
الناÄمين تنبيه

نگارش

گنابادي بيدختي د سلطانمحم مال حاج

(سلطانعليشاه)

بهپيوست

مغناطيسي خواب رسالة

نگارش

گنابادي تابنده سلطانحسين حاج

(رضاعليشاه)



1327ق/ Ç 1251 حيدر, بن د سلطانمحم سلطانعليشاه, : سرشناسه
بÇه (سÇلطانعليشاه) گÇنابادي بÇيدختي د لطانمحمÇس نگÇارش . ÇاÄمين الن تنبيه : پديدآور و عنوان
(رضاعليشاه)/ گنابادي تابنده سلطانحسين نگارش مغناطيسي; خواب پيوست

/1385 حقيقت, تهران: : نشر مشخصات
مصور/ ص/: 160 چهار, و بيست : ظاهري مشخصات

12 شماره محبوب; مجموعه : فروست
964-7040-87-3 ريال 15000 : شابك

فيپا : يادداشت
الÇم حÇاج مÇرحÇوم شÇهادت سÇالگرد يكÇصدمين مÇناسبت بÇه حÇاضر كÇتاب : يادداشت

است شده منتشر قمري) 1427 Ç گنابادي(1327 بيدختي د سلطانمحم
زيرنويس/ صورت به همچنين ;144 Ç 143 ص/ كتابنامه: : يادداشت

نمايه/ : يادداشت
رويت/ : موضوع

ديدن/ خواب : موضوع
مصنوعي/ خواب : موضوع

1371 Ç 1293 سلطانحسين, تابنده, : افزوده شناسه
BF 1108 . ف 2 س 8 : كنگره ردهبندي

135 . 3 : ديويي ردهبندي
م 85 Ç 25586 : ملي شماره كتابخانة

مغناطيسي خواب رسالة پيوست به الناÄمين تنبيه
گنابادي تابنده سلطانحسين حاج مرحوم Ç گنابادي بيدختي سلطانمحمد مال حاج مرحوم تأليف:

12 شمارة محبوب: مجموعة
طاوسي دعلي محم ويراستار:

1357 شمسي سوم: چاپ شمسي; 1318 دوم: چاپ قمري; 1323 سنگي: ل او چاپ چاپ: نوبت
1385 اضافات): و جديد حروفچيني (با حقيقت انتشارات ل او چاپ

24 پال ك نهم, خيابان گاندي, خيابان تهران, حقيقت; انتشارات ناشر:
11365 Ç 3357 پستي: صندوق

88791652 فا كس: ; 88772529 تلفن:
55633151 پخش: مركز تلفن

Email: nashr_haghighat@yahoo.com

نسخه 4000 شمارگان:
خواجه چاپ شركت چاپ: و حروفچيني

تومان 1500 قيمت:
964 - 7040 - 87 - 3 شابك:
ISBN: 964 - 7040 - 87 - 3



حاج مرحوم شهادت سالگرد يكصدمين مناسبت به

گنابادي بيدختي سلطانمحمد مال

قمري) 1ê27 Ç 1327)





فهرستمطالب

نه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چهارم چاپ ناشر يادداشت

يازده / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چهارم چاپ مة مقد

سه و بيست / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چاپسوم مة مقد

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناÄمين/ تنبيه رساله
چÇه و صÇادق چÇه رويÇا كÇيفيت بÇيان و خÇواب حقيقت بيان در مه: مقد
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  كاذب/
1ë / معلومات/ و نتايج بر آيات و مات بهمقد استدالل كيفيت بيان در تتمه:
خواب از جستن استدالل هنگام اينكه تا خواب فوايد بيان در ديگر: تتميم
خواب, مدلوالت ساير و Ç شأنه تعالي Ç حق رأفت و حكمت و علم بر
19 / / / / نباشد/ زياد استدالل به حاجت و باشد بصيرت بر Öناظر شخص
و قÇدير و عليم و حكيم صانعي وجود بر خواب داللت بيان در ل: او باب

2ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مريد/
و حشر نمونة صادقه, روياي و موت نمونة خواب, بودن بيان در بابدوم:

29 / / / / / / / / / / / / / / / رجعت و جحيم و نعيم و عقاب و ثواب و حساب



الناÄمين تنبيه شش

سÇواي ديگÇر عالمي بر صادقه روياي و خواب داللت بيان در سوم: باب

و ثÇابت و است ه ماد عاليق و ه ماد از د مجر Öعالم آن كه طبع عالم اين
موجودات ر و Ôص كه تي حيثي به عالم اين به است محيط و است غيرزايل
33 / / / / / / / / / / آينده چه و گذشته چه است, ثبت عالم آن در عالم اين
ة اطنيÇب قÇواي و خÇيال د تجر بر صادقه روياي داللت بيان در چهارم: باب

37 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خيال/
آتيات و ماضيات اجتماع جواز بر صادقه روياي داللت بيان در بابپنجم:

ê1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واحد صعيد در
و رسÇاالت و ات بوÇن صÇحت بر صادقه روياي داللت بيان در ششم: باب

ê3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اوليا(ع) و انبيا(ع) مقال صدق
و عÇبادات فÇايدة و صÇحت بÇر صÇادقه روياي داللت بيان در هفتم: باب

زمÇان از واالمÇقام عÇرفاي و اعÇالم عÇلما¾ كÇه مÇجاهدات و رياضات
آن بÇرخÇالف و مينمودهاند ترغيب و تحريص زمان اين تا آدم(ع)
را شÇيوه ايÇن ه(ع) مÄا مشايخ بعدهم, Öن م و داشتهاند توعيد و تخويف
ميخواهند تشويق و ترغيب مجاهدات, و عبادات بر را مردم و منظور
ê9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نمود/
ì3 / / / / / / ه/ انساني لطيفة د تجر بر صادقه روياي داللت بيان در هشتم: باب

با آن مغايرت و مثالي بدن وجود بر صادقه روياي داللت بيان در نهم: باب

ìë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ه/ ماد از آن د تجر و طبيعي تن
جÇنود بÇا ه انيÇانس لطÇيفة بقاي بر صادقه روياي داللت بيان در دهم: باب

ì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لكي Ôم تن خرابي از بعد خود, ة خيالي
چنانكه باشد, خواب در ميتواند انبيا(ع) وحي اينكه بيان در يازدهم: باب



هفت الناÄمين تنبيه

ì9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است شده اشعار اين به بسيار اخبار در
71 / / / / / / برزخ/ و قبر عذاب و قبر مساÄالت جواز بيان در بابدوازدهم:

بÇراي و انÇبيا(ع) بÇعض براي كه است ممكن اينكه بيان در سيزدهم: باب

73 / / / / / / / / شود/ معلوم اشيا ملكوتي و لكي Ôم خواص آنها اتباع بعض
تÇصديق و صÇوري دوزخ و صوري بهشت وجود بيان در چهاردهم: باب

7ë / / / انسان وجود از خارج آخرت, عالم در دو, اين بهوجود نمودن
77 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مغناطيسي/ خواب رساله

79 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مه مقد
81 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چيست? (مغناطيس) مانيتيزم
89 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خواب
97 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مصنوعي خواب
107 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مغناطيسي خواب راههاي
11ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مصنوعي/ و طبيعي خواب مقايسة
121 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / رويا
127 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مصنوعي خواب در رويا
131 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مصنوعي خواب به عرفاني نظر
1ê3 / / / / بودهاند اعتماد مورد مصنوعي خواب رسالة نوشتن در كه  كتبي
1êë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فهرستها/

1ê7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عربي اشعار و عبارات روايات, شريفه, آيات
1ë1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فارسي اشعار
1ë3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كتابها) و اما كن (اشخاص, اعالم





يادداشتناشرچاپچهارم

قÇرار ه وردتوجÇم ذيÇل نكÇات حÇاضر, كÇتاب چهارم چاپ در
 گرفت:

نسخة به رجوع با الناÄمين كتابتنبيه سوم چاپ مطبعي اغالط /1
مÇوجود بÇيدخت سÇلطاني مÇزار كتابخانة در كه محترم مÆلف خطي
مذكور خطي نسخة كه مواردي در و گرديد اصالح و مقايسه است,
و خوانا بسيار خط با كه ديگر خطي نسخة به مراجعه با بود ناخوانا
را خود نسخه كاتب ولي شده نگاشته قمري 1323 رمضان در خوبي
نÇفر يك قÇلم <به است: نوشته آن انتهاي در فقط و نكرده في معر
نسخه اين ا كنون و ÇÇ موال///> حضرت مبارك آستان غالمان فدايي
مÇقابله ÇÇ است موجود تابنده علي حاج آقاي شادروان كتابخانة در
در كه كتاب سنگي ل او چاپ خطي, نسخة دو اين عالوهبر  گرديد/
در گÇرفت/ قرار مراجعه مورد بود, شده منتشر قمري, 1323 ال شو
شده گراور مذكور خطي نسخة دو ل او صفحة تصوير نيز كتاب پايان

است/



الناÄمين تنبيه ده

ضÇميمة خÇوابمÇغناطيسي رسÇالة در موجود مطبعي اغالط /2
گرديد/ اصالح مذكور رساله ل او چاپ به رجوع با الناÄمين  كتابتنبيه
حÇيث از صÇوري ويÇراسÇتاري موازين با مطابق كتاب, كل /3

شد/ د مجد حروفچيني و ويرايش سجاوندي, نشانههاي و عالÄم
ذ كر آنها ارجاع و ترجمه كه قرآن شريفة آيات از دسته آن /ê

گرديد/ ذ كر پاورقي در بود, نشده
بÇه بÇود, نشده ترجمه Âقب كه عربي مهم عبارات و روايات /ë
متن مشكل كلمات معاني نيز و اشعار برخي مأخذ و آنها مأخذ همراه

گرديد/ ذ كر پاورقي در مينمود, الزم  كه
ص مشخ عدد با شده اضافه چاپ اين در كه پاورقيهايي كلية /ì
خوابمÇغناطيسي رسالة پاورقي در كه ستارهدار مطالب است/ شده
بÇنا بÇهندرت كÇه كلماتي Hضمن است/ محترم مÆلف آن از ميباشد,
قÇرار ب الÇق داخÇل در شده, افزوده كتاب متن در مطلب بهاقتضاي

است/  گرفته
كÇه شÇده ه هيÇت چÇندگانهاي فÇهرستهاي كÇتاب, انتهاي در /7

ميباشد/ آن مطالب راهنماي



مةچاپچهارم مقد

حيم الر حمن الر اهللا بسم
برخورد شگفتانگيزي و مهم مساÄل با خود زندگي در انسان
روياست/ و خواب مسألة آنها مÆثرين جمله از كه ميكند و  كرده
در طÇبيعي عÇلوم رشÇتههاي سÇاير پÇژوهشگران و زيستشÇناسان
آنان نظر در زيرا ندارند; مشكلي چندان خوابيدن و خواب بررسي
باشد, فراهم آزمايشگاهي بررسي و تجربه امكان آنها در كه مساÄلي
پÇاسخ بÇه آزمÇايشگاهي مشÇاهدات و قان حقÇم كوشش با ميتواند
مÇورد در ديگÇري پÇرسشهاي و مساÄل اما برسد; روشني بالنسبه
قابل كه است شده مطرح قان محق از ديگر دستهاي سوي از خواب
ا گÇÇر ايÇنكه جÇمله از نÇميباشÇد آزمايشگاهها در بررسي و تجربه
پس است, حÇيات تيجه بالن و اعصاب فعاليت موقت تعطيل خواب
بÇنابÇر كÇÇه است نÇظر بÇههميÇن شايد چيسÇت? مÇرگ با آن فÇرق

آلالبÇيت,1ê08ه / ق, مÆÇسسة ,2 چ ,ë طÇبرسي,ج نÇÇوري مÇÇحقق مسÇÇتدركالوسÇÇايل, /1

مÇرگ بÇرادر را خÇواب ,1 ت ÖومÇÖال Ôخا م ÖوÇَّلنا انَّ مÇثل: روايÇات بÇعضي
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ص123/
است/ مرگ خداي برادر خواب, خداي كه است نقل هم, يوناني اساطير در /1

بدانيم, اعصاب فعاليت از قسمتي تعطيل را خواب ا گر و دانستهاند/1
خÇواب, هنگام در Gظاهر ميشود? تعطيل فعاليتها از قسمتي چه
رويا در ولي ميشود تعطيل و/// سامعه باصره, قبيل از انسان حواس
به مربوط عواطف و انفعاالت حتي و ميبينيم مشغول را آنها همة
بيداري عين رويا, در انسان خالصه, بهطور و ميشود ديده هم آنها
آرميده خواب در او ديگر همزاد كه درحالي ميباشد فعاليت مشغول
روانكاوان و روانشناسان از گروهي فوق سÆال به پاسخ در است/
سÇعي اجتماعي روانشناسي علماي و جامعهشناسان كمك با Hاحيان
در و بÇيابند قÇانعكننده پاسخي اينخصوص در كه ميكنند و  كرده
و ميشود مطرح كه ديگري سÆال اما شدهاند/ هم موفق جهات بعضي
در كه انساني پرسيد بايد كه است اين ميكند جلوه مشكل هم ي حد تا
در گاهي چگونه است عاري پيشگويي, و غيب علم از بيداري حالت
و مÇيدهد تشÇخيص را بيماري يا و مييابد را بيماري داروي رويا
از گÇروهي ايÇنجا در مÇيكند? پÇيشبيني را آيÇنده وقÇÇايع  گÇÇاهي
و دين قلمرو پژوهشگران و دارند پاسخ يافتن در سعي روانكاوان

ميدهند/ پاسخهايي نيز مابعدالطبيعه
پاسخ در ميكنند, پژوهش روانكاوي علم ديد با كه روانكاوان
قÇانعكننده آنها پاسخ يا ندارند پاسخ يا آنان از برخي سÆال, اين به
در مÇا كÇه هÇمانطور مÇيگويند دادهاند, پاسخ كه دسته آن نيست;
ما پاي به سوزني بيخبر, Âمث ا گر كه داريم امكاناتي و حواس بيداري
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ايÇن مÇيكنيم, دفع را آن ارادي غير حتي و ميشويم خبر شود فرو
و درونÇي مسÇاÄل كه مييابد توسعه و شده قويتر خواب در حس
يا امر اين خواب در لذا و برميگيرد در ي تاحد هم را بدن متابوليسم
صÇحيح روياي يا و كابوس بهصورت يا خوابپريدن از بهصورت
آنÇچه مانند وقايعي مورد در روانكاوان استدالل اين اما درميآيد/
گÇفته خود مرشد بيماري مورد در سكين¹االوليا كتاب در داراشكوه

جÇوشي كÇه بÇود گÇفته ÇÇ هÇند عرفاي از يكي ÇÇ ميانجيو كه است آمده مذكور كتاب در /1
او, مريد وقتي و زد نيشتر آن به بايد بود گفته اح جر و شده ايجاد من چشم پلك در بزرگ
درد, ايÇن عالج كه بود گفته سپس و نشسته مراقبه به بود شده باخبر موضوع از نتها, ميان
بود/ باقينمانده جوش از اثري كار, اين انجام د بهمجر و است جوش بر خيار تخم ماليدن
دارو اين چگونه ندارد, اطالعي طبابت از كه نتها ميان كه پرسيد ميانجيو از شخصي چون و
و پرسيد يكي از يا و ديد ملكوت عالم در نتها] <[ميان بود: گفته ميانجيو است? كرده پيدا را
بÇود/> راست شÇنوند, و بÇبينند مÇلكوت عÇالم از قÇلوب اربÇاب آنÇچه و Ç نمود عالج اين
جÇاللي درضا حمÇم سÇيد و تاراچند دكتر به كوشش داراشكوه, محمد تأليف (سكين¹االوليا,

/(138 ص علمي, مطبوعاتي مÆسسة ناييني,

آنهاست/ نظرية نقص بر دليلي همين و نيست انطباق قابل است1
در خÇودشان آنÇچه بÇه جÇز ÁعموÇم طÇبيعي عÇلوم دانشمندان
كار و نميكنند اعتماد و استناد كردهاند, آزمايش و مشاهده البراتوار
دست نÇظريهاي به خويش روش برحسب كه است بدينگونه آنان
آن, مبناي بر سپس و نموده ي تلق مقبول و مسلم را آن كه مييابند
آن است ممكن كه درصورتي مينمايند; استنتاج را ديگر نظريههاي
قرنها مثال بهعنوان باشد/ اشتباه مينمايد, مسلم آنان نزد كه نظريه
مانند به خورشيد و است سا كن زمين كه بود اين هيÃت علم مبناي
اسÇاس هÇمين بÇر و مÇيچرخÇد زمÇين دور بÇه ارات سي ديگر افراد



الناÄمين تنبيه چهارده

درست هم محاسبهها و ميكردند حل را مشكالت و مساÄل بسياري
مركز را خورشيد و كردند عوض را مبنا رنسانس دوران در Gبعد بود/
مشكالت بعضي اضافه به را مشكالت همان و كردند فرض سا كن و
در ميگويند ا كنون ولي كردند حل بود شده في معر الينحل كه ديگر
مبنا احتمالي تغيير كه داشت ه توج بايد اما ندارد/ وجود سا كني Öجهان

بگيريم/ ناديده را علوم دستاوردهاي همة كه باشد بهانهاي نبايد
است وارد روانكاوان و روانشناسان روش بر Áاصو كه ايرادي
البÇراتÇوار طريق از نه كه كساني نظريات به آنان چرا كه است اين
انسÇانها روح و عÇالم حقايق با بالواسطه و مستقيم طريق به بلكه
در را نÇظريات آن ÂÇاق يÇا و نميكنند ه توج دارند, نزديك ارتباط
حكايات و داستانها در مثال بهعنوان نميگيرند/ مبنا موارد بعضي
يك كه شده ديده بسيار زمين, مشرق در بهخصوص موجود, ادبي
رويÇا يك از بÇناميم را آن كÇه عÇنوان هر به يا پير يا استاد يا معلم
كه ميكند رويا بيننده به نصيحتهايي آن, بهدنبال و نموده تعبيري
هÇم اوقÇات گÇاهي يا و ميشود اخالقي مسير در او تكامل موجب
روانÇي خطرات البته بيشتر كه ميكند او براي را خطراتي پيشبيني
در حسادت يا تكبر و غرور كه ميفهمد خوابي يك از Âمث است/
يÇا كند ايجاد برايش خطراتي است ممكن و است زياد رويا بينندة
حكÇايت مÇانند است آمÇده هÇم تواريÇخ در كه بسياري خوابهاي
مساÄل اين از بايد پس مصر/ فرعون خواب و يوسف(ع) حضرت
آن, براساس كه دارند قاعدهاي و مبنا نيز اخير گروه كه گرفت نتيجه
اثÇبات و اسÇتنباط مبنا, آن صحت هم عمل در و ميگيرند تصميم



پانزده الناÄمين تنبيه

قرار طبيعي علوم دانشمندان ه موردتوج بايد Âاق مبنا اين لذا ميشود;
بدهند/ احتمال هم را آن بايد نميكنند قبول صددرصد هم ا گر و  گيرد
بÇنابر اينكه ضمن در انسان ميگويند كه است اين آنان مبناي
او در خودش روح از خداوند ولي است ناطق حيوان حكما تعريف
از كرد, پيدا را بودن انسان حالت كه وقتي انسان بنابراين است دميده
در حÇتي و دارد آن خÇالق و عÇالم مÇجموعه بÇا ارتباطي لحظه آن
يا روح خداوند خوابيد, آنكه از پس انسان كه شده ذ كر هم روايات
سÇير مختلفي عوالم در و ميگيرد او از است داده او به كه را جاني
او جسÇم بÇه را روح ايÇن خÇواب, از بيدارشÇدن بههنگام و ميدهد
كه ميكند سير مختلفي عوالم در روح فاصله اين در ميدهد/ عودت
ل, او آسمان است: شده اطالق "آسمانها" سمبليك بهعنوان آنها بر
اين از يك هر در خويش سير در انسان هفتم/ آسمان تا سوم دوم,
داراي روحش چÇون كه معني اين به ميبيند را چيزهايي آسمانها
مكان و زمان حصر در جسم مانند كه آنجا از و است مختلفي درجات
مطالب به ه باتوج و ندارد وجود روح سير در محدوديتي لذا نيست
دارد را مساÄلي درك توان تنها جسماني, عالم اين در او چون مذكور
فارغ عالم, اين از پس عوالم و ميباشند مكان و زمان محدودة در  كه
در كه را مساÄلي از بسياري ميتواند انسان لذا است مكان و زمان از
اين كند/ درك معنوي عوالم آن در نبوده, درك قابل ي ماد عالم اين
اين به كنيم, درك قدري تا ميتوانيم بيداري عالم در هم خودمان را
درد حتي كه ميشويم غرق فكري در چنان اوقات بسياري كه ترتيب
و ميكنيم فراموش را زمان و مكان ميكنيم/ فراموش هم را خويش



الناÄمين تنبيه شانزده

و زمÇان از فÇارغ كÇه حالت اين در است/ ساعتي چه نيست يادمان
بدون نميتوانستيم جسماني عالم در كه را مساÄل برخي هستيم مكان
كنيم/ درك ميتوانيم كنيم ر تصو حتي و كنيم احساس مكان و زمان
كÇرديم ذ كÇر و گÇفته سكين¹االوليÇا كتاب در داراشكوه كه داستاني
او كه شخصي براي حالت آن البته است; وضعيت همين از نمونهاي
ت شد و دنيوي عاليق از گسست بهاصطالح حال در بود, كرده ذ كر
خواب در حالت همين است ممكن ولي بود شده ايجاد پير به عالقه

شود/ ايجاد هم
در پيشآمده وقايع كه است اين خواب مورد در ديگر مسألة
ظÇاهر بÇيداري در كÇه است; وقايعي همان Hعين يا صادقه روياهاي
فرعون خواب همان در Âمث است; سمبليك بهصورت يا و ميشود
راه از ام اي آن در مردم زندگي چون يوسف, حضرت زمان در مصر
هفت الغر, گاو هفت خوردن بنابراين ميگذشت دامداري و زراعت
خشك خÇوشة هفت و گندم سبز خوشه هفت ديدن و را چاق  گاو
در بود/ كرده جلوه گاو و گندم خوشة بهصورت كه بود قحطي نشانة
خورشيد و ماه و ستاره يازده كه هم يوسف(ع) حضرت خواب مورد
يوسف مادر و پدر و برادر يازده تعبيرش بودند, كرده سجده او بر
ايÇنكه مگر نداشت; تأويل و شد ظاهر Hعين كردن, سجده ولي بود
پيروي يا انقياد به است مشهور مردم عرف در چنانكه را سجده كردن
چÇه نÇماد يÇا سمبل شده ديده آنچه اينكه تشخيص در كرد/ تأويل
بÇهقول ÇÇ تÇحليلكننده يÇا ÇÇ قÇدما قÇول به ÇÇ معبر بايد است چيزي
از و آشنا اجتماعي پديدههاي و مساÄل از بسياري به ÇÇ امروزيها



هفده الناÄمين تنبيه

در تا بوده ذهن ت حد داراي نيز و باشد آ گاه جامعه در متداول عالÄم
معناي بتواند كه كند پيدا اشراف خود آ گاهيهاي تمامي بر لحظه يك
فرزندش در يعقوب(ع) را اوصافي چنين بفهمد/ را نمادها و نشانهها

ميداد/ اندرز الهي موهبت آن از شكرگزاري به را او و ميديد
بگÇيرد, قÇرار ه وجÇت مÇورد بÇايد كÇه را نكÇات بعضي اينجا در
اصطالح به و سمبلها تأويل و تعبير در :Á او ميكنم/ ذ كر Gمختصر
و عادات به بايد ميشود داده نشان خواب در كه نشانههايي و نمادها
نشانه سمبل يك فرهنگ, دو در چهبسا و كرد ه توج جامعه هر رسوم
عÔرف در ما آنچه كه است اين آن عاميانة مثال باشد/ متفاوت چيز دو
در ميدهيم نشان مقابل بهطرف دست, شصت انگشت با خودمان
كشورهاي در آنكه حال و است سركوفت و توهين بهمعناي ايران
به كه انگشت دو مثل ميدانند پيروزي نشانة را, عالمت اين غربي
است/ پيروزي بهمعناي Victory ل او حرف كه ميدهند نشان V نشانة
مÇيكند فÇرق مÇختلف افÇراد در واحÇد روياي تفسير و تعبير :Hثاني
بÇاشد ايÇران مÇقيم بÇيننده ا گÇر شده ذ كر كه مثالي در كه همانطور
تÇعبير آن خÇوب بÇهمعناي بÇاشد خارج مقيم ا گر و آن بد بهمعناي
ه باتوج باشد مقيم اروپا در و باشد, ايران از تش اصلي ا گر ولي ميكند
از مÇهمتر مسأله مÇيكند/ معني را نشانه آن وضعيت, و موقعيت به
اديان تمام و كشورها تمام در كه است جنسي سمبلهاي مسأله همه,
انسان طبيعت به كه است مساÄل بعضي اينكه ديگر نكتة دارد/ وجود
حÇيات مايع Öآب چون Âمث است يكسان همهجا در و دارد بستگي
خواب شخص هرگاه و باشد حيات سمبل ميتواند جا هر در است,



الناÄمين تنبيه هجده

نشانگر است, شده ناراحتيهايي دچار عبور يا شنا بههنگام كه ببيند
به ه باتوج كه است اختالل داراي بدني مكانيزم جنبة از كه است آن
اينكه به بسته بيننده خواب مورد اين در ميكند/ فرق مختلف شرايط
و دريا كنار در كه باشد كشورهايي از ا گر Âمث باشد كشوري چه از
بستگي آب به رفتوآمدشان و زندگيشان بيشتر و هستند رودخانه
و آب با كشورهايي از هرگاه و دارد تعبير يكگونه خوابش دارد,
باشد سا كن ايران مركز خشك مناطق در حتي يا باشد خشك هواي

داشت/ خواهد ديگري معناي
بÇا صÇادقه رويÇاي است/ صادقه روياي روياها, انواع از يكي
است مÆمنان مخصوص صالحه روياي دارد/ تفاوت صالحه روياي
چون و باشد مÆمني شخص به مربوط است ممكن صادقه روياي ولي
اثر بيشتر صادقه روياي اين شده داده نشان او به خودش فكر مطابق
ايÇماني هÇيچ كه كساني براي صادقه روياي اوقات گاهي ولي دارد

ديد/ خواب در فرعون چنانكه ميدهد, رخ نيز ندارند
مÇيتوان خالصه بهطور آن مكانيزم و صادقه روياي مورد در
راه از جÇديد وقÇايع غÇالب جÇهان, در كÇه همانطوري كه زد مثال
مÇيان عÇلي, سÇلسله يك يÇعني مÇيدهد رخ گÇذشته وقÇايع تركيب
هÇم انسÇان ذهÇن در علتها همين چون و دارد, وجود موجودات
شكل بههمان و طبيعي بهطور كه است ممكن خواب در دارد, وجود
آن و شÇوند تÇركيب هÇم بÇا علتها رشتة و وقايع اين ي, ماد عالم
بدهند/ نشان كند بروز خارج عالم در است ممكن Gبعد كه را معلولي
روح خواب, هنگام به كه است نظر آن از بيشتر مÆمنين مورد در اما



نوزده الناÄمين تنبيه

حقايق از بسياري و ميپردازد روحاني سير به و ميشود جدا بدن از
و وقايع تمام و هستيم ه ماد عالم در چون ما و ميبيند/ را جهان امور
و گÇذشته و مÇيبينيم مكÇان و زمÇان ظÇرف در را وجود جلوههاي
عالمي ا گر اما نداريم اطالع آينده از لذا ميدانيم, مستقل را آيندهمان
مÇراحÇل ايÇن هÇمة بÇاشد مكÇان و زمÇان از فÇارغ كه كنيم فرض را

ميشود/ يكنواخت
orientation روياي آن علمي اصطالح به رويا, از ديگري نوع
براي انسان ميكند/ تعيين را انسان جهت كه است خوابي يعني است
و امÇيال تÇمام و گÇذشته ات جربيÇت تمام از زندگياش برنامه تعيين
چه به كه ميگيرد تصميم و ميكند درست تركيبي خودش اطالعات
جÇمله از مÇختلفي عÇلل به موارد, برخي در ولي بدهد ادامه روشي
و كند نتيجه گيري و تركيب هم با را مختلف مساÄل نميتواند بيماري
در كÇه مطالبي به ه باتوج لذا بگيرد تصميم خود آينده زندگي براي
ماتي مقد آن انسان ارادة بدون خواب در گفتيم, صادقه روياي مورد
را آيندهاش راه و ميشوند تركيب هم با داشته وجود او بيداري در  كه
گÇرديده اثÇبات نÇيز اينجانب خود بر نظر اين ميدهند/ نشان او به
مثلثات و جبر Hخصوص رياضيات, به دبيرستان دوران در زيرا است;
حل ميكرد طرح رياضيات دبير كه را مساÄلي و داشتم فراوان عالقه
نÇتوانسÇتم كÇوشيدم هرچه كه افتاد فاق ات نيز بار چند ولي ميكردم,
خواب در و خوابيدم شب آن, به تفكر حال در و كنم حل را مساÄل
خÇودم عÇوالم در و بÇودم كودك من شد/ آشكار من بر مسأله حل
شايد كردهاند, حل را ي مهم مساÄل كه بزرگي عرفاي كه ميانديشيدم



الناÄمين تنبيه بيست

است/ بوده چنين
عبارت كه برشمردهاند را انواعي خوابها تحليل در روانكاوان
درك وابÇخ جÇهتياب, وابÇخ گذشته, از اخبار خواب از: است
بÇيماري, خÇواب روانÇي, وضعيت درك خواب جسماني, وضعيت
درحÇيطة آنÇها بÇررسي كÇه سÇركوفته/// اميال خواب درمان, خواب
استاد و پير يا ل مكم عارف اما دارد/ جاي علمي روانكاوي قلمرو
را خÇود رويÇا, دريچه از تا كند هدايت را سالك ميخواهد معنوي
هÇمة ميخواهد ل مكم كامل شود/ فقتر مو خود شناخت به و ببيند

بشناساند/ او به سالك وجود در را حقيقت و وجود جلوههاي
بيدختي د سلطانمحم مال حاج حضرت شادروان كه است چنين
خÇود, طÇريقتي لقب بÇه مÇردم تودة و ادبا و علما نزد كه  گنابادي
كÇليدي تأليفي رويا و خواب مورد در بودند, مشهور سلطانعليشاه
راهنماي اينك كه نوشتند خوابيدهها) (بيداركردن تنبيهالناÄمين بهنام
حÇتي و ÇÇ داشÇتند بÇهره نÇيز طبيعي علوم از ايشان چون و ماست/
پرداختهاند رويا به هم و خواب به هم ÇÇ ميكردند طبابت را بيماران
وجود صحت بر دليل و الهي آيات از دو هر اين كه دادهاند ه توج و
بÇه ايÇنكه بÇا كÇتاب اين است/ مكان و زمان از فارغ ديگر, عالمي
ت دÇم در ايشÇان ارادتمندان از يكي خواهش بنابر و است اختصار
خود نوع در ولي است, درآمده تحرير رشتة به كوتاهي بسيار زمان

است/ مربوطه مساÄل امهات بر مشتمل و  كمنظير
چÇاپ بÇه اينك و است شده چاپ بار سه تا كنون تنبيهالناÄمين
سلطانحسين حاج آقاي شادروان كه قانهاي محق رسالة ميرسد/ چهارم



يك و بيست الناÄمين تنبيه

چاپ اين در نيز بود شده ضميمه دوم چاپ در و كرده تنظيم تابنده
سنين در ميفرمايند آن مة مقد در خود چنانكه ضميمه اين هست/
و صالحعليشاه, جناب بزرگوار, والد اشارة و امر برحسب و جواني
مÇغناطيسي خÇواب دربارة زمان آن علمي تحقيقات با مطابق Hطبع
آن در مÇذكور تÇحقيقات كÇه نÇيافتند مÇجال ايشÇان فانه متأس است/
بهصورت و كرده آن در تجديدنظري Áاحتما و داده ادامه را ضميمه

درآورند/ مستقلي تأليف
آقÇاي از هÇمچنين و حÇقيقت انÇتشارات كاركنان از خاتمه در
ايÇن چاپ و ويرايش بابت خواجه چاپ سة سÆم كاركنان و خواجه

دارم/ تشكر  كتاب
تابنده نورعلي حاج دكتر

(مجذوبعليشاه)





مةچاپسوم مقد

حيم الر حمن الر اهللا بسم
د محم انبيا, خاتم پا ك روان بر درود و يكتا ذات ستايش از پس
ميدارد: عرضه حضرت, آن نيكنهاد جانشينان و مصطفي(ص),
مال حاج جناب , اعلي× امجد جد تأليف تنبيهالناÄمين مستطاب  كتاب

سالست و جزالت نهايت در Ç طابثراه Ç سلطانعليشاه د سلطانمحم
از كÇتاب اين در آنجناب و ميباشد حقايق و معاني از مشحون و
و روح بقا¾ و د تجر است, سته ضروريات از كه خواب بيان طريق

فرمودهاند/ اثبات را الطبيعه مافوق عوالم وجود
ديني برادران از جمعي بودم, تحصيل مشغول فقير كه هنگامي
صالحعليشاه حسن محمد شيخ آقاي جناب بزرگوارم, پدر حضور از
ايشان و نمودند را آن چاپ تجديد درخواست Ç العزيز ه سر س قد Ç
شده, پيدا Gبعد كه هم مغناطيسي خواب چون و فرمودند موافقت هم
كÇه فÇرمودند فÇقير بÇه بÇزرگوار آن دارد, امÇر ايÇن بÇر زيادي ادلة
و بÇنويسم آنبÇاره در خÇود عÇلمي وسÇع و اطالع بهقدر مختصري



الناÄمين تنبيه چهار و بيست

اين ضميمة به و نوشته تمام, عجلة با حسباالمر لذا نمايم; ضميمه
رسيد/ طبع به دوم چاپ در شريف,  كتاب

نÇاياب آن نسخههاي و ميگذرد آن چاپ از سالها كه ا كنون
وفقهاهللا ÇÇ قمي برقعي ين فخرالد سيد حاج آقاي م مكر برادر  گرديده,
خواهش آن چاپ تجديد براي حكمت, مطبوعاتي سه سÆم مدير ÇÇ
هم مختصري و نمودم موافقت ايشان درخواست با هم فقير نمودند;
م متم اين اميدوارم كردم/ تجديدنظر عبارات حيث از م متم جز¾ در
مÇزيد و اجÇر منان خداوند از گردد/ واقع مفيد خوانندگان براي نيز

خواستارم/ ايشان براي توفيق

تابنده سلطانحسين فقير

1398 ب المرج رجب 13

الم عليهالس مولي حضرت تولد عيد
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رساله

الناÄمين تنبيه

تأليف

سلطانمحمدبيدختيگنابادي حاجمال

(سلطانعليشاه)





يم ح الرَّ منÖح الرَّ اهللا م Öسب

واب لصَّ ل Ôم هل ÔمÖال وÔه و
HصوصÇÔخ خلÖقه خير آله و د محم علي Ôالم والسَّ Ô¸ل×و الصَّ و ه د Öمح قح هللاÔد ÖمحÖل 

ا
و غالب كل Ôغالب ابيطالب(ع) ابن علي بالفصل خليفته و هره ص و عمه ابن علي×

/ طالب كل Ôمطلوب
نÇعمتاللÇهي وانÇخ ريÇزهخوار فÇقير ايÇن گÇويد چنين بعد, و
بÇن د حمÇم حيدر بن د سلطانمحم المصطفوي, المرتضوي ضوي الر
حاج بن د محم حاج بن د نورمحم بن د محم دوست بن د سلطانمحم
و رحÇمت فÇضل بÇه منان خداوند كه Ç ارواحهم حاهللا رو Ç قاسمعلي
وحدت داليل ممكني, هر در دارد, خود بهبندگان كه رأفت زيادتي
او, بندگان تا است گذاشته وديعه را خود قدرت و علم و حكمت و
از و آورند او به رو و شوند بيدار خواب از شده, ملتفت ه, تنب از بعد
در Öسبب اين به و دارند او بهجانب دل روي Öكار هر در و چيز هر
Öم هâريÔن س شأنÔه: تع×الي Ç ق×ال ا كم× شوند/ رستگار آخرت, در و راحت دنيا,
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به خودشان وجود در و آفاق در را خود قدرت آيات كه زودا :ë3 آية لت, فص سورة /2 و 1
در تÇو پÇروردگار اينكه آيا است/ حق او كه شود آشكار ايشان بر تا داد خواهيم نشان آنها

نيست? كافي است حاضر همهجا

1/ قحÖال Ôنَّه 

ا ÖمÔهل يَّنبتي ت×ي ح Öم ه سÔفÖنا âفي و ف×اق× Öاال في ×اي×اتن×ا
شده, جلوه گر چيز همه در خود, خاص بندگان براي از چون و
آيÇات, جÇامعترين و ;2 Õدâهي ش ¾ Öي ش لÔك علي× Ôنَّه 

ا كب رب فÖكي Öمل وا فرمود:
حÇيوان خواب عيان, و شهود و وجدان و اثر و برهان و نظر ميانة
جملة از كه است انسان روياي و است آفاق آيات جملة از كه است
داللت و را انسان افراد جميع است شامل كه زيرا است; انفس آيات
شÇاهد و حÇقتعالي رأفت و حكÇمت و قدرت و علم كمال بر دارد
و رسÇالت و ت بوÇن دليÇل و است رجÇعت و حشر و موت  كيفيت
از بعد Öنفوس بقا¾ بر است شهودي و وجداني برهان و است خالفت
عالم اين به محيط كه عالم, اين سواي Öديگر عالم بر بودن و فوت,
و است تÇن خÇالصي از بÇعد ÖقابÇع و ثواب صحت مظهر و است
كه ه ديني عقايد از بسياري بر دارد شهودي و وجداني داللت بالجمله
ÇÇ شمارند حكما از را خود كه ÇÇ مليين از بعضي و دارند انكار مالحده

آورند/ اقرار نتوانند
اين دالالت تفصيل كه مينمود خيال كه بود تي مد اينجهت از
و مÆÇمنين و خÇود تÇذكرة كÇه آورد تÇحرير بÇهقيد را بÇزرگ آيÇÇة
كه زيرا الناÄمين; ÔبيهÖنت ب يÔسمي بان Õحقيق هو و باشد غافلين و تنبيهناÄمين
Õني×ام Ôاس×لنا مقتدانا: و مولينÇا قال كما خوابÇنÇد; در همه عالم, اين بيداران



ë الناÄمين تنبيه

,2 چ ,1 ج اعÇلمي, حسÇين شÇيخ تÇصحيح كÇاشاني, فÇيض مÇحسن الÇم افي, الص تفسير /1
شوند/ بيدار بميرند, چون و خوابند مردم ص32 : قم, الهادي, مÆسسه

م متم دو با مه مقد بر را مختصر اين ساختم مرتب و انÖتبهÔوا/1 اتوا م× ذ×ا اف
باب/ چهارده و آن





مه مقد
رويا كيفيت بيان و خواب حقيقت بيان در

كاذب چه و صادق چه

است سته ات بديهي از كه است مشاهدات جملة از خواب بدانكه
آالت تعطل آن كه است مشهود كه چرا ندارد; بهتعريف حاجت  كه
بقا¾ در كه قدري آن از مگر حركت, و ادرا ك از است حركت و حس
در بقا, كفايت بهقدر را نفساني روح Öحكيم قادر كه است ناچار انساني
از نفساني روح به كلي, ا گر كه س تنف آالت مثل ميگذارد; باقي آنها
شود/ هال كت مورث و شوند منطبق يكديگر بر شود, منصرف آنها

شدن/ منقبض شدن, جمع شدن, جدا /1

انخناس1 حركت, و ادرا ك آالت تعطيل براي از اولي× سبب و
از و ظÇاهر از آن انÇصراف و بÇاطن, در است دماغي نفساني روح
فن در كه است بسيار اسباب را انخناس اين و حركت/ و ادرا ك آالت
بهحكمت منان خداوند را انسان چون و است/ شده بيان Â مفص طب
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از و است محض ي ماد كه بنيان ظاهر از است ساخته مركب خود بالغة
مرتبه, دو اين ميانة ناچار است; صرف د مجر كه جان اعالي مرتبة
كه زيرا د; مجر بعضي و است ي ماد بعضي كه داده قرار بسيار مراتب
مÇحض ي ماد با را محض د مجر خواست كه علياالطالق حكيم آن
كه شود موجود تناسب جهت Öطرفين از بايد دهد, الفت و كند تركيب
ÇÇ حÇق حÇضرت جÇهت, ايÇن از گÇيرد/ انس ي ادÇم بÇا د مجر تواند
كÇه سÇاخت مÇحتوي مÇرتبه, چندين بر را انسان بدن ÇÇ تعالي شأنه
امÇتداد و , اولي× هÇيوالي بÇه قÇاÄلين قÇول بÇنابر باشد, اولي× هيوالي
نفس و نباتي نفس و معدني صورت و عنصري صورت و جسماني
وجهي به صغير, عالم در سبعه اراضي و انساني/ بشريت و حيواني
عالم در همچنين و است مركب آنها از تن كه است مرتبه هفت اين
منطوي را انساني جان و سبعه/ اراضي است همينها بهوجهي  كبير,
آن از كه باشد انسان جان اعالي مرتبة كه عديده مراتب بر ساخت
بÇلكه ÖمكناتÇم اعÇالي مÇقام كÇه الهÇوتي" "انسÇان بÇه كÇنند تعبير
در انسان جان مقام آن, از پس و است تحت الوجوب و فوقاالمكان
"انسان به كنند تعبير آن از كه است ه عرضي عقول و ه طولي عقول مقام
نÇفوس و ه ليÇك نÇفوس مقام در انسان مقام آن, از بعد و جبروتي"/
مÇلكوتي" "انسÇان به آنها از كه است ي غيرماد ر تقد عالم و ه يÇÄجز
به تن مقام از و آن از كه است بشريت مقام آن, از بعد و كنند/ تعبير
بÇهوجهي صÇغير عالم در سبع سماوات و كنند تعبير مÔلكي" "انسان

است/ مقامات اين نيز كبير عالم در چنانكه اينهاست;
ناسوتي تن با را الهوتي جان كه خواست مطلق حكيم چون و
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يكÇديگر بÇا را اربÇعه عناصر ل او تن, طرف از دهد, اتحاد و الفت
كه بيگانگي و اختالف كمال با ÇÇ يگانگي و اتحاد نحو تا داد امتزاج
معدنيه نوعية صورت گرفته, مزاج و شده حاصل آنها ميانة ÇÇ داشتند
تصفية و فرمود تكميل را آنها ديگر درجة يك و داد قرار آنها در
افÇعال مبدأ كه را نباتي نفس گرديده; نباتي نفس قابل تا داد بيشتر
تÇصفية آن, از بعد و گردانيد فايض است, متكاثره متخالفة مختلفة
مÇبدأ نÇباتي, نفس افعال عالوة كه حيواني نفس قابل و نمود ديگر
نÇفس قÇابل نÇموده, ديگÇر تصفية و گردانيد است, حركت و اراده
را انساني نفس و گردانيد است, عاقبتسنجي و تدبير مبدأ كه انساني

نمود/ فايض او بر
را انسان تن كه است اين جان و تن تخليط و تصفيه كيفيت و
و جگر داراي و اخالط محل و نمود تسويه منان خداوند آنكه از بعد
طبخ معده در نباتيه قواي بهواسطة را غليظ غذاي و كرد دماغ و دل
طÇبخ كبد در و فرستاد جاذبه بهواسطة كبد, به را آن صافي و نمود
صÇفرا و سÇودا كه اعضا ناماليمات از را خون تصفية نموده, ديگر

رگ/ وريد: جمع /1

همة در ورده1 ا طريق از جاذبه و دافعه قوة بهواسطة و نموده باشد,
بدن همة در داده, خلط دو آن از امتياز هم را بلغم و نمود منتشر بدن
و گردد تن غذاي و شود خون بدل تواند حاجت وقت تا نمود منتشر

عضو/ داخل فضاي /2

قلب بهتجويف2 دارد اتصال قلب به كه وريدي از را خون آن صافي
و شود داده آتش قلب, حرارت بهواسطة تجويف, آن در كه رسانيد
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بادبزن/ /1

بادزنة1 بهواسطة آمده, ديگر بهتجويف آن لطيف بخار يافته, صفا

شدن/ رها /2
بخار/ دخان: /3

از آن صÇافي و يابد ديگر تصفية نموده, خود دخانيت3 2 نفذ Öش Ôش
و شود متصاعد دماغ به صافي, خون از قدري با دماغ, شريان طريق
همة در شرايين ساير بهواسطة يافته, صفا خون از قدري با آن ة بقي
ايÇن و باشد آن به او اخالط و بدن همة حيات تا گردد منتشر بدن
متصاعد دماغ به كه روحي آن باز و نامند حيواني روح را قلبي روح
اجÇرام با مشابهت يافته, ديگر تعديل دماغ, برودت بهواسطة شده,

حكم/ و فرمان ر: دق جمع /ê

اقدار4 مظهر و تعلق محل علويه اجرام چنانكه و رساند بههم ه لوي ع
حÇلول حلÇم و گردد ه يÇملكوت اقدار و تعلق محل هستند, ه يÇملكوت
شود/ است, ه حيواني باطنه و ظاهره مدارك قواي كه نفس فلي Ôس جنود
ر تقد و ه بهماد تعلق از و امكان از د مجر كه الهوتي جان چون و
مÇجيد خÇداونÇد نÇداشت, محض ي ماد با مناسبت وجه هيچ به بود,
بÇر و داده ل نزÇت را جان اين فوقاالمكان, مقام از و فرموده ل تفض
امكان, در و شود مقيد امكان بهقيد تا گذرانيده ه عرضي و ه طولي عقول
و الفت براي كفايت مناسبت, اين چون و يابد مناسبت انسان تن با
عالوة كه كليه نفوس با و را او داد ديگر ل تنز نميكرد, تن با حاد ات
تن با بيشتر مناسبت تعلق اين به و دارند فعل در ه به ماد تعلق امكان,
تام بينونت Öذات در هنوز لكن نمود; همآغوش را او دارند, طبيعي
نحو كه ه يÇÄجز نفوس مقام تا را او داد ديگر ل تنز ي; ماد تن با داشت
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خالي كه ي ماد با واسطه اين به تا ه يÇملكوت رات متقد با دارند اتحادي
رات تقدÇم بÇا و را او داد ديگÇر ل تنز يابد; مناسبت نيست, ر تقد از
دمÇاغي روح بÇا تÇامه مÇناسبت Çحاد, ات اين به تا نمود متحد ه, مثالي

ع/ تجم موضع /1

قرار خويش كر1 ÖسعÔم و نزول محل را نفساني روح آن يافته, نفساني
همة در اعصاب طريق از خود نزول محل و مركب بهواسطة و دهد
محر كة با را باصره ا كة در ة قو چنانكه گردد/ منتشر خود جنود با بدن

چشم/ پلكهاي جفن: جمع /2
تهي/ ميان عصب ف: مجو عصب /3

و فرستاد بهچشم فتين3 مÔجوَّ بتين صع طريق از چشم 2 اجفان و قه د ح

شده/ پهن و گسترده عصب مفروش: عصب /ê
گوش/ سوراخ /ë

Çماخ5 Ôص مÇفروشتين4 بتين صهعÇب آن محر كة با را سامعه ا كة در ة قو
قرار خود محل در محر كه با را المسه و ذاÄقه و شامه ة قو و نمود روانه

داد/
بهحكمت است, رحيم بندگان همة بر حق حضرت كه آنجا از و
ظÇاهر از گÇاهي كÇه داده قرار حيثيتي به را دماغي روح خود, بالغة
كفايت و يافتن رقت بابت از يا شود جمع باطن در و شود منصرف
بÇاطن در كÇه Çددي Ôس تÇفتيح جÇهت از يÇا نكÇردن بÇاطن و ظÇÇاهر

پختگي/ /ì

بر باطن در حرارت استيالي و غذا 6
ضجÔن بابت از يا باشد بههمرسيده

ظاهر از چون كه ديگر اسباب از يا اعضا, ساير و عروق و كبد و معده
فرصت شود, منصرف جانند شاغل كه محر كه و ظاهره ا كة در قواي و
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عالم نكند فراموش به كلي تا شود ه متوج خود اصلي عالم به و يابد
خواب محر كه, قواي و ظاهره مدارك از جان انصراف اين و را خود
و ادرا كميمانند از به كلي گاهي خواب, هنگام باطنه, ومدارك است
كه را آنچه پس است/ مشهود چنانكه مشغولند, خود ادرا ك به  گاهي
بچشند يا ببويند يا بشنوند يا ببينند خواب وقت در آنها Öادرا ك هنگام
تÇعطل وقت را بÇاطنه مÇدارك ادرا ك اين كنند, ادرا ك لمس به يا
چه و صادق چه ÇÇ نامند رويا محر كه, قواي تعطل و ظاهره حواس

 كاذب/
اجتماع وقت در انسان جان چون كه است اين رويا اين سبب و
از و ظاهره حواس به اشتغال از جان انصراف و باطن در دماغي روح
خÇود اصÇلي مÇركز به ه متوج و ميشود فارغ بدن اطراف در انتشار
و جان با ميكنند همراهي امر, ل او از باطنه حواس گاهي ميگردد,

حواس مثل اماته نفخة و ميشوند سفلي يا عليا ملكوت عالم به ه متوج
از بهيكي اتصال از پيش ا گر وقت اين در نميشود/ آنها شامل ظاهره
خيال خزانة در مخزونه معاني و مخزونه صور در له متخي Öعالم دو اين
بÇر كÇرده مÇض يكديگر با را معاني و صور و كند ف تصر حافظه و

پريشان/ خوابهاي /1

و است احالم1 ضغاث ا جمله از رويا اين دارد, اظهار باطنه مدارك
دو اين از بهيكي اتصال از بعد ا گر و ندارد/ تعبير هيچ كه است  كاذب
متصل آن به كه عالمي آن در كنند, ادرا ك معنياي يا صورتي عالم,
آن خود كه نباشد بهتعبير محتاج چه است; صادق رويا اين شدهاند,

بهتعبير/ باشد محتاج چه و شود, واقع يا شده واقع بعينه Öمشهود
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از پÇيش و مÇلكوت عÇالم از جÇان انÇصراف از بعد همچنين و
كند ف تصر مخزونه صور در له متخي گاهي بيداري, و بدن به رسيدن
هم, رويا اين دارد; عرضه خود, متخيالت از عديده معاني و صور و
شده اينها به اشاره اخبار در و احالم اضغاث از و بود خواهد  كاذب

است/





تتمه
معلومات و نتايج بر آيات و مات بهمقد استدالل كيفيت بيان در

بÇاشد ه قينيÇي چÇه است, ه ياليÇخ مات همقدÇب يا استدالل بدانكه
همه آن, مات مقد كه استداللي و ه/ وهمي چه و يه ظن چه و مات مقد
علماليقين حكيم, ا گرچه را اين و است بهبرهان ي مسم باشد, يقينيات
علم از جاÄزاالنفكا ك و علم از غير Öعلم اين در معلوم چون لكن نامد
علم اين است, علم اين بهلوازم كردن عمل از جاÄزاالنفكا ك و است
برميدارند; آن از را علم اسم و ناميدهاند ه" مظن" اهلاهللا عرف در را
حاصل انسان نفس در آن از نمونهاي و شود حال Öعلم اين اينكه مگر
و بود نخواهد عمل از جاÄزاالنفكا ك Öعلم اين Öاينوقت در كه شود
بر علم اسم و بود خواهد باشد, علم اين نمونة كه نفسي معلوم با متحد

داشت/ برخواهند آن از را مظنه اسم و گذاشت خواهند آن
زياده باشد, يه ظن ا گر پس نباشد, ه يقيني Öاستدالل مات مقد ا گر و
كه نامند "خطابه" اصطالح در را اين و بخشيد نخواهد نتيجه ه مظن از

باشد/ يه ظن استحسانات آنها بعض يا مات مقد تمام
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بÇاشد, خÇصم مÔسÇلَّم يا باشد مردم عموم مÔسلَّم مات, مقد ا گر و
سكÇوت فÇايدهاش بÇلكه بÇود, نخواهد هيچيك مظنة و علم ث مور

نامند/ "جدل" را اين و بود خواهد عامه قبول يا خصم

/2100 بيت چهارم, باب بوستان, مصفا, مظاهر تصحيح سعدي, كليات /1

درانÇÇداخÇÇتند1 ÔسÇÇÇÇلم الن و لم تÇاختند جÇدل طÇريق فÇقيهان
است/ استدالل اين به اشاره

و ناس عموم مسلم و نباشد ظني و علمي Öاستدالل مات مقد ا گر و
پس ببخشد, نفس در تأثيري فيالجمله بلكه نباشد, هم خصم مسلم

دادن/ جلوه حقيقت خالف را امري /2

بÇد و بÇد بÇهصورت نÇيك ابراز و تمويه2 محض ا گر مات مقد اين
Õسلع اينكه مثل نامند; شعريه" "قياسات را اين باشد, نيك بهصورت

سيركننده/ تلخ عسل /3

3/ ÕعÖب ش ر Ôم
را ايÇن بÇاشد, مÇعلوم بÇر غيرمعلوم قياس و باشد مغلطه ا گر و
كنند, استعمال بهحكيم نسبت ا گر يعني نامند; "سفسطه" و "مشاغبه"
را آن كنند, استعمال حكيم بهغير نسبت ا گر و نامند سفسطه را آن
پس است/ ز متحي ميبينيم, را آنچه بگويد اينكه مثل نامند; مشاغبه

است/ ز متحي خدا پس است, ز متحي موجودي هر
آنÇها الÇح ه, فسطيÇس و ه وهمي و ه خطابي و يه ظن استدالالت و
ا گر نامند, علمش فالسفه و حكما كه ه علمي استدالالت و است معلوم
نمونة كه معني اين به باشد, شده انسان حال آنها, به علم و مات مقد
و آيه را مات مقد اين بيابد, خود نفس و خود وجود در را علم آن
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نخواهد منفك عمل از علم اين و خوانند علم را نتيجه اين و برهان
بÇر اسÇتدالل ايÇنكه مÇثل بود; خواهد متحد بهوجهي معلوم با و شد
جان علم بهاحاطة نمايد حقتعالي حضرت عظمت و خدا علم احاطة
نسبت است جان خداوند بگويد كه تن به نسبت جان عظمت و بهتن
پس است, الهÇي اعÇظم آيÇة و نÇمونه ما, جان چون و عالم همة به
جلت ÇÇ حضرتباري نيست, تن از غافل آني انسان, جان چنانكه
و حاضر حال همه در و نيست غافل عالم موجودات از آني ÇÇ آالÄه
ÇÇ را حق ة علمي احاطة و عظمت اين ا گر پس بندگان/ بر است ناظر
نتيجه, و استدالل اين و آيه Öمات مقد اين بيابد, خود در ÇÇ شأنه تعالي
در مÇعلوم بÇا متحد و شد نخواهد عمل از منفك و بود خواهد علم
ذوق به و نباشد او حال و باشد گفتن محض ا گر و بود خواهد او وجود
آن باشد يقيني ا گر علم اين نيابد, خود در را علم اين نمونة وجدان و
تواند عمل از منفك و مركب جهل و خيالي علم و نامند ه" مظن" را
خالي كه بود خواهد ثاني عمل چون باشد, داشته هم عمل ا گر و باشد;
و نشود/ مترتب آن بر اخرويه فايدة و باشد معلوم چاشني و ذوق از
منفك تواند آن از است, علم الزم كه خشيت كه ايناست اين, شاهد
آورد; خÇودبيني و انÇانيت و بÇبرد را خشÇوع و خشÇيت بلكه شود
اصول و فقه يا حكمت به نقوش كه بسياري از است مشهود چنانكه
علمي چنين اين بلكه ساختهاند/ منقوش را خود سينة فنون, ساير يا
علم شأن كه حامل نه است انسان محمول باشد, نشده انسان حال  كه

ميكند/ حمل را كتابهايي كه است خر آن مثل :ë آية جمعه, سورة /1

بÇاشد; 1Gف×ار Öسا ÔلمÖحي ار م× حÖال لث مك مباركة: آية مصداق ميتواند و است
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او دربÇارة مباركه آية البته كه نكند عمل خود بهعلم كه بهخصوص

/3êêì بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /2 و 1

و ذوق صاحب براي الشان"1 حم دل اهل "علمهاي بود/ خواهد جاري
كÇه است عÇالمي بÇراي احÇمالشان"2 تÇن اهل "علمهاي است; حال

عقلي/ و حالي نه است خيالي علمش

نشÇر ,3 چ حÇلوا, و نÇان مÇثنوي نفيسي, سعيد مه مقد بهايي, شيخ فارسي آثار و اشعار كليات /3
/1ëê ص تهران, چكامه,

استوقال قيل سربهسر رسمي علم
حÇال3 نه حاصل تي كيفي آن از نه

است/ ه رسمي فنون و ه خيالي علوم براي

همانجا/ /ê

شقي4 ابليس تلبيس مابقي عÇاشقي عÇلم غير د و Öبن علم
است/ علم قسم دو براي



تتميمديگر
و علم بر خواب از جستن استدالل هنگام اينكه تا خواب فوايد بيان در

شخص خواب, مدلوالت ساير و Ç شأنه تعالي Ç حق رأفت و حكمت
نباشد زياد استدالل به حاجت و باشد بصيرت بر Öناظر

و تن ظاهر از است جان انصراف گذشت, چنانكه خواب بدانكه
انصراف وقت در و خود/ اصلي عالم بهسوي محر كه, و ا كه در قواي از
در جÇان ة يÇÇدان مÇراتب بهواسطة كه دماغي روح تن, ظاهر از جان
هنگام و بهباطن شوند ه متوج حيواني روح با د, بو منتشر تن ظاهر
بدن تمام ه, نفساني و ه بدني حركات به واسطة قوا و بهظاهر جان ه توج
در انتشار بهواسطة نيز دماغي روح و تحليل در رباطات و اعصاب و
مورث Öتحليل اين و ميپذيرد رقت و ميرود بهتحليل باطن و ظاهر

شدن/ خشك /1
الغري/ نزاري, /2

Öجفاف و هÔزال2 اين و است رباطات و اعصاب 1 فاف ج و تن الغري
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ناتواني/ و رنجوري /1
كوفتگي/ و خستگي /2

بهتبع به باطن, جان ه توج از بعد و ميشود مÔند كي2 و كالل1 مورث
و مÇيشوند جÇمع بÇاطن در نÇيز دمÇاغي روح و حيواني روح Öجان
ه توج به و ميكنند باطن بهسوي ه متوج بع, بالت هم را غريزي حرارت
نيك هضم, اربعة موارد در غذا هضم باطن, بهسوي غريزي حرارت
اخذ نيكي به غذا از را خود قسط بدن غذا, هضم نيكي در و ميشود

بخار/ جمع /3
نيكو/ /ê

ميرسد بدن همة به رطبه دة4 ي ج بخرة3 ا غذا, هضم نيكي در و ميكند

باليدگي/ /ë
كردن/ فربه /ì

نÇطفه تÇوليد و تسمين6 و ه5 تنمي ت قو و ميكند اعصاب ترطيب و
ميشود/ بيشتر

رطب بخار باطن, بهسوي حرارت ه توج در آنكه ديگر فايدة و
دمÇاغي روح مÇدد و مÇيشود مÇتصاعد دمÇاغ بهجانب قلب از جيد
حÇين تواند تا را, او آورد بهقوام و كند آن رقت جبران كه ميشود
بÇهواسÇطة خÇواب از قبل كه زيرا كند; باطن و بهظاهر وفا بيداري,
و قوا و ظاهر بهسوي ه توج از و مييابد رقت باطن, و ظاهر در انتشار

ميشود/ عاجز مدارك,
بÇهسوي غÇريزي حرارت ه توج هنگام در اينكه ديگر فايدة و

ميكند/ تفتيح باشد, شده واقع غذا مجاري در هاي سد ا گر باطن,
باشد, شده جمع باطن در غليظه رطوبت ا گر اينكه ديگر فايدة و
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گدازانيدن/ /1

مجراي از و كند ف تصر او در تواند بهتر دافعه ة قو تا ميكند ذابه1 ا
و شود ن متعف و نماند باطن در كه كند آنها دفع ابخره مجراي از و بول

شود/ عديده مرضهاي مورث
كÇمياب خÇون ا گر كه مهياست چون بلغم اينكه ديگر فايدة و
حÇرارت ه وجÇت هÇنگام در و شÇود بدن غذاي شده خون بدل شود,
شدن بدل صالحيت كه ميدهد نضج را بلغم و رطوبات باطن, بهسوي

رساند/ بهم خون از
باطن, بهسوي حرارت ه توج و خواب هنگام در اينكه ديگر و

ظروف/ /2
پر/ /3

ه توج بهواسطة باشد, مينموده دغدغه و باشد مÔمتلي3 مني وعية2 ا ا گر
اعصاب ا گر كه ميشود زيادتر دغدغه و بيشتر نطفه ت حد حرارت,
شود/ مندفع Öخيال ه توج بدون و بهجان دادن خبر بدون باشد, سست
خيال المسه, ة قو شود, زيادتر دغدغه چون باشد قوي اعصاب ا گر و
ÖيالÇخ بÇهواسÇطة جÇان و سازد مطلع را جان Öخيال و كند خبردار را

اذيت و نطفه دغدغه از كه شود حاصل احتالم و كند ر تصو صورتي
شود/ آسوده Öخيال

است, مÇوت نÇمونة كÇه آنÇجا از خÇواب ايÇنكه ديگÇر فايدة و
متنبه صريح, نص موافق است, صحيح اثر كه وجدان و ذوق بهطريق
رجعت و بعث و مردن اينكه به بيداري, و خواب از انسان ميشود

تعالي/ انشا¾اهللا سيأتي كما Ç است صحيح
بÇاعث آن, مÇنذر و ر بشÇم صÇادقه روياي آنكه ديگر فايدة و
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باشد/ ميتواند عذاب از خوف و آخرت بهسوي رغبت
نمود/ معلوم رويا به ميتوان را اشيا منافع و مضار آنكه ديگر و
وجÇدان و بهذوق صادقه روياي و خواب اينكه ديگر فايدة و
و ه ماد از د مجر و عالم اين به محيط عالمي وجود بر دارد تامه داللت
ثابت عالم آن اينكه بر دارد داللت و باشد مثال عالم آن آنكه لوازم
آن در آتي و ماضي از عالم اين موجودات جميع و است زايل غير و

جمعند/ عالم
دارد/ خيال د تجر بر داللت صادقه روياي اينكه ديگر فايدة و

جÇواز بÇر دارد داللت صÇادقه رويÇاي و خواب اينكه ديگر و

سرزمين/ 1/خا ك,

واحد/ عالم و واحد صعيد1 در آتيات, و ماضيات اجتماع
بهواسطة كرد معلوم توان وجدان و ذوق به اينكه ديگر فايدة و
رساالت و ات نبو خالفت و رساالت و ات نبو صحت صادقه روياي
ين لَّمكÔم تي اÔمَّ في انَّ فرمود: كه رسول(ص) حضرت فرمودة صدق و را

ميشنوند/ سخن و ميگويند سخن آنها با كه هستند كساني من امت ميان در /2

2/ ينث حدَّ Ôم
در چنانكه كه وجدان و بهذوق يافت توان اينكه ديگر فايدة و
است, مÇوجودات هÇمة مÇجمع كÇه محيط عالم آن به اتصال Öخواب
قÇواي ا گر كرد, پيدا عالم آن به اتصال هم بيداري در است ممكن
از جان انصراف بهواسطة خواب در چنانكه شوند; ضعيف حيوانيه
در و برآيÇد اتصال اين طلب در اينكه تا ميكنند پيدا ضعف آنها,

برآيد/ اتصال اين اسباب به جستن ل توس طلب



23 الناÄمين تنبيه

طريقة كند تصديق تواند صادقه روياي بهواسطة اينكه ديگر و
را/ آنها مجاهدات و رياضات صحت و را طريق اهل

تÇصديق صادقه, روياي بهواسطة ميتوان اينكه ديگر فايدة و
تن/ قواي و تن با او مغايرت و ه انساني لطيفة د بهتجر نمود

مÇثالي بÇدن بر صادقه روياي دارد داللت آنكه ديگر فايدة و
آن/ با حاد ات عين در طبيعي بدن با آن مغايرت و هركس براي

ه انساني لطيفة بهبقاي نمود تصديق ميتوان اينكه ديگر فايدة و
تن/ خرابي از بعد او ة خيالي جنود بقاي و

كه اخباري بهمضمون كرد تصديق ميتوان اينكه ديگر فايدة و

است/ وحي او روياي و مÆمن نظر و است وحي انبيا روياي /1

آنكÇه و حÇي/1 و ÔاهÇيÅ Ôر و ÆÇمن Ôالم Ôرأي و ÕيÇح و نبيا¾(ع) اال رÅيا فرمودند:
بود/ خواب در انبيا بعض وحي كه فرمودند

از است شده وارد آنچه به كرد تصديق توان اينكه ديگر فايدة
اينكه با ديگر بعضي تنعم و بعضي براي قبر عذاب و قبر مساÄالت

چيز/ همه از است بيخبر تن
و انبيا از بسياري براي كه كرد توان تصديق اينكه ديگر فايدة و

خÇط آنÇها روي GاهرÇظ كÇه آمÇده حاشيه در جمله چندين معظم مÆلف خطي نسخة در /2
كÇه است نيامده قسمتها اين نيز آن روي از شده استنساخ نسخة در و است شده  كشيده
در نÇيز اخÇير پارا گراف كردهاند/ حذف را جمالت اين محترم مÆلف خود ميشود معلوم
آنكÇه ديگر <فايدة عبارت: كه است ذ كر به الزم همچنين بود; نيامده شده استنساخ نسخة
بوده اخيار طريقة و رسيده اخبار در چنانكه خواب به كردن استخاره به نمود تصديق توان
ل او چاپ در ولي است نيامده شده استنساخ نسخة و مÆلف مرحوم خطي نسخة در است/>

است/ آمده آن, سوم و دوم چاپ و كتاب سنگي

شود/2 القا خلق با معاشرت و عبادت طريقة ميشود آنها اتباع





ل باباو
خواب داللت بيان در

مريد و قدير و عليم و حكيم صانعي وجود بر

عÇلوم چÇون بÇرهان و اسÇتدالل اين در گذشت چنانكه ا گرچه
از و معلوم با است مغاير و منفك Öمعلوم از علم بيان و نظر صاحبان
و آيات در است شده مظنه به تعبير كه گذشت سابق در علوم اينگونه
نÇيافته او از اثري وجدان به و نشده انسان حال Öعلم اين تا و اخبار
آخرت به او روي علم اين ا گر كه است اين نهايت ننامند, علمش
اسم و شود برداشته او از مظنه اسم و كشاند وجدان به باالخره باشد,

گذارند/ او بر علم
هر ÇÇ وجدان و شهود نه ÇÇ برهان و نظر مقام در كه ميگوييم پس
خود در را خواب ف تصر و تسلط و كند تأمل اندك كه ذيشعوري
كه شود مسلط خواب چنان اختيار به يا اختيار بدون كه كند مالحظه
و اعضا جميع و بگيرد انسان از را خيال مقام اختيار, و هوش بكلي
كه فوايدي آن و بازدارد داشت, بيداري در كه فاتي تصر از را آالت
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اين كه كند حكم البته نمايد, مالحظه ميشود مترتب خواب اين بر
مبدأ بلكه بود نخواهد غيرمختار و غيرشاعر Öطبيعت محض از خواب

بود/ خواهد مختار مريد قادر عليم حكيم خواب, اين
بر دارد داللت Öانسان جان از اختيار و اراده و شعور زوال Hايض و
بر ديگر مبدأ از بلكه نيست جان از اختيار و اراده و شعور اين اينكه
اينها از خالي اراده, و اختيار و شعور مبدأ البته و ميشود وارد جان
و وجدان نه است, نظر و برهان گفتم, چنانكه اينها لكن بود نخواهد
صحيح اثر و وجدان به كه را علم لكن است علم ا گرچه اين و اثر/
حاصل صحيح تقليد به و قطعي بهبرهان ا گرچه خوانند; مظنه نكشد,

شود/
طÇريقة چÇنانكه ÇÇ است نÇظر و بÇرهان يÇا عÇلم طريق بدانكه
ÇÇ است صحيح تقليد يا ÇÇ باشند فالسفه كه است فكر و بحث اصحاب
عيان و شهود و وجدان و ذوق يا ÇÇ برآنند ه الهي ملل پيروان چنانكه
علية طريقت تابعان طريقة كه كنند تعبير صحيح اثر به آن از كه است
تفسير نيست جايز فرمودند: كه مأثور خبر و است مرتضويه علوية
بÇهتقليد اشÇاره صريح نص صحيح; اثر يا صريح بهنص مگر قرآن
عيان و شهود يا وجداني ادرا ك به اشاره صحيح اثر و دارد صحيح
وÔه و ع Öم السَّ  لÖقي

ا Öوا ÕبÖلق Ôهل ك×ان Öن مل كÖري× ذل كذ×ل في انَّ مباركة: آية و است

فÇرا گÇوش حÇضور, بÇا آنÇانكه يÇا صÇاحبدالن بÇراي سÇخن ايÇن در :37 آيÇة ق, سورة /1
است/ اندرزي ميدارند,

است/ مرتبه دو بههمين اشاره 1, Õدâهي ش
"مÇعرفت حÇديث در امÇÇيرالمÆÇÇمنين(ع) حÇÇضرت ايÇÇنكه و



27 الناÄمين تنبيه

دباقر حمÇم االنÇوار, بالنوراني¹(بحار معرفتي جل و عز اهللا معرف¹ و جل و عز اهللا معرف¹ ¹ورانيبالن معرفتي /1
شا ك فهو ذلك عن قصر من و (/1 ص 1ê03ه / ق, بيروت, الوفا, مÆسس¹ ,2 چ ,2ì ج مجلسي,

رتاب/ Ôم
شككننده/ گمانكننده, /2

2 شا ك او بهنورانيت را من نشناسد كه هركس كه فرمود بالنورانيه"1

باشد/ شك به آنكه /3

و صريح بهنص چه من دانايي اينكه به دارد اشاره مÔرتاب3, و است
باشد علم مقام كه صحيح نظر و متقن بهبرهان چه و باشد صحيح تقليد
ه مظن از پستتر بلكه نگذرد مظنه از ÇÇ برهاني چه و تقليدي چه ÇÇ

افتادن/ شك به كردن, شك /ê

اين حضرت مقصود و باشد/ شك ارتياب4 و شك مقام در كه باشد
برهان همچنين و است يقين موجب صحيح تقليد ا گرچه كه است
و وجدان و حال بهمقام و ندارد تجاوز علم مقام از چون لكن متقن,
معلوم معلوم, با او مغايرت و ممكن او زوال نرسيده, عيان و شهود
از بسÇيارند واال است مÇرتاب و شا ك او كه فرمود حضرت است/
علم در ارتياب و شك هيچ كه برهان و نظر صاحبان و تقليد صاحبان
وجدان/ صاحبان از ثابتترند خود اعتقاد در بلكه نمييابد راه آنها





بابدوم
نمونة صادقه, روياي و موت نمونة خواب, بودن بيان در
رجعت و جحيم و نعيم و عقاب و ثواب و حساب و حشر

نياوريد? يادش به چرا آ گاهيد; نخست آفرينش از شما :ì2 آية واقعه, سورة /1

و 1/ ون Ôكَّر ذت ال× Öولف االÔولي× ¸ أ Öالنَّش ÔمÔت Öملع Öدقل و تعالي: و تبارك اهللا قال  كما

Ôب ذكÔي ال× دÄا الر انَّ الÖمÔطلب ÔدÖب ع بني ي×ا رسول(ص): حضرت فرمود چنانكه
ا م× و ونÔظقÖيت Öست ا كم× لتÔبÖعثÔنَّ و ونÔن×امت ا كم× وتÔنَّ Ôمتل [Hنبي] بالÖحق بعثني الذي و ÔهلÖها

عÇبدالمÇطلب, فÇرزندان اي :ìê ص Çيد, عبدالس عصام تصحيح صدوق, شيخ اعتقادات, /2
مبعوث حق به را من كه كسي به قسم و نميگويد دروغ خانوادهاش به پيشرو يك هيچگاه
و ميشويد بيدار چنانكه شد خواهيد مبعوث و ميخوابيد كه آنطور مرد خواهيد شما  كرد

بود/ نخواهد (جهنم) آتش يا بهشت جز جايي مرگ از بعد

ا نَّما و وتمÖال ¹ل زÖن مب Ôالنَّوم ا نَّما و هنÖب ال Ôان لÔقÖم× ق×ال و 2/ Õن×ار Öوا Õ¹َّنج اال Õدار وتمÖال دÖعب

و است مÇرگ مÇنزلة بÇه خÇواب كÇه گÇفت فÇرزندش به لقمان : ê2 ص ,7 ج بحاراالنوار, /3
است/ مرگ از بعد بپاخاستن منزلة به خواب, از بعد بيداري

قÇوله فÇي ÔرÇيÇش Ôا عÖني مÖال ا ه×ذ لÇي× ا و 3 وتمÖال دÖعب ثÖعبÖال ¹ل زÖن مب Ôالنَّوم دÖعب Ô¹ظÖقيÖال

بÖي ر ال× ¹Ç اع ×الس انَّ و Çقٌّ ح اهللا دÖع و انَّ Çوا ÔملÖعيل ÖمÇ ه Öي ل ع ن×ا ÖرثÖعا كÇل كذ× و تعالي:
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خÇدا وعÇدة كÇه بدانند تا كرديم آ گاه حالشان به را مردم بدينسان :21 آية كهف, سورة /1
نيست/ ترديدي قيامت در و است راست

ا/1 فيه×

نَّك 

اÇ ب ¹ف رÖعÇ م ذ×ا ÖنÔك و الم: عليهالس Ç ادق الص عن فيمصباحالشريعه و

و ه رâديÖق ت و اهللا مÖكÔحب
 

× الا كونÔك Ôس و كك×ات رح Öنم ¾ Öي ش علي× Ôر دÖقت ال× Õفâعي ض Õز ع×اج

يهف ب×اه تÖن  Öاال الي يلب السَّ Ôد جت ال× ي الَّذ ت ÖومÖال علي به×ا لَّ دت Öاس و ت ÖومÖال اخÔو م Öالنَّو انَّ

حسÇن شÇرح و تÇرجÇمه جÇعفرصÇادق(ع), امÇام حضرت الحقيق¹, مفتاح و ريع¹ الش مصباح /2
Ç 181 صÇص ,13ì0 تهران, ايران, فلسفة و حكمت اسالمي انجمن انتشارات مصطفوي,
خود سكون و حركات از يك هيچ بر كه ي حد به هستي ضعيف و ناتوان تو بدانكه : 182
خواب است/ مرگ برادر Öخواب بدانكه و وي تقدير و خداوند حكم به مگر نداري قدرتي
صالحي و خير تا نيست آن از بازگشتي راه و ندارد بيداري كه مرگي بدان, مرگ بر دليلي را

رساني/ انجام به شده فوت تو از  كه

2/ كÖنع ف×ات ا م× الح Öصا الي× وعÔج الر و
اصÇلي عالم به است جان ه توج گذشت, چنانكه خواب بدانكه
حيواني روح ه توج و بهباطن دماغي نفساني روح ه توج بهسبب خود
غريزي حرارت ه توج و است قلبي روح مركب كه خون ه توج و قلبي
جÇان وقت ايÇن در كÇه باطن بهسوي دماغي روح ه توج به متابعت
مÇدارك و بÇه قÇوا اشÇتغال عدم و تن بهظاهر اشتغال عدم بهواسطة
از لكن ميشود; خود اصلي عالم به ه متوج و مييابد فرصت ظاهره
است, خواسته تن زندان بهواسطة را جان تكميل حكيم, قادر كه آنجا
جان عالقة از قدري و است نخواسته تن از را جان عالقة قطع بكلي
باال عالم از را جان كه شود باعث عالقه ة بقي همان كه ميگذارد باقي
است جÇان ه توج همين هم, مردن و دهد/ عود بهبدن نموده جذب
در اغلب, در چنانكه و تن از بالكليه عالقة قطع با لكن باال, بهعالم
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ميمانند; باز حركت و ادرا ك كار از مدارك و قوا همة خواب ل او
باز ادرا ك از مشاعر تمامي عالم, اين از جان انتقال ل او در همچنين
مÇيكند رجÇوع جان Öاغلب در زماني اندك از بعد چنانكه و ميماند
همچنين كاذبه; روياي يا صادقه روياي به ميكند ادرا ك و بهمدارك
و مÇدارك بÇه ميكند رجوع موت غشي از صحو از بعد انسان جان
و خير از است او مدارك و حال شايستة كه را آنچه ميكند مشاهده
و مدارك از شدن باخبر و خواب ل او در بيخبري حال همين و / شر
و است/ احيا و ماته ا نفخة صحت دليل و آيه تي, مد از بعد ادرا ك
بشري مدارك و طبيعي بهتن جان ميكند رجوع بيداري در چنانكه
از بÇيداري از بÇعد جÇان كردن رجوع در نيست استبعاد هيچ ظاهر,
فÇلسفي كه رجوعي چنان نه ظاهري; طبيعي بهمدارك مرگ خواب
بعد جان كه است اين او ر تصو الزمة كه ميكند انكار و ميكند ر تصو
بÇلكه است مÇحال اين و شود ه بالقو و برگردد شده بالفعل آنكه از
به تواند كه است قدرت و كمال روي از مÔلكي تن بهسوي جان رجوع
صاحبان كه دهد نمايش طبيعي بهصورت را خود و درآيد لباس هر
كه شده وارد جهت اين از و را/ او كنند ادرا ك توانند طبيعي مدارك
كافر و [است]/ كامل كافر براي از يا كامل مÆمن براي از دنيا به رجوع
كامل مÆمن قدرت باب از بلكه است او خود قدرت بابت از نه  كامل

دهد/ نمايش صورت آن به تواند را او كه است





بابسوم
عالم اين سواي ديگر عالمي بر صادقه روياي و خواب داللت بيان در
غيرزايل و ثابت و است ه ماد عاليق و ه ماد از د مجر Öعالم آن كه طبع
عالم اين موجودات ر و Ôص كه حيثيتي به عالم اين به است محيط و است

آينده چه و گذشته چه است, ثبت عالم آن در

وضيع كافر, و مÆمن هست; همه كس براي ديدن خواب بدانكه
است, احالم اضغاث از كه كاذبه روياي و كبير/ و صغير شريف, و
از بسياري بر صادقه روياي اما باشد/ داشته نتواند چيز هيچ بر داللت
كÇه دارد; داللت است شده وارد ره مطه شريعت در كه ه ديني عقايد
كه باشد ذوياالجنحه رة  د قتÔم مالÄكة عالم كه مثال عالم آنها منجملة
ما اخبار در و است شده تعبير "جابلسا" و "جابلقا" به اقدمين ميانة در
شهرند; دو اينها فرمودهاند: كه است شده تقرير نيز اسمها بههمين

1ê1ëه / ق, االسÇالميه, المÇعارف مÆÇسس¹ ,ì ج بÇحرانÇي, هÇاشم سÇيد المÇعاجز, مÇدين¹ /1
بالمغرب/ واحد¸ و بالمشرق واحد¸ مدينتان, هما ص27 :

را يك هÇر كÇه مÇغرب1 طÇرف در يكÇي و مشرق طرف در يكي
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است/ دروازه هزار چندين
اقدمين آن از كه برزخ عالم بر صادقه روياي دارد داللت Hايض و
تقرير اسم همين به ره مطه شريعت در و كردهاند تعبير "هورقوليا" به
روي از عبور و دنيا نار و دنيا تجن و برازخ و عقبات و است شده
است/ برزخ همين از كنايه است, شده وارد كه اسما اين غير و دوزخ
بÇلكه نÇبيند خÇواب كÇه است كس كÇم كÇه شÇود دانسÇته بÇÇايد
و نÇيستند ديÇدن خواب از خالي خود, اوقات اغلب در اغلبالناس
بوده شده واقع كه ميشود معلوم يا ميشود واقع بعد آنها خواب اغلب
بÇر كÇرد حÇمل نÇميتوان را اغÇلبي امÇر ايÇن و ديÇده خÇواب  كÇÇه
باشد; فاق ات محض واقع, با شدن موافق كه له متخي صورتبافيهاي
موجودات جميع صور كه باشد بايد عالمي اينكه از مگر نيست بلكه
منقوش و موجود عالم آن در ÇÇ حاليه و گذشته و آينده ÇÇ عالم اين
خيالي چشم و خيال با عالم آن در بهخيال رجعت از بعد جان كه باشد
از بعضي و باشد ميكرده گردش ه خيالي مدارك ساير و خيالي گوش و
بÇعض چÇنانكه بعينه; يا كند مشاهده عالم آن در را عالم اين وقايع
خوابها بيشتر كه مناسبات و امثال به يا ميشود; واقع بعينه خوابها
از جÇهتي بÇهمناسبت, چÇون و است/ بهتعبير محتاج كه است چنان
چÇيز هÇر در مÇناسبت وجوه و ميشود ديده واقع آن مرÄي جهات
است اين اذهان از بعيد بعضي و اذهان به قريب بعضي است, بسيار
اين بلكه درآورد, قانون به و نمود ضبط نميتوان را تعبير علم  كه
شنيدن از بعد كه ميخواهد صحيح انتقال و صاÄب حدس را تعبير علم
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كارها/ شغل: جمع /1

شÇغال1, ا و مÇعاشرين و مكان و شخص و وقت مالحظة با خواب,
و خارج; در است آن مناسب آنچه به خواب صورت از شود منتقل
تعبير براي درستي ميزان معبرين از هيچيك كه است جهت اين از
تعبير وجه, چندين به او مناسبات اندازة به را چيزي هر بلكه ننوشته,
بهنظر ا گر يا نياوردهاند بهنظر يا را ه خفي مناسبات بعض و نوشتهاند
ذ كري ميشود, ديده خواب در مناسبات آن به كمتر چون آوردهاند

نكردهاند/ تعبيرنامهها در مناسبات آن از
از و آن تصديق بر خلق مفطورند صادقه, روياي اينكه Âمجم
و برميآيد آن تعبير پي در بيند, خوابي هركس كه است جهت اين
صادقه; روياي است انسان نوع بني مسلم و ميجويد تعبير معبرين از

ستيزه كننده/ /2

يا نبيند خواب هيچ كه مزاجي بلغمي يا مسفسط مÔكابر2 معاند مگر
سخن و ندارد حكم نادر و نادر دو اين و نماند خاطرش در بيند, ا گر
آن برهان صادقه روياي و ميبيند صادقه روياي كه است كسي با ما
تعبيرش يا خواب صورت و ميبيند خواب كه كسي پس است/  كس
مرÄي Öادرا ك اين كه كند رجوع خود وجدان به بايد ميشود, واقع بعد

بوييدني/ /3

باشد; نبايد تن مدارك به ملموس يا مذوق يا مشموم3 يا مسموع يا
است مÇدركات از دور كÇه است محلي در تن مدارك و تن كه زيرا
و زماني اتحاد تن, با را تن مدارك مدركات و مكان و زمان بهحسب
ده يا بعد روز ده مدركات اين اينكه حال و است الزم مكاني قرب
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خواهد دور فرسخ صد يا دور فرسخ ده و شد خواهد واقع بعد سال
در آنÇچه كه است بيخبر چنان تن مدارك و تن اينكه حال و بود
شود بايد منتقل اينجا از پس كرد; نتواند ادرا ك باشد, حاضر او پيش
مكان و زمان از خارج و باشد ه ماد عالم از خارج بايد عالم اين  كه
هم با ماضي و آتي باشد, ه ماد و مكان و زمان گرفتار ا گر كه باشد
بايد اينجا از و نشود ادرا ك هم با قريب و بعيد و شود نتواند جمع
و مكان و زمان از د مجر مدركات ادرا ك كه مداركي كه شود منتقل
به بايد باشد, ي ماد ا گر كه باشد ي ماد نميتواند نمايد, ه ماد از د مجر
و خيال بايد پس باشد; ه ماد از د مجر بايد پس كند; ادرا ك ه ماد ط توس

است/ بدان بويها درك كه بيني حس /1

و ه ادÇم از باشد د مجر خيالي لمس, و 1 م ش و ذوق و گوش و چشم
ميشود/ بيان بعد باب در كه مكان و زمان



بابچهارم
خيال باطنية قواي و خيال د تجر بر صادقه روياي داللت بيان در

ه خيالي قواي و خيال كه اينند بر فالسفه و اÄين مش معظم بدانكه
و دهريين; و ين طبيعي مثل ندارند, د تجر و دماغ بطون در دارند حلول
كه ÇÇ نداشت ه علمي ملكة هركس كه ميگويند كه است جهت اين از
چون ميشود, معدوم به كلي مردن به ÇÇ نبود او براي از د مجر عقل
از و ميگويند, را اين كس همه براي از ين طبيعي چنانكه صحرا;  گياه
عالم كه مثال عالم به ميدانند, منطبع را ه يÇÄجز مدارك كه جهت اين
را جزÄيات و باشند ه يÇÄجز مدارك صاحب كه ÇÇ باشد ره متقد مالÄكة
و جن عالم دارند انكار همچنين و نيستند قاÄل ÇÇ كنند توانند ادرا ك
انكار جزÄيت بهنحو جزÄيات به را خدا علم جهت اين از و را شياطين
جزÄيات همة به است عالم ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ خداوند ميگويند و دارند
ايÇن از اين و فرد در منحصره كلية صور به بلكه جزÄيت به نحو نه
خيالي علم كه پندارند و پندارند ما خيالي علم مثل را خدا علم كه است
از غافلند و است محل در منطبع كه است ه يÇÄجز بهصور ات, يÇÄبهجز
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بهدست و داده قرار خود بزرگ آية را انسان نفس منان خداوند اينكه
را آيه اين علم و كنند ادرا ك را يه Ðذواال آيه, اين از كه سپرده انسان
ات يÄبهجز دارد علم انسان جان كه زيرا دهند; قرار الهي علم مرآت
خÇيال در حÇاصلة بÇهصورت كه خيالي علم بهنحو نه خود, مملكت
به است او علم او مملكت جزÇÄيات از جزÄي هر وجود بلكه باشد,
ات Çم×و× السَّ فÇي ¹Çاي × Öن م Öنياك و مÇباركه: آية و حضوري علم بهنحو آنها

آن بÇر كÇه است زمÇين و آسÇمانها در نشÇانههايي بسÇيار چÇه :10ë آية يوسف, سورة /1
برميتابند/ رخ آن از و ميگذرند

را خود كه است اينها دربارة 1, ونÔض عر Ôم نÖها ع ÖمÔه و عليÖه×ا ون ر Ôمي ض Öر Öاال و
ÇÇ حÇق سÇراپÇانماي آية اين از پس, پندارند/ خواص از و علم اهل
و علم جمله Öن م كه نمود ر تصو را حق صفات جمله بايد ÇÇ تعالي شأنه
بÇهجمله حÇقتعالي علم كه باشد ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق ارادة و قدرت
مÇملكت مÇوجودات جÇمله به باشد نفس علم مثل عالم, موجودات
قدرت همچنين و خود ة ذهني صور به باشد نفس علم مثل بلكه خود,
بلكه جوارح, و اعضا بر باشد انسان نفس قدرت مثل بايد حقتعالي
ÇÇ حÇق ارادة همچنين و خود ذهنية ور Ôص بر بلكه مدارك, و قوا بر

مÇيگويد كÇه است ايÇن فÇرمانش بيافريند, را چيزي بخواهد چون آية82 : ي×س, سورة /2
ميشود/ موجود پس شو; موجود

2, ÔونÔكيÇف ÖنÇÔك Ôهل ل ÖوÔقي Öنا HÃÖي ش اد ار× اذ×ا كه: نفس ارادة چون ÇÇ تعالي شأنه
ة ذهني صور به نسبت بلكه مدارك, و قوا و جوارح و اعضا به نسبت
نفس ة ربوبي صفات از بايد را ه بوبي Ôر صفات ساير همچنين و خود;
است, ربوبيت صفات عمدة كه را توحيد و نمود ادرا ك تن به نسبت

نمود/ ر تصو بايد او سعة و جنود كثرت با نفس توحيد از
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,1339 تÇهران, ار, زو خÇوانسÇاري, سÇهيلي احمد اهتمام به نيشابوري, عطار خسرونامه, /1
اختالف)/ 97(با بيت

هزاري چندين ولي چيزي يك تو
نÇداري1 روشنتر خويش از دليل

و صادقه; روياي است نفوس مسلم و فطري كه ميگوييم پس
و بÇهمشاهده مگÇر نيست صادقه روياي كه سابق باب از شد معلوم
و ديگر/ عالم در را آتيه مكنونات صور ة خيالي قواي و خيال ادرا ك
تا طبع عالم بر باشد محيط و د مجر بايد عالم آن كه شد معلوم هم اين
باشد, ي ماد عالم آن ا گر كه باشد جمع آن در آينده و گذشته تواند
هم با آن در گذشته و آينده تواند كه باشد نتواند عه س آن را ي ماد عالم
ه, ماد و طبع عالم نات كوÔم كه است مشهود اينكه عالوهبر شوند/ جمع
چÇون و نشÇوند جÇمع هم با آن از جزو دو كه است الوجود د متجد
پس نمايد, مدر ك ادرا ك ك مدر تا باشد سنخ مÔدر ك با بايد ك درÔم

باشد/ ه ماد از د مجر است, مثال عالم صور مدرك كه خيال بايد
ط بهتوس بايد او فعل باشد ي ماد خيال ا گر اينكه ديگر وجه و
است ه ياليÇخ مÇدارك محل كه تن كه است مشهود اين و باشد ه ماد

موعÇمس و مرÄي كه است واقع زماني در و افتاده مكاني در بيخبر
مÇيشود/ واقع بعد زمانهاي و است دور آن, از بعيده مسافتهاي
دور او مكان و زمان كه را چيزي تواند كه باشد د مجر خيال بايد پس

نمايد/ ادرا ك است,
با تا است ه ماد به آنها تعلق كه ظاهره مدارك اينكه ديگر وجه
شروط ساير و باشند نداشته مكاني قرب و زماني اتحاد خود مدر ك
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بÇايد بودي, ي ماد هم خيال ا گر نتوانند; ادرا ك نيايد, عمل به آنها
خود/ مدركات با ميبود چنين



بابپنجم
ماضيات اجتماع جواز بر صادقه روياي داللت بيان در

واحد صعيد در آتيات و

اعتقاد ÇÇ ين يمل بعض و ين طبيعي بعض چون ÇÇ را حكما بدانكه
را زمين روي اين و ميباشند ه غيرمتناهي بشريه, نفوس كه است اين
اينكه فرض بر و ندارد را غيرمتناهي گنجايش دهند, وسعت هرچه
ÇÇ است ين يمل از بيشتري اعتقاد چنانكه ÇÇ باشند متناهي ه بشري نفوس
دهÇند, وسعت هرچه را زمين روي كه بود خواهد آنقدر آنها عدد
اينكه عالوهبر داشت; نخواهد را نفوس همه اين اجتماع  گنجايش
عنصري زمين روي كه ميشوند داده تلطيف مردن به بشريه نفوس
هست ديگر عالمي كه شد معلوم چون و كنند; مكان و مقام نتوانند را
از وسيعتر و يات ماد از لطيفتر و ه ماد از د مجر كه عالم اين سواي
آسان هستند, مجتمع آن در آتي و ماضي كه تي بهحيثي است عالم اين
ات الذÇب د تجدÇم زمÇان, ايÇنكه عالوهبر مطلب; اين تصديق ميشود
ايÇن اعتقاد را جمعي ا گرچه دند, متجد Öزمان بهتبع Öزمانيات و است
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چون ات بالذ د متجد و است ذاتي زمان چون زمانيات, د تجد كه است
مÇعلوم صÇادقه رويÇاي به و نشوند/ جمع هم با الحق و سابق زمان
آن در شد, خواهد بعد سال ده آنچه كه ميشود مشهود بلكه ميشود

نمود/ ادرا ك توان عالم



بابششم
رساالت و ات نبو ت صح بر صادقه روياي داللت بيان در

اوليا(ع) و انبيا(ع) مقال صدق و

روياي بودن باب در است شده وارد اختالف به اخبار بدانكه
جÇناب از اخÇبار بÇعض در كÇه زيÇرا ت; بوÇن اجزا¾ از جزÄي صادقه
چگونه كه احالم در ل مفض اي كن فكر فرمود: كه است صادق(ع)
صادق است كرده ممزوج پس خوابها; در است كرده تدبير خداوند
انÇبيا هÇمه مÇردم ميبود, صادق همه ا گر كه آنها; به كاذب را آنها
مÇترتب خواب بر منفعت هيچ ميبود, كاذب همه ا گر و ميبودند
رويÇاي كÇه است بسÇيار اخÇبار در و مÇيبود/ بيفايده بلكه نميشد
ديگر اخبار در و ت/ نبو از جز¾ هفتاد از است جزÄي مÆمن, از صادقه
و ت/ نبو جز¾ شصت از است جزو يك صادقه, روياي كه است وارد
اخبار در و ت/ نبو از جزو پنجاه از است جزو يك ديگر اخبار در
خÇبري در و ت/ نبو از جزو شش و چهل از است جزو يك ديگر
Öن م ÖمÔهÖن م و ̧ النبÔوَّ ¾ا اجÖز× Öن م ¾ ÖزÔج عينÖب س Öنم Õ¾ ÖزÔج Ôي×اه ÖÅ Ôر و نم ÖÆÔمÖال Ôأي ر كه: است
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است ت نبو جز¾ هفتاد از جز¾ يك وي روياي و مÆمن رأي : ììص ,ìê ج بحاراالنوار, /1
جز¾/ سه بر آنها از بعضي و

عطا يا ت نبو اجزا¾ از جز¾ سه بر ميشود عطا يعني 1 ÖلثÔالث علي يÔعÖطي
عÇلي Ôي×اه ÖÅ Ôر و نم ÖÆÔمÖال Ôأي ر ديگر: خبر در و ت/ نبو يك سه بر ميشود

است/ ت نبو اجزا¾ از جز¾ هفتاد وي روياي و مÆمن رأي /2

است اين از اخبار اختالف همه اين وجه و 2/ ̧ النبÔوَّ ¾ا اجÖز× من ¾ ÖزÔج عينÖب س
بيست و صد است, شده ذ كر بسيار اخبار در چنانكه ت نبو مراتب  كه
به اشاره اينها و است هزار صد يا هزار بيست و صد يا هزار چهار و
به گاهي و جزو هفتاد به را امهات گاهي و است ت نبو لطايف امهات
كنند تعبير جزو شش و چهل به گاهي و پنجاه به گاهي و جزو شصت
مراتب از اينها تمام و ت نبو مراتب امهات به است اشاره همه اينها و
نور به درگرفته او, ة خيالي مدارك Öوقت نبي تا كه چون است; ملكوت
ت نبو روح چون و نشود حاصل او براي ت نبو مرتبة نشود, ملكوت
نÇبي آن ت بوÇن مÇرتبة اليق كه است واليت از مرتبهاي Äي نبي هر
و صد يا هزار چهار و بيست و صد انبيا(ع) كه است شده وارد است,
وارد عدد همين به اوليا(ع) همچنين و بوده هزار صد يا هزار بيست
بيست و صد و نبي هزار چهار و بيست و صد اخبار, بعض در كه شده
به واليت امهات به اشاره جهت به است شده ذ كر ولي هزار چهار و

ت/ نبو امهات عدد
است, ه يÇاله ة لكوتيÇم شجرة از كه واليت پيوند لطيفة چون و
و مÇيشود واقع ملكوت سرحد در كس آن برسد, هركس بهوجود
بههم ملكوتيت, او ة خيالي مدارك فيالجمله پيوند, آن ت قو بهاندازة
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انداختن/ /1

و قذف1 به او, رأي ه, خيالي مدارك ملكوتÇيت اندازة به و ميرساند
مÇدارك ملكوتيت واسطة به مÆمن همچنين و ميشود/ ملÇك الهام
و ميرساند بههم بهتر و زودتر خواب در بهملكوت اتصال او, ة خيالي
ت قو ت نبو اجزا¾ به او نسبت واليت, پيوند ضعف و ت قو اندازة به

ميكند/ پيدا ضعف و
يك او, صادق خواب و او رأي يكي, از كه است صحيح پس
از جÇزو يك ديگÇر, كسÇي از و ميشود ت نبو جزو هفتاد از جزو
ديگر, كسي از و جزو پنجاه از جزو يك ديگري, از و جزو شصت
اجÇزا¾ از جÇزو هفتاد ديگري از و جزو شش و چهل از جزو يك
ت نبو اجزا¾ از جزو سه ديگري, از و ميشود او روياي و رأي ت, نبو
و مÇالÄكه تكÇلم به كه آنها البته و ميشود/ ت نبو اجزا¾ يك سه يا
خواهد ت نبو اجزا¾ ثلث آنها, روياي و آنها رأي متنعماند, تحديث
نبيَّ ال× ãريÖهظ م صق گفت: كه است مأثور مشايخ بعض از چنانكه بود;

نشكست/ را من كمر قدرتش و پيامبري هيچ /2
ميشود/ گفته حديث و سخن آنها با كه هستند كساني من امت ميان در /3

از بÇعد ت بوÇن ا گرچه يعني ;3 ينث حدَّ Ôم ين لَّمكÔم تي اÔمَّ في انَّ 2 Ôه ÔرÖب ج و بعÖدي
رسÇالت تÇالي كÇه ملÇك تحديث و تكليم لكن منقطع ت, نبو خاتم
تÇالي مÇلك, تÇحديث و تكÇليم اينكه جهت از و است باقي است,
رسالت(ص) حضرت فرمود است, ت نبو از باالتر كه است رسالت

انÇبياي از مÇن امت عÇلما¾ : ìص بÇيتا, قÇم, مÇهر, ابÇطحي, تصحيح مفيد, شيخ المزار, /ê
برترند/ بنياسراÄيل

تÇحديث بÇه كه آنها يعني ;4 يلÄا ر× Öسا بني انÖبي×ا¾ Öن م ÔلضÖفا تي اÔمَّ Ô¾ا عÔلم×  كه:
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تÇالي مÇرتبة آنÇها كÇه بنياسراÄيل انبيا¾ از افضلند سرافرازند, ملك
ت نبو مرتبة اينها و باطناند و ظاهر ميانة جامع يعني دارند; رسالت

نتوانند/ حفظ بهنيكي را ظاهر كه دارند
بيداري; يا خواب در بهملكوت اتصال مگر نيست ت نبو چون و
كند تأمل اندك بايد باشد, بوده صادقه روياي او براي از كه كسي پس
اين به محيط كه عالمي به اتصال به مگر نيست من روياي اين  كه
كه شود جمع عالم آن در بايد عالم, اين موجودات ر صو و است عالم
آن اهل از يا كرد, مشاهده عالم آن در توان را بعد سال ده يا روز ده
ÇÇ باشد گرفته صفا او ة خيالي مدارك كسي ا گر پس شنيد/ توان عالم
يا خواب در بايد ÇÇ رياضت و مجاهده به يا فطرت اصل بهحسب چه
آن به اتصال تواند كند, پيدا ضعفي اندك ظاهره, مدارك كه بيداري
و بشÇنود را آواز و كÇند مشاهده را گذشته و آينده و كند پيدا عالم
ت نبو و بشنود عالم آن اهل از مگو يا بگو چنين و مكن يا كن چنين
يا بگو و مكن يا بكن كه گفتن و شنيدن اين و ديدن اين مگر نيست

مگو/
در ت بوÇن و رسÇالت نÇمونة چÇون صادقه روياي صاحب پس
وجدان و ذوق به رسالت و ت نبو صحت تصديق مييابد, خود وجود
حكم تصديق اين بلكه ندارد ه مظن حكم تصديق, اين و نمايد تواند
عÇلي(ع) مÇعرفت چÇÇون نÇÇيابد; راه آن در شك و دارد را شÇÇهود
چون كه برهان, و نظر بهخالف نيابد, راه آن در شك كه ¹بالنوراني
هزار ا گر كه نورانيت, به نه برهان و نظر به است علي(ع) شناسايي
صادقه روياي از و است/ مÔرتاب و شا ك حكم در باشد, داشته برهان
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كه است ممكن غيرانبيا(ع) كه نمود ادرا ك ميتوان وجدان و ذوق به
اهل مشاهدة و بشنوند عالم آن اهل از و كنند پيدا عالم آن به اتصال
به ينث حدَّ Ôم ين لَّمكÔيمت فياÔمَّ انَّ شريف: حديث تصديق تا نمايند عالم آن

نمايد/ وجدان و ذوق





بابهفتم
و رياضات و عبادات فايدة و ت صح بر صادقه روياي داللت بيان در
ايÇن تا آدم(ع) زمان از واالمقام عرفاي و اعالم علما¾ كه مجاهدات
توعيد و تخويف آن برخالف و مينمودهاند ترغيب و تحريص زمان
بر را مردم و منظور را شيوه اين اÄمه(ع) مشايخ بعدهم, Öنم و داشتهاند

نمود ميخواهند تشويق و ترغيب مجاهدات, و عبادات

ه حيواني قواي كه است اين رياضات و عبادات همة فايدة بدانكه
را آنها كه تي قو بهواسطة و گيرد ت قو باطنه مدارك و شود ضعيف
ين روحاني اوصاف به متصف و يافته بهملكوت اتصال شود, حاصل
شنيدنيها و بيند ديدنيها است, آخرت دار كه ملكوت از و  گشته
و آسوده است, خيال صدمات آنها تمام كه دنيا متاعب از و شنود
فÇي ¹اح

×الر ÔتÖع ض و اني فرمود: قدسي حديث در چنانكه گردد; راحت

كÇي پس مÇيجويند; را آن دنيا در مردم ولي نهادهام, آخرت در را راحتي و آسايش من /1
بيابند? را آن ميتوانند

معلوم صادقه روياي از و نه×ا/1 Öو Ôد جي تي× مف نÖي×ا الد في يطÖلÔبÔونه×ا Ôاس×الن و ̧ ر خ× Öاال
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ت وÇق باطنه مدارك شود, ضعيف ظاهره مدارك هرگاه كه ميشود
بهملكوت گيرند توانند اتصال باطنه, مدارك گرفتن ت قو به و  گيرند
كه است معلوم هم اين و اوست/ جنود و انساني نفس اصلي عالم  كه
باشد گرفتن روزه بدون يا گرفتن روزه به غذا تقليل كه ه قالبي عبادات
و ظاهري تطهير و ÇÇ شب آخر ثلث Âاق ÇÇ بودن بيدار را شبها و
و واجب قÇدر صÇوري, اموال از و نمودن ث د ح و خبث از باطني
ايÇنها تÇمام رفتن, حج به و كردن جهاد و كردن بيرون را مستحب
نÇفساني خÇواهشهÇاي و تن قواي و ظاهره مدارك ضعف مورث
نفس ا گر كه نباشد اينها در نفس مداخلة اينكه بهشرط لكن است;
برد; نخواهد اينها از بهرهاي ه البت برد, به كار اينها در را خود غرض
نفس غرض يا شود سبب دو هر نفس غرض و الهي امر ا گر كه زيرا
كه نخواهد و است غيور خداوند كه آنجا از را, اينها شود سبب تنها
صاحبش به را عمل اين باشد, شريك Öغير كنند, او براي كه را عملي

نمايند/ عمل آن رهين را صاحبش بلكه كنند رد
واليت وصلة بدون كه ه قالبي اعمال كه شود دانسته بايد هم اين و
قÇواي و حÇواس و محسوساتانÇد آنها تمام چون شود, آورده بجا
از كÇه مÇيشود كÇم مÇيباشد, مÇدخليت آنها در را ه حيواني و ظاهره
و نماز باب در رضا(ع) جناب چنانكه باشد; خالي نفساني اغراض
بÇيان مÇبسوطي حÇديث در عÇديده, وجÇوه آن, در نفساني اغراض
كه است اين ميبرد, به كار نفس كه غرض ل او كه زيرا فرمودهاند;

مرضي يا شود حاصل من براي خدا قرب كه آورم بجا را عمل اين
آن لكن است, شده ذ كر اخبار در ا گرچه رضا و قرب اين و باشم/ خدا
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حاصل كه است قربي آن نيت, براي كردهاند ذ كر اخبار در كه قربي
كه قربي آن نه گردد, حاضر پادشاه و محبوب خدمت باعث و باشد
شود سبب محبوب اشتياق آنكه يا دهد, قرار خود غرض را او نفس,
ايÇن به نفس التفات بدون محبوب, بهسوي را انسان جستن ب تقر
اينكه نه شود, عبادت و خدمت سبب اشتياق اين و جستن; ب تقر
Hمطلق عبادت, در كه زيرا دهد; قرار خود غرض را قرب اين نفس,
آن در نفس انتفاع ا گر كه نفس; انتفاع نه است شرط نفس از خلع
خدا قرب به انتفاع, آن ا گرچه است باطل عبادت آن باشد, منظور
چÇون حق رضاي طلب كه چرا خدا; پيش در بودن مرضي يا باشد
نفس انتفاع دهد, قرار غرض را او نفس, ا گر كه است حق قرب طلب
كه كن نظر شد/ خواهد بيرون عبادت عنوان از و باشد منظور آن, در
در كÇه كردهاند ذ كر وقف باب در Ç عليهم اهللا رضوان Ç كرام فقها¾
نفس انتفاع ا گر كه نباشد منظور آن, در واقف نفس انتفاع بايد وقف
نفس بر وقف عنوان و بود خواهد باطل وقف باشد, منظور آن, در
نيت عبادت, در و است عبادات جملة از وقف كه زيرا شد; خواهد
و عبادت عنوان از شود, منظور نفس انتفاع چون و است شرط قربت

بود/ خواهد بيرون قربت
كه است اين است, عاميانه اغراض كه اغراض از ثاني مرتبة و
و اثÇمار و انهار و قصور و حور و جهنم از نجات يا بهشت دخول
چنين و نماز چنين اين و سازد منظور را اخروي نعيم ساير و اشجار
عÇمل اين لكن بود, خواهد مافيالذمه قط ÖسÔم بهظاهر ا گرچه عمل,
كه زيرا اخروي; نه و دنيوي نه ÇÇ شد نخواهد مترتب آن بر فايدهاي
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پÇيش كه قربتي قصد چنان نيست, او براي قربت قصد شخص اين
عملي چنين صحت در Ç عليهم رضواناهللا Ç فقها از بعضي و  گذشت/
مذمت را عمل اين صاحب و عمل اين هم اخبار در و كردهاند اشكال
عبيد عمل باشد, آتش خوف از كه عمل كه كردهاند تنقيص و نموده

اجير/ جمع /1

به كه است آن احرار عمل و است اÔجرا¾1 عمل بهشت, براي و است
است: شده گفته و باشد موال رضاي جهت

بÇين قصورش ميخواهد, حور تو از زاهد الهي
بين شعورش يارب, درت از ميگريزد جنت به
نظر در دنيا جهات از جهتي كه است اين اغراض, از ثالثه مرتبة
و مال حفظ و صحت و امنيت و ثروت و غنا مثل باشد; عبادتكننده
حصر از كه دنيا جهات از اينها غير و رفعت و منصب و جاه و نعمت

است/ غيرمقبول البته عبادت اين و است بيرون
و دهÇد جلوه خلق بر بخواهد را خود كه است اين رابعه مرتبة

ريا/ /2

و گويند مÔراÄا¸2 را اين كه نمايد وانمود نيك نظرها در را خود عمل
عمل/ اين بهبطالن نمودهاند تصريح Ç عليهم رضواناهللا Ç كرام فقها¾

ر ذكÇم , مÇولي× خÇواهÇان و است مÇخنث آخÇرت, خواهÇان و است مÆنث دنيا, خواهان /3
است/

ايÇن براي ,3 Õكَّر ذ Ôم لي× ÖومÖال Ôبطال و Õنَّثخ Ôم قÖبي× ÔعÖال Ôبطال و Õنَّث Æ Ôم نÖي×ا الد Ôبال ×Çط
زنهÇا چÇون كه است اين فكرش تمام دنيا, جهات طالب كه است
مرتبة نظرها; در خود جلوة براي دهد آرايش و زينت را خود عمل
رضاي طلب چه باشد, عابد منظور آخرت حيثيات كه است اين بلند
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كه قربي نه خداوند; قرب چه و ÇÇ عابد خود بودن مرضي نه ÇÇ الهي
شود; مقتضي محبت اشتداد كه قربي آن بلكه كند قصد زايد, بهقصد
معني اين به الهي امر امتثال يا عبادت/ بر شود داعي حاصل, قرب يا
باشد محبوب امر منتظر پيوسته كه باشد داشته اشتداد الهي محبت  كه
الهي امر امتثال از و باشد امر امتثال درصدد برسد, محبوب امر تا  كه
خدمت بر پيوسته عابد, نظر كه شود باعث محبت اشتداد يا بيند; ت لذ
چه و باشد امر ملتفت چه و نباشد چه و باشد امر چه باشد; محبوب
و امر منتظر پيوسته كه شود سبب سطوت و هيبت و خشيت يا نباشد/
كÇه است مذموم و است نفس صفات از كه خوفي نه باشد, خدمت
بÇلكه است, عبيد عبادت باشد خوف از كه عبادت اين كه  گذشت;
آن در الهي حب لطيفة كه محب شخص چون كه است اين مقصود
محبوب نمونة ادرا ك و وصال ت لذ از منفك اين است, شده ظاهر
از منفك وصال ت لذ اين نشود, متحد محبوب با محب تا و نميشود
ظÇهور مراتب از كه سطوت و هيبت و خشيت و نميشود فراق الم
به و فراق الم با است وصال ت لذ از حاصله حالت است, الهي جالل
ادرا ك و محبت و جمال ادرا ك از حاصله حالت اينها اخري, عبارت
جÇذب از حÇاصله حÇالت اخري, بهعبارت و است عظمت و جالل

بازداشتن/ منع, /1

كه سطوت و هيبت پس است; جالل و هيبت 1
ردع و جمال و محبت

لغت و عرف در كه بهمعنيÄي ميشود استعمال طايفه اين زبان در
استعمال شد, ذ كر كه معني همين به بلكه نيست; ميشود, استعمال
گاهي و شود غالب جمال و محبت جذب سالك, بر گاهي و ميشود
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ديÇده سÇالك حÇال در مسÇاوي دو هر گاهي و جالل و هيبت ردع
و بÇاشد/ سالك حال حال, همه در بايد ط متوس حال اين و ميشود
او دل در رجÇا و خÇوف مÆÇمن كÇه است شده ذ كر اخبار در اينكه
بايد يعني شد; ذ كر كه است حالت دو اين به اشاره است, متساوي
در است شده بهمظنه تعبير آن از كه او تقليدي علم تا بكوشد مÆمن
مقام به و آيد بيرون تقليد مقام از يعني شود; او حال اخبار, و آيات
تÇعبير صÇحيح" "اثر به آن از كه تحقيق درجة ل او كه برسد تحقيق
از و ببيند خود وجود در را خود معلومات نمونة كه است اين  كنند,
نيز را فراق سوز و الم و گردد برخوردار جمال محبت و وصال ت لذ
از و كنند تعبير جالل هيبت و جالل ردع به آن از كه ببيند خود در

دارند/ خشيت او از علما تنها خدا, بندگان ميان از آينه هر :28 آية فاطر, سورة /1

به اشاره 1 Ô¾ا العÔلم× ه ب×اد ع Öنم اهللا ي شÖخي ا انَّم× كنند; تعبير خشيت به حالت اين
معلوم شهود به معلوم, نمونة ادرا ك ا گر و است حالت اين صاحب
گردد شديدتر جالل ردع و جمال جذب حالت دو همين شود, منتهي
از و گردد سابق از شديدتر حالت دو اين كشاند, عيان به شهود ا گر و
انسان و بهسطوت عيان از و كنند تعبير هيبت به شهود ردع و جذب
خوف او خوف دارد, مقام و منزل نفس, خانة درون در كه مادام تا
و است غرور كه نفس رجاي او رجاي و است مذموم كه است نفس
خÇوف او, خÇوف گÇذارد, بÇيرون نفس خانة از قدم ا گر و مذموم;
و او; رجاي همچنين و گردد سطوت خوف يا هيبت خوف يا خشيت
دو اين از يكي گاهي ا گر و بود خواهد متساوي هم با حال دو اين
بهمقام بهتكلف را خود انسان بايد ديگري, بر كند پيدا رجحان حال
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يابد رجحان ديگري بر يكي كه افتد فاق ات كم ا گرچه كشاند; تساوي
نفس/ خانة به كند ل تنز و شود مختفي علم حالت كه وقتي مگر

براي كه است اين است, سابق مرتبة از باالتر كه سادسه مرتبة و
قÇصد و خÇود خوديت از و شده حاصل حضور حالت عابد شخص

در مردهاي مانند ص81 : قدس, آستان كتابخانه خطي نسخة كاشاني, فيض السنيه, التحف¹ /1
شوي/ مرده دست دو بين

او از كه باشد 1 ال سغÖال يدي نÖيب تي مÖالك و باشد, آمده بيرون به كلي خود
نÇه باشد او خود عبادتكننده, بلكه نباشد, نيت و عزم و قصد هيچ
اين حال زبان مسجودي> و ساجد خود و معبودي و عابد <خود عابد/
اين و بدهد نتواند بهخود ذات و صفت و فعل نسبت كه است عابد
فعل فنا¾ هرگاه است, شده حاصل حضور حالت او براي كه شخص
امر هم, را كس اين بيند, خود از را خود افعال بلكه نباشد, او براي
يÇا آمÇرالهÇي رضÇاجويي يÇا بÇود خÇواهÇد عÇمل داعÇي آمÇÇرالهÇي
اين حاصل او/ جالل ردع يا او محبت جذب يا آمرالهي خدمتگزاري
زايد قصد به و باشد نفس غرض به ا گر عبادتكننده, عبادت كه است
و گرداند دور الهي حضرت از و آورد انانيت ه البت كند, عبادت نفس
خود اغراض از كه باشد اين زايد غرض لكن باشد, زايد غرض به ا گر
بÇه راجÇع هÇم غÇرض ايÇن بكÇاهاند, خÇود انÇانيت از و آيد بيرون
چنانكه نفس, از است ي تبر جهت از اين كه زيرا است; بيغرضي

ميشود/ حاصل تولي× از بيغرضي
كÇه بÇاشد ايÇن گÇرفتن وضÇو وقت در بايد نمازگزار قصد پس
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روي/ از باشد آمده بيرون و پيش آنچه م: قدÔم جمع /1

مقاديم انشا¾اهللا ميگردانم, پا ك آاليش از را بدن مقاديم1 چنانكه
چÇنانكه كÇه دهم شستوشو نفساني, اغراض آاليش از نيز را جان
كÇه حÇقايق و لطÇايف و اشÇارات و عÇبارات بر است مشتمل قرآن
است خواص براي از اشارات و است عوام براي از عبارات فرمودند:
تÇمام هÇمچنين انÇبيا(ع); بÇراي از حقايق و اوليا براي از لطايف و
صورت پس هست/ آنها براي از مرتبه چهار همين عبادات, و نسك
بÇهمنزلة بÇاشد, مÇخصوصه مسÇحات و غسالت از عبارت كه وضو
شده ذ كر خبر در كه عوام از مقصود و است عوام براي از و عبارات,
كسÇاني مÇقصود بÇلكه نارفتهاند, مدرسه و ناخوان مردمان نه است,
صورت تصحيح در و چسبيده اقوال و اعمال صورت بر كه هستند
شÇيطان وسÇوسة بÇه صÇورت, تصحيح براي بعضي بلكه ميكوشند;
بوعلي و بوحنيفه گو بيبهرهاند; لطايف و اشارات از و شوند  گرفتار
جان مقاديم اينكه به دارد اشاره مسحات و غسالت اين و باشند سينا
شستوشوي كثرات آاليش از بايد باشد, ه خيالي قواي و خيال كه را
شÇبكة كه ه خيالي قواي و خيال بايد وضوگرفتن وقت در يعني داد;
دار و آخرت بهجانب شوند ه متوج معصيت, خميرماية و  كثرتاند
و مضمضه و كردن ح Öسم و شستن حين در وارده ادعية و وحدت;
غسالت و غسل است همچنين و دارد مطلب بههمين اشاره استنشاق,
از ه البت باشد اينها اشارات ملتفت عابد, شخص ا گر و او/ ادعيهجات و
را ه انساني قواي و كند ضعيف را ه حيواني قواي يعني بكاهاند; انانيت
قواي ت قو و ه حيواني قواي ضعف در كه شد معلوم و گرداند; قوي
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بهواسÇطة خواب در چنانكه است; ممكن بهملكوت اتصال ه, انساني
ميشود حاصل اتصال اين ه, انساني قواي ت قو و ه حيواني قواي ضعف
زحمت و كتب انزال و رسل ارسال غايت و انسان خلقت غايت و
بÇهملكوت اتÇصال كه شوند پيدا نفر چهار كه است اين اوليا و انبيا
پيدا احتضار حالت و عمر آخر در يا بيداري و دنيا همين در علوي

سفلي/ بهملكوت نه  كنند,
اذ كار ملتفت نمايد, نماز به قيام كه ل او از نمازگزار شخص بايد و
لطايف به ه متوج نماز, افعال و اذ كار اشارات از و باشد نماز احوال و
يا اعالمي اذان شنيدن وقت در پس برآيد; لطايف طلب در و شود
هنگام را, نماز اذان يا را اعالمي اذان شخص خود گفتن يا نماز اذان
او, عالم در غيرحق كه آورد نظر در را الهي عظمت چنان تكبيرات,
به دارد اشاره شدن, مشغول بهتكبير نماز از قبل كه زيرا نماند; هيچ
او, نظر در الهي عظمت كه باشد بهحالي نماز از قبل مصلي بايد اينكه
اين از و اشاره, اين به شود منتقل تكبير كلمة اين از و نگذارد هيچ
حق كبريايي وجدان كه رساند را خود اين, لطيفة به كرده ترقي اشاره
مدارك به كلي كه تي حيثي به باشد, او احاطه و سعه Ôو ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ
ه البت و رساند خود بهعالم را ه انساني مدارك و دارد باز كار از را ه خيالي
قواي و گرداند ضعيف را ه حيواني قواي بگويد, تكبيري چنين ا گر
و برساند/ ميبينند خواب در ديگران آنچه به بيداري در را ه انساني
و كثرات از انصراف اين در است نفس تمكين بهجهت تكبير تكرار
بهمالحظة و ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق كبريايي و عظمت جانب به ه توج
به ه ماد بهحسب است منحصر كثرات كه اربعه مواليد و اربعه امهات
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و انسان/ و حيوان و نبات و جماد به مواليد, بهحسب و اربعه عناصر
از نگÇذارد چÇيز هÇيچ عابد نظر در خدايي كبريايي و عظمت چون
هÇيچ كثرات از نظرش در چون عابد, كه است آن مناسب  كثرات,
كÇه بگÇويد ابÇتهاج و سرور روي از و بهتوحيد دهد شهادت نماند,
شهادت پس نيست/ من خداي مقابل در ثاني هيچ كه ميدهم شهادت
هتÇج بÇه تكÇرار و دارد/ مÇعني اين به اشاره تكبير, از بعد توحيد

مملكت اهل اعالم جهت به و عابد نفس در است معني اين تمكين
كه ÇÇ صغير مملكت در ل×ه ا توحيد از انتقال جهت به و كبير و صغير
را تكرار بايد كبير, عالم ل×ه ا توحيد به ÇÇ است كبير عالم مختصر نسخة
تعالي ÇÇ حق احاطة و استغراق و توحيد شهادت از بعد و آورد/ بهنظر
Hثاني نماند, ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق براي ثاني هيچ كه تي بهحيثي ÇÇ شأنه
بيند حق به متعلق را همه و نمايد نظر را كثرات تمام ملكوتي, بهنظر
و آورد بÇهنظر را بÇزرگوار آن رسالت و را رسول(ص) حضرت و
و تÇمكين جÇهت به تكرار و بدهد/ بزرگوار آن رسالت به شهادت
و است/ كبير و صغير مملكت اهل اعالم و كبير و صغير عالم مالحظة
مÇملكت اهل كه است اين مناسب رسالت, به دادن شهادت از بعد
آن نن Ôس اشرف و نمايد ترغيب رسول(ص) سنت بر را كبير و صغير
و فÇالح بÇاعث صÇالت, ايÇن كه شود ملتفت و است نماز بزرگوار
همان بر نمايد ترغيب نماز, بر ترغيب از بعد و است اعمال بهترين
اهل شوند ترغيب بيشتر و بهتر تا اعمال, بهترين و فالح اسم به نماز

خيرالعمل/ علي× حي و الفالح علي حي و¸, ل× الص علي حي اختصاري نشانة ,¹ل عي ح جمع /1

نÇمازگزار و ن ذÆم اينكه به دارد اشاره عالت1 يَّ ح و مملكت/ دو هر
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او, زبان كه آيد بيرون خود خوديت از چنان شهادتين, از بعد بايد
را كثرات خدا بهزبان و او خود زبان نه باشد, وسايط زبان يا خدا زبان
رجÇوع باز شود, كثرات ملتفت قدري آنكه از بعد و نمايد/ ترغيب
اظهار و گويد تكبير و نمايد ياد به كبريايي Hثاني و الهي عظمت به  كند
اينكه به دارد اشاره اخير توحيد در شهادت سقوط و نمايد/ توحيد
خود ملتفت كه نماند ن ذÆم براي از خوديت رسد, آخر به اذان تا بايد
جاري او زبان بر توحيد شهادت, و خود به التفات بدون بلكه شود
اعالم چون نماز اقامة كه است اين نهايت اقامه/ است همچنين و شود
و خود اينكه به دارد اشاره كه شود ادا سريعتر بايد است نماز به قيام
سالك چون و سازد ا مهي نماز براي بهتعجيل, را خود مملكت اهل
البÇته آورد, بÇجا اشارات اين و دستور اين به اقامه و اذان حق, راه
از گÇرفته ت قو ه انساني قواي و شود ضعيف خيالي و حيواني قواي
و گÇذارد قÇدم مÇلكوت دÇرحÇس بÇه و رود بÇيرون نفس رك دارالش
مÇلتفت ا گÇر آنÇها تÇمام كه نماز افعال و اقوال تمام است همچنين
قواي تقويت و نمايد حيواني قواي تضعيف نمازگزار باشد, اشاراتش
بيرون قدم نفس رك دارالش از المحاله باشد, ملتفت هرگاه كه انساني,
شده وارد كه است جهت اين از و گذارد قدم قلب سرحد به و  گذارد

1ê10ه / ق, قÇم, ديÇني, مÇطبوعاتي مÆÇسسه ,2 چ ,1 ج خÇويي, آيتاهللا التقريرات, اجود /1
من/ ÖÆ ÔمÖال Ôاج عÖر× م Ô¸و ل× لصَّ ا : êêص

براي كه آدابي به ا گر نمازگزار يعني است1; مÆمن معراج نماز,  كه:
كند عروج نفس رك دارالش از كند, رفتار رسيده افعال و اذ كار و نماز
فÇرمودند: كÇه است جÇهت هÇمين از و كÇند رجوع دارالتوحيد به و
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نمازگزار براي كه ثوابي همه آن و ميكند; مناجات خدا با نمازگزار
براي نه است نمازگزار اين براي است, شده وارد اطهار ة مÄا اخبار در
يÇا شÇود مشغول نماز به عادت روي از و كرده عادت كه كسي آن
از لكن دارد مداقه نهايت نماز, درصورت و شده نماز صورت  گرفتار
اين دارد/ منظور را نفساني اغراض نيت, در يا است, غافل نماز حال
اجري نه و است متكلم خدا با مصلي نه و است لي صÔم معراج نه نماز
Ô¸ل×و والصَّ ل صÔم بَّ Ôر است: وارد كس اين دربارة بلكه است نماز اين بر

ميكند/ لعن را وي نماز, كه نمازگزاري بسا چه /1

ÕفÖلÇخ Öم ه دÖعÇ ب Öن م فلخف مÇباركة: آية است اينها امثال دربارة و 1/ ÔهÔنعÖلت

پيرو و گذاشتند ضايع را نماز كه شدند اينان جانشين كساني سپس :ë9 آية مريم, سورة /2
افتاد/ خواهند ذلت و زيان به بهزودي و گرديدند شهوات

و ركوع همچنيناست غيH/2و ن ÖوقÖلي ف Öو سف ات هو× الشَّ اتَّبعÔوا و ¸ل×و الصَّ اعÔوا اض×
از البته باشد, اينها اشارات ملتفت كسي ا گر كه سالم و تشهد و سجود
بكاهد, خوديت از كه اندازهاي به و بكاهاند شخص خوديت و انانيت
نزديكتر بهملكوت او راه و كند پيدا بهملكوت مشابهت و مناسبت
فروتني ظاهر در چنانكه اينكه به دارد اشاره سجود و ركوع و  گردد/
به و بكاهاني خوديت و انانيت از بايد هم باطن در ميكني, تواضع و
پيدا تو براي بهملكوت قرب ميكاهاني, خوديت از كه ميزان همان
اين به و ميشود پيدا بهملكوت قرب انانيت, كاهندن در چون و شود
ه تنز و ميگردد هويدا ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق كبريايي و عظمت قرب,
امÇر ميشود, نمايان كثرت, و قيود آاليش از ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق
اشÇاره كÇه شوند مشغول تسبيح بهذ كر سجود و ركوع در كه  كردند
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مصلي شخص بر حقتعالي ه تنز بايد حال اين در اينكه به باشد داشته
تÇعالي ÇÇ را حق كبري, تسبيحة در كه است شده امر و شود نمايان
بودن اعال بلكه مرتبه, علو به و ركوع; در كني ياد عظمت به ÇÇ شأنه
غÇايت كÇه سÇجود در كÇني ياد ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ را حق عالي, هر از
به را مال فضول كه زكات است چنين و است; انانيت كسر و خضوع
بÇه دارد اشÇاره كه است رسانيدن مستحق به شرع, در ره مقر ميزان
ه بدني ات مقتضي و بشريه جهات و ه حيواني قواي از انسان بايد اينكه
تÇا و جانند حقيقي مال فضول اينها تمام كه زيرا باشد; ميكاهانيده
از و شود اينها به مشغول خود اصلي عالم از جان دارد, ت قو اينها
از ايÇنكه سÇوي بÇه دارد اشاره همچنين و بازماند; بهملكوت رفتن
و افÇعال و انسان, بكاهاند بايد خود, بهسوي صفات و افعال نسبت
بايد اينكه سوي به دارد اشاره بلكه بيند; و داند خداوند از را صفات
انسÇان قيقيÇح فضول كه بكاهاند خود به وجود نسبت و انانيت از
بÇه مگÇر نيست انسان به نسبت هيچ را صوري مال واال است اينها
و جÇهاد و جÇح و ندارد; خارج در انتزاع منشأ هيچ كه معتبر اعتبار
و جان و مال از گذشتن به دارد اشاره اينها تمام كه است نمايان روزه
از و حق; كبريا¾ و الهي عظمت شدن نمايان و جان و مال  كاهندن
تكÇبيرات است مستحب اضحي× و فطر عيد در كه است جهت اين
شدن تمام در بايد اينكه به دارد اشاره كه نمازگفتن عقيب در مأثوره
خود وجود سر از چنان حج گزار و صاÄم شخص , حج مناسك و روزه
ÇÇ الهي عظمت و جالل كه برخيزد است, ذيالجالل جمال حجاب  كه

گردد/ شخص مشهود ÇÇ نميشود مشاهده ملكوتي ديدة غير به  كه





هشتم باب
انسانيه لطيفة د تجر بر صادقه روياي داللت بيان در

توان را ه انساني لطيفة د تجر گذشت, كه خيال د تجر بيان از ا گرچه
كسي با كتاب و خطاب كه ميگوييم تأ كيد جهت به لكن نمود; ادرا ك
بÇا همچنين و نبيند خواب هيچ كه كسي با نه بيند; خواب كه است
كه باشد داشته اعتقاد و آيد صادق او خواب و بيند خواب كه  كسي
بلكه است, اين اعتقاد را بعضي چنانكه نيست; فاق ات محض وقوع,
نفس را واقعه آن كه است اين از صادقه روياي كه باشد اين اعتقادش
باشد اين اعتقادش و عالم, اين سواي ديگر, عالم در ميكند مشاهده
بايد ديگر, عالم در است كرده مشاهده كه را آنچه كه انساني نفس  كه
را زبÇانها اين كه باشد عامي هرچند او; تعبير يا شود واقع او خود
اعتقاد قدر همين بلكه كند مطلب اداي زبانها اين به نتواند و نداند
مفطورند اغلبالناس چنانكه ميشود, واقع خواب اين كه باشد داشته
از و تشÇويش بÇه رويÇا, منذرات از و برآيند تعبير پي در اينكه بر
صادقه روياي به اعتقاد كه كس آن پس شوند; مسرور آنها رات مبش
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بÇه كÇند رجÇوع بÇايد نداند, خيال صورتبافي را رويا و باشد داشته
شد خواهد واقع بعد سال ده يا روز ده كه قضيهاي اين كه خود وجدان
در اين شد, خواهد يا شده واقع دور فرسخ صد يا دور فرسخ ده يا
كه زيرا است; نشده ديده طبع عالم در بوده, ا گر يا نبوده طبع عالم
آنÇها ادرا ك حد ندارد, تجاوز طبع عالم از آنها ادرا ك كه مداركي
آنها ادرا ك و ندارند تجاوز مخصوص مدرك از يك هر كه معلوم,
ك مدر نزد در مÔدر ك حضور جمله: آن از كه است چند شرايط با هم
داشÇته اتصال و مكاني قرب بايد چه مكان; و زمان بهحسب است
و ملموسات/ و مشمومات و مذوقات و مسموعات ادرا ك مثل باشد;
بÔعد لكن اتصال, بدون باشد داشته مكاني بعد يا مكاني قرب بايد چه
ادرا ك پس مÇبصرات/ ادرا ك مÇثل نباشد; بيرون اندازه از هم, آن
و ه ماد ط توس به است دور فرسخ چندين آنچه يا است نيامده آنچه
طÇبع و ه ماد در هم مÔدر ك و بود نخواهد طبع و ه ماد آالت و طبع
چÇندين ديگÇري و است نÇيامده يكÇي كه زيرا شد; نخواهد ادرا ك
و شÇود ادرا ك ه, ماد از د مجر مÔدر ك بايد پس است/ دور مسافت
جنود و قوا از ك مدر چون و كند ادرا ك ه, ماد از د مجر نيز ك درÔم

باشد/ ه ماد از د مجر نيز انسان نفس بايد پس است, انسان نفس
همه از تن به متعلقة مدارك و تن خواب, در آنكه ديگر وجه و
هاند, انساني لطيفة جنود و نفس قواي كه ه خيالي قواي و بيخبرند چيز
و ديدن امكان تن, قواي و تن عالم اين در كه را چيزي و ميكنند سير
و ه خيالي قواي كه ميشود معلوم ميشنوند; و ميبينند ندارد, شنيدن

ميباشد/ تن قواي و تن غير ه, انساني لطيفة



بابنهم
و مثالي بدن وجود بر صادقه روياي داللت بيان در

ه ماد از آن د تجر و طبيعي تن با آن مغايرت

و خÇود وجÇدان بÇه كند رجوع ديده, خواب كه شخصي هرگاه
بعد كه واقعهاي در يا بعيده بلدة در است ديده را زيد كه كند مالحظه
هم شك و شد واقع او براي يا او بر واقعه فالن كه شده واقع زماني از
بلكه كرده, مشاهده طبيعي بدن در كه است زيدي همان زيد كه ندارد
بدن بيداري, در چنانكه ميپندارد, مرÄي بدن همان خواب, در را زيد
بعيده بلدة آن در ميبيند بدني با هم را خود Hايض و ميپندارد طبيعي
شك و پندارد همان را خود بلكه است او بدن بدن, كه ندارد شك  كه
در طÇبيعي بÇدن كه زيرا است; طبيعي بدن غير بدن, اين كه نيست
در را خود شخص, اين و است افتاده همهچيز از بيخبر ديگر محل
دور فرسخ صد كه ديگر محل در خود محل از خواب از ساعت يك
كÇه است ه ماد از د مجر بدن, اين كه شود ملتفت بايد ميبيند; است
طبيعي بدن غير و كرده طي را بعيده مسافت ساعت, يك در او سير
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اين ة ماد از د مجر و بدن اين با متحد باشد ديگر بدن بايد پس است;
اين پندارد, طبيعي بدن عين را خود كه بيداري حال در كه زيرا بدن;
ميشود, منفك خواب در چون و نيست طبيعي بدن از منفك بدن
و او/ با مماثل و بوده او غير و بوده او با بيداري در كه ميشود معلوم

اندازه/ و مقدار /1

و بÇاشد داشÇته ر1 تقد كه بدني چنين مگر نميخواهيم مثالي بدن از
ه ظريÇن بÇراهÇين و بÇاشد/ بدن اين ة ماد از د مجر و بدن اين با متحد
مقصود لكن است, بسيار اين غير است, مسطور حكمت در چنانكه

كنيم/ آن اثبات بهوجدان كه است اين



دهم باب
انسانيه لطيفة بقاي بر صادقه روياي داللت بيان در

مÔلكي تن خرابي از بعد خود, خيالية جنود با

اين ه انساني لطيفة د تجر و خيال د تجر از و سابقه ابواب از ا گرچه
صÇورت كه ميگوييم تأ كيد جهت به لكن ميشود, استنباط مطلب
ايÇن به محيط و د مجر باشد عالمي در بايد خواب, در ه يÇÄمر واقعة
در ميشود, واقع دور مكانهاي در و بعد زمانهاي در آنچه كه عالم
در تن, آنكه از بعد خود خيال با انسان نفس و بندد نقش عالم آن
طيران و سيران عالم آن در او افتاده, كناري در مرداري مثل خواب
است محال بيداري در كه ميكند مشاهده را چيزهايي و باشد داشته
از بÇعد كÇه كرد درك ميتوان بهوجدان اينجا از كند/ مشاهده تواند
تن خرابي به و باشد نفس براي بايد حالت همين بهمرگ, تن خرابي
يافت نخواهد راه نفس به خرابي بهخواب, تن خرابي چون مرگ, به

داشت/ خواهد طيران و سير و بود خواهد باقي و





بابيازدهم
چنانكه باشد, خواب در ميتواند انبيا(ع) وحي اينكه بيان در

است شده اشعار اين به بسيار اخبار در

در كه شد معلوم هم اين و شد معلوم صادقه روياي آنكه از بعد
راست و شود واقع آن كه بشنود يا ببيند چيزي انسان ميشود, خواب
خÇيال ف صرÇت از و شÇيطان دغدغة از پا ك كه انبيا(ع) پس باشد;
هم خواب در را, چيزي بشنوند كه ميشود بيداري در چنانكه شدهاند,
و خيال پا كي بهواسطة را خود مسموع همان و بشنوند كه است ممكن
و است خÇدا جÇانب از كÇه كÇنند يÇقين و دانند وحي صدق, تجربة
ف صرÇت از انبيا(ع) مثل كامل مÆمن چون و است/ ملÇك بهواسطة
البته شود حاصل او براي كه رأيي شده, پا ك شيطان ف تصر و خيال
بدون او, روياي همچنين و بود خواهد ÇÇ شأنه تعالي ÇÇ حق الهام به
و مثال عالم به اتصال بهواسطة و بود خواهد شيطان و خيال ف تصر
از لكن غيركامل, مÆمن است همچنين و بود خواهد ملك از استماع
و شيطان و خيال ف تصر از شود منسلخ كه وقتي يعني ايمان; حيثيت
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به البته شود, حاصل او براي رأيي ا گر ايمان, حيث در شود مستغرق
به بشنود چيزي خواب در يا بيند خوابي ا گر و بود خواهد حق الهام
است صÇحيح و بود خواهد ملÇك از استماع و مثال عالم به اتصال
انبيا¾ براي گاهي و خواب در انبيا(ع) بعض وحي كه فرمودند اينكه
ابراهيم(ع) حضرت روياي چون ميشد; وحي خواب در ل(ع)  كÔمَّ

اسماعيل(ع)/ ذبح دربارة بود وحي  كه



بابدوازدهم
برزخ و قبر عذاب و قبر مساÄالت جواز بيان در

كه ميشود كه شد معلوم هم اين و شد معلوم صادقه روياي چون
باشد; بيخبر تن اينكه حال و متألم يا شود متنعم خواب در شخص
برزخ در و قبر در مردن, از بعد اينكه به نمود تصديق ميتوان پس
آن اثر تن بر و شود متنعم يا باشد ب معذ انسان, شخص كه ميشود
شخص چنانكه نشود; ظاهر اثري آن از هم ديگران بر و نشود ظاهر
و تن بر و باشد تألم درنهايت يا ذ تلذ درنهايت كه ميشود خوابيده,
و اثري گاهي ا گر و نشود ظاهر آن از اثر هيچ او تن مجاورين بر
كÇه ميشود ظاهر بعضي از خواب در تألم اثر يا بشاشت اثر اينكه
اين باب از ميكند, پيدا جوشش و دانه خوف ت شد از گاهي لبها
اتحادي نحو و خواب, در نيست منصرف تن از بكلي جان كه است
بكلي جان چون موت در اما و هست تن با مثالي بدن و جان ميانة
هيچ ميشود, منصرف مثالي بدن همچنين و بدن از ميشود منصرف

نميشود/ ظاهر نيز هم ديگران بر و نميشود ظاهر تن بر اثر





بابسيزدهم
بعض براي و انبيا(ع) بعض براي كه است ممكن اينكه بيان در

شود معلوم اشيا ملكوتي و مÔلكي خواص آنها اتباع

اتصال به مگر نيست و هست, صادقه روياي كه شد معلوم چون
اتصال خواب در كه است ممكن پس ملÇك, از شنيدن و مثال عالم به
و اين خاصيت را دوا فالن كه بگويند او به و شود پيدا مثال عالم به

مشÃمت/ با يا است ميمنت با چيز فالن و چنين  كيفيت





بابچهاردهم
نمودن تصديق و صوري دوزخ و صوري بهشت وجود بيان در

انسان وجود از خارج آخرت, عالم در دو, اين بهوجود

هست ديگر عالمي كه صادقه روياي تصديق از شد معلوم چون
در او, عكس و او صورت است, عالم اين در آنچه كه عالم اين سواي
در آن صورت است, نيامده عالم اين در آنچه و است نمايان عالم آن
دار يا است راحت و وح ر دار و نعيم دار يا عالم, آن و هست عالم آن
و بÇاشد عÇالي مثال عالم ل, او كه است نقمت و عذاب دار و جحيم
و اشقيا دار يا است ره متقد مالÄكة و عدا Ôس دار كه داني مثال عالم ثاني,

است/ شياطين و جن دار
علي Hبيتهخصوص اهل و د محم علي× Ôاهللا صلَّي و Ôه يد و Öست ÔتÖد را ما Ôر آخ هذا
فÇي منه Ôفرغت قد و الم/ الس عليهما ابيطالب نÖب علي خليفته و صهÖره و ه مع نÖاب
الهجر¸ بعدااللفمن عشرين ثلث¹و و ¹Äثلثما سن¹ ل ربيعاالو شهر عشرمن الرابع

/¹تحي و هاجرهاآالفصلوات علي





رساله

مغناطيسي خواب

تأليف

حاجسلطانحسينتابندهگنابادي(رضاعليشاه)





مه مقد

هو
121

يكتا خداوند بهنام
او بزرگوار جانشينان و مصطفي د محم پا ك روان بر درود و

الÇم حÇاج اعÇلي, امÇجد دÇج مرحوم تأليف الناÄمين تنبيه  كتاب
بÇرحسب كÇه Ç طÇÇابثراه Ç گÇÇنابادي سÇÇلطانعليشاه د لطانمحمÇÇس
يگÇانه گÇفت مÇيتوان داشتهانÇد, مرقوم پيروان از يكي درخواست
بقا¾ و د تجر و ي غيرماد عوالم اثبات براي تا كنون كه است  كتابي
دارد, كه زيادي اختصار با والحق است شده نوشته خواب راه از روح

است/ نكات و رموز بسي داراي
از حركت در درخواستكننده تعجيل كتاب, اين اختصار علت
از بÇبرد/ خÇود بÇههمراه نيز را رساله اين داشته ميل كه بوده  گناباد
كتاب اين پرداختهاند/ بهاختصار هم, بزرگوار مÆلف مرحوم اينرو
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در چون و نموده اثبات را ارواح بقا¾ و د تجر طبيعي, خواب راه از
گÇفته مÇصنوعي بهعبارتي كه مغناطيسي خواب از نامي اوقات, آن

است/ نشده اشارهاي بدان نبوده, ميشود,
را آن طبع قصد Gد مجد و شده كمياب كتاب اين نسخة كه ا كنون
اشÇارة و امÇر برحسب گنابادي, تابنده سلطانحسين بنده, اين دارند,
حسÇن د حمÇم شÇيخ حÇاج آقÇاي جÇناب بÇÇزرگوار, والد حÇÇضرت

13êë مرداد ششم مطابق ,138ì ربيعالثاني نهم پنجشنبه سحر در بزرگوار آن فانه متأس #
دÇج جÇوار در رش طهÇم جسÇد نÇموده, عÇزادار را فÇقرا همة و فرموده رحلت بيدخت در

گرديد/ مدفون بيدخت در سلطانعليشاه آقاي مرحوم بزرگوارش

داللت كه مصنوعي خواب در مختصري Ç فداه روحي Ç صالحعليشاه#
در نÇفس وسÇوسة كه را آنچه و است آشكارتر موضوع اين بر آن
واضÇح مÇصنوعي خÇواب ÇÇ مÇيشود انكÇار مÇوجب طبيعي خواب
بÇا و برسد/ بهطبع م متم مانند آن بهضميمة كه مينگارم ÇÇ ميسازد
اختصار نهايت با حسباالمر, خود, وسع بهاندازة تحصيلي  گرفتاري

دارم/ فيض منبع از افاضه اميد و نوشته



# Magnétisme

مانيتيزم(مغناطيس#)چيست?

مرموز ة بهقو شويم, وارد مصنوعي خواب شرح در آنكه از قبل
اشاره اختصار بهطور ميشود, ناميده مانيتيزم يا مغناطيس كه طبيعت

ميكنيم/
معادن بعض در كه غيرمحسوسي ة قو از است عبارت مغناطيس
از كلمه اين ميكند/ جذب بهخود را نيكل و فوالد و آهن و شده پيدا

## Magnesie du Hermosa. M. du Meapdre

در يكي شهر, دو اين شده/ گرفته است, شهر دو نام كه ما گنزي##
گفته "مقنسيا" عربي به و واقعاند ه مقدوني در ديگري و صغير آسياي
مشاهده شهر دو اين معادن در را خاصيت اين قدما چون و ميشود
ب عرÇم مÇغناطيس و خÇوانÇدهانÇد نÇام بÇههمان ايÇنرو از نمودهاند,

ميشود/ خوانده مانيتيزم فرانسوي لفظ در كه است "ما كنتيزم"
يÇافت طÇبيعي بÇهطور مÇعادن بعضي در كه همانطور ه قو اين
اين به نمود; ايجاد را آن نيز مصنوعي بهطور است ممكن ميشود,
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يÇا دهيم اصطكا ك طبيعي, آهنرباي به را فوالد يا آهن كه طريق
را قسÇم ايÇن كÇه دهÇيم قÇرار الكÇتريسيته جÇريان معرض در آنكه
ه قو اين داراي هم ديگر اجسام بعض ميگويند/ مصنوعي آهنرباي
ميكند جذب بهخود كاه مانند را سبك و كوچك اجسام كه ميباشند
است/ مصنوعي هم و طبيعي هم نيز, كهربا و نامند " كهربا" را آنها و
محسوس طبيعت در ه قو اين كه است مواردي از مذكوره موارد
هÇمة در و دارد وجÇود عÇالم ات ذر تمام در آن حقيقت ولي است
چنانكه است; مخفي ولي ميسازد ظاهر خود از اثراتي موجودات,
مغناطيسي قوانين از هست, زمين در كه چيز هر است: گفته دورويل

ميكند/ پيروي

# Newton ميالدي) 1727Ç1ìê2 انگليسي, م منج و (فيزيكدان

آن انگليسي, مشهور دانشمند نيوتن#, كه عمومي جاذبة قانون

1. Bohr

دانماركي دانشمند بور1, حتي و است امر همين مÆيد نموده, بيان را

## Atome

ÇÇ نÇمود بيان [م] 1913 سال در اتم## به راجع را خود تÃوري كه ÇÇ
مÇيشد, مÇحسوب ي تجزÇالي جÇز¾ ÂبÇق كه نيز اتم كه داشت اظهار

### Electron

مÇركزي, هسÇتة الكÇترونها###/ و مÇركزي هسÇتة از است مركب
آحÇاد الكÇترونها, و است آفÇتاب هÇمچون و مÇثبت الكÇتريسيته
شكل بيضي مدارات روي مركز اين اطراف در و منفي الكتريسيتة
گرد و است شده آنها دوران موجب مركز, جاذبة و مينمايند وران د
جلد درمثنوي, مولوي ين جاللالد بزرگوار عارف و گردشند/ در آن
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فرموده: جوحي حكايت ضمن در ششم,
نÇÇÇÇهان ه ذر يكÇÇÇÇي در آفÇÇÇÇÇÇتابي

دهÇÇان بگشÇÇايد ه ذر آن نÇÇÇا گÇÇهان

/1 Ç êë80 ابيات /1

زمÇÇين و افÇÇÇال ك گÇÇÇÇردد ه ذر ه ذر
چونجستازكمين1 پيشآنخورشيد
عÇارف و كÇرد حمل بزرگوار آن كرامت بر را آن ميتوان  كه

است/ بوده قم در هجري, 1198 سال در وفاتش #

ميفرمايد: نيز هاتف#, اصفهاني, بزرگ شاعر

ص28/ تهران, فروغي, كتابفروشي دستگردي, وحيد تصحيح اصفهاني, هاتف ديوان /2

بÇÇيني2 مÇÇيان در آفÇÇÇÇتابيش بشكÇÇافي كÇÇه را ه ذر هÇÇر دل
كردهاند, اراده را مافوقالطبيعه ة قو و عرفاني دو هر نظر چند هر
دو آن كÇرامت از و نÇمود حÇمل ميتوان نيز مذكور عقيدة بر ولي
موافقت اتم اصطالح با نيز ه ذر كلمة و است محسوب جليل عارف

دارد/
تعبيرات قوابل, اختالف به نسبت عمومي جاذبة به راجع عرفا
حفظ ÇÇ خود مركز به سنگ ميل مانند ÇÇ جمادات در و دارند مختلفي
در و گÇويند تÇوليد و ه تنمي است, شديدتر ه قو اين كه نباتات در و
ميل اين ا گر و نامند حب را آن انسان, در و شهوت و ميل حيوان,
ا گر و شوق باشد, غايب نظر, از است ميل طرف آنچه و گردد شديد
در مÇيل ايÇن ا گر اÔخري, ̧ بعبار و گويند عشق را آن نباشد, غايب
او, اختيار حدود از ا گر و حب نشود, خارج اختيار حدود از انسان
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گÇنابادي سÇلطانمحمد الÇم [حÇاج Çعاده يانالسÇب تÇفسير در آنچه با است مطابق تعبير اين #
يÇوسف سÇورة [/ê Ç 3ë3 صÇص ,1381 تهران, حقيقت, انتشارات ,2 ج (سلطانعليشاه),
حيوان, در و ميشود گفته ر Öس ق مقابل Öميل جماد, در كه است مرقوم صالحيه در و شده ذ كر
براي آن, از باالتر و است بغض آن مقابل و حب انسان, در و است كراهت آن مقابل و شوق
گÇنابادي علي الÇم [حÇاج صÇالحيه تÇعبير ايÇنجا تÇا ندارد; مقابل كه است عشق انساني جان
پس است/ مضمون)] به 303(نقل حقيق¹ ,232 ص ,13êì تهران, ,2 چ ثاني), (نورعليشاه
عشÇق, در و اراده با شعور به شعور , حب در و هست جزÄي اراده و شعور حيوان, ميل در
پيدا فنا به كلي تا ندارد نظر منظور, بر جز و ميبازد را خودي حال آن در كه اراده, از خروج

برود/ هم نظر و شده

اينها ولي ميشود#; گفته عشق برسد, خود كمال مرحلة به و خارج
تÇعبيرات بÇه ضÇعف و ت دÇش حيث از كه است حقيقت يك همه
اشاره ه قو همين به خود اشعار در كرماني وحشي ميشود/ ياد مختلف

است: گفته و نموده
خÇاص مÇقصد تا را ه ذر رقاص كشاند ه ذر هر با يكيميلاست
گÇلخن بÇه تÇا را گÇلخني دوانÇÇد گÇلشن بÇه تÇا را گÇلشني رسÇاند
بست كهربا بر را كاه محكم پيوست كه كاه با و آمد ميل همين

/ë0ì ص ,13ê2 جاويدان, انتشارات بافقي, وحشي كامل ديوان /1

خÇيل1 در خÇيل جÇنيبت در جÇنيبت خواهيهمينميل ا گر است همينميل

فرمايد: مولوي

اختالف)/ كمي 2900(با بيت ششم, دفتر معنوي, مثنوي /2

سÇماست و ارض كÇÇاندرين ه ذر ه ذر
كهرباست2 و كاه همچو را خود جنس
كÇمال مÇوجب و مÆثر , معني× عالم در ه قو اين كه همانطور و
عالم ات ذر همة در و دارد زيادي تأثيرات نيز ه ماد عالم در است,
مغناطيس سنگ مخصوص مغناطيسي, ال سي و است; موجود طبع,
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انسان و حيوان در و دارد وجود طبيعي اجسام تمام در بلكه نيست,
نÇيروي بÇر انساني, مغناطيس نيروي و است/ پيدا كاملتر بهطريق
عمل بهواسطة كه شده ثابت بهعالوه و است غالب زميني مغناطيسي
سيم آنكه بهدليل ÇÇ شود منتقل ديگر شخص به شخصي از اعصاب,
بگيرد, را سيم طرف دو دست, دو با نفر يك و شود قطع كه تلگراف
هر و گرفته را يكديگر دست نفر, دو ا گر بلكه و ميكند عبور ه قو
معالجة و ÇÇ ميكند پيدا جريان ه قو بگيرند, را سيم طرف يك  كدام
مرتاضين بهبعض كه تكلم يا ماليدن دست يا نگاه ط بهتوس بيماران
نيز مغناطيسي خواب است/ ه قو اين ظهور اثر بر ميدهند, نسبت هند
از هم روحاهللا حضرت دادن شفا است/ آن تأثير بروز موارد از يكي
در كه بود او غيبي مغناطيسي ة قو و قوي روح و روحانيت ت قو آثار
شوق كرد/ جسمي و روحي آثار جمع و نمود ظهور هم او جسمانيت
بهشمار مغناطيسي نيروهاي از نيز افسون و سحر و عشق و جذبه و
بÇهتفاوت جسÇمانيت المÇع ات ذر در مÇغناطيسي ة قو اين ميروند/
عاملي و نيرو مغناطيس, است: گفته دورويل است/ مكمون استعداد,
و مÇيكند تÇراوش جسم, هر سازندة اتم ارتعاشي امواج از كه است
فÇرق آن, خÇصوصيت بÇرحسب جسÇم, هÇر ارتÇعاشي امÇواج طول

ميكند/
ميباشد; مربوط است, آن حقيقي منشأ كه غيب عالم با ه قو اين
قديم به حادث دهندة ربط و واسطه را آن ميتوان اعتباري به بلكه
اينرو از دارد; فرق جسمي و بدني با روحي, مغناطيس ولي ناميد;
عÇمليات رديÇف در را اوليÇا و انÇبيا كرامات و معجزات نميتوانيم
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ة قو اوليا و انبيا در زيرا دهيم; قرار آنها امثال و جادوان و مرتاضين
ميشود, منعكس باال به كه هبين ذر لطيف نور مانند روحي, مغناطيس
در ولي كرده, تقويت را عقالني ارادة و نموده اثر جسماني بدن در
غÇليظ نÇور مÇانند شÇدهانÇد, وارد طريق, غير از كه هندو مرتاضين

لطيف/ مقابل كثيف, /1

واهمه ة قو و دارد سوزندگي كه است هبين ذر سفلي طرف 1 متكاثف
اوليا, و انبيا مغناطيس اخري, ̧ بعبار ميگردد/ واقع آن تأثير تحت
و كند استفاده جامعه صالح براي اتمي بمب از كه دارد را كسي حكم
بÇراي را اتÇمي بمب كه است كسي مانند جادوگران, و مرتاضين از

برد/ به كار كثيري جمع هال ك و تخريب
است; مÇمكن نÇيز جÇمادات در مكÇمونه ة وÇق اين شدن ظاهر
نÇيز هÇمانها در را آن مÇيتوان و گÇفتيم كاه و آهنربا در چنانكه
در و گياه از بيش جاندار, در و جماد از بيش گياه, در و نمود/ تكميل
بÇلكه بÇيشتر; سÇايرين از است, شهود و غيب عالم جامع كه انسان
بÇدن از هÇم, Gظاهر بيسيم و سيم با تلفن و تلگراف گفت ميتوان
تأثÇير او روح و اراده در آن تكÇميل و است [شÇده] سÇاخته انسان
چون ولي ميافزايد; ه قو آن بر خيال, تجمعي و ه توج و ميبخشد
كÇمال مÇوجب است, مÆÇثر ه ماد عالم به نسبت تنها خيال, تقويت
بروز ليكن ميسازد; تيره را آن گاهي بلكه نميشود, روح حقيقت
بÇيآاليش, ايماني محبت و خيال, مرتبة مافوق روحي, مغناطيس
بدن و جسم در شد, قويتر هرچه غيب به عالقة و است آن ظهور
د مجر و قوي را روح و ميافزايد نيز جسمي مغناطيس بر و رتر ثÆم
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يا قريب مبدأ با ارتباط بهواسطة موجودات, در ف تصر و ميسازد
و ميشود پيدا قسم دو هر در آن صاحب براي اجسام حقيقي مبدأ
از كه ظهوراتي و اثرات و ل, او قسم از ه, غيرحق ملل مرتاضين غالب

است/ دوم قسم از ميشود, پيدا اوليا و انبيا
دوم, قسم در و ميشود ه متوج خيال ط بهتوس روح ل, او قسم در

مييابد/ اتصال روح به خيال ط بهتوس بدن
به كه است ل او قسم از و خيال تقويت اثر بر مغناطيسي خواب
غÇلبه مÇعمول, خÇيال و جسÇمي قÇواي بÇر عامل, خيال ت قو ه توج
سر از Hغالب انسان در ه قو اين بروز ميكند/ ف تصر او در و مينمايد
و است دهان و بيني و چشمها از و سر موهاي و دستها انگشتان
چÇون است, روح هÇمان جاذبه, ة قو اين كه نمودهاند ر تصو بعضي
بÇه ولي است روح تأثÇير ه البت و است جسمي آثار پيدايش واسطة
ميكند/ اثر اين ايجاد كه است روح عالي مقام نازلة عرفاني, اصطالح
اليتناهي هواي گفتهاند بعضي است, اختالف ه, قو اين منبع به راجع
را آن منبع هم گروهي است/ ه قو اين منبع غوطهوريم, آن در ما  كه

دانستهاند/ معنوي عواطف و دروني حاالت
و نمو در كه بهطوري است, مÆثر نباتات و حيوانات در مانيتيزم
نÇف مÇعلمين از يكÇي چÇنانكه ميكند; محسوسي كمك آنها ترقي

سيار/ عبداهللا سيد تأليف مانيتيزم, كتاباسرار به شود رجوع , Picard #

درخت شش بÇه را سرخ گل بوته شش پيكارد#, به موسوم باغباني
مانيتيزم دقيقه پنج شب, و صبح را آنها از يكي و زد پيوند نسترن
يك جÇوانÇة دو شÇده, مÇانيتيزم بÇوتة روز پÇنج از بÇÇعد مÇÇينمود/
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بعد روز پانزده ديگر بوتههاي كه درصورتي نمود; پيدا سانتيمتري
بÇه بوته اين ترقي دادن, گل موقع و مرحله آخرين تا و شدند سبز

بود/ ديگر بوتههاي از بيشتر مراتب
را انسÇاني روح عظمت و د تجر كه مشاهدات و ات تجربي اين
قبيل اين از بزرگان بعض به راجع آنچه كه ميدارد مدلل ميرساند,
آنكه با ولي ÇÇ است طبيعت قانون مخالف چند هر شده, ذ كر امور
كامل روح از ÇÇ ميكنيم مشاهده طبيعت خود در خارقالعاده بهطور

نيست/ بعيد



خواب

بÇراي كه علمي تعريف ولي نيست; تعريف به محتاج خواب,
و بÇاطن به روح ه توج از است عبارت خواب, است: اين شده, آن
مگر است, حركت و حواس تعطيل موجب كه ظاهر از آن انصراف
به تشبيه جهت همين به و است لزوم مورد حيات, براي كه اندازه آن
ته×ا Öو م نâحي سÔفÖن Öاال فَّي وتي Ôهللاا فرموده: مجيد قرآن در كه است شده مرگ

مÇوقع در نÇمردهانÇد, كه هم را جانهايي و ميگيرد مرگ هنگام را جانها خداوند يعني #
/[ê2 [آية زمر سورة در ميگيرد/ خواب

خÇواب نÇموديم, اصÇطالح و اسÇتعمال مÇوارد سÇاير و ايÇنجا در كه مصنوعي از مراد ##
پÇيدا بشÇر فÇعل اثÇر بÇر خÇواب اين كه است آن لفظ, اين اطالق سبب و است مغناطيسي

طبيعت/ اقتضاي بهواسطة نه ميشود

مصنوعي##/ و طبيعي است: قسم دو خواب ه×ا/# ن×ام م âفي ÖتÔمت Öمل âالَّتي و
كه ÇÇ الناÄمين تنبيه مستطاب كتاب را آن فوايد و طبيعي خواب بيان
Hمشروح ÇÇ است ناداني خفتگان بيداري موجب Hحقيقت آن مطالعة
در نشده, داده توضيح شريفه رسالة آن در كه را آنچه و فرموده بيان
آن از كÇه هÇم, مطالب بعض و ميدهيم شرح اختصار بهطور اينجا
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است/ ديگر مطلبي مة مقد براي بلكه نيست تكرار شده, اخذ  كتاب
قÇواي وسيله, بدان انساني نفس كه طبيعي است عملي خواب,
مÇرمت شÇدهانÇد, خسÇته يا رسيده مصرف به بيداري در كه را خود
در انتباه ة قو ميكند/ ذخيره قوايي Gد مجد بيداري, موقع براي و نموده

حواس از ميرود/ ميان از بهتدريج و شده ضعيف ابتدا خواب, موقع
جÇان, بÇزرگ روزنÇة دو كه سامعه سپس و باصره ة قو ابتدا ظاهره,
راحتي و خوشي حالت و ميروند بين از ميباشند, ه ماد عالم بهسوي

است/ وصفنشدني ميشود, ادرا ك موقع آن در  كه
ولي است كندتر بدني اعمال از بسياري خواب موقع در هرچند

ميشود/ هضم بدن از كه چيزي عوض /1

جهاز Âمث ميباشند; بدلمايتحلل1 مواد ه تهي مشغول هنگام, آن در
بÇيداري مÇوقع بÇراي ولي مÇيكند, كÇار كندتر موقع آن در هاضمه
خواب موقع در فكر, قبيل از نيز نفساني قواي بلكه ميشود; تقويت
پرورشي و تقويت مانند درحقيقت خواب عمل و ميشوند مرمت
آن خÇود هرچند كه ميشود درختان به نسبت زمستان در كه است
نيست, موقع آن در درختان نمودن برگ و شاخ و شدن سبز موجب
خÇا ك و آب و ميكند آماده بهار موقع در ترقي براي را آنها ولي
را شÇاخهها نÇطفههاي و قÇوي را تÇنه و تÇقويت را ريشÇه زمسÇتان,

ميكند/ نگهداري هاضمه, هضم و طبخ ت مد در را غذا كه هاي قو /2

و آب و ميسازد قوي ماسكه2, ة قو زيادي و جريان كندي بهواسطة
ميافزايد/ ميوه و برگ و گل بر بهار خا ك

ن¹, س عربي (به است چرت آن درجة ل او دارد: درجاتي خواب
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سامعه كه ÇÇ Hبعض يا Âك ÇÇ است باصره ة قو رفتن آن و سين) كسر به
و مÇيشود بÇيدار زود و ندارد هي توج باصره ولي دارد ه توج هنوز

ميشود/ پيدا خواب شده, غالب هم سامعه بر بهتدريج
شعور هنوز موقع آن در كه است عميق خواب آن, ديگر درجة

واسÇح عÇالوهبر و نشÇده مشغول خود به كار تعطيل, از پس باطن
دست ادرا كÇات از نÇفس و كÇارافÇتاده از نÇيز باطنه حواس ظاهره,
ت شد اختالف به خوابها, براي و اغما به شبيه حالت اين ميكشد/
خسÇتگي از پس كه خوابهايي در و است موجود Hغالب ضعف, و

است/ شديدتر شوند, پيدا زياد
كÇه است آن مÇيشود واقع آن در رويا كه خواب ديگر مرتبة
ولي كارافتاده از ظاهر شعور و بيخبر خود, محيط از خوابيده شخص
ميشود; خود سابق از قويتر گاه بلكه است, كار در او باطن شعور
نÇبوده, شÇعور تÇحت وجÇه هÇيچ بÇه بÇيداري در آنÇچه كه بهطوري
مكان و زمان گاه و ميشود واقع شعور درجة در وضوح و بهصراحت
رويÇا مرتبه, اين در جهت بههمين و نيستند او مشاهدات مانع نيز

ميشود/ واقع
ولي شÇده مÇختلفي فÇرضهاي خÇواب, پÇيدايش علت دربارة
بلكه نيست, عهدهدار را علت حقيقي بيان بهتنهايي آنها از هيچكدام
ذ كر آنچه و نشده كشف بشر براي هنوز حقيقي علت گفت ميتوان
مÇناسب فÇرضي علمي, هر در چنانكه است; آثار يا مات مقد شده,

است/ شده خواب تعليل در علم, همان
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# Psychologie

غرايز از يكي خواب كه برآنند امروز روانشناسي# دانشمندان
سÇابق اطباي كه همانطور و است همراه او با تولد موقع از و بشر
محسوب انسان ي ماد زندگاني ششگانة ضروريات از يكي  گفتهاند
و اراده تÇحت انÇدازهاي, تا بهتدريج را آن است ممكن ولي است;
انÇدازهاي تÇا و است ضروريات از كه س تنف مانند درآورد; اختيار

ميشود/ زياد يا كم نيز عادت به و درميآيد اختيار تحت

## Physiologie

جمله از است; شده فرض چند هم, االعضا## وظايف علم در
و عصبي سلولهاي و نورونها خستگي اثر بر خواب پيدايش آنكه
و اعصاب حالت, اين در كه ميشود پيدا عصبي مواد بعضي نقصان
سÇابقه مÇواد بهجاي مواد, ه تهي و ميكنند استراحت شده در خ مغز,

مينمايند/
بÇيداري, مÇوقع در كÇار و فÇعاليت اثÇر بÇر آنكÇه ديگر فرض
در زياد خون و يافته وسعت بدن ظاهر و بيرون طرف شريانهاي
خÇون مقدار شريانها, به خون ه توج اثر بر و ميشود مجتمع آنها
شده, خدر و سنگين دماغ وسط قسمت Hمخصوص و ميگردد كم ماغ د
يÇا دمÇل يÇا ورم شÇدن پيدا جهت, بههمين و ميشود توليد خواب
زيÇرا مÇيگردد; عÇميق خوابهاي موجب قسمت, اين در سرطان

دارد/ باطن به ه توج بيشتر آن اصالح براي روح
مÇوقع در كÇه كردهانÇد بيان اينطور را خواب علت ا اطب بعضي
موجب و شده جمع دماغ عصبي سلولهاي شعب در اتي ذر بيداري
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قطع Hتموق نيز دماغ فعاليت و ميگردد سلولها ارتباطات موقتي قطع
مينمايد/ خواب توليد و

قبيل از ره مخد مواد بيداري, موقع در كه است آن ديگر فرض

1. Anhydride Carbonique

2. Acide Carbonique

پيدا بدن در خستگي اثر بر كربونيك2, اسيد و كربونيك1 انيدريد
فاسد هواي آنكه است اين مÆيد و ميگردد خواب موجب و ميشود

شود/ پيدا معده ابتالي از كه طعام بدهضمي /3

زيادتر آن در مواد اين چون طعام, شدن تÔخمه3 موقع و مرطوب و
ميآورد/ خواب بيشتر است,

از عÇبارت بÇيداري موقع در نفس اعمال كه گويند سابق اطبا¾
و حرارت از نموده, خارجي حرارت ايجاد حركت و است حركات
فعاليت از زياد حرارت اثر بر روح و ميكاهد بدن غريزي رطوبت
را الزم حÇرارت و رطÇوبت تÇا ميگردد درون ه متوج بازمانده خود
ه توج يكي است: امر دو آنان عقيدة به خواب غاÄي سبب و كند/ ه تهي
هضم به كردن كمك ديگري و استراحت براي باطن به حيواني روح

غذا/
كه است اين دارد خواب معنوي علت به نظر كه هم عرفاني بيان
كÇه مÇوقعي و گرديده بدن و ه ماد اسير Hتموق و عاليه عوالم از روح
خسÇته نÇمود, بÇروز او از زياد فعاليت و داشت بدن به زياد ه توج
روگÇردان يات ادÇم به ه توج از بالطبع را او خستگي, اين و ميشود
داخل به و منصرف ظاهر, از فقط نباشد, زياد خستگي ا گر و ميكند
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باشد زياد خستگي ا گر و ميآيد خواب حال اين در و ميشود ه متوج
از كامل انصراف ÇÇ گرديد خسته بدني فعاليت از به كلي كه بهطوري ÇÇ
بزرگان كه است جهت بههمين ميدهد/ دست مرگ و شده پيدا بدن
قرآن در و شد ذ كر Âقب چنانكه و نمودهاند تشبيه مرگ به را خواب

/ê2 آية زمر, سورة /1

ن×امه×ا/1 م âفي ÖتÔمت Öمل âالَّتي و ته×ا Öو م نâحي سÔنف Öاال فَّي وتي Ôهللاا است: فرموده نيز

/[ì0 [آية انعام, سورة #

يعني ;# النَّه×ارب ÖمÔتÖح راج م× ÔملÖعي و الَّيلب ÖمÔيك ×ف وتي âالَّذي وÔه و فرموده: نيز و
ميكنيد روز در را آنچه و ميگيرد خواب در را شما جان كه است او
نكند, فراموش را باال عالم به كلي, روح حقيقت اينكه براي و ميداند/
كه باال عالم از او يادآوري موجب تا شده گذاشته او نهاد در خواب

بشود/ است, او اصلي موطن
فÇرق انسÇان نÇس مÇختلفة مراحل به نسبت خواب ط متوس حد
جوانان, و شبانهروز در ساعت دوازده يا ده حدود در اطفال, ميكند;
و بÇخوابÇند بÇايد ساعت شش Hتقريب پيران, و ساعت هشت قريب
جهات و عوارض بهواسطة هم گاهي و است همين آن طبيعي اندازة
ÂثÇم مÇيكند; پÇيدا سÇنگيني و سÇبكي يÇا ضعف و ت شد خارجي,
و خون شدن زياد و كم و آن كثافت و لطافت و هوا تري و خشكي
مسكÇن يÇا محر ك دواي يا غذا خوردن و خيال جمعيت يا تشتت
تاريكي و روشنايي و خون مجاري در ه سد پيدايش و سرد) يا ( گرم
و ت دÇش در آرامش, و خÇاموشي يا مختلف و آهنگ يك آواز و
هÇم ره خدÇم ادويÇة و موادشيميايي دارند/ زياد تأثير خواب ضعف
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1. Chloroforme

2. Ether

3. Chlorale Hydrate

4. Morphine

مانند و خشخاش و مورفين4 و هيدراته3 كلرال و اتر2 و كلرفرم1 مانند
مÇوجب اÔخÇري, ̧ بÇعبار و مÇينمايد سÇنگين خواب ايجاد نيز اينها

5. Adrénaline

آدرنالين5, قبيل از نيز ديگري ادوية ميشوند/ اعضا و قوا ي بيحس

6. Cocaïne

7. Néocaïne

را موضعي ي بيحس آنها امثال و نÃوكاÄين7 و كوكاÄين6  كلرورداتيل,
ر مخد كه شده ه تهي داروسازي در هم, قرصها بعضي و ميكنند ايجاد

است/ خوابآور و





گويند را اموري هيپنوتيزم, و گويند (Hypnose) هيپنوز فرانسه به را مصنوعي خواب #
نمايد/ توليد را مصنوعي خواب  كه

خوابمصنوعي#

ارادي و حياتي سببهاي ط توس به كه است آن مصنوعي خواب
چشم حركت يا زبان به امر ط توس به شخصي آنكه مانند ميشود; پيدا
را ديگري شد, خواهد گفته Gبعد كه مغناطيسي حركات و اشارات يا
نفس جاذبة اثر بر زيرا گويند; نيز مغناطيسي خواب را اين و بخواباند

است/ شده پيدا عامل
كÇه خÇوابÇي بÇر را آن و داده تعميم را مصنوعي خواب بعضي
اسباب نمودهاند/ اطالق شود, پيدا شيميايي يا طبيعي اسباب بهوسيلة
اسÇباب و بÇاشد آهÇنگ يك داراي كÇه آوازي يا نور مانند طبيعي
درحÇقيقت اينها ولي شد; مذكور Âقب كه ره موادمخد مانند شيميايي
نه ميشوند, طبيعي خواب ضعف يا ت شد موجب كه هستند وسايلي

نمايند/ مصنوعي خواب ايجاد آنكه
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# Narcose

ناميده ناركÔز# فرانسه به شود پيدا ره مخد ادوية اثر بر كه خوابي

شÇهر در 18ì0 در و مÇتولد مÇيالدي, 179ì در برايÇد جيمس دكتر , James Braid ##
يافت/ وفات منچستر

منچستر, شهر اح جر برايد##, جيمس دكتر فن اين كاشف ميشود/
كÇنجكاويهاي نÇيز Âقب نمود/ باب آن در مهمي تجربيات كه بود
به كشف تا نمود بدني و موادشيميايي و اشخاص ات روحي در زيادي
هند مرتاضين آثار و ات روحي از كه است محتمل و گرديد موفق آن
آنها تاريخ و حاالت و اسالم عرفاي كتب و داشته اطالع نيز غيره و
و بوده اطالعاتي داراي نيز روحي غريبة علوم از و نموده مطالعه را

باشد/ گرديده امر اين كشف مÆيدات از هم, اينها
اين ميشود, و شده ظاهر هند مرتاضين از كه آثاري Hمخصوص
و رياضت ط بهتوس آنان ليكن ميكند; تأييد و تقويت خيلي را امر
خÇواب ولي مÇيشوند; آثÇار و حÇاالت ايÇن داراي روح, تÇÇقويت
تأثÇير ايÇن ميشود/ پيدا علمي قوانين و علم راه از امروز مصنوعي
است مÇمكن نÇيز حيوانÇات ساير در بلكه نيست, انسان مخصوص

سيار/ عبداهللا سيد تأليف مانيتيزم, كتاباسرار به شود رجوع , Danilevski ###

بزرگان از كه سكي### Öودانيل چنانكه نمود; مغناطيسي خواب توليد
من مينويسد: مسيحي 1889 سال مجلههيپنوتيسم در است, علم اين
مÇار, موش, مرغ, قبيل از مختلفه حيوانات در را مغناطيسي خواب

نمودهام/ توليد اينها غير و قورباغه خرچنگ,
بيشتر بيماران و ه كمبني و ضعيف اشخاص در مغناطيسي خواب
قÇرار تأثÇير تÇحت بÇيشتر و ضÇعيف آنÇها نÇفس زيÇرا است; ر ثÆم
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ه توج براي و خستهتر دنيا از آنها روح هم, عرفاني بهوجهة ميگيرد/
را خواباننده شخص مصنوعي, خواب در است/ اتر مهي اصلي وطن به

ميگويند/ "معمول" را خوابيده و "عامل"
كه است آن ل او درجة است: درجه سه داراي مصنوعي, خواب
او يا ببرند را او بدن گوشت ا گر كه بهطوري ميشود, بيحس معمول
نميكند; احساس هيچ برند, فرو جوش آب در يا نمايند مجروح را
عÇامل بÇه اشÇاره بÇه را خود قبول و تسليم و عامل اوامر مطيع فقط
به كلي اختياري حركات و خارجي احساس حالت اين در ميفهماند/

# Catalepsie

كÇاتالپزي# اروپÇايي زبÇانهاي به را درجه اين است/ ق معو و مبهم
 گويند/

شعور و عامل مطيع نيز او فكر قوا, اطاعت بر عالوه آنكه دوم
باطن شعور ط بهتوس بهخوبي كه بهطوري است; او ارادة تحت باطني
چيزهاي از ا گر و است كار در عامل امر برحسب او حواس و ميبيند
چيزي كه كند امر او به عامل ا گر و ميدهد جواب بپرسد, خارجي
مينمايد; اطاعت شد صادر عامل از كه امري هر و مينويسد بنويسد,
و ميدهد انجام اراده بدون دهد, طالق را خود زن كند امر ا گر حتي

مصر/ منطبعة رشدي, محمد دكتر تأليف المغناطيسي, التنويم كتاب به شود رجوع ##

مÇحا كÇم از يكÇي در چÇنانكه## ميبخشد; را خود دارايي همچنين
اموال تمام شخصي كه شد واقع بررسي مورد وصيتنامهاي فرانسه,
ايÇن و بÇود كÇرده وا گÇذار مÇرگ از پس خÇويش خادمة به را خود
تحقيقات از پس بود/ شخص آن خود امضاي و بهخط وصيتنامه
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او به خواب موقع در و خوابانيده را خود آقاي خادمه, كه شد معلوم
مÇحكمه ايÇنرو از و بÇنويسد را وصÇيتنامه آن كÇه بÇود كرده امر
امÇر جÇنايتي بÇه را او عÇامل, كه هست گاه و كرد/ باطل را وصيت
شÇعور و اراده بÇدون او و مÇينمايد وادار قÇبيحي فعل به يا ميكند

# Léthargie

مينامند/ لتارژي# را درجه اين ميكند/ اطاعت
مكنونات از ظواهر, بر عالوه معمول, كه است آن سوم درجة
آنها معالجات و اشخاص بيماريهاي و ميكند پيدا اطالع هم قلوب
خبر مغيبات از و ميفهمد را عامل فكر مكنونات حتي و ميداند را

## Somnambulisme

كÇه گÇويند نÇومي تقالÇان يÇا سومنامبوليسم## را درجه اين ميدهد/
داشته را آن نميتواند عاملي هر كه است خواب ت قو درجة آخرين
زياد بسيار هم تمرينها و قوي خيلي هم, عامل روح بايد بلكه باشد,
اوامÇر به نسبت و ميرسد جذبه حد به معمول درجه, اين در باشد/
كمال درجة در نيز او روحي قواي حال عين در و صرف مطيع عامل,
را همه افعال و اعمال و ميشناسد خوب را ديگران و خود و است
خبر آينده حوادث از و ميشنود دور از را اشخاص سخنان و ميبيند
آنÇها از وجÇه هÇيچ به بيداري در كه مختلف زبانهاي با و ميدهد
شكل حتي ميبيند, را مردگان روح و ميگويد سخن نداشته, اطالعي

ميكند/ وصف را آنها هيكل و

مانيتيزم/ كتاباسرار به شود رجوع ###

نقل بوده, علم اين معروف دانشمندان از يكي كه شاردل### از
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كÇه است نوشته بهمغناطيسحيواني, موسوم خود كتاب در كه  كنند
بÇدنم كÇه مÇيكنم <حس گفت: خواب حال در خواباندم, را دختري
دور خÇود از را بدنم و ميشوم دور بدن از من و ميكند پيدا امتداد
بخاري مانند را خودم و است افتاده مرده جسم مثل و سرد كه ميبينم
و ميكنم درك نبودم, آن درك بر قادر Âقب كه چيزهايي و ميبينم
بخاري جسم دوباره كه نميكشد طول ساعت ربع از بيش حال اين

ميشوم>/ بيحس آنگاه شده, غليظ  كمكم

# Depotte

مغناطيس, ة قو است: گفته فن, اين دانشمندان از يكي دوپوته#,
باز ما روي به غيرمرÄي مجهول عالم از دري نومي, انتقال ط بهتوس
چشÇم كÇمك بÇدون Hق محق نومي, انتقال خاصيت صاحبان ميكند/
همان كه بناميم بصر مقابل بصيرت ميتوانيم را حال اين و ميبينند
بر معنوي, بصيرت آنكه نهايت ميباشد/ عرفا بين معروف اصطالح
تصفيه به قلب راه از كه ميشود روحي مراحل تقويت و رياضت اثر
و ملكوتي معاني دريافت براي صافي آيينة را دل و بكوشد تخليه و
راهÇنما دسÇتور تحت بايد نيز آن و دهد قرار ه غيبي حقايق تراوش
است/ عامل قوي ارادة تأثير بهواسطه مغناطيسي خواب در ولي باشد,
پرسشهايي يا كند القاÄاتي معمول, به ميتواند عامل خواب, اين در

بشنود/ درست پاسخ و بنمايد
بهترين گفتهاند, فن اين قين محق كه بهطوري مذهبي جنبة القا¾
تلقين او به طوري است ممكن بلكه و مينمايد توليد او در را حاالت
پس Âمث شود; پيدا او در ديني و مذهبي وجدان نيز بيداري در كه  كند
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مذهبي امور از بايد نيز بيداري در كه كند امر او به مذهبي القاÄات از
امÇور بÇه نسÇبت هÇمچنين و نمايد عالقه ابراز بدانها و ببرد ت لذ
بÇعض در مÇيتوان ايÇنرو از و نÇمود القاÄاتي است ممكن اخالقي
بÇهواسÇطة و دانست مÆÇثر نيز پرورش و آموزش در را آن موارد,
نÇمود/ ايÇجاد او در را مÇذهبي خÇوب حاالت است ممكن القاÄات,

مانيتيزم/ كتاباسرار به شود رجوع #

به مذهبي رة مكر القاÄات بهواسطة معمولي, كه ميكنند# نقل چنانكه
صÇداي تÇو كÇه مÇيگفتند معمول آن به رسيد/ جذبه مقام بلندترين
اين اثر بر و هستي فرشتگان ميان و ميشنوي را آسماني موزيك
او به سپس ميگرديد/ پيدا او چهرة در ت لذ و خوشي آثار القاÄات,
را خداوند جلوة و هستي پروردگار درگاه در ا كنون تو كه ميشد  گفته
او چهرة در و كرده تغيير او صورت و حالت و وضع نا گاه ميبيني,
يك گÇرديده, د جرÇم و شÇده دور يات ادÇم از مÇيكرد خÇÇيال  كÇÇه

ميشد/ پيدا معنوي درخشندگي
در اثÇري است, خÇيال مÇرتبة در ابÇتدا چون القاÄات اين البته
سو¾ اعمال از جلوگيري واسطة به مگر گذاشت, نخواهد باقي معمول
ط هتوسÇب ولي نÇيست, هم اختياري و است خيال مرتبة در كه بدني
در بهتدريج اخالق, ة تزكي در دادن دستور و مذهبي رة مكر القاÄات

نمايد/ پيدا را حاالت آن هم بيداري در و شده مÆثر او
و بÇاشد لفÇظ واسÇطة و تكÇلم بدون است ممكن هم گاهي القا
موقعي و سوم درجة اقسام از نيز اين و شود پيدا افكار انتقال ط بهتوس
اين در باشد; نموده پيدا معمول روح بر كامل تسلط عامل, كه است
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خيال در را مطالب گويد, سخن معمول با اينكه بدون ميتواند حالت
عامل طرف از ميداند كه خيال همان مطابق هم او و دهد خطور او

كند/ عمل شده, القا
ي بهحد خواب در معمول, كه است آن سوم درجة مرتبة آخرين
اين و رسد ظهور به او از دور فواصل در يه ماد آثار كه باشد شده قوي

بÇحث مÇورد و است امÇروزه روحÇÇي مÇÇهم مسÇÇاÄل از تÇÇلهپاتي مسألة : Télépathie #
در فالماريون كاميل چنانكه آوردهاند; آن براي دي متعد مثالهاي و شده واقع دانشمندان
ذ كÇر مÇثالهايي نÇيز ديگÇران است/ يÇافته آن بÇراي مثال چهارصد قريب ماه, چند ظرف
اوت 21 <شب كه: نموده حكايت انگليسي كوكس مادام ميكنند نقل جمله آن از  كردهاند/
بÇودم; نشسÇته خÇواب اتÇاق در مÇادرم منزل در نه, و هشت ساعت بين ايرلند, در ,18ì9
االÐن عمهجان گفت: آمده, دواندوان نا گاه بود; خوابيده مجاور اتاق در كوچكم برادرزادة
ولي ديدهاي/ خواب گفتم: و كرده ب تعج من ميگردد/ من رختخواب دور كه ديدم را پدرم
رختخواب در ناچار و نرفت سابق اتاق به كردم اصرار هرچه و نبود/ خواب خير, گفت: او
وضÇوح كمال با نا گاه ميكردم, نگاه بخاري طرف به بعد ساعت يك خواباندم/ را او خود
من بود/ پريده مردگان رنگ مانند او رنگ و نشسته صندلي روي كه ديدم را برادرم صورت
كنگ هنگ در موقع آن در برادرم زيرا كردم; پنهان لحاف زير را خود سر افتاده, وحشت به
مفقود كردم نگاه د مجد چون زد, صدا اسم به مرا صراحت درنهايت دقيقه چند از پس بود/
را آن تÇاريخ و كÇرده نÇقل خÇود خÇواهÇر و مÇادر بÇراي را قÇضيه روز آن فرداي بود/ شده
آن تاريخ و آورد را برادرم مرگ مآور تأل خبر رسيد, كه چين پست سپس نمودم/ يادداشت
از كاشف باز بوده, بيداري و خواب بين هم ا گر قضيه اين بود/> من مشاهدة تاريخ با مطابق

است/ مقصود

انÇتقال از است عÇبارت تلهپاتي زيرا است; تلهپاتي# اقسام از يكي
به مثالي بدن به است او روح آمدن كه خيال صاحب تصوير يا خيال
آن و ميرسد بهظهور هم بيداري در گاهي امر اين و بعيدي/ فاصلة
در آنكÇه يÇا داشته كامل ارتباط مرده يا زنده روح كه است موقعي
بيداري در خواب حاالت كه بهطوري باشد; شده كامل د, تجر درجات
كه كند امر معمول به عامل ا گر خواب, از مرتبه اين در برسد/ بهظهور
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آن مÇيتوانÇد معمول شود, ظاهر او از ني معي عمل مكان, فالن در
نمايد/ مكان طي عرفاني, اصطالح به و دهد انجام را عمل

است; بيماران معالجه وسايل از يكي امروز مغناطيسي, خواب
دردهÇاي و تشÇنجي بيماريهاي و صرع و ماليخوليا در Hمخصوص
و است مÆÇثر خÇيالي بÇيماريهاي و گÇنگيها بعضي و رماتيسمي

ميشوند/ معالجه آن ط بهتوس امراض اين صاحبان
ادوية استعمال از مغناطيسي خواب كه معتقدند نيز احي جر در
اسÇتعمال در كه اضطرابهايي زيرا است; بهتر كلرفرم مانند ره مخد
نيست/ خواب اين در ميكند, خطر توليد گاه و ميشود پيدا  كلرفرم
و است مفيد ا اطب بعضي عقيدة به نيز والدت و حمل وضع موقع در
ا گÇر و است/ زيÇاد نÇيز آن خطر ولي ميكند كمتر را درد احساس
بهوسيلة عامل و است بيشتر آن تأثيرات برسد, سوم درجة به خواب

ميگرداند/ زايل معمول, از را بيماري امر, اين
نيز خطراتي است, موجود مصنوعي خواب در كه فوايدي با ولي
هم گاهي و ميگردد معمول قواي ضعف موجب كلي بهطور و دارد
هÇم گاه ميشود/ منجر ماليخوليا به شده, دماغي قواي اختالل سبب
بهطوري درميآيد, عامل به معمول شديد عالقة و محبت بهصورت
مفارقت عامل از نيست مايل معمول شود, تكرار زياد امر اين ا گر  كه
غÇيرمواقÇع در ايÇنرو از نÇميشود; بيدار خواب از درواقع و نمايد

نمود/ خودداري آن از بايد ضرورت,
درميآيد عامل ارادة تحت Öمعمول مصنوعي, خواب در چون و
عقالني بهمنظورهاي را آن هميشه بايد است, او مطيع حيث هر از و
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خÇود مÇوقعيت از و داد قÇرار اسÇتعمال مÇورد طÇبي يÇا اخÇÇالقي و
مÇلكات و پسÇنديده اخÇالق داراي عامل, بايد و ننمود سو¾استفاده
غالب آنها بر جنگيده, غيراخالقي منظورهاي با بتواند تا باشد حميده

نشود/ مترتب مفاسدي كه  گردد





راههايخوابمغناطيسي

از يك هÇر بÇراي و شده ذ كر راههايي مغناطيسي خواب براي
ميكنيم: ذ كر Âمجم كه نوشتهاند شرايطي نيز معمول و عامل

هيبت و سالم بنية و مزاج صحت داراي كه است آن عامل شرط
كه است آن او اخالقي و وجداني شرط و باشد وداد و مهر با وقار, و
و شرف صاحب عمل, در و بوده حسنه ملكات و نيك اخالق داراي
مفاسد اينكه بدون كند, تأثير معمول روح در بتواند تا باشد نجابت
كسل نيز او روح باشد, بدني ضعف داراي ا گر ولي شود; پيدا اخالقي
كÇند, تأثÇير ديگري در نتواند ضعيف البته و بود خواهد ضعيف و
نبوده حميده اخالق به متصف ا گر و باشد/ قوي طرف ا گر Hمخصوص
كÇم نÇيز او روحي ت قو بهتدريج باشد نداشته اخالقي منظورهاي و

است/ كرده عمل وجدان و عقل خالف بر بهعالوه و ميگردد
بخواباند را كسي ميخواهد كه موقعي در بايد آنكه ديگر شرط
زيÇرا باشد; بوده امر همان ه متوج او حواس و نداشته ديگري فكر

ميگردد/ روح تقويت موجب خيال و فكر جمعيت
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آنكه فرض بر و باشد نموده زياد تمرين امر اين در آنكه ديگر
آنكه ديگر نكشد/ تمرين از دست نگردد, موفق بدان امر اوايل در
ÖرÇفك ا گÇر زيÇرا بÇاشد; مÇعتقد مغناطيسي خواب صحت به خودش

شد/ نخواهد ظاهر اثري باشد, عمل مخالف
به معتقد و تام سكون و سكوت در كه است آن معمول شرط
خود ه توج و نمايد عامل اوامر تسليم را خود و باشد بوده آن صحت
باز بهخارج ه توج از نيز را حواس حتي داشته, معطوف او بهسوي را
امÇر عامل هرچه و باشد عامل ه متوج فقط او حواس و فكر و دارد

نمايد/ اطاعت نمود,
حرارت با و آزاد و سالم هواي در كه است آن خواب شرايط از
روح تقويت ميشود, واقع عمل اين كه موقعي در باشد/ بوده ط متوس
يا اشاره يا چشم ه توج يا تكلم ط توس به عامل طرف از او به تلقين و
است/ مÆÇثر خÇيلي ÇÇ مÇيشود اشÇاره GعدÇب چنانكه ÇÇ اينها مجموع

هامÇاب انگشت گرفتن دست در يا پيشاني به كشيدن دست همچنين
كند, تأثير نيز معمول بدن در عامل حرارت كه اينها مانند و معمول
زيادتر ابهام انگشت و پيشاني در لمسي احساسات چون است; مفيد
است/ بدان اشاره نيز مذهبي مصافحه اخبار كه است حواس ساير از
آيÇنة مÇعمول, مÇقابل كÇه است آن خوابانيدن راههاي از يكي
نظر آن در استمرار و دقت به كه كنند امر او به و بگذارند متحر كي

# Louis

گÇفته لويس# ميخوابÇد/ بهزودي كه باشد اين نيز او عقيدة و  كند
كرد, خواب نميتوان ديگر طريق به كه را كسي طريق اين به است:
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خوابانيد/ است ممكن
او به نشانده, صندلي روي را معمول كه است آن ديگر طريقة
بÇه سر پشت از عامل و دهد تكيه عقب به را خود سر كه كنند امر
ا گÇر هÇم مÇعمول بÇاشد/ كج معمول سر و كند نگاه معمول چشمان
وگÇرنه كند نگاه عامل به نباشد, او چشم زحمت و خستگي موجب
تÇا برندارد چشم آنجا از و دهد قرار خود ه توج مورد را نقطه يك
بايد حال همه در ولي ببندد را چشمان ابتدا از آنكه يا رود, بهخواب
باشد/ نداشته تشتت و تفرقه و بوده امر همين ه متوج او فكر و خيال
و نشÇانده صندلي روي را معمول عامل, كه است آن ديگر راه
بهيكديگر دو هر و بنشيند صندلي روي او مقابل در نيز عامل خود
يا رود خواب به و بيفتد هم روي معمول چشمان آنكه تا كنند نگاه
بÇهتدريج تا كند سنگين را او چشمان القاÄات, ط بهتوس عامل آنكه
بروز از قبل كه را آثاري Âقب عامل كه است آن بهتر و رود بهخواب
آن مشÇاهدة از آنكه تا كند ذ كر معمول براي ميشود, پيدا خواب
دست اضطراب, هم و شود پيدا معمول براي خاطر اطمينان هم آثار,

# Liebeault

## Breynheim

دانشمندان از دو هر كه ينهيم## بر و ليوبولت# به طريقه اين ندهد/

### Beaunis

بزرگان از كه نيز بونيس### طريقة و است منسوب محسوبند, علم اين
دارد/ شباهت بدينطريقه است, فن اين

#### Betts Tablin

در انگÇليسي تÇابلين#### بتس دكتر كه است آن ديگر طريقة
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به Hتدريج را معمول كه است اين آن و داشته مجري ليورپول, شهر
راههÇاي او براي ل, او روز كه طريق اين به كنند, آشنا خواب آثار
تÇمرين دوم, روز در و نÇموده بÇيان را آن كÇيفيت و خÇÇوابÇانيدن
گذاشتن موقع در معمول كه كند سعي سوم, روز و بنمايد مختصري
تمرين بعد روز و كند حرارت احساس او, دست روي به عامل دست
چند از پس تا نمايد درك را حواس و چشم سنگيني بهتدريج كه  كند

رود/ بهخواب عامل نگاه اثر بر كند, پيدا آشنايي او طبع كه روز

# Dubois

است فن اين دانشمندان از كه ÇÇ دوبو# به منسوب ديگر طريقة
و اراده عامل, كه است نفس به تلقين و القاÄات راه از آن و ميباشد ÇÇ
كÇه دهÇد قرار طوري بهتدريج و نمايد جلب بهخود را معمول فكر
شد, حالت اين داراي معمول چون و باشد عامل اراده مقهور او, ارادة
است/ او مطيع نيز خواب در و ميخوابد عامل ارادة و امر برحسب

## Bramwelle

ÇÇ عÇلم ايÇن دانشÇمند ÇÇ بÇرامÇويل## كه است راهي ديگر, راه
امر او به و بنشانند را عامل كه است طريق اين به آن و كرده اختيار
ه توجÇم را خÇود فكر و داده خطور خود درنظر را صورتي كه  كنند
راه ايÇن از بÇاشد; مÇعمول ه توجÇم نيز عامل و نمايد صورت همان

ميرود/ خواب به شده سنگين بهتدريج
مÆÇلف رشÇدي, د حمÇم دكتر كه است طريقهاي ديگر, طريقة
بر را عامل كه است اين آن و كرده خاذ ات  كتابالتنويمالمغناطيسي,
او اعضاي تمام و نبوده او زحمت و مشقت موجب كه راحتي صندلي
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نشسته صندلي روي او جلوي در نيز عامل بنشانند; باشند, راحت در
درون طÇرف و بÇچسباند مÇعمول زانÇوهاي بÇه را خÇود زانÇوهاي و
معمول, انگشت همان درون بهجانب را خود (ابهام) شست انگشت
بÇه Hب رتÇم و نÇمايد وصÇل او پاهاي به نيز را خود پاهاي و رسانده
تا نزند هم به داشته باز را خود چشمان و كند نگاه معمول چشمان
دست Öعامل سپس گردد; مساوي دو هر ابهام حرارت بهتدريج آنكه
معمول, بدن اطراف به جلو از نموده, دور معمول دست از را خود
پايين بهتدريج گذارده او شانههاي روي بر آن از بعد و دهد حركت
تكرار بار شش يا پنج را عمل اين و برسد انگشتان به آنكه تا آورد
را خود انگشتان و گذارده معمول سر باالي را خود دست سپس  كند/
او صورت مقابل در نموده, جدا هم از Gبعد كند; داخل يكديگر در
پاها به آنجا از و دوپهلو به تا نكند, تماس صورت با ولي دهد, مرور
رعشه, حالت مانند را خود دست و كند تكرار هم را عمل اين و برسد
بهتدريج نموده شروع سر از افقي حركت سپس دهد; تكان قدري
مÇعمول, چشÇم موقع اين در برسد/ بهپاها تا بياورد پايين را دست
و سست دستهÇا و مÇيافÇتد هÇم روي پلكها شده سنگين  كمكم
آهسÇتگي بÇه خÇود دست بÇا عامل آنكه يا ميدهد/ دست خواب,
آنكه تا كند تكرار را فوق اعمال ا گر ولي ببندد را معمول چشمان

است/ بهتر شود, بسته عامل واسطة بدون معمول چشمان
در كه دهد تكيه طوري را معمول سر بايد عامل وقت, اين در
آيÇا كÇه كÇند سÆÇال و نÇمايد آزمÇايش را او سÇپس نÇباشد/ زحمت
پرسشها اين مانند و نه? يا ميشوي ملتفت چيزي آيا خوابيدهاي?
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خÇود است مÇمكن باشد, نخوابيده كامل بهطور هنوز ا گر و بنمايد
بÇاشد/ بسته معمول چشمان ولي كند ه توج معمول به Gد مجد عامل,
مناسبتر است, حواس و فكر جمعيت موجب بهتر چون طريقه اين
در است آن ÖناسبÇم ولي نÇمودهام/ مشاهده را همان نيز نگارنده و
بهمعمول هم القاÄاتي است, عمل اين مشغول عامل كه موقعي همان
و كÇند امÇر حÇواس نÇبودن ق متفر و تام ه توج به را او Âمث بنمايد;
و اظهار او به ميشود پيدا خواب بروز از قبل كه را آثاري همچنين

نمايد/ ترغيب تسليم, بر را او
بÇين از ظاهر احساس كه است آن يكي خواب پيدايش عالÄم
بهآساني و گرفته قرار هم روي چشم, پلكهاي آنكه ديگر ميرود,
كه طرف هر به ميرود/ بين از به كلي نيز شامه حس نميشوند/ باز
فÇوري دهÇند, حÇركت عامل امر و دستور بدون را خوابيده شخص
مÇانند او بÇدن زيÇرا كند; حفظ بدن در را توازن نميتواند و ميافتد
از او اعÇضاي كه است آن خواب, ديگر عالمت است/ مرده جسم
خÇواب ايÇن كشÇف در كه مهم امر يك و نميشود متأثر جراحت
چنانكه ÇÇ هم آن كاشف حتي بود; احي جر عمل همين كرد,  كمك

بود/ منچستر, شهر اح جر برايد, جيمس دكتر ÇÇ كرديم ذ كر Âقب
يا شو, بيدار كنند: امر او به Hدفعت كه است آن كردن بيدار  كيفيت
را خود دست كه طريق اين به دهند; انجام بهتدريج را عمل اين آنكه
روي مÇرتبه چند را ابهام انگشت دو و گذارده پيشاني طرف دو به
كند/ بيداري مهياي را او كه بنمايد القاÄاتي او به و داده مرور پلكها
كÇار به بايد تو حواس شوي, بيدار بايد كمكم تو بگويند: او به Âمث
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بيداري ه البت شود/ بيدار بهتدريج آنكه تا اينها, مانند و شوند مشغول
بيدارشدن طبيعي خواب در كه همانطور زيرا است; بهتر تدريجي
قلبي امراض بعض موجب گاه و مضر شخص, براي دفعي و نا گهاني
خÇطرات بÇلكه است, هÇمينطور نÇيز مصنوعي خواب در ميشود,
خÇواب از بهتدريج را معمول بايد حتياالمكان پس دارد; بيشتري

نمود/ بيدار





مقايسةخوابطبيعيومصنوعي

روح انصراف از: است عبارت ÇÇ گفتيم نيز Âقب چنانكه ÇÇ خواب
مصنوعي/ خواه باشد طبيعي خواه بهباطن; بدن ظاهر از

است ممكن زودتر و سبكتر خواب باشد, قويتر روح هرچه
است; سنگينتر خواب باشد, ضعيفتر هرچه و گردد ظاهر ه متوج
ا گر و كند حفظ را باطن و ظاهر جنبة دو نميتواند ضعيف روح زيرا
آن; عكس همچنين و ميشود منصرف ظاهر از باشد, باطن ه متوج
باطن ه متوج تنها كه مجذوبين نفوس نيز سلوك مراتب در چنانكه
ضÇعيفتر مÇيباشند جÇنبه دو هر جامع كه كساني نفوس از است,
مسن اشخاص جهت همين به است/ همينطور هم خواب در است,
سنگين آنها خواب اطفال, Hمخصوص جوانان و خواب سبÔك Hغالب
را او ظÇاهري, قواي فعاليت و نشده تقويت هنوز روح زيرا است;
است الزم آن رفÇع بÇراي كÇه استراحتي مقدار و ميكند خسته زود

ميباشد/ بيشتر
بايد ولي است سبكتر باشد, قويتر هرچه هم مصنوعي خواب
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درجÇة دو از آن, سÇوم درجÇة جهت, بدين باشد/ عامل ارادة تحت
است, كÇاملتر درجÇه آن در روح قÇواي زيÇرا است; قويتر ديگر

ميباشد/ ديگري ارادة تحت هرچند
خÇون جÇريان مصنوعي, خواه و طبيعي خواه خواب, موقع در
ميگردد/ كمتر بيداري موقع از نيز نبض شمارة آن, اثر بر و  كندتر
موارد بعض در و ميچرخند باال بهطرف خوابيده, شخص چشمهاي
سي تنف حركات ميشوند; منقبض حدقهها و ميخورند تكان اندكي
مÇختصر و يÇافته اتساع جلدي عروق است; عميقتر ولي ماليمتر,
مÇوقع از كمتر خيلي بدن ظاهر حرارت ميكند/ عرق ايجاد  گرمي,
درون بÇه تÇام ه توج خواب, در غريزي حرارت زيرا است; بيداري
در بدن مقاومت است, كمتر بهظاهر خون و روح ه توج چون و دارد
است/ بÇيشتر سÇردي و گÇرمي از تأثر و كمتر مجاور, هواي مقابل
سست انگشÇتان, خمكنندة عضالت استثناي به پا و دست عضالت
ولي كÇم HبتÇنس ترشحات, بعضي و (هضم) گوارش عمل ميشوند/

امÇروز روانشÇناسان و مÇيدانسÇتند هÇضم عÇمل تكميل موجب را خواب سابق, اطبا¾ #
قÇول دو ايÇن كه بردهاند گمان بعضي ميشود/ كند خواب موقع در هضم عمل كه  گفتهاند
قÇواي مÇرمت مÇوجب خÇواب اينكه در زيرا نيست; اينطور ولي است يكديگر مخالف
جÇهاز ولي است كÇÔند خÇواب, موقع در هضم عمل كه هرچند و نيست شكي است, بدني
باب اين در نيز Âقب Ç كند هضم بهخوبي را غذا بتواند تا ميشود تقويت موقع آن در هاضمه

گفتيم/ سخن اختصار بهطور

ميشود/# هضم تكميل موجب
آنكÇه جمله از است; موجود خواب دو اين بين نيز فرقهايي
ولي شÇده ايÇجاد ديگÇري شÇخص ارادة بهواسÇطة مصنوعي خواب
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ديگÇري ارادة تÇحت و مÇيشود پيدا خستگي اثر بر طبيعي خواب
درنميآيد/

ابتدا خواب آن در زيرا دارد; فرق هم مصنوعي خواب مات مقد
او نظر در احالم مانند افكاري سپس ميشود, مضطرب معمول, