاد  را  »خود«  جهان  ثروت  »نهاد«  اما  و  کند.  است  »خود«  برابر  در  دیگری  بیرونی 
را از »نهاد« منصرف و   1کند »لیبیدو« کوشد تا آن را مطیع خود کند؛ و »خود« تالش میمی

می تالش  و  کند،  بهدور  »نهاد«  از  که  را  روانی  بارهای  میکند  موضوع  به  سوی  آید 
  نظر   از  نانساختارهای ذهنی تبدیل کند. »خود« به طریقی، به کمک »فراخود« که همچ 

 
بخش از لیبیدو دشوار است. لیبیدو عبارتی معنی میل و آرزوست... ارائه یک توضیح رضایتبه  libidoالتین    ۀواژ.  1

شود )با وجودی عنوان یک مقدمۀ کّمی در نظر گرفته میفته شده. ما انرژی را، که بهاست که از نظریۀ هیجانات گر 
گیرد گیری نیست(، و آن غرایزی را که با هرآنچه تحت عنوان واژۀ »عشق« قرار می حاضر واقعًا قابل اندازه که در حال

سایت  :  کاوی الپالنش و پونتالیس، منبع خوانیم.... )مترجم، برگرفته از کتاب زبان روان سر و کار دارند به همین نام می 
   تداعی

https: //tadaei.com/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D /9%88 

https://tadaei.com/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%88/
https://tadaei.com/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%88/
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 1گیرد.« را باز پس می 1شده در »نهاد« گذشتۀ اندوخته ، تجربیات دوراناست  پوشیده ما

 
انسان از   یتشخص  یشی،کاو سرشناس اتر شناس و روان عصب  ید، فرو  یگموندز   یهٔ بنا بر نظر :  نهاد، خود و فراخود.  1

  یکدیگر، سه عنصر در تعامل با    ین . ا«یگوا  سوپر:  و »فراخود  «یگوا:  ، »خود«یدا:  هاد»ن:  استشده   یلسه عنصر تشک 
انسان حضور دارد.    یشاست که از بدِو زا   یتتنها مؤلفٔه شخص  ،«نهاد»آورند.  یرا به وجود م  یانسان  یچیدهٔ پ  یرفتارها

است که    یتاست. »فراخود«، آن جنبه از شخص  یتاست که مسئول برخورد با واقع  یت»خود«، آن مؤلفه از شخص
  .کنیم ی است که ما از پدر و مادر و جامعه کسب م یو درون یاخالق یها و استانداردهادربردارندٔه تمام آرمان

گاه است و غرا  یت،( از شخصیسی )انگل  یتا   یا(  یِاس )آلمان  یا(  ین)الت  یدا  یا (  ی)پارس  «آن»  یاجنبٔه نهاد     یز کاماًل ناخودآ
 ی جنس   یالام  و مخصوصاً   یالو ام  هایزشها، انگ مانند بازتاب  ییابتدا  ی. رفتارهاشودی را شامل م  ییابتدا  یو رفتارها
است که به مطالبات   اییزهغر   یروین  یاست که منبع اصل  یبیدو«ل»  مخزن  ،. نهادشودیرا شامل م  یانه گرا و پرخاش

نمپاس  یانهگراواقع م)اید(    «نهاد».  دهدیخ  عمل  لذت  اصل  اساس  ...  ی بر  تار کند  قسمت  غ  یکنهاد    ییر تغیرقابل و 
مشاهده    ینژند نشانگان روان  یریگو روند شکل  یاهاؤر  ۀماست و اطالع ما از آن بر اساس آنچه از مطالع  یتشخص

در تضاد دانست. ما با کمک   (یگوا»خود« )آن را با    توانی دارد و م  یمنف   یتخصوص   ،آن  یشترو ب   است  یزناچ  یم اکرده 
  ؤممل (یدانهاد ).  کنیم یم  یهتشب یجاناتهجوشان از    یظرف  یک به   یاآن را به آشوب  :  کنیم ینگاه م  (یدانهاد )به    یاسق

ت که  فقط بر آن اسو  ند،  کیدرست نمجامعی    ۀاراد  یچندارد، ه  ینظام  یول   خیزدیبرم  یزاست که از غرا   اییاز انرژ 
 .اصل لذت است ۀخود را ارضا کند که تحت سلط یزیغر  یازهاین

 ی ساختار روان ِی و منطق یافته( بخش سازمانیسی)انگل یآ یا( ی)آلمان یشا  یا( ین)الت یگوا یا( ی)پارس «من» یا «خود»
 یتهدا  یتبر طبق اصل واقع   ،تفکر  ۀیثانو  فرایند  یِن از قوان  یتاست. تبع  یخارج  یاینهاد، فراخود، و دن  ینب  یانجیو م

که در بلندمدت باعث    یصورتبه  دارد؛یمقدم بر  گرایانه واقعصورت  به  ید ا  یزغرا  ی در جهت ارضا  (یگواخود )شود.  یم
 یخارج  یتو واقع  (یدانهاد )  ینب  کندیم  یسع  (یگواخود )همچنان که    دارداذعان    یدفرو  ین. همچنیانسودش شود نه ز 

خواسته  یانجیم اغلب  گاهِ   یهاباشد،  )  ناخودآ ز   ( یدا نهاد  م  یشپ  یعقالن  یحات توج  یر را  خود  گاه  که    پوشاندیآ
قابل انعطاف    یرسرسخت و غ  (یدا نهاد )  یوقت  یحت  یردرا در نظر بگ   یتو واقع  بپوشاند  یترا با واقع  (یدانهاد )  یهاتعارض

واقع  ،فرد  شودی است که باعث م  یمیتنظ  یزممکان  یک  کند،ی اساس آن عمل م  بر  (یگواخود )که    یتاست. اصل 
  ی عنوان مثال بتواند جلو . بهکند  یطور بهنجار در جامعه زندگو بتواند به  یندازدب یقرا به تعو  یشهاخواسته  یفور   یارضا

 یساختار   (یگواخود ).  کند  یداریو در عوض آن را خر   یردکند بگ   را تصاحب  یگریفرد مال د  شودی که باعث م   یزشیانگ 
گاهشودی م  ییو اجرا   یادراک  یافتی،در   ی،دفاع  یاست که شامل عملکردها  یتکار شخصواز ساز خود در    ی. خودآ

گاه ن (یگوا»خود« ) هاییت که تمام فعال یدر حال ،دارد ی جا (یگوا)  .  ...یستندخودآ
ر»  یافراخود   ب  ن  ا  : ( شامل دو بخش استیسی)انگل  یآ  اوِور  یا(  ی)آلمان  یشا  اوِبر(  ین)الت  یگوا   سوِپر  یا(  ی)پارس  « م 

ُاد  . فراخود )ابر«ی»وجدان« و »خوِد آرمان به وجود   ین با والدی  همانندساز   یق است و از طر   یپمن( محصول عقدٔه 
احساس گناه در برابر انجام    یجادو ا   یاخالق  یدر برابر رفتارها  ادندپاداش:  . کنش »وجدان« به دو صورت استآیدیم
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گاهِی انسان بر حرکت، مطلبی پذیرفته  شده است،  اقرار فروید در اینجا به سیطرۀ کامل آ
اندازه  آن  به  خارج و  برای  که  حسِی  ای  ادراک  دستگاه  از  کنترل  و  سیطره  آن  کامل  شدن 

شکل هوشمندانه و  تشکیل نمادهای رؤیاها و خودفریبی به   فرایندشده از »خود« در  ته برگرف
رؤیاهای    ، مستقل نیاز به اثبات و توجیه هست، به اثبات و توجیه نیازی ندارد؛ و فراتر از آن

گاهیتجربیات و    که  های مربوط به آینده و غیبی است ها و پیشگویی ابداع شدۀ  اندوخته   های آ
جاهای متعدد   در  او مشابه پردازان نظریه  یا  اوخوِد  کههمان طور  گیرد؛دربرنمی  را ها آن  قبلی

   د. نکنمی بیان   را این نکته 

تعامالت آن    وکاوی، ساختارهای ذهن  روان   در  فرویدجزئیات آنچه    در  خواهمنمی بنده  

 
 .یاخالقیر اعمال غ
( ایگوفراخود  درون  ( سوپر  فرهنگ   کردنیمسئول  و معموالً   یقواعد  اعمال  است  از  توسط  صورت    ین والد  یرثأت  ناشی 

 ی روان  یانرژ   یکو »  (یدئالایگو  ا»خوِد آرمانی« )  یشینپ  یم مفاه   یبرا از ترک  (یگوا   سوپرفراخود )  یدۀا   یدفروپذیرد.  یم
بررس که  )که    کندیم  یمخصوص  آرمانی  ارضا  (یدئالا   یگواخوِد  وجدان    یفتگانهخودش  یبه  آن  به  ما  که  برسد... 

با  یاز همانندساز  ،مورد یککه  شود یم یفصورت توص ه اینب (یگوا سوپرفراخود ) نشینی»جا یدفرو یبرا «گوییم.یم
  ین والد  یکه پا در جایی را  هاآن  یرثأت  (یگوا  سوپرفراخود )»  یابدیم  که رشد ادامه  ی.« هنگامپذیردیوالد صورت م  یالگو 

 «پذیرد.یدر خود م یزن گیرند(ین قرار میگراد یکه الگو  یو افراد ینگذاشتند )مانند معلم
  ....( قسمتکمال   ( یگوا  سوپرفراخود  او  شخص  یگراست.  ساختار  م   یتیاز  شکل  ب  دهدی را  تماماً   یولـ   یشترکه    ـ نه 

گاه است که شامل ا از روان که به آن    یو قسمت   یمعنو   یها، هدف)خودهای آرمانی فرد(  فرد  هاییگو ایدئالناخودآ
فراخود  . »گیردی را م اهآن یو جلو  کندیاحساسات و اعمال فرد را نقد م ها،ی فانتز یالت،که تما شودی وجدان گفته م

اگر    . مثالً کندیاخذه مؤکه از نظرش خالف هستند با احساس گناه مرا    یاز وجدان است که اعمال  ینوع  (یگوا  سوپر)
 «.داشته باشد یخارج از ازدواجش با کس ی اشخص رابطه

ایگو( )سوپر  با    فراخود  تضاد  )در  م   (یدانهاد  ).  کندی کار  ایگوفراخود  ا  (سوپر  تالشش  با   ینتمام  را  خود  که  است 
احساس   (سوپر ایگوفراخود ).  خواهدیم  یآن  ی تنها ارضا  (یدانهاد )که    یدر حال  ،دهد  یقتطب   یعاجتما  یهنجارها

 تا رفتارمان مورد قبول اجتماع واقع شود.  کندی. او به ما کمک مکند یدرست و غلط و وجدان ما را کنترل م
  گری یانجیم  ی برا  یگاه  (یگواخود )قرار دارد و از آن جهت    ید در تضاد با ا   معموالً   (سوپر ایگوفراخود )  هایخواسته

 ( ، با اندکی تغییرویکی پدیا فارسی: )مترجم، منبع  خورد.یدو به مشکل برمآن ینب
 . 89و  88ص : 1982الشروق بیروت، چاپ چهارم، خود و نهاد، فروید، زیر نظر دکتر محمد نجاتی، دار. 1
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  چیزی   آن  از   ایجنبه   به  فقطماست.    تحقیق   موضوع  از   دور به  زیرا ه است وارد شوم؛  کرد  مطرح
گاه  خصوص به  و،  افکار  و ها ظهور دانش  سطوح  وواقعیت ذهن   برای او  که پرداختم    یا  ناخودآ
است؛  کرد  ارائه»نهاد«   علمی    زیرا ه  توجیه  یک  این  نهایت  چیزهایی    برای در    که تمام 

تعریفی را    روایناز شود؛  اند شمرده میبوده   ناتوان  آن  توجیه از  فروید   خصوصبه و    دانشمندان
 بیان کرده است نقل خواهم کرد:  نجاتی  عثمان محمد کتر د  مترجمطور خالصه، که به 

" بخشی از روان است که همۀ چیزهای موروثی، موارد ثابت در ترکیب بدن، و  نهاد "»
دربرمی را  انسان  طبیعت  در  غریزی  چیزهای  بهتمام  نه  »نهاد«  رفتار  طوگیرد.  منطقی  ر 

دنبال مقتضیات اصل  بهکند؛ بلکه فقط ـکند، و نه اخالقی، و نه به واقعیت توجهی میمی
گاهانه   و  پوشیده»نهاد«    دری  چیز  هر  وتوجه دارد،    غریزی  هایمحرک   اشباع  به  ـلذت   ناآ

 1.« شود مراجعه فرویدکاوی« روان مبانی»  کتاب  به است.

است    طور به   مترجم   که   تعریفی   این کرده  بیان    باقی   ناشناخته ۀ  دایر   همان  در خالصه 
تر  اندکی پیش   که همان طور  ـ   هاانسان   درۀ دیرینۀ موجود  العادخارق دربارۀ مسائل    و  ماندمی

گاه  نکهیا   امادهد؛  ـ توضیحی نمی کردیم   بیان کدام ، هیچ ستهامیراث  و  حافظه  مخزن  ناخودآ
اعتنا  از کنار این موضوع بی   د ی فرولی  و ؛  کندنمی   هی توجهایی را که رؤیاها در خود دارند  از توانایی 

 نکرد، و این موضوع را چنین توجیه کرد و گفت: عبور 

در  را  آزادی  از  نوع  این  رؤیا،  سازوکار  دربارۀ  خود  مطالعات  طول  در  بار  اولین  »برای 
 2ایم.«پردازند مشاهده کردهبه آن میو غرایز ابتدایی   رفتارهاعملیات انتقال که 

گاهکند قوانینی که نا فروید تصور می    در حاکم    منطقی  قوانین با    ند نکمی  کنترل   را   خوادآ
گاه ۀ  منطق گاه   در موجود  غیرمنطقِی   قوانین  این   و کنند،  مخالفت می  خودآ »رفتارها و    را   ناخودآ

نام می ابتدایی«    در   موجود ذهنی    عملیات  که  را ای  منطقی   قوانین  که  حالی  درنهد؛  غرایز 

 
 . 41، پاورقی ص خود و نهاد )من و نهاد(، فروید. 1
 . 74خود و نهاد )من و نهاد(، فروید، پاورقی ص . 2
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   . نهدها هستند »رفتار و غرایز ثانویه« نام می آندر سیطرۀ   ر،شعو

  نشان   ما  به  را   متفاوت  کامالً   چیزیـ  کردیم   بیانقباًل    که  اوخوِد    اعترافطبق  ـ  حقیقت  ولی
  توجیه   نتیجه در  وکنند تقدیم می را  منطقی و انگیزشگفت نتایجی صادقه،  هایرؤیا دهد.می

گیرند  قرار می   غیرمنطقی  قوانینبا این توجیه که در سیطرۀ    آنپوشاندن    و  قضیه  فهم  از  ناتوانی
  های عرصه   در   اگر  حتی شود؛ و  کاوی شمرده می ۀ رواننظری  مقبولیت   میزان   در ی  بزرگ  اشکالی

  هایی حلراه عمل کرده باشد، همچنان در ایجاد    موفق  هابیماری   برخی  درمانمثل    روانیمهم  
 . ماندکنند ناتوان باقی می  تفسیر را  العادهخارق  هایپدیده   این که

گاه پا را بسیار    امکانات   و  هاتوانایی دربارۀ    هاآن   ازاین در حالی است که برخی   ضمیر ناخودآ
 گوید:  می 1شناس آمریکایی »ویلیام جیمز«دانشمند رواناند؛ آنجا که فراتر نهاده 

ذهن ناهوشیار    است.  نهفتهذهن ناهوشیار شما    در  دهدمی  حرکت  را  جهان  که»نیرویی  
  پنهان   هاییهشمسرچاز    و،  شودمی  شناختهش  نامحدود   حکمِت   و  نامحدود  هوِش   با   ،شما

ذهن    بر   انعکاسی  و  دریافت   ،یچیز  هر  و ،  دن شومی  خوانده«  حیات  قانون»   که  شودمی  تغذیه
  ، ت( )انطباعا   هادریافت  این. ذهن ناهوشیار برای رسیدن به  گذارد می  جای  برناهوشیار شما  

ازدهدانجام می  یسختهای  تالش   ،در عمل و این؛  افکاری درست  بر شما الزم است  رو 
 2سازنده منعکس کنی.« 

  به   باشد   نزدیک   علمی  تجربی  و  ی تحلیل  ولی این تعریف، بیش از آنکه به سبک و سیاق 
 

مکتب  گذاریان و بن یکاییآمر  یلسوف( ف ۱۹۱۰اوت۲۶درگذشته   ـ۱۸۴۲یهژانو۱۱ ۀ، زادWilliam James) یمزج  یلیامو. 1
مشغول    یت به فعال   یزپزشک ن  عنوانداشت و به یقیمطالعات عم  ،و فلسفه شناسیروان   ینۀدر زم یبود. و   یسم پراگمات

در    یاند؛ ولدادن به عمل« ترجمه کردهالت»اص  یا   «ییگرارا »عمل  یو   یسِم پراگمات  ۀفلسف  یاست. در زبان فارس  بوده
اطالق   یزیبه چ  یقت. حقدانستی م   یهقض  یاامر    یکبودن«  را در »سودمند  یقت منشأ حق  یمزج  یلیامو  ،ینگاه اجمال  یک

 )مترجم(  باشد. «یقت»حق تواندی نم یستکه »سودمند« ن یزیباشد. چ «ی»عمل یاکه »سودمند«  شودیم
گاه تو، دکتر ژوزف مورفی. 2  . 38ص : فروشی جریرناشر کتاب  *،قدرت ضمیر ناخودآ
 االصل بود.یرلندیا  یکاییآمر   یسندهشناس و نو( روان ۱۸۹۸ –۱۹۸۱)  (  Joseph Murphy:  یسی)به انگل  یژوزف مورف*  

 )مترجم(
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وسیلۀ شواهد، دالیل و تحقیقات تأیید  اید به ب  بزرگی   نقش  چنین ؛  استتر  نزدیک   فلسفی  الگوی
کند که بدون  العادۀ ذهن ناهوشیار حمایت می های خارق شود. به هر صورت او از وجود قدرت

به  اینکه  نه  شود  داده  نسبت  معینی  ُبعد  به  است  الزم  این    صورتشک  بماند.  باقی  شناور 
بهره توانایی  جمله  از  یا  هها،  انسانی  می  وستند  های  آ انسان  ها  آن  از   وکنترل    را ها  نتواند 

ۀ کنترل بدنی  دایر   ضمن  درشوند که  گذاشته می   دیگر  جهان  و  روح، یا به حساب  کند  استفاده
  . شونداطالق نمی   مادی   انسان  بر   اساساً   نتیجه  در شوند و  انسان )کنترل شیمیایی( وارد نمی

  اشاره   علمی   و   دینی رویکرد    دو   بین   مهم   اختالف   به   که  را   مهمی   بسیار   تفاوت   تعریف،   این
 1در نظر نگرفته است.  کندمی

به  دلیمی  سلمان  »دکتر  دربارۀ  یونگ  تعریف  خالصه  گاهطور  بیان    را «  ناخودآ چنین 
 کند:می

ی به آن فکر کنم، و تمام آنچه من  دانم بدون آن است که حت»هر چیزی که من می
کنم بدون صورت حسی درک میآورم و هر چیزی که بهدانم ولی اکنون به یادش نمیمی

آنکه در ذهن هشیار به آن توجه کنم، یا هر چیزی که وجود دارد بدون آنکه وجودش را  
ام چیزهایی  دهم، و تمخواهم و انجام میآورم یا میحس کنم، یعنی هر چیزی که به یاد می

گاهی میکه در آینده شکل می ها محتویات حالت  شود، تمامی اینگیرد و قسمتی از حالت آ
گاه است.«   2ناخودآ

طور خالصه:  کنیم؛ یعنی به تعریف، ما بر چیزی که برایمان اهمیت دارد تمرکز می   در این 
گاه  ازاطالعات جدید    ظهور  گاهی  به   ناخودآ باشیم  گذشته   در  را   آن  آنکه   بدون،  آ   . شناخته 

این    کند.میآن    پذیرش  بهملزم    را   همه  که  کندمی   توصیف  را ی  واقعیت  تعریف،  اینطبیعتًا  
  پیدا   توجیهی  ذهن،شدنشان در  حاضر   برای   شاید  د نباش   شدهفراموش اطالعاِت    اگراطالعات،  

 
کند و نه اینکه برعکس باشد؛ و  چرخد؛ روحی که انسان را کنترل میرد وجود روح از عالم ملکوت میاین اختالف گِ . 1

 صورت واضح و مفصل خواهد آمد. در فصل چهارم به
 . 38جهان رؤیاها، دکتر سلمان دلیمی، ص . 2
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  چه   وگرنه ؛  است  علت   نیازمند  و  ماندمی   باقی  همچنان  غیبی،اطالعات    اشکال  ولیکنیم؛  
سیستم ذهنی    همان   به   را انگیز  شگفت  غیبی و احتماالت    امکانات ۀ این  همکه    دارد   یایمعن

ها بیرون از این سیستم  آن  دمولّ   آنکه  مگر؟!  است  ناتوانها  آن  تولید  از  اساساً   که  دهیمب  نسبت
  توان آن را به همان سیستمی که از باشد؛ و این مطلب دیگری است که در هیچ حالتی نمی 

برد نسبت داد. پس این تعریف، در حد توصیفی  فقدان تولید چنین محصوالت جدیدی رنج می 
به رؤیاهای   ه چنآکم دربارۀ ماند؛ دسِت برای چیزی خیالی که در واقعیت وجود ندارد باقی می 

   .ماندال باقی می ها اختصاص دارد، محل اشک پیشگویی 

  گذر  با  کهباشد    وراثتی  عوامل  آن،   از»یونگ«    منظور   شاید   که  ایفرضیه   این اما دربارۀ  
هایی را که  پیشگویی   وامور غیبی    وجود این طرح نیز    شود،می  منتقل  هانسل   میان  درها  زمان

شوند  اموری از گذشته منتقل  با این شرط که فقط  کند؛ زیرا  دهند توجیه نمی در آینده رخ می
ها را کشف نکرده  قباًل آن  یت را درک کند که بشر   تواند ابداعات نوینی می این انتقال  چگونه  

»ضمیر    جدید  اصطالح   این  رواین ز ؛ ا کند   درک   را   آینده  به   مربوط  هایپیشگویی   چگونه   یا   1است
گاهذهن    هایجنبه  ترین مهم پنهان کلی و فراگیر«     کند.نمی آشکار   را  ناخودآ

روان  اما آدانشمند  توجه    همان  با،  دلرشناس،  و  عصرش هم   دانشمندان  دیگراهتمام 
  بیان گونه که همکارش »یونگ«  ؛ آن نپرداخت»ذهن ناهوشیار« به این موضوع    موضوعدربارۀ  

 کند:می

غفلتی  پنهان ضمیر    به  اونکردن  توجه»...     آن   کامل  انکار  حدتا سر    را  او  که  است، 
 2.« رساندمی

اش  این برخالف میل باطنی   ، ه باشدرفتیرا پذناهوشیار«  »ذهن  مفهوم    ت یاگر او در نها  و
وی   تعاملی  روش  حالت در  بوده    یهابا  ببسیاری  است؛کرد  شانانیکه  حالت   ه    ی هامثل 

 
 . 2سبب رؤیاها؛ مراجعه شود به پیوست و دیگران به داندان، فیزیکاکتشافات دانشمندان شیمی . 1
 . 73تحلیلی، یونگ، ص  شناسیروان. 2
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  به   را   هان یا تمامی    و  ؛خوابدر    رفتنراه  ا ی  ، هی گر   ا ی  ،کودکان  در   یارادر یغ   ریادرا شب
  کارها   ن یا انجام    ه ب  را   هاآن  که   گرداندبرمی  کودکانروان    در   ی ارادر یغ  یروان  یهامحرک 
  کند یم  ح ی تصر   ت ینها   در اینکه    ا ب  ؛ کنند   جلب  را   خود نزدیکان    و  خانواده   توجه   تا   ،کندی متشویق  

   ندارد! د یگویم آنچه  ای بر  یلیدل

 : دیگویم دلرآ

نظر    و  ،دهد یم   نشان  جسم  بر  راذهن    یقو تأثیر    وضوح،به  یی هاحالت»چنین   به 
را  هایر یگ موضعتمام  بلکهگذارد، نمیتأثیر عالئم جسمانی  انتخاب بر فقطرسد ذهن، می

تمامی قرائن    یولدر دست ندارم،    هیفرض   نیا   ِی درست  بر  یم یمستق  ل یدل من .کندکنترل می
 1.« ...دارند اشارهصحت این فرضیه  هب

  پناه رفتارها    ی ار یبس  بهمنظور دیگری،  به صورت هدفمند  عمدًا و به   انسان   که   او  فرض این  
توجه  با هدف جلب   خواب  در   رفتنراه  ایکردن  ه یگر آن رفتارها ندارد؛ مثل    با  یارتباط  ،بردیم

  شروع  خواب؛ و به این معنا خواهد بود که ذهن، در  شاوندانی خو  و   خانوادهخودش مثل    ط یمح
ظور و هدفمند انجام بدهد؛  کند کارهایی بامناو را وادار می  و  کندمی  انسان  ی رفتارهابه کنترل  

  ، می صورت مستقبه چنین ذهنی    جهیو در نت هستند    یاراد  ،کارهادر این صورت، این    یعنی
اثرگذار   و  پرانرژی  ک  ررفتادهی  جهتدر  فعال،  بود.  انسان    ی هاار و  ا خواهد    ، حال  ن یبا 

تمایز قائل  با  بزرگی وجود دارد که نویسندگان  ناهوشیار و ذهن  سردرگمی  نشدن میان ذهن 
 : دیگوی دکتر ژوزف مورفی ماند. هوشیار، گرفتارش شده 

گاه شما    ،ی رو یم  فرو  ق یعم  یخواب   در  ای  ی هست  دار ی ب  که   ی حال  در»   انجام   را  ی کار ناخودآ
طرف ذهن هوشیار    از  یمساعدت  چی ه  بدون  ؛متوقفنه    وشود  می  خسته  که از آن نه  دهدیم

تپیدن    خواب،طول    درعنوان مثال  به  دارد.تان تسلط  بدن  در  یات یح کارکردهای  ۀ  هم  برشما،  
سازوکار    وایستند،  از کار بازنمی  هاگوش   ویابد،  با همان ریتم همیشگی ادامه می  شما  قلب

 
 . 61و  60معنی زندگی، آدلر، ص . 1
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 تنفس  بردیفروم  ی دار ی ب  زمان  در  که  یروش  همان  به  را  پاک   یهوا  و  ابدی یم  ادامه  بازدم  و  دم
 1.« کندو... را کنترل میها هورمون  ترشح و هضم فرایند ذهن ناهوشیار شما   و ،کندیم

نمی  متوجه  طبیعی  غیر   فیوظا  توانیم   چگونهشوم  بنده  »ضمیر    به   را   مغزارادی 
گاه«     ف یوظا   ضمن  در یکسان در خواب و بیداری    طورتمامی این وظایف به   ؟! داد  نسبت ناخودآ

»دنیوی« نامیده  یا آنچه کارکردهای  ـ  یارادر ی غ  ی کارها  در   مغز  یهایی ناا تو   . گیرندقرار می  مغز
گاهانه به ر یصورت غمغز به ها توسط  کنترل آنو  هستند    ادی ز   اری بسـ  شودمی خاص، از    یشکلآ
  ی ریاضتی هان ی که به تمر   ی افراد  یبرخحتی    .شودی انجام م  2« اتونوم  ی عصب»سیستم    ق یطر 

کارها  میمخصوصی  به   یو  کارها یپردازند  مثل    یرارادیغ   ی توانند  کنند؛  کنترل  را 
با اصطالح »ضمیر    کارکردها،  ن ی، ا نظر از چنین امکانیحتی با صرفو  کردن قلب؛  متوقف 

گاه«نا ادراکنظر  از    تواندیماصطالحًا  که    یز یچیعنی  ـ   خودآ و  د  تفکر  و  ابداع   گر یو 
عنوان جایگزینی برای ذهن هوشیار در نظر گرفته  طور کامل به کارکردهای ذهن هوشیار، به 

ـ  های گذشته آمد طور که در تعریف   همان ـ است که  ای  نکته  ن یو ا ـ هیچ ارتباطی ندارد؛  شود
 اعتقاد دارند. آن به از متخصصان  یار یبس

گاهضمیر   کنند یها تصور ماز آن یبرخ  می نیبی مما  که یحال در   دِ مولّ بارور و جنبۀ  ،ناخودآ
دارد    ازی ن  ییهاسم یبه مکان  ،آوردن و فهم آندرسخن به   یبرا   یول  ؛دهدی م  لیرا تشک ذهن    خودِ 

گاه  و  هات تا مهار    ت یمسئول  ضمن   در   ،هادر حالی که این  ؛اوردی ب  دست   به   را   هاابداع  و  های آ
 ندارد.  ی قبل  یهاف ی تعر این دیدگاه، تفاوت چندانی با    ی عنیکه این    ؛ دنر یگی م  قرار ذهن هوشیار  

 : دیگوی م هارؤیازمینۀ  در  متخصص پژوهشگر «دیلرواه وارتاست»

شکل بهتری چیزهایی را  به  تا  کنند  جمع  را  خود  یها رؤیا  دارند  دوست  که  یکسان»...  
 

گاه تو، ص . 1  .42قدرت ضمیر ناخودآ
اتونوم  .  2 فعالیت (  ANS)سیستم عصبی  فعالیت های غیر مسئول  گاهانۀ بدن است؛ مثل  قلبی آ ، اعمال عروقیهای 

فعالیت  دما.  تنظیم  و  دو دست گوارشی،  به  اتونوم  پاسخ:  سمپاتیک :  شودتقسیم می   ههای سیستم عصبی  های  مثل 
 مثل تغذیه و تولیدمثل. )مترجم( ،حفظ حیات : و پاراسمپاتیک ؛جنگ و گریز
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آورند از  یبه دست م   هارؤیا را که از    مصالحی توانند  یم   درک کنند، خود  ناهوشیار  ذهن    از
قابلبه  هارؤیا   د یص  قیطر    ن ی ا  به  که  را   ییها رؤیا  و...  1کنند برابر  چندان    یامالحظهطور 

  ر ی تفس  وآزمود    ،هاآن  اختالف  اساس   بر  ،روش  چند  با  توانیمآوری شده است  جمع  روش 
  فقط   بلکه  ؛ندارد  مشخص  ی نی قوان «ذهن از  حاصلخیز اریبسۀ  منطق» نیا  با تعامل  رایز   ؛کرد

  و   اصرار  با  و  نماید   توجه  هارؤیا به    هرکس  است  شده  ثابت  دارد.  وجودکلی    ییهااشاره
چه بسا شخص    و  ،آورد  یمدست  به  یقدرت   و  معرفت  حتماً   ،کند   کار  آنروی    مندیهوش

  خود   بزرگ  یهارؤیا  از  یکی  باشد  توانسته  روز  همانبیداری که رؤیاهایش را صید کرده است  
کند.  را »  ،نگوی  ،شناس رواندانشمند    برآورده  روشنگرانۀ  ارزشمند  کتاب    ر ی تعب نگارندۀ 

  ی مرجان   یهادستهمیان    یحت رابه  غالباً   ،ارزشمند  یها رؤیا   ن یا  دی گویم«  بزرگ  یهارؤیا
 2.« دن وشیم پنهان و دن خور یم  زیل ،تنیدۀ ذهن همرد  

  ی هاپرسش  که  است  اوردهی ن  ی د یجد   زیچ  را یز   ؛استنداده    رییتغ چیزی را    نیز  طرح  نیا 
پابرجا   بگوید  را همچنان    وارت است  که  را   یتیمرجع  ،شکل   نیا   به   ها رؤیا  گرفتننظر در  .پاسخ 

  ، منطقه  نی ا   .کندینم  هیتوج  (بسیار حاصلخیز ذهن  ۀ)منطق  ه استکردبرای رؤیاها پیشنهاد  
چنین  این   کند.   ارسال  را   بزرگ   ی هارؤیا  تا   دارد  را   روزانه  و   مستمر   ی هاپیام   ارسالتوانایی  

 
شب در طول ها را هر دو ساعت آنی با صدای زنگ ضعیف، ساعت: یدگویم  یدلرواه وارتاست»: هارؤیا یدروش ص. 1
و به این صورت است(    ـمربوط است  هاچشم   یعکه با حرکت سر ـ  مراحل رؤیا در خواببسامد زمانی    یراز )  کندیم  یدارب

  های رؤیاست تا  ضبط صدادستگاه    یا   مو قلیک کاغذ  کنار تخت،  مالیم در  عالوه بر نور    ،دارد  یازکه فرد ن  یزیچتمام  
داشته   هامنظم از جهان رؤیااکتشافی    تواندیم  یبترت  ین و به ا  ،کندجزئیاتش از هم بپاشد ثبت  از آنکه  قبل    خود را 
 باشد.  
 : در نظر داشته باشدرا  یبعد  یاساس یهایکتکناندک است الزم است  یدهکه رؤیا را د یفرد: گویدیم وی

 ؛نشو  یدارب یناگهانشکل به .1
گاهانه هیچبه  ای  گونه مالحظهش تأمل کن، بدون هیچ ادربارهباقی بمان، و  با رؤیا    .2 ات که یک از جزئیات زندگی آ

 ؛شودبه جزئیات رؤیا مربوط می
در مجموع  هارؤیا  .3 و    یبند دسته   ییهاهرا  ارتباط تالش  کن  « .ی کن  یداپ  ،هر مجموعه  هایرؤیامیان    ییهاکن 
 ( یتعنا ی، راج54ص : ها)رؤیا
 . 55و  54ص: 1995الشروق قاهره، چاپ اول ناشر دار یت،عنا یراج یگر،دعجایب و  هارؤیا یمعن. 2
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در آن    ید یجد  زیچ  و  است  یقبلتوضیحات    همان  همراهیک برگردان به  فقط  ،دادنیتوضیح 
گاه  از  را شدنش  خارج   وحاصلخیز  ۀ  منطق  آن  وجودتا    ستین   صورتبه   و  کامل  طوربه   ما  یآ

ناممکن    وفوق طبیعی    یامکاناتهای محدود ما، از  عقل از نظر    که  یحال  در  کند؛  هیتوج  یمنطق
 . برخوردار است

پیدا  ۀ  فلسف  به   لسوفان یف  و  سندگان ینو   از   ی اد یز   ار یبس   تعداد گرایش  ناهوشیار«  »ذهن 
ندارم،    اند وکرده باور    شودی شناسان روشن مروان  یهاف یتعر   از  که نقصانی    و  ی ناتوانبنده 
را    یبرا   یمجال مطالبی  نو پذیرش  که    ؛ دهندمیارائه    یفلسفتوضیحات    سندگانیبدهد 

اگر ـ   هاآن   یدرست  زانیم  نشدمحقق که  فرضیاتی هستند  و    هامستند به رؤیاتوضیحاتی که  
،  شودشده استفاده میطبق روشی که در نظریات ثابت  را یز   ؛است  دشوار ـ  نگوییم ناممکن است 

ندارند؛   یلم عدر چهارچوب رویکرد تجربی   از    ، سندگانینو این  از    ی ار یرو بس نیا از   قرار  بیش 
با چنین مسائل غامضی برای رویارویی  به ماهیت متزلزل رویکرد علمی توجه داشته    اینکه 

 باشند، به طرح افکار و فرضیات با ماهیت فلسفی اهتمام دارند. 

از »ذهن ناهوشیار« ارائه کرده    ی موس  سالمه   کتر د   که   استبرداشتی    ختصارا به اس زیر  تباق
 گوید: است. وی می 

گاه    ذهن  تفکر  اصول  از  یکی  ،ی ساز شبیه  و  دی تقل»...     میکردروشن    و  ،استناخودآ
بر    انساندانش    نی نخست   که  میشوینم  زدهشگفت  رونیااز  ؛است  « الهام»  در  آن  ارزش 

گاه قبل    اینکه  کما  ؛باشدبوده    «یساز جادوی »شبیهاساس   گاه    ذهن  ازذهن ناخودآ   بوده آ
  تمدن   بهتعهدش    نخستینخاطر  به،  انسان   در  را  سحر  جایگاههای مذهبی،  اسطوره  .است
گاه بوده  ازهایش  تمامی اسطوره  و، برگرفتند،  دینی  ذهن،    اینیم  گفت  .اند کارکرد ذهن ناخودآ

  افرادی ها  آن  جایبه  و  کندنمی  درک   رامجّرد    صفات،  پیداست   ما  هایرؤیا  از  کهطور    همان
  را آن و فهمیممی  را عظمت ما  .کنندها اشاره میصورت نمادین به آنبه که  دهدمی  قرار را

به آفرینش    شروع  انسان وقتی    ترتیب  این  بهکنیم.  مشاهده می  بزرگ  مردی  صورتبهرؤیا    در
 به  رات  خلقکه این  این   مگرنکرد،    پیدا  آن  با  موافق  چیزیکرد،   کیهانت  خلق  برای  اینظریه

توانمند     دیگران،   و  هایونانی،  هامصری،  هارومیباستانی    هایالهه  دهد.ب   نسبتافرادی 
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گاه»ذهن    وقتی   ولی؛  اندبودهت  خلقۀ  نظری   ایجاد  برای  ها الش ت نخستین   ایآ از  بعد  ن  « 
»ذهن    ها تالش  روش  به  کرد،  وضع  مجرد  نظریاتی  و  نشد  هدایت  علمی  نوین  مسیر  به 

گاه« تکیه کرد تا با نمادسازی نیروهای طبیعی به وسیلۀ افرادی بزرگ، اسم الهه را  ناخودآ
های آن یعنی همۀ صنایع  ادبیات با همۀ شاخه ،هاها اطالق کند، و در ورای اسطورهبر آن

شعر جمله  از  ادبی  ن   زیبای  صورتو  و  گرفت.  ثر  شکل  ساختارسازی  و  تمثیل  و  بخشی 
گاه در ابتدا به این اسطوره  مشغولیت   در   مااگر    شد.  لتدریج مستق ها بود و سپس بهذهن آ

گاهانه استوار  متوجه می  کنیمۀ صنایعش تأمل  هم  با  ادبیات شویم بیش از آنکه بر تفکر آ
گاه یقطر  همان ها،خاطره واستوار است؛  هاخاطره  برباشد   1«.استۀ ذهن ناخودآ

گاه برای تفکر،    که   چیزی  بارزترین  شاید سالمه موسی ارائه کرده است توانایی ذهن ناخودآ
  و استقالل آن در ارائۀ تصاویر و افکار و احساسات بوده باشد، و این یعنی دوگانگی واضحی 

گاه در تصمیم    های تصمیم   از  مستقل  کامالً   هایگیری وجود دارد؛ یعنی استقالل ذهن ناخودآ
گاه؛  گاه  :کند تأکید می  دوگانگی این ، بر خود سخن  در  نویسنده   وذهن آ   از قبل »ذهن ناخودآ

گاه  ذهن   باشد بوده   این   منظور   اینکه  مگرکند،  داللت می  دوگانگیبر    نیز   این   و.«  است  بوده آ
پیدا کرده و سطح    تکامل  و   ارتقا   امور،ۀ  دربار   خود   ادراک  و  تفکراسلوب    در ذهن انسان    که

فکری ابتدایی خود را به سطح باالتر ارتقا داده است؛ به این ترتیب سخن اول خودش را نقض  
کرده است. دو ذهن باطنی و ظاهری، وجود حقیقی ندارند. تمام آنچه انسان ابتدایی با تفکر  

یا به آن فکر می اش احساس می ه سطحی و ساد یکی از مراحل قد کشیدن عقل    ،کردکرد 
صورت  بهـ   نهایت در که دوگانگی  این بشری به جایی است که اکنون به آن رسیده است؛ پس

   کجاست؟  رسدمی معنوی  هاینتیجه  توجیه   بهـ  قهری 

  از  هاخاطره   که توجیه    نی ا   با،  صورت   ن یا   به  افکار   وآمیختن اوراق  هم در   برای   تالش   اما
  اضافه   آن   به نه چیزی    و   کندی م  از ینی ب  را   افکار نه    ، ، چنین توجیهیاستوظایف »درون«  

گاه ذهن    ری تدب  و  افکار   ضمن   در صنایع ادبی همه    و   اتی ادب،  هاخاطره   کند.می ند؛  گیر ی م  قرار  آ

 
گاه، سالمه موسی. 1  . 126ص : ضمیر ناخودآ
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گاه  و   معرفت   بر در نتیجه   بینیم استعدادها، تنها  می رونیا از هستند؛    استوار   عرصه،   هر  در ی آ
ذهن هوشیار    مشخصات   ازهمه    هااین   وشود،  حفظیات شکوفا می   واز طریق مطالعه، آموزش  

 .است

ذهن ناهوشیار    فهم  برایی  ثابت  مشترک   وجوه  بدانیم   تا   است  کافی همین    دارم  اعتقادبنده  
  از   ایناشناخته   و  پنهان   جهت  ان،شناسروان  غالب  اکثریت   میان  در  آن  تعریف   و  دارد  وجود

پتانسیل دایر   ضمن  در   و   دهدمی   نشان  را ذهن   ذهنِی  ۀ    قرار   فرد   خود   در   شدهذخیرههای 
ناهوشیار    توانایی  انسان  ولی؛  گیردمی تولیداِت ذهن  نظرات    ؛ همان ندارد  را کنترل  طور که 

وجود دارد و برخی تأیید و برخی انکار    متفاوتی دربارۀ توانایی ذهن ناهوشیار برای تفکر و تجرید
ـ  ... و  غیبینمادها، امور    یعنیـ   دارند  اقرار  آن  به   همه  که  نهاییگیری  نتیجه   با  ولیکنند،  می

گاه    با   مقایسه  در  باید   ناگزیر  صورت پیشرفته  ، به تجرید  و ، مدیریت  تفکر  توانایی ، از  انسانذهن آ
بپذیرند یا آن را نپذیرند. در اینجا روی این    را   تیجهن   این  چه  باشد؛برتر برخوردار    وو متکامل  

ها به  کند. آن ای است که در نهایت همه را ملزم می کنم؛ زیرا این نکته ناهمگونی تأکید می 
،  ندارند   اقراررساند  می   یاری  العادهخارق های  دانش  وجود ُبعدی الهی که به ذهن )یا عقل( با

  ، ماندی که باقی میانتخابترین  ساده   پس  .توضیح بدهد  را   آن  حصول  که  یابند می هم ن   چیزی  و
  مقید   و   هستند   ناتوانتوضیحش    از   که   را   چیزی   هر ، تا  است  پنهانذهن ناهوشیار    وجود  فرض 

ی شکلبه   را کردش  عمل  طبیعت  و  آن  جایگاه   یا   کند ش  مشخص   را   آن  تا   ندا ه نکرد  قوانینی   به
   .این ذهن یا ضمیر بسپارند  به  کند،  روشن  فهمقابل  و منطقی

ـ    و   است   ناشناخته   کامالً   ایجنبه ـ  اندکرده   بیان  ان شناسروان  آنچه طبق  ذهن ناهوشیار 
اش وجود ندارد و تمام چیزهایی که ارائه شده فقط  العادههای فوقهیچ توجیهی برای توانایی 

نند کوه یخ« است، یعنی  عنوان مثال این گفتۀ فروید که »مابه   ؛ توصیفاتی برای آن بوده است
ذهن    یعنی)  است   تر از آن چیزی است که آشکار آنچه پنهان است )ذهن درونی( بسیار بزررگ 

 است. برای وضعیت ذهن بشری   توصیفیی(، تنها ظاهر 

  وتشخیص داده شود    است  الزم  کهای  ین مسئله تر مهم دربارۀ    توانیممی  چگونهما    ولی
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گاهی حاصل کنیم  گردد معین    ؟ آ

 تِر کوه یخی، در دایرۀ انسان قرار دارد؟  آیا این بخش بزرگ 

یک    از وجه    دو»ذهن هوشیار«    و  طبیعتًا همه به این اقرار دارند؛ اینکه »ذهن ناهوشیار« 
  که   حالی  در؛  کند  اثبات  را نظر    این   که  ندیدیم  واقعی  و  حقیقیما هیچ دلیل    ولی؛  هستند   فرایند
در طول   ها،توانایی آنتمامی  به انسانبودن مند نیاز ،این دلیل و است موجود آن، ضد، دلیل

گاهی  است. خودش  آ

و بررسی آن پرداختیم،    بحث به    گذشته   فصل   در   ، ...اما توجیه آن با سرکوب و بازدارندگی و
همین    نداشت  وجود  هاتوجیهای این  بر ی  دیگر ، اشکال  هاپیشگویی  دارای  هایرؤیا  جز  اگر  و

  موضوع،   پوشش  برای و وافی    کافی   گوهاِی و گفت  و   هابحث کرد و ما را از تمامی این  کفایت می 
  کرد.می  نیازبی

  ولی؛  است   فرورفته  عمیق   کامالً   صورتبه )ذهن(    عقل ۀ  قضی   در  که«  فلسفیماند »بعد  می
  تا پرداختیم  تجربی   علوم   این  به   ما   زیرا کند؛ اضافه نمی   ماهیچ چیزی به تحقیق    آن،   در  ورود

گاه  مسلمات   و   حقایقاز     ابتدا   که   فلسفی  هایطرح   و   هافرضیه   در زدن  ، نه برای پ رسه شویم   آ
،  نتایج   برخی به   رسیدن برای  انشناسروان از  بسیاری  اینکه  به توجه    با ندارد؛   انتهاییلی و دارد 

  چیزی شدن،  دور   جزکار،    این  حقیقت  در  ولی،  اندگرفته های فلسفی را در پیش  راهی از روش
ی  اشتراکۀ چنین  اجاز   ،ه یکدیگرب  یشناسروان  و  فلسفیرویکرد    نزدیکی  است.  نیفزودهها  بر آن

وضعیت    و ؛  باشد بوده    تجربی راه و روش    فاقدرویکرد    اگر  حتی،  دهدمی  بحث   موضوع   در   را 
)علوم مبتنی بر مقایسه و سنجش(    تطبیقی  و  شناسیزیست   علوم  دیگر  وضعیتدر اینجا مثل  

   نیست.

