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 چکیده

سهمی از پژوهشهای موجود در » ادراکات فراحسی«تحقیق پیرامون ، در دو قرن اخیر
باب  نتایجی نیز در و ود اختصاص دادهشناسی و علوم تجربی را به خ هایی از روان شاخه

 ی مقاله. گیری اینگونه ادراکات عرضه نموده است شکل یندآفر چگونگی و امکان و
تحلیلی فراهم شده است، این موضوع را از  و  استنادی،ای حاضر که با روش کتابخانه

 ی ه به مباحثی دربار،بخش نخست این مقاله. نگاه قرآن کریم به بررسی گذاشته است
ادراک و انواع آن و همچنین چیستی و انواع ادراکات فراحسی اختصاص یافته تا زمینه 

ای از  در بخش دوّم به تطبیق برخی از آیات قرآن بر پاره.  فراهم گردد،برای بخش دوم
توان نتیجه گرفت که   می،اقسام ادراکات فراحسی پرداخته شده است که بر اساس آن

یند آبا توجه به اینکه فر. است مورد تأیید قرآن کریم ،احسیامکان و وقوع ادراکات فر
اک فراحسی به ترین و کاملترین مصادیق بارز ادر نزول و دریافت وحی نیز یکی از صادق

 مورد ی یندی پدید آمده است، نتیجهآکریم نیز خود در چنین فرآید و قرآن  شمار می
 .ار خواهد بود از استحکام و قوت بیشتری برخورد،نظر این نوشتار
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 لهأطرح مس
 سهمی از ،، در عصر جدید»ادراکات فراحسی«پژوهش و اظهار نظر علمی پیرامون 

هایی از روانشناسی و علوم تجربی را به خود اختصاص داده  پژوهشهای موجود در شاخه
وایای گوناگونی ادراکات فراحسی را موضوع مطالعات خود قرار  از ز،این پژوهشها. است
، ارتباط و گیری آنها کات فراحسی، چگونگی و فرایند شکلاند؛ چیستی و امکان ادرا داده
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، از مهمترین پذیری آنها  امکان تکرار و آزموننمایی، حسی، واقعنسبت آنها با ادراکات 
 . اندیشمندان قرار گرفته استمباحثی است که تا کنون مورد توجه و پژوهش

 ی ه میالدی به وسیل١٨٨٢روانشناسی انگلستان که در سال فراهای ن پژوهشانجم
انجمن  گروهی از دانشمندان سرشناس و محققان برجسته در لندن تشکیل گردیده و

: نکـ (  میالدی تأسیس شده است١٨٨٥شناسی آمریکا که در سال  های فرا روان پژوهش
های تجربی  آیند که پژوهش شمار میه مله مهمترین مراکز علمی ب از ج،)٢٤٩آیزنک، 

 .اند وسیعی را پیرامون انواع ادراکات فراحسی به انجام رسانده
 ی  جایزهی برندهشناسی انگلستان، سه نفر  در میان رؤسای انجمن پژوهشهای فراروان

، سوفان، فیزیکدانانست وزیر و جمع زیادی از فیلنوبل، ده عضو انجمن سلطنتی، یک نخ
نانکه در میان ؛ چ)٣٨ـ٣٥ر، لستک( خورند شناسان به چشم می ان و زیستسشنا روان

شناسی آمریکا، نام ویلیام جیمز، فیلسوف و  های فرا روان رؤسای انجمن پژوهش
 شود شناسی در آمریکا دیده می گذار نخستین آزمایشگاه روان پایهشناس شهیر و  روان

 ).٢٦٠ و هیک، ٢٥٠ـ٢٤٩آیزنک، : نکـ (
شناس،  ، انسانشناس حیوان[ ١افزون بر این، دانشمندان بزرگی همچون لیال واتسن

، یوری ]دان فیزیک[  ٣، آلیور الج]دان ریاضی[ ٢سول .جی .، اس]شناس شناس و باستان روان
و جمع ] فیزیولوژیست[ ٦برگر ، هنس]شناس روان [٥راین.بی.، جی]فیزیکدان زیست [٤کامنسکی

 به پژوهشهای ،یگری از دانشمندان شهیر در نقاط مختلف جهان، در باب ادراکات فراحسید
 نتایج و آثار گران قیمتی را پدید آورده و  وعلمی عمیق و آزمایشهای تجربی دقیق پرداخته

 ). ١٣٨١ و لیال واتسن، ٦٩ـ٤٩کالنتری، ( اند عرضه نموده
 به موضوع ،های مختلف از گرایش ، مراکز علمی و دانشمندان بزرگی  توجه ویژه

 نشانگر اهمیّت جدّی آن در فضای ذهن و ارتباط و تأثیر آن بر فضای ، ادراکات فراحسی
 فراحسی و فوق طبیعی ی  به جنبه، بیش از هر چیز، این اهمیّت.زندگی آدمیان است

 خرق عادت در روند طبیعی  نوعی،گردد که در حقیقت این گروه از ادراکات بازمی
 سبب شده است که نوعی کنجکاوی و ،همین امر. آید شمار میه های آدمی باختشن

های  م اندیشمندان و متفکّران در رشته ویژه نسبت به آنها از سوی عمودقّت علمی
 .گوناگون مبذول گردد و همچنان به عنوان یک محور مهمّ پژوهشی به شمار آید
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ای از  های تجربی از پارهمی و آزمایش آمده از پژوهشهای علبا عنایت به نتایج به دست
انواع ادراکات فراحسی و تلقّی به قبول و تأیید امکان وقوع اینگونه ادراکات از سوی 

ی به شود که نگاه وحی قرآن بسیاری از دانشمندان، اینک این سؤال به روشنی مطرح می
ات فراحسی مهر ؟ آیا قرآن کریم بر امکان و وقوع ادراکاستاین دست از ادراکات چگونه 

تأیید زده؟ یا اینکه امکان و وقوع آنها را مردود شمرده؟ و یا اینکه در خصوص آنها 
 سکوت اختیار کرده است؟

 پاسخ دقیق به سؤاالت فوق که ی  پژوهشی است به منظور دریافت و ارایه، حاضری مقاله
خواهد م ه این مهّ ب،با مراجعه مستند و موردی به آیات قرآن کریم و تحلیل محتوای آنها

 . به گشایش باب جدیدی در این عرصه بیانجامد، این تالش علمی کهامید است. پرداخت
 

  تبیین موضوع پژوهش
نگاه  بر  ز اموری چند است که اطالعگرو آگاهی ا  در،دریافت دقیق موضوع این پژوهش

و  ادراکات انسانم و یا مراتب در بستر تاریخ علم، اقسا» ادراک «ی اندیشمندان به مسأله
با روشن شدن . آید چیستی ادراکات فراحسی و انواع آن، از مهمترین این امور به شمار می

 ،دهد، به صورت طبیعی  حاضر را به خود اختصاص میی  مقالهی این امور که بخش اولیه
 روشن گردیده و آنگاه نوبت به بررسی آیات قرآن و دریافت پاسخ ،ابعاد موضوع پژوهش

 . به آن اختصاص یافته است،رسد که بخش دوم مقاله  محل بحث فرا میی  به مسألهنهایی
 

  ادراکی نگاه اندیشمندان به مسألهـ ١
 امکان، فرایند، ابزارها، موانع و ،یکی از مفاهیم کلیدی است که تبیین چیستی» دراکا«

و لغزشگاههای آن بخشی از مطالعات و تالشهای علمی فیلسوفان قدیم و جدید 
. شناسی را به خود اختصاص داده است  روانی همچنین بسیاری از دانشمندان حوزه

 اند»معرفت«و » شناسایی« ،)١/٦٩طباطبایی، : نکـ (» علم«های  مترادف با این واژه، واژه
 یا ١»شناسی  شناخت«های فلسفه،  و یکی از مهمترین شاخه) ٢٦٠ پاپکین،: نکـ (

 ).همان(ست های مربوط به شناسایی ا نظریه
در . گردد  یونان باز می فلسفهی هترین دیدگاهها در باب شناخت به نخستین دور کهن

در آتن  )سوفیستها( به نام سوفسطائیان ، جماعتی از اهل نظر،قرن پنجم قبل از میالد
اندازه در   بی، امکان کشف چیزی که واقعاً صحیح و حقیقی باشدی هپدید آمد که دربار
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 در این ،های بزرگ ، یکی از سوفیست١گُرگیاس )٢٦٩همان، ( دندشک و تردید بو
وی . گر دیدگاه آنان در باب شناخت است سخن صریحی دارد که به روشنی بیان،خصوص

تواند آن را  کس نمی هیچ چیز وجود ندارد و اگر چیزی موجود باشد، هیچ« :مدعّی بود
). همان( »ند به دیگران منتقل کندتوا ن شناخت را نمیی ا،بشناسد و تازه اگر هم بشناسد

توان سرآغاز  را، می» شناخت«و » وجود«اظهار و ترویج صریح چنین دیدگاهی در باب 
دانست که هم زمان با » شناخت« در باب ، وسیعی در میان دانشمندانمباحثگشایش 

از سقراط، افالطون و ارسطو .  آغاز و تا امروز استمرار یافته است،گیری آن جماعت شکل
آیند که در مقابله با تفکر سوفسطایی و  شمار میه ترین فیلسوفان عصر قدیم ببزرگ

سقراط . اند امکان حصول شناخت واقعی برای انسان تالش نموده اثبات اصل وجود و
و ) ٢٧١همان، ( تواند عمل کند  حقیقت میی ه تنها بر پای،اعتقاد راسخ داشت که آدمی

 است که شناسایی موّثق و حقیقی که امکان خطا در آن  فقط در گرو آن،نیل به حقیقت
افالطون در این باب با وضوح بیشتری سخن گفته ). ٢٧٠همان، (به دست آید  ،نیست
و چه  ...)مانند حیوان و نبات و (وی بر این باور بود که امور عالَم، چه مادی . است

 ظاهر ی  یکی الیههستند؛ت  متفاوی دارای دو الیه...) مانند شجاعت و عدالت و (معنوی 
به صید حواس مادی انسان  ،آنچه از ظواهر محسوسات امور عالَم.  باطنی هو دیگری الی

ترین   زیبنده، بلکه حدس و گمان؛توان علم و شناخت واقعی نامید آیند را نمی در می
 ،یردگ بر آن تعلّق می) به معنای واقعی(آنچه علم . توان بر آنها نهاد نامی است که می

 پنهان امور عالَم که اصل و حقیقت آنها ی هاست که عبارت است از الی» عالَم معقوالت«
 نام این ،افالطون. شوند  درک و دریافت می، عقلی هدهند و صرفاً به وسیل را تشکیل می

 مطلق و ،گذاشته و بر این باور است که آن یکی است» مُثُل«و » مثال«حقیقت پنهان را 
  .)٢٥ ،٢٤فروغی، (ارغ از زمان و مکان و ابدی و کلی است و ف الیتغیّر

 به ، تعقّلی گردد که با قوّه  زمانی عاید آدمی می،واقعی »ادراک«  علم و،بر این اساس
لم و  بر این عقیده است که ع،ارسطو نیز همانند افالطون. شناخت حقایق و مُثُل برسد

اند که به  رد؛ بلکه فقط کلیات معلومگی اند تعلّق نمی ادراک به محسوسات که جزئیات
 .شوند راک میعقل اد

 ؛ علم استی ه حس مقدم،نگاه ویدر ت که تفاوت رأی ارسطو با افالطون در این اس
اندیشید که افراد و اشیاء مادی را  نه آنگونه که افالطون می( اند  حقیقی،افراد موجود
شود  صورتش در ذهن مصوّر میو کشف حقیقت و ماهیت آنها را که  )پنداشت موهوم می
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شود   میاز راه مشاهده و استقراء در احوالشان که منتهی به دریافت حدّ و رسم آنها
 دو نتیجه ،ب ادراکاز رأی این گروه از فیلسوفان در با). ٣٦همان، (شمرد  میمیّسر 

 پذیر  برای انسان امکان،ادراک و شناسایی واقعی: آید؛ نخست اینکه مشخص به دست می
این . پیوندد  فقط به مدد عقل و قوّه تعقّل به وقوع می،چنین ادراکی:  دوم اینکه.است

 قرنها بعد نیز توسط فیلسوفانی همچون ،شهرت یافته» اصالت عقل«دیدگاه که به مکتب 
، ٢٩٠ـ٢٨٠پاپکین، همان، : ـ کن(ای تازه تقویت شده است   با شیوه١رنه دکارت
ادراک « است که ، آنل این دیدگاهومحص). ١٧٥، ری مطه؛١٥٤ـ١١٤، فروغی: همچنین

 .  معتبر برای نیل به شناسایی واقعی استی ه یگانه طریق،»عقلی
 تفکر دیگری در باب ادراک و شناسایی پدید آمد ،از قرن هفدهم میالدی به این سو

 برخی از ،در این دوره. دانست» لت عقلااص«  مقابل مکتبی هتوان آن را نقط که می
 ،مدانی  حسی را به عنوان منشأ و اساس آنچه میی هشمندان اروپایی کوشیدند تا تجربدان

). ٢٩١پاپکین، (  حسی بیان نمایندی اساس تجربهدر نظر بگیرند و شناسایی را بر
 انگلستان بود و ، درح و مبتکر این تفکر در قرن هفدهما، نخستین طر٢فرانسیس بیکن

، ٢٩٢همان، (به تبیین بیشتر این تفکر بپردازد ا ت ،تالش کرد ٣ جان الک،پس از وی
 .)١٧٦مطهری، : همچنین

شود و ما هیچ معلوم   میالک بر این عقیده بود که شناسایی ما با وساطت حواس حاصل
در نگاه الک، ذهن ). همان(نداریم ] که مستقیماً توسط عقل حاصل شده باشد[فطری 
شد، اما به تدریج نشده با هیچ چیز بر آن نگاشتفیدی است که ه در آغاز مانند لوح س،انسان

:  خود نیز بر دو قسم است،تجربه ).٨٧، باربور(آورد  هایی را بر آن پدید میتجارب حسی نقش
 در ذهن پدید ،خارجی که با تماس مستقیم حواس با اشیاء یهای  آن گروه از دریافت،نخست

های نوع اول در ذهن   تعقّل در دریافت، و دوّم آن سلسله از معلوماتی که با تفکر وآید می
بر اساس این دیدگاه که به مکتب ). ١٧٦، مطهری: ، همچنین٢٤٩فروغی، (شود  حاصل می

 زیر بنای هرگونه شناختی ،شهرت یافته، ادراک حسی» اصالت حس«و یا » اصالت تجربه«
 این تفکّر ،بعددر ادوار . گردد پذیر نمی  هیچ شناختی برای انسان امکان، آناست که بدون

 از جهاتی تقویّت و از جهاتی ٥،  و دیوید هیوم٤نیز توسط دانشمندانی همچون جورج بارکلی
 ).١٢٥مطهری، ؛ ٣٢٨ـ٣٠١پاپکین، : ـ کن(با چالشهایی روبرو شده است نیز 
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شویم که با تالشهای  ای در باب ادراک و علم روبرو می  با رویکرد تازه،در قرن هجدهم
 در حقیقت تلفیقی ،دیدگاه کانت در باب ادراک.  کانت به ظهور رسیده استوئلنامعلمی ای

 با اصحاب اصالت تجربه ،وی در این نکته. »اصالت تجربه«و » اصالت عقل«است از عناصری از 
موافق است که هیچ معرفتی جدا از تجربه وجود ندارد؛ اما در عین حال معتقد است که 

 بلکه آنها را ؛های حسی نیست و تصرف محسوسات یا داده بدون دخل ی  صرفاً گیرنده،ذهن
 مشخصی به ی هکند و به شیو  بر طبق اصول تفسیرگر خود تنظیم می،ط و فعاالنهبض

  انسان، بر مواد خام حواس،ی ه قالبها یا مقوالت اندیش،بدینسان. دهد  مییکدیگر ربط
تاب معروف خود با عنوان کانت در ک). ٩٢ ،٩١ایان باربور، ( گردد تحمیل و تطبیق می

در فهم حقایق ضروری و » اصالت تجربه«بر این عقیده است که مکتب » نقادی عقل محض«
از سوی .  سراسر مرهون عقل است، ناتوان است، مانند مفاهیم ریاضی که بداهت آن،ثابت
های  مستلزم داده زیرا شناخت واقعی، ؛کشد را نیز به نقد می» قلاصالت ع« مکتب ،دیگر

 ،نگاه کانت، حس رو در از این. اند تجربی و احساسهایی است که به زمان و مکان متصل شده
 ).٣٥٧مولر، ( است امحتو  بدون حس، خالی و بی، نابینا، و تصور کلی،بدون تصور کلّی

گذارد که   این حقیقت را در اختیار می،مطالعه در آثار متفکران و اندیشمندان جهان
های آن، همچنان به عنوان یکی   واقعیت ادراک و سرچشمهی هربارظر دتحقیق و اظهار ن

 بزرگ اسالمی، از ی فالسفه. آید شمار میه  اصلی متفکران عصر جدید بهای دغدغهاز 
، )ق.   ه٤٢٨ـ٣٧٠( سینا ، ابن)ق.   ه٣٣٨ـ٢٥٧(، فارابی )ق.  ه٢٥٢ـ١٨٥( قبیل کندی

نیز در این  )ق.  ه١٠٥٠ـ٩٩٠د حدو( ، صدرالمتألهین شیرازی)ق.  ه٥٠٥ـ٤٥٠( غزالی
عثمان  حنا الفاخوری،: ـ نک( اند  به تحقیق و اظهار نظر پرداخته،باب به وفور و دقت

 ).  ، روان شناسی شفاداناسرشتنجاتی، 
 ادراک و ی  غرب در مسألهی هفلسفخالف نوساناتی که در بستر زمان برای بر 

. ز موضع استواری برخوردار بوده استامسأله  اسالمی در این ی هفلسفشناخت رخ داده، 
 بدون آنکه از ارج تجارب حسّی بکاهند و اهمیّت بکارگیری روش ،فیلسوفان مسلمان

تجربی را در علوم طبیعی انکار کنند، همواره بر اصالت عقل در حلّ مسایل متافیزیکی و 
 ).١٤٩، مصباح یزدی(اند   در حلّ مسایل فلسفی تأکید کرده،استفاده از متد تعقّلی

 

  اقسام و یا مراتب ادراکات انسان ـ ٢
 به اقسام زیر ،لحاظ مراتب وجودیه  ادراکات انسان را ب،اندیشمندان قدیم و جدید

 :اند تقسیم کرده



 ١٣٩ احسی و قرآن ادراکات فر

 

 که عبارت است از صورتهایی از اشیاء مادی که با مواجهه و ؛ادراک حسی ـ١ـ٢
، در ) یا بیشتر( حواس پنجگانه افتادن یکی از کاره  با ب،ارتباط مستقیم ذهن با خارج

 سه عامل اصلی حضور دارند ،در این نوع از ادراک). ٦٩مطهری، (شود   میذهن منعکس
 حس یا عمل حس کردن ـ٣ شیئی خارجی یا مُدرَک و ـ٢. مُدرِکـ ١:که عبارتند از 

 ).٢٢٦نصری، ( گذارد که تأثیر در قوه ادراک می] احساس[=
ه که ت است از صورت باقی مانده در خیال یا حافظکه عبار؛ ادراک خیالی ـ٢ـ٢

ماند و عند اللزوم انسان به وسیله   می، آن صورت باقیپس از آنکه صورت حسی محو شد
ابن سینا، : ـ  همچنین نک؛همان ،مطهری( نماید رشود شیئی خارجی را تصوّ  میآن قادر

 ،نکه در حالت عادینخست ای:  سه تفاوت دارد، با صورت محسوسه،صورت خیالی). ١١٨
بدون  ، دوم اینکه بر خالف صورت محسوسه؛وضوح و روشنی صورت محسوسه را ندارد

آید و سوم اینکه بر خالف ادراکات حسی   می به تصوّر،جهت و مکان خاص لحاظ وضع،
 ذهن ،که در آنها تماس و ارتباط قوای حاسه با خارج شرط است، در تصوّر صور خیالی

 ).٧٠ ،٦٩همان، (رج ندارد هیچ احتیاجی به خا
که عبارت است از درک معانی غیرمحسوس، مانند درک ؛ ادراک وهمی ـ٣ـ٢

گونه صورت  ، هیچخالف ادراک حسّی، بردر ادراک وهمی. محبت زید یا عداوت عمرو
 به این معنا که ؛ تشخّص هست، ضمن آنکه در اینگونه ادراک؛محسوسی در میان نیست

 یعنی درک ؛امور جزئی را دارد و ممکن است تغییر پیدا کندهای   ویژگی،ادراک وهمی
 به درک عالقه نسبت به او تبدیل شود و یا شدت و ضعف پیدا کند ،تنفّر نسبت به زید

 ).١١٩، داناسرشت: ـ ؛ همچنین نک٢٢٦ی، صرن(
 که عبارت است از درک و دریافت معانی کلّیِ قابل انطباق بر افراد ؛ادراک عقلیـ ٤ـ٢
 ذهن انسان پس از ادراک ،در این نوع ادراک.  پس از ادراک صور جزیی محسوس،ودنامحد

 شود چند صورت جزئی و تجزیه و تحلیل مجموعه صفات اختصاصی و مشترک آنها قادر می
یک معنای کلّی بسازد که قابل انطباق بر افراد  ، افرادی اساس صفات مشترک بین همهکه بر

 برتر از ،ادراک عقلی). ٢٢٦ نصری، ؛١٢٠، ١١٩ناسرشت، دا ؛٧٠مطهری، (باشد نامحدود 
 ).همان نصری،(ای به جزئیات ندارد  گونه اضافه  زیرا هیچ؛اکات استردیگر انواع اد

هایی که با همکاری حس و   شناختی ه عبارت است از مجموع؛ادراک تجربیـ ٥ـ٢
کند و آنگاه عقل  ی را ادراک میی چیزها، بدین صورت که ابتدا حس؛شوند عقل حاصل می

قوانین علمی به . یابد  به ادراکات جدیدی دست می، با تحلیل، تعمیم و تجرید آنها،انسان
 ).١١مصباح یزدی، (آید   از این راه به دست می، یعنی علوم تجربی،اصطالح خاص
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 ادراک است و باعلم حضوری ی  بالوجدان متوجّه اقسام یادشده،انسان در وجود خود
ب شده است که عموم  سب،شاید همین حقیقت). ری، همانمطه(یابد  خود میآنها را در 
 در همین پنج ، مجموعه ادراکات بشر را با اندکی تفاوت،کنون، از قدیم تادانشمندان
بندی نموده و از اضافه کردن قسم دیگری که بالوجدان برای عموم انسانها  گروه جمع

 .اند کرده، پرهیز  دریافت نبودهقابل
 

  و انواع آن١ادراکات فراحسیـ ٣
 نوع جدیدی از ادراک مطرح شده است که ذهن ،افزون بر ادراکات یاد شده، در دو قرن اخیر

در این نوع از . های مختلف علمی را به خود معطوف کرده است بسیاری از اندیشمندان حوزه
 ،نماید رخ میی و منطبق با فضای مادی ای حسّ  اگر چه همانند ادراک حسی، پدیده،ادراک

 هیچ یک از ،دن آنمامّا تفاوت اصلی آن با ادراک حسی در این است که در پدید آ
های طبیعی شناخته شده دخالت   مکانیسم و از قبیل حواس، دستگاهها،چارچوبهای مادی

شهرت یافته است که در » ادراک فراحسی«افواه دانشمندان به   در،ادراک این نوع از. ندارند
 یا رویداد یا یءکسب اطالع، آگاهی و شناخت از یک ش« :توان چنین گفت می ،تعریف آن

و خارج از چارچوبها و  )١٨٩خرمشاهی، ( بدون دخالت حواس عادی بشری ،واقعه
های حسی و  ، مکان، دستگاه از قبیل استفاده از زمان،کات حسیهای طبیعی در ادرا مکانیسم

پاسخ به « :اند حسی چنین گفتهدر تعریف ادراک فرا ،برخی از اندیشمندان. »ابزارهای فیزیکی
 ).٢٤٢هیلگارد، ( »ی شناخته شدهگونه تماس حسّ  بدون هیچ،محرّکهای بیرونی

 

 :ی بدین قرار استمهمترین انواع ادراک فراحسّ
 بدون ،عبارت است از انتقال فکر از شخصی به شخص دیگر ؛اندیشه خوانی: الف

برخی نیز این پدیده را ). همان(ی شناخته شده حسّ ارتباط ی وساطت هر نوع وسیله
فردی دیگر به  )مثالً هیجانهای(ها و حاالت ذهنی  درک اندیشه« :اند اینگونه تعریف کرده

های دیگری  نام ،و انتقال فکر٢دور آگاهی، تله پاتی .»)١٨٠آیزنک، ( طریق فراطبیعی
 . رود  میکاره است که برای این پدیده ب

یا رویدادهایی که حواس شناخته شده  عبارت است از ادراک اشیاء ؛بینی غیب: ب
دیدن «برخی نیز غیب بینی را به ).  آیزنک، همان؛هیلگارد، همان(کنند  را تحریک نمی

                                                                                                                                            
1. Extra sensory perception (ESP). 
2. Telepathy. 
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های دیگری   نام،روشن بینی و راز بینی). ١٩٠خرمشاهی، ( اند تعریف کرده »از ورای مانع
 .رود  میکاره است که برای این پدیده ب

 عبارت است از ادراک رویدادی در آینده که فعالً از طریق هیچ ؛گویی پیش :ج
برخی نیز این ). هیلگارد، همان(  قابل پیش بینی نیست،یند استنتاجی شناخته شدهآفر

درک برخی وقایع آینده که ممکن است یک عمل، « :اند پدیده را اینگونه تعریف کرده
 به پیش آگاهی و ،از این پدیده .»)همان، کآیزن( یک اندیشه، یا یک هیجان باشد

 .شود گویی نیز تعبیر می غیب
عبارت » جنبش فرا روانی«. نیز افزوده شده است» روانیجنبش فرا« ،های باال بر پدیده

 از طریق ذهن و بدون دخالت نیروهای فیزیکی ،اثرگذاری بر رویدادهای فیزیکی«است از 
جا به جا « : کردیفرگونه نیز تع ا این این پدیده رتوان می .»)هیلگارد، همان( شناخته شده

 و  بدون دخالت دست، قوا، با تمرکز فکر و نیروی روانی،کردن یا تسخیر و تصرّف در اشیاء
 .شود  به دورجنبانی روانی نیز تعبیر می،از این پدیده .»)٩، کالنتری(ابزار فیزیکی 

رؤیای « و »الهام« ی  دو پدیده،گان باال، برخی از نویسندی چهارگانه افزون بر اقسام 
 :ـ نک( اند  فراحسی، برآنها افزودهات را نیز به دلیل مشابهت زیاد با ادراک»صادقه

 ).کالنتری، همان؛ خرمشاهی، همان
توان بر این نکته واقف   به روشنی می،با عنایت به مباحثی که پیش از این گذشت

 هیچ ، در باب ادراک و انواع آنانفیلسوف ی شد که در سیر تاریخی مباحث گسترده
 جهت  از این. شود سخن صریحی در خصوص ادراکات فراحسی و انواع آن دیده نمی

توان نتیجه گرفت که افزوده شدن مباحث مربوط به این قسم از ادراکات به مبحث  می
شناسی و الحاق آن به مبحث هشیاری و ادراک در   معرفت درکالن ادراک و شناخت

 .آید ها به شمار می ، از مباحث جدید در این حوزه)هیلگارد، همان : ـنک(سی شنا روان
 

 قرآن و ادراکات فراحسی 
قرآن کریم در با روشن شدن مباحث مقدماتی، بخش دوم این مقاله به تبیین دیدگاه  

 ی  این نتیجه،کاوش و تحقیق در قرآن. باب ادراکات فراحسی اختصاص یافته است
 به بیان ، به صورت صریح،ارد که هیچ یک از آیات این کتاب آسمانیقطعی را در پی د

 برخی از آیات ،با این وجود. چیستی، امکان و یا انواع ادراکات فراحسی نپرداخته است
که انطباق آنها بر اند  هایی سخن به میان آورده  از حوادث و پدیده، به صورت آشکار،قرآن
. استپذیر و مطابق با اصول و روشهای تفسیری  امکان، ای از انواع ادراکات فراحسی پاره

 .نطباق بر برخی از انواع ادراکات فراحسی خواهد آمدا با ، بخشی از این آیات،در ذیل
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 خوانی  ندیشهاـ ١
 در بیان داستان ،توان در آیات قرآن کریم  فراحسی را میی ای از این پدیده نمونه

 وقتی که برادران یوسف برای بار سوم ،قرآنبر اساس آیات . حضرت یوسف پیامبر یافت
.  خود اظهار پشیمانی کردندی به دربار عزیز مصر رفته و یوسف را شناختند، از گذشته

 هذا  بِقَمیصي اذْهَبُوا« :یوسف پس از آنکه آنان را به بخشش الهی امید داد، چنین گفت
این «:  یعنی؛)٩٣/یوسف( »أَجْمَعینَ بِأَهْلِکُمْ  أْتُوني وَ بَصیراً یَأْتِ  أَبي وَجْهِ  عَلى فَأَلْقُوهُ

 ،نزدیکان خود ی همرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید تا بینا شود و همراه با همپیراهن 
 برادران، پیراهن را گرفته و به سوی کنعان راه افتادند تا خبر زنده بودن ».نزد من بیایید

که ) ع(افتادن کاروان از مصر، حضرت یعقوبپس از راه . او را به پدرشان بشارت دهند
برد و از آنچه در مصر بین برادران رخ داده بی خبر بود، بوی یوسف  به سر میدر کنعان 

 :دارد را استشمام و این مطلب را به اطرافیان اعالم می
؛ )٩٤همان، ( »تُفَنِّدُونِ أَنْ ال لَوْ یُوسُفَ ریحَ لَأَجِدُ إِنِّي أَبُوهُمْ قالَ الْعیرُ فَصَلَتِ لَمَّا وَ«
من : گفت] یعقوب[=جدا شد، پدرشان  )از سرزمین مصر(هنگامی که کاروان «: یعنی

 ».کنم، اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید بوی یوسف را احساس می
انگیز بود که آنان به  عاده و اعجابال عقوب برای اطرافیان وی چنان خارقاین سخن ی

: یعنی؛ )٩٥همان، ( »الْقَدیمِ ضَاللِکَ  لَفي إِنَّکَ تَاللَّهِ قالُوا« :ا منکر شدندصورت جدّی آن ر
 .»به خدا قسم تو در همان گمراهی سابقت هستی: آنان گفتند«

محل اقامت  [= و مصر ]محل اقامت حضرت یعقوب [= با عنایت به اینکه بین کنعان
: نکـ  (ی زمانی بوده فاصلهوز  نه تا ده شبانه ر،با امکانات آن روز] حضرت یوسف

شده، استشمام بوی یوسف   و عمالً فاصله زیادی محسوب می)١١/٢٥١طباطبایی، 
های مادی و در قالب ادراکات حسی قابل تحلیل نبوده،  با مکانیسم یقیناً ،توسط یعقوب

ن العاده را به عنوا  خارقی  این پدیده،قرآن. آید شمار میه  فراحسی بی یک پدیدهبلکه 
 آن را ،توان با تحلیل علمی رو می این  ازنکرده است؛ یعقوب یا یوسف مطرح ی معجزه
 :اند  چنین گفته، در ذیل این آیه،برخی از مفسّرانِ قرآن. شمار آورده ب» تله پاتی«نوعی 

 مسلّم علمی است ی  انتقال فکر از نقاط دوردست، یک مسأله،»تله پاتی«امروز مسأله «
دی که پیوند نزدیک با یکدیگر دارند، و یا از قدرت روحی فوق العاده که در میان افرا

نیز ممکن است پیوند ) ع(در داستان حضرت یعقوب ....شود برخوردارند، برقرار می
العاده شدید او با یوسف و عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از  فوق

 دور در مغز خود جذب ی  فاصله از آن،حمل پیراهن یوسف به برادران دست داده بود
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العاده را  ی خارق  این پدیده،البته برخی از مفسران .»)٩٣، ١٠/٩٢ مکارم شیرازی،( کند
 ).٦/٥٠٨فخررازی، : نکـ ( اند شمرده) ع(ی یعقوب معجزه

 
 بینی  غیبـ ٢

ی از شود که حاک های فراوانی در آیات وحی دیده می گزارش) س( حضرت مریمی هدربار
ها  برخی از این پدیده. های فراطبیعی بسیاری در زندگی آن حضرت است رخداد پدیده

. آید شمار میه بینی است که یکی از انواع ادراکات فراحسی ب قابل انطباق بر پدیده غیب
 الهی بر او، تمثّل آن در نگاه مریم به صورت ی فرشته نازل شدن ،ها یکی از این پدیده
در این رویداد . ای است که میان آن دو انجام گرفته است  مکالمهیک انسان زیبا و

یل آنها هرگز از طرق شود که تحل مکشوف می )س( رازها و حقایقی بر مریم،فراطبیعی
 :کند  قرآن کریم این رخداد را اینگونه گزارش می.نیستپذیر  طبیعی امکان

 دُونِهِمْ مِنْ فَاتَّخَذَتْ * شَرْقِیا مَکاناً أَهْلِها نْمِ انْتَبَذَتْ إِذِ مَرْیَمَ الْکِتابِ فِي اذْکُرْ وَ«
و در «: یعنی؛ )٢١ـ١٦مریم، آیات (»  ... .سَوِیا بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا إِلَیْها فَأَرْسَلْنا حِجاباً

ی شرقی  هاش جدا شد و در ناحی  مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده،این کتاب
ز هر نظر تا خلوتگاهش ا(و آنان حجابی افکند و میان خود. قرار گرفت) لمقدسا بیت(

، ما روح خود را به سوی او فرستادیم؛ و او در ، در این هنگام)برای عبادت آماده باشد
من از شرّ :  گفتو سخت  ترسید مریم.  بر مریم ظاهر شدصشکل انسانی بی عیب و نق

؛  پروردگار توأمی همن فرستاد: گفت! ر پرهیزگاری اگ،برم رحمان پناه می تو به خدای
فرزندی برای چگونه ممکن است : مریم گفت. ای به تو ببخشم تا پسر پاکیزه) ام آمده(

 ام؟ ای هم نبوده در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده من باشد؟
ما او را  (.سان استاین کار بر من آ: رمودهپروردگارت ف. مطلب همین است: گفت
ای قرار دهیم؛ و  و او را برای مردم نشانه) آفرینیم، تا قدرت خویش را آشکار سازیم می

 .»رحمتی باشد از سوی ما و این امری است پایان یافته
که بر مریم نازل شده است، » روح«بر اساس نظر قریب به اتفاق مفسّران، مراد از 

 این است ،وی به صورت انسان» تمثّل«منظور از  فرشته بزرگ خداوند است و ،جبرئیل
چه ؛ گر در صورت انسانی زیبا در نگاه مریم ظاهر شد،که جبرئیل به لحاظ شکل ظاهری

 ).٥٠، ١٣/٤٩مکارم شیرازی، (  حق را دارا بودی  همان هویّت فرشته،در سیرت
 حائز  غیب بینیی آید که در تأیید پدیده دست میه  چندین مطلب ب، آیات باالزا

 قادر به دیدن ،های مادی فراتر از مکانیسم) س(اهمیت است؛ نخست اینکه حضرت مریم
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ای از   مکالمه، دوم اینکه میان مریم و روح الهی؛گردد می] فرشته، جبرئیل[= روح الهی 
 سوم اینکه به دنبال این ؛گیرد های قابل درک برای نوع انسان صورت می جنس مکالمه

 ی شود و چهارم اینکه مریم از آینده ردار شدن به فرزند پسری آگاه میمکالمه، مریم به با
 .گردد  با خبر می،فرزندش که نشانه و رحمتی الهی برای آدمیان است

ای تصریح  نیز به واقعه) ع( در بیان حوادث پیش آمده در زندگی موسی ،قرآن کریم
آنگاه که موسی و . شمار آورده بینی ب  غیبی هتوان آن را مؤیدی بر پدید نماید که می می

ای از بندگان خداوند برخورد نمودند که  البحرین بودند به بنده دوستش در جستجوی مجمع
از او خواست که ) ع(موسی . )٦٥/ کهف(  خداوند به دانش فراوانی نایل آمده بودی از ناحیه

). ٦٦ ی ، آیههمان(ای برچیند  اجازه دهد او را همراهی کند تا از خرمن دانش او خوشه
» قَالَ إِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً«: چنین بود ،واکنش او در پاسخ به درخواست موسی

 ».توانی با من شکیبایی کنی  تو هرگز نمی:گفت«: یعنی، )٦٧ ی همان، آیه(
 به همان صورت ،وقایع بعدی نشان داد که آنچه او از ورای غیب در موسی دیده بود

 ).٧٨تا ٧١همان، آیات ( موسی شداز وست و باعث جدایی او به وقوع پی
 
 گویی  پیشـ ٣

شود که قابل  ای را متذکر می به صراحت نکته) ع( در داستان حضرت موسی ،کریم قرآن
 نگرانی و )ع ( پس از تولّد موسی،اساس آیات وحیبر. گویی است  پیشی نطباق بر پدیدها

در دل مادرش پدید ، دست فرعونیان و قتل او شدیدی از گرفتار آمدن وی دری هدلهر
راه برون ] وحی، الهام[=  نوعی القاء مرموز ی وسیلهه به دنبال این نگرانی، خداوند ب. آمد

قرآن در .  فرزندش موسی با خبر ساختی رفتی را پیش روی او گشود و وی را از آینده
 عَلَیْهِ خِفْتِ فَإِذا أَرْضِعیهِ أَنْ  مُوسى أُمِّ  إِلى أَوْحَیْنا  وَ«:گوید بیان این حقیقت  چنین می

  »الْمُرْسَلینَ مِنَ جاعِلُوهُ وَ إِلَیْکِ رَادُّوهُ إِنَّا  تَحْزَني ال وَ  تَخافي ال وَ الْیَمِّ فِي فَأَلْقیهِ
ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او «: یعنی؛ )٧/قصص(

دانیم گر  دریا بیفکن، و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز میترسیدی، وی را در
 ».دهیم و او را از رسوالن قرار می

شده،   به معنی وحی اصطالحی که بر پیامبران نازل می، باالی  وحی در آیهی واژه
 بلکه به معنی الهام و تفهیم مرموزی است که خداوند به دلهای پاک بندگان نیست؛

با همین تفهیم مرموز، مادر موسی نه فقط ). ٧/٣٧٧طبرسی، (کند  اء میصالحش الق
راهی برای حفاظت از جان فرزندش به دست آورد که پیشاپیش از بازگشت موسی به 
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حوادث بعدی به صورت کامل، درستی .  وی نیز آگاه شدی دامان خویش و رسالت آینده
 .مرموز را مکشوف ساختو حقیقت این آگاهی 

 آن حضرت از بیناشدن یگوی  پیشی هنیز دربار) ع( در داستان یوسف،مقرآن کری
 »....بَصیراً یَأْتِ  أَبي وَجْهِ  عَلى فَأَلْقُوهُ هذا  بِقَمیصي اذْهَبُوا« :گوید پدرش چنین می

این . این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید تا بینا شود«:  یعنی؛)٩٣/یوسف(
 جاءَ أَنْ َفلَمَّا« :کند  می اینگونه گزارش، از آن،پیوست و قرآنپیش گویی به حقیقت 

پس هنگامی که بشارت «: یعنی؛ )٩٦همان، ( » ....بَصیراً فَارْتَدَّ وَجْهِهِ  عَلى أَلْقاهُ الْبَشیرُ
 ». پیراهن را بر صورت او افکند، ناگهان بینا شد،دهنده فرا رسید

 

  جنبش فرا روانی ـ ٤
 حضرت سلیمان با ی  روشنی از این پدیده را در داستان مواجههی نه نمو،کریم قرآن
 .  سبأ آورده استی ملکه
 ملکه سبأ را به ایمان و تسلیم پروردگار ، پس از آنکه سلیمان،اساس آیات قرآنبر

ی از پذیرش امر خداوند سرباز زد، سلیمان با رد هدایا، او و فراخواند و وی با فرستادن هدایای
پس از آنکه فرستادگان ملکه سبأ گزارشی از سفر . ا به برخورد قهری تهدید کردپیروانش ر

به سوی که  تصمیم گرفتند ،خود و دیدار سلیمان به او دادند، وی و جمعی از بزرگان قومش
سلیمان بیایند و از نزدیک وضعیّت مُلک، قدرت و آیین او را مشاهده نموده و از این طریق 

سلیمان پس از آگاهی از این خبر تصمیم . دّعای او را بررسی نمایندحقانیّت و یا بطالن ا
 بخشی از قدرت الهی خود را به نمایش گذاشته تا واقعیّت ،گرفت در حالی که آنان در راهند

اعجاز و حقانیت آئین خود را نزد آنان اثبات و آنان را در مسیر بندگی و تسلیم امر خداوند 
؛ )٣٨/نمل( »مُسْلِمینَ  یَأْتُوني أَنْ قَبْلَ بِعَرْشِها  یَأْتیني أَیُّکُمْ أُالْمَلَ یُّهَاأَ یا قالَوَ « :یاری نماید

توانید تخت او را پیش از آن که   میکدام یک از شما! ای گروه بزرگان: سلیمان گفت«: یعنی
 »من بیاورد؟ خودشان نزد من بیایند و تسلیم شوند، برای

 مِنْ تَقُومَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا« :یان چنین گفتدر پاسخ سلیمان، عفریتی از جن
 این ».آورم پیش از آنکه از جایت برخیزی  میمن آن را«؛ )٣٩ ی همان، آیه(» مَقامِکَ

ر آن مجلس حضور پاسخ به ظاهر برای سلیمان مقبول نیفتاد، از این رو انسانی که د
 قالَ« :است وی را اجابت نموده است درخو،های خاصی برخوردار بوده داشته و از ویژگی

؛ )٤٠ ی همان، آیه( »طَرْفُک إِلَیْکَ یَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْکِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذي
پیش از آن که چشم بر هم زنی، آن را نزد تو :  گفت،کسی که دانشی از کتاب داشت
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 ی قالب همین جمله و بدون هرگونه فاصلهبا خاتمه یافتن سخن وی در . خواهم آورد
 سبأ نزد سلیمان قرار گرفت، یعنی در فاصله زمانی کمتر از یک چشم ی  تخت ملکه،زمانی

و هنگامی که «: یعنی؛ )همان(»رَبِّي فَضْلِ ِمنْ هذا قالَ عِنْدَهُ مُسْتَقِرا رَآهُ فَلَمَّا« :بر هم زدن
 ».این فضل پروردگار من است: ا دید، گفت تخت را نزد خود ثابت و پا برج،سلیمان

مند بوده و برخی از  بهره» علم الکتاب«بر اساس آیات یاد شده، انسانی که مقداری از 
، بدون استفاده از )٣٤٩طبرسی، : نکـ (اند  دانسته» آصف بن برخیا«مفسّران نام وی را 

صرفاً در یک لحظه هرگونه وسیله و ابزار مادی و فراتر از معادالت متعارف تجربی، 
 لحن آیات کند؛ توانسته است تخت سلطنتی ملکه سبأ را از یمن به شام منتقل ،زمانی

توان  رو می ؛ از این کامالً مثبت و تأییدآمیز است،ای اقعهیاد شده در خصوص چنین و
 .پذیر است ، امکان در نگاه قرآن،ای برای آدمیان نتیجه گرفت که ایجاد چنین پدیده

ای برای آدمیان در گرو تحصیل کدام مقدمات  انایی بر ایجاد چنین پدیدهاینکه تو
شود این است  ای که در آیات باال دیده می  تنها نکته؛ سخن صریحی ندارد، قرآن،است

  .برخوردار بوده است» الکتاب علم« از بخشی از ،که شخص مذکور
 

 الهام ـ ٥
 کردن و یا دریافت اندیشه یا خبر و یا  در دل افکندن، در دل خطور:الهام عبارت است از

های متعارف مادی  حقیقتی به صورت مرموز و نهانی، بدون استفاده از ابزارها و مکانیسم
 در است،»  و القای سریع و مرموزتفهیم« وحی که به معنی ی واژه). ١٣٥کالنتری، : نکـ (

 رشیدرضا، ؛١٦/١٠، یطباطبای: نکـ ( بر الهام نیز اطالق گردیده است ،کاربرد قرآنی
. اند  فراحسی را مورد تأیید قرار دادهی هقرآن کریم این پدید آیات متعددی از). ٧/٢٤٨

قرآن در ). ٧/قصص(آورده شد ) ع( مربوط به مادر حضرت موسی ی  آیه،پیش از این
 إِلَى أَوْحَیْتُ إِذْ وَ« :گوید  چنین می،)ع(خصوص الهام به حواریون حضرت عیسی

و «: یعنی؛ )١١١/مائده(» مُسْلِمُونَ بِأَنَّنا اشْهَدْ وَ آمَنَّا قالُوا  بِرَسُولي وَ  بي آمِنُوا أَنْ یِّینَالْحَوارِ
:  آنها گفتند؛ من ایمان بیاوریدی هزمانی که به حواریون الهام کردم که به من و فرستاد

 ».ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم
 باید به رسالت ، باالی ه خود پیامبر نبوده، بلکه بر اساس آی،نبا توجه به اینکه حواریو

ی نیز بر نبوّت آنان در دست آوردند و در ضمن هیچ دلیل  میایمان) ع(و نبوت عیسی
اند  به الهام در قلب معنی کرده به همین سبب مفسّران واژه وحی در این آیه را ؛نیست

 .)رشید رضا، همان: نکـ (است ی اصطالحی بر پیامبران متفاوت که با وح



 ١٤٧ احسی و قرآن ادراکات فر

 

گوید که توسط شیاطین به   از نوعی القاء منفی نیز سخن می، با صراحت،قرآن کریم
 »....لِیُجادِلُوکُمْ  أَوْلِیائِهِمْ  إِلى لَیُوحُونَ الشَّیاطینَ إِنَّ... « :گیرد دوستان خود صورت می

 .تا با شما به مجادله برخیزندکنند   می؛ و شیاطین به دوستان خود مطالبی القاء)١٢١/انعام(
 در جای دیگر نیز از القاء منفی برخی از شیاطین انسی و جنّی نسبت به برخی ،قرآن

 ).١١٢/انعام: نکـ ( کند دیگر از خودشان یاد می
ها و بدی ها و خیرات و شرور به  ن از القاء دقیق قدرت تشخیص و شناخت خوبیآقر

 فَأَلْهَمَها* سَوَّاها ما وَ نَفْسٍ وَ«: کرده و چنین گفته است  الهام یادی روح انسان نیز با واژه
؛ سوگند به جان آدمی و آن کس که آن را منظم ساخته، )٨، ٧/شمس(» تَقْواها وَ فُجُورَها

 .را به او الهام کرده است) شرّ و خیر(سپس فجور و تقوا 
 
 رؤیای صادقه   ـ٦

اند   تعطیل،ی اوه مجاری ادراکات حسّب کرؤیای صادقه این است که انسان در حالت خوا
 آگاه شود یبر برخی از اسرار و یا بریک سلسله از وقایع گذشته، حال و یا آینده، به درست

 فراحسی مورد تأیید قرآن کریم است و به موارد ی این پدیده). ١٣٢کالنتری، : نکـ (
رت ض رؤیای ح،رد این موای از جمله.  در آیات وحی تصریح شده است،متعددی از آن

 أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّي أَبَتِ یا... « کند یوسف است که آن را برای پدرش یعقوب اینگونه نقل می
پدرم من در خواب «: یعنی؛ )٤/ یوسف(» ساجِدینَ  لي رَأَیْتُهُمْ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ کَوْکَباً عَشَرَ

 ».کنند جده میدیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم س
همان، : نکـ (خواهد که خواب خود را برای برادرانش باز گو نکند  یعقوب از یوسف می

های فراوانی که طی چندین سال برای یوسف و  این رؤیا پس از فراز و نشیب). ٥
پیوندد و اینگونه تعبیر   میآید، به حقیقت انش و همچنین حضرت یعقوب پدید میبرادر
 مِنْ رُءْیايَ تَأْویلُ هذا أَبَتِ یا قالَ وَ سُجَّداً لَهُ خَرُّوا وَ الْعَرْشِ عَلَى أَبَوَیْهِ رَفَعَ وَ« :شود می
پدر و مادر خود را برتخت نشاند، «: یعنی؛ )١٠٠همان، آیه ( »....حَقا رَبِّي جَعَلَها قَدْ قَبْلُ

م، ست که قبالً دیدای پدر این تعبیر خوابی ا: همگی به خاطر او به سجده افتادند؛ گفت
 ».پروردگارم آن را حق قرار داد

 یکی رؤیای ؛ به دو مورد رؤیای صادقه دیگر نیز تصریح شده است، یوسفی هدر سور
و ) ٣٦ ی همان، آیه: نکـ (بردند  یوسف در زندان به سر می دو زندانی است که با ی صادقه

) ع(هر دو توسط یوسف ، که )٤٣ ی همان، آیه: نکـ (مصر است دیگری خواب پادشاه 
 .اند تعبیر گردیده و پس از مدت زمانی به وقوع پیوسته
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 مانند ؛ورزند برخی دیگر از آیات قرآن نیز به مواردی از رؤیاهای صادقه تصریح می
 ).١٠٥/صافات: نکـ ) (ع(و رؤیای حضرت ابراهیم) ٢٧/فتح: نکـ ) (ص( اسالمرؤیای پیامبر

 
 تحلیل آیات 
گذارند که برخي از آنها   ر باب ادراکات فراحسي نکاتي را در اختیار ميد  ،آیات یاد شده

  است که قادر ای ، به گونه ظرفیت و توان ذاتي انسان اینکهدر خور توجهند؛ نخست
، هاي مادي و چارچوبهاي متعارف فیزیکي  فراتر از مکانیسم،است تحت شرایطي خاص

حال و یا آینده آگاه شود و به   ز گذشته،بر وقایعي ا هاي بزرگي دست یابد؛  به شناخت
 .کندالعاده اقدام  اموري خارق

  ، مُلک   = ظاهر «ی  از دو الیه،جهان هستي بیني قرآن،  با عنایت به این که در جهان
 ؛٣٧ /انعام :ـ کن(  گردیده تشکیل  »پنهان  غیب،  ملکوت،  =باطن«و » آشکار  شهادت،

توان چنین نتیجه گرفت که ظرفیت و توان ذاتي  مي  ،)٨٣/یس ؛١٢٠/مائده ؛١٢٣/هود
زهاي مادّي جهان عبور  یابد که از مر  تحت شرایطي چنان توسعه و فعلیت مي،انسان

دهد  این احاطه به وي این امکان را مي کند؛  احاطه پیدا مي،بخشهایي از غیب کرده و بر
امل محسوس به خدمت که اسباب و عوامل نامحسوس جهان را نیز همانند اسباب و عو

 .بگیرد و فراتر از معادالت مادّي اقدام نماید
ؤال که تحت چه شرایطي ظرفیت انسان به چنین توسعه و  در پاسخ به این س: دوم

 حداقل به دو صورت ،از آیات یادشده به دست مي آید که این فعلیت فعلیتي مي رسد؟
 :گردد پذیر مي امکان

 پایان خداوند سان به منبع علم بيبندگي خدا و متصل شدن ان: الف
، )ع (، الهام به مادر حضرت موسي)س (رخدادهاي فراطبیعي در زندگي حضرت مریم

برخیا و  بن  از بیناشدن پدرش، انتقال عرش ملکه سبأ توسط آصف) ع (پیشگویي یوسف
همگي از این   و مواردي از این دست،) ع(الهام خداوند به حواریون حضرت عیسي 

لحن و مفاد روشن آیات در اینگونه موارد از این قرار است که انسانهاي موضوع  .ندا قبیل
و آنگاه مورد کرده  ابتدا در مسیر بندگي خداوند گام برداشته و تالش خالصانه ،این آیات

 .اند اي برخوردار شده  از معرفت و توان ویژه،دنبال آنه لطف خاص خداوند قرار گرفته و ب
داند که هیچ مجالي براي انکار آن  این مهم را یک حقیقت قرآني ميیي عالمه طباطبا

 :گوید وي مي. نیست
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داخل شدن انسان به حصار والیت الهي و تقرّبش به ساحت قدس و کبریاء ربوبي، «
گشاید که از طریق آن مشاهده مي کند آنچه  بابي را به ملکوت آسمانها و زمین بر او مي

بروت خداوند که  یعني آیات بزرگ الهي و انوار ج؛ استرا که از چشم دیگران پنهان
 ).٥/٢٧٠المیزان، ( ».شود هیچگاه خاموش نمي

 این نوع اتصال که در جهت. اتصال و ارتباط انسان با شیاطین جنّي و انسي: ب
 در آیات متعددي از قرآن به صراحت ،پایان اوست خالف بندگي خدا و اتصال به علم بي

. در این حقیقت صراحت داشتند )١٢١ ،١١٢/انعام(گفته   آیات پیشبرخي از .آمده است
که در میان قوم یهود رواج داشته نیز بر این حقیقت تصریح  »سِحر« در باب ،قرآن کریم

طبرسي ). ١٠٢/بقره( بردند  از تعالیم شیاطین بهره مي،ورزد که آنان در انجام سحر مي
شود که  مي این نکته را متذکر  ،)٥/فلق  (» فِي الْعُقَدِوَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ« :در ذیل آیه

گیرند و از غیب  بسیاري از مردمان بر این باورند که ساحران، جنیّان را به خدمت مي
زیرا پناه   ؛ امر فرموده که از شرّ آنان به خداوند پناه ببرید،خداوند در این آیه. آگاهند

 آنان ضرري متوجه ی ان کوتاه گردد و از ناحیهشود که شرّ آن  باعث مي،بردن به خداوند
 ).١٠/٨٦٤طبرسی، : نکـ ( .انسان نگردد

 تقویت روح از طُرُق باطل و ،مبناي چنین اتصال و توانایي در نگاه اندیشمندان دیني
 غزّالي،  ؛٤١١شیرازي،  ؛١/٤٨٩ سینا، ابن :ـ کن( است  نامشروع  هاي انجام برخي ریاضت

 ). ٥١٠، ٢٢/٥٠٩ مکارم شیرازي،  ؛ ٧١٣  ،٥/٧١٢ ،آملي ؛ جوادي٢٨ ،٢٧
          

 یند وحی آی در فرحسّادراکات فرا
افزون بر موارد یاد شده که هر یک به صورت مصداقی قابل انطباق بر برخی از انواع 

نیز خود مصداق روشنی از » یند نزول و دریافت وحیآفر«باشد،  ادراکات فراحسی می
یند نزول وحی از جانب خداوند و دریافت آن توسط آفر. آید ار میی به شمادراک فراحسّ

: نکـ (اند  کردهپیامبران، حقیقتی است که بسیاری از آیات قرآن به آن تصریح 
). و آیات دیگر ٣٦/ هود؛٧/ انبیاء؛٤٣/ نحل؛٢٧/ مؤمنون؛٨٧/ یونس؛١١٧/اعراف؛١٦٣/نساء

 خداوند بر آخرین پیامبر الهی  وحیانی است که از جانبی هقرآن نیز خود یک مجموع
 .نازل و توسط وی دریافت شده است

ی از قبیل یند حسّآنزول و دریافت وحی به هیچ وجه در یک فرباید توجّه داشت که 
پذیرد، انجام نشده، بلکه به صورت   میآنچه در تعلیم و تعلّم متعارف میان آدمیان صورت

یند نه زبان و دهان از آدر این فر. افته استی تحقق ییندی فراحسّآدر فر کامالً متمایز و
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و نه ] پیامبران[= گیرنده ی هو نه گوش و چشم از ناحی] خداوند[=  فرستنده ی هناحی
 و یدر تحلیل چیست ).١٢٤کالنتری، : نکـ (نیست زمان و تدریج، هیچکدام مطرح 

باط نامشهود گیری از نوعی ارت  بهره، آنچه در میان اندیشمندان رایج است،ماهیت وحی
ی و ببین بنده برگزیده و خداوند و دریافت مرموز مفاهیم آسمانی از مخزن علم ربو

برخی از اندیشمندان . است آنان ی زبان و ادبیات شناخته شده  با،رساندن آن به آدمیان
مصباح یزدی، : نکـ ( اند تعبیر کرده» حضوری علم«با اصطالح ، از چنین دریافتی دینی
گرفته و  صورت می] نفسه الشریف =[ت وحی توسط وجود مبارک پیامبر فدریا). ١٢٧

، در هنگام وحی) ص(پیامبر. اند  در آن دخالت نداشته،هیچ یک از حواس ظاهری
 ، بدون آن که در این دیدن و شنیدن،شنید دید و سخن او را می  وحی را میی هفرشت

 ).١٥/٣١٧، طباطبایی: نکـ ( کار گیرده چشم و گوش و حواس ظاهری خود را  ب
ترین  یند نزول و دریافت وحی را یکی از کاملترین و صادقآتوان فر رو می از این

 ، دریایی از علوم و معارف و مفاهیم ناب،شمار آورد که در آنه مصادیق ادراک فراحسی ب
 بدون آنکه هیچ کدام از ؛شود بر وجود انسانی برگزیده از جنس بشر سرازیر می

 . در آن دخیل باشند،متعارف در ادراکات حسیهای  مکانیزم
 

 نتیجه
آید، امّا بحث  شمار میه ترین مباحث فلسفی ب  از قدیمی،با اینکه بحث از ادراکات انسان

 زیادی در میان دانشمندان ی قهاز ساب، ]تحت همین عنوان[ادراکات فراحسی از 
 هیچ یک با صراحت از ،یمآیات قرآن کر. شناسی برخوردار نیست های فلسفه و روان حوزه

گیری  یند شکلآ نه از امکان و نه از فرچیستی واز  نه ؛اند ی سخنی نگفتهادراکات فراحسّ
 با صراحت از وقایع و ، برخی از آیات قرآن،با این وجود. چنین ادراکاتی برای آدمیان

. استی ای از انواع ادراکات فراحس  پارهراند که قابل انطباق ب هایی سخن گفته پدیده
 روشن را در پی دارد که ی  این نتیجه،یند نزول و دریافت وحیآ دقّت در فر،افزون بر این

 خود یکی از اَشکال کامل و صادق ادراک فراحسی است که از آغاز حیات ، وحیی هپدید
. اند  بودهمند  همواره از آن بهره، استمرار داشته و آدمیان،بشر بر زمین تا عصر ختم نبوّت

ای  ترین نمونه  کاملترین و صادق، وحیانی استی کریم که خود نیز یک مجموعهقرآن 
 نازل و تا پایان عمر دنیا هدایت ،یندی بر آخرین پیامبر الهیآاست که در چنین فر

     .های سعادت است  برای نیل  به قلّه،بخش آدمیان
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