 گوید:می  نگ وی

 تشابه  و...  است  بوده  فلسفه  از  خاص  ایشاخه  یشناس روان  علم  اواخر،  همین  تا  ....»
بر    دو  هر   که   آیدمی  اینجا  از   یشناس روان  و  فلسفه  بین  درونی مبتنی  «  اندیشه»سیستم 
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  نتیجه   در؛  آزمود  را  آن  کامل  طوربه  تواننمی  که  کنندمی  بحث  موضوعیدربارۀ    و  هستند
 1.« نیست ممکن  تجربی،رویکرد محض  اساس  بر آن فهم

  علم،  این   زیرا محدود کردم؛   انشناسو تفکرات روان  اندیشه  بهتنها   را این تحقیق    روایناز
نظ  اثبات  و  نظریات  ارائۀ  به با  و  وراثت،    خصوصریاتش  فیزیولوژی،  علم  تشریح،  طریق  از 

و ِام آر ای و دیگر تجهیزات مدرنی که به دانشمندان اجازه    (EEG) های نوار مغزی  دستگاه
های عصبی جریان دارد بپردازند، به یک  دهد به بررسی آنچه در مغز و اعصاب و سلول می

 . است شده تبدیل علم تجربی

  روح  و  بدن گیرد، و  نی در نظر میعقال برای قوای    متفاوت  نقش  دو  که   دینیۀ  جنب ماند  می
  آنچه  ولی، پرداخت خواهیم دینی دیدگاه   بهایفای دو نقش را بر عهده دارند. ما در فصل آینده 

  دینی رویکرد    دانشمندان از  بسیاری   کهبه این نکته است    اشارهاهمیت دارد    ما  برای  اینجا  در
  و  معرفتی  پرچمدار  عنوانبه   را   روح  وجود  یعنی،  دوگانگیایدۀ    و  برده  کار  به   عقل   تفسیر  در  را 

  بسیاری   که   است ای  نکته   این،   و؛  اندپذیرفته   انسان  در )ذهن(    عقل وجود مادی    با   همراه  عقلی
عصران فروید اند. »یونگ« یکی از هم ها فروید قرار داردـ نپذیرفته که در پیشاپیش آن ـ   هاآن  از

 ه است.بودبعدی در فهم قوای عقالنی یکرد تک کنندگان روو از جمله رد 

 گوید:می  نگ وی

  فیزیکی   سطح  در  را  چیزهای طبیعی اعتراف نکنم و همهاگر به چیزی جز به ارزش   من»
ًا مانع  عمد  یا   امکاسته  خود   بیماران  در معنوی )روحانی(    تکاملو منزلت    نأش  از   کنم،   تفسیر

  چنگ و معنوی    یانروح  تفسیر  بهصرفًا    اگر  و؛  امکرده  ویران و    نابود  را  آنام یا حتی  آن شده
یک   عنوانبهعالم موجودات    در   او  حق در  وام  شده  اشتباهدچار    انسان   طبیعی  فهم در  بزنم

داشته  ستم  طبیعی،موجود   دوره  در  کهیی  هاخودکشی  بیشتر  دلیل  . امروا  های  طول 
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 1.« استبوده  اشتباهات بروز همین  دهدمی  رخ درمانیروان

 گوید: می نیز  و

  آیا   ولی،  دن میر می  هابدنندارد.    جسم  پس  گیرد،برنمی  در  را  مکانیروان )نفس(    اگر»
 میرد؟ چیزی نامرئی و غیرجسمانی هم می

و »روان«، وجود دارند قبل از آنکه   ی عالوه در نظر داشته باش که از نظر من، زندگ به
ـ مخفی  مثل وضعیت خواب یا ُکماو هنگامی که این »من« ـ ؛یاورمبتوانم »من« را بر زبان ب

ـ زندگی و »روان«  ایمهمان طور که از مالحظۀ دیگران و رؤیاهای خود آموختهشود ـمی
ن تجربیاتی قرار دارد، در  مانند؛ پس چرا »ذهن ساده« در حالی که در برابر چنیپابرجا می

رسد؟ جا دارد بگویم من در این خرافه  زندگی ما به انکار روح در زندگی ما در خارج از بدن می
بینم، مگر به مقداری که تحقیقات دربارۀ  گونه لغو و بیهودگی نمیو افسانۀ مورد ادعا هیچ

های گذشته،  انساِن تمدن  اند. اگر به یاد داشته باشیم چگونهوراثت یا غرایز، آشکار کرده
به رؤیاهای و خواب از آنهای خود مراجعه میهمواره  را  تا معلومات خود  ،  بگیرد  ها کرد 

ـ  معرفت  چرا  بفهمیم  آسانیبه  توانیممی و    نفس  به  گذشته  درـ  الهیو حتی  متعالی  )روح 
گاهاینکه گفته شود »وجود مخفی« )  و؛  شدمیروان( منتسب     بسیار   اکاتادر   دارای(  ناخودآ

  حتی   بلکه؛  کرد  توصیف  تواننمی  سرگردانی  و  تحیر  از  کمتر  با  را  عرصه  این،  است   لطیفی
رؤیا ابتدایی  جوامع  و،  حقیقی   است  سخنی و   برایی  مهم منابع    را  هاخواب  و  ها،  معارف 
به این حقیقت  هندی و چینی  های  تمدنمثل    هاتمدن  ترین بزرگ  زیرا؛  دانستندمیها  دانش

عنوان طوری که این منبع را بهبه  ؛اندریزی شدهو بر این پایه و اساس پایه  کنند اعتراف می
و هم برگرفتند  ذاتی  معرفت  و  شناخت  برای  روشی  و  آرامش    زمانراه  و  شفافیت  اوج  به 
ن جایگاه  و  شأن  ما  وقتی  یافتند.  دست  عملی  و  گاهفلسفی  را    آن  و  بریم می  باال  را  اخودآ

می  شناخت  برای  منبعیعنوان  به نظر  در  معرفت  آنچه  و  برخالف    عقالنیت گیریم، 
های مرکب، گمراه و سرگردان  و در تاریکی سایه در ،کند تصور دارد دوست  ما انگیزشگفت

  بیرون   ازـ فقط  نهایت  درـ  معرفتتمامِی    که  باشیم  داشتهباور    داریم  تمایل   ما  .شویمینم
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  سوی به  را  ما  که  است   محتویاتی  دارایُبعد پنهانی    داریم  یقین  امروزحال،    این  با؛  آیدمی
گاهی  در وقتی که  دهدمی سوق معرفتی  1« .داشت  نخواهد نهایتی گیرد،می قرار  آ

پایه باید بدانیم یگانه  از    جدا کند که عقل و بدن، دو وجود  ریزی می انگاری، این تفکر را 
،  صادقه   های رؤیا  وجود توجه به    با   اینجا   در ما    و ؛  هستند   جوهر  یک   ها آنو    نیستند یکدیگر  
هایی  دانش   دارای؛ رؤیاهایی که  کنیممی   ثبت)طرز تفکر(    مکتب  این ه  ب نسبت    را   خود   اعتراض
تعریف  ش میتعریف  مکتب  این  که  انسانی  برای   که هستند   این  نیست.  قابل دستیابی  کند، 

محدود به عالم مادی خواهد بود که    ،آمده از آندست های به قطعًا یک دایرۀ بسته، و دانش 
ۀ تمام  کننددرک   وکننده  کنترل  قوانین،   این   نتیجه   تحت سیطرۀ قوانین فیزیکی است؛ و در 

ی  بیولوژیک   ترکیب ۀ در دسترس برای  عرص  ضمن   در   است  الزم  و  است ی  انسان  تولیدات  و  کارها
  ترکیباین  با  انسان برای  که  دهند ارائه را  دلیلی توانند نمی قطعًا  هاآن . بگیرد  قرار  انسانبدن 
همین    و ،  کند  فراهم  را   معنوی   و   ابداعی  های جهش   حتی   یا   مکانـ زمان  در ی  جهش،  اشیگانه 

  کافی   آزمون،   این   با   مواجهه  درانگار  یگانه   مکتب   این   شکست  اثبات   برای ،  تنهاییبه ،  ناتوانی
 است.

  دینی رویکرد    از به این دیدگاه اعتقاد دارند    که   کسانی  اگرانگاری،  دوگانه   مکتب دربارۀ    اما
نیز    مکتب ـ این  مثاًل روشی که یونگ در پیش گرفته است ـ  نکنند  پیرویانگاری  دوگانه برای  

  پاسخی   دیگر   وضوعاتم  و  آینده  هایپیشگویی   برای  و  بود  خواهد  ناتوان  ،آزمون   این  برابر   در
ای این دیدگاه بروز  بر   تفصیلی  صورتبه   که  است  اشکاالتی  از   نظرصرف   با  این  داشت؛  نخواهد

پر از دانشی دارد    طور که یونگ، دربارۀ ذهن ناهوشیار و اینکه تاریخ باستانِی   کند؛ همان می
دارد؛  است  رسانده  یاری  او  به  انسان  زندگی  طول  در  که نظری  چنین    مکتب   وقتی  اما، 

  آنچه   با   دارم  اعتقاداتخاذ کند، بنده    را   مردمدر میان    متداول  دینیمفاهیم    همانانگار  دوگانه 
 نداریم.  آن بیان و بحث   به نیازی اصالً در نتیجه   و ندارد  تعارضی  کردیم بیانقباًل 
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روانبه  و  مکاتب  این  تمامی  از  اولیهدور  مسئلۀ    به هنوز    جدید های  آزمون   ، شناسان 
گاهی  در  حقیقیمؤثِر    تشخیص  ذهن    آیااین مؤثر    دنبفهم کنند  تالش می  وپردازند  می  انسان  آ

 چیست؟  ناخودگاهواقعیت ضمیر  و  هوشیار؟ ذهن  یا ناهوشیار است 

گاهدربارۀ سهم    را « تحقیقی  هیل  دلن  جان»  اعصاب  علوم   دانشمند    های تصمیم   در   ناخودآ
است کرد  ارائه  ما تشدید    آی   آر   ام  با   تصویربرداری   هایآزمون  برخی  و  1ه  با  )تصویربرداری 

مدت هفت ثانیه قبل از  کند به ی که انسان اتخاذ می هایتصمیم   است   داده نشانمغناطیسی( 
گاهی گاه آماده و اتخاذ شده  ، شروع به کار آ  اند.توسط ناخودآ

تص  بر  پدیده،  این  ندارد  اعتقاد  دلن(  )جان  این محقق  مثل    ایپیچیده   های میمطبیعتًا 
آن    و  منزل   خرید پرسشی    روایناز باشد؛    منطبقنظایر  است کرد  مطرح  را چنین    نظر   به  :ه 

گاه ما  ال آیا ذهن ح  خلبان اتوماتیک قرار داریم؛  وضعیت در   ا در بیشتر اوقاتم رسدمی های آ
 توانند در موقع لزوم به صندلی فرماندهی بازگردند؟  می

امکانایناز بررسی  برای  را  تحقیقات  این  وی  پیش پذیر رو  تصمیم بودن  های  گیریبینی 
تصمیم خود را بگیرند ادامه   هاها انجام شد پیش از آنکه آن ها روی آنافرادی که برخی آزمون 

 داد.

ت  از  قبل  ثانیه  چند  پیشگویی  برای  توانایی  این  مثل  گیری صمیم پژوهشگر »جان«  را  ها 
  بقیه   شود می  انداخته   هاآن  نخستین   وقتی   کهدهد  توضیح می  دومینو   های تکه   از   ایزنجیره 

گیری  تصمیم   مرکزۀ  فوظی،  آخری که این    برسد   آخری  به   تاالزم است    ثانیه   چند   و   دن ریزمی   هم
.  (شوندانجام می   گیری تصمیم  برای   که   مغزیهای  فرایند ۀ  زنجیر   به ای  )اشاره دارد    عهده   بر   را 

  فرد   یا افتد؟  اتفاق می  فردۀ  اراد  از  بیرون  طوالنی،ۀ  زنجیر   این  آیا   :شودپرسشی که مطرح می 
اینکه گرفته    از  قبل  را تصمیم    و  بکشد  بیرون  را   مهره  آخرینمثاًل    و  کند  مداخله  آن  در  تواندمی

 
 www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs  ینشنال جئوگراف»ذهن« ... مستند  یلم ف. 1
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 ؟ کند متوقف ،شود

آزمون  دستگاه وقتی  با  مغزی  ها  نوار  می   ( EEG) های  روشن  شود  مغز  انجام  که  شود 
 : صورت زیر اجرا شدبه  آزمون، . گیردها را در مراحل نهایی بتواند تصمیم میهوشیار، 

به داده می  قراردودویی    بازی یک    در   شخص وقتی    طوری شود؛  روی    را   سبزی  نورکه 
دادن  ای را که در برابرش قرار دارد فشار بدهد؛ با فشار باید دکمه  بیند می   خود   روبروی نمایشگر  

آورد، ولی اگر در حالی که نور، قرمز باشد و دکمه را فشار  این دکمه وی یک امتیاز به دست می
 گیرد.دهد یک شکست محسوب شده، امتیاز منفی می 

اندازه    را   مغز   فعالیت   سرعت   تا   است   نشسته   پژوهشگرشخِص    ، مقابل  در   دیگر   سوی   از
فرد آمادۀ حرکت شده است تا تصمیم    شودروشن می   قرمز  نور   که  زمانی  در  آیا  ببیند  وبگیرد  

بتوان   باید  داشت  انتظار  »جان«  پژوهشگر  اینکه  وجود  با  و  شود؟  حساب  اشتباه  فرد 
با قطعیت پیش تصمیم  را  او به   ، در کبینی  گیری  بوده  ولی  انتظار اشتباه  این  ناگاه متوجه شد 

   کنند.  لغویلی پایانی خ  مراحل تا  را  حرکات انند تو است؛ زیرا این آزمون نشان داد مردم می

  های گیری تصمیم   از   دندهمی   رخ   مغز   درکه    شیمیایی   های فراینداز این آزمایش روشن شد  
  ضمن   در   عملیات   این .  شودمی  منجر   تصمیم،   اتخاذ  به نهایت    در  و  د نکنمی  پشتیبانی   انسان

گاهانهذهنی    فرایندچهارچوب   مؤثرها    با  زیرا ؛  گیردمی  قرار  آ گاههای  محرک   وکارکرد  انه  آ
وقتی    کامپیوتر   که   است  ای شدهریزی برنامه   عملیات   شبیه   حدی   تا   نتیجه   در   و شود  انجام می 

  نیست  درسترساند؛ و  به انجام می  دهد   انجام  را   محاسباتی  های فرایند  برخی  خواهیمی  آن  از
گاهیاز    بگویی   دستوراتی   از  جدا   عملی  یا  گیریتصمیم دارای توانایی    یابرخوردار بوده است    آ

است   کرده   که بوده  صادر  برایش  همان شما  دقیقًا  را  عملیات  بنابراین  شما    ای؛  که  طور 
، وقتی  دهدمی  رخ   ما   برای  که ی است  فرایند دقیقًا همان   این  وای انجام داده است؛  خواسته

و متعارف می به  روتین  امور  برخی  انجام  به    ما ۀ  فظحا  در  چیزهمه  زیرا پردازیم؛  طور خودکار 
صورت خودکار،  شده برای هدایت انسان بهۀ آماده برنامیک    ماننده  مغز  و  است  شده  ذخیره
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گاهی  و  اراده  با   ولی،  کندمی   عمل موقت    طوربه   یاکند    متوقف   را   آند  توانمی انسان    و انسان؛    آ
بدهد؛   ادامه  باشد  الزم  که  هنگامی  تا  راهبری  این  همان  دقیقاً   این   و به    که  است   چیزی  

 ه است.کردتأکید  آن  بر پژوهشگر

 گوید:می  جان 

موانع    یا  مردم  یا   هاماشین  از  ناچاریم  و  کنیممی  حرکتشلوغ    خیابانیک    درما    وقتی»
 برای تفکر به نیاز ما وشوند انجام می خودهخودب صورتبهاین کارها  از بسیاری کنیمپرهیز 

گاه    رفتارهای  این  نداریم.انجامشان   ۀ  روزان  زندگی  درکارکردها    از  بسیاری  برمتعارِف ناخودآ
گاهیتوان  می  وطریقی کنترل دارند    به  ما یِخ    را  آ   به مان  ذهنی  هایفرایند تنها نوِک کوه 

 1بیاوریم.«   حساب

ی دربارۀ کارکردهای ذهن  بسیار   که منجر به سردرگمی غیرعمدی یا عمدی شده است    این
های روتینی که مغز در هر ثانیه بدون  خودی، و برنامه ناهوشیاِر مسئول این رفتارهای خودبه 

گاهی یا دانش انسان انجام می گاه    که کارکردی    یعنی   ؛ انددهد گرفتارش شده آ ضمیر ناخودآ
اجرای  وظیف  که  گیردمی  قرار  ثابتی  هایبرنامه چهارچوب    در  دده   انجام  تواندمی   برخی ۀ 

روالشان را متوقف    توانمیهایی که  برنامه   چه   است؛  آن  به  منوط  روتین،   هایبرنامه   و  دستورات
  های انداممثل کارکرد  ـ   کردمتوقف    را ها  آن  تواننمی هایی که  برنامه   یاـ  همانند مثال قبلی کرد ـ

این کار در طول خواب انجام شود و چه    چه ـ  هااندام  دیگر  و  کبد ،  پانکراس،  قلبمثل    حیاتی 
گاهی همچنان    ولی؛  بیداریدر     بر   احوال  و  هازمان تمام    در  را   هاتصمیم   زمام   تا   دمان  می   باقی  آ

  غیبی  خبرهای   و   هاپیشگویی  های رؤیا  مانند   العادهخارق   امور نتایج ناشی از    ما ا   بگیرد.   عهده 
گاه«    فقط   که  دلیل  این  باوار  نمونه   و ناخودآ همان  ب  ندارد  امکان  دارد،  وجود»ضمیر  ه 

ها برای انجام کارهای روزمرۀ  شده در مغز برگردانده شوند؛ زیرا این برنامه های ذخیره برنامه 
شده  آماده  پردازش ساده  با  مقایسه  در  پیچیده اند؛  در  های  هوشیار  ذهن  که  ای 

می   های دشوار گیری تصمیم  انجام  مرکب  داده و  از  استفاده  نیازمند  و  از  دهد  بسیاری  های 
 

 www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs: یک ئوگرافجنشنال ذهن ... مستند  یلم ف. 1

http://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
http://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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شود؛ زیرا در این دسته از  العاده هم میحافظه یا دنیای بیرون است، که شامل رؤیاهای خارق 
توسط    تواندکه نمی   طوریبه هایی ناشناخته وجود دارد؛  های پیچیده و دادهرؤیاها، پردازش 

گاه« انجام شود؛ مثل      ها از آینده، یا اختراعات. پیشگویی»ذهن آ

»ذهن ناهوشیار«    که  تصور   این  باشوند؛  مهلک گرفتار می  اشتباه  این  در  بسیاریرو  ایناز
  یا، است   یخی  کوه   قسمت ترین پایین ـ  کندگونه که فروید توصیفش می آنـ  یاوجودی مستقل 

 گوید: کند؛ آنجا که میکه یونگ توصیفش می  ایبه آن صورت اسطوره  ،این از بیشتر 

پنهانی    و» ُبعد  بخواهیم  ما  کنیم    را اگر  ی  کل   موجودیک    بگوییم  توانیممیمشخص 
  فوق  و، پیری وی جوان باالتر از    .است که خصوصیاتی از هر دو جنس را در خود دارد بشری

گاهی  واست    مرگ   و   والدتباالتر از     سال ها  میلیون  یا  میلیون   یک   بهش  عمر   کهـ  بشری   آ
  یا خوشبختانه ـ  یولانه است ...  جاودشبه  موجودی  اورو  اینست؛ ازاوفرمان    زیرـ  رسدمی

  ی ایزندگان   یک  ینکم، ا . دسِت کندیم   یزندگ  یارؤ  هوشییموجود در اغما و ب  ینـ ابدبختانه
پنهان ُبعد  آن  در  که  رؤ  ی، کل   یا   یعموم   ِی است  م   یبرا  یاهادر  آشکار  گو  شود؛یما    یا و 

ما نسبت به    ینان اطم  ینکها  رغمیخودش ندارد؛ عل  یاتنسبت به محتو  یخاص   یاری هوش
عالوه ؛ بهیستن یشترنبودِن حشرات ب   یاربه هوش  ینانبا اطم  یسهنبودن آن، در مقا یارهوش

گاهی به برای ما جلوهآ بلکه بیشتر شبیهگر نمیصورت یک شخصیت  یک جریان    شود؛ 
تصاوی از  شلوغ  اقیانوس  یا  گاهی  سطح  بر   که  استهایی  شکل  و  رآبشار    یا   هارؤیا   در  آ

  1.«گیردمی آرام ،ذهن  اختالل هایحالت
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در فصل  آنچه  به  توجه  تقدیم شد  با  پژوهش  این  گرایش   کنیممی  مالحظههای  عامل 
  استقاللی  یا،  مستقل« موجودی است  »ذهن ناهوشیار  که  اعتقاد  این  سمتبه   انشناسروان

   : اند ازعبارت  هاآن  ترینمهم چه بسا  که  است اموری ، دارد نسبی

 وجود رؤیاها  -1

 گوید: می  نگو ی 

مخفی    ...» فکر    و،  دارد  احساس،  زند می  حدس ،  کند می  قصد،  کندمی  درک ُبعد 
  احساس،  زندمی  حدسکند،  می  قصد،  کندمی  درک که    ،؛ درست مثل ذهن هوشیار کندمی
  و   )سایکوپاتولوژی(  روانی  هایبیماری  علم  در   را  آن  بر  کافی   دلیلکند؛ و  فکر می  و  کندمی
 1« .کنیممی مشاهده  هارؤیا  ساختارهای تحقیقات در

مّد کلی  طوربه ـ   اینجا  در رؤیاها  تمام  نیست؛  ـ  بنده  طور  به   ما،  بحث  موضوع  بلکهنظر 
  های رؤیا  بینندمی   مردم  کهیی  هارؤیا  از . نسبت باالیی  است  العادهخارق   هایمشخص، رؤیا

  امور   وها  پیشگویی ساختارهای منطقی و عاقالنه، و نمادها هستند و از    دارای که    است   صادقه
می  هاابداع  وها  دانش   و  غیبی  کردن  گ  این دهند.  خبر  پیدا  گرایش  عامل  رؤیاها  از  روه 

ها را  نوعی آننسبتًا مستقل شده است که به سوی وجود ُبعدی عاقل، منطقی و  دانشمندان به 
ها، افکار،  کند؛ در حالی که بقیۀ رؤیاها، تصادفی هستند و تصاویر، ترس مدیریت و ایجاد می

کنند و محصوالتی  کند منعکس میها فکر می امیال و آروزهایی را که انسان در طول روز به آن 
 کنند در خود ندارند. را که گروه اول تولید می

با آزمایش  شناسان رؤیاها را به روشی قانونمندا وقتی که روان ت ها و  تجزیه و تحلیل، و 
فقط  گیرد  ها قرار می گروهی از رؤیاها که در سیطرۀ این آزمون  ، کنندها با آن برخورد می نظریه 

ها و هیستری  های روانی، اضطرابگروه دوم خواهد بود؛ یعنی رؤیاهایی که در دایرۀ بیماری 
های روانی  ها و عقدههای درمان که بیشترشان مرتبط با بیماری گیرند؛ و قوانین و راهقرار می
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خودشیفتگی، سرکوب، لیبیدو، تداعی آزادانۀ افکار، و   2سادومازوخیسم،  1مانند عقدۀ اودیپ، 
کنند  ها تکیه می شناسان بر آنها و مفاهیمی که رواندیگر مفاهیم هستند. همۀ این روش
می رؤیاها  دوم  گروه  جنبۀ  به  می فقط  این،  و  از  پردازند  بسیاری  درمان  در  گاهی  تواند 

موفقیت بیماری  روانی  ناکام  های  رؤیاها  اول  گروه  توضیح  و  فهم  در  قطعًا  ولی  باشد؛  آمیز 
ها وضع شده  شناختی که قوانینی برای آنبر خالف رؤیاهای روانرؤیاهایی که  ماند؛ یعنی  می

طور کامل خالی از هرگونه قانون یا ضوابطی است که رخداد آن را تفسیر و توضیح  ، به است
 دهد. 

 حافظه  بزرگگنجایش   -2

  . هاسترؤیاهمان   قتی در حقعلت آن نیز و   ؛شودینسبت داده م»ذهن ناهوشیار« که به 
ها و  دهند در بیشتر مواقع به دانش العاده خبر میها، افکار و وقایعی که رؤیاهای خارق انشد

گاهی ندارد؛یابد که انسان از آنمعارفی تعمیم می  اند  مجبور شده ها  همۀ آنبه همین دلیل    ها آ
از  طوری  به   ؛یابد گسترش میبزرگ حافظه    ار ی بسذهن ناهوشیار، در فضای  کنند  تصور   که 

 ذهن هوشیار فراتر است. یهایی توانا
 : دیگوی مُبعد پنهانی  خصوص دریونگ 

  و یابد ...  ها سال امتداد میدر طول ده  کهاست    یفرد نماینگر یک تجربۀ    ،آنو    ... »
دارا    را  شدهانباشته  ی وراثت   عوامل  ازبزرگی    ار یبس   یااندوخته  تواندیم   و  است پرظرفیت    اریبس

  . د ی آیم  هاآن  از  بعد  فرد،این    کهبعد از نسلی دیگر وجود دارد    ینسل   آن،ورای    در  که  باشد
و    ؛شودیمشمرده    یبشر ۀ  گون  زیتما   یسو به  یگام   ش وجود   که  است  ی«عواملاین همان »

 3.«   ...دقیق است  یهاادراک  از ی مشخص نا  تعدادوجود  بر عالوهاین 

 
ابت با پدر را  از رق یکه حس شودیارتباط با مادرش گفته م یپسربچه برا  یعاطفیحس یلبه تما کاویروان ۀیدر نظر . 1
 )مترجم( .آوردیم ید پد
 لذت جنسی از طریق آزار بدنی به خود. )مترجم(. 2
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به    نجا ی ا   در توسط    ۀ حافظپرداختن  رؤیابین  اساس    انشناسروانافراد  همان  بر 
  خصوصبه ـ   آن   یهاه ینظر   و   یروان  ی های مار یب   درمان   زمینۀ   در  که   استهایی بوده  دریافت 
به  طبیعتًا  نیز    نیا   واند،  دست آورده  به  ـیکودکخاطرات دوران    و  یروان  هایعقده  و  سرکوب

دهد، و  پاسخ نمی   اول  گروه  یها رؤیا ازنتایج حاصل    به  یول اختصاص دارد؛   هارؤیا  دوم  گروه
تا حد زیادی  که    یی هارؤیاچه بسا    ندارد.   ها آن  ا ب  ـدور   از   نه   و  کی نزد  از   نهـ   یارتباط  چ یه حتی  

باشند؛   ی هارؤیااند  شدهانداخته  تعویق  به   به   نمادگرا  سیطرۀ  اجبار  پس    ی هاه یفرضدر 
 دادنشان قرار گرفتند. بخواهی و غیرواقعی برای رخ دل توجیهاتی شناسان و روان

  و  ، اعتراف  ها رؤیا  ِی بیغ   ونگر  های آینده رسانیاطالع   هی توج  در  خود  یناتوان  به  هاآن  یول
 . اندبسنده کرده  ،ناشناخته ُبعدی  بر ها تنها به بازگرداندن آن 

گاه»ضمیر  دربارۀ    سخنمادام که   قاّلب آن    بر  هاعلتاسباب و  ۀ  هم آویختن    و  «ناخودآ
گاه»ذهن    آن  و  ؛شود گریروشن  (عقل ذهن )  ی ازگر ی د از ُبعد    دی با ریناگز   ،ابدییم  ادامه   ا ی  «آ

گاه  ت یماه»  م یی بگو   از ای  گوشه   تا   1ضمیمه خواهیم کرد   را   جدا   ی وستیپ؛ بنابراین  است  « یآ
  از   ق یتوف   و  ؛ شود  کامل  ری تصو   د یشاتا    رد یبگ   بر   در داده است    ق یتوف   ما   به  وند خدا که    را   آنچه
 است.  سبحان وندخدا  طرف

  ه یتوج  یبرا   کوانتوم  کی ز یف   و  یکولوژ یپاراسا  در  دانشمندان  کهتوضیحی    اما
  کنند یم  عرضه   هارؤیا  در  دهالعاخارق   یهایی توانا   خصوصبه  و  ندهیآ  به  مربوط  یهایی شگویپ

   پرداخت.  میخواه آن به ـپرداختیم ( عقلذهن ) ی نیدآنکه به دیدگاه  از  بعدـ  پنجم  فصل  در

 
 مراجعه کنید. 1به پیوست . 1



 چهارم   فصل 

 ی ن ی د نگاه    از   عقل 

در انسان    که ، در هر انسان استشده  نهاده ودیعه به تفکرِ   یروین  ، از عقل  منظور»
 1وجود دارد.« من و کافر ؤم ،کردار بد  ، یستهشا

گرفتن  شکل   که  است  شده  ثابت   اکنون  شد روشن    یقبل  ی هافصل   ی ط  که طور    همان  
)  هب  هارؤیا کار    و  (،یعقلیک سیستم ذهنی  اصلی  آن متصل    وهستۀ  این    است.عملکرد 

ذهنی   به  ـ   را   آن  توانیم   و  هاست رؤیا  با   مرتبط   عناصر   ن ی تر مهم   مسئولسیستم  توجه  با 
صورت  ساختن ساختار آن به   و، نمادها،  حافظه  کرد:  خالصهمسئله    سه در    ـقبل   یهافصل
 . هارؤیا ی برا  ی تصادفر یغ ۀشدی ز یر برنامه 

ارائه شدهعلم  دگاه ید سیستم ذهنی که طبق   تفس  ی ناتوان  ، ی  از  را  سائل  موجود    ر ی خود 
 :سه عنصر نشان داده استکم دسِت   قیاز طر  هاالعاده در رؤیاخارق 

  هارؤیا در  که ایشده دفنخاطرات  تا  د نباش  داشته  ق یعم یا حافظه  دی با  ریناگز   هارؤیا -1
حوادث روز قبل و  از جمله  ـ   دن هرچه باشخاطرات    نیو ا   ن باشند،در آن پنها  دنشویم  ظاهر

ناشناخته   ب یغر که    یتا عوضوم  ا ی  ، دورتر  یکم حافظه   اندو  به  مربوط    ا ی  ی خیتار   ی هاو 
گاه    با همه    ـهستند   ی گر یدچیزهای    ا یشده  سرکوب ناخودآ درونی   ا یضمیر  ناهوشیار    ذهن 

 . دنشویم ه یتوج
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طور معمول  به   که   است  ی صفت  ،نمادگرایی  ن یا   و نمادین هستند    اوقات  شتر یب  در   ها رؤیا  -2
نمادها    علت   و   ، هاسترؤیا  با   همراه از  )ذهن(    عقل   در   ی پنهانۀ  ناشناختُبعد    بهاستفاده 

گاهضمیر  ۀ  یفرض  به  گری د   بار  ب یترت  نی ا   به؛  گرددی مباز درونی    ای  ناخودآ ناهوشیار  ذهن 
 .میگردبازمی 

در    -3 اوقات  از  بافت و ساختار    که   دارد وجود    ییرخدادها  ها رؤیابسیاری    و   قانونمنداز 
گاهذهنی    د یبا  ریناگز  وهدفمندی برخوردار هستند     کرده   جاد یا   را ساختار    نیا   درک،   یدارا  و  آ

  الزم   است  پنهان  اوهوشیاری    و  انسانذهن    ازطور کامل  به خصوصیت    ن یا از آنجا که    و  ؛ باشد
ترتیب    ؛ باشد  داشته   وجود   ی گر ید  رگریتدب   ا یهوشیاری    است این  دیگر    هاآن به    ناچار بار 

گاه  ا یگرفتن ذهن ناهوشیار فرض   با  شوندیم  . بازگردندساختار   نی ا  هیتوج  به  ناخودآ

تحقیقات،    که مسائلی هستند    نیتر مهم   ( ساختار  ونمادها    )حافظه،   محور  سه  نیا   پس
  ها رؤیا  جاد ی ا برای    قبول قابل  و  معقول های  علت   وضع  ی برا   ی علم  ی هاه یفرض  و  ها ل یتحل

 . دنچرخیم  آن  حول   صورت خاص، به   العاده(خارق   یها رؤیا)   صادقه   ی هارؤیا  و   ، عام  صورتبه 

  ها رؤیا  ن یا   و   نباشد   مهم   عام  صورتبه   هارؤیاپیوستن  وقوعبه   ی برا   هات ی توج  جاد یا   د یشا
خود را از حوادث و افکار روز گذشتۀ رؤیا  طور معمول تصاویر  باشند. رؤیاها به شده    هیتوج  اساساً 

  راث یم  ا ی  یجمعگرفتن ضمیر  فرض   ازمند یکه نهایی  چنین تئوری به    ب یترت  ن یبه ا و    دنر یگیم
  ا روانی ی  یهااز عقده   یناش  شدۀسرکوب خاطرات    ا یانسان    ییشدۀ ابتدا ره یذخ  میراث  ای   یتمدن

دربارۀـ هستند    یلئ اسم  گرید قباًل  نباشد؛    ـ شدبحث    شان که  در  و  نیاز  تا  نباشد  نیازی  نیز 
نمادهایی  نمادین  تأمل شود؛  رؤیاها  از  بودن  که  آشکار میها  آنتصاویر  که  با حوادث شوند 

 .استتصادفی و آشفته  اغلب، ساختارهایشان و در ارتباط هستند  ک ینزد

  سته یشا   و  شدروشنی انجام  به   ی علم  دگاهید   ازۀ رؤیا  گانسه  ی محورها  قی دق  یبررسبنابراین  
  ی علماز نگاه    (یعقالنسیستم ذهنی )  یول  نیز بررسی شوند؛  ینید   دگاهید  از  محورهااین    است

طور که بیشتر    همان سیستم ذهنی ـ   تفاوت دارد.   ینی داز نگاه    ی عقالنطور کامل با سیستم  به 
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  با   نی ا   و  است   انسان  ی ماددر انحصار وجود    و   بسته ۀ  ر یدا یک    ـشناسان اعتقاد دارند زیست 
یا    به  کهـ   ینی د  فهم    ی مادریغ  و   یروحانمعنوی    عد بُ یک    ( یعقالنآن )یعنی سیستم ذهنی 

 . ستینسازگار   ـدهدیم

صورت  به   هادربارۀ رؤیا  یکنونهای  کاماًل متفاوت برای پرسش   ییهاارائۀ پاسخ با  رو  ایناز
رؤیاکلی،   به   ی هاو  علت ،  طور خاص صادقه  مطالعۀ  پرداخت  به  خواهیم  »رویکرد  که  هایی 

 رفت از این تنگنا تقدیم کرده است. برای برون  ی«نید

  (ی )ملکوت  ی انروح  هاآن   از   یبرخ  ؛ دارد  ی اد یز   ار ی بس  مراتب  ینی د  دگاه ید  از  ی عقالنسیستم   
  ی هاجهان  ای  یاصلۀ  مرتب  سه   بر   ، جداگانه  یمباحث  در   ما  .یجسمان   و  ینیزم  یبرخ  وهستند،  

  را  هاآن  از هرکدام نقش تا د ر کدرنگی خواهیم   لک(مُ عالم  و  ملکوتعالم  عقل،عالم ) یاصل
 . میکن یبررس ی نیدرویکرد  اساس  بر  (ساختار  ونمادها   )حافظه،  گانهسه  مهم ی حورهام در

  اعتقاد   یجسم  و   یانروح  عدبُ   دو  به  برای سیستم ذهنی   که دانشمندان علمی  دربارۀ    اما
وجود دارد    یاله  ومعنوی    و   یبیغ ُبعدی    دارند   اقرار  هاآن  را ی ز   ؛ می ندار   یبحث  هاآن   باما    ، دارند

  صادقه  ی هارؤیابرای  ی بیغ  علت  با   موافق هاآن رویکرد  جهی نت   در ؛ کندیممدیریت  را  بدن  که
 و خواستۀ ماست.  مطلوب همان  نی ا  و ؛ستین  آن مخالفکم دسِت   ای است

 اول: عقل اول )آمسان عقل(   بحث م 

« معرفی انسان اول»  د یآفر متعال  وسبحان   وندکه خدا را    ی ز یچ  ن ینخست   ی، نی درویکرد  
او    ؛الهوت در خلق است   ی انسان، تجل  ن یا   .دیرا آفر مخلوقات    گرید  ،سپس از اوو    کندمی

 است. و یک مخلوق  ، و روح اول ،عقل اول

 : فرمایدی م ناحمدالحس دیس

او  نخستین آفریدۀ  » و  ، عقل است؛  است؛    کلیهمان عالم  اولین عالم روحانی 
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ها  هیچ تضاد و منافاتی میان آن  آنکه   بی اند؛  در آن، در یکدیگر تنیده شده   موجودات
 هاباالترین آن  کهو مراتب مختلفی دارند   درجات آن عالم  داشته باشد. ساکنان وجود 

سبحان  الهوت  عالم  با  علی  تماس  و  محمد  مختص  مقامی  و  درجه  که    است 
 1«.است

تمام    ، ی انسان  عقل نخستین    نیا  منشأ  و  معارفی    و   هاعقل سرچشمه    که   استتمام 
  ی انسان  عقل  به   ی روحان  یعد بُ   ـب یترت   نیا   بهـ   ینیدرویکرد    و  اند،کرده   درک  خدا مخلوقات  

  جهاِن یک  در که است روح همان کندی ممدیریت  را  بدن کهپس آن ُبعد و مسئولی  .دهدیم
  و دست یافت،    هاآن  به   توانیم  که دارد    یار یبس  مراتب  روح  ن یا   و  دارد   وجود   یماد ریغ   گرِ ید
بستگی دارد    ( یاله)معرفت    یمعرفتشناخت و    مقدار  ه ب  مراتب،]دستیابی به[    در  تفاوت   نیا 

توان به آن دست  می که رسدمی  یز یچ نی باالتر   بهآنجا که   تا  ؛برسد آن به تواندیم انسان که
 . است گانهسه  ی هاجهان  ِن یباالتر  که  ،هفتم  آسمان و عقل  آسمانیافت؛ یعنی به 

 فرماید عبارت است از: می  ف یتوص احمدالحسن د یسصورتی که به  عقل  عالم

عالمی کلی است که موجودات   و  ،است باالتر  از عالم ملکوت    ، سوم است  ِم عال  »
گونه  آن   شان منافات و اختالفی وجود ندارد؛ندر میا  واند  در یکدیگر تنیده شده ن  آدر  
 ]اختالف[ وجود دارد.  ملک عالمدر  و ملکوت عالم در  که

  معرفت خت و  شنا   رسیدن، این    از  غرض   و  ،است  عالم  این  به   رسیدن  ،انسان  غایت 
 2سبحان و متعال است... .« خداوند

  امامان   و  رسوالن  و  ایانبوند یعنی  خدا   یایاول  ،در میان خالیق   عاقالناز نظر رویکرد دینی،  
  گیرند. ـ قرار میخودش  مقامبر اساس هرکدام ـ  هاآن  از بعد  مردمۀ یبق  و ، هستند

 
 . 27و  26ص: 1421، چاپ دوم، ی احمدالحسن، انتشارات انصار امام مهد  دیس ،گوسالهکتاب . 1
 . 39 ص: 1424، چاپ اول، یاحمدالحسن، انتشارات انصار امام مهد  دیفاتحه، س ۀرسور یاز تفسای  گزیده. 2
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 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  محمد  حضرت  اول،  عقل  و  هستند   هاعقل  صاحبان  یااوص  و  یا انب  و»...  
 1است.«

  که   یروحتوسط    شدنتأیید و یاری   با   خواهدی م  که  است  ی انسان  هر   ِت ینها   هفتم،  آسمان   و
خاص  به  دارد    هفتم   آسمان  بهطور    معرفت   به   ،شودی منامیده    «القدسروح »  واختصاص 

یابد،    کامل  یقیحق تسدید    ودست  روح   ر یتدب  وبا  از    مردمۀ  هم  .شودیم  کامل  عقل  ،این 
  ه ب  ، مرتبه   ن یبه ا  دنیرس مسئلۀ    یولبرخوردار هستند،    انیمرتبۀ روح  ن یبه ا تگی رسیدن شایس
 . ستینما است و موضوع بحث شرح و بسط  ازمندیکه نارتباط دارد  یار یبسموارد 

 فرماید: یم روح این  فی تعر   در احمدالحسن دیس

  خداوند  برای  را   تش نیّ   بنده   اگر   است.  عصمت   و   پاکی  روح   :القدسروح»
  و  داردمی  دوست  را   او  خداوند  باشد،   او  وجه  خواهان  و   دگردان    خالص  متعالوسبحان 

و    ،کندمی ی خارج  او را به هر خیری وارد و از هر شرّ کند که  ا بر او موّکل می ر   کیلِ م  
 القدس روح   .دهدسوق می سوی مکارم اخالق )واالترین خصوصیات اخالقی(  او را به 
  وبسیار هستند    هاالقدسروح .  است  موّکلش  که است    انسانی   به  دانش  انتقال ۀ  واسط
 2... .« نیستند یکی

به    یافتندست  امکان  ،انسان  به  تواندیم  کهکشد  چنین به تصویر می   را   «روح»  مراتب  نید
شناختی متعارف  زیست   امکاناِت   و   یعیطب   اسباب   با   که   بدهد  ی بزرگ  ار یبس  معرفت شناخت و  

 از  یبرخ  که  را   یا العادهخارق های  توانایی  که  استعاملی    نی ا   و  ،ستیندستیابی    قابل  انسان،
استدی رس  ایمرتبه چنین    به ارواحشان    کهکند؛ همان کسانی  توجیه می  دارند   هاانسان   ؛ ه 

 
 . 158ص  2ج : ق1428، چاپ اول، ، انتشارات انصار امام مهدی، سید احمدالحسنانههای روشنگر پاسخ. 1
 . 118 پرسشپاسخ   ،3، جاحمدالحسن دیکتاب متشابهات، س. 2
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 هرکدام با توجه به ]وضعیت[ خودش. ؛ ایاوص و ا یاول و ای انب خصوصبه 

ما  مطلب    ن ی ا حال که   ارائه م  ی علت  ن، ید   ، روشن شدبرای  ی  دهدیرا  از    ی ک که در آن، 
با   م از مرد یبرخکه  یو معرفت یالعادۀ علمموارد خارق آمدن دست را که به  ی عناصر  ن یتر مهم 

و چه بسا   هاآن از  یک ی صادقه یها رؤیا؛ عاملی که  کندمی ه یتوج اند مند شده تکیه بر آن بهره 
رؤیای صادقه همان    و   ست،هاآن  ِن یتر مهم  راستین«    یهایی شگویپ»که    ستا   ی زیچ این 

طوری که خواهد  به ـ   خی در طول تار بشریت    ریدر مس  یخیدر تحوالت تار   نی و ا   دنشویخوانده م
  ظهور   با  همراه  دیبا   ر یناگز   ،ی معرفت  و  یفرهنگ بزرگ  تحول  گونه  هر شود.  روشنی دیده می به  ـ آمد

مند  بهره  اخالق  و  علوم  و  معرفتمردم را از    که  است  یمرد  آن،  منبع   که  باشد   یاله  یدعوت
  یاله  ی هادعوت   ی راست  ای بر   ی لیدل  عنوانبه   را شاخصه    ن یا   ، ن ید   نکه یا وجود    با   و کرده است؛  

نیز    ی علمدر سطح    بلکهشود؛  محسوب نمی   ینیدیک شاخصۀ    فقط  نیا   است،معرفی کرده  
است؛     چشم   هاآن  از  توانی نم  که   است  یواقع  ییهاتجربه   ای  تجربه  از تمثیلی    را یز مطرح 

  تکامل   ا ی  فضا  به  رفتن  ای  یصنعت   قالبانوضعیت این تغییرات بزرگ، مثل وضعیت    ؛د یپوش
  بوده   ششاهد  ت،ی بشر   خی تار   در  یعلممحافل    که  است  یعلم   یهاجهش   گرید   ای  یپزشک 
دور از  به   و  ، شود  برخورد  سطح  در نیز در همان    یانسان  یهاجهش  ن یا   با   است  الزم   پس   است؛

 . میکن ن رها  را  گر یدابعاد  و م یر ینگ تنها یک ُبعد را در نظر  ،ی علم انصاف

  است  علمی  همان  آیا  پرسیدم:  علم  از  اباعبدالله  از  گفت:،  است  شده   روایت  حمزهواب  از
  از   و   خوانیدمی   را   آن  و   ستشما  نزد   « کتاب»  در   یا  ،گیردفرامی  مرداندهان    از   را   آن  م عالِ   که
گاه  آن   متعال   خداوند  سخن   این  آیا  هاست.این   از  باالتر  و  برتر  موضوعاین  »  :فرمود  شوید؟می  آ
ِلك    :اینشنیده  را  ذ  ک  ا  و  ْین  ْوح 

 
ْیك   أ ا  ِمْن  ُروحاً  ِإل  ْمِرن 

 
ا أ ْدِري  ُکْنت   م  ا  ت  اُب  م  ال اْلِکت  اُن  و  یم    و) 1اأْلِ

دانستی کتاب چیست  م در حالی که تو نمیکردی   وحی  تو  به را  خودمان  امر   از   روحی  چنین این

 
 .52: شوری. 1
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 1« (.و ایمان کدام است

ی  سطح معرفتبرحسب  در هر مرحله و    ، ابدیارتقا  ها  به آن  تواندی که انسان ممراتبی    نیا 
 تعلق دارد. کنندۀ انسان  ر یتدب ( یها)روح  روح  ه ب انسان،

 یامبران در پ  ،جابر  یا »  . به من فرمود: یدمدربارۀ علم عالم پرس   ر: از امام باقیدگو  جابر
ای روح قوت و روح شهوت.    ، یاتروح ح   ، یمانروح ا   ،القدسروح وجود دارد. روح   یا پنج و اوص

دانند. سپس فرمود:  یم  ستهخاک    یرز تا  عرش    یرز را که از  القدس آنچه  روح   ا بها  آن ،  جابر
ث م، دچار  روح  چهار   ین ا   ، جابر  یا  د  و    شودیمدچار لهو  القدس که نه  مگر روح   ، شوندی دو ح 

 2«.شودسرگرم می نه 

کنار  وگوشه   در  آنچه   به   نسبت  امام   علمدربارۀ    صادق  امام  از   : یدگو   عمر   بن   مفضل
ندازی رویش است  ،اشخانه   در  امام  که  یحال  درـ   شودمی   واقع  ینزم   یشانا   یدم.پرسـ  و روا 

آن    اکه ب   یاتروح قرار داد. روح حپنج    یامبردر پ  یتعالومفضل! خداوند تبارک  یا »فرمود:  
کند. روح شهوت که  یو تالش م  یزدخی آن برم  ارود. روح قوت که بیباال م  وکند  یحرکت م

م  ا ب با  یخورد و می آن  و  ا ی م  یزش آمل  حالراهاز    زناننوشد  روح  ب  یمانکند.  ا   ا که    یمان آن 
ب روح و  ورزد.  یآورد و عدالت میم پ  االقدس که    یامبرپ  یکند. وقتیرا حمل م  یامبری آن 

  ، شودی غافل نم  ،خوابدیالقدس نم . روح شودی القدس به امام منتقل مجانش گرفته شود، روح 
نم نمی و    شودی سرگرم  که   کند.بازی  م  ،خوابندیم دیگر  روح    چهار  در حالی    ، شوندی غافل 
 3« .یندبیم القدسروح امام با  و   کنند؛ و بازی می  شوندیسرگرم م

دارد    یا مرتبه همان    به   ،یمعرفت  یعقل  مراتب  آن  به  دنیرس  پس   در   انسان  کهبستگی 
  انیب   کههمان طور  ـ   هفتم(  )آسمان  عقل  آسمان  و  ،رسدیم   آن  به  هاآسمان   در  خود  یارتقا

 
 . 266ص   18ج : االنوار، عالمه مجلسیبحار. 1
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  است  « همان یقیحق  عقل»  و   ، دارد  وجود   آن  به  دن یرس  ی آرزو   که   است   یز یچ   ِت ی نها  ـم یکرد
  د ندار   وجود؛ به این معنا که مراتبی برای معرفت  است  «عقلۀ  یسا»  است  آن  از  ترن یی پا  هرچه  و
اتصالی که این مرتبه با آن روح دارد   و  کندی متسدید  را   آن که دارد  یروح ، یمعرفتۀ مرتب هر  و

ـ  القدس در آن داشتن روح سبب وجودبهـ   هفتم   آسمانسطح ادراک در    از نوع »تدبیر« است. 
از آنپایین ۀ  گانشش  ی هاآسمان  از  باالتر  اریبس   صورت به در آسمان هفتم،    عقل.  است  تر 
وجود    عقل ۀ  یسا   ، ششم  آسماندر    امانیز مراتب بسیاری هم دارد؛    و   دارد  وجود   کامل   و  یقیحق

در نتیجه    و  ،ابد ییم  کاهش  یعقل  سطح   بی ترتهمین    به   و  ؛ ست یندر آن    یقیحق  عقل  ودارد  
آسمان  دیگر  در  باقی هرچه  پایین هاِی  برویم  مانده،  گاه  سطح  و  ادراک  سطح تر    تر کم   یآ

 .شودیم

 : فرمایدمی  احمدالحسن دیس

  کلمات   مؤمن  انسان  هر   و؛  است  روح  همان  ،قلبفهمد؛ و  می   قلبش  با  انسان»
وجودی    دوم  آسمان  در  فقط  که  کسی  .کندحال خودش درک می  با  متناسب  را   خداوند

  به   و،  دارد وجودی    سوم  آسمان  در  کهکسی است    آن  از کمتر    فهمش  و  درک  دارد،
 1.« ترتیب همین 

های  پرسش  به  که  دهدی م  ارائه  را درکی    ،ی نید رویکرد    می فهمی متقدیم شد    آنچهبا توجه به  
  ت یواقع  با صورت سازگار  توضیحشان به  از   انشناسروان  کهـ   گانهسه   عناصر شده توسط  ایجاد 

  عد بُ به این ترتیب، با    ، هارؤیا در  العادهخارق   عد بُ   ن یا   و   ؛دهدیم   پاسخ اندـ بوده  ناتوان قتیحق  و
می   و  ؛شودیم  ه یتوج  یانروح تقدیم  دین  توسط  توجیه    شودآنچه  از  نیز  تجربی  سطح  در 

 برخوردار است. 

  ؛ ستین   هاافسانه ها و  جنس اسطوره  از   که  کندی م  نقل  یق یحق  ییهاداستان   ما   یبرا   خیتار 
  مناطق  از   و  مختلف  یهافرهنگ   از   و  متفاوت  یزمان  هایدوره   از  ی ملموس یهات یواقع  بلکه
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پیشرفت    و   حوادث  ر ییتغ  در  برجسته   ینقش  که  است   یاد یز   ار یبس  افراد  از   ،متفاوت   ییایجغراف
تمام افراد در    از   باالتردر زمان خودشان و حتی    د دانشمنعالم و    هاآن تمامِی    و   ندا ه داشت  امور

بوده  خودشان  علی زمان  تحصیالت  اند؛  اینکه  یا  بود  ی بیغ   ا ی  ،ناشناخته   هاآن  ِی علمرغم  ه 
  رسوالن  و  ایانب  ،هان یا از طرف خداوند سبحان بوده است.    دهندگونه که خودشان نسبت می آن
  پروردگار  به  هاآن   انتساب  بزرگ،موهبت    نیا شدنشان به  متمایز   سبب  و  ، هستند  خیتار   طول  در
 . است بوده  می عظ القخ

  نظر  از نامتعارف    و   ناشناخته  یروش  با   علوم،   ندنکیم  ثابت   ی تجرب  نظر  از   حوادثاین  
 شان ی نف  ا ی   ب یتکذ  کههستند    متواتر   و   اد یز قدری  به   حوادث  ن ی ا تحصیل است.  قابل   یک یولوژ یب

  کند   اثبات  تاکند  تقدیم می   ینی درویکرد    که  است  یمهمجمله شواهد    از  نی ا   ونماید؛  می  دشوار
  است   یبزرگ  پروردگار  یدارا   و  راندیم  حکم   آن  بر  یمتفاوت  نی قوان  که  دارد  وجود   یبی غا  جهان

به   که را  با  بشریت  نامحدود  می   معارف   و  علوم صورت    را   جهان   آن  توانی نم  ورساند،  یاری 
روشن    ،ل یدل  باطوری که  ؛ بهکرد  ر یتفس  ا ی  ل یتخ  ، یتجرب  یعلم  سطح   در   ی حت  ،ی ماد  صورتبه 

  ی هاعرصه   در  را   خود  معارف  و  دانستندیم  ادیز   اری بس  دیتردی ب  ،هاتیشخص   آن  است  شده
 بستند. به کار می یزندگ گوناگون

  جامعه   مشکالتۀ  هم  رفتندیپذ   ورا بر عهده گرفتند    مردم  ِی هبر ا ر   رسوالن  و  ای انب  نیا 
در اختیار داشتند،    فرده بمنحصرطور خاص و  به   که   یعلوم  و   هاموهبت   و  های ستگ یشا   با   را 

نیازمند    هاآن   علوم  و  هابه آن  دیگران  کردند  ثابتگری،  تصدی   نیا   با   هاآن  و   ؛کنند  درمان
  ه یتوج  ی برا تبدیل شد که آن را    ی نید   فکرت  صاحبانبرای    ی لی دلبه    ن یا در نتیجه    هستند؛ و 

  ارائه  کند یم  کمک   جهان ن یا   در  را   انسان   که  یروحان  و  یربان  و  ی بیغ   بانی پشت  و  یحام  وجودِ 
  د.وجود ندار  ش تأثیر  انکار امکان طوری کهبه ؛ دهندیم
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   عقل ۀ  ی سا   : دوم   بحث م 

به کسانی    شد  مشخص  که شدۀ قبلی است  گفته   یعقلۀ  مرتب  از تر  پایین   ، یعقلۀ  مرتب  نیا 
  ؛ هستند  امامان  و  رسوالن  و   ای انب  معموالً ها  این   و  اندده یرس  کامل   عقل   به   که اختصاص دارد  

کم  دسِت   ای   هستند  مشترک  مردمبیشتر    عقل(ۀ  ی)سا   ترن ییپا   یعقلۀ  مرتب  نیا   در  که  یحال  در
 . رسندیم آن به  خود  یندگز  ی هادوره بخشی از    در

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  نْفس  همان  یا  عقل،   آن  از   اییه سا   هستند،   مشترک   آن   در   آدمی بنۀ  هم  آنچه   اما»
 1.« یقیحق عقل نه   ،است یانسان

که انسان در همۀ    شودیاطالق م  یا مرتبه به  و    یسطح معرفت  هب  «، عقلۀ  یسا»اصطالح  
  انی روحنیز همچنان    مراتباین    یول  ؛ ابد یی تا آسمان ششم به آن ارتقا م  ی ملکوت  ی هاآسمان

می  ارتباطمانند  باقی  ماد  یو  جهان    ناِم به   یروح  میدانست  آنکه  از  بعد  و  ؛د نندار   یبا 
  ، کندی متسدید   و ر یتدب   را  انسان و است  هفتم  آسمان  مخصوص  که وجود دارد  «القدسروح»
وجود    مخصوص  یروحنیز    ـ ملکوت(  )عالم   یعقلعالم    نیا   دریعنی  نیز ـ   نجا ی ا   در  می بدان  د یبا

این    و  ؛کندی م  ریتدب   و  استوار  گانه،سه عوالم    از  مرتبه  نیا   به  دنی رسهنگام    را   انسان  کهدارد  
« است مانی ا   روح روح،  آسمان  «  به همۀ  م  ی ملکوت  ی هاو  دوم شروع  آسمان  از    د نوشیکه 

]روح   وجود دارد.در آن  مانیاست که روح ا  یا مرتبه ترین پایین،  اختصاص دارد. آسمان دوم
در   پا ایمان[  به  را    ، رسدیم  ان یآسمان ششم  انسان  را حرکت    ،دهدی م  یار یمعرفت  با  و  او 

  د.کنی م ریتدب  را  ش امور  و ،هددیم
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 فرماید: می  احمدالحسن دیس

برا   ینا   حقیقت» با  ،باشد داشته    یقیانسان روح حق  ینکها   ی است که    یدحداقل 
بهشت    یناول  ،آسمان دومزیرا    ؛ باشد  ی داشته در آسمان دوم ملکوت  ی بهره و وجود

 .«است یملکوت

 فرماید: و نیز می

که    یا ینه از آاست  عبارت    یعالم ماد  یننفس در ا   ینو ا   دارد  یسنفْ   ،یهر انسان»
ا  روح   یمانروح  مو  ُمنعکس  آن  در  که    دارد روح    سه  ،نفس   ین ا   . شوندی القدس 

  ها حرو  این  از  هرکدام  و  ؛شهوت روح  وت و  ق  روح  ،حیات )زندگی( روح    :ند ازا عبارت 
شده، و عامل انجام    دهیبه این سو جهت   این نظر کهاز  است،  همان نفس انسان  

 1این کار است.«

  عقل این ]سایۀ عقل[    یعنی  ؛کندی م  ریتدب  را   هاآن  ورا درک    خود  امور  ،عقل ۀ  یسا  با  انسان
  ل یدل   نیا   به   و  ، است  آناز    ایه یسا صرفًا    و  عقل از    یر یتصوفقط    بلکه   ، ستین   یقیحقکامل  

گاه  و  ادراک  امکانشود که  به آن اطالق می   عقل   ی ازر یتصو  ا ی  هیسا اصالح   کامل را به    یآ
های ذهنی را  تواناییاست که آن    ییهانفس  تی محدود  دلیلبه   ن، یدهد و ا ی موجود زنده نم

 کند.تامین می عقل   ن یا برای 

  به این سایه    و  ؛ کافر  چه  ومؤمن    چه  هستند؛ برخوردار    «عقلۀ  یسااز »  آدم  فرزندانۀ  هم
  را   آن   یرها یمتغ  با تعامل    ومحیط    با   تعامل   و  ادراک   واکتشاف    یبرا   یکافهای  توانایی   هاآن
 دار شود. عهده هاعرصه ۀ هم در  را زندگی   رشد و استمرار  که  دهدیم یا گونهبه 

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  ، ندارد  عقل  از  ایبهره  اگر  است   کافر  کهی  کس  آن  بپرسد:   کسی»... ممکن است  
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  اختراع  را   پیشرفته   ارتباطی  تجهیزات  و   هواپیما   نظیر  هاییتکنولوژی   تواندمی   چگونه
  شد.   پرسیده   داد  انجام   معاویه   آنچه   از   صادق  امام  ابوعبدالله  از   پاسخ:   ؟!کند

شیطنت  این  »  فرمود:   ایشان و  شباهتبود  نیرنگ  عقل  به  عقل    ، دارد  که  اما 
  نْفس ،  بهره  و  نصیبو این    ؛دارد  ملکوت   عالم  از  ایبهره   و  نصیب  انسانی  هر  1« .نیست
قوۀ ادراک یا  همان   ، سایه  ایناست؛ و    عقل  برای   ایسایه   و  مثالی  صورتی  که  اوست
 2ها کاشته شده است.« بهشت است که در  ایناطقه 

ۀ  کنندر یتدبکه    ، عقلۀ  ی سا   ی عنی  ؛ است  « عقلۀ  یساوظایف »  از  انسان   بدنبنابراین ادارۀ  
  نفس   اگر   و  ،ردیگیم  قرار  آن  بر   ه یسا  آن  که  است  ینفسپایۀ    برکامل    طور به   ،است  انسان

  در  ن یقوان و  است واژگونه    هم   شر یتدب  و واژگون خواهد بود    هم   عقلۀ یسا   باشد، واژگون شده  
  امور   ب یترت  ن یا   به   و   ودشیم   حق تبدیل به    باطل   و   ، باطل   تبدیل بهحْق   و  ، شودیمرو  وزیر   آن
عکس آن    و  ؛ ندی بیم  نور   را   یک یتار   و  یک یتار   را   نورچنین انسانی    و  گرددیموارونه    انسان  آن

یعنی    ، انسان  هدف   یسو به  ارشادکننده   و  گر تی هدا   عقل،   یواقع ۀ  ی سا  ؛ یعنی است  درست نیز  
 . است عقل  عالم به  دنیرس

در بدن    یوانیروح ح شود  از او خارج می   انسان   روح  یوقت»است:    ت یروا   الحسنو اب  از
نیز به همین صورت  در خواب  . روح عقل استشود  خارج میاز او    که   چیزی و    ، ماندیم  ی باق

اسلمعبد   «است. خدا   یالغفار  » ی م  ل عزوج  وند گفت:    مرگ   در   را   هانفس   خدا فرماید: 
  که به نظر شما به این صورت نیست    ای آ  . «مشخص  زمان  تافرماید »می   که   آنجا  تا   « ستاندیم

و هرکدام   داردیت نگه مخواسکه    را   هرکدامپس    گردد؟یبازم  او  یسو به  خواب  در  روحهمۀ  
  ؛رودی او م  یها به سو عقلفقط روح  »  فرمود:   ابوالحسن  ... فرستد؟ی خواست بازمکه  را  

  یروح  ، برسدفرا س  نفْ   مرِگ   یوقت  یول  ؛شودی در بدن است و جز با مرگ خارج نم  اتیاما روح ح
گرف است  آن  در  عقل  زندگ  .شودیم  ته که  روح  م  یاگر  م  شدیخارج  و حرکت  ی بدن  افتاد 
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ها  و آن)اصحاب کهف آورده است:    دربارۀ را در کتابش    یمثال  باره   ن یدر ا   وند و خدا   ،کردی نم
م چپ  و  راست  به  حرکتآن  یهاروح   ینیبی نم  ایآ  (.میگردانیرا  با  آن ها  در  باقی  هایی  ها 

 1« ؟هستند

  را   هارؤیااست که طبیعتًا   تفکر ۀ  کنندر یتدب  همان  عقلۀ ی سا  شودیمروشن    اکنونبنابراین 
طور کامل  به   ـبدن   امور   ری تدب   جزبهـ   زیچهمه   از   انسان  آن،شدن  خارج   با   و  ،ردیگی دربرمنیز  
  روح   به  منوطاست    یامر   ن یا   و  ،داردی م  نگه  اتی ح  دی ق  در  را   انسان  ت،یفعال  ن یا   و  ؛ماندی بازم

 . اتیح  روح ا ی یوانیح

)ذهن(    عقل   نقش  که   استموجودی    انسان،  روح  :میرسی م  آن  به   که  یا جه ی نت
  عقلهمین    انسان،   ت یهو  م یی بگوتوانیم  دار است و حتی میرا عهده   انسان  در کننده  کنترل 

 . دهدیشکل مرا در انسان ان کنترل ُسک  ـیکل تقریبًا  شکلبه ـ  که است  یپنهان

خداناباور دنبال  شناسان  روان توسط  را که    )سرقت( ی  فکر به این ترتیب علت این استعارۀ 
  پنهاِن ُبعد  که  اند  گرفته را فرض  »ذهنی درونی«  وجود  ها  شویم؛ اینکه آنشود متوجه می می

»ذهن درون« یا »ذهن ناهوشیار« یا »ضمیر  و آن را کشد به تصویر میاز عقل را   ایناشناخته 
گاه«   ا   دند ی نامناخودآ گاه انسان از توانایی    نی و  با ذهن آ   ی و برتر   تر شرفته یپ ذهن در مقایسه 

پس  .  با روح است  یمواز طور کامل  به   ه یفرض  نیا برخوردار است.    د یو تجر   ر یدبتفکر و تبرای  
اقرار آن  یلی دل  ، هیفرض  نیا  ُبعد متافیزیکی  هاست که  بر  دارد که کارها  یعاقل یک    ی وجود 

  ب یبه وجود غتا کند  ی نمکمک ها  آن به  ، گریز زدن  نیا   در حالی که  ؛کندی مرا کنترل  انسان  
بیش از پیش   که دهد ی قرار میندی  اموقعیت ناخوشها را در آن چه بسا بلکه  ؛ کنند اقرار و روح 

روشن شد عالم    ی نید این طرح دقیق  که از    یدر حال  کنند؛ پیدا نمیرفت از آن  برون   ی برا   یراه
  درون بدن»ذهن پنهان« در  که فرض وجود    را   ییها همۀ خَلتمام جزئیاتی که دارد،  روح با  

اشکاالت  منجر به    ر یناگز »ذهن ناهوشیار«    ی عنیفرض    نی ا   را یز   ؛کندی م  ر پُ   گذاردی م  ی برجا
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باقکه بسته و بدون راهشود  می  یمفصلو    ار یبس ها  آن  ن یتر برجسته   د یو شا  ؛ د نمانیم  ی حل 
  ا)فرهنگ عامه( ی   یمل  راثیم  اها و آرزوها« یبه »خواسته   هاباشد که در بازگردان آننمادهایی  
  ن یا به  ی نید رویکرد که  ی؛ در حال شدنداشتباه نهایت به »ذهن ناهوشیار« دچار و در نظایر آن 
به  برنامه   قی دق  یشکلجنبه  رویکرد  و  پرداخته  شده،  ی ز ی ر و  هم   یتجرببا  دارد.  نیز  خوانی 

از رؤیای ب  یهاتجربه    آن،  از   بعد  و  دنشوی م  ریتفس   و  د ندهیم  رخ  و  انده که رخ داد  هاشمار 
دقیق  به    یها رؤیا  یعنی  ؛استرویکرد    ن یا   تیموفق  بر  یتجرب  یلی دل  ،د نابیی م  تحققطور 

بوده   و  قانونمند  و  یاله  یوح  ،صادقه اینجا    که  کندیم  اشاره  مکتب،  نیا   واند؛  هدفمند  در 
به    ها رؤیاواقعیت    ای بر   یتجربشواهد    اثبات  در   که   است  ی گر ید   عنصر»تأویل«   توجه  با 

 .کندی م یبانیپشت  ی نید رویکرد  از  ،دیدگاهی که دارد 

حوادث  میی گویم  یوقت که  تکرار  می  ها رؤیای  تبدیل  واقعیت  به    یتجرب  یلیدل  ،کندرا 
  از   کنندی م  تصور  منکران که  یسادگهمین    به ای   گذشت  آن  از  توانی نم  که شود  محسوب می

  رخ   ینی مع  ریتفسبر اساس    هارؤیا  تحقق   کرد  میخواه  اثباتبه این ترتیب    ؛دی پوش  چشم  آن
اثبات است   یمحور ۀ  نقط  ،ر یتفس  نیا   و،  داده ا   لیوأت  ای  ریتفس  را یز   ؛در  و    ،نجایدر  ملموس 
  ؛ندارد راه  در آن    یا شبهه   که شک و است    یقطع  یتیاست و واقعبررسی دقیق  شمارش و  قابل 

ضوابط،    و   ن یقوان  ن یا   و   ،ند نکی مرا کنترل    آن  که دارد    یوابطو ض  (نمادها )  ن یقوان حتی  بلکه  
روی رؤیاها سرآمد    ن یآن قوانسازی  پیادهو رسوالن را دارد که به    ایانب   ی عنی  ش خود  ندانشمندا 

  1به ارمغان آوردند؛   ما  یبرا   را   ـگاوها   یها رؤیامثل  ـ   ایتکرارشونده و    زیانگ شگفت   جی و نتابودند  
 

خدا   یامبرآن ناتوان شدند. در آن زمان از پرمزگشایی کنندگان از یر فرعون مصر تکرار شد و تعب ای که بر  ییرؤیا. 1
  ی سالنجات ملت مصر از خشک   ی برایسبب  ین،و ا  ،کرد  یرپادشاه تفس  یبراو ایشان نیز آن را  خواست    یاری  یوسف
ِلُک ِإنِّ و  قال   :  فرمایدتعالی میحق  ساله بود.هفت   یو قحط رات ِسمان    یاْلم  ق  ْبع  ب  ری س 

 
ُکُلُهنَّ أ

ْ
أ ْبع     ی  ْبعا ِعجافا و  س  س 

ر    خ 
ُ
   یا  یاِبساتُسْنُبالت ُخْضر و  أ

 
اأ ه  ال    یُّ ْفُتون  اْلم 

 
ءْ   یای  ُرءْ   یف  یأ ْعُبُرون    یاِإْن ُکْنُتْم ِللرُّ و  *  ت 

ْ
أ ْحُن ِبت  ْحالم و  ما ن 

 
ْضغاُث أ

 
 یِل قاُلوا أ

ْحالِم ِبعاِلم
 
ذ * ین  األ و یو  قال  الَّ

ْ
أ ُئُکْم ِبت  بِّ ن 

ُ
ا أ ن 

 
ة أ مَّ

ُ
ْعد  أ ر  ب  ک  جا ِمْنُهما و  ادَّ ْرِسُلوِن  یِلِه ن 

 
أ   ُیوُسُف  * ف 

 
اأ ه  دِّ  یُّ ْفِتنا ف یُق الصِّ

 
ْبِع   ی أ س 

رات ِسمان   ق  ُکُلُهنَّ ب 
ْ
أ ر     ی  خ 

ُ
ْبِع ُسْنُبالت ُخْضر و  أ ْبعا ِعجافا و  س  لِّ   اِبساتیس  ع  ُهْم    یل  لَّ ع  ی الّناِس ل  ْرِجُع ِإل 

 
ُمون   أ ْعل  ُعون    *ی  ْزر  قال  ت 

ْبع  ِسن ُروُه ف  ین  س  ذ  ْدُتْم ف  ص  ما ح  بًا ف 
 
أ ل  ید  ُکُلون    یالً ُسْنُبِلِه ِإاّل ق 

ْ
أ تیُثمَّ    *  ِمّما ت 

ْ
أ ْبعا ِشدادا    ی  ْعِد ذِلک  س  ُکْلن  ِمْن ب 

ْ
أ ْمُتْم    ی  دَّ ما ق 
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همان    قاً یدق   ن یا   و  ؛ کرد  انکار  یعلم  و  ی آمار   ، یخیتار   نظر  از  را   هاآن  توانی نمطوری که  به 
می   شدهثابت   یهاه ینظر   عنوانبه   ی تجرب  علم   که  است   ی زیچ نظر    همه   در   وگیرد  در 

 . کندی متکیه   آنکاربردی  جینتا   بر یزندگ  یهاعرصه

  کلمات   ی معنۀ  هم  و   ست ین  ما   ی هاۀ رؤیاناشناخت  زبان ۀ  ترجم  جز   ی ز یچ  ، تعبیر رؤیا   پس
البته طرف دیگر    و)  دندار   ییهاداللت   و  یمعان  ، صادقه  یهارؤیا   درنمادها    .گیردمی   بر  در  ا ر آن  

  یالگو   و  دنباش   یتصادفر ی غ  و  قانونمند  ،یمعان  نیا   که  یزمان  تا  ونیز به این نکته اقرار دارد(  
داشته    داللت   و   یمعان   با   د ی مف  یهاجمله   و روشن     را   آنکه    است آن    درست ،  د نباشصریح 

 . م یبنام کنیم« درکش نمی  که ناشناخته  ی زبان»

زبان    ن یا و واژگانی که    ی نمعااز تمامی    دیمترجم با   ن یا   و  باشد   داشته   یمترجم  دی با  زبان  نیا 
گاه باشد   . هیچ مشکلی در شناخت آن نداشته باشد طور کلیبه و در خود دارد آ

دهد  یرا نشان نمسویی مطمئن وقطعًا سمت   ،زبان ناشناخته   نی مترجم از ترجمۀ ا  یناتوان
  از  که  است  یز یچ  همان  قاً یدق  نیو ا داشت،    نانیاطمبه آن  و  کرد  اعتماد    بر آن  توانیو نم

گاه  یمترجم  شهیهم.  دهدیم  رخ  و  است  داده  رخ  امروزبه    تا   قبل   سال  هزاران برای    موفق  و  آ
دارد    هم ناموفق    یمترجم  و  ، هست  زبان   آن زبان  از   کهوجود    را   کلمات   یبرخفقط    این 

 
ُهنَّ  ل ل  تیُثمَّ  * ِمّما ُتْحِصُنون   یالً ِإاّل ق 

ْ
أ ْعِد ذِلک  عاما ف ی  ْعِصُرون   یِه الّناُس و  ف  ُیغاُث  یِه ِمْن ب  پی در در پی : پادشاه گفتو ) ی 

خشک را مشاهده   ۀسبز و هفت خوشۀ خورند، و نیز هفت خوشبینم که هفت گاو الغر، هفت گاو فربه را میخواب می
تعبیر  است و ما به    یشانپر های  خوابگفتند  .  خوابم نظر دهید  ۀدانید دربار کنم؛ شما ای بزرگان! اگر تعبیر خواب می می

من  :  گفت  ، که آزاد شده بود و پس از مدتی ]یوسف را[ به یاد آوردآن  ،از آن دو زندانی  های آشفته دانا نیستیم.خواب
گاه  یقیناً  گوی، دربارۀ ]این خواب  ای یوسف، ای مرد راست  پس ]مرا به زندان[ بفرستید.  ؛کنم می  شما را از تعبیر آن آ

یدۀ دیگر به ما نظر  ک [ خشخورند، و هفت خوشۀ سبز و ]هفت خوشهها را میالغر آن   [[ هفت گاو فربه، هفت ]گاوکه
گاه شوند.  ؛سوی مردم برگردمده، تا بهب   ید آنچه برداشت کردپس هر  ید؛کار یطور معمول مت هفت سال به گف  باشد که آ

ها[ آید که آنچه را برای آن ]سالآنگاه پس از آن، هفت سال سخت می ید *  خور ی م  که  یجز اندک  ید،اش بگذار در خوشه 
که باران فراوان    یدآیم  یسپس بعد از آن، سال*    همه را خواهند خورد  ـکنیدجز اندکی را که ذخیره میـاید  از پیش نهاده 
 (49تا  43)سورۀ یوسف،  یرید(.گی و در آن شراب انگور م  ریزدیبر مردم فرو م
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  حجت   ،موفق   مترجماین    مثال  اما  ؛ است  گرفتهنیز از دیگری به عاریت    را که آن    شناسدیم
  هارؤیا  ری تفس  و  ترجمه  انجام  ی برا   را   فه یوظ  نی ا   بارکسی است که    او  و   است  زمان  هر   در  خدا 

  منجمان   گر، ید  ی سو   در  که  ی حال  در؛  است  موفق   کندی م  ترجمه  آنچه هر   در  و  ردیگی م  عهده   بر
بر اساس    فقط  را   هاآن   ای  کنند ی م  انکار  را   ها رؤیا  که  م ین یبی م  را   هاآن  روانیپ  و  ون یروحان  و

  و  هستند  ناتوان  زبان آنواژگان  شتر یب ۀ ترجم  ازاین عده،  .کنندی م ر یتفس ی نفسان ی هاه ینظر 
 دارند.  اعترافها به این موضوع، ، همۀ آنمی دید  هگذشت یهافصل  در  که همان طور 

  دهد، یم  خبر ناشناخته   زباِن  ن یا   که   هایی زیچ تمام   ریتفس  در   مترجم   ن ی ا و درستِی    یراست
  از رؤیا    که   گرفته   ی ملکوت  عالم  از  یعنی)   است  گرفته   شاهل  از  را   زبان   آن  مترجم   ن یا   قطعاً   یعنی

 . کندنمی   اشتباه آن در هرگز که  استبر آن تسلط پیدا کرده   آنقدر پس  ؛است( آمده آن

  حکمت نمادهای    و  فهندی نم  را   هاآن   که  یکسان  ای بر   هارؤیا  فیتعر   ز ا   ینهرو دربارۀ  ایناز
وارد شده    اخبار  ،شناسند ی نم  را  بسا    را یز   ؛استمتواتری  تعبیر  رؤیا  چه  به همان صورتی که 
 واقع شود.  دنکنیم

آسمان و  میان    ،پرنده  یهابال زدن  بال مانند    مؤمن  یرؤیا»  :است  تیروا   خدا   رسول  از
  یشبرا   ی گر یدشخص    ایکند    ریتعب   شخود  ی چرخد تا آنکه رؤیا را برا یبر سر صاحبش م  نیزم
رؤیا   ؛ندینشیم  ن یبر زمشد    ر یتعب]رؤیا[    یوقت.  کند  ر یتعب ب  یپس  را جز  خردمند    رایخود 
 1« .دینکن  ف یتعر 

  را   آن  تواندیم  یانسان  هر   گرفتند کهروشی را برای تفسیر به کار می   تیب  اهل  روایناز
زبان    مند شود؛بهره  ها رؤیا  زبان  فهم  درواژگانش    از  و  اموزدی ب  آن  از  و  کند  مطالعه بنابراین 

  به   .دیآی م  حساب  به  گرید جهان  و  تیالوه  و  بیغ اثبات  یبرا  یقدرتمند   اریبس لیدل  ر،یتفس
  در   خدا   حجت   ص ی تشخدلیلی برای    و تأویل رؤیا،   ری تفسعمل    ، گرید سوی    از   ب، یترت  ن یهم

می   ن امؤمن  انیم رؤیا  و  است   ممکننا  معصوم،ریغ   ی برا   ر یتفس  را یز شود؛  شمرده    ، تعبیر 
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  طول   در  خدا   ی هاحجت   که  ی لیدال   به   ن، یا   و  شود؛ محسوب می  هم   متشابه   امر  کردِن حکمم
 . شودیم اضافه اند کردهاستدالل می هاآنبه  خ یتار 

رویکردی    ساده  یا سهیمقاما    اگر پیش    با  برخورد  در  انشناسروان  کهمیان  در  نمادها 
  ، انجام بدهیم  1گیردصریح و روشنی را برای تعبیر به کار می  نی قوان  که  ینی درویکرد    واند،  گرفته 

  هرگویند  ها میآن   بار  کی  کنیم.نمادها مشاهده می   داللتشناخت   در سردرگمی آشکاری را  
با او در   ی گر ید طوری که شخص خودش را در رؤیاها دارد، به  به  مخصوص نمادهای  یانسان

  و   ؛ کنندی م  تصور مشترک   ی،انسانهای  فرهنگ  ن یب را   ها رؤیا  گر ید  بار   و   ؛ دندار  اشتراکها  آن
  به  تا شودی متحریف  و گرددی برم یروان یهاعقده  به  که کنندی م تصور طورن یا  را  آن بار کی
دیگر  عده  و شود؛    آشکار  یی نها  شکل   نیا  واگذار    به   را نمادها    ر یتفس  هاآن   ازای  چیزهایی 

  یبرخ  وارتباط دارند؛    ماری بـ به خود  یعنی نمادها ـ   هاآنمتوجه شده    پزشکروان  کهکنند  می
 به همین ترتیب.  ...اند ونمادها بیان کرده  ریتفس  و فهم   از را   خود ی ناتوان  دیگر نیز

آشکاری    طبیعتاً   ن، یا   و   به   ی ضمناست    یاعتراف   و   دیآیم  حساب   به سردرگمی 
علی  فهم   بودن نقانونمند   ونبودن  روشمند    اسرار  بودن دارا   و   هاآن  ادی ز   تی اهمرغم  نمادها؛ 

  فرعون   ی رؤیا  در   کههمان طور    ؛ باشد   امتۀ  هم  نجات   ی برای سببچه بسا    که  ی مهم  ار یبس
 .داد رخ   ـرا دید   گاو هفتکه رؤیای ـ

 ای العادهخارق های  توانایی  ،یعقلسیستم    از  سطح  نیا   شد   روشن   ما  یبرا   :طور خالصهبه 
  در   که  یبی غ  علوم   و  معارف  از  ی ار ی بس  در   را   آن  م یتوانیمما    و  کندیم  فراهم   انسان  یبرا   را 

کنیم  شودیم  آشکار   انسان  یزندگ طبیعتًا    ن یا   و ؛  صادقه   یها رؤیا  در   خصوصبه   ؛ مشاهده 
 . دهدیم ارائهانواع متفاوتشان  وجود با  هاده یپد این  ریتفس  در ینی درویکرد  که است ی زیچ

 
 نمادهای رؤیاها. : 3پیوست . 1
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 ( ی عصب   )دستگاه   ی جسمان   عقل   سوم:   بحث م 

انسان  ک  است   ی عقل  ایمرتبه  از آن    )عالم مادی(   لک امور خود در عالم مُ   ر یتدب برای  ه 
و حتی  است که مؤمن و کافر    ی، عقلاین مرتبه از عقل  .هاستجهان  ِن یو سومکند  استفاده می

امور    ر یتدب  ی برا الزم و ضروری است، و  و    ، ستنده  مشترکیکدیگر    با  ن،در آانسان و حیوان  
عالوه بر   .کند  یلحظه زندگ  کی تواند  ی موجود زنده نم  ،آن  ونو بد  ستیاز آن نگریزی  بدن،  

سپس  و  دهد  ارتقا    یملکوت و عقل کل  ی هابه جهانرا  خودش    رد یبگ   م یتصمآن، اگر انسان  
روح  با  را  استآن  به   وارالقدس  ب عنوان  نماید،  اتصال  و    نیا   ن یحلقۀ    ی هاجهان دیگر  جهان 

 دارد.  ی نقش مهم  ،باالیی 

   فرماید: ی م احمدالحسن دیس

  گر ید  روح  سه ،شود   سلب  او  ازایمان    روح  ادر او نباشد ی  مانیا   روح  که  یکس...  »
  در   که   ؛است  یوانی ح نْفس    ابعاد   همان   ن یا   و  ماند؛ میی  باق  یو   در  روح   گرید   عدبُ   سه   ای
 1... .« داشت نخواهد  ایی برتر هیچ  خوک  و مونیم بر  صورت  نیا 

است    هی شب  یماد   جهان  سوم،عالم    نیا  مگر    ندارد،  از وجود  ی ا بهره  که هیچبه عدم 
باالتر    ی روحانعوالم  با  طور کامل  به رو  ایناز   ؛ تنزل استمراتب   ن یو آخر   ،وجود   ی برا   ش تیقابل 

این    دربارۀ  نی دچه را که  آن  دیبا   ریو ناگز تفاوت دارد،    ـم یپرداخت  هابه آن   یقبلدر مباحث  که  ـ
را    شگاهیجاتوان  ست و میهاجهان  نیتر ن ییپا  گرُبعدی که جلوه ه است ـ طرح کردم  مهم ُبعد  

  کنیم. ـ بیان کرد آسمان مشخص  نی در نخست
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 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  یا دن  آسمان  یعنی  ست؛ یادن   آسمان   یی نها  حدّ   اول،   آسمان   شود   دقت   است   الزم»
  یابد؛ یم  خاتمه   یروحان   یملکوت  عالم   ین نخست   به   و  شودی م  آغاز  یجسمان  عالم   ین ا   در
همان    اتصال، ۀ  حلق  یا  آن  یتنها  و  است  اتصالۀ  حلق   آن،  یت نها  که  معنا  ینا   به  یا

 1است.«  اول آسمان

 درنگی داشته باشیم:   ی مهمۀ  نکت  بر باید    نجایا   درقبل از اینکه به این مبحث ادامه بدهیم،  

  یصفت روحان  ی،عقلسیستم  به  گفتۀ عوالم وجود،  پیش  دو سطِح هر  در    ،ینی ددیدگاه  
 امکان   و  کندی متنزل پیدا    ی به سطح ماد  یعقلسیستم  تر،  ن ییسطح پا  ن یاما در ا   ؛دهدیم

دو   از ها این  را یز   ؛تعامل داشته باشد  آن با  ا ی  شود مرتبط  شتهگذ  یانروح  یعقلسیستم  به  ندارد
باید    ریناگز   شود   برقرار  اتصال  آنکه  یبرا   و  ، هستند  متفاوت  کامالً   جهان  دو  در  وجهان  

  سطوح   ۀ هم  با  ارتباط  و  ارتقا  تیقابل   وبر عهده بگیرد    را   نقش  نی ا   کهسازوکاری ایجاد کنیم  
 .است «سنفْ » ابزار این  و  ؛باشد  داشته  را   تنزل متفاوت

 فرماید: ی م احمدالحسن دیس

  آدم  نْفس  و   (شدمرفوع می )  شدمی   برده   باال  اول   آسمان  به   ل گِ   ست یبامی»...  
  روح چراکه    ؛ بود  یضرور   انجام این کار  .شدندمی   خلق  آن  از  مردم  ر یسا  وشد  خلق می 

فع   لگِ   نیا   و منتشر شد   (شدهبرده باال)   مرفوع  لگِ   نیا   در   و  لۀ ارتباطیوسشده، خود،  ر 
  نیا   را یز   ؛ کند  لمس  را جسد    تواندنمی   روح   گرید   یسو   از   .گردید  جسد   با  روح  اتصال

  ؛ دارد  قرار  یعوالممیانشان    وهستند    جهان متفاوت   دو  از   ودو عالم مختلف    در   ،دو
ای که در تمام  وسیله  ؛برای این تماس الزم و ضروری است   یا له یوس  وجودبنابراین  

و   باشد،  داشته  وجودی  اول،  آسمان  و  آسمان جسمانی  بین  عوالم  و  نزولی  مراتب 
از این مراتب برخوردار شود و بتواند    ( شودمرفوع می) شود  زمانی که جسم باال برده می 
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 1ها حرکت کند.«در حدود و سرحدات آن 

  تا   است   ی ضرور   ن یا   و  ؛ )نفس(   روح حضور    مکان  و   یماد   بدنحضور    مکانمیان    یعنی
  ن یا   و  ، شود  محقق   ، یمادعالم    نی ا   در  موجود  بدِن   و  )نفس(  محرک میان    اتصال  وکنترل  

ۀ  گانسهمربوط به نْفس انسان است؛ بنابراین هر دو ُبعِد »ارواح    هاروح   آنکنترل بدن توسط  
این    در   را   ینقش  قدس(الروح  و  مان ی)ا «  بلندمرتبه»ارواح    و  (حرکت   و  قدرت   ، )شهوت زمینی« 

 کنند. کنترل بازی می 

 فرماید: ی م احمدالحسن دیس

روح    ی و تجل  (شدهبردهباال )   مرفوع از ِگل    فرزندان آدمهمۀ  نفس  این ترتیب    به»
ترکیب    القدسو روح  یمانروح ا ورت  عبارت دیگر صیا به   در آن،  القدسو روح   یمانا 

سرشته  ها برسد  یگاهجا  ین به باالتر برای اینکه    یهر انساندلیل    ین . به همشده است
صورت فطری  . انسان به باشدهمراه  مَل اعلی اب او سرشته شده است تا و شده است؛ 

  ؛ پیدا کندارتقا    آن  ابتواند  میکه  دارد    یابزار   یحتاو    . ستبر شناخت خدا سرشته شده ا 
 2است.« القدسو روح یمانهمان صورت روح ا که 

 : ستین  « عقلۀ یسا شده، چیزی جز »مستقر  ِی انسان نفس و این 

  نفس   ا ی  عقل  آناز    ایه یسا   ، هستند  مشترک   آن  در   آدم  فرزندانۀ  هم  آنچه  اما»
 3... .«یقیحق عقل نه   است، یانسان

  انسان  بدن  در  یعصبوسیلۀ دستگاه  به   ،یماد   تنزل  مراتب  نیتر ن یی پا  در  عقلۀ  یسا  نیا   و
 فرماید: یم احمدالحسن د یس  .شودمجسم می
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آنجا که مغز و هسته و  » دارد  از  قرار  ما  پهلوی  از عقلسایه ای که میان دو    ای 
 1توانسته است بسیاری از قوانین عالم ماده را درک کند... .« انسان است، 

  ی عقلسیستم    ا، یدن عالم    ن یانسان در ا دروِن  و    (نفسارتباطی )یعنی  ابزار  این    قی از طر   و
 . گرفت شکل انسان یبرا تام و تمام   صورتبه   ر،یتدب و  ارتباط و با همۀ مراتب اتصال )ذهنی( 

 فرماید: ی م احمدالحسن دیس

  ن یا   و   ،شودمتولد می  ، روح  نفخ  و  مرفوع   ل گِ   از  شدهده یآفر   ینفس  با   ،انسان   هر»...  
 که   یا گونه به   کامل،  ریتدب   و  تعامل  نوع  از  یاتصال  دارد؛   ارتباط  و  اتصال  بدن  اب  نفس
  تأثیرمانند یک محرک،    نفس  نیا .  کندمی  درک  را   بدن  رگم  و  اتیح  و  درد  و  لذت

   .دارد بدن  بر   یماد عملی 

دمیدهنفخ»  از   نفس  ن یا   که  آنجا   از روح« :  و    شده،  دهیآفر   شدن  واضح  صورتی 
  بر   و ، است ف یتکلشایستۀ  ل یدل ن یهم  به   و رودمی  شمار  به   یکل عقل  و  روح  از  آشکار

ُبعدی    هماناین نْفس    و   اش تکلیف گذاشته شود؛صحیح است بر عهده   اساس  نیا 
  که  است   همان   و  ، شودمی   خطاب   او  به   ی اله  فیتکال  و   دستورها   از   اطاعت  که  است

کهبدن  به  شدنمتصل   با استو یدن  یشهوانهای  خواست  یدارا   ی    ا یدن  نیا   در  ،ی 
 2امتحان شده است.« 

  و   شودیم  متصل  بدن  به  هدف،  نیا   یبرا   شدهده یآفر   ابزارِ   قیطر   از  یعقلسیستم    یعنی
و مواد و مصالح الزم برای ارتقا به    ،ی است که ]روح[ در آن دمیده شده نفساین ابزار همان  

دارد،    آن  از   باالتر   ی ملکوت  ی هاجهان   را یز شود؛  تسدید می القدس  روح   ا ی  مانی ا   روح   با  و را 
  اتصال وظیفۀ    که  است  یابزار   مغز  بدن،نظر ُبعد    از  اماارواح را در خود دارد؛    آن  از   یر یتصو
  طرف   دو  ن یب  را   هافرمان   ، مغزبه این ترتیب،    وبر عهده دارد    را   آن  در  شدهده ی دم  نفِس   با   بدن
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 دهد.انتقال می 

در    آنمدیریت    و  اداره  و  مغز   فعال  نقش  به   که  م یکن  اشاره  ی نید دیدگاه    به  دیبا   نجا ی ا   در
است؛    محدود  نقش،  نیا اگرچه    ؛دارد  اقرار  ن، یزم   ن یا روی    بر   وجود  مراحلۀ  هم  در  انسان

آنکه  به  از  بیشتر  که  باشد،    رگر یتدب»  نقشطوری  داشته  عهده  بر  را  یک    نقشواقعی« 
در کتاب سفر موسی    به آن صورتی که سید احمدالحسنکند و  دهنده« را بازی می »انتقال

مجمع  استبه  کرده  بیان  تمثیل  به  یک    البحرین  یعنی  )   بود  خواهدنمابر    دستگاهشبیه 
  ی جسمان  جهان  نیا   در  انسان  وجود  به  و  ردیگیم  انسان  وجود  از  را ها  داده  که  است  یدستگاه

  و   تمرکزـ به  توصیف کرده است   گونه که سید احمدالحسنآنـ   مغزتوانایی    و  ،( رساندیم
 : محدود خواهد شد  یادآور ی

مثل  دارد  ی محدود  هایییتوانا   یولوژیکیب  ابزار  ینا »...   در    مغز  ییتوانا؛ 
 1... .« دارد یادآوری   وتمرکز  در  ی محدود ییتوانا  انسان مغز .شدنمتمرکز 

  انسان   که الزم برای اینمواد    ،دارد   ی عقلسیستم    در ی که  ار یبس  ت ی اهم  وجود   با   مغزبنابراین  
  که   ییهایی توانا  .در اختیار ندارد  برساند  معرفت  و   ادراک   و  مندی هوش  از  ی سطحچنین    به   را 

آن را استثنا    ( یروان)معنوی، نفسانی یا    ی انروحُبعد    اگرـ   کندیمفراهم    ی عقلسیستم    ی برا   مغز
و    ار یبس  ـم یکن بود  خواهد  بسا  محدود  ا چه  از  ب    ی عنیـ زمان    ن ی ا   درتفاوت    نی مالحظۀ  عد 
نیاکان باستانِی گونۀ  از  افراد    شتریب  را یز   ؛دشوار باشد   ـو فرزندانش  شدن روح در آدمده یدم

  نی ا اثبات  اند و  منقرض شده برخوردار بودند    ی مغز از چنین  که    ش و فرزندان  از آدمقبل    بشرِ 
  اشاره   قتیحق  نیا   به  هها کآنمانده از  جابه آثار    یبرخ  قیاز طر نماید مگر  میدشوار  واقعیت  

 .کندیم

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  آنچه   حیتوض   ی برا   ی فاک  و  یواقع  ی علمتفسیر    چ ی ه  که  است   آن  تیواقع  اما»...  
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  که   یحال  در ؛  ندارد  وجود   است  داده  رخ   قا یآفر   از  مهاجر  نسی هوموساپ  عقل   یبرا 
  تکامل   نوع  چیه  نتوانستند  یول  ،کردند  یزندگ  اروپا  در  سال   هزار   صدها  هانئاندرتال 

  تمام   و  کنند   جاد یا   ی نگارگر   ا ی  زبان   ا ی  ی اجتماع  یزندگ  سطح   در   ی حت  ی تمدن  ای   یفرهنگ 
  ا مخترعیآ  نکهیا   در حتی  .  شد  ساده منحصر  یسنگ   ابزار   ساخت  به  ،دادند  آنچه انجام

  که   رودمی  احتمال   نیا   و   دارد  وجود   ییدهایترد  اند،بوده  هانئاندرتال   ،ادوات  نیا   یاصل
  آنکه  حال .  ندباش   گرفته   فرا   اروپا   به   هانس ی مهاجرت هوموساپ  از   پس  را   فن   نیا   هاآن

تدو  به  سال،  هزار   شصت  از   کمتر  در  مهاجر های  نس ی هوموساپ   ن یقوان  نیمرحلۀ 
  . است  دهی رس  ما  دست  بهها  ی سومر   از  الواح  نیا   که  ؛ دندیرس  یگلهای  لوح   در  یاخالق

ا   در   ی ز یچ  قطعاً   که   د یورز   غفلت  ت یواقع  ن یا   از  توانمی   ایآ   ی نی زم  موجود   ن یمعادلۀ 
  همچون   گونهوانی ح  نه   و   افته یساخت   ی صورتبه   او  شده است که   موجب  و   شده  وارد

  پرورش   و  محصول  برداشت   زرع،   و   کشت  به هم    ،او  که   یطور به   کند؟   عمل   ، گذشته
  سخن   دهد،  سامان  و  نظم  را   شا ی اجتماع  یزندگ  توانستو هم    آورد،   یرو   واناتیح

  تکامل   ن یچن  به   انسان   ن یا   که   افتاد  ی اتفاق  چه .  سد یبنو  توانست  سرانجام  و  د یبگو
  ی مغز  از   یبرخوردار   وجود  با   بود،   ساکن   اروپا  در   که  یک ی  آن  یول  ،د یرس  یتوجهقابل 

 ! افت؟ین  تکامل  ،تربزرگ 

  در آشکار    وبزرگ    جهش  ینوع  بروز  باعث  که  دارد  وجود  یراز   و  رمز   نجایا 
  مسئلۀ   دانشمندان از  یا عده گونه که  آن  تواننمی   البته  که   ؛است  شده   نسی هوموساپ

  بدن  اندام  گر ید  با  آن  نسبت   و  مغز  حجم   با   مرتبط  را   واناتیۀ حیبق  با  انسان  تفاوت
بحرانی یا عبور از    یا رسیدن مغز به یک اندازۀ  اندازۀ مغز  یبزرگ  به  فقط  را   آن  ،دانندمی
  داشت،می   ارتباط   مغز  حجم   ش یافزا   به   موضوع   اگر   که   یحال  در   ؛ داد  نسبت آن  

  ی امروز   انسان  مغز  ن یانگ یم  همچون  مغزش   نیانگ ی م  را یز   ؛ بود  ترافته یتکامل  نئاندرتال
  10  از   ش یب  به   یگاه  افزایش   ن ی ا   که  بود تر  و چه بسا از آن بزرگ   بزرگ (  نسیهوموساپ )

  ی کار   داد،   انجام   ی امروز   آنچه انسان   مقابل   در   نئاندرتال   حال   ن یا   با   .دیرسمی   درصد
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  ؛رساند   ثبت   به  اروپا  در   را   ی خوداجتماع  یزندگ  و   فرهنگ  ، یامروز   انسان.  از پیش نبرد
  یزندگ  از   بلکه  ،نگذاشت  ادگار ی  به  خود  از  یباارزش  ز یچ  تنها نه   نئاندرتال  که   یحال  در

  ل یتما   یاجتماع  یزندگ  به  که  یامروز   انسان  برخالف  وبرخوردار بود    ایساده ی  اجتماع
ای  چاره   بنابراین؛  نداشت   یا مراوده  و  ارتباط نوعان خود  هم   با   دهد، می  نشان   یشتر یب
  شرفت یپ   ن یا سبب    کهاست    شده   معادله  وارد  ید ی جد  زیچ  نکه یا   به   اقرار  جز   ستین

  جهش   ه شد  باعث  و   گشته  ( نسی هوموساپ)  ی امروز   انسان  ی فکر   و   یفرهنگ   ،یتمدن
  کههایی  نمونه   نیتر برجسته   و  دهد  یرو ها  انسان  نی ا   یبرا   یروشن  یفکر   و  یفرهنگ 

 1است.« عدالت  و ثاریا  ل یقب از  یاخالق یواالهای ارزش  ده،یرس  ما به  هاآن از

مسلمًا ماجرایی   ـاش رسانده استکه انسان امروزی را به جایگاه کنونی ـ این جهش بزرگ  
محاسبه  چهارچوب  از  علت خارج  و  گونه ها  زیرا  است؛  بوده  مادی    انسان مشابه    هایهای 

  ساختویژگی، برای    این ولی ،  بودند برخوردار    مغز   همانها از  نئاندرتال   یعنی  موساپینس( و)ه
گونه  هیچ ،  رسیدند   آن   به  آدمبنی   پبشینیان  که   سطحی   در  تفکر   و   ادراک  توانایی   و  تمدن 
  است « بوده  الهی  ارسال»  یا  انسانی«  سنفْ »  همان،  جدید عامل    این.  نداد  هاآن  به ای  برتری 

   .ساخت دگرگونطور کامل به  را موازنه  و  شد وارد معادله این  در  که

وارد جدیدِ متغیر    این  به پرداختن    از قبل    ولی دارد  هوش  و  مغز ۀ  معادل  درشده    مندی، جا 
اینکه  ملأت باشیم بر    در   مغزتأثیرگذاری    میزان  شد؟می  چه   بود  برعکس  لهئمس  اگری داشته 

  وارد   انسانمندی  هوشۀ  معادل   در   بعداً   کهانسانی«    نفسمندی، بدون وجود »هوش   و  ادراک
)با توجه به    معینی   مقدار   به  را مندی  هوش ،  مغز  تکامل، ۀ  نظری  اساس   بر   است؟ بوده    چقدر ،  شد

برای    و،  کندمی تولید    زنده   موجودات  برای حجم مغز(    هاآن ۀ  هم  در   تفکر  و  ادراکعاملی 
انسانی  مو  درمندی  هوش   سطحوجه تمایز میان    نتیجه  درشود؛  می جوداتی که دارای نفس 

 یعنی موجوداتی که نفس انسانی ندارندـ هستند کاماًل متفاوت از سطح هوشمندی در دیگران ـ 
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ـ از چنین مغزی برخوردار هستند باعث نشده است  از جمله انسانهد بود. اینکه حیوانات ـ خوا 
از جمله  های حیوانی ـ طور کلی جامعههای بشری و به چنین تأثیر و نتایج بزرگی را در جامعه

دادن با ما مشترک  کردن و پاسخ ـ شاهد باشیم. همه در توانایی برای فکر نیاکان فرزندان آدم
ت واضح و روشن که از نظر علمی توضیح داده شده و دین نیز  تند و این خصوصیتی اسهس

  آن  به   خداییبی   توهمکتاب    در   احمدالحسن  سید   کهآن را ثابت کرده است؛ همان طور  
 است:  کرده اشاره

  هستند، کیشر  ما با ن،ییپا  سطوح  در د،ی تجر  و  دنی شیاند در  واناتیح نکهیا »... 
  تصریح   آن  بر  زی ن  قرآن  و   کندمی  تأیید   را   آن  اسالم  حداقل   ا ی  ن ید  که  است  یموضوع

 : است نموده 

 َٰی تَّ ا   ح  ْوا   ِإذ  ت 
 
یَٰ   أ ل  ادِ   ع  ْمِل   و  ْت   النَّ ال 

 
ةا   ق ْمل  ا   ن  ا   ی  ه  یُّ

 
ْمُل   أ ُکْم   اْدُخُلوا   النَّ اِکن  س    ال    م 

ُکْم  نَّ ْحِطم  اُن   ی  ْیم  ُجُنوُدهُ   ُسل  ُهْم   و  ْشُعُرون    ال    و  د    ...  ی  قَّ ف  ت  ْیر    و  ال    الطَّ ق  ا   ف  ی  ال    ِلي    م  ر 
 
  اْلُهْدُهد    أ

ْم 
 
ان    أ اِئِبین    ِمن    ک  ث    ...   اْلغ  ک  م  ْیر    ف  ِعید    غ  ال    ب  ق  طُت   ف  ح 

 
ا   أ ْم   ِبم  ِجْئُتك    ِبِه   ُتِحْط   ل  إ    ِمن   و  ب    س 

إ   ب  ِقین    ِبن    های النه   به  هاهمورچ   یا   :گفت  ایمورچه   .دند یرس  مورچگان  یواد  به  تا)  1ی 
  مرغان   انی م  در   ...  . نکوبند  هم   در   خبریب  را   شما   انشیلشکر   و  مان یسل   تا   ، دی برو  خود

  درنگش  ...   است؟  شدگانب یغا  از  ا یآ   ؟نمیبنمی   را   د دُه ُه   چرا   گفت   و  کرد  جووجست
  از  و   ی بود  افته ین  دست   تو   که  امافته ی   دست   ی زیچ  به   : گفت  و  امد یب   . دینکش  درازا   به

 (.امدهآور  قطعی  یخبر  تیبرا   سبا

ا م  ة    ِمن  و  ابَّ ْرِض   ِفي   د 
 
ال    اأْل اِئر    و  ِطیُر   ط  ْیهِ   ی  اح  ن  ما   ِإالَّ   ِبج  م 

ُ
اُلُکم   أ ْمث 

 
ا  أ ا  مَّ ْطن  رَّ   ِفي  ف 

اِب  ْيء    ِمن  اْلِکت  یَٰ   ُثمَّ   ش  ِهْم   ِإل  ِبّ ُرون    ر    و  ستین   نی زم  یرو   در  یا جنبنده   چیه)  2ُیْحش 
  . هستند  هاییامت  شما   چون  آنکه  مگر   ، پردنمی   هوا  در   خود   های بال   با   یا پرنده   چ یه
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  گرد   پروردگارشان   نزد   همه   سپس   و   میا نکرده   فروگذار  را   ی ز یچ  چ ی ه  کتاب   ن ی ا   در   ما
 وند(. شمی  آورده

  با   انسان   در  دنیشیاند   ییتوانا   که  م یباور  نیا   بر   قطعاً  م،یدار   قبول  را  تکاملما    اگر
  ، ییتوانا   ن یا   و   افتهی   تکامل   ، مغزش  ی فیک  و  یکّم   شدنشرفته یپ   با   و  زمان   گذشت

کامل  به   را   او  که   است  یخاص  یژگیو .  سازدمی   ممتاز   و  جدا   وانات یح  گر ید  ازطور 
  است  ی تکامل  ِی قطع  هدف  ، یهوشمند   ابزار   تکامِل   که   نمودم   ان یب  را   ل یدل   نی ا   ترش یپ

  در   بشر  مغز  تکامل  ینسب  شتاب  که   میداد  شرح   سپس.  میشناسمی   نی زم  ن یا   بر  ما  که
  ما   یمغزها   نکهیا   بر   است  ی لیدل  برتر،   مغز   به  آن  لی تبد  و   ر یاخ  سال  ونی لیم   دو  حدود

 1... .«تکامل ی برا  است  یهدف خودِی خودبه 

  بعد   یعنیدیرتر،    بسیار زمانی   در کهنْفسی ـ   باشد انسانی  نفس  از جدای ، مغزیعنی اگر  این
  و   تفکرمسئلۀ    در   را   خاصی  برتریـ  مندی وارد شده است هوشۀ  معادل  در   سال   میلیون  دو  از

 دهد. نمی ارائه ادراک

  را آن    ،شدهریزی برنامه   هایژن ای دارد.  سطح تفکر در هر موجود زنده بستگی به نقشه
، از قبل به  زنده  موجود  هر مغزِ به این ترتیب   و،  د نکنمی  امال  جداگانه   صورتبه  موجود  هر   در

ادامه  کافیمیزان   بقا و  تثبیت غریزۀ  امکاناِت در دسترس، آماده شده  برای  تمامی  با  دادن 
از    محافظت ۀ  الزم  که شود  تیکی انجام میژنانۀ  خودخواهکار بر اساس دستورات    این  واست؛  

شفقتی،  و    رحمتی، نه  قوانیننهد، نه  ی بنا میتمدنانه، نه  خودخواه  قانون  این.  استخویشتن  
  مهم خود، محل جدال    این  و و نه مثاًل اخالق متعالی یا ایثارگری واقعی بدون چشمداشت؛  

  ورودی   و ،  شودمی   نمایان،  ایمان  و  الحادمیان    فکریعرصۀ کشمکش    در   که   است  دیگری
به   ما    موضوعنیز  سیستم ذهنی    دنکنمیثابت    تردیدبی   ،چنین مناظراتی  زیرا ؛  داردتحقیق 
ها  آن رای  ب  که  اهدافی   با   زیرا چنین نتایجی ناتوان است؛    تولید  از طور کامل  به   انسان  محرک 
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  . است  تضاد   در ـ  بقاست ۀ  غریز اش  نهایی   هدف   که  خودخواهانهیعنی اهدافی  ـ   شدهطراحی  
همین دستگاه    در   را   آن  که  است  آن   از  تر وسیع )یا ذهنی(    عقلیسیستم    کند میهمچنین ثابت  

  وسیع   بسیار   که   باشد   داشته  وجود   دیگری   عمق   باید   نتیجه   در ؛  کنیمی محصور  بیولوژیک   عصبی
به است ذهنی،  ؛  سیستم  این  از  که  گاهی  و  ادراک  و  معرفت   باطوری  پشتیبانی  تدبیر و    آ  ،

 است.  نفسانی و  ی انروح، ُبعد جنبه این  و؛ کندمی

 : فرمایدمی احمدالحسن سید  

  ی انسان  رفتار   های یژگیوتوضیح    یبرا   ییتنها به   مغز  هان آ  دی د  از   بنابراین  ...»
   .کندمی  تیکفا

  ن یتر ح یقب   را   آن   م،ی کن  نگاه  ده ی ا   نیا   به   یۀ اخالقیزاو  از  اگر  که  است  آن  قتیحق
  م ی ابیدرمی   م، یده  قی تطب  تیواقع  بر  را   آن  اگر  وست  جبرگرا   ایده،  نیا   را یز   ؛ میاب یمی  ایده
  آورد می سند  افراطی، و منحرف یدئولوژ یا  کی  ِی بزهکار  و انحراف ،یتندرو  یبرا  که

  و  زندمی  جرم  به  دست   یک یولوژ یب  لیدال   اساس  بر  بزهکار :  تراشدمی  لیدل  شیبرا   و
  ر ی تفس  در  هی فرض  ن یا .  آوردمی  ی رو   یک ین   به   ی ک یولوژ یب ل یدال   خاطربه  ز ین کوکار ین فرد
  فرد،   آن  ی ط  که  است   ی رفتار   منظور،  .ماندمی در  کامالً   انسان  رفتار   از  ی خاصۀ  گون

  ک ی  اساس بر ای یاجتماع  نگرش لیدلبه  او هایژن که را   آنچه و خود  یک یولوژ یب  ازین
  پا پشت  شا ینفسانۀ خواست به   و کند می مهار  ، دارند  ل یتما   نآ ه ب  خاص  ی فکر ۀ  دیعق

  است   مدآناکار   کامالً   زین   ناب  و  یواقع  اخالق  ریتفس در  نی همچن  مزبورۀ  ینظر   .زندمی
 1.« (ندارد اعتقاد  ی زیچ  نیچن  وجود  به  اصوالً  را یز )

  اخالق ،  هاتمدن گیری  برای توجیه شکل   هایینظریه ۀ  ارائ   به  ناچار ان  شناسزیست رو  ایناز
طور کامل به استیصال کشانده بود رهایی  به   را   هاآن  کهبستی  بن   این   از  تا گری شدند  ایثار   و

  ایجاد   برای ی  قبولقابل   علمیتوضیح    و  توجیه   توانند نمی   هاآن این در حالی است که    . یابند
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به   در متعالی    فکری   های جهش چنین     ارائهامروزی    انسان  تکامل  تاریخ رسیدن  ثبت زمان 
گاهی   و  قوانین   و   اخالق   و   تمدنکه در حال حاضر    طوری به ؛  دهند که انسان    هاییمعرفت   و   هاآ
آن یافتبه  دست  با  ها  چندانی  تفاوت  است  های  تجربه   مگرندارد،    آدم اولیۀ    فرزندانه 

   .  موجوِد حاِل حاضرانساِن شده برای انباشته 

، عاملی  مغزگیرد  فرض می  که  هاست میم ۀ  نظری،  هاهنظری   این  ترین مهم   و  جدیدترین   از
کاری که  یی شبیه همانندسازهاشده بر پایۀ  انباشه   اخالقِی   وفکری    میراثاست که با انتقال  

 دهند این نقش را بر عهده گرفته است. ها انجام می ژن

  آنچهبرای    علمی  و  واقعی  تفسیرلحاظ ارائۀ    از  را   نظریه این   ناتوانی  احمدالحسن  سید
 است.  کردهـ روشن حقیقی گری ایثار ۀ پدید  خصوصبهحاصل شده ـ 

 فرماید: می  احمدالحسن سید

مینظر   که   است  آن  تیواقع» به   ی ثارگر یا   ر یتفس  از   ز ینها  می ۀ  کامل  واقعی  طور 
او    تا ایثارگریشود  یافت نمی   ایثارگر  برایی  ا فایده  که  لی دل  نیا   به  فقطنه .  است  ناتوان

  ی ثارگر یا   که  رواین از   بلکهعبارت باشد از اختراعی که نیاز او آن را ایجاد کرده باشد؛  
  ن یا   ان یز   به   چون  و   شودمی   محسوب  ی فرد های  ژن   ی برا   ی ناپسند   یژگیو  ،یواقع
 1.«ندارد آن به  نسبت  یخوش  د ید عت یطب کند،می  عملها ژن

کاماًل    ،گری ایثار   اما؛  استانه  خودخواه  انسان،ی  بیولوژیک   طبیعت است  خصوصیتی 
یک    که   طوری به ؛  کندمی  دشوار   بسیار   را   تغییر   فرایند،  این  و،  انسان  طبیعت با    مخالف به 

مندی  هوش،  تفکرۀ »معادلبه    را ورود یک عامل جدید    نتیجه   در  ونیاز است،    خارجی  گذار تأثیر 
 کند.می  اثبات« اخالق و

 فرماید: می  احمدالحسن سید
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  ن یا   و   است  یهی بد  کامالً   ما   یبرا   مان، هایبدن   یخودخواه  ،قت یحق  در»
  و   ی اصل  صفت  .است  شده   نهاده   بنا   یواقع  یثارگر یا   با   مبارزه   یمبنا   بر  یخودخواه

  اگر  بنابراین   ؛یواقع  ی ثارگر ی ا   نه   است  یخودخواه  ما،   مغز   و   بدن  در   شدهنه ینهاد 
  ازین  یواقع  بزرگ  انقالب  کی  به  ،کند   اندام  عرض  ما  وجود  در  بخواهد  یواقع  یثارگر یا 

  چه   ،گونه  کی  افراد  عنوانبه   ماۀ  هم   .مهستی   شاهد  امروزه  را   مطلب  نیا   ما  که  دارد،
  ن یا   که  میباور   نی ا   بر  مانتی اکثر   م،ینکن   عمل  چه  و  میکن   عمل  یواقع  یثارگر یا   به
  را   آن  به   شدنمتصف  یجملگ   ما   که  است  ده یپسند  یصفت  و  واال  یهدف  ،یژگیو

  از   یعنی  بشر  کتابت  دوران  ن یاول  همان  از   بلکه  ،ستی ن  امروزۀ  دییزا   آرزو  نی ا   .میآرزومند
  ، شیپ  سال  هزاران  که   ستا   آن   یمعناه ب   ن یا   .است  داشته  وجود  های سومر   زمان
  نکته   . است  وستهیپ  وقوع  به  آن  ِی خودخواه  و  بدن  هی عل  یواقع  و   یانسان  یانقالب

  و   بدنۀ  محدود  در  فقط  ،یعلم  هایوه ی ش  اب  تواننمی   را   انقالب  نیا   که  نجاست یا 
  م یناچار   ما  لذا   است؛  ناممکن  ی زیچ   نیچن   گفتم   ترشی پ   که   چنان  و  ،کرد  ر یتفس  جسم

  بخواهد کسی اگر . کنیم فصلوحل  را  مشکل معادله، نی ا  به روح  و سنفْ  کردنوارد  با
  یک مانند    دیگری  چیز  باید  رمالج    نپذیرد،  را   روح  فرض  ایمانیبی   و  خداناباوری  سرِ   از

  صورت   هر   در   که  کند   وارد   معادله  در   را   دیگری   هرچیز  یا   ناشناخته  میم   یک   یا   1م توتِ 
 2.«داشت نخواهد  سلیم عقل  به  حتی  یا شناسیزیست  علم   یا  جسم به  ربطی   هیچ

  یا   نفس   ـ انسان  جمله   ازـ   وانات یح  نکه یا   ی عنی  قت یحق  ن یا   به   ی نید   مفهوم   نکه یا وجود    با 
  بقا ۀ  ادام( به  ینی زممادِی    )یعنی سطح سطح    ن یا در    روح  نیا   ی ولکند،  می   ح یتصر دارند    روح

  ن یا   .است  ی ر ضرو   واناتی حجلوگیری از انقراض    ی برا   و  تولیدمثل اختصاص دارد،  استمرار  و
  موجودات ۀ  هم  به  که  ،شده  لیتشک   روح،   سه  از  اتیروا   یبرخ  در  و  سنفْ   هس   ای  روین   سه  از  نفس
طور خاص  برای هر مخلوق زنده با توجه به مقتضیاتش به   که   اینقشه یاجرا   قیطر   از  ، زنده

 
 )مترجم(  .شدی م گفته لهیقب ای افراد یحام  ارواح  ای جانوران  ای اجسام به  یبدو  اقوام  انیم در توتم  .1
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  را   وانیح  و  انسان   که  بود  خواهداین نفس، قوایی    جهینت  در؛  است   شده  دادهطراحی شده،  
یا   یبرا   ا ی  خطرها   از   خودمحافظت    یسو به    حرکت  به   ، اتیحۀ  ادام  اسباب  گر ید  تولیدمثل 

  یی مغزها ـ طور کلی بهـ   واناتیح  می گردانباز   یک یولوژ یب های علت به  را  امور حال اگر . آوردیدرم
  هر   ِی ک یژنتۀ  نقش  یاجرا بر اساس  گیری این مغز  شکل   ودهد  کارکرد را انجام می  ن یا   که دارند  

بنابراین  است  بوده   زنده   موجود کارهای    و   ،یزندگتولیدمثل،    ، تفکر  ای بر   مخلوقات   ییتوانا؛ 
  یدارا   موجودات  دیتول  بهدر نهایت، کار    تا  ؛است بوده    یک یژنت ۀ  نقش  ورود   سبببه تنها    دیگر،

گاهانه  یرفتارها   با  ،کاملکنترل    ایبر   توانا  و  بزرگ  مغز   ن یا   وانجامید؛    انههوشمند  و  آ
«  محرکۀ  گانسه   یروهاین »  را   آن  م یتوانی م  که  است  ی زیچهمان    ، ذهنی )عقلی(  یهایی تونا 
  ن انسااز جمله طبیعتًا  و  واناتیح ی بقا  مسئوِل  ِی بدن  فیوظاکارکردها و  ۀ هم انجام  که م ی بنام

 دار است. را عهده 

 فرماید: یم احمدالحسن د یس 

  کار   باشد،  فیتکل   افتیدر   طیشرا   واجد  یقیحق  روح  فاقد  که  یبدن  بهکردن  ف یتکل»
  خفاش،   همچون  یگر ید   جاندار  هر   مانندـ   انسان  بدِن   علم،  دید   از .  نیست  یدرست

  به   ابتدا   بدن  نیا   چگونه   پس   ؛ است  ییا یمی ش  بیترک  ک ی  فقطـ  شامپانزه   ای   پاهشت
ف  د؟شومی  فراخوانده  عقاب  و  حساب  به  آن  از  بعد   و   ،گماشته   ف یتکل   و   مکلَّ

  است  دهندهواکنش  یِی ا یمی ش  مواد  از  افتهیب یترک  بدِن   نی ا   ایآ  ست؟یک  شوندهمحاسبه 
 !؟بپردازد ف یتکال یبرخ  انجام به  دی با که

  همان  از   که  ستین  حی صح  شود،   محسوب  مقام  یارتقا   و   فضیلت  ، روح  نفخ   اگر
  ک ی  صرفاً   هان یا   را یز   نشود؛   ده یدم  ی گر ید   بدن  در   و  شود   ده یدم  یک ی  بدن   در  روح   ابتدا 

  اساس   ن یا   بر   تا  یستند ن   ف یتکل   افت یدر   ط یشرا   واجد  که   هستند   یی ایم یش  ابزار   یسر 
  عادل   خالق  در   که   یعدالت  با  نی ا .  ندیبب  فریک  یگر ید  و  رد یگ ب  پاداش  یک ی

 ... . ستین  سازگار ،است  شده  گرفته فرض متعال وسبحان 
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  آنکه   حال  است؟  طاعت  و  عمل  همان   ایآ  ست؟ی ک  روح نفخ  یمتولّ   و  کنندهم ی تنظ
  دهنده واکنش  و  کنش  ییای می ش  مواد  از  صرفاً   داد که  نسبت   ی بدن  به  را   طاعت  تواننمی 
ا ینت   و   افته،ی  لیتشک    بدن  ات یح  و  قدرت  و  شهوت  دی تول  زی ن  واکنش  و  کنش   ن یجۀ 

  ی روهاین   ، علم  دیدگاه  از   یجملگ   هان یا .  ابدیمی  نمود   اندام  کارکرد  و  حرکت   در   که   است
  فرض   ماده   از   شیب   ی ز یچ  که   ست ین  از ین   و   دارند   ی ماد  ر یتفس  و   شرح   که   هستند   ی ماد

ت و  حرکیعنی روح    و »مدرج«   قوت،   شهوت،  روح   به   هان یا   از   اتیروا   در  .شود  گرفته
کارکرد اعضای بدن که تمام موجودات زنده در آن مشترک هستند تعبیر شده است.  

 1ت( چیزی جز لوازم زندگی مادی و نتایج آن نیستند.«حرک  و  قوت  شهوت،ها )روح   این

  انسان  جمله از  واناتیح محرک  ن ینخست   که 2گانهسه  یروها ین  نی ا  وجودوجه تمایز میان 
  در شان  تأثیرگذاری   که  استپنهان    یجینتا  در   ،شودیم  وارد  معادله  در  که  یآدم  روح  و  ،است

ارواح    ای  روهاینیعنی  ) ادراکشان تنها در سیطرۀ مغز مادی    که   شودیم  لمس  اتیوانیحجوامع  
گاهتوسعۀ    ۀ جی نت  به  تا   نشده   وارد   یآدم  روح   و   نفس   عنصردر آن،    و قرار دارد،    گانه( سه   و  یآ

  ن یا ؛  است  دهی رس  آن  به   امروز   که  دهد   ارتقا   ی زیچ   آن  یسو به   را جوامع    و بینجامد،    کا در ا 
در    و  ،کندیم  منعکس  ،حالت  دو  نی ب  را   عقل  و  ادراک  سطح  تکامل  در   تفاوت  زانیم طبیعتًا  
 کند. را آشکار می  معادله  در  دیجد شدن عنصری قطعًا و یقینًا وارد نتیجه  
 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  که   یموجود   ن ی ا .  است  مطرح   ینفسان  ا ی  یروح  مقولۀ تکامل  نجایا   در   بنابراین »...  
یک    تا   کند پیدا    تکامل  و  ی ترق  قدرآن   یروح  لحاظ   از  است  ممکن   دارد،   ی انسان  یجسم

  است   ممکن   ی دیگر،سو   از .  گردد  مندبهره   القدسروح   و   مانیا   روح   از   وبشود    انسان
  یحت  ا ی  ؛مونیم  همانند  ،بماند   ی باق  او  در  یوانیح  ارواح  فقط   که   برود  قهقرا   به  قدرآن
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  ی هاسوراخ   بهدرکشان فقط    بسا  چه  که  ییهاکرم  همانند  بخزد،   هاسطح   نیفروتر   به
 یسوراخ  و  فضوالت  خروج  ی برا   یسوراخ  غذا،   یبرا   یسوراخ:  است  محدود  انبدنش

 . شود گونه  ن یهم  ز ین  انسان است ممکن  اوقات یگاه  سفانهأمت. یجنس اعمال یبرا 

  «شهوت  روح  و   قوت  روح   ات، یح  روح یعنی »  روح  دربارۀ سه   ما  بحث  حاضر   حال  در
  که   است   یوانیح  واقع   در   باشد،   برخوردار   گانهسه   ارواح  نی ا   از  که   ی موجود  هر.  است

 و   اندازه  یعنیـ   مغزش  تیوضع  اساس  بر  و  دارد  که  یهوش  ارچوبهچ  در  تواندمی
  تعامل  اطرافش  طی مح  با  ـوانیح  یک یز یف   جسم  با  آن  تناسب  و  دهنده اجزای تشکیل

یکسان    ،انسان  جمله  از  واناتیح   تمام  در  ویژگی  نی ا .  داشته باشد(  واکنشو    کنش)
 1.«است

آن  طبیعتًا    و   به   او  بازگشت   و   تشی انسان   از   انسان   شدنخالی  ؛ است  درست   هم عکس 
  را   اواش،  با توجه به سطح انحطاط و فرومایگی و  کندیم  مانیا   روح تأثیر    فاقد   را   او  ، حیوانیت

 دهد. تنزل می یوانیح ۀ مرتب تا
 فرماید: ی م سید احمدالحسن

  ای   گرید   روح  سه  ، شود  سلب   او  ازایمان    روح  ادر او نباشد ی  مانیا   روح  که  یکس»
نفسانی هستند؛    یوانیح   ابعاد  همان  هان یا   و  ماند؛ میی  باق  یو   در  روح   گرید   عد بُ   سه
 2« .داشت نخواهد  ی برتر هیچ  خوک و  مونی م بر  صورت نیا  در  که

  جادیا   را   بزرگ   یانقالب  ، شد   معادله  وارد  دمآ  ما  پدر   با همراه    که   ی انسان  نفس  بنابراین
 توانی نمطوری که  به   تغییر داد؛ برتر اریبس  و  باال  درک  سطِح  به  را مسیر طبیعت انسان    و  کرد
؛ مگر همان  کرد   سهیمقا  نداشتند  نفس   از  یا بهره   که  )آدم(  انسان  م یمستق  ان ینی شیپ  با  را   آن

  ق یطر   از  زنده   موجود  حفظ  و  انقراض   از  ی ر یجلوگ   بهکارکردشان محدود    که  یا گانه سهارواح  
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   . بقاست اسباب تمامی  با تعامل  وتولیدمثل 

فرهنگی   و ی فکر  جهش . استروشن نشان داده شده  یشکلبه  وشده  ثابت  ، واقعیت نیا 
  ی مغز  ی هایی توانا  تکامل  به   فقط   ندارد  امکان  ، داد  رخ   نی زمروی    آدمبنی   انتشار   از  بعد   که

اثبات    ییخدا یدر کتاب توهم ب  حسناحمدال  د ی س  که   استای  نکته   ن یا   و نسبت داده شود؛  
عنوان که به اخیر    یهاعبارتها و  همین جمله   لیو   ؛ستیما ن تحقیق  و موضوع    ه استکرد

سال به    ونیلیدو مدر طول  که    یمهم در زندگگستردۀ  تحول    نیبه ا   هاو در آن  میشاهد آورد 
 .کند، کفایت میم یاشاره کردآمد دست 

  یز یچ   ،ارواح  . است  لبدن متص ه  ، بتعاملو  مدیریت    ی از نوعبا اتصال د ینفس جد  ن یاما ا 
  روح   سه  اتصال شوند؛ هماننِد  ادغام می  نآ  با   و  د نآور یدرم  حرکت  به  دن شو  وارد  نآ  در  که  را 

  وـ برای تدبیر به بدن متصل هستند  هرکدام به فراخور حال خود ُبعد ـ  دو  هر  .بدنۀ  کنندر یتدب 
ی  نیزم نظر »هدف« با قوای    از   مانی ا   روحکند.  ایفا می  یتکاملمند  نظام   ری مس  در  ینقش  کدامهر 

دارد؛ ـ   نفس  نیا   هدف  تفاوت  سه)ایمان(  ارواح  وضعیت  زمینی برخالف  به گانۀ    از  دور ـ 
 .استشخصی  منفعت و یخودخواه

 فرماید: ی م احمدالحسن دیس

  با   ، انسان  هر   نکهی ا   ؛امنموده   انی ب  کتاب   نی ا   در  که   است   همان  حیح دۀ صیا »...  
  اتصال   ،بدن  اب  نفس نیا   و  ،شودمتولد می   ، روح  نفخ  و  مرفوع  لگِ   از  شدهدهی آفر   نفِس 

  و  اتیح و درد و لذت که یا گونه به  کامل،  ریتدب  و تعامل نوع از یاتصال دارد؛  ارتباط و
   . دارد  بدن  بر   ی مادعملِی    تأثیر مانند یک محرک،    نفس  نی ا .  کندمی   درک  را   بدن   رگ م

  ی کل  عقل   و   روح  از  آشکار   ی صورت  شده،  ده یآفر ]روح[    نفخ   از  ، سنفْ   ن یا   که   آنجا   از
  ف یتکل   به   اساس  ن یا   بر   و  استشدن  ف یتکلقابل   لیدل  ن یهم   به  ؛رودمی   شمار  به

  ف یتکال  و  دستورها   از   اطاعت   که  است   همان   او  و .  رودمی   شمار   به  ح یصح    او،واداشتِن 
که بدن  به   شدنمتصل   با  که  است   همان  و  شودمی   خطاب   او  به  یاله   ی دارا   ی 



 رؤیاها از نگاه علم و دین ...................................................................................... 260

 1«.استبه آزمون شده  مبتال  ا یدن نی ا  در ،ی استو یدن  یشهوانهای خواست

در درجۀ اول، شروعی برای یک    ـآدمـ   انسان نخستین    در   د ی جد  نفس   شدنده یدم   پس
مشارکت    ، انسان   بدن  ر یتدب  ی برا   یوانیح  ی هانفس   با این نفس،    وبود،    ی عقالن  ِی فکر   انقالب

شکل مستقل  به   به وجود آمد،   شدهه دی دم  نفِس این   کنترلی که با  و   ارتباط  نوع  به ما    یول  ؛دارد
 توان ی چند روح را متوسط  بدن  ادارۀ  سبب  ، به آمدهدست به   اما تأثیر اشتراِک   ؛ پرداخت  میخواه

  ا ی  هاروح   گاهیجا   و  ر یتصو  ،آن  در   که  ی نییپا  جهت   : کرد که دو جهت دارد  ف یتوص  یا نه ی آ  هب
  گاهیجا   ،آن  در   که   ییباال   جهت  و ؛  (ات یح  و قّوت   ،شهوت  )روح  است  بدن جسمانی    ی روهاین

  ،بدن   ی روهاین   ا یاست: ارواح    روح  پنجبنابراین نفس، شامل    ؛است  قدسالروح   و  مانیا   روح  دو
  مختلف   ی هاجهان   ازارواح    و   روهاین   شامل ؛ به این ترتیب این آینه  قدسالروح   و  مان یا   روح   دو  و

  و   ، مادهجسمانِی    عالم   از   مرفوع  گل  ؛ است  شده   ده یآفر   مختلف  ی هاجهان  از   را یز شود؛  می
 است. باالیی  یهاآسمان  از  روح شدنده یدم

 بر عهده دارد:  مهم  نقش دو «مغز» شودی م روشن  گذشت آنچه  از
و  محدود   پردازش   و  تفکرمندی،  هوش  ابزار   عنوانبه   :اول   د یتول  مسئول   مغز   جهی نت   در؛ 

  وان یح  یحت  ا ی  انسان  یازهاین  از  یانعکاس  معموالً   که  است  نفس  به   منسوب  یهارؤیا  ۀهم
ارواح    د ننامیم  ات یروا   که  طورآن   ا ی  بدن   محرکۀ  گانسه   یروها ین   در   ما   با   اتوانیح   را یز   ؛است

 ستند. ه مشترک، )حرکت( مدرج  وقّوت  ، شهوتۀ گانسه

ابزار اتصال انسان  : به دوم   جه یدر نتو    ؛ عقل( ۀ  ی نفس )سا   با   ـ بدنیک  عنوان  به ـ عنوان 
 . است ییباال   یهاانسان از جهان صادقۀ  یها مسئول انتقال رؤیا

  شد، روشن    ینی درویکرد    اساس   بر   قلیعمفهوم »سیستم«    ، خالصه  ن ی ا   با اینکه    از   بعد
کند  )ذهنی( اشکال ایجاد می   یعقلسیستم    ِی علم  فهم  ایبر   که  را   ی امور   از  یار یبس   میتوانیم

نمادها،    : می کرد  ان یب  بحثم   ن یا   ی ابتدا   در   که ای  گانه سهعناصر    خصوصبه   ؛ متوجه شویم
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شود  یا رؤیاهایی می صادقه   ی هارؤیا به  مربوط  آنچه  خصوص  به  و  ؛ حافظه و ساختار و سیاق، 
 ... هستند. و ی بیغ  امور ، هاییشگو یپ لی قب از العادهرق اخ امور  یدارا  که

  ازمند ی ن  ، دو  نیا   را یز   ؛ می کننمادها شروع    وساختار    یعنی  اول  عنصر  دوۀ  سیمقا  اب  مییایب
گاه   عرضه   ی نید رویکرد    و  فهم  که   یر یتفس  ندارد.  نندهی ب  که   هستند  ایالعادهخارق   ادراک  و  یآ

است که چنین    (ذهن ناهوشیار)  انسان  از  پنهان  و  ُبعد مخفی  فرض  از  ترول قب  قابل  کندیم
گاهشرایط    در  انسان  که  یحال  در  ؛ای داردتوانایی    ناتوانها  طور کامل از انجام این به   خود  یآ

گاهنبود    و خواب به  برسد  چه ،است  ! تفکر قدرت  و یآ

  ارائه   «پنهان»ذهن    نی ا   وجود  ای بر   یعلم  یهاه ی نظر   صاحبان  که  هاتی ی توج  حال  ن یا   با
ارائه    ن ید رویکرد    که   یهاتی توج  با   سه یمقا  در  ـشد   انی ب  قبل  فصل   در  کههمان طور  ـ   کنندیم

ـ می است؛م یکرد  انیب   فصل  نی ا   در  کهدهد  ناکارآمد  و  ناقص  کاماًل  توضیح    خصوصبه   ـ 
  خرأمت  مراحل  در  ژهیوبه   ،نت یانسا  ریمس  در که    یبزرگ  ِی معرفت  و  یاخالق  و  یتمدنهای  جهش

  ؛ کندیم  ثابت   انسان  یعقلۀ  مجموع  در  را   د یجد   یعنصر   ورود  کهای  حاصل شد؛ مرحله   آن
  از  دانشمندان  در حالی که  ؛است  بودهجهش    آنآمدن  وجودهمان عنصری که عاملی برای به 

چنین جهشحاصل  ی برا   ی علم  هات ی توج  ارائه ـ شدن  طور  هایی    ان یب  اختصاربه   که همان 
 اند.بوده   ناتوان ـم یکرد

که وجود  توضیحاتی    ارائۀ از    ی،علمکنیم رویکرد  مالحظه می  ؛حافظه   یعنیاما عنصر سوم  
کاماًل    ـ اوردیرا به دست ب   نده ی حوادث گذشته و اکنون و آتواند  میکه  ـ  کندتوجیه  را    یا حافظه 

  ی متناهنا  یعد بُ   ، ینی درد  رویک اما    .در فصل گذشته آمد  و بررسی این نکته، ناتوان است و بحث  
  ل یدال   ، حافظه  ن یوجود ا   ی درست  ایبر   و  ، است  یانروح  یبعد طبیعتًا    که   دهدیم  حافظه   به   را 

و رسوالن و    ایانب توانایی  ،  . این شواهددهدی ارائه منیز  ملموس    یواقعمبتنی بر شواهد    ی تجرب
  چه باالتر از آن  یمختلف و در سطوح  یهادر عرصه   یمعرفت  و  ی علمبخشِی  تعالی   ایبر   ایاول

زمان که  ؛  است   ، هبود  شان در  محدودۀ  با  علمی  به  های  مقیاس   با   شان،یزندگ  یزمانتوجه 
بوده است؛   ی ر یادگی  ای انسان بر توانایی فراتر از ی، حتی  انسانی برای ذهن ک یولوژ یب  و  یعیطب
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 شان.العادۀخارق های توانایی و   یبی امور غ  ییشگویپ  یها برا آنتوانایی و نیز 

توانایی    و  اشی وجود  گاهیجا   و  حافظهواقعیت    یبرا   ینید دیدگاه    که  یر یتفس  اما علت 
  هیتوج   را   آن  که   داردخصوصیتی    کند، ی م  ارائه  اطالعات   سازی رهیذخ   و  افت یدر   در   شیانتها یب
  از  رونیب   و   مغز  از   رونیبـ  همان طور که در فصل دوم روشن شد حافظه ـ   اساساً   را یز   ؛کندیم

  فطرت   است:   نوع   دو   و   ،شده   نهاده   امانت   به   که   است  یفطرت   آن،   بر   عالوه  و   ،است   بدن
 . انسان ِی ملکوت نفس در  موجود  فطرت  و، (ز ی)غرا  یجسمان

این   استاتیک«  به   میتوانی م  را   فطرت  نوع  دوما  دادۀ  »پایگاه  یک    در   انسان  که صورت 
  ی هاثابت   یعنیـ   بقا  حفظ  یبرا   ییهازهی غر   و  کندی متکیه    آن  هب   باطل  از  حق شناخت  

استوار    را   انسان  و کنند  اصالح می  را   ر یمس  و  اندشده   نهاده   امانت   به  انسان  در   که اطالعاتی  
کنیم؛  دارندمی تصور    ا ی  علم  سربازان  با  آن  شدنآراسته   و  عقلۀ  یسا  گر ید  یسو   از  وـ 

انتها برقرار    تاپایدار    ومداوم    یانیجر   در   همه  هان یا   و  وجود دارد؛   جهل  سربازان  ازشدنش  خالی
 . هستند

ۀ  حافظ  کهو همان موجودی است    اند،شده   کاشته   انسان  وجودۀ  صفح  در   هان ی ا ۀ  هم
در    و  ،شود یممحسوب    انسان  یدائم حافظه    و  انسان  نیا   یهای تجل  یهاجهان این 

تواند به آن دست  می  انسان  که  برسد   یمقام  ن یباالتر   بهچه بسا    و یابد  گسترش می   شیجودهاو
طوری  ؛ به م یکنی م  تصور  را   حافظه  نیا گنجایش    و  یبزرگ  زانیم  توانیم ما می  بتیتر   ن یا   به  یابد؛

 . باشد  تی نهای ب به  کینزد  تواند یمگنجایش آن  که
 فرماید: می  سید احمدالحسن

  ولی،  باشد   نداشته  جسم  این   همانند  مادی   جسمی  شخص،  اینکه   یعنی   رفع»
  یعنیبماند؛  باقیبرایش   مادی،   جسم  این   وجود   از  باالتر   ایدرجه   در  جسمی  و   تجلی

  باالترین   کن  فرض  دارد؛  پایینی  و  باال  بگیری،  دست  در  را   کاغذۀ  برگ  یک  اْلن  اگر
  عالم   این  در  او  مرئی  جسم   آن،ۀ  نقط  ترین پایین   و   انسان  نفس  همان  کاغذۀ  نقط
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  که   کن   تصور  چنین   . باشد  انسان  وجود   مثابهبه   هم  کاغذ ۀ  برگ  این  و،  باشد  جسمانی
  این  است.  شده  تقسیم  کوچک  خیلی  موازینوارهای    از  زیادی  بسیار  تعداد  به  برگه  این

  انتهای   تا  انسان  نفسانی«   »غیر   و  »غیرمرئی«  تجلیات  دیگر  از  ندا عبارت   قطعات
 اول. آسمان

او را   مثالً   یعنی؛  صفحه  پایین  در  انسان  وجودشدن  محو   از   است  عبارت  رفع  حال،
  مترسانتی   یک   این   از لی کنی و  ، متجنقطه  ترین پایین   از   باالتر   مترسانتی   یک اندازۀ  تا به 

  مثال   نیا .  شودمیملغی    مرتبه،  این  در  او  وجود  و  است  وجود  فاقد  او  صفحه،  پایین   به
 1تر شود.« روشن ت یبرا  ر یتصو  تاآوردم   را برایت

 : کندمی اضافه  سپس

  من  .رودیم  فراتر  و  گذردیم  آن  از  اشمرتبه   و  مقام  حسب  بر   ]هرکس[  قطعاً »
صحبت کردم؛ یعنی کسی   ش وجود  ترینیین پا  با  یانسان از ]خصوصیات[    شما  یبرا 
پا  نفسش  که نقطۀ  یین در  ولترین  اول است؛  ترق  یکس  یآسمان  باال    کند،یم  یکه 
برخوردار خواهد شد که به لطف خدا افزایش یافته    یا بهره رود؛ بنابراین او از همان  می

  که خواهد بود یمقام ینباالتر   ،وجودشنقطۀ صفحۀ  رین باالت به این ترتیب و  است،
 2.« است یافته دست  آن به

  ظهور   و  کردنحاضر   روش   و  شدهذخیره های  داده   و  حافظهۀ  دربار   سخن   که  زمانی   تا   و
گاهیای  بر ها  آن ـ  ه کاذبه و چه  صادق  چهـ   هاطور کلی دربارۀ رؤیا موضوع به   ایناینکه    و،  است   آ

هر دو دستۀ    در   هارؤیا  ایجاد نیز بپردازیم:    مرتبط   پرسش  اینبه    باید هم برقرار است، ناگزیر  
  آن  از  اینجا  در  کهی  نظر ّد م ۀ  حافظ  خصوصبه دارد؟    یادآوری  با، چه ارتباطی  وکاذب  صادق
آمیختگی میان  أ درهم منشاینکه    و؛  است  انسان  وجود  صفحه  یا   دائمی   حافظه  شود،میسؤال  
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گاهی  به بازگشت زمان  دراز رؤیاها،  دسته دواین     چیست؟  آ

پاسخ  که  برای  کنیم  مراجعه  سازوکاری  به  باید  پرسش  این  به  قضیۀ  دادن  به  روایات 
ای ناپایدار برای  اند؛ این مرحله، مرحله شدن از خواب، اشاره کردهآمدن روح، هنگام بیدار فرود

و تثبیت قرار دارد، و چه بسا باعث تحریک و    نفس انسانی است؛ زیرا نفس در مرحلۀ نزول 
شکلی از رؤیاهایی  ها به شدن آنگیری و مجسم های نفسانی در انسان، و شکل بروز خواسته 

گاهی و هوشیاری  ها و خواسته کنندۀ آن هوس بشود که منعکس  ها باشد و در هنگام تثبیِت آ
گاهی انسان نشان بدهد. چه  اش به خشکل رؤیاگونۀ فعلی انسان نسبت به آن، آن را به  ودآ

بودن رؤیاهای از این نوع، به تعداد دفعاتی بستگی داشته باشد که فرد خوابیده به  بسا بسیار 
گاهی خود بازمی  خوابند، یا زیاد  می  کم کنیم کسانی که  ن دلیل مالحظه میگردد؛ به همی آ

بودن  بسیار   خاطربه   این   و،  دن نیبمی زنند، بیش از دیگران رؤیا  شوند یا بیشتر چرت می بیدار می 
 ای مرحله   زیرا ؛  هاست ۀ رؤیاکنندتولید ـ  باشد ی  درست  تعبیر  اگرـ   کهاست    نزولی  و  صعود   فرایند
.  کندمی  آشکار   صورت   ترینواضح   به   را   آن  وزوایای پنهانی نفس انسان را تحریک،    که  است

داشت  با توجه  رؤیا  اینید  به  فقط  است محدود    نفسها  آنأ  منش  کهین  دروغ  هایمرحله، 
ۀ وقایع جدید  هم اظهار  مسئولـ هوشیاری  بازگشتۀ  مرحلیعنی ـ  مرحله شود؛ چه بسا این نمی 

نوع رؤیا)   بازگشت  ابتدای  در ،  هارؤیا  شودمیباعث    این  و؛  باشد   هوشیاری  برابر  در  ( هر دو 
و هو فراموشی  برای  عاملی  جدید،  وقایع  اظهار  این  خود  بسا  چه  و  باشند  واضح  شیاری، 
های  طبق آزمون شان باشد؛ زیرا حافظۀ انسان ـرفتن بسیاری از رؤیاها و عدم یادآوری بین از

  ارائه اند  شده   وارد  آن  بر   شبدر طول    که  را   ها( رؤیا)  جدیدوقایع    آخرینـ  انسانی شدۀ  امانج
ـ در  که این کاماًل طبیعی است ـ   رودب  خواب  به  دوباره  انسان  وقتی.  سازدمی   شکارآ  و  دهدمی

به او کمک نکرده باشد تا به آنچه حافظه ارائه کرده و نشان داده است    لحظات  آنحالی که  
کند شد؛    ، توجه  خواهد  اندک  واقعًا  رؤیاها  آن  شناخت    های رؤیا  وقتی  خصوصبه شانس 

ترتیب،  دارد  اولویتها  آنۀ  عرض  روح،  بعدی  نزول  در  کهشوند  می تولید    جدیدی این  به  ؛ 
ها به خاطر نخواهد آمد، مگر اینکه  چیزی از آن   و  د نشومی  فراموشیۀ  مرحل  وارد  قبلی   هایرؤیا
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  در  کهباشد    موقعیتیشبیه    یا رؤیا بوده باشد    آننمادهای    از  یکی  شبیه  که   شود  ایجاد  رخدادی
تصور می   و   شودمی  تکرار  روزانه  زندگی ترتیب شما  این  تجربه  به  قباًل  که  بوده  کنی چیزی 

ای؛ و خدا  ای و فراموششان کردهاند که شما دیده ای؛ در حالی که فقط رؤیاهایی بوده کرده
 داناتر است. 

  مسئول  که   عقلۀ  سای  در  ما  با  و  بینندمی رؤیا    هم  حیوانات  نکنیم  فراموشهمچنین:  
  مغز سازی  تصویر   امکانهستند؛ درست مثل انسان.    مشترک   است   حیوانات   در   تفکر   و   ادراک

ها و چیزهای دیگر  ست که افکار، تمایالت، ترس ا ای  آماده  تصاویر  به، محدود  خوابدر طول  
معمول، چیزهایی هستند که   طورها به و این  1کنند موجود در حافظۀ موقت را به ما منتقل می

  رخداد  زمان  به  نزدیک،  زمانی  نظر  از،باشد   نبوده از رؤیا    قبل  اگر در بیشتر موارد مرتبط با روز
  مردم   عملی  واقعیت   و   اندکرده   اشاره   آن  به   ان شناسروان  که  استای  نکته   این ؛ و  هاست رؤیا
 کند.می  اشاره آن به نیز 

رؤیاهای    و   صادقه   هایرؤیا  در   آنچه شدن میان  ، تمایز قائل ایعده   نظر   از   اساس  این   بر
  از اند  عبارت شده،  یِن حاصل دروغ  های رؤیا  این  زیرا ؛  بود  خواهد  ممکن نا  دهدمی   رخین  دروغ

  نخسین   در  و،  دندهمی  جوالن  حیوانو هم    انسان  مغز  درهم    که  هاییخاطره  و  افکارچرخش  
گاهی«    برابر   در ،  بیداری  لحظات   است  صادقه   های وضعیتشان همانند رؤیا  و هستند    حاضر »آ

  از   را   هرکداموجه تمایزی که    پس ؛  شودمی  ظاهر   نفس  بر ،  هوشیاری  بازگشت  در   هم  آن  که
 چیست؟  کندمی  متمایز دیگری

قائل   در  ناتوانیاشکال    اما این  تمایز  میان  که    بارؤیا    نوع  دوشدن  توجیه    دو   هراین 

 
ملکوتی  .1 نفس  حیوانات،  که  دلیل  این  جمله    به  از  که  نیستند  برخوردار  انسان  نفس  مثل  نفسی  از  یعنی  ندارند؛ 

ـ آدم  عنوانبهدهندۀ حافظۀ دائمی انسان ـ ش وجود »صفحۀ وجودی انسان« در آن است؛ نفسی که نشان خصوصیات
حافظه چنین  فاقد  حیوانات،  که  است  حالی  در  این  آناست؛  در  یادآوری  بنابراین  هستند؛  مح ای  به  تنها    تویات ها 

شود، و این، در مقایسه با حافظۀ نفسانی انسان، یک حافظۀ کوچک موقت محسوب  شده در مغز محدود میذخیره 
 شود. می
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؛  است  تشابه ناشی از وجود    ، اندشده   آشکار   هوشیاری   بازگشت  زمان  در   اطالعاتی هستند که 
  چیزی   و ،  افکار  و   تصاویر   ازاند  عبارت   دو  هر   و   ندارد   تفاوتییکدیگر    با   تصویری   های جمله یعنی  

 نیست.   دقیق اشکال،  این؛ در حالی که کند متمایز دیگری از  را  هاآن از  یکی کهوجود ندارد 

  صادقه   هایرؤیا  در   باید  کهگردد  یی بازمیهاشرط نوع رؤیا، به برخی    دو تفکیک این    مسئلۀ
  ها آمدن رؤیاوجودبه   علتشدن  روشن   دلیلبه ها  این شرط   از  برخی  اکنون   شاید  و باشند،    فراهم

  را  ما  تا  است  الزم  نهایی   تشخیصراهی برای  ولی؛ باشد   شدهواضح  ، شانگیریشکل  روش  و
 بیاورد.   بیرون  آورندنمی ایمان الهی وحی و غیب  به  که  کسانی مداوِم و تردیدهای  شک این  از

برای این   هایی شرط و  استشده شناخته  ، یندروغ های رؤیا  از  راستین  هایرؤیا تشخیص 
، شروطی است که  هانآ  ترین مهم   از اند.  روشنی بیان کرده ها را به آن   متون، کار وجود دارد و  

 : استفرموده  بیان   احمدالحسن سید

مثل وجود معصوم یا قرآن    ؛بودن آن را نفی کندوجود چیزی در رؤیا که شیطانی »
 1« یا ِاخبار غیبی.

   شود. مراجعهشده  گفته منبِع  به  بیشتر،   شناخت برای و

 : فصل اینماحَصَل 

شده در  گرفتهکار به روش    و  تفکر   روش   از ی  کاملجزئیات    دینی،   مکتب   در   عقلیسیستم  
 شکلی به ؛  است  کرده  ارائهها  چگونگی واکشی داده  وسازی،  ذخیره   مکان  وگردآوری اطالعات  

رؤیا  هربه    که دربارۀ    و   العادهخارق   هایرؤیا  خصوص   به؛  دهدمی پاسخ    هاسؤالی 
  دانشمندان بیشتر تا آنجا که   ؛هستند  ناتوانش تفسیر  از ، دیگررویکردهای   که هاییپیشگویی 

توضیح    تنها   اما ؛  اندکرده  اعتراف توضیحات    و   توجیهات ۀ  ارائ  یا   تفسیر   در  خود   ناتوانی   به
  آید.می   حساب  به   دینی رویکرد    از ای  ، که استعاره است ، »ذهن درونی« بوده  امروز  تا   شدهارائه

 
 . 87ص : احمدالحسنعقاید اسالم، سید . 1
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  علم   اهل؛ اما آنجا که  ندا هکرد   ارائه   را   عاقل   و  تدبیرکننده ُبعدی پنهان،    طرف،   دو   هر بنابراین  
  ارائه   آن،   وجود  اثبات   برای  را   دالیلی  دین   هستند،  ناتوان  تجربی  نظر   از   عقل   این   وجود   اثبات   از

گونه توجیه  بدون هیچ ها ـ به روشی که آن  نهروش و اسلوبی که گفته شد،    با  ولی؛  است  کرده
طور که در فصل    هماناند ـ ه دانشمندان ارائه کرد  که اند. نظریاتی  ـ ارائه کرده و اسولب علمی
با یکدیگر هستند؛  ـ صرفًا فرضیه سوم گفته شد  تناقض    دینی، رویکرد    که  حالی  درهایی در 

آشکارشـ   عقلی سیستم    از   تفصیلیی  تحلیل ُبعد  و چه  آن  پنهان  ُبعد  است؛    ارائه ـ  چه  کرده 
  که   چیزی  هر  برای  بلکهوجود دارد و نه تناقضی؛    که میان این تفاصیل، نه اختالفی  طوریبه 

   است. کرده ـ تفسیری ارائه رؤیاهای صادقه و چه رؤیاهای کاذبه  چهتعلق دارد ـ  ها به رؤیا

برای مقایسه، تنها همین یک مثال را برای یکی از بارزترین تناقضات واضح در فرضیۀ  
چنین به تصویر    مکتب،   این  پردازانه نظری  کنیم؛ زیرا »ذهن درونی« )ذهن ناهوشیار( بیان می

،  گیردمی  قرار ها  انسانتمام    عقلی سیستم    امکانات ۀ  دایر   ضمن   در کشند که »ذهن درونی«  می
این    از  یکی  بر  فقطما    و؛  آورد نمی  دوامگرداند  الزم می   فرضیه  اینملزوماتی که    برابر  در  این  و

توانایی  تمرکز ملزومات   از  یکی  تنها  یعنی  کرد؛  خارقخواهیم  »ذهن  العادههای  از  که  ای 
آشکار می  موارد خارق درونی«  آیا  پیشگویی العادهشود.  توانایی  مثل  یا  ای  آینده،  علمی  های 

گاهیۀ  دایر   ضمن  تواند درنتایج برتر علمی می در اینجا    ؟جریان داشته باشد یا خیر  انسان،  آ
 دارد، و احتمال سومی در کار نیست:  فقط دو احتمال وجود 

گاهی و هوشیاری انسان و ارادۀ او قرار میاین توانایی   -1 گیرند: این  ها، در چهارچوب آ
گویند  ها می بلکه برعکس،آن  ؛ شناسان به آن اعتقاد ندارند احتمال، ناممکن است و حتی روان

توانایی  نیستچنین  انسان  گاهی  آ و  اراده  کنترل  تحت  توانایی مگ   ، هایی  برخی  های  ر 
به آن میخارق  پاراسایکولوژی  این توانایی العادۀ حس ششم که علم  به  پردازد و  ها، محدود 

دادن اشیا از دور یا برقراری ارتباط دیداری یا ذهنی  های برتر انسان مثل حرکتبرخی توانایی 
این مطلب در فصل آخر خواهدـ   با دیگران است   یا   ها رؤیا  ای هپیشگویی   وـ  آمد  که توضیح 

 گیرد. این دایره قرار نمی  در ، علوم
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گاهی  و  هوشیاری  ضمن   درها،  توانایی   این  -2 ،  احتمال   این  د:نگیر نمی  قرار  انسانۀ  اراد  و  آ
  های توانایی   این اگر    ولی؛  پذیرندمی ۀ »ذهن درونی«  فرضی   در   را   آن   که   است  ممکنی   انتخاب 

نیستند؛    انسانۀ  ارادتحت کنترل    یعنی،  د نباش پذیر  امکان  احتمال،  این پذیرفتن    با  العادهخارق 
سیستم ذهنی    برای  العاده،خارق   امکانات  این اگر    کشاند:می   دیگری  پرسش  به   را   ما و این،  

گاه،   خواهیم   مجبور  ما  پسـ  آیندهدربارۀ    پیشگویی  بودنمحال ثل  مناممکن است ـ   ونامعقول    آ
گاهی و ارادهمرزهای  ازخارج  در العادهخارق  امکاناتچنین در نظر بگیریم که این  بود   قرار  آ
سیستم    از طور کامل خارج  ، به هاتوانایی   این   کنند   اقرار باید    ناگزیر   هاآن   نتیجه   در ؛  دنگیر می

   دهند:ب  پاسخ زیر   اشکال دوبه  باید  و ذهنی هستند 
  تر شایسته   آیا  دارد؟آن زمان    افراد  با   ارتباطی  چه،  العادهخارق  امور  ها واول: این پیشگویی 

ُبعدی    را   آنـ  شد  اثبات قباًل    که  طورآنـ   نیست بگیریم  افرادخود    از  جدا   کامالً به  نظر    ؟ در 
  همان   و  ندارد معنایی  اصالً   دهدمی  خبرها  آن  از  که  کسی  خود  به  هاتوانایی   ایندادن  نسبت 

   ندارد.  وجودطور کلی هیچ پاسخی در اینجا به  شد گفته  سوم فصل در طور که 

ذهنی    هایتوانایی   از، خارج  ناشناخته به ُبعدی    هاتواناییبودن این  وابسته   آنکه  از  بعد  دوم:
  برای   را   آسمانی  هایکتاب  و  انبیا توانایی    هاآن   شد،ثابت    کننده،پیشگویی   انساِن   ارادی  و

بوده   فراوان  بسیار   که   هاییپیشگویی  متواتر  ـ و  که  به اند  کردـ  ان  را ها  آن  تواننمیطوری  کار 
ای پدیده  ـ ها رؤیا  یهایی شگویخصوص پبه ـ ها  یی شگویپکنند؟ تا آنجا که این  چگونه تفسیر می

بلکه بعد    ،ستین   ن یو فقط ا   ؛است   نانیاز عموم مردم، مورد اطم   یار یاز نظر بس  یاست که حت
و  انجام  از   رؤیابرای    ییوردهادعاها  ی  ، درخواست  غیبی  خبری  دریافت  کردن آشکار   ابرای 

هایی در  دادن خبری از آینده، چنین توانایی آوردنش ناممکن است، یا خبر دستحالتی که به 
مستند به  و  اند  گیرد، و چنین حوادثی رخ داده تحت کنترل خود مردم قرار می   اوقاتبسیاری  
گویند؟  ین خصوص چه می ها در ا آن   .ستیشمارش نکه قابل طوری  واقعی هستند؛ به شواهد  

 باز هم پاسخی در کار نیست!

 برخی از این اذکار و دعاها: 
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  اند: گفته  علماای از  عده  بداند:  خواهدیماطالع از چیزی که    یبرا  یعمل  ذکر»یک  
  و  بخواند مرتبه    کصدی  را   آن  و  کند  اضافه   " نیالمب   ر یالخب  و  م یالعل  یالهاد"  به  را   آن  هرکس

یا علیم عّلمنی کذا؛ یا خبیر    :ندک   اضافه  خود  تالوِت پایان    در »یا هادی إهدنی إلی کذا؛ 
 ( بّین لی کذا«  مبین  یا    م یعل   یا  کن!  تی هداچیز  فالن  به  مرا   گرتیهدا   یاخّبرنی کذا؛ 

 ی براچیز را  فالن نیمب  یا  چیز را به من خبر بده!فالن  ریخب  یا  !چیز را به من بیاموزفالن
که می  و  !(کن  روشن  من را  در  آن چیزی  را  او  بخوابد، خداوند  و سپس  ببرد  نام  خواهد 

گاه می  1کند.« خوابش، از آن، آ

الدعوات   کتاب  در  است:  رفته سرقت  به  او ازدانستن چیزی که  ی برا یعمل  ذکر »یک 
  « المهج»  در   طاووس   بن  ی علبزرگوار    دی س  و  شد خوانده میآن  با    سیشرح االسماء که ادر 

  ان ی ب  پراکنده  صورتبه«  جنتکتاب »  در   «یکفعم»  را  آنهایی از  قسمت  و  ،کردهاشاره    آنبه  
حافظه  کم هرکس  .دیبگو زی چر هو آخر   اولرا  «ی الباق وحد » ای هفتم  اسم ه استگفت ،کرده

شنود در خاطرش  که می و به این ترتیب هر چیزینام را هر روز هجده بار بخواند  نیااست 
  ی زیچ   خود  خواب  در  بخواندیکصد و بیست مرتبه    ، دوشنبه  شب   را  نام  نیا  هرکس   و  ماند؛می

 2.« ند ی بیم ،  باشدبرداشته   را آن هرکستوسط  و یی جا  هردر   ،است  شده دهی دزد او از که را

  که   یاز ین رفع    ی برا   را   یب یغ   ی خبرها،نندهیب   ، آن  در  که  کندی م  نقل  ایواقعه   ی نور   یرزا یم
 : ندی بیم بود  کرده درخواست که  ییرؤیا ق یطر  از است بوده   ناتوان آن شناخت  از طور کامل به 

 الجواد  اباجعفر  که  است  آمده  مناقب   در   آشوبشهر  ابن  و  جئخرا  در  یراوند   از»
  که در حالی    ،است  گذاشته  یی جا  در   را   آن  و  داشته  نارید   هزارو    ،همرد  یمردپدر    د یفهم 

  محمد   برمرتبه    کصدیبعد از نماز پایانی عشا،    داد   ادی  او  به   ماماکجاست.    دانستینم  پسرش 
که او را به جای آن    دی را در خواب ددرش  و پ  کرد  نیچناو نیز    و  ؛بفرستد  درود  محمدآل  و

 3کند.« پول راهنمایی می

 
 . 30 ص: 2007 البالغه، چاپ دومدار ،ی نور  یرزایالسالم، مدار. 1
 . 31و  30 ص: 2007 چاپ دومالبالغه، دار ،ی نور  یرزایالسالم، مدار. 2
 . 31 ص: 2007 البالغه، چاپ دومدار ،ی نور  یرزایالسالم، مدار. 3
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)رویکرد   گر یدپردازاِن رویکرد  نظریه که    هایی شگویالعاده و پ خارق   ی هاخواب  خصوص   در 
برای روی از  علمی(   توضیحی  قباًل  اندناتوان مانده دادنشان  ارائۀ  را که  در  م  ا ه گفت، مطالبی 

ارائه    ی نید که رویکرد    یلیپاسخ تفص ولی از نظر مقایسه، وجه تمایز در دِل    ؛ کنمی تکرار نماینجا  
  نجا یدر ا عنوان مثال  اینکه به .  کند و رویکرد طرف مقابل از ارائۀ آن ناتوان است قرار داردمی

  ی کارها   نی و پنهان وجود دارد که ا   گر ید)ذهن یا ضمیری(    ی عقلچنین پاسخ داده شود: »
برابر پرسش   در  ما  را یز  آید؛وشن به حساب نمی پاسخی ر ن،  ی ا   «!دهدانجام میالعاده را  خارق 

  دگرگون  را   ی اجتماع  م یمفاه  از   یار یبسچه بسا    و  دارد باالیی    ارزش  که ایم  قرار گرفته   یمهم
این فصل روشن شد   همان ـ   ی نید   دگاه ید  در پاسخ،    می نی بیم  که   ی حال  در   ؛ کند   ـ طور که در 

نکات را شامل  ۀ  همآنچه در این فصل ارائه شد  طبیعتًا    و صورت تفصیلی و دقیق وجود دارد  به 
است،    دی مف  و  مختصرصورت  به   بلکهشود؛  نمی  رؤیا  ی ار ی بس  یهاکتاب   وبوده    و   ها دربارۀ 

 رد.  دا  وجودشان گیری طریقۀ شکل 
توضیحات    ی، نید رویکرد    گرید   ی سو   از توجبرای  برایاتیهو  که  موارد  شدن  حاصل   ی 
  ی هاحجت   یعنیـ   نیدبزرگان  و با آنچه  دهد،  می ارائه    یتجربارائه کرده، شواهدی    العادهخارق 

العاده و معجزات آوردن آن موارد خارق برای ها آن توانایی و اند داده انجام  خیدر گذر تار  ـیاله
در هیچ  توان ی نم طوری که به  ؛ کندی م تی و حما ی بانی پشتتوضیحات خود،  و معارف بزرگ، از  

کرد  هاآنحالتی   انکار  رویکرد  برخالف  ؛  را  از  ثابت   یهاه ینظر ارزیابی  در    یعلممبانی  شده 
 ... . و   یآمار  نتایج تجربی، ق یطر 

ناهوشیار(    هی توجاگر   )ذهن  درونی  علت  به ذهن  با    ،العادهموارد خارق دادن  روی عنوان 
  ی روحان  عقل »  وجودها  آن  چرا   قبول باشد، قابل ، هایشدر بنیاناندک و تناقض  شواهد  وجود  

   کنند؟!ی م رد ی قطع عی وقا وشواهد  همه نی ا  وجود با  را   «بیغا
 است: فرموده  احمدالحسن دی س که همان طور  و

  الجرم   نپذیرد،  را   روح   فرض   ایمانی بی  و  خداناباوری   سرِ   از   بخواهد  کسی  اگر»...  
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  وارد  معادله  در   را   دیگری  چیز  هر   یا  ناشناخته  میم  یک  یا  متوتِ   یک   مثل  دیگری  چیز  باید 
  سلیم  عقل  به  حتی یا  شناسیزیست   علم یا  جسم  به  ربطی هیچ  صورت هر در  که  کند

 1« .داشت نخواهد

به نکتۀ  باید  اینجا  ایجاد روش    در  باشیم؛ یعنی  نیز توجه داشته  مبانی محکِم  و  دیگری 
  و   است  مفقود   گر، یدگاه طرفداران رویکرد  د دی  درطور کامل  به   نکته  ن یا   . ریتفس  ی قانونمند برا 

  اعتراف  هاآن  اند.کرده  اعتراف  آن  به   گرانید  و  دلرآ  ، نگوی   ،د یفرومثل    یشناسروانبزرگان  
این  رنددا  در حد    هاآن تعابیر    ونمادها وضع کنند  ی  برا   ییالگوها  وتوانند تأویالت  نمی   کهبه 

می   وانفرادی   باقی  ابتکاری«  به »هیوریستیک:  متغیرهای  ماند؛  و  احتماالت  که  طوری 
گرایی و اعتباری برای تفسیرهایشان  بسیاری دربارۀشان وجود دارد؛ تا آنجا که دیگر هیچ واقع 

  ها آن  مرگ   ا ی  مارانی ب  حال  شدن  ترم یوخ  باعثچه بسا  موارد    ی ار ی در بسو حتی    ماندباقی نمی 
 شود. ب ر یتفس در اشتباه   لیدلبه 

 
 . 309، ص احمدالحسنخدایی، سید توهم بی. 1





 پنجم فصل  

 پیشگویی آینده 

ی دفع ض  ی برا   یزندگ  در  که  یاد یز   گذاریتأثیر دلیل  به خبرهای غیبی   آوردن  دست به   ارر 
  هاآنآرزو دارند    مردم  که  شوندمحسوب می   سائلیترین مکلی، یکی از مهم   طوربه ،  د ندار   سود

به   یکارانطمعناگزیر    ان، یم  ن یا   در   و بدانند    را  پدیدار  مال   ودرآمد    کسبقصد  نیز  اندوزی 
  ی ار یبسعدۀ   ، این هیاهو   در ؛ و  کنند   استقادهسوء   بشر، گسیختۀ  لجام   لی تمااین    از   تا شوندمی

  امروز به    تا   االیامم ی قد  از.  روندی م  اندشده کشیده    ینادانکسانی که به    ا ی  نادانافراد    یسو به 
برخوردار    راسخ  ی نیداز اعتقادات    که  یکسان  ی استثنا   به  ؛است  بودهصورت    نیهم به    عتیوض

باور  بوده  که  انحصار خداوند    فقط   ، بیغ   علم  دارند اند؛ کسانی    یا یاول  و  تعالموسبحان در 
طور  به   ایبنده ی فر   یهادروازهچنین    و  داندینم  را   آن  هرگز  هانآغیر از  به   کسهیچ   و  ،اوست

 است.  بسته  هاآن کامل برای 

اعتقادات  ونقطۀ مقابِل سمت   در  یول نهاده    ،ینی دسوی  به عرصه  پا  تالش    کهجریانی 
  پذیر بودن امکان  وند، خدا   به   ب یغ   علم مبتنی بر انحصار    ین ی دۀ  ی نظر هدف القای    باکند  می

 . کند اثبات  را   ندهی آ خصوصبه  ، یبی غ امور  به  علمدسترسی 
بتوانیم     از   که  است   هاییزیچتمام    ب، ی غ  : میکن   م یتقس  بخش  دو   به  را   بی غ  علم شاید 

  در   که  باشد جمله رخدادهایی    از   ،رویداد پنهانی  نی ا چه بسا    یول  ؛استو پوشیده    ب یغا  انسان،
  رخداد   ن یا چه بسا    ا ی   ، )ملکوت(  گر ید   جهان   در   ا ی  ، دهدی م  رخ  ما   ( ی ماد)  ینی زم  جهانهمین  

دربارۀ    امااتفاق بیفتد.    ندهی آ   یرخدادها   ضمن  در  ای   (حاضر  زمان  در   ی عنی)  «یآنصورت »به 
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تواند با استفاده از  می  انسان  ،د ندهیم  رخ   یگر ید   مکان  در  که  ییهاآن   یعنی  «یآن»  حوادث
  د؛ ن باش  ینیزم  وجودمحدودۀ    در  رخدادها  یوقت  خصوصبه   ؛ ابد ی  احاطه  هاآن   بر  یخاصۀ  لیوس

  یبرخ  ق یطر   از   ا ی  ، ع یسر   و  آور شگفت  یشکلبه   ی ارتباط  ل یوسا  تکاملوجود    با  خصوصالو علی 
که هنوز    نده یآ  ی رخدادهادادن از  خبر   اماپذیر است؛  ، این کار امکانالعادهخارق های  توانایی 

  و گوییم  اش سخن می طور خاص دربارهای است که به مسئله   ن یا   ، استنرسیده    هاآن   وقت
 شناخت است.قابل طور کامل غیر به  که  است ی علمگوییم مشخصًا می

  ، ی ر یادگی  ومطالعه    بدون  که ابداعاتی هم هستند    ومواهب    ، معارف  یبرخطبیعتًا    ،عالوهبه 
 را   آن  توانی نم  ها دربارۀ رؤیاکم  دسِت   که   استت عینی  یواقعیک    ن یا   و   ند،ستین  دسترسقابل 
 کرد.  انکار

   :دیگوی م دیفرو

( ظاهرًا  1897هایی از چابانی ) عالوه با وجود مشاهدات متعدد و مجموعه نمونه»... به
نمی باقی  بحث  برای  میجایی  رؤیاها  که    و   شاعران  یبرا  ی الهام  منبع ...    توانند ماند 

 1باشند... .«  هادانیقیموس

  ، فصل  نی ا   در  برسانیم.  ان یپا  به  فصل،   ن یا   با   را پژوهش    ن یا شد تا    الزم   ما   بر به همین دلیل  
  و خواهیم داد؛    قرارو بررسی    بحث   مورد   را   « ندهیآ   به  علمطور کلی »به   ای   «بی غ  علم »مسئلۀ  

  یی هارؤیا  که  یکساناساسًا برای    شود   یمنتف  انسانـ برای  طور کلیبه ـ   اییی توانااگر چنین  
  شود یم  اثبات   جه ینت  در   خواهد شد؛   ی منتفنیز    دهد ی م  خبر نده ی آ  و  ی بی غ  امور   از   که   نند یبیم

شوند؛  به ُبعدی خارج از او مربوط می   بلکه  ؛دنندار   یارؤ   ییندۀب  با  یارتباطهیچ    یی،ها رؤیاچنین  
  به   تاارسال کرده است    را   ییها رؤیااطالع دارد، چنین    ندهی آ  و  بیغ   اموراز    ُبعدی که   نیا   و

  ه یتوج  را   یامکانچنین    کهپرداخت    میخواه  یمباحثبه  رو  ایناز هستم«؛    من»  دیبگو  انسان
فقط   وشوند دیگر علمی محسوب نمی  یبرخ وهستند  یعلم؛ بعضی از این مباحث، ندنکیم
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با  هرچند  ـ رو  اینازاند.  کنندگان زیادی داشته دریافت   زیدازان و نپر ه ینظر مباحثی هستند که  
   ها بر سه نوع هستند:ها خواهیم پرداخت؛ این به مرور آن ـ اختصارکمی 

 ها.افراد شبیه آن  و منجمان  و رهایگفال  :اول
 شناختی(. )فراروان یکولوژ ی پاراسا  یهاه ینظر طرفداران  :دوم

 . کوانتومۀ ینظر  :سوم

 احران س   و   منجمان   ، رها ی گ فال 

عده   خیتار   طول  در بینی،  نده یآ  مشخصاً   و  ب یغ  شناخت   یادعا   قی طر   ازای  همواره 
. بنده در اینجا درصدد  اورندی ب  دست  به یاجتماع  وجاهت   و  ثروت   تا   اندکرده هایی  استفادهسوء 

برهه  تقریبًا هیچ  زیرا  نیستم؛  ادعاهایی  تاریخی چنین  از  واکاوی    طول   در   مکان   و  زمانای 
  که  یلی دال   بهنیاز داریم و نه    ی خیتار   اثبات   به ما نه    .است  نبوده  یخالاز چنین مسائلی    خیتار 

می  یاجتماع  سطح  در  ی حت  .کندمی  نقض   را   ادعا  نیا  مشاهده  چنین  نیز  یی  ادعاهاکنیم 
 ییگوگزافه شدن  آشکار   :سادهبه یک دلیل    ؛ دنشوی م  فیتوص  ییگودروغ   و   یباز حقه  ه بهمواره  

کند.  کفایت می  ییادعاهاچنین   رد  ی برا مرتبه. به باور بنده همین   هر  در چنین ادعایی  یمدع
نیستند،    همین   مثالً  برخوردار  چندانی  تسلط  و  ثروت  از  مدعیانی  چنین    ای بر   ی لیدلکه 
ما  ؛شودیمشمرده    هاآن  گوییدروغ که  حالی  امکانی    در  چنین  از  که  کسی  داریم  انتظار 

گاهی داشته باشد  جنگ   و  ی صنعت  ی، تجار  یهانقشه برخوردار است قاعدتًا باید از   ی بسیاری آ
از   باید  باشد    یزندگ  ی هاجنبه ۀ  هم و حتی  گاهی داشته  و    حکم  به   تا آ آینده  از  شناختی که 

  و  ندارد  وجودچنین چیزی  طبیعتًا  اش را بر همگان تضمین کند.  سرانجام کارها دارد برتری 
صراحت به   که  است  قرآن  ن یا شود.  اثری از آن، نه در گذشته و نه در حال حاضر، دیده نمی 



 رؤیاها از نگاه علم و دین ...................................................................................... 276

وْ فرماید:  می ل  ُم   ُکْنُت   و  ْعل 
 
ْیب    أ ْرُت   اْلغ  ْکث  ْست  یْ   ِمن    ال    خیر   قطعاً   دانستم می  غیب  اگر   و)  1رِ اْلخ 

 (. دوختمانمی  بیشتری

 ی ر ی گ فال 

ؤا  بُّ ن  ت  : )مصدر(  ؤا بُّ ن  ؤا   »ت  بُّ ن  ت   بَّ ن  ت    )مصدر:  یی«شگویپ]ن ب أ[    ـ 
 
اتفاق  آنچه  بینی  پیش  .(أ

یب: پیش خواهد افتاد دشوار است: ُع: پیش، «بی غبینی »التکهن بالغ  قُّ و  ة:  رافعِ ». بینیالتَّ
 2. رها یگفالشۀ  ی: شغل و پگیری ]ع ر ف[«فال

  ؛ است   یاد یز   ار یبس  یهاروش   و  اسباب   با  ب یغدانستن    ی ادعا ،  از نظر ُعرفی  ی«ر یگفال »
شناسی، فراست  ماسه، نظر در آفاق، اقلیم وخطوط شن   ی فلکی،هابرج   ، ستارگانمثل رصد  

  ی نید   ی هاشه یر   هاراه  ن یا   شتر یب...؛  و  فنجان فال    بینی، کفشناسی،  شناسی(، چهره )نشانه 
توسم«  علم   هب  دی شا  و   اند،شده  منحرف   خود   اصل  از  یول  ، دندار    ن یقوان   یبرخ  ا ی  »فراست: 

  م ین یبیرو مایناز   اند؛شده   فی تحر سپس  و    ، انیب  ینی د  یهامدنت   در  کهبازگردند    یآفاق  و  یفلک 
آن  یبرخ درمی  ، ندرتبه ها  از  بآیند  درست  در  م  اوقات  شتر یو  بنابراین    ؛دنخور یشکست 
  کرد   اعتماد  هاآن   یهاییشگو یپ  هب  توانی نمدر نتیجه    و  کردتکیه    ارهیگفال   نیا به    توانی نم
 نمود.  یز یر برنامه  هاآن اساس  بر و

 ی شناس و ستاره   سحر 

  ن یبهتر   در   و   ت، اال یخ  و   توهم   از  است   عبارت   «حرِس »  اندنوشته   ی نید ُعلمای    از   یار یبس
.  هاستآن  ب ی فر   و  مردم  انداختنتوهم به   ی برا شیاطین    از  گرفتن ی ار ی  و   جن   ر یتسخ   حالت

 
 .188: اعراف. 1
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این    انی ببرای    متوناین    از   یار یبس از    و  کرده  انیب  را علما    از   یار ی بسنظرات    یمجلس  عالمه
 مطلب گواهی جسته است: 

ْحر    :  »سورۀ بقره اس  الِسّ ُمون  الن ّ ِلّ ا  ـ  تا اینجای سخن حق تعالیـ  ُیع  ا م  ُمون  ِمْنُهم  ل ّ ع  ت  ی  ف 
ْوِجِه   ز  و  ْرِء  اْلم  ْین   ب  ِبِه  ُقون   ِرّ اُیف  م  هِ   و  الل ّ ِبِإْذِن  ِإال ّ  د   ح 

 
أ ِمْن  ِبِه  ین   اِرّ ِبض  ه مردم سحر  )ب  1ُهْم 

شته، هاروت و ماروت، در باِبل فرو فرستاده شده  آموختند. و ]نیز از[ آنچه بر آن دو فر می
کردند مگر آنکه  کس را تعلیم ]سحر[ نمی[ هیچبود ]پیروی کردند[، با اینکه آن دو ]فرشته

ها  آنلی  هستیم، پس زنهار کافر نشوی« و [  گفتند: »ما آزمایشی ]برای شمابه او[ می  ]قبالً 
دو   آن  چیزهایی  فرشته] از  بهمی[  که  جدایی    ۀوسیلآموختند  همسرش  و  مرد  میان  آن 

  . (آن به احدی زیان برسانند   ۀوسیلتوانستند به. هرچند بدون فرمان خدا نمیانداختندمی
  ِظیم ع  ِبِسْحر   اُءوا  ج  و  ُبوُهْم  ْره  اْست  و  اِس  الن ّ ْعُین  

 
أ ُروا  ح  س  ْوا  ْلق 

 
أ ا  م ّ ل  افکندند،  )  2ف  و چون 

.  ( ا افسون کردند و آنان را به ترس انداختند و سحری بزرگ در میان آوردند دیدگان مردم ر 
  اِحُرون الس ّ ُیْفِلُح  ال   نمی)  3و  رستگار  جادوگران  آنکه  حال  تعالی  ،  ( دشون و  حق  و 

ُیْبِطُلُه  فرماید:  می ه  س  ْحُر ِإن ّ الل ّ ا ِجْئُتْم ِبِه الِسّ ه    ِإن ّ م  ل    ُیْصِلُح   ال    الل ّ م  آنچه  )  4ین  اْلُمْفِسدِ   ع 
به است.  سحر  آوردید  میان  به  شما  کار  را  خدا  آری،  کرد.  خواهد  باطل  را  آن  خدا  زودی 

نمی تأیید  را  طه:  (کند مفسدان   ...  ْلُقوا
 
أ ْل  ب  ال   اق  ِإذ  ا  ف  ِمْن  ِحب  ْیِه  ِإل  ُل  ی ّ ُیخ  ُهْم  ِعِصُیّ و  ُلُهْم 

یَٰ  ْسع  ت  ا  ه  ن ّ
 
أ یَٰ ـ  الی قوله تعالیـ  ِسْحِرِهْم  ت 

 
أ ْیُث  اِحُر ح  الس ّ ُیْفِلُح  ال   و  اِحر   ْیُد س  ُعوا ک  ن  ا ص  م   5ِإن ّ

هایشان، بر اثر  دستیچوب  ها و« پس ناگهان ریسمان. گفت: »]نه،[ بلکه شما بیندازید)
او، ]چنین که آن[ میِسْحرشان، در خیال  به شتاب مینمود  این سخن حق  ـ  خزندها  تا 

هرجا برود رستگار    ساحراست، و    نیرنگ ساحراند،  بندی کردهدر حقیقت، آنچه سرهم ـ تعالی
ُه قلم:    .(شود نمی ُقوُلون  ِإن ّ ی  ْکر  و  ِمُعوا الِذّ ا س  م ّ اِرِهْم ل  ْبص 

 
ك  ِبأ ُیْزِلُقون  ُروا ل  ف  ِذین  ک  اُد ال ّ ک  ِإْن ی  و 

 
 . 102: بقره. 1
 .116: اعراف. 2
 . 77: یونس .3
 .81: یونس  .4
 . 69تا  66: طه .5
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ْجُنونا  م  ِمین  *    ل  ال  ا ُهو  ِإال ّ ِذْکرا ِلْلع  م  و آنان که کافر شدند، چون قرآن را شنیدند چیزی  )1و 
[ جز  و حال آنکه ]قرآن*    ای استو واقعًا دیوانهگفتند: انمانده بود تو را چشم بزنند، و می

نیستذکری   دِ فلق:    .(برای جهانیان  اْلُعق  ِفي  اِت  اث  ف ّ الن ّ ِرّ  ش  ِمْن  ا  *    و  ِإذ  اِسد   ح  ِرّ  ش  ِمْن  و 
د   س   . (و از شّر ]هر[ حسود، آنگاه که حسد ورزد *  هاو از شّر دمندگان افسون در گره)   2ح 

 تفسیر: 

  ،سحر   : دی گویم   ـ«آموختنده مردم سحر می ب»تعالی ـحق  سخندربارۀ    یطبرس
،  کندیر مسح  را  او  کرد،  سحر  را  او  شودیم   گفته  هستند.  همشبیه    گری،لهیح   و  ییشگویپ

»  .کردنسحر کتاب  که  کاری    «سحر»:  دی گویم  «نی العنگارندۀ  را  است  شیاطین  به  فرد 
به آن صورتی    میکنیتا آنجا که تصور م انداختن چشم است  توهمبه  ،و سحر   ،کندیم  کینزد

داشتن  نگهپنهان یبرا یپنهان  یعمل «سحر». ستیندر حالی که چنین  ،مین یب یاست که م
است،   انجامش  برخالف    یزیچ عامل  میرا  تصویر  به  را  کشد،  صورتش  ظاهر  آن  از  در 

  سخن این    ای آ  .گرداندبرنمیخودش    یتجنسدر حقیقت از    لی و   گرداند، برمی  یت خودجنس
ها به  نمود که آن [ میبر اثر ِسْحرشان، در خیال او، ]چنین )  ؟یاهدی نشن  را  یتعالحق

  3(. خزندشتاب می 

بیفکنند  ۀوسیلبه»تعالی ـحق  سخناین  دربارۀ   چند وجه  گفته است:  ـ  «آن جدایی 
او   یرا براوی و  کنندیماش تحریک  علیه شریک زندگیرا زوجین از  یکوجه اول: یدارد: 

  به   را   او  و  کنند یم اغوا  راین  زوج از    یکی. دوم: شود یباعث اختالف م  ن یدارند و ایناپسند م
 ومؤمن    همسر  از  او  ییجدا  باعث  بیترت  نیا  به  و  کشانندیم   یتعال  یخدا  به  شرک   و  کفر

  : سوم   .شود یم  ییجدا  باعث در آیین،    تفاوت  و  مسلک   اختالف  نی ا  و  ، شوندیم   شدار نید
  و   اختالف  به  دوکار آن    تا  کنندیم  ییبدگوزوج    دو  نی بچینی،  با خبرچینی و سخن  هاآن

پس این    ؛داندیخدا م  یعنی(  توانستندان خدا نمی هرچند بدون فرم)  .کشیده شود  ییجدا
 

 . 52و  51: قلم . 1
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   1یا نفرین خدا باشد.  تواند با تهدید می

 دست  به  طانی ش   به  یکینزد  ااست که ب  یزی گفته است: منظور از سحر، چ  یضاو یب
که    یکستوسط  مگر  شود  انجام نمیو    دهد،ش نمیانجام  مستقلطور  به  انسان  و  ،دی آمی
  [ طانیبا شهمکاری ]و  بستگی  همتناسب، شرط  این    .دارد تناسب  خباثت با آن  شرارت و  در  

ب و  که    اما  شود؛می  زیمتما   ،ّی ول  و  امبریپ   از  ساحر  ترتیب،  نیا  هاست   آن   ازدربارۀ چیزی 
ادواتی   وابزار  کمک  باـ دهندگر انجام میمثل کارهایی که افراد حیلهـ شوندیم زدهشگفت

دلیل دقت و یا به ،است  ناپسنددهند، چنین کارهایی با تردستی نشان می ای دهند انجام می
عامل انجامشان مخفی    اصل،  در شوند؛ چرا که  که دارند مجازًا سحر نامیده می  ظرافتی 

  2. بوده است

   است: شده  گفتهنظر  چهار سحر یمعن در :ه استگفت  انیتب  در (سره قدس )  خیش

  فردِ   اِل یخ   در   یول   ؛نداردواقعیت    که  ی ناکشبهه  و  العادهخارقکارهای    کاری،بی فر اول:  
 . واقعیت دارد کهرسد چنین به نظر می شدهسحر

 شود. بندی انجام میصورت چشمگری بهبا حیله :دوم 

ح دگرگون  :سوم ساحر  ؛  اجسامآوردن  پدیدو    ،گریدشکل  به  شکلی  از    وانیکردن  و 
 پدید بیاورد. را  یکند و اجسام  لیتبد ی انسان را به االغتواند می

 شود. انجام می جنگرفتن کاربهاست که با  یکار   :چهارم

  ی جار رویۀ عادی  ازکه  یزیچ  هر  رایز  ؛استنظر اول  سخن ]به حقیقت[ نی تر کینزد
می جایز    است   ی سحر   ، شودخارج  شود،   ساحر توسط    ست ین که  چن   انجام  هرکس    ن یو 

  ی معجزات  ِی درست  به   ندارد  نامکابا وجود چنین جوازی،    رایز   ؛است  دهی بدهد کفر ورز   یمجوز 
  سحر   و  گریلهیحوسیلۀ  به  را  هاآن  مشابهانجام    رایز حکم راند؛    هاست نبوتۀ  دهندنشان  که
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  1. است کرده  مجاز

به دقت و ظرافت و   که  یزیچ   هر  از  است  عبارت  لغت  در  سحر  :گفته است  یشابور ین
می  یپنهان   سبب با   استب یفر   شسحر و    داناست  ساحرشود.  انجام    سحر،   .ش 
  پنهان انجامش    سبب  کهبه تمام کارهایی اختصاص دارد    شرع   درافکندن است.  وهمبه

  صورت به  .انجام شده باشد  کاریبیر ف  وکاری  با پنهان  و  شود  تصور  شقتیحق   ر یغ  بر  و  باشد
  حالل  سحر  ،چنین سحری  و  ،شود  شیستا  و  ستوده  که  شودیم  استفاده  یزیچدربارۀ    دیمق

 . است دسته چند  سحر :ه استفرموداین دو نوع »سحر« دربارۀ  امبری پ است.

 ستارگان  که  بودند  یقوم   هاآن  و  بودند  میقددوران    در  که  است  انیکلدان   سحر  جمله  از
شرارت    و  راتیخ  هاآن  از  و  هستند  جهان  گرانر یتدب  هانیا  کردند یم گمان و  دندی پرستیم  را
  ی روها ین   ختنیآمهمدرۀ واسطهبالعاده  کارهای خارق  و  شود یم   صادر   نحوست  و  سعادت  و

  ی برا  را  میابراه  وندخدا  کهبودند    یکسان   هاآنشوند.  انجام می  نیزم   یروهاین  با   یآسمان
 . فرمودمبعوث   شانانیسخنانشان در م کردن باطل

  ی اشهیر .  هستند  یقدرتمند   یهاتوهم و نفسدارای  است که    یاز جمله، سحر کسان 
  ی پلصورت  بهاگر    یحت قرار داده شده بود    نیزمروی  آن راه برود اگر  روی    تواندیکه انسان م

کردن وقتی قوی باشد  سقوطتخیل  که    ستین  ن یجز انبود.  آن ممکن  روی  رفتن  راهبود،  
را که دچار    ،پزشکان  .دهد یرخ مقطعًا   از نگاه   یزیخونر کسی  به  شده است  رنگ  کردن 
نهی    و چرخانزن  چشمک  یایبه اششده است از نگاه  دچار تشنج  که    نیز کسی راو    ،قرمز 
این دلیل است که    اند.کرده به  فقط  همۀ    اند.خلق شده  ،توهمات   ِع یمط   ،ها نفساین ها 
ی  درخواست نفسان بدونصرفًا زبانی  لی اگرو شود؛ میکه دعا مستجاب  قبول دارند ها امت

 دارند.  ُعقال قبولشاست که  یات عوضوماز جمله   خوردنچشم . اثر استکم  بوده باشد

این کار »عزیمت«   و ردیگیم   کمک نیزم ارواح   از  که  است یکس  سحر ،هاآنۀ جمل از
 شود. نامیده می «جن  ریتسخ» و

 
 . 1: 374 انیتب. 1



 281  .................................................................................................. ینده آ یشگوییپ

 دارد.  نام شعبده وکند، را تسخیر می  هاچشمی است که التیتخ  جمله، از

توسط    ایپیچیدۀ مهندسی    یابزارهاتوسط    که  است  یزیانگفتشگ  اعمال  ،جمله  از
از این جمله است.    نیسنگ  یزهایچ  دنیکش  علمجعبۀ تماشا و    شود. یم فشار خَل انجام  

 . دندار قطعی  و مشخص  یاسباب  رایز  ؛دن یآینم   حساب به  سحر یعرف نظر ازچنین کارهایی 

 . هاستسنگ و داروها خواص  از گرفتنکمک ،جمله  از

  ، اسم اعظم را شناخته است   کندیساحر ادعا م یعنی    وارونه است؛تعلقات قلبی    ،جمله  از
  قدرت و  باشد    العقلفیشنونده، ضع  یو وقتاجنه در خدمتش هستند؛  غالبًا  در حالی که  

  در شود.  قلبش به آن متمایل می  و  استکند واقعیت بوده  تمییز اندکی داشته باشد باور می
  ف یضع  حساس   یروها یناین هنگام است که    در  وپدید آمده است    ترس   از  ینوع  او  قلب

 قلب وی انجام بدهد.   در خواهدیم  هرچه تواندیم  ساحر و دن شویم

به صورتزنیگمانه  وپراکندن شایعات    جمله،  از است.  ها  و دقیق  پنهان   ن یا  وهای 
 1.« میکردمالئکه از رازی نقل  عصمت باب درما  که  است یزیچ همان 

  ی هاغرض   ی برا   هاآن  از  استفاده   و شیاطین    و   جن  ریتسخ  از   و  است   توهم   سحر، پس غالبًا  
در  طور کلی به ـ   نوع  ن یا   و   شودیمحاصل    ث یخب تغییری  قانون    قاعدهـ هیچ  ایجاد    ی نیدو 
از    کند.ی نم به همان    طور به   ندهی آ  و   بی غخبردهی  است،  و فهم جن  درک  از  کامل خارج 

در این خصوص تفاوتی میان این دو طایفه    و  ،است  رونیب   هم  انسانصورتی که از ادراک  
  و   جن   وجود  بهوجه  چ یهبه   کنند یم  انکار   را   گرید   جهان  که  یکسان  حال  هر   بهوجود ندارد.  

که  ی  گر یبه وجود جهان د در واقع  را به اقرار بکشاند    هاگر آنا   ؛ چراکهکنند ینم  اقرارشیاطین  
نت اند  کردهاقرار    در آن هستند  یگر ید مخلوقات   در  دا   جهیو  وارد منکران وجود خدا  رۀ  یدر 

 . وجود نخواهد داشتها و اثبات عکس آن بحث با آن  یبرا  ی لیدلنهایتًا دیگر شوند و  ی من

وضعیت کسانی    در واقع  نیا دادن از غیب،  خبر   ی برا   هاآن   از  درخواست  و  ارواحاحضار    اما

 
 .4تا  1ص 60ج: االنواربحار. 1
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اصاًل امکان احضار روح وجود داشته    ندارم  اعتقاد بنده    و کنند،  است که ادعای احضار جن می
یا یاوه این   بلکهباشد؛   به ها فقط احضار جن  با روش توهم گویی و  های تلقینی  انداختن مردم 

 هستند، نه بیشتر. 
  یبیغ   ی امور از    نیاطی ش   ای   جن   ستین   ممکن  وجههیچ به ،  گفته شد   ی کهدو حالتهر  در  

  و دانند  وجه از آینده چیزی نمی هیچبه   هاآن  را یز   ؛دهند ب  خبر  ندهیآ  به مربوط  امور  خصوصبه 
افرماید:  حق تعالی می  است.  شدهثابت   ینی دۀ  یناح  از  نیا  م ّ ل  ا  ف  ْین  ض 

 
ْیهِ   ق ل  ْوت    ع  ا  اْلم  ُهْم   م  ل ّ   د 

یَٰ  ل  ْوِتهِ   ع  ةُ   ِإال ّ   م  اب ّ ْرِض   د 
 
ُکُل   اأْل

ْ
أ هُ   ت  ت 

 
أ ا   ِمْنس  م ّ ل  ر ّ   ف  ِت   خ  ن  ی ّ ب  ْن   اْلِجُنّ   ت 

 
وْ   أ اُنوا   ل  ُمون    ک  ْعل  ْیب    ی  ا   اْلغ  ِبُثوا   م    ل 

اِب   ِفي ذ    عصای   که  خاکی  ایجنبنده   جز  داشتیم،  مقرر  او  بر   را   مرگ  چون  پس)  1اْلُمِهیِن   اْلع 
گاه  او  مرگ  از  را[  کسی]  خورد،می  را   او   شد   روشن   جنیان  برای  افتاد  فرو  چون   پس  ؛نگردانید   آ

 .( ماندند نمی  []باقی  آور خفت عذاب آن در  دانستند، می  غیب  اگر که

  ندارد.  ل یدل  به   ی از ین  و   استو بدیهی    واضح   ،ی نید  ریغ دیدگاه    از   قت یحق  ن یا   اثبات   اما
طی طریق    یبیغ   علوم  یادعا   ری مس  در  هاراه  نیا   در  تمام کسانی که  دهدیمگواهی    خیتار 

رفته کرده بین  از  تغییر    ونمانده    یباق  هاآن  از   یذکر قابل   اثرهیچ    که  یحال  در اند؛  اند  هیچ 
  ه بودند کرد  نان ی اطم  هاآن  به  کهاقوامشان    از عصر  هم   افراد  ا ی  خود   ی زندگ  سطح   در  را   یملموس

سطح    به  ادعاها  آن  کهنی ا   اثبات   لیدل  عنوانبه به باور بنده، همین    جهینت   درایجاد نکردند؛  
 .کندکفایت می   اندمانده  یمحتوا باقی از خال ییادعاها فقط  بلکه اندده ینرس  قیحقا

بعضی  طبیعتًا   م  ا ر   هاییشگویپاین  از  ما  پیشگوییم یکنیاستثنا  مشهوری؛  که    های 
  2« شق»  و  «کاهن  حیسطی »هایی شگویپ مثل    کنیم؛برایشان پیدا می  مقداری اعتبار تاریخِی 

 
 . 14: سبأ. 1
و :  آمده است  یلیکه در سه  ،بن مازن است  ی بن عد   بن مسعود بن مازن بن ذئب  یعةبن رب  یعنامش رب  یح«سط».  2

قصۀ :  عطف به این سخن اوست ،بن نصر  یعةرب  شناسان یمنی،از نظر نسب و او   یند،گویم  یعهبه او نصر بن ربای عده
 . یعهرب
انمار بن    یندگویمای  عدهو    ،بن عبقر بن انمار بن نزار است  یسبن رهم بن افرک بن ق  یشکرپسر صعب بن    «شق»
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د  1«نوستراداموس»و   کرده  ینی د  متون  هب  که  یافراد  گریو    یخی تار   نظر  از  نیا   واند  تکیه 
  خبر   نده ی آاز    ی امور از    کهنمادین    ِی نید  متون  وجود  یعنی   ؛ ستا   شدهاثبات   و   شدهشناخته 

درست    شان شتر یب   که گفته باشند    را خبرهایی    ها شگویپ  نیا   اگر ؛ و  است  شده   ثابت   دندهیم
گاهی   لیدلبه نبوده باشد،  ها هرکدام از آن  ای  استنمادین بوده  متون  آن  با  برخورد در  هاآنناآ
 . گفته است سخن خودش  طرفهوای خودش از ومطابق حال 

شویم   یادآور  دارد    ها آن  با  شگوهایپ  و  شناسانستاره  اغلب  که  ییهایی شگویپ   شتریبجا 
ارتباط    اندشده   مشهور    یا   پادشاهانمثل    هاآنمعاصران    از   ی برخ  که اند  بوده   ییهارؤیا  با در 

  یبرا   مطمئن راه ، هارؤیا  که گرداندی برم موضوع اصل به را  ما  ن،یا  و 2فرمانروایان دیده بودند 
 

 بن کهالن بن سبا است. ید بن عمر بن غوث بن نابت بن مالک بن ز  یاناراش بن لح 
؛  نشستیکرد و میباد م شدیم ین خشمگ  یشک بود و وقتم   مثل یکو اعضا و اندامی نداشت  یح،سط شودی گفته م

 از نسل او بود.  یشود خالد بن عبدالله قسر یو گفته م ،نصف انسان بود «شق» و
 ینا  شودی و گفته م  ،ردمُ   یریحم یردختر خ  یفهطر   ،آن روزدر  روز متولد شدند و    یککرده است آن دو در    یانب   یلیسه

عمرو پسر عمر بود که قبال   زِن او  و    ،ها منتقل شداز او به آن  یشگوییها آب دهان انداخت و پآن  یزن در دهان هر دو 
 و خدا داناتر است. ؛شدگفته 
م. 1971  ،ق1396  ،اولجلد    ،الواحدعبد  یمصطفیق  تحق  747  -701  یربن کث  یلاسماع  ء فدا  و ، ابینبو یرۀ  س:  منبع

؛ آدرس نسخه  19تا    15، بیروت، لبنان، ص  5769، ص پ.  246161  –   236769المعرفة، تلفن  چاپ و نشر و توزیع دار
 www.yasoob.org/books/htm//: http1m/025 /28no/2893.html: الکترونیکی

پ  یشلم.  1 فرانسو   یشگوینوستراداموس  پزشک  و  در    ی مشهور   ی و   کرد.یم  یزندگ  یالدیم  1569تا    1503که 
نام به  ییهاکتاب   . اوهم داشت  یگریدتوجهات  بود و  مشهور  م  مرد  یدرمان روح  یلدلبه وی  بود.    یککاتول  یحیمس

انتظار مرد که    ین اشگفت آنکه    و  ؛ خواندیرا م  یشناس ستاره  یهانقشه  یا   یاه سجادوی    یهاکتاب  یا  یاهس  یهاکتاب 
زمان  طور هم همسر و پسر و دخترش بهنداشت  انجام داد، انتظار    یاریبس  ی هایشگویی و پ  ی داشتحوادث وحشتناک 

 .بمیرند
ان،  ساحر وی تمام کاهنان،    وحشت کرد.  یارو از آن بس  ید د  ییرؤیااز شاهان تبابعه،    یمن،پادشاه    ،بن نصر  یعةرب.  2

که مرا ترسانده و از آن به وحشت ام  یدهد ییمن رؤیا: ها گفتبه آن کرد ورا جمع کشورش  انشناسستارهو  جادوگران،
 ام. آن را برایم تفسیر کنید و تأویلش را به من بگویید.افتاده 
 .ییم را بگو یرشکن تا تفس یفما تعر  ایبر : گفتند
  ی کسفقط آن را تأویل   یراز  ؛در این صورت نسبت به تأویل شما اطمینان نخواهم داشت یماگر آن را به شما بگو: گفت

http://www.yasoob.org/books/htm1/m025/28/no2893.html
http://www.yasoob.org/books/htm1/m025/28/no2893.html
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گاه ز خبرا یشکه پداند می  باشد.بوده دادن، به آن آ

داناتر   یکس  یراز   بفرستد؛  یح«سط» و    «شقسراغ »به    یدباچنین است  اینپادشاه  خواست و ارادۀ  اگر  :  ها گفتاز آنیکی  
 آن دو فرستاد. سراغ پس به  یند.گویبه او م خواهدیمپادشاه و آن دو آنچه را   یستننفر  دو این از 

از ام؛  به وحشت افتاده و از آن  که مرا ترسانده است  ام  یدهد ییرؤیا:  قبل از شق به نزد او آمد. پادشاه به او گفت  یحسط
 .  دهیین را هم درست انجام مآ یرتفس ییآن رؤیا به من خبر بده. اگر درست بگو

معنی )به   «تهمه  » ینیزمروی  آمد و    یرونب  یکیکه از تار   یدیآتش د  یاقطعهشما    کنم.ی کار را م  ینهم :  گفت   سطیح
 خورد. داشتند   جمجمهکه  را تمام چیزهاییتهامه از آن گرفته شده است( افتاد و ؛ زمین پست وسیع
 یست؟ آن چ یرتفس یحسط یا .یاز آن را اشتباه نگفت ییزچ: پادشاه به او گفت

ها بر آن و کند سقوط می شما حبشه  ینسرزمخورم به مابین آنچه میان دو حوزۀ »حنش« است قسم می : گفت یحسط
 کنند. »ابین« و »جرش« )دو مخالف یمن( حکومت می محدودۀ میان

 بعد از من؟  خواهد بود یادر زمان من  ینا یاآ .کننده استو نگرانآور هراسما  یبرا  ین! ایحسط یا: پادشاه گفت
 تاد سال بعد است.هف یاشصت بعد از آن، بیش از بلکه   !به پدرت سوگند ،نه: گفت

 شود؟ یقطع م یا ها ادامه دارد آن سلطنت  یاآ: پادشاه گفت
 کنند. فرار میاز آن هراسان شوند و ی سپس کشته م شود.یبلکه هفتاد و چند سال بعد قطع م: گفت

 کند؟ یکشد و اخراج میها را مآن  یکسچه : پادشاه گفت 
  به عاد ارم   یهشبتوانمندی،  و    تخلق   یدر بزرگ  یراز   ؛است  یرو نامش شمش  یزن،  ی )ارم ذ   یزن«  ی ارم ذ »:  گفت  یحسط
 . گذاردباقی نمی  یمنها را در کس از آنهیچ و کند خروج میها و از عدن بر آنا کند.ی مچنین  (بود

 شود؟ ی قطع م  یا یابد ی سلطنت او ادامه م یاآ: گفت 
 شود. ی قطع م: گفت

 برد؟ یم یانآن را از م یکسچه : پادشاه گفت
 . شودمی یوحبه او بزرگ  یپاک که از طرف خداپیامبری : گفت یحسط

 یست؟ کپیامبر  ینا: گفت
 که پادشاه قومش در آخرالزمان است. ،از فرزندان غالب بن فهر بن مالک بن نضر یمرد: گفت

 رسد؟یروزگار به آخر م یاآ: پادشاه گفت 
 شوند. یسعادتمند و بدکاران بدبخت مدر آن    یکوکارانشوند و نیدر آن جمع م  یندهکه افراد گذشته و آ  یروز   ؛بله:  گفت

 یی؟ گویرا به من م یقتحق یاآ: پادشاه گفت
 . است حقیقتگشاده شود، آنچه به تو خبر دادم  یو فلق وقت ،دم و شب تارسوگند به صبح ،بله: گفت

گفته بود پنهان   یحسطرا  گفته بود به او هم گفت و آنچه    یحکه به سط  را  یرفسپس شق به نزد پادشاه آمد و همان ح
 نه؟ یادارند   نظرها اتفاقآن یاآ یندکرد تا بب
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 را نادیده گرفت.  هاآن توانی نم هرگزطوری که به   ؛ست ا  ندهی آ یهایی شگویپ

 
دو   ینا  یانرا در مای  موجود زندهقرار گرفت و هر    ایباغ و تپه  ینآمد و ب  یرونب  یکیاز تار   یآتش  یدیدشما    ،بله:  گفت

 رد.محل خو
: گفت  یحسط  ینکهابه جز    ؛است  یکیدارند و سخن آن دو    نظردو با هم اتفاق  ینا  یدفهمپادشاه  را گفت    ینااو    یوقت 

و هر  دهدیرخ م یاباغ و تپه یندر ب: و شق گفت خوردیم را  یاو هر صاحب جمجمه یردگیتهمه قرار م یندر سرزم
 .خوردیرا مای موجود زنده

 یست؟ آن چ یرتفس  .یاز آن را اشتباه نگفت یزیچ ، شق یا: پادشاه به او گفت 
  ، شوندیم  یروزپتمامی فرزندان  و دو پسر بر    یزد،ر یسودان فروم  ،شما  ینبه دو سر انسان! سرزم  خورمیسوگند م:  گفت

 شوند. ینجران را مالک م ینو تا سرزم
 بعد از آن؟  یادر زمان من  دهد؟ یرخ م یک ینااست. آور کننده و ترسنگران یارما بس ی برا ینا: پادشاه گفت

و   دهدیها نجات م، شما را از آنی استن بزرگأمقام و ش  یداراکه    یکس   شما. سپسبعد از    یالبته در زمان:  گفت 
 چشاند.یها مبه آنرا  ی خوار شدیدترین 

 یست؟ ن کأالشیم عظشخصیت  ینا: پادشاه گفت 
 شود. ی ها وارد مبر آن»ذی یزن« و از خانۀ  ،کندی نم یو در کارها کوتاه یست،نفرومایه که  یپسر : گفت

 شود؟ یقطع م یااو ادامه دارد  یپادشاه  یاآ: پادشاه گفت
فصل  تا روز    یاست و پادشاه   یلتو فض   ینآورد و از اهل دیکه حق و عدالت را م  شود،ی رسول قطع م توسط یک  :  گفت

 ت. اس یدر قوم او باق
 یست؟ چ فصل روز : گفت 

  هاکه زنده و مرده آن شودیاز آسمان خوانده منداهایی ، روز در آن  شوند.ی که پادشاهان در آن مجازات م  یروز : گفت
 است. یراتسعادت و خ یکرده باشد دارا یشهکه تقوا پ یروند و کسیگاه موعده یسو و مردم در آن بهشنوند یرا م

 است؟  یقتحق گویییآنچه م یاآ: پادشاه گفت 
  یقت آنچه به تو گفتم حقهاست،  آن   یاندر م  یو کوتاه  یو آنچه از بلند   ینسوگند به پروردگار آسمان و زم:  شق گفت

 . یستدر آن ن یاست و شک 
و  فرستاد  خود را به عراق    یتفرزندان و اهل ب  . پسبن نصر نشست  یعةربدر دل  گفتند  ها  آنآنچه  :  اسحاق گفتابن
 ساکن کرد.  یرهها را در حنامه نوشت و آن «سابور بن خرزاذ»ها به پادشاه فارس به نام آناز  یتحما  یبرا

 ی کس   یعنی  ؛بن نصر بودند  یعةربابن  ی،عمرو بن عد نعمان بن منذر، ابن  ،بن نصر  یعةفرزندان ربیۀ  بق:  اسحاق گفتابن
است که محمد    یزیچ  ین و ا  ،ستودندیو او را م  رفتندیاو م  ی سو بهاعراب  بود و    یرهبر ح  یپادشاهان کسرو   یبکه نا

او  تگفنمیمردم    یشترب  گفته است.بن اسحاق   ابند  از نسل  منذر  بن    ی،نبو یرۀ  س:  )منبع  «.بوده است  نصرنعمان 
 ( 19تا  15 ص:  یرکثابن
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 1ی کولوژ ی پاراسا   علم   : دوم 

  ،است  [ PSI phenomena]  های سای«»پدیده   ا ی  «عتیطب  ی ماورا »  ای  «نفس  ی ماورا »  علم
 زیانگ شگفت  و  العادهخارق   یهاده یپد  به  که  است  یعلم  ،هایگذار و با وجود اختالف در نام 

پدیده   پردازد. یم  ما وجود    در    ی افراد  در   معموالً   و  ند یآی م  حساب   به   نادر   و  اندک ها،  این 
  علم   ن یقوان  تابع  هاده یپد  ن ی ا   . دندهیم  رخ   مردم   عموم   در خودجوش    صورتبه   ا ی  ، ییاستثنا 

 . نیستند  کیز یف

آنچه    ازفراتر    یعنی  «یحس فرا  اتادراک»  عنوان  تحت  کههستند   یروح  ییهاده یپد  ،هااین
ناآشنا    یهاده یبه پد برای ما    ، اصطالحات  نی و ا   ؛دنر یگیقرار م  ند،نکیما درک م  یحواس عاد

  ی صورت ناگهانبه   شانشتر ی بلکه ب   ند؛ستیتابع تجربه و تکرار ن   معموالً   .ندنکی از نظر ما اشاره م
خودجوش   تحت    علم،   ن یا   . است  دشوار   هاآن  تکرار  و   د ندهیم  رخ و  و    هاپژوهش اخیرًا 

کادم  مطالعات گرفته    ک یآ حاضر    و   استقرار  حال    جهان   یهادانشگاه   از   یار یبس  در در 
   شوند؛ از جمله: بندی می دسته   علم نی ا های بسیاری در پدیده  و شودی م سیتدر 

 ذهن؛  دو م یمستقارتباط  :پاتی تله  .1
 دیدن از راه دور؛ : ( ینیبغیب ). بصیرت 2
 از راه دور؛ دن یشن :یشنو . غیب 3

گاهی . پیش4  . ندهی آ: دانستن (precognition)آ
  نجا یا   در   آنچه   یولنیستیم؛    یروحهای  درصدد تحقیق و بررسی این توانایی   نجا ی ا   در  ما

 
فرانسو parapsychology:  یسی)انگل  یکولوژیپاراسا  یا  شناسیروانفرا.  1 شاخه parapsychologie:  ی،  دانش    یا(  از 

 شوند یکه مطالعه م  هایییدهپد  .پردازدی م  یعیظاهر فراطببه   ِی شناختروان  هاییدهاست که به مطالعٔه پد  شناسیروان
گاه  ی( و بقاpsychokinesis)  ی(، جنبش فراروانextra-sensory perception)  یاند از ادراک فراحسعبارت پس   یخودآ

 پدیا فارسی(ویکی: منبع ،ترجم م) .شودیگفته م  PSIاصطالحًا  ها،یدهپد  ین شناسان به ازباِن فرارواناز مرگ. در 
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جمله  از    ،یی توانا  نیاست و ا   ییشگویپیعنی توانایی   ،فصل  ن ی ا   موضوع  ،اهمیت دارد  ما  یبرا 
  های ی توانمند   ینها ا اگر آن  یحت  ؛ردیگیعلم قرار م  نیا حوزۀ مطالعۀ  است که در    ییهاده یپد

به   یشگویی پ کلرا  رؤ   ی طور  پد  یاهابه  نه  آن   ی اراد  هایییده برگردانند،  انسان  ا که  را  نجام  ها 
اند و  را منتشر کرده   یاخبار   ینها چنکه روزنامه   ییاستثنا  یها حالت  یمگر در برخ  دهد،یم

محسوب    یینه! و در غالب موارد از جمله کارها   یااند  اثبات نشده است که واقعًا انجام شده
دست   شوندیم در  )فال   ۀکه  مد  یرها،گاول  د  ها،یوم ساحران،  میگرانو  قرار  ما    گیرند؛ی (  و 

  یکنند که دارا   یرا معرف  ی بوده باشند و انسان  ییهادانشگاه  یاها  پژوهش   یدیم و نشن   یدیم ند
خودش    ی سطح شخص   در  یاز رخدادها حت  ی بردار و پرده  ینده شناخت آ  یبرا   یاراد  یت قابل 

باشد    وبود  می   دهی پد  نیا   ایبر   یلیدل  ، عمل  در  ،داشت  وجود  یحالتچنین    اگر  و  ؛بوده 
چنین    وجود   ای بر واقعی    و ی تجرب  ل یدلیک   عنوانبه   حالت ن یا   اعالم   ی برا قطعًا   دانشمندان

 .شدندصدا میهم  انسان درتوانایی 
همواره    شتریبکنیم  می مشاهده    ـعکس   برـ   بلکه   ی هاده یپداین    اثبات  برتحقیقات، 

 اند: بسنده کرده  یتجربآمارِی   یهاروش  هب العادهخارق 

می مشاهده  فراروانداده  ا ی  اثباتصحت    دانشمندانکنیم  »ما  شناسی  های 
؛ زیرا شواهد  شوندنمی  قانع  آن  بهنسبت    نکهیارغم  کنند؛ علیرا تأیید می  (یکولوژ یپاراسا)

نوعی سرگردانی    در را  هاآنرغم اینکه  به  ؛داردیوام   هاآنپذیرش    به  را  هاآن  ،ی آمار   و  یعلم
است که    یعلمگرایی  مرجع  با  دی جداین وقایع    انسجام  عدم  ازناشی    کهبرد  فرومی  یفکر 

 1از آن استفاده کنند.«  ا یاشبندی اند برای طبقهعادت کرده

  نده ی آ  به  مربوط   یهایی شگویپ ۀ  جنب  از  دانشمندان  آنچه   که   است  آن  واقعیت  یول
فراتر   چیزی  است،  شده    ی هاده یپد  آندربارۀ    هارؤیا  که  ستینخبرهایی    ازدستگیرشان 

حیطه    نیا   درطور مشخص  به   که  می پرداز یم  ییرها یتفس  بهرو  ایناز   ؛دندهیم  خبر  العادهخارق 
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 است.  شده ارائه

شناسان زیادی وی  روان  وتوجه داشت    یروح  ی هاده یپد  و   عهیالطبماوراءبه    « نگوی   کارل»
ورای میدان    در   که چیزهایی    دنی د  ای بر   انسانتوانایی   به  او  را در این مسیر همراهی نکردند.

  به   یولاین رابطه را باور نداشت،    عّلیت  نگوی  باور داشت.  ،حوادثبینی  پیش   وقرار دارند،    دید
 .کند  ر یتفس را  هاآنکرد تالش می  و داشت  اعتقاد هاده ی پد  نیا  وجود

ایده  از ایدۀ    ،کرد  جادیا شخصیت    تکامل دربارۀ    خود ۀ  ینظر   دروی    کههایی  جمله 
چه  : مثالً . دندهی م رخ زمانهم  صورتبه   که ی حوادث :به این معناست که  است  «یزمانهم»

  یو وقتباشیم،  فکر کرده  فاصله زیادی از ما دارد    کهدوست مهربان  یک  دربارۀ ارتباط با  بسا ما  
 .گیردبا ما تماس میآن دوست  ناگهان  م یرسیتلفن م  یگوش ک ینزد

دیدگاه  اما   الجابری  صالح  به   «دیفرو»مکتب  دکتر  به را  خالصه  بیان  طور  زیر  صورت 
 کند:می

که  اما  » آنجا  روانتا  مکتب  میکاوی  به  کمبود  مربوط  از  رخدادهایی  چنین  شود 
م   یر یتفسسازوکارهای   می  ی«سا»  یهادهی پد  د نتوان یکه  رنج  بدهند  توضیح  و    برند؛را 

گاه»مفهوم   وقتی متوجه    یول  ؛است  گانهی  ی«ساتوضیح »  یبرا  یدر ارائه افق خاص  «ناخودآ
گاه» از    ید یمفهوم فروشویم  می فورًا این افق متالشی    ،به گذشته است  دی فقط مق  «ناخودآ
  محرمات، شدۀ  سرکوب  دموار های مربوط به  فقط داده  ،ی د یفرو  فیتوصدر    یعن شود؛ یمی

؛  ردیگ یقرار م  اندشده  یدر زندگکشیدن فرد  که باعث رنجهایی  محرومیتو    ی،موانع اخالق
گاه بازم موارد سرکوب همانبه    ید یرؤیا در مفهوم فرو ،مثالعنوان  به و    ؛گرددیشدۀ ناخودآ

  ( یکولوژ یپاراساشناسی ) تفکر فراروان  در  العادهخارق  یرؤیا  با تعریف  ، رؤیاتعریف برای   نیا
پیش آن،  در  که  تفکری  با  یعنی  دارد؛  حوادث  تفاوت  به  نسبت  گاهی    حوادث   ای  ندهیآآ

وجود دارد؛    ها اطالع نداشته است،آنتر از  و پیش  نکرده  ی زندگ   ها آن  با  فرد  ای که گذشته
  از   دو  هر  نکهیا  وجود  با  ووجود دارد    هارؤیا   از  سبک  دو  ن یاوجه تمایز آشکاری میان  رو  ایناز
  د یفروۀ  ینظر در جهت عکس دیگری قرار دارد.  هاآن از یک ی ،هستند ماهیت برخوردار    کی
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پدیده به  به همین جهت    کند؛سای توجهی نمی  های رؤیاگونۀبه تفسیر رؤیاهای مربوط 
هیچ پایه و اساس منطقی    اوۀ  ینظر   در  و  ، نهدرا به کناری می  صادقه  یرؤیا  ا ینگر  آینده  یرؤیا
 1.« ندارد  وجوداین رؤیاها  یبرا

 . ستین تکرار  به  ی از ی ن  و بررسی کردیم  سوم فصل  در  د یفروۀ  ینظر  در  را نقص    نیا ما 

پرداخته   ن ی ا به    که   یکسان  از   ی ار یبس   : ماندی م  یباق  آنچه  این  علم    به  را   هایی توانااند 
به این   . ستین  ک یز یف   نی قوان  تابع   واست    ی رمادیغ قطعًا    که  گردانندی مباز یروح  یهاتوانایی 

است به    هاییدار چنین توانایی عهده   که بعدی روحانی وجود دارد    نکهی ا   به  هاآنترتیب اقرار  
. ما با این  کنندی نم  انکار   را   جهان   ن یا   خالق   وجود   و   گر ید  جهان  وجود   هاآناین معناست که  

  ی ک ی  ، شهیر   و   اصل  که   می دار   توافق  هاآن   با  ما   یعنی  سطح   ن یا   در   سخن  و   می ندار   ی بحثعده  
تفاوت    ایالعادهخارق   یهایی توانا چنین    بودنی انروح  اثبات   در  هااستدالل   اگر   ی حت  ،است

باشد؛   اینجا    آنچه   یولداشته    بنا   گرانید  که   است  ییهاه ینظر   می بپرداز   آن  به   است  الزمدر 
فرادینی    واند،  هکرد توجیهات  به می   تصوربا  امور  وقوعکنند    ریتفس  را   العادهخارق پیوستن 

می  هایینظریه   و  دنکنیم امور    تا کنند  وضع  دلیل  به اگر    ند.نک  توجیه   را   العادهخارق این 
وارد کوتاه  توضیحات  تمام  جدل،  از  این  آمدن  در  وقوع    هانظریه شده    های پدیده   انواعبرای 
آن از    بودنممکن جهت نابه   را   آینده  به   مربوط   های پیشگویی، توجیهات  بپذیریم   را   العادهخارق 

 پذیریم. توانیم بنمی پایه و اساس، 

  کهی  جدید   مفاهیم  از استفاده  با    اخیر  دانشمندان  از ای  عده   که   استتفکری    این
عبور    فیزیک   قوانین های  قالب   از   و  دهندمی  ارائه   کوانتومی  هایدانفیزیک  کالسیک 

  کوانتومی   سطح  در  فیزیک  قوانین  که   انعطافی  باچه بسا این عده،    و؛  برند می   بهره  ،کنندمی
 . باشند پاراسایکولوژی یافته های میان توانایی  را ی بزرگسازگاری   دنکمی مهیا  ذراتبرای 

ی منطقی  هافرایند  تافرو بپاشد    راش  خود   درون  موجیتواند تابع  می  مغز"  ووکر»به نظر "
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تنیده است    کوانتومیزیر  سطح  در  کیهان  که  زمانی  تا   و؛  کندایجاد    جدیدی ۀ  اراد در هم 
  کوانتومی های  سیستم  موجی ۀ  بستفروپاشی    برای  کوانتومی زیر  سطح   این   از   تواندمی  انسانی 

  را   روانی تأثیر    و  حسیفرا  ادراک   ترتیب این  به؛  کند  استفاده  دنگیر می قرار  مغزخارج از   در  که
 1.« است کرده تفسیر  ،سازوکار  یک با

  و کاربرد    با   کوانتوم،  فیزیک  های نظریه در چهارچوب    هاتوانایی   این « دربارۀ  ووکر»   تفسیر
  که ، همان طور  آینده  به   مربوط   هایپیشگویی ۀ  قضیدربارۀ    خصوصبه   دارد؛ تضاد    واقعیت

 : نویسدتوضیح می  آنای بر  جابری ال صالح  دکتر

"گویدمی  ووکر»  ... سیستم    رتغیی  در  ،پاتیتله  در  گیرنده  و  فرستنده:    کوانتومِی کل 
آمدن  پدیدپایاپای باعث  صورتبههر دو  و، کنند می همکاری، هوشیاری  درونگرفتۀ شکل
 و  فرستنده   که در گفتۀ وی، این نکتۀ پنهان وجود دارد   ولی ."  شوندمی  آن   در مطلوب حالت

وجود    بدون  تمایل،ممکن است    چگونه  زیرااند؛  ختهشنامی  قبل  از  راۀ مطلوب  نتیج  گیرنده
گاهی عنصر   ـ  پاتیتله  استثنایبهشروط آزمایش ـ  ولی  ؟!را تولید کرده باشد  نظرد م  حالت،  آ

چنین  اجاز  گاهی  پیش  وبصیرت    هایحالت  در  راای  قبلی  شناختۀ    پیشگویی   یعنیآ
ها  از قبل سیستم کلی کارت  گیرنده  و  فرستنده  کهاین بوده باشد    ووکراگر منظور    و؛  دهدنمی

ها را  یعنی آن دو، در حال حاضر نمادهای کارت  این اند،  « تعریف کردهحافظه»   عنوانبه  را
کنند؛  کردن یکی از آن دو در هر تالشی، همکاری میآورند و با یکدیگر در محققمی  به یاد

؛ در نتیجه  شودیم  یحدس و موضوع خارج   ینب  یرونیرفتن مطابقت ب   ینشامل از ب   ینو ا
اطال یادآوری  صرفًا  فراحسی،  بود    شدهفراموش   قبلِی   عاتادراک  مفهوم    ا ب  این  وخواهد 

 2ی در تضاد است... .« خارج   تطابقی برای آمار 

توضیحات توجیهی در سطح کوانتومی    و  کوانتومیۀ  نظریاز آنجا که روی سخن دربارۀ  
تفسیر     به  است  بهترست،  هاپیشگویی  به   مربوط   هایرؤیا  خصوصبه ،  هاتوانایی  آنبرای 

سوی    سخن،  آن  در   که   بپردازیم  بعدی   بحثم از    به   پاسخ   در  احمدالحسن  سیدنهایی 
 

 . 146 ص:  یجابر الصالح  کترد  ی،علم دگاهیانسان از د کیکولوژ یبودن پاراساالطبیعی ماوراء. 1
 . 149 ص:  یجابر الصالح  کترد  ی،علم دگاهیانسان از د کیکولوژ یبودن پاراساالطبیعی ماوراء. 2
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   است. آمده کوانتومۀ نظریبر اساس  هاپیشگویی  برای  شدهطرح م تفسیرهای 

 1کوانتوم ۀ  نظری   سوم: 

  ترین مهم به بیان    آنکه  از   بعد؛  نگر رسیدیمآینده   هایپیشگوییدربارۀ    پایانی   ایستگاه به   
ها پرداختیم و  پیشگویی   هایدربارۀ رؤیا  خصوصبه   یشناسحوزۀ روان  در   دانشمنداننظرات  

  که   طوری به ؛  است  کرده  بیان   علمیۀ نوین  عرص  این  در   کوانتومی  فیزیکات  نظریچه  آننیز  
  وپا را فراتر گذاشته    زمان(یعنی  )  چهارم  عدبُ   ازدر حوزۀ فیزیک کوانتوم    شده ثابت   هاینظریه 

اند  اند. این نظریات مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشته رسیده   کیهان   در  دیگر  ابعاد   به
  ترتیب  این   به   و ،  وارد شده  جهان دهندۀ  ترین عناصر تشکیل های تحقیقاتی کوچک میدان  به  و

 . انددگرگون شده ماده  مفهوم و  فیزیک قوانینسنتی دربارۀ  مفاهیم  بیشتر 

بر پایۀ    دانشمنداناز    برخی شده توسط  ی ارائه هافرضیه   علمی   ارزش  احمدالحسن  سید
ـ   کوانتوم   مکانیک    مربوط   هارؤیا  طریق   از نگر  آینده   های پیشگویی  به   آنچه   خصوص   دررا 

 : شودـ مشخص کرده استمی

  یا  ها پرداختن به رؤیا برای  علمی »واقعیت این است که بنده هیچ بررسی ارزشمند 

 
  های یدهاست که با پد  ینظر   یزیکاز ف  یادیبن  یا( شاخه Quantum mechanics:  یسی)به انگل  یکوانتوم  یکمکان.  1
در حد و اندازٔه ثابت پالنک هستند.   یزیکیف  یهاُکِنش   یاس،مق  ینکار دارد. در اوسر   یکروسکوپیم  یاسدر مق   یزیکیف

6/626  کوچک و برابر است با یاربس یزثابت پالنک ن  یمقدار عدد ∗  .یهثانـژول  10−34
مکان  یکوانتوم  یکتفاوت مکان  ترینبنیادی  ا  یککالس  یکبا  که مکان  ین در  با    یفیتوص  یکوانتوم  یکاست  سازگار 

 یکروسکوپیدر قلمرو م   یککالس یککه مکان  یدر حال ،دهدارائه می یراتمیو ز  یاتم یهااز ذرات در اندازه هایشآزما
 یک کالس  یسو الکترومغناط  ونییوت ن یکاز مکان تریادی بن تومیکوان یکمکان یقت،. در حقانجامدینادرست م یجبه نتا

ز  مق  یرااست؛  ز   یاتم  هاییاس در  ا  یراتمیو  م  هایهنظر   ینکه  مواجه  ز   شوند،یبا شکست  دقت  از    یاریبس  یادی،با 
دهند. )مترجم،  ی م  یلرا تشک   یننو  یزیکف  هاییهپا  یت،به همراه نسب  یکوانتوم  یک. مکانکندیم  یفرا توص  هایدهپد

 فارسی( پدیاویکی : منبع
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اساس    که نظریاتی    استثنای به ؛  امندیده   شودمی  محقق   آینده   در   که  هاییخواب بر 
اند؛ به این ترتیب  شده  عرضه ی  جهانۀ چند نظری  و   قطعیت  عدم  اصل  و   کوانتوم  مکانیک 

می اتفاق  آینده  در  که  رخداد  یک  جهان   هایتاریخ افتد  که  در  متعددی  های  آیندۀ 
طبق    نتیجه   درشود؛  مشخص می   آینده   در   و ،  محقق  هاآن   از  یکی مختلف دارد که  

این احتمال    هاآن.  شناخت  را   محتمل  هایتاریخ   این  از  یکی  توانمیمکانیک کوانتوم،  
  حقیقت   در  ولی؛  دن باش به همین صورت    همنگر  آینده  هایکنند که رؤیارا مطرح می

و    داللتهم    یا رؤ  ییندۀبچه بسا حتی خوِد    ونگر در خود نمادهایی دارند  آینده   هایرؤیا
  هایرؤیا  برخی  داللت  گفتم قباًل نیز    کههمان طور    و معنای این نمادها را نشناسد،  

؛ به این  شود  محققبرابرش   در  آنکه   تا  شناسد نمی   و فهمدنمی  یارؤ  ییندۀ ب را نگر  آینده 
  که   خوابی  یا رؤیا    از   است   عبارت   شده،   محقق   واقعیت  در  آنچه شود  ترتیب متوجه می

است...  دید  گذشته   در   حالتی  هیچ  در   کوانتوم  مکانیک   را   له ئمس  این   حقیقت  ر ده 
  بر   واضح  اینشانه   ،نگرآینده   هایخواب  یا   ها ؛ به این ترتیب رؤیاکند  تفسیر  تواندنمی 

 1مانند.« متعال باقی میوسبحان وند خدا  وجود

ند تفسیر رؤیاها به  و  ر  نگرانه  آینده های  عنوان پیشگویی تصویری که نظریۀ چندجهانی در 
است کرده    هاآن  از  یکی  که  ماست  جهان   از   متفاوت  هاینسخه   وجود  صورتبه   ،مطرح 

در سیطرۀ   ،شدنمحقق این  و؛ شود محقق  ملموس و مشاهدهقابل  واقعیت عنوانبه تواند می
این    که  است  کسیچه   و  شد؟  خواهد  محقق  احتماالت یک از  کدام قرار دارد. حال    احتماالت

 آفریند؟ می  را  شدنمحقق

  رخ   هنوزشان  حوادث  که  کنیم  تصور یی  هاجهان   آن  از ای  نامه   عنوانبه   را «  هااگر ما »رؤیا
 بشناسیم؟ نمادین هستند  حوادثی اساساً  وقتی را  حوادث  آن توانیم می  چگونه است،  نداده

  بخواهیمما    وقت  هر  ها رؤیا  یا ها  پیام   آنگیرند  فرض می   هانظریه   این  که   است  وقتی   این

 
 ای از از دیدار تلویزیونی با دکتر عبدالرزاق الدیراوی. ، گزیدهسید احمدالحسن. 1
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،  دیگر  معنیبه   یا مشخص کنیم؛    را   آینده   توانیم میما    که   آنجا  تا در دسترس هستند؛    ما   برای
  یکیبخشیدن به  شخصیت   و  کوانتوم  مکانیک  در   موج   تابع   فروریختن »  با  و  بشناسیم   را   آینده

و حتی   ممکن نا  این و« از آن خبر بدهیم؛ کنیممی مشاهده  که  واقعیتی عنوانبه   احتماالت از
  ممکن ، ناواقعیت   در   علمی  اسباب هایی بر اساس  و پیام   هانامهچنین    ایجاد   یعنی ؛  است  محال 
  کوانتوم  فیزیک  هاینظریه بر اساس    هارؤیا  نظری  تفسیرحدود    در ها همچنان  ، و ایناست
ۀ  قضی  در   تفسیر   به   را ـ طرح علمی  کوانتومۀ  نظریبر اساس  ـ   چندجهانی  یعنی؛  دن مانمی  باقی 
  هاستجهان   از   یکی  ازاین رؤیا، پیامی    کهدیدگاه    این   با ؛  کندمی  ترنزدیک نگر  آینده   هایرؤیا

نمادها    اشکال  ولی؛  شود  محقق   است،  کرده   بیان  جهان  آن  ازآن پیام    کهچه بسا رویدادی    و
هستند.    دیگر  اشکاالت  و مواجه  تفسیر  دشواری  با  این    احمدالحسن  سیدهمچنان 

   :این بحث و بررسی است ازای . متن زیر گوشه است کرده بیان   تفصیلبه  را اشکاالت 

  مکانیک   در  موج  تابعریختن  فرو در مباحث پیشین در این فصل، موضوع مهم  »
  بیان   وکردیم    ررسیب  را دادن یکی از احتماالت هنگام مشاهدۀ آن  شخصیت   و  کوانتوم

،  هستند  واقعی  رویدادهایی  واقع  در  احتماالت،« تمام  رتوِ اِ   هیوۀ »عقید  به  که  میداشت
  یک  برای  متعدد های  تاریخ   موضوع  سراغ  به  آندنبال  به   مختلف.های  جهان   در  ولی

  محتمِل   وجوه   دارای  زیرا ،  نیست  پذیر امکان  آینده   شناخت  داشتیم   بیان   و  رفتیم   رویداد
، فقط  ند های متعدد، مختلف هستجهان   دید  از  اگرچه  رویدادها   این   .است  متعددی 

آن  از  وقوع مییکی  به  یکی، فقط همانی  ها  آن  و    محل   جهان   در   که  است پیوندد 
  آینده   دقیق   تعیین   و   تشخیص   از   ما   اساس   این  بر   شود.می   درک   و  مشاهده   ما   زندگی

 ام:داشته   بیان قباًل  را   مطلب   این   من   و؛  دارد  وجود آینده   یک  از   بیش  چراکه  ناتوانیم، 
مسیرهای    به  آینده  زیرا ؛  است   غیرممکن  آینده  شناخت  چندجهانی،تفسیر    طبق»

  خواهیم  سر   بهها  آینده  این   از   یکی  در   ، معین ۀ  لحظ  هر  در   ما   و  شود می  تقسیم   متعددی 
 .«برد

محتمل هم ناتوانیم    ۀآیند  تشخیص  از  ما  که  نیست  معناالبته این عدِم امکان به آن  
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  یا ،  است  آینده  از  که   بدهیم  تشخیص  و  بشناسیم   را مسیرها    این   از  یکهیچ   نتوانیم  یا
ها اتفاق خواهد افتاد.  آن   از  یکی  که  بدانیم   و  بشناسیم  را ها  آن  تمام  است  ممکن  حتی
چند   مکانیک  از  که  مباحثی  طبق و  داشتیم،  کوانتوم  بیان    علمی   لحاظ  بهجهانی 

 بدهیم.  تشخیص  دقیق  طور به  را  آینده ، است غیرممکن 

  گونهاین   را   یاهاؤر  توانمی  کوانتوم  مکانیک معنی این سخن آن است که بر اساس  
  رؤیا   نشوند.توانند محقق شوند یا  رسند و میهایی که از آینده به ما می ه نام  کرد:   تفسیر
  آنجا   از   ها.کیهان   از   یکی  در   آتی   رویدادهای   یا   احتماالت  این   از   یکی   از   است   عبارت 

  دلیلی   رؤیاها  گویدمی  که  سخن   این  است،  شده  تفسیر  علمی  لحاظ  از  موضوع  این  که
  ارزش  رساند، می  شما   اطالع  به  را   آینده   حوادث  رؤیا  طریق   از  که  است  خدایی  وجود  بر
  شما   که   رؤیایی  کوانتوم،   مکانیک   احتماالت   اساس  بر  داشت.  نخواهد   اعتباری   و

  از یکی از  که آینده در  الوقوعمحتمل  اینوشته  از بیش چیزی شده،  محقق و ایددیده 
  بعضاً   شما   که   است  آن   گفته  این   دلیل   شود. نمی  محسوب  آمده،   شما   برای   هاکیهان 

 1« .کندنمی  تن   به  عملۀ جام واقع عالم  در   که بینیدمی رؤیاهایی 

  با   اندبوده   مواجهآن    با  هاقرن   طول  در   کهمعمایی    دارند  اعتقاد  الحاد  پردازاننظریه   یعنی
ها از روی حقایق بسیاری که در  ل شده است؛ به این ترتیب آنو ح  رسیده  پایان  به،  فرضیه   این

ها کنند و آن اند پرش می ها غافل شدههای آینده از آنخصوص رؤیاهای مربوط به پیشگویی
 . گیرندرا نادیده می 

از کتاب »تحقیقی دربارۀ گربۀ شرودینگر«    2متنی را از »گریبین«   احمدالحسنسید  

 
 . 559و  558ص : سنخدایی، سید احمدالح توهم بی. 1
گر .  2 ف۱۹۴۶مارس    ۱۹  ۀزاد  ،John R. Gribbin)  یبینجان  است.  دانیزیک(  انگلستان    ی علم   یسندۀنووی    اهل 
از اعضای  و    دانیزیک، اخترفیتانیاییبر  دانشگاه ساسکس است. نوشته  ۀکنندیدبازدیکی  در  شامل    یو   یهانجوم 
دانشمندان مشهور است.    ۀنامی و زندگ   سرمنشأ گیتی،،  ینزم  ۀشدن کر ، گرمیم اقل  ییرکوانتوم، تکامل انسان، تغ  یزیکف

 ( https: //en.wikipedia.org/wiki/John_Gribbinویسد. )مترجم، نی منیز  یلیتخ یعلم یهااو داستان 
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نظر علمی  ناممکن بر  بیان کرده است که    271صفحۀ   از  آینده  این  ـ بودن تشخیص  در  که 
است  داده  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  یک  کندمی تأکید    ـکتاب  حد  در  نظریه،  این  اینکه  و   ،

ـ    از   شدهبیان   متِن حتی    ماند وـ باقی میممکن نیستات آن،  که وقوع یا اثبتفسیری نظری 
 کند: می توصیف « گمراهی» به آن را  گریبینطرف 

ای از واقعیت  سوی شاخهها عمل کنیم، بیشتر احتمال دارد بهاگر بر اساس این پیام»
ای که پیام از آن آمده، متفاوت است، منحرف شویم و بسیار احتمال دارد که که با شاخه
کنند تئوری کوانتوم کلیدی برای  شده، هرگز واقعی نشود. افرادی که فکر میپیاِم دریافت

ادراکا از حواس طبیعی  تفسیر علمی  از راه دور )تله،  (ESP)ت خارج  و سایر  ارتباط  پاتی( 
 1« اند.، فقط خودشان را گمراه کردهدهد چنینی ارائه میموارِد این

 
 :  561خدایی ص شده از »گریبین« از کتاب توهم بیمتن نقل. 1

شود، آینده قابل جهانی، تا جایی که به درک ما از جهان فعلی مربوط می »با توجه به تفسیر من از تئوری چند 
ما یک تاریخ واقعی را از بین بسیاری    درک است. با انجام عمل مشاهده،اما گذشته، قابل  ؛بینی نیستپیش 

کنیم و هنگامی که شخصی درختی را در دنیای ما دیده باشد، آن درخت همان جا ها انتخاب می از واقعیت 
به آن نگاه نکند. این موضوع در تمام مسیر بازگشت به انفجار بزرگ کاربرد    کسیحتی اگر هیچ  ، ماندباقی می

بزرگ  در  تقاطعی  هر  در  واقعیت دارد.  است  ممکن  کوانتومی،  شودراه  ایجاد  جدیدی  زیاد  بسیار  اما    ؛های 
منتهی می  ما  به  که  دارد،  مسیری  وجود  آینده  به  زیادی  اگرچه مسیرهای  و غیرمبهم است.  واضح  شود، 

کند مسیر یکتایی را ای از ما تصور می کند. هر نسخه ها را دنبال می های »ما« یکی از آنام از نسخههرکد
ها  کند؛ اما دانستن آینده غیرممکن است، زیرا تعداد زیادی از آنای نگاه میکند و به گذشتۀ یگانهدنبال می 

اگر مایل هستید، این احتمال را درنظر وسیلۀ ابزاهایی نظیر ماشین زمان یا  وجود دارد. ممکن است ما به
ها خیلی  ت کنیم؛ اما این پیامهایی را از آینده دریاف پیام ،  های فراطبیعیاز طریق رؤیاها یا دریافت   که  بگیرید

های زیادی برای آینده وجود دارد و باید انتظار قاطی شدن و عدم تطابق  برای ما مفید نخواهد بود، زیرا جهان
ای از واقعیت سوی شاخهها عمل کنیم، بیشتر احتمال دارد بهته باشیم. اگر بر اساس این پیام هر پیام را داش

شده، هرگز  ای که پیام از آن آمده، متفاوت است، منحرف شویم و بسیار احتمال دارد پیاِم دریافت که با شاخه
فکر می که  افرادی  نشود.  تفسیر علمیواقعی  برای  کلیدی  کوانتوم  تئوری  حواس    کنند  از  ادراکات خارج 

)تله،  (ESP)طبیعی   دور  راه  از  اینارتباط  موارِد  سایر  و  میپاتی(  ارائه  گمراه  چنینی  را  خودشان  فقط  دهد، 
 اند.« کرده 
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این    و  شودمیمحدود    هارؤیا  به تقریبًا    است،   آینده  پیشگویِی دربارۀ    ما   سخن  وقتی تا  
مانده    امروز،   تا   آن  تفسیر   که است    مشکلی پیچیده  و  ۀ  نظری  بر   مبتنی  تفسیر  است.بغرنج 

می  آنتوضیح    که  شودمی  مواجه  مشکلی  با  چندجهانی، دشوار  بسیار    ها رؤیا  زیرا نماید؛  را 
  و   شدهثابت   این   و شده هستند،  نمادین و کدگذاری   بلکه   د؛ نآینمی   صریح   خبرهایی   عنوانبه 

ها  . حال آنکنندنمی   انکار  را آن    اناسشنهمان طور که گفته شد، روان  و  است   شدهشناخته 
 کرد؟ خواهند تفسیر  را خصوصیت  این  چگونه

 : فرمایدی م احمدالحسن دیس

  احتماالت   این  از  یکی  رؤیا  شاید  اینکه  و  داریم  اعتقاد  »ما به وجود احتماالت آینده
  عالم   این   در   بسا   چه  گیرد،می   تئنش   اثبات   و   محو  لوح   از   رؤیا  که   آنجا  از   البته  باشد. 

ْمُحو   است:   شده   اشاره   موضوع   این   به  روایات   و  قرآن   در   نشود.  محقق هُ   ی  ا   اللَّ اءُ  م  ش    ی 
ُیْثِبُت  هُ   و  ِعْند  مُّ   و 

ُ
اِب   أ الکتاب کند و ام)خدا هر چه را بخواهد محو یا اثبات می  1اْلِکت 

  میان   به  ذکری  «ء »بدا   نام  با   موضوع  این  از  ،محمدآل   از  روایاتی  در   نزد اوست(.
 است. آمده

  در  مثالً  .است نمادین  بینیم می  رؤیاها  در ما آنچه؛ ماندمی  باقی موضوع یک ولی
  ببیند   خواب  در   کسی  اگر  و   فرد   خویشان   و   نزدیکان  به   است   ایاشاره   »دندان«  خواب،

  رد.مُ   خواهد   نزدیکانش  از   یکی  آینده   در   که   معناست   این   به  افتاده،   هایشدندان   از   یکی
مسئلۀ    تواند نمی  کوانتوم   مکانیک   است.  آمده   پیشبسیاری    افراد  برای   موضوع   این

  نیروی   یک  وجود  بر   است  دلیلی   رؤیاها  بنابراین؛  کند  تبیین   و  تفسیر  خواب  در  را   نمادها 
گاه،   غیبی  ."هستم  اینجا  من : "گویدمی  و کندمی  صحبت  ما  با که حکیم  و  دانا آ

  جای   بر  خود  از  بدن  بر  عظیمی  و  ملموس  اتتأثیر   که  رؤیاهایی  همچنین
  حال   در  که  بیند می  خواب  در   وی   داری؛روزه   هنگام در  دارروزه   خواِب   مثل   گذارند،می

 
 .۳۹رعد،  .1
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  گرسنگی  واقعاً   شودمی   متوجه   و   خیزدبرمی   خواب  از   سپس  است،  نوشیدن  و  خوردن
  را تأثیر    این   افتد. می  اتفاق   زیاد   هاخواب  نوع   این   . است  شده   برطرف اش  تشنگی   و

  و  سیر   و   کنندمی  تفسیر   شود،می   صادر  مغز   از  که  هاییسیگنال   و  عالئم ۀ  نتیج
 دانند. می اعضا از گروهی عملکرد یا  بدن  غدد  برخی  ترشحۀ نتیج  را  شدنسیراب

در حالی که در بسیاری موارد  ـ   شوداما حقیقت این است که وقتی انسان بیدار می 
ـ طعم غذا و نوشیدنی را همچنان در دهانش حس  دار استدر رؤیا متوجه بوده که روزه 

  شود، دردار در حالی که بیدار است رفع نمی کند. عالوه بر این، تشنگی فرد روزه می
  این   چرا   حال   رود.می  بین   از   وی   تشنگی  نوشد، می  ببیند   اگر   خواب  در  که  حالی

اش تشنگی   شود،   بیدار   و   ببیند   خواب  در   اگر   چرا   دهد؟می   رخ   خواب  در   فقط ترشحات  
 برطرفاش  تشنگی  ـنوشدمی  آن  در  کهـ   دیدنمی  را   خواب  یارؤیا    آن  اگر  و  شودمی  رفع

 1«شد؟!نمی 

  طرف  هایفرضیه بر اساس  علمی نظر  از  آن تفسیر  و ، دشوار، کاری است آینده  پیشگویی
  بگذاریم کناری   به   را  علمی  هاینظریه  و  هافرضیه  اگر  و، است ممکن )رویکرد علمی( نا دیگر

واقعًا    آیا مطرح کنیم که »  را سؤال    این   و بپردازیم    زندگی  واقعیت  طریق   از   پیشگوییۀ  قضیبه    و
 است. منفی « طبیعتًا پاسخ ؟داندمی  را  آیندهشخصی وجود داشته است که ادعا کند 

 باشد!  داشته  وجود شخصی چنین عمل  در  اگر دا دمی  رخ چه  نیمک تصور   توانیممی

  خواهد  ممکن نا  یا   دشوار  و ،  بود   خواهد   مردم  قدرتمندتریِن   واین صورت، او ثروتمندترین    در
کاماًل    این  وپیروز شود،    او  بر  کسیـ  .. .  یا  ... ،هاجنگ ،  بورس،  تجارتـ   چیزی   هر  درکه    بود

  گیردمی  پیشی   ما   از   دهدمی  رخ   دنیا   در  که   چیزی  هر دانستن    در   همیشه   او  زیرا ؛  است  طبیعی
 بشناسد.  کنیممی  پنهان  خوددرون  در  ما که  را هایی چیز تواندمی و حتی 
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 دارد؟  وجودچنین شخصیتی  آیا

 ندارد. وجود  کسی چنینپاسخ: قطعًا 

تنها   موجود کنندپیشگویی بله،  می  که  است  کسیهمان    ، ۀ  خبر  آن  او  از    دانای دهد. 
  از  ،هستند   او  از  ترپایین تمام کسانی که    ومتعال است،  وسبحانوند  خدا هاست، و او،  غیب 
   شوند.می  منسوب صفت  این به ، آزمندی یا   حسادت روی

اینکه گفته می   گردد، برمی   انسان  طبیعی  امکانات  به ،  هارؤیا  در   پیشگوییشود  بنابراین 
از چنین قدرتی    و ،  است  آن  نیازمند   و،  توانایی  این   فاقد  انسان  زیرا ؛  است  حقیقت   از  دور کاماًل  

شود  محسوب می  قطعی  دلیلی،  هارؤیا  طریق  از  هاپیشگویی  ظهور؛ در نتیجه  نیستبرخوردار  
  او  به   تا   فرستدمی   انسان  این   سویبه   را   ها رؤیا  این  که  دارد  وجود   غیب   به برای اینکه دانایی  

 هستم«.   من» بگوید 

 



 اول   وست ی پ

 ( ی ار وشی ه )  هی آگا 

  ر دنمادگرایی    یبرا   انشناسروان  که  یی رهایتفس  شتر یب  می کرد  انیب شده  گفته   مطالب  در
»ذهن درونی«    وجود   به  اندارائه کرده   موضوعات  گرید  و  بزرگۀ  حافظ  و  هایی شگویپ  و  هارؤیا

گاه»ضمیر  ای   ه یفرض این  ل یدال اینکه به بحث و بررسی اسباب و  از  بعد  و ،گرددی مباز  «ناخودآ
یعنی    ؛شود کامل ری تصو تا  م یداز بپر نیز  ریگ یدۀ جنب به است الزمپرداختیم،  آن وجود علت و
گاهی«یار یهوش»    ن.آ ت یماه و انسان در « یا »آ

  فی تعر به این صورت    «بشر»  نا عنو به   نمای زندگ  ی هادادهبا توجه به    را   ی ار یهوش  توانیم
  ی برا تقریبًا  متفاوت،    ای هنسبت   با   ،خصوصیت   ن یا   و   1؛نآ  با تعامل    و   ما  ط ی مح  ادراک   کرد:

وجه    و کنند  تعامل برقرار می  ط ی مح  با طریقی    به   هاآنۀ  هم  . دارد  وجود   زنده   موجودات ۀ  هم
در   صرفًا  اختالفات    ؛است  گذاری تأثیر   وتعامل    نی ا   زانمی  و  درجهتمایز  ترتیب  این    دربه 

 
 نظراشتراک ،امعن ینبا ا  یاریهوش یفدر تعر در جزئیات، با وجود اختالفات ساده  یلسوفان،شناسان و فروان  یشترب. 1

 :  نوشته است یاریهوش یریگشکل دربارۀ یونگدارند. 
 :  یم کنی خالصه م صورت زیر بهتقدیم شد  را  »آنچه 
یااز    ،یاریهوش  اوِل مرحلۀ   و بیاز    یکه حالت   یردگی شکل م  یشناخت  شناسایی  یاآشوب  را  تصاد  نظمی  ف 

 ؛دربردارد
 ؛ استفاز ای تکاین مرحلهو  ،است یو فور  یآن یهایچیدگی پ یریگشکل ،دوممرحلۀ 

گاممرحلۀ  اما    به حالت چند  یاریهوش  یسو به  یگرد  یسوم،  انسان  معرفت خود  از  و  خودش  پارچۀ  است 
 « .استشدگی جفت یا گیدوگانمرحلۀ ، این مرحلهو شود، تشکیل می 

 ( 118 ص: یونگ یلی،تحل شناسیروان)
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   شد. خواهد مشخص « یر یاهوش»

بینی و ضعف  کم   از   که  ی شخص   در   آن  سطح بودن  متفاوت  و   ی ار یهوش   ی برا   م یتوانیم
ۀ  مشاهد  امکان  که کند  مثالی بزنیم. چنین شخصی از عینک استفاده می  برد می  رنج چشم  

  حضور  ازحتی چه بسا او    ؛ گرداندبازمیطور کامل به او  جزئیاتی را که از او پوشیده بوده است به 
  ش ک ینزد   یا   روه روب  نکهیا رغم  علی ـ   هاآن  از  ی ار یبس  ازبودنش  غافل   و  خود  نزدیکی  در   اشیا
بتواند موجودات    بیشتر شود تا آنجا که  هایعدستعداد    یوقتحال    ؛شود   زدهشگفت  ـانده بود

کنند ببیند که حتی در  هایش زندگی میهایی از موجوداتی را که در کف دست زنده و کلونی 
کرد، وضعیت چگونه خواهد بود؟ یا اگر از ابزارهایی برای افزایش  اش هم خطور نمی مخیله 

کند    کنند استفاده دیگر حواس را تقویت می   و المسه    و   یاییبو   که   یی ابزارها  و قدرت شنوایی،  
ادراک او از محیطی    و  یشناخت   ی هافرصت   هرچه وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ قطعًا  

  در   شد؛   خواهد   شتر یب   و تر  اش هم وسیع ی ار یهوش  ، دشو  ر شتیب انسان را در بر گرفته است    که
بیند،  العمل کسی که چنین متغیرها و جزئیاتی را نه می العمل او نسبت به عکسعکس   جهی نت

 کند متفاوت خواهد بود. شنود و نه احساس می می نه 

  موجودات   ی ار یهوش  سطح   ـکلی   طوربهـ   نآ  اساس  بر   م یتوانی مما    که   یاریمعدربارۀ    اما
خالصه    مغز  و   یعصبدستگاه    ،حواس  تکامل میزان    بهآن را    توانیم می   ،م یکن   ن ییتع   را   دهزن

  و   یار یهوش  ،ابدی  ارتقا  (واناتیحدربارۀ    )مغز  یعقل  و  یحس  نظر  از  زنده  موجود  هرچه  ؛م یکن
  انسان  ی برا نیز    ی گر ید   عامل  ی ول  ؛است نیز همین گونه    انسان   و شود،  می   شتر یب  شادراک

بر اساس    ی ار ی هوش  سطح آن،    و ]انسان[ اختصاص دارد؛    یعقل به سیستم    که  دشوی م  اضافه
 .است یملکوتهای آسمان  در  شوجود

 : فرمایدمی  احمدالحسن دیس

  کلمات   یمؤمن  انسان  هر   و  ؛است   روح  همان   قلب،  فهمد؛ ومی   قلبش  با  انسان»
  آسمان   در  فقط  که  یکس  . فهمدکند و می خودش درک می  احوال  با   متناسب   را   خداوند
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  ،است  کمتر   داردوجودی    سوم   آسمان  در   کهآن  از  فهمش   و  درک   دارد،وجودی    دوم
 1.« یبترت ینهم به و

  مانیا   روح  ازدر نتیجه    ورا نادیده گرفتند    مانیا   روح  که  دمآ  فرزندانآن دسته از    دربارۀ  یول
،  کردند  بسنده   گانهسه   یها ور ین  ای  ینی زم  ارواح  به   و   شد  گرفته   هانآ  از این روح    و  ند شدخالی  

 ندارند.  مان یا  روح  اساساً  که  است یتا وانیحمثل  هاآن وضعیت  ؟استوضعیت به چه صورت 

  .آیدپیش می  زنده   موجوداتبرای    (ی )ماد  ینی زم  ی ار یهوش   نقشپرسشی دربارۀ    نجایا   در
آن    اآی دارد    یدارا   موجودات به    که   یملکوت  ی ار ی هوشبا  اختصاص    زان یم  اساس   بر   و روح 

 ست؟یدو چ  نی ا  نی و تفاوت بتفاوت دارد؟  ، دشویم شتر یب شان یارتقا

ب   د ی با  نجا یا   در  باشیم.در  را    ی ار یهوشنوع  دو    ن یتفاوت  داشته  روحانی  ی  ار یهوش  نظر 
.  وجود داردحال حاضر    و دراختصاص ندارد  روح  که به    استی  نی زم  یار یاز هوش یر  غ  ی،ملکوت

به عوامل و عناصری بستگی    ، حالت  ن یتفاوت آن در ا   یول  ، استی  نسبهوشیاری زمینی نیز 
  ی هوشمند   ابزار  حجم  توانایی، و  ، )حافظه(  معلوماتحجم    هان آ  نتریمهم لۀ  جم  از  دارد که

عناصر   هرچه  .است   ی هام یتصم   اتخاذ  وها  داده  پردازش  در  زنده  موجود  دنباش  ررتب  ،این 
   است.تر جامع  و باالتر  ، زنده موجود  نآ یار یهوش  جه ینت در وخواهد بود،  تواناتر   ،شرفته یپ

است    ی،ار یهوش  مرکزآیا   بغرنجی    ؟بدنی  ایروحانی   و   هاهش پژو  تحت  کهمسئلۀ 
و    یاری بسهای  آزمایش   ن ی ا   درتحقیقات    یول  ؛است  نشدهحل    اشه یقض   هنوزقرار گرفته، 

پیشرفت   توسعه  ،عرصه است  دا یپ   ادیز های  و    در  بزرگ  جهش  از   دبع  خصوص به   ؛ کرده 
  جهش   نی ا دنبال  به   .برخوردار هستند  یمصنوع  وشهاز    که  دهیچ یپ  یهاه برنام  و  ها وتر یکامپ
  که   کندی م  تیحکا  را   یزی چواقعیت    و  است  شده   ان یبتری روشن  لشک به این پرسش    ، یعلم

  دریافت شامل  ـ   غز م  ی هاسلول عملکرد    را   ی ار یهوش  توانیم  ا یآ  . گذردیم  زنده   موجود   بر 
 ؟ ـ دانستاهی د وور  نآ ناسب ت مهای پاسخ  جادیا  سپس  و هاآن ۀ ترجم  ها،داده

 
 . 87ص : عبد صالح، سید احمدالحسن  در محضر. 1
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  نام به   را   ودخ  ورشهم  آزمون  1«سرل  ان»ج  ییکایآمر   لسوفیف  ستمیب   قرن  هشتادۀ  ده  در
 داد:  انجام صورت زیر به  « ینیچ اقات»

  اتاق  رونیب یفرد  که  یحال در  ؛داندمین ی نی چ زبان و  دشومی بسته  ی اتاق وارد  یمرد»
کند  می  ین یچ  زبان  به  یت سؤاال . او شروع به نوشتن  داندمین  ینیچ  زبان  از  ریغ  وقرار دارد  

  ها کتاب  ،اتاق  درون  فرد  آن  .کندارسال می  اتاق  درون  فرد  یبرا  یکوچک  شکاف  از  را  آن  و
  وب مطل   های پاسخ  ،فرد آن    .دهدمی  ییها جواب  ،ی نی چۀ  لجم  هر  یبرا  که  دارد  ییهاکارت  و
  ی ن یچ  فرد  به یکوچک شکاف قیطر   از را پاسخ  ی هاکارت  ودهد مطابقت میسؤال   هر اب را
 2.« دهدیم  اتاق نیروب

  ت سؤاال   آن  از نه    چیزی هیچ دهنده  شخص پاسخ   ولی؛  داریمصحیح    هاییپاسخ   ما   پس
همین    کندمی روشن    این، .  است  داده   جوابصحیح    اینکه  وجود   با ؛  هاجوابنه    وفهمد  می

نمادها    پردازش   وها  دستورالعمل  از  پیروی   جزکاری    کامپیوتر  دهد.می   رخ  کامپیوتر   در اتفاق  
 .دهدانجام نمی 

که    را   آنچه   که  دهدمی  نشان  را   فکری « یک سیستم  چینی  اتاق »  اینکه  از  پوشی چشم   با
  و   دشواری  سطح   از،  موضوعاین    گیرد،می   درست  هایتصمیم   و  فهمد می   داردجریان  

اینکه »چگونه  دربار   بزرگیهای  پیچیدگی گاه  جهان   در   را   ما   وجودۀ  تجرب  مادی،   اجزای ۀ    آ
  عصبی،  هایسلول   آیاکشیدن این پرسش که »؛ با پیش داردبرمی   پرده«  دنکنبازگو می  زنده،

  سلول،  میلیاردهااین  آیا و؟  ندنکمی اجرا  خود خاص قوانینطبق   را   خود اساسیسازوکارهای 
گاهی وظیف  «. ؟رسانندمی انجام به   را  هوشیاری  و ۀ خودآ

  های جهش شده از  دستاوردهای حاصل  طریق   از،  عمل  دررسد این پرسش،  به نظر می 

 
برای مشارکت که  ا،  ییفرنکال برکلی  در دانشگاه  تحصیالت تکمیلی  استاد دانشکدۀ  :  (John Searle)  سرلراجرز  جان    .1

 مشهور است. در سطح وسیعی  یو فلسفۀ اجتماع  ،فلسفۀ عقل ،فلسفۀ زبانحوزۀ در در تحقیقات 
 احساس به اینکه من کی هستم و ذهنم چیست؟ : وئیدو .2

www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be
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،  کوانتومی  کامپیوتر طور مشخص،  به   و   مصنوعی  هوش   پیشرفتۀ فناوری الکترونیکی در زمینۀ 
   است. شده  داده پاسخ 

ء  عال   دکتر   برای  احمدالحسن  سید  که  هاییپاسخ   طریق  از پاسخ به این پرسش،   شاید
 شود: ، روشن است داده ارائه  موضوع این  در  سالم

عقل )ذهن( عبارت است از اکتشاف اموری که در  کرد  کار تمام    فهمیدی  وقتی»
ترین موارد برای وجود  شوی هوش مصنوعی از خطرناک عمل وجود دارند، متوجه می 

ها تنها چیزی که انسان  بشری است. اکنون با وجود کامپیوترهای کوانتومی و ربات 
فعالیت    مصنوعی هوش با سیستم  که  هایی استکردن کارها به رباتد واگذارنیاز دار 

؛  کرد  نخواهند  مقاومتدر برابر این کار    هرگزو مترقی    پیشرفتهکشورهای    وکنند  می
ای باال  العادهشکل فوق آن را به   سرعت   و   کندمیبرابر  چند   را   پیشرفت   و  تولیدات  زیرا 
  خواهد   ماشینیمثل مقایسۀ    کنی  مقایسهوضعیت کنونی    با  را   آن  اگربرد؛ تا آنجا که  می
هوش  کندمی   حرکت  ساعت   در  کیلومتر  بیست   سرعت   با   که  بود  مقابل،  در  و   ،

 کند! می  حرکت   ساعت  در   کیلومتر   صدها   سرعت  با  کهاست    هواپیمایی مصنوعی مانند  

د  ده  پایانزندگی انسان  به  تواندمی کنترل را در دست بگیرد  مصنوعی هوشاگر 
  دید  خواهد  مصنوعی  هوش  کرد...   نخواهد  خیر أت  هرگز   تصمیمی  چنین  اتخاذ  در  و

مانعی   رو  پیشرفِت   و   دقتسیستم،    برابر  درانسان  از است  جلو   به     در   هرگزرو  این؛ 
  توانست   خواهد  و،  کرد  نخواهد، درنگ  بشری  زندگیکردن  یکسره  برایگیری  تصمیم 
 .«کند  تولید  را  مناسبی  امکانات و ابزارها

 کند:اضافه می  و ایشان

اینکه    یعنی   مصنوعی  هوش   . را کنترل نخواهد کرد  مصنوعی   هوش  کسی»دیگر  
عنوان بخشد. به   ارتقا کند، کنترل کند، و توسعه و    اختراعکند،    فکر کامپیوتر بتواند  

  که   لیحا  در  ؛م یکن  اختراع  را   ینی معچیز    تا  میدار   ازی ن  وقت  هاسال   به   اکنون   مامثال  
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زمانی    به  بشر  عنوانبه   ما  .داشت  خواهدن  ازین   وقت  هقیدق  چندبیشتر از    به  وتر یکامپ
برخوردار    مناسباز قابلیت اجرایی    کهطراحی کنیم    ییهابات ر   تا  میدار   ازین  یطوالن

  چند   به  فقط   ینوعص م  هوش   . طور مستقیم به اجرا بپردازندبه   هاانسان خود    ا ی،  د نباش
ها  از آنجا که ربات   و  ؛ دکن طراحی    را   مناسب  ی هاباتر   تا خواهد داشت    ازین   وقت   قه یدق

  که   سازدیم  ییهاات بر   وپرداخت    خواهد  ی د یجد  داتیتولبه    مثالً کند  را کنترل می 
همین  ند نک یم  اجرا   و  ریزی برنامه   ی د یجدکار    یاجرا   یبرا   را   ی مناسب  بات ر  به  و  ؛ 

نه یک    و  ، آهنجنس    از   ی انسان  وضعیت را به این صورت تصور کنی:   توانیمی   ترتیب. 
 رایز   چرا؟  !معمولی  انسانیک    برابرِ   هزاران  ِی مند هوش  یدارا   بلکهمعمولی،    سانان
  ی وقت  ؛است  «خواندناز »  بعد  «کشفاین کار در واقع »  ـگفتم   تو  به  کههمان طور  ـ

  وحشتناک   یسرعت  با  را   ورام  ،باشد  زیانگ شگفت  آن  سرعت  و  ، یکوانتوماز نوع    وتر یکامپ
  اریبس  دقت  با  یاتیم تصم  و  کندی م  کشف  اکوحشتن  یسرعت  با  را   قیحقا  و  خواندیم

 1.«  ...ردیگیم یعال

  یواقع  ار یبس   ایجه ینتچنین    قرار دارند،  ما  برابر   در که    موجود   یعلم  یهاداده با توجه به  
  ی افراد  که  ایگرایانهعقلبا دیدگاه    کهدارد به این  اشاره  و  ؛ستین در آن    یالیخچیز  هیچ   و  است

نتیجۀ اجتناب  ی روز   ریناگز اند،  اتخاذ کرده   ی ماد   کردیروبا   ناپذیری خواهند رسید؛  به چنین 
  تاً یاست که نها  یسقوط قتیدر حق در حالی که  نماندیو تکامل م شرفتیپ آن را ای که نتیجه 

  یکردن ارتباط ملکوتجدا عامل آن، و  ،خواهد شد یمنته نی زم روی بر  یبشر  یزندگ انیبه پا 
  وحشتناک   یجینتا  تاً ینها   که  است  ینی زم  یروها ین  برکردن  بسنده  و  ماندنباقی و    ی،روح انسان

گاهی مکانیکی    را ی ز دنبال خواهد داشت؛  به   م یوخ  و   ی ار یهوش   ا ی  ( ی مصنوع  )هوش  انسان آ
  که  است  ی ار ی هوشنوعی از    بلکه  ؛ است  یروحان  بعد هرگونه    از خالی    ،(ی )مغز  ی ماد  یعصب

گونه  از هر طور کامل خالی  به که   ردیگیم  ی ک یولوژ یب   و تکنولوژیکی   ی ماد  عد بُ  از  را   خود   ی رو ین
معرفت  به  غ  یاله  یهاتوجه  و  واقعی    گری ثار ی ا   ای  یبی و  اخالق  همان    ؛ستهاایدئال و 

 
 / ihelrs.org///: http2018/02/10-multaga/31: یهوش مصنوع دربارۀسالم  ءدکتر عالتحقیق . 1
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هستند؛ رویکردهایی که در آن    یته  هان آ  زا مادی زمینِی مرده    یالگوهاهایی که  شاخصه
 . هستند  برابر  (تکنولوژیکی  )انسانهای مرده  انسان   و  (مانیا   روح  فاقد  )انسانهای زنده  انسان

  یشناخت  ِض یف   یسو به کردن  توجه با    ، ینی ددیدگاه    کندی متأکید    ن یهمچن  جهی نت  نیا 
ملکوت نازل  از  طر   ،شده  رسالت   انیاد  ق یاز  مهم   شودیم  ه یتغذی  آسمان  یهاو  از    ن یتر که 
  در جامعه    و   فرد   نهادن بنا   ر د  ی قیاز علوم حقغنی    یمنبع  که است    ی ملکوت  ی ها، رؤیاشانمنابع

  ی نیزمبستۀ    م علودایرۀ    در   که   استدستاوردی    ن یا   و   ؛دیآیم  حساب   به   یزندگ  یهاعرصه ۀ  هم
 شود. حاصل نمی ،استبهره بی   یمعارفاز چنین  کامل طوربه  آن در  ارتقا  و شرفت یپ که

گاهی و به نظر می  تفاوت چندانی با   کندیم  دیتول یکه هوش مصنوع ایی ار یهوشرسد آ
در حالی    ؛ استیکسان    ، یار ی دو نوع هوشاجزا و عناصر هر    را یز انسان نداشته باشد؛    یار یهوش

اتخاذ   اگر فقط نتایج مادِی صرف، مثل  تقریبًا بدون خطا مدنظر  تصمیم که  های صحیح و 
باالیی برخوردار است و فقط یک استثنا وجود دارد:    ی از فرصت برترِی هوش مصنوع  باشد

  ن یا   و  ،تاس  ی مستقل  یار ی هوش  قتیدر حقهدف از این دو نوع هوشیاری. هرگونه هوشمندی  
  بقا   ی برا   نزاعقطعًا    ، یمصنوع  هوش   خصوص   در  هدف   و   ،باشد   داشته   ی هدف  د یبا   ی ار یهوش

چنین    هرگز  زنده،  ی ار یهوش  اما  ؛است  ایه ل یوس  هر  با  بی رق گونه  هر کردن  خارج از میدان  و
حرکت    ـبقا   یعنیـ هدف    مانه  یسو خودخواه، آن را به   یاهژن   اگر  وهدفی نخواهد داشت  

تنها  داده که  به  اند  بوده  دلیل  و  ی طوالن  ییبقا   ی برا سازی  زمینه و    ی موقت  ،بقا   ن یا این  تر 
  ییهاداده چنین    . تیّ شرط گذشتن از دروازۀ فنا و کشتن من به  یول  ؛ استپایدار بوده    یجاودانگ 

  قدرت   با   ی مصنوع  هوشحاصل شوند.    ی مصنوع  هوش   ی برا   ندارد   نکه امکا  د یآیم  ی از علم
  جهان  نیا  درجاودانگی  یول ؛برسد  (یجاودانگ یعنی ) هدف  نیهم  به کرد هدخوا تمام تالش 

  انی م  یتفاوت  جهینت  در؛  (ستین  یماد  نیقوان  نیا   تابع  که  ی)جهان   گرید   جهان  در  نه  و  یماد
  گر ید  جهان  به   که  ی بشر   هوش  همراهبه   ،ی مصنوع  هوش   اول::رویکرد  دارد  وجود رویکرد    دو

تفاوتی وجود ندارد و اگر تفاوتی    گذاریهدف نوع هوشمندی، از نظر    دو  نی ا میان    ؛ندارد اعتقاد  
  یالهمعارف  بر  بناشده    یروح   مندیهوش  گرید تکنولوژیکی است. رویکرد  باشد از نظر امکانات  
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 است.

برقرار    ی،ار یرو مشکل هوشایناز هنوز هیچ نتیجۀ  و    ،ماند یم  یباق  واضحناو  همچنان 
روشنی    یقطع مرکز و  و  آن  تی که  کند،  مشخص  وهنقط  را  را  آن  که  با  را  ارتباطش    ای 
 به دست نیامده است.کند ـ کنترل کلی طور به  یعقلسیستم   ایـ   مندیهوش



 دوم   وست ی پ

 شده حمقق   ی ها رؤیا   ی برخ 

  . کنمی م نقل اندشده محقق  تیواقع در که را   ییهارؤیا یبرخ  از ساده ییهانمونه  نجایا  در
  به بعضی هم    و   ،مبتکرانمخترعان و    به   یبرخ  ، دانشمندان  به   مربوط این رؤیاها    از بعضی  

بیشتر جوامع   را یز اند؛ اتفاق افتاده   یغربدر جوامع    هاآن  شتری ب وشود،  مربوط می   مردم  عموم
باور    هارؤیا  یقشر  ی بسیاری نیز در این خصوص  هاکتاب   و  کنند یم  نقل   را   هاآن   و  دارند را 

 . است شدهتألیف 

 : کندیم نقل  «ساگان کارل* »

پراکنده،    یی هاگزارش »   خواب در طول    که  ی علممسائل بغرنج    دربارهقطعی، هرچند 
گوست   یدریشفر »  یمان آل  دانیمی شی  رؤیا  هاآن ترین  معروف  از  .دارد  وجود  اندشدهحل     آ

با    1865  سال  در  یمی شعلم    که  یمشکالت   نیتر مهم  از  .است  1« یتساشترادون  ُفن  کولهکِ 
  خواص ۀ  مطالع  با آلی    باتی ترک  یبرخ   شکل.  بود  بنزن مولکول    یساختار   ب یترک   بود   مواجهآن  

کردند؛  از ساختار خطی پیروی می هاآنتمام  و بود شده مشخص هاآن یک یز یف و ییا یمیش
  در  که  یحال  دروی    دی گویمککوله    .کردیم  مرتبط  را  آن  از  بعداتم را به اتم    هر  که  طوریبه

 
اشترادون  یدریشفر .  1 ُفن  ککوله  گوست  آلمان  ;Friedrich August Kekulé von Stradonitz:  ی)آلمان  یتسآ :  یتلفظ 
[ˈfri: drɪç ˈaʊgʊst keku: ˈle fɔn ˈʃtrado: nɪts]( )  در    ۱۸۹۶  یهژوئ  ۱۳درگذشتٔه    ـدر دارمشتات    ۱۸۲۹سپتامبر    ۷زادٔه
تا   یالدیم   ۱۸۵۰دهۀ    از  کند.  ییبنزن را شناسا  ِی حلقو   ختار توانست سا  ۱۸۵۷بود که در سال    ی آلمان  دانیمی ن( شبُ 

ت  یکیزمان مرگ، ککوله   به  هایدان یمی ش  یرگذارترینأثاز  زم  یژهواروپا  و    ینظر   یمیش ینۀ  در  او پدر    گذار یان بنبود. 
 فارسی( پدیاویکی: )مترجم، منبع مولکول بنزن بود.برای  ساختار ککوله ینۀ در زم یژهوبه  یمیاییساختار شیۀ نظر 



 رؤیاها از نگاه علم و دین ...................................................................................... 308

هایی  در رؤیا، چیزی شبیه اتم  و  رودیم فرو  یسبک   خواب  به  ناگهان  بود  نشسته  کالسکهواگن  
زیر این    در  ناگهان  ودر حال جنبش و رقصیدن بودند،    میمستق  خط بیند که در یک  را می

 اد ی به را خود خواب شد داریبککوله  یقت. وشد وارد رهیدا یک  هیشبدر نوک آن، شکلی  خط
راه  و  وردآ شد   کربن های  اتم  از  یضلعششۀ  حلقیک    بنزن  مولکول  مشکل  حلمتوجه 

 1.« استبوده  میق ستم  خط یجابه

 :کندیم  نقل  را  شدهمحقق  ی هارؤیا از  یا مجموعه  ،ی جابر ال صالح  دکتر* 

سنگی  زغالمعدن  ی  ای بقا  ازهایی  توده  ختنیفرور   از  قبل  روز  چند  انگلستان  درای  »عده
شدن کل  مدفونمنجر به  بود و در طول ساعت کار رسمی مدرسه    مدرسهکه مشرف به یک  

ند که با فروریختن مدرسه کشته  دیداز کودکان را  عدۀ زیادی  رؤیا  در    ،آوار شد  ر یمدرسه ز 
 شوند. می

 یزودبه  داد  خبر   او  بهرؤیا    در  ناشناخته  ییصدا   1999  سال  2آذار ماه    یهاشب  از  یکی  در
 « طبق معمول،    و  رفت  دانشگاه  بهمثل همیشه    صبحگاه  در  . ویردیم یم   «س شخص 

رؤیا  همین شخص در    .دادیمبه او    را  کینزد  فرد  آن  وفات  خبر  که  کرد  افتیدر   یانامه
متوجه  رؤیا    از  بعد  روز   چند  و  دادیم   او  به  را  اش هیهمسا  مرگ   خبر  که  دید  راافراد مرده    از  یکی

  . است کرده  فاتورا دیده بود رؤیا که   یوقت  همان در اش هیهمسا شود  می

 
 . 114 ص: انسان، کارل ساگان مندیدربارۀ تکامل هوش یمالتأت. 1
 یم در تقو  ینیماه از سال د  ینو دوازدهم   یماه از سال کشور   ینآذار( ششم :  ی، )عرب(ֲאָדר:  یآدار )به عبر   یاآذار  .  2

آدار   یاو آدار الف    دهدیروز جلوتر رخ م  ۳۰ماه    ینا  یسهروز دارد. در سال کب  ۲۹ماه در زمستان است و    یناست. ا  یعبر 
و دو در    یکآدار  .  ۲آدار    یا)دوم(    ی آدار شن  یاد و ماه پس از آن آدار ب  شوی خوانده م   ۱آدار    یا(  ین)آدار نخست   یشونر 

 .شوندیواقع م یگوریگر  یم و مارس در تقو یههنگام فور 
 .است گرفتهیشه ر  adaru یاز واژه اکد  آذار
فرهنگ بوده است و در    ینمعادل ماه فرورد  یاسکندر مقدون  یم مختلف متفاوت بوده است. مثاًل در تقو  هاییم در تقو  آذار

 یامبرکه از پ  یتیروا   و  اند نه اسفند را؛ قرار داده  یاسرا مق  ینهم  نیززبان  یفارس  یهااز فرهنگ  یاریو بس  یندهخدا و مع
  یعنی   ؛سازگار است  یشترب  خروج آذار، با اسفند بودن آن  ی»بشارت« برا  یرخاطر تعب( بهاربخروج آذ  یرننقل شده )من بّش 

 پدیا فارسی(ویکی: )مترجم، منبع اسکندر.شده بوده است نه آذار شناخته  یاحتمااًل نزد مسلمانان آذار عبر 
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  آسمان  از  که  دی د  ین راآتشیک گوی    هیشب  یزیچدر خواب،    یسالگ13- 12سن    در
  آن   گفتیم  که  بود  یفیضع  یصدا  ،آن  همراهبه  .بود  یوحشتناکۀ  منظر   .شودیم پرتاب  

  صبح   در.  ( بغداد  در  وی  کانینزد   از  ی کی)روی سر فالنی افتاده است    (نیآتش شیء )گوی  
  « نیآتش»گوی  ۀ  صاعقدر رؤیا،    کههمان »شخص نزدیک« رسید    مادر  وفات  خبر  بعد  روز

 1رویش افتاده بود.« 

 : شده است محقق که  کندی م تیروا »یونگ«  شناس  رواندانشمند  که  ییرؤیا* 

  در همکارم    به  و  گذاشت  ی در روح و روان منقیعم تأثیر    که بود    ماجرایی  ، جملهاز  »
  دم یدیم   را او وقت  هر  . دمید یم  را اوگهگاهی   و بود منتر از او مسن شد. مربوط می  خیزور 

تصادفی    روزیک    . زدکنایه می  و  گرفتیم  خردهتفسیر کنم  رؤیا  کردم  سعی می  مناز اینکه  
خواب    ؟یکن یمهم تعبیر خواب   هنوز »اوضاع چطوره؟  گفت:   من  به . دمید  ابانیخ  در  را او

  به   دم ید»   اینم معنی داره؟« خوابی که او دیده بود به قرار زیر بود:  ای دیدم؛احمقانۀ دیگه
باال  که صخره  امدهیچسب   یکوه  بود.  از برف پوشیده شده  و  داشت  ُپرشیب  و  هایی صاف 

  حالم   کردمیم   احساس   رفتمیم   باالترم  ههرچ  .بود  یعال  هوارفتم، باال رفتم و باال رفتم...  
  قله   به  یوقت  !رفتمیم   باال  ابد  تا  طور  نیهم شد  می  کاش   یا  گفتم:  خودم  باشود.  می  بهتر

دست  فضاهای دور  تا  توانمیم  کنم  احساس   شدباعث    کهقدری شاد و مسرور شدم  به  دمیرس
رفتن ادامه دادم؛ و سپس به باال  پستوانم این کار را انجام بدهم.  باال بروم. بعد فهمیدم می

 «.شدم داری ببا یک شادی و سرور واقعی 

  ی توان ینم  تو  دانم یم   !زمیعز :  گفتم  او   به  کرد  فی تعر   من  یبرااینکه خوابش را    از   بعد
  به   تنهادیگر    امروز  از  میبگو  تو  بهاجازه بده    یول کوهنوردی را از سرت بیرون کنی؛    عادت

  قول   من  به  و  ببر  خودت  با  راهنما  دوهروقت خواستی به کوهنوردی بروی    نرو.  نوردیکوه 
 قبول کنی.   را هاآن یهاییراهنما کهبده  شرف

 سپس و    رسد!به من خیری نمی  توهای  این خواب و خیال  از  :جواب داد  منبه    خنده  با

 
 . 48ص :  یجابر الدکتر صالح  ی،علم یدگاهانسان از د یکولوژیکبودن پاراسایعی ماوراء الطب. 1
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 . دم یند را او گرید ودنبال کار خودش رفت  و کردی خداحافظ   من از

وقتی تنهایی بیرون رفته بود زیر   .شد  وارد  او  هب  ضربهاولین    دار،ید  نیا  از  ماه  دو  از  بعد
انتظامی که در آن حوالی بود    یرو ین گشت    مناسبۀ  لحظ  در  وبرف سنگینی گرفتار شده بود  

 همراه او به  .شد  تمام  کار  که  ه بودنگذشت  حادثه  نیا  از  ماه  سه  . هنوزبکشد  رونیب  را  او  توانست
تر  که پایین  ی کوهنوردمندان به  عالقه  از  ی کی  . رفت  کوه  به  راهنما  بدون  خود   ترجوان  دوست

دید   را  او  بود  او  باالی    کهاز  به  را داشت  که خودش  حالی  در  در رفت  پایش  زیر  ناگهان 
کشید سقوط کرد.  تر از او انتظار میکشید. ناگهان روی سر دوستش که پایینای میصخره

 1دست کوه آرام گرفتند.« پایین و شدند  تکهتکه دو هر

 :کندی م نقلمی  دلی  دکتر* 

  تمدن   به  که هایی  نوشتهدست  از  ی کی  زگشایی رم  مشکل  از   یفرانسو   اناستاد»یکی از  
 انیاد  علم  و  یحی مس   یهاپژوهش  استاد  عنوانبه  او  . بردیم   رنج  گشتیبازم  باستان  بابل
  با  و آنۀ ترجم و متنبرای رمزگشایی این   شدهانجام یها تالش ۀ هم وجود  با و کردیم  کار

انجامیده    شکست  به  هاتالش همۀ    ،المللیبین  یرسمعلمی    سساتؤم  با  یهمکار   وجود
برای چگونگی  را  واقعی    پاسخ فرو رفته بود،    یقیعم   خواب  در  که   ی حال  در  هاشب  از   یک یبود.  

  از  یکیپاسخ در قالب یک پیام در رؤیا برای او ارسال شده بود.  .کرد دایپ برخورد با این متن 
صورتی  نمادها را به  و  شد  ظاهر  او  برشد در رؤیا  مربوط می  یبابل   عصر  هب  که  نیدبزرگان  

  متن آن  توانستوی  بعد روزدر . بخواند یخوب به را متن  توانستیم بعد از آن،  کهمرتب کرد 
 2.« کند ترجمه ،یکدیگر با  مرتبط وو روشن  واضح یهاعبارت و هاجملهصورت  به را

 : کندی م نقلهمچنین  

نویسندگانی    از  یکی  و  1981  سال  درنویسندگی اورشلیم  ۀ  زیجا برندۀ    :نیگر   گراهام»
صراحت به  او در مراسم اهدای جایزه به  .بود  هارؤیادنیای  تأثیر    تحت  شیهانوشته  که  بود

 
 . 48ص : تحلیلی، یونگ شناسیروان. 1
 . 21و  20 ص ی،م یدل مانی دکتر سل ،آن یهاو اشاره نمادها  ری تفس، هارؤیادنیای . 2
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هنگام و در دنیای  ی که تألیف کرده است عین مطالبی بوده که شبی هاکتابحضار گفت  
  ض یعر خطوط    نی تدو  ی برا  بار  پنج   ای  چهاروی در طول یک شب،    و  رؤیاها نوشته است،

 1ه است.« شدیم  داری به، بود دهی د هارؤیا  عالم در که یافکار 

 کند:ی م نقل را زیر    داستان ی موس هسالم دکتر* 

  در   یوقت   .به راه افتاد  انگلستانمقصد    به  ایاسترال  از  بخار  یکشت یک    قبل  سال  چند»
پیاده شدند؛    انر مساف  از نفر    دو  د برس  یی ایآس  ی هاستگاه یا  از   ی کی  به  آنکه  از  شیپ   بود  راه

نگران ها از این خواب دلآن  .شود یم  غرق  یکشت  بودند  دهی د  خوابدر    هاآن  یدو   هر  رایز 
  به   که   نی هم  اولبخار    یکشت   .شدند  یگر ید   یکشت   منتظر  و  کردندترک    را  ی کشت  وشدند  

 2.« شد غرق بودند آن در که یکسانۀ همهمراه به دیرس  قایآفر  سواحل

 کند: یم  نقل  «تیعنا  یراج» سنده ینو  *

  ، م یکن  مل أ ت  خی تار   در  وتوجه داشته باشیم    ان ینظام  ومداران  سیاست  یهارؤیا »اگر به  
بینندۀ    .دست خواهیم یافت که تفکر جهان را تغییر داده استرؤیا  از    یبزرگقطعًا به نمونۀ  

با راه و روش و  شمندیاند لسوفیف نیا .استبوده  3»رنه دکارت«  یفرانسو  لسوفیفاین رؤیا 
  علم  عصر شدن باررپُ  مسئول گرانید از بیش   ،ای که بنیان نهاداصولی که داشت و فلسفه

 است. نوین بوده 

روانی    و  یعاطف  فشار  ریز   که  یادوره  در  یسالگسهوستیب   در   دکارت  1619  سال   در

 
 . 25 ص ی،م یدل مانی دکتر سل ،آن یهاو اشاره نمادها  ری تفس، هارؤیادنیای . 1
 . 53ص :  ضمیر درون، دکتر سالمه موسی. 2
 یهٔ فور   ۱۱درگذشتٔه    ،لوار فرانسه،  در دکارت، اندره  ۱۵۹۶مارس    ۳۱( )زادٔه  René Descartes:  یرنه ِدکاْرت )به فرانسو .  3

است که   یشک   یشک دکارت...  بود.  ی معروف عصر روشنگر   یفرانسو   یلسوفو ف  دانیاضیدر استکهلم سوئد( ر   ۱۶۵۰
در نوع نگرش فالسفه    یژهونموده و به یفاغرب ایشۀ  و اند  یخ در تار   یادیز   یراتفلسفۀ دکارت بر آن نهاده شده و تأث  یبنا
است با استفاده از روش شک خود    که دکارت تالش کرده  یمطالب  ین تر مهم  از  است.  در رنسانس مؤثر بودهتحول    یزو ن
گاه   یاوجود خود  :  اشاره کرد  یربه موارد ز   توانیاثبات برساند مبه   .  خداوند  یاوجود صانع  ،  وجود جهان خارجی،  خودآ

 (پدیا فارسیویکی: )مترجم، منبع
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  ی ول زد؛  کردن علوم ریاضی موج میپروازانۀ یکیقرار داشت در سرش رؤیا و آرزوی بلند  دیشد
  را   یاساس  مشکالت  یبرخ باید ابتدا    او  نوشت.زمینه روی کاغذ نمی  نیا  در  را  خود  افکار  او

  ن یا  ازبعضی    در حالی که  کرد؛می  حلقرار داشت    اش نقشه  برابر  در  ایردنهگ صورت  به  که
  ی زندگ  در  هم  یگر ید  مشکالت در همان موقع وی    . دیرس یم   نظر   به   حلقابلریغ   ،مشکالت 

 1.« گشتیبرم  او ین ی د و یجنس احساسات به که  داشت خود  یشخص

 : کند یم نقل  ی وردال یعل دکتر* 

راین شخصًا    .است  کرده  نقل  " نیرا"  استاد  که  استداستانی    ،ها داستان  نی اجملۀ    از»
است. این  اش را نیز تأیید نموده  اعتماد بودن راویقابل  وکرده  تأکید بر درستی این داستان  

به خالصه:ماجرا  جوانی    طور  شب  خواب  یک  در  را  که  میخودش  اتاق  ایگوبیند    ی در 
رو بوده    یسقفهای  المپبا  رنگ  دیسف حالی    ،بود  یامردهجسد    یزیم  یاست.  که  در 

و   زانو پاهایش جمع شده  بود  یشدو  آمده  و    دهی پوشجسدش    .باال  صورت  یک  جز  بهبود 
به  زیچ   شده،یمتالش نبود؛  پیدا  او  از  نبوددیگری  با    ،جوانآن    .طوری که قابل شناسایی 

و اضطراب   عمل    اتاق  به   وفراخواندند    مارستانیب   به  را   جوانآن    بعد   روز   . شد  دار ی بترس 
که  اتاقی بود    همان  هیشبآن اتاق    رایز   ؛شد  زدهشگفت  ار یبس وی    رفت.  مارستانی ب  ی جراح

، در حالی  بود خوابیده  در وسط اتاق    یزیم روی    شیعموجسد    .بود  دهی شب قبل در رؤیا د
خروج    هنگام،  صبح  مشخص شد  صورت برآمده زیر پوشش مشخص بود.به  هایشزانو  که

شده، جان سپرده وارد  جراحات سبب  به  و  است  گرفته  ر یز   را  او اتومبیلی    ،منزل   از   شیعمو
 بود.  

  ی روز در  که   ،کندیم   فیتعر   شناختیکه او را م  یرا از مرد   یگر یدماجرای    ن یاستاد را
سوار قطار شده و    ا ی گو  دی دخواب  در    یول   ،خواست به مسافرت برودوی    اش یجوان روزگار  از  

شدت مجروح کرده بهو او را  و بخاری واگن قطار روی او افتاده    ،قطار تصادف کرده است 
  د یروز بعد فهم به همین دلیل از مسافرت منصرف شد. شد و  داری از خواب بزده وحشت. بود
روی   هاواگن از  یکیبخاری   و است تصادف کردهواقعًا قطار  آن و  ، او محقق شده ی هارؤیا

 
 . 24 ص: 1995 ،قاهره، چاپ اول الشروقناشر دار یت،عنا یراج یگر،دعجایب و  هارؤیا یمعن. 1
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 1.« است  کشته را او و افتاده یمرد

 : کندی م نقل ت یعنا  یراج سنده ینو * 

  ستم یب  قرن  یعلم   انقالب  در  مهم  دانشمندان  از  که  یهلند   شناس ستیز   بور"  کسی"ن»
  شب   در ـ شد  کوانتوم  کی مکان  و  یاهسته  یانرژ توسعۀ    به  منجر  که  یانقالب شودـ شمرده می

»این رؤیاها فقط    گفت  هاآندربارۀ    بعداً   وی . دید   یپدریپ   یرؤیا  سه  ،خواب   در  نوامبر   دوم
  ند؛ بود  ترسناک   ییخبرها  یدارا  اول  یرؤیا  دو  .توانستند از ملکوت اعلی آمده باشند«می

سختی  کهاخباری   »کردیم  منعکس  را   یناتوان   وها،  مخاطرات،  کرد    « دکارت.  سعی 
و   گناهانعواقب    از   ینماد  هاآن  کرد می  تصور  رایز   ؛کند   ری تفسرا  رؤیا    دو  نیامحتویات  
  و   یزندگۀ  ندآی  ریمس  کهرؤیایی    ،سوم  یرؤیا  اما  ؛است  هبود  یزندگ  در  بور  نیکسخطاهای  

 . کردیم  ییشگویپ را او کردعمل

داشت    ،شدنداریب هنگام   باور    ه خواستیم  که  قتیحق  روح  با  داری د  از  یابهرهوی 
دستوری از سوی خداوند عزوجل   او ونصیبش شده،  دی بگشا ایشبر  را علوم ۀهم  یهاگنج

دربارۀ  وقف تحقیق    را  خود  یزندگ   ، یاضیر سازی رویکرد  پیاده  قیطر   از  تادریافت کرده است  
 کند.  قتیحق

  توانست   خود  ی زندگ ۀ  ادام  در   وشروع به نوشتن کرد    دکارت   ،رؤیا   ن یا  از  روز  چند  از   بعد
  که شد    یافلسفه  ن یو ا  کندیارتباط برقرار م  نید  و  عقلمیان    کهتوسعه بدهد    را  یافلسفه
 بود.  ش تأثیر  تحت آن، از بعد  قرن و قرن سه طول در  غرب جهان

  دروژن یهنوعی اتم    توانست  بود  کرده  مشاهدهدر خواب    هک  ییهارؤیا   در  بور  دانشمند
ایدۀ اتمی »النۀ کالغ« دست  همچنین به    کشدـ کشف کند؛که اکنون نام او را یدک میـ

 یافت. 

بابل  های  ویرانه  کشف  به  توانستند  ایلوانیپنس  دانشگاه  از  یشناس باستان  1893  سال  در
  ی هانقش  هاآنروی  که    قیعق  ۀدو قطعاز جزئیات    ییهاینقاش  و بعداً دست یابد  در عراق  
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  د یبه ام   ،ارائه شد  ی آشور   خی تار دانشگاه در رشتۀ  استاد    «شتی  لبری ه» بود به دکتر    فهومینام
 . دست یابدها آن  ریتفس ای ها نقش نی به ترجمۀ اکه این

ها را  نقش نیا  ها و رمزهاینتوانست کد «شتی لبریه »دکتر   اد، یز کار هفته   کی بعد از 
اند.  بوده یانگشتر بابلهایی از دو  بسیار گفت این دو، نگین  های دی و بعد از ترد  ،کندرمزیابی  

 ت یآن رؤیا را حکا  اتئیجز  ،شت ی  لبری. هبیندعجیبی را در خواب می  یهارؤیاوی    سپس
چهل سال    که حدوداً   دمی را د  حی از عصر قبل از مسقد  یک کاهن بلند:  دیگو یو م   کندیم

  ی هابه اتاق گنجکاهن مرا  آن    به تن داشت.  یاو لباس ساده  ، سِر او تراشیده بودداشت
  چوبی  قدوصن  و  نداشت   رهپنج  . بودارتفاع  کم  یفقس  با کوچک  اتاقآن    .کرد   ییهنمامعبد را

  در   الجورد  یهاسنگ  و  قیعق  از  یکوچک شکستۀ    یها قطعه  داخلش قرار داشت.  یبزرگ
تحقیق    انشدربارۀ  که   ییهاقطعه  نیا  ،گفتبه من  . آن کاهن  بود  پراکنده  اتاق کنار  وگوشه

ها  . سپس شروع به دادن اطالعات دقیقی دربارۀ تاریخ آنستین   انگشترنگین    ی،کن یم
  نذر،   آن  نذری به معبد پیشکش کرد.  یروز   1«گالزویکور »  پادشاه  گفت  اوکرد. آن کاهن به  

از آن، کاهنان دستوری    بعد  ی کمهایی بود.  یک استوانۀ توخالی از عقیق بود که رویش نقش
دایره گوشواره  جفت  یک  ساختن  ساختهایبرای  تا  شکل  کردند  دریافت  عقیق  از  شده 

را در اختیار    ر اک  نی ا  یبرا  الزم   قیعق  ها آنرا تزئین کنند. از آنجا که    2مجسمۀ الهه »نینیب« 
  گوشواره  ساختنبرای   را  آن  از   حلقه دو  و  شکستند   حلقه سه  به را  قیعقۀ  تواناسآن    نداشتند 
میکردند  استفاده دور  که  حالی  در  کاهن  آن  گفت:.  هم    شد،  به  را  حلقه  دو  این  »اگر 

بچسبانی، درستی سخن مرا درخواهی یافت... اما دربارۀ حلقۀ سوم، شما هرگز آن را پیدا  

 
دجله و   یرودها  یانغرب بغداد م  یلومتریک۳۰شهر در    ینا  بود.  های کاس  یتختعقرقوف، نام پا  یا  یگالزودور کور .  1

 یگالزو دور کور  است. دو رود دجله و فرات واقع شده یانشرق و غرب م یآهک  یفرات قرار داشت؛ و در امتداد خط مرز 
بابل    یانبه وجود آمد و پس از سقوط سلسلٔه کاس  یالداز م  یشپ  ۱۴بابل در قرن    یپادشاه کاس یکم،  یگالزویتوسط کور 

 پدیا فارسی(ویکی : )مترجم، منبع رها شد.
پرخاشگر جنگ    یاو را خدا  ،هااسطوره  در  است.دو رود    یانم  یاناز خدا   یکی(  ینیبن:  تریمیقد  یسینو)واج  ینورتان.  2
)گ  یروین  وی  .دانندیم پهلوان  دو  انک   یلگمشنبرد  ایدوو  در  را  هومبابا  با  منبع  نهد.ی م   یشان(  پدیا  ویکی :  )مترجم، 

 فارسی( 
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   نخواهید کرد.« و آن کاهن ناپدید شد.

  همسرش  یبرا  را  خود  زیانگشگفت  یرؤیا  شد  داربی   ،خواب   از  شتی  لبریه  دکتر  یوقت
جزئیات آن    دی دکه    شد  زدهشگفت  اری بس  آزمود   را  هانقشآن    ی وقت  آن  از   بعد  و  کرد  فیتعر 

   . بود کرده کمک اجزا نیا اصل  ییشناسا یبرا یا هیلوس عنوانبه  یعمل شکلبهرؤیا 

فراهم شد؛ جایی که آن    استانبولۀ  موز امکان بازدید از    ،استاد  یبرا  سال   آن  انیپا  در
  تصور میان آن دو قطعه    یارتباط   کسهیچ  نکهیا   بهتوجه    باشد.  دو قطعه در آن نگهداری می

این امکان    ی وقت  واز موزه در معرض دید قرار گرفته بودند    گانهجدا ۀ  نقط  دو  درها  آن  کرد ینم
به    هاآن  فراهم شد تا آن دو قطعه را به هم بچسباند،  شت ی  لبر یه  دکتربرای     ک ی تبدیل 
 1شد.«  ممکن هانقش  یمعنفهم   و ندشد قطعه

 کند: می نقل  را زیرا  داستان وردیال دکتر* 

از این قرار است    آنۀ  خالص  و  کندمی  روایت  را  نوع  این  از  ییماجرای رؤیا   سیتل،  استاد»
ش  دوست   با   فرزند آن    . مدتی از او دور شده بود  که داشت    فرزندی  لندن  ساکنان  از   خانمی که  
با    خانماین    روزها   از   یکی   صبح   در.  بود  رفتهی به سفر  جنوب   آمریکای در    آمازون  سرزمین  به

  است   دیده  ترسناک   ییرؤیا  گفت   وخارج شد    خودۀ  خان  ازشدید    اضطراب   و   ترس   از   حالتی
  فرزند   بعدخورده است. مدتی   را  پسرش   دوست  یا  پسرش   جنگل،  درندگانکه در آن، یکی از  

  شد  مشخص اوان سخن از کرد.  سفرششروع به صحبت دربارۀ  و  آمد لندن به تنهایی به او
  حمله   دوستش  و  او ه  ب  ببری  بود  دیده  را  وحشتناک   یرؤیا   آن  مادرش   که  ساعتی  همان  در

جراحاتی شد که منجر به مرگش    دچار  هم  او  و  کشتهشده  ش در اثر جراحات وارددوست  و  کرد
 نشد. 

ان  استادطور خالصه، یکی از  که به  گویدمی  رادیگری    مشابهرؤیای    داستان  راین  استاد
  مردم در خواب دید    شبی وی    فرزند   .فرزندی داشت که ساکن جاوه بود   راین   همکاران  از
  مادرش  حال  و  بنویسد  پدرش  بهای  نامه  شدباعث    این  و  روندمی  راه  مادرش ۀ  جناز دنبال  به
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 1.« بود مرده شب همان در مادرش  آنکه شگفت.... و بپرسد را

 کند:می  نقل را «  ابرفانریختن »وحشتناک فرو داستان  عنایت  راجی

  ساعت   در  .شوکه شدند  بارسفأتای  فاجعه از  مردم 1966  سال اکتبر    20 جمعه  روز   در»
سنگ  ضایعات زغال  از  کوهی  ولز،  روستاهای  از  یکی  نزدیک،  ابرفان  نزدیکی  در  صبح  9:15

 با همۀ کسانی که داخلش بودند زیر آن دفن شدند.  کودکانۀ  مدرس  وفرو ریخت، 

علت    ورسد  می  تن   میلیون  نیم به    شدهویرانسنگ  زغال  کوهوزن   شد   گفته در آن موقع 
سنگ  زغال  کوه  در  و  باریدمی روز  دو  طی  کهگشت پیاپی بازمی  هایبارانآن، به    فروریختن 

که تازه از    بودند  کودکانی  هاآن  بیشتر  که مردند نفر  140  از  بیشفاجعه،  این  در  کرد.می  نفوذ
 . شوند  جدید  فصل  وارد  تا بودند شده جمع مدرسه درراه رسیده و 

  ی ما   لیر یانام »ساله بهُنه  یابچهدختر  ه بودشد  گرفتار  حادثه  در  که  یکودکان  از  یکی
  مدرسه  بهکه  دهیدخواب   در ه بودگفت مادرش  به «یما  لیر یا » حادثه از قبل روز بود. «جونز
  را   مدرسه  تا  بود   آمده  فرود  که بود  یاه یس   زیچ   فقط   .وجود نداشت  یامدرسه  ی ولاست    رفته

 . بپوشاند کامل طوربه

از    یادیو در شب بعد از آن، افراد ز   ه بوددیخود را د  یرؤیا  «یما  لیر یا»  که  یشب  در
  ه یشب  اریبس  که اند  دهی در خواب دای  کنندهناراحت  یهارؤیا گفتند  مناطق مختلف انگلستان  

 . ند اهبودبار  مصیبت عی وقا نیبه ا

در خواب کوهخانماز    یکی بوددید  را  یها  که    یکودک  و  آمد یم   فرود  آسمان  از  که  ه 
  و بود    شده  گرفتار  یعموم   تلفن   نیکاب   در  که  دی د  را  یکودک   یگر ید  . زدیم   ادیر فدوید و  می
کرد.  فرار می  دیرسیمداشت به او    که  غلطان«  اهیس»یک تودۀ    از. یکی دیگر  زندیم   ادیفر 
 ده ی پوش  رایکی از اقوام ولزی    لباس   که  دید  را  یشاگردان  و  مدرسه  ،خود   یرؤیا  در  یگر ید

  را   «رفاناب»ۀ  کلم  خود  یرؤیا  در   که  بود  ی هممسن   یمرد رفتند.  می  باال  آسمان  در  وبودند  
از    ی زیچموقع    آن  در وجود اینکه وی    با   ،بود نوشته شده    درخشان  ی رنگ  بهدیده بود که  
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معنای    شنظر   از  بود  دهی د  که  یاکلمهبه همین دلیل    و  ... دانستینم  ولز  در   روستا   ن یاوجود  
 . نداشت  یخاص

گاهی    و  پیشگویی  از  یاطالعات  یآور جمع  به  شروع  هاروزنامه  ،فاجعه پس از این     ی قبل آ
  ، آن  وقوع   از  قبل  ه هفت  دو  افراد   ی ار یبس  داد  نشان   نیا   و  ؛کردند  دردناکۀ  حادث  ن یادربارۀ  

 بودند.  دهید حادثهاین دربارۀ  ییهارؤیا

های معدنی،  در یکی از دهکده  که  بود  دهید  را  یکودکان  مشخص  طوربه  هاخانم  از  یکی
اثر    دندید یم  یوقت در  زدندیم   ادیفر   شوندیم   دفن  سنگزغال  یهاتوده  ختنی فرور در   .
از    پس   وکشیدند  می  نعره  ی کوهدر دامنۀ    رنگ اهیس  یاژدها   صدها شخص دیگر:    ییرؤیا
  شد   داریب   براکتهفدهم    صبح  در  «کنت»  از  یجوان کردند.  حرکت می  کههایی بود  جنازه  ،آن

  هفته   انیپا  تا  احساس   ن یا  و  داشت  ندهیآ  در  یاحادثهدربارۀ    یبد   احساس  در حالی که
در   یترسناکواقعۀ   ندهیآۀ جمع روز»  :ه بودگفتدر مدرسه   خود همکار به یو همراه وی بود. 

 « . داد خواهد  رخ ،مرگ  بارابطه 

ه  داد  خبر  را یمشابهتقریبًا  نیز موضوع   «نیف  الکساندر»  یآقاای دیگر همسر در ناحیه
آنجا    تا   ؛است  بوده  سنگزغال  ی هاتوده  ریدرگ  افکارش   روز  چندطول    در ه بود  دیفهم   و  بود
موضوع  در   ینقاشیک    که بوددیکش   سنگزغالۀ  پشتبارۀ  سریع    ه  گرافیکی  طرح  یک  و 
 یک سر را احاطه کرده بود.  ،اهیس  یابر که در آن  ه بوددیکش

استافراد  ازوی  ـ  «لدنیم »  خانم  اما ذهنی    ی  توانایی  از  برخوردارندخاص که    در   ـ ی 
  . ه بود دی د  فاجعهآن  دربارۀ  واضح    یی رؤیا  خود  رتُچ   در  ،آن  وقوع   از   قبل  روز  در »پلیموث«  

بر روی کوهپایه دیده    هم  را  سنگزغال  ختنیفرور   و  ه بوددید   روستا  کی   در  را  ایمدرسهوی  
  کارگران   از  ی کی.  کردندیم  حفرها  جنازه  یبراهایی را  دست آن کوه گودالپایین  در  وبود  

سال وسنکمزدۀ  وحشت  کودک تیزی رویش بود.  که حالت تپۀ نوک   داشت  یب یعجسرپوش  
  ی خبر   گزارش  لدنیم   خانم  ی وقتهایش ریخته بود.  هایش روی چشممو  که  بود   ی همترسان
حادثه    یر یتصو از  بعد  روز  سه  در  نجات  عملیات  به  همان    ،دید  ونیز ی تلودر    را مربوط 

و شناخت؛    بود  دهید  خود  سبک  خواب  درکه    را  یامنظره آورد  یاد  که    یمرد  جمله  از به 
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 1اش ریخته بود.« که موهایش روی پیشانی یکودک سرپوش عجیبی داشت، و  
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 سوم   وست ی پ

 منادها 

»نم که  به مادام  طرف  دو  هر  توسط  برای  ادگرایی«  مسّلم  خصوصیت  یک  عنوان 
حتمًا باید به آن  که    شودیم ای  خواسته   ل، یو أت  ا ی  ر یتفسشود،  بودن رؤیا« توصیف می»صادقه
پابرجا؛  ی علم  ،قتیحق  در  ، ن تفسیرای و    پرداخت؛ انجامش    از ای  عده   ی وقت  و   است همواره 

همین عامل بود    و  ، دارد  و علتی  سبب  بلکه   ، است  امده ین »هیچ«    از  ی ناتوان  نی ا شوند  می   ناتوان
ناتوانی کاهنان    که   ر یتفسمتخصص    هاآناینکه    دوجو  ابشد؛    مصر  فرعون  زمان  درباعث 

اشکال    فرعون  یرؤیا مجبور شوند از    ـت ینها   درـ  هاآن   شدباعث    ،همین عامل   و  ؛بودند  هارؤیا
  را   هاآن   ینادان  که  یا مواجهه  از   تا  کنند  فی توص«  شانیپر های  »خواب  عنوانبه   را   آن  وبگیرند  

تعبیر  آشکار می   ن، یدروغ   ی هارؤیا  ز ا   هاآن  ز ییتم   و  صادقه   یها رؤیاکرد فرار کنند؛ بنابراین 
دربارۀ قضیۀ  ی  مهم  یگو و گفت به    میتوانیمرو  این از   ؛دارد  را   خود   اهل  که   است  یبزرگ  علم

 تأویل بپردازیم: 

 کنند؟توانند خواب را تفسیر می همه ایآ و  ؟شودیم  انجامتفسیر  چگونه

   بستگی دارد؛ از جمله: مسئلهند چ به دانستن  ،تفسیر  روش

 برای تفسیر رؤیا؛  یاله علم  -1

 شوند؛ نمادها همواره تجدید می   نکهی ا  بهتوجه   بانمادها،  -2

 ؛ یا رؤ ییندۀ بدانستن وضعیت   -3
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 .هال ث  م   و  یملّ  راثیمشناخت  -4

ۀ  هم  ی برا تعبیرشان    و  فهم   کهرؤیاهایی هستند    ، جمله  از وجود دارد.    رؤیا مختلفی از    انواع
همۀ    ، جمله   از   . استپذیر  امکان  مردم که  را  قسمت   توانندیم  مردم رؤیاهایی  آن  از  هایی 

  .کندفهمد و نه تعبیر می ها را میکسی نه آن  ، خدا  حجت  جزرؤیاهایی که  ، جمله  از بشناسند. 
 . است  داناتر  خدا   وسازی شود؛  پیاده   ،تعبیر   پذیر بودنامکانبر اساس  تواند  می   ی بند م ی تقساین  

هستند    ییها رؤیا  ،دهدیمگواهی    شخود  یهاحجت   یبرا   خدا   هاآن   در  که  ییها رؤیا  -1
رؤیاها    . دنندار   ریتفس  به  یاز ین  که   ی معرف  یارؤ   ییندۀب  به  را   خدا   حجت  و  هستند  حی صر این 

این    ای  دهدی م  نشانرؤیا  ۀ  نندی ب  به  را   آن   خدا   باشد نمادهایی    هاآن   در  اگرحتی    و   دنکنیم
 .دندهیمگواهی   خدا  حجت به  و  دنشوی م محقق ـی ا دوره از  بعدـ  ت یواقع درنمادها 

و بعد  هستند  ح یصر رؤیاها هم چه بسا   ن یا  . ... و  بی غدادن از خبر عنوان به  یی هارؤیا -2
 ند. شوی محقق م ،واقععالم در  ی زمان از

  ی ک ی  ا یرؤیا  ۀ  نندیبچه بسا    و  د ندار   ازین   ر یتفس  به   که   بی غدادن از  خبر   عنوانبه   یی هارؤیا  -3
  ، است  ممکن نا  ها، رؤیانمادهای تمام    یشگ یهم دانستن    اما  بفهمد.   را   آننمادهای    ،ان مؤمن  از

می   را یز   ؛یوح  با  و  خدا تعلیم    با  مگر تجدید  همواره  نیز    هاآن   .ندست ین  ثابت  وشوند  نمادها 
 . دنرسینم  انیپا به  و هستند  خدا  یهاکلمه 

 ْل
ُ
وْ  ق ان   ل  ْحرُ  ک  اًدا  اْلب  اِت  ِمد  ِلم  ي   ِلک  ِبّ ِفد   ر  ن  ْحرُ  ل  ْبل   اْلب 

 
ْن  ق

 
د   أ ْنف  اُت  ت  ِلم  ي  ک  ِبّ وْ  ر  ل  ا  و    ِبِمْثِلهِ  ِجْئن 

ًدا  د    پایان   پروردگارم   کلمات  آنکه  از   پیش  شود،  مرکب  پروردگارم  کلمات  برای  دریا  اگر  بگو )  1م 
 . (بیاوریم مدد  به  را   نظیرش  هرچند یابد،می  پایان دریا  قطعاً  پذیرد،

  مردم  به  هارؤیا  فهم  یبرا   تیباهل  که  هستند  هارؤیانمادهای    از  یا مجموعه   هانیا 
  ۀ هم در  تقریبًا    را   ها رؤیانمادهای    از  یار یبس  که  است  یالمعارفة ر یدا   ه یشب  و  اندکرده  عرضه

 
 . 109: کهف. 1
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  ت یباهل   و  ی عل  امام  تیروا   به  « هارؤیا  ریتفس»  کتاب این نمادها از  ۀ  هم .  ردیگی دربرم  هاعرصه
 اند: با ذکر شمارۀ صفحات، نقل شده   «یناصر  شراد  محمد» سندهینوتوسط   شانیا 

ی»  فرمود:  صادق  امام زن  ازدهکوزه  دارد:  )مایه   ، دختر   ،خادم  ، وجه  دین  های  قوام 
و    ی،خوبخیر و    ،نعمت و برکت  ،مال   ی،عمر طوالناستواری دین(، صالح بدن )تندرستی(،  

 1« .زنانطرف از  راثیم

  ت یوال   و  ییآقا   به  باشد،  سته یشا  اگر  ندی بب  را   آدم  هرکس»  فرمود:   صادق  امام
زم):  فرمایدمی  ی تعال  حق   را یز   ؛رسدیم در    رؤیا ۀ  نندیب   برای   و  ( گمارمی مجانشینی    ن یمن 

 2« .کندمی زعامت  بر  داللت

وجه    ی رؤیا»  فرمود:  صادق  امام دوازده  بر  حج شودی متأویل  اذان  حق   ،:    ، سخن 
  ، نی د  یکم  ی،جاسوس  ،انتیخعجز و ورشکستگی،  دفع    ،مرگ  ،سفر   ،استیر فرمان، بزرگی،  

 3« .و نفاق

: زن چه همسر  شودیم وجه تعبیر  به هشت    دیدن گوش»  فرمود:  صادق  جعفر  امام
نزدباشد و چه  او     ، ال سودمندم  ، روپسر خوش   ، همراه  ق یو رف   نشین، هم   دوست  ش، کانیاز 

 4« کند.داللت می  نی عقل و علم و دبه و   ، توبه و بازگشت  ،و سرور  یشاد  ، ترس و غم

ترس    ،ضعف   ،ریی: تغشودی مبه چهار وجه تعبیر    دنیلرز »  :فرموده است  صادق  امام
 5«.باشد  ی مار ینشانۀ ب   دیو شا  ، انیز  ، و غم

پادشاهشودیم  ریتفسوجه  سه  بر    ریش»  :فرمود  صادق  امام دشمن    دلیر،مرد    ،: 

 
 . 50 ص: 2008 ،چاپ دوم ،ی ، محمد شراد ناصر شانیابیت و اهل  یامام عل تیبه روا هارؤیا ریکتاب تفس . 1
 . 55 ص: همان منبع. 2
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 1« .یقو 

منفعت،    ، مال   ،: خانوادهشودی متعبیر  ها به شش صورت دندان »  : فرمود صادق  امام
 2« .کانینزدو اندوه، آسیب و صدمه، و جدایی از غم 

است:    صادق  امام  از صورت  »روایت  شش  به  فرزنداندنشویمتعبیر  انگشتان   : ،  
 3«.گانهپنج  ی نمازها  قّوت،  ،خادمان ،ارانی  ،فرزندان برادر 

است  صادق  امام  از به چند صورت  ناخن   ی رؤیا»  : روایت  و  :  شودیمتعبیر  ها  قوت 
 4« .منفعت ، فرزند عاقل  ،شجاعتو منزلت، قدر نیرومندی،  

: مال  شودی متعبیر  به شش صورت  ها )امعا و احشا(  روده»  است:  ت یروا   امام صادق  از
  بت یبه بازگشت از مص چه بسا  و  و عمل؛  کار    ی، زندگ  ،فرزندانسخن ناخوش،    ،شفاعت  ،حرام

نماید به    دنی: رس شودی متعبیر  به چهار شکل    ر،یام»:  است  تی روا   شانیا   از   و  « .اشاره 
از    ی کس  ا ی  دهد یممرکب  به او    ا کند یکمربندش را محکم می که  ببیند    یاگر پادشاه  ، وزارت

  ی سئیر   ای  ریبه ام  ییکه غذا   یو کس  ؛نشانۀ ازدواج فرد مجرد است  ند،یرا بب   چهارگانهصحابۀ  
به او   ی که انتظار ندارد مال  یی است و از جا ی که بعد از آن، شادمان شودی م یبدهد دچار اندوه

  ، نعمت  ، رحمت:  شودی موجه تعبیر    ازده ی  ر ب  ا یانب  ی رؤیا»  است:  تیروا   شانیا   از   و«  .رسدیم
  ر یخ  ، حق   اهل   قّوت   ، استیر   ، سعادت  ی، روز یپمقام، قدر و منزلت، حکومت،    ی بلند   ،عزت

 5«.اهل آن مکان یبرا  شیآسا  و یراحت و  ،آخرت و ا یدن

د   نیبهتر »:  است  ت یروا   صادق  امام  از و    ؛است  جمعه  ، رؤیا  دنیروز  سپس دوشنبه 
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استپنج  پنج صورت  »  است:  تیروا   شانیا   از  و  «.شنبه  به  ازدواج،  :  شودیمتعبیر  چاه 
بر سه وجه    بدر »نقل است:    و نیز از ایشان«  .دانشمند، مرد بزرگوار، مرگ، مکر و حیله

معنای  و    ، شودی م  ری دروازۀ شهر، به حاجب تفس  . و خدمتکار  ، زن  ، خانهصاحب شود:  تعبیر می 
  " باز"»  :نقل است  شانی ا   از  و«  .شودی محمل  زنان  به    ها،درب خانه حاکم بر    یهادربان 

  ، بشارت  مانی،شاد  ،مرادآمدن  دست : به شودی متعبیر  باشد به پنج شکل    دی و سف  عیاگر مط
کاری،  انجام به شدن  مالدستو  مط  ؛ آوردن  اگر  چهار شکل    ع یو  به  می نباشد    شود:تعبیر 

ستمگر کافر ح   ،پادشاه  جائر  والد  یفرزند   ،اکم  عاق  باشد  نیکه  از  «  .راهزنو    ،شده  نیز  و 
پادشاه، رئیس، دانشمند، علم، مال،  شود:  دریا بر شش وجه تعبیر می»نقل است:    ایشان
 دارِ : خزانه شودیم ر یصورت تفس]آذرخش[ بر پنج برق »و نیز نقل شده است:  «بزرگ.کاری  

خوردن    ی رؤیا»نقل است:    و از ایشان«  .می راه مستق  ،رحمت  ، عتاب  ،وعده  دارالحکومه،
 «.و پشیمانی ندامت  ،بت یغ  ،: مال حرامشودی متعبیر به سه شکل   ازیپ

امام صادق  به  ی تعبیر می مرغاب»نقل شده است:    از    از   و«  .توانگرو زن    ،مالشود 
  «.و فرزندان  ی، زندگ  ،خزانه  ،علم   شود:تعبیر می شکم به چهار صورت  »نقل است:    شانیا 
  ، پسر   ، زن  ی، مار ی : بشودیمتعبیر  خربزه به پنج صورت    ا یهندوانه  »  : نقل است  شانیا   از  و

منفعت،  سود   ش به   یزندگو  اگر  فرمودۀ  و    ؛باشد   ن یر یخصوص  علطبق    دربارۀ  یامام 
دارد  ، خربزه  ا یهندوانه   وجود  خصوصیت  ده  آن  غذا در  گیاه    حان یر   ، وه یم  ی، دنی نوش  ، :  یا 
قاطر  »  است:   تیروا   امام صادق  از   و  «.داروو    ی،سبز  ی،گل ختم   ، خزه  ،آدم و حوا خوشبو،  

جمال    و پیروزی ]بر دشمن[،استیال    ،طول عمر  ، میزن عق   ،شود: سفر تعبیرمی به هفت شکل  
به شش شکل  کردن  دیدن بقالی  یرؤیا »  است:  تیروا   شان یا   از  و  « .و مرد احمق  ، علمو  

  و  غم   و  خوبی،   و   ر یخ  منفعت،   و   سود   ، ا یدن  تیمشغول  ، کاروکسب   در   تالش   : شودمی تعبیر  
  ر یکه فق  یشود: کسیمتعبیر  به چند شکل  کردن  ادرار »  است:  ت یروا   شانیا   از   و  «.اندوه

ب اس  یکس  ،شودی م  از ینی باشد  م  ریکه  آزاد  ب  ،گرددی باشد  باشد  مسافر  خود    ه اگر  وطن 
دانشمند    ،گرددیبرم اگر  ن   سته یشا  ، باشد  یقاض  ا یو    تیروا   شانیا   از   و «  .ستیو ستوده 
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طلب  بزرگی و مرتبه،    ،عزت  ، مال  ،خانواده  ، : فرزندشودیموجه تعبیر  به چند  بیضه  »  است:
برآورد    است:  تیروا   شانیا   از   و  «.ودمقص   و  مرادن  شدهبرآورد  یا  حاجتی،ن  شدهحاجت، 

ل  و سود از    ،ا یشغل دن  ،منفعت سود و    ،مالشود:  تعبیر میخاک به چهار شکل    یرؤیا» ِقب 
به  تعبیر میسپر  »:  است  تیروا   شانیا   از   و«  .زنان قّوت،    ،برادر شود  و  ،ایمنی  فرزندیار، 
  ، مال  واالیی،:  شودی متعبیر  تپه به چهار شکل    یرؤیا »  است:  تیروا   شانیا   از  و«  .گاهپناه

 1« .انتیو خقّوت، 

به است که آن را    یکس  یبرا منفعت  مال و    ، اهیتوت س»  است:  تیروا   صادق  امام  از
  م ّم ی ت  یرؤیا »  :روایت است  نیشاا   از   و«  .است  شاو و همسر میان  نزاع    آورد، یادست می
  نیشاا   از   و  « .است  یو آزاد  ی،شاد  ،حج   ی، روز   ،شفا   ،و آن  ؛به مراد است   نیدنشانۀ رس
  ، ارانی  ،دمتکارخ  ،دختران  ،وچک: فرزندان کدشوی متعبیر  رت  وپستان به پنج ص»  :نقل است
نیازی،  بی   ، انتی: د دشویمبیر  تع لباس به هفت صورت  »  :نقل است  نیشاا   از  و «  و برادران

  نکه آدر آن نبوده باشد    ی ز یاگر چورزی  عدالتو    ،عدالتصالح،  عمل    ، منفعت،جاه  ،عزت
 2« .را ناپسند بدارد

نیکویی و    ، در زمستانروپوش )ردا، عبا و ..(    دنی پوش»  : نقل شده است   صادق  امام  از
  ی رؤیا»  :روایت است  نیشا ا   از  و«  .است  یو روز   ،طول عمر   ،صالح از جمله    ؛سبکی است

  نقل است:   شانیا   از  و«  .بودنو راحت   ،است یر   ی، روز یپ   ی، پادشاه  شود به تعبیر می  کوه
«(   ،گرله یزن ح   ، منافقمزدور  :  شودتعبیر می به هفت شکل    گشاد(ِی دهانکوزۀ سفالسبو 

 3«.از طرف زنان  اثیر م  ،نعمت  ی، عمر طوالن ی، تندرست ، نید پایداری 

بنده همین مقدار   باور  کفایت    اندکرده  انی ب  ،کهن   منابع  کهنمادهایی    به  اشاره  یبرا به 
زمینه    نی ا   در  یتخصص   ایهکتاب   بهتواند  خواهان مطالب بیشتری است می   هرکس  وکند  می
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  . ها دشوار استشمارش آن  که اند  بیان کرده  را   ی ار یبسها نمادهای  این کتاب   ؛ کند  مراجعه
  هم ها  این   و  1تاس  کرده  ارائه  احمدالحسن  دی س  که  است  ید یجدنمادهای    بر  عالوه  هانیا 

باشد،    دیشا   و  ،هستند  ادی ز   اریبس باقی  عمر   را   یالمعارفة ر یدا و    دهدب  قی توف  ما  به  خدا اگر 
 در خود جای داده باشد.  را  هانمادهای رؤیا  کهگردآوری کنیم 

 
های های پاسخکتابتمام جلدهای  به مطالعۀ    ویالت سید احمدالحسنأبرای مراجعه به برخی از تخواننده را  .  1

 .م یده یارجاع مپیک صفحه و کتاب ، انهروشنگر 





 ان ی پا 

اینکه    ی علمرویکرد  از جمله اصول بنیادین طرفداران   از    ی علت  ی، ز یهر چعبارت است 
حال  ؛دارد ا   یدر  از  در    نی که  با  اصل  به  روز  شبانه که    العادهخارق پدیدۀ    نی تر مهم مواجهه 
ذهن  ار یهوش و  می  انسان ی  یعنی  خطور  پ  ها رؤیادۀ  ی پدکند،  نگر،  آینده   یهایی شگویو 

  به  العادهخارق   امورتوضیح این  به    یوقتپوشی از این اصل،  چشم   نیو ا   کنند؛میپوشی  چشم
یابی با  مثل توضیح و علت شود ـوابسته می   ی علمساختارهای رویکرد  از  علت و سببی خارج  

ذهن یا ضمیر درونی یا ذهن  )روشنی بر آن حاکم نیست  نی قوان  کهمحسوس ناو  یبی غی امر 
ها در اختیار دارند عبارت است از  آن چیزی که آن   تی بلکه نهاود؛  شتر می روشن   ـ ( ناهوشیار

  ان یجر   ،دست انسانبه    یاراد ر یو غ   یخوده صورت خودبالعاده بهخارق   یهاده ی پداینکه این  
  از   یاری بس یبرا   ی منبع  همچنان  ،هااین پدیده   دارند به اینکه تراف  عا   در حالی که   ؛ است  افته ی

گاهاینکه    ا ب  ؛ است   انسان  ایبر ناممکن  ۀ  العادخارق   یهاتوانایی  های  رنج تالش و    ی انسان، و آ
 . ه استدر بر نداشت یا ده یفا ل است، هیچ متحّم  شدنر و آدست بسیاری که انسان برای به 

 : دیگویم د یفرو شناسنا رو 

، ممکن نیست کسی به  پردازندبه اعتقاد من، از بین کسانی که به مسئلۀ رؤیاها می»
ای از دانش و  ای بسیار عادی است که در رؤیا نشانهاین واقعیت نرسیده باشد که این پدیده

 1خبر است.« هایی آشکار شود که ذهن بیدار از آن بیخاطره

 : دیگویم ز نیو 

به نمونه»...  مجموعه  چابانیعالوه  از  باقی  1897)  هایی  بحث  برای  جایی  ظاهرًا   )
را آشکار میگذارند این است که... توانایی رؤیاها در اینکه شکنمی   ، کند ها و مشکالت 

 
 .53تفسیر رؤیاها، فروید، ص . 1
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 1بوده باشد... .« ها دانیقیشاعران و موس یبرا یمنبع الهام تواند  می

 : دیگویم ز نی و

نیروی پیش رؤیاها  اینکه، مشهور است  با  »و در نهایت  اینجا، ما  را دارند.  آینده  بینی 
رو شوند روبهناپذیر با ادعاهایی که سرسختانه تکرار میگرایِی تقریبًا غلبهگویی شکتناقض

پایههستیم. شکی نیست حق داریم تأکید کنیم که این دیدگاه، هیچ ای در حقیقت  گونه 
شده توضیحی در  های یادزمانی بعد، برای شماری از نمونهمکن است اندک ندارد؛ چون م

 2شناسی طبیعی بتوان پیدا کرد.« چهارچوب روان

اگر کنترل    ونشده حاصل شوند  کنترل   و  یخوده خودب  صورتبه   ها رؤیا  نیا   حال  تحت 
جریان بیندازد،  مند شدن انسان به  ها را برای بهره آن   وها را مقید کند  قانونی نباشند که آن 

  به   العادهخارق   ی هاییتوانا  ن ی ا بازگرداندن    رای ب  را   منکرانپذیرفتن استدالل    ی زچیچه پس  
گاه، یا ذهن و  ) کنترل  قابل ر یغ  وناآشنا    و  قانونمند ر یغۀ  ناشناختیک عامل   یعنی ضمیر ناخودآ

  ند یگویمهایی گزاره چنین   نیا  که  یکسان که لیدل نی ا  به فقط ؟کندی م هیتوج (ضمیر درونی
 ؟!هستند  انمتخصص  و  علمبزرگان 

ُبعد و    کند یم  اثبات   کهوجود دارد    ( ینی درویکرد    نی عی)  ی گر ید اینکه رویکرد    خصوصبه 
انسان،    وقتهر   و  ،است  دمولّ   و  قانونمند  کندیم  دیتول  را   العادهخارق   یهایی توانا   نیا   که  یجهت

ها برای انسان است؛  کردن این تواناییآن را اراده کند و در جهتش تالش کند، متعهد به فراهم 
 . است شده قانونمند  یثابت  نیقوان  با   و هشد ثابت ، تجربه  با نیا  و

  وروشن    یتجربشواهد    و   آشکار،  وروشن    حجت شواهدی از    وجود  با   یست ن  ترسته یشا   اآی
رویکرد    نی ا   که  ملموس  )یعنی  دارد،    (ی نیدرویکرد  رویکرد    اگر   وشد؟!    ملزم  آن   بهدر خود 

  در   ی علمرویکرد    با   یکسچهدر نظر گرفته شود، حال    «اسیمقعنوان »ارزیابی به   در   ی علم

 
 . 99ص : تفسیر رؤیاها، فروید. 1
 . 99ص : تفسیر رؤیاها، فروید. 2
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 ! است؟ کرده ثابت  را   نآ یکس چه و، کرده مخالفت العادهق ار خ ی هاده یپدواقعیِت  انیب

  ؟ دارد  اقرار   آن  به   علم   خودِ   که   یست ن  یز یچهمان    ۀکنندانکار ۀ  جنب  ، نجایا   در   مخالف   ایآ
 ای که به آن پایبند است، آیا رویکرد دینی نیست؟  جنبه  و

 ؟ یستن مصداق یک بام و دو هوا بودن  ن یا  اآی

 : م یکن  اقرار ر یز ۀ معادل  به  کندی موادار  را  ما  یدوگانگ  نیا 

ُبعد    به  العادهخارق   ی هارؤیا  بازگرداندن درون)  ب یغایک  ذهن  یا  ناهوشیار    =   (ذهن 
 ؛ )ملکوت( ب یغاُبعد   به  آن بازگرداندن

در حالی که    ؛ ندارد  آنیابی  شاهدی برای توضیح و علت   ،کننده انکار طرف    نکهی ا   وجود   با
  ی تجرب  مستمر  تکراردلیل و گواهی برای توضیح آن در اختیار دارد، و آن،    ،کننده ثابت طرِف  

 است.  زامرو به   تا  خی تار  طول در 

کنند دیگر هیچ معنایی    انکار  را   آن  منکران  اگر  و  ،است  شدهثابت واقعیتی    ، معادله  نیا   پس
 باقی نخواهد ماند.  یسرکش ولجاجت  جزبه 

   وحده  وحده وحده الحمدللهو 
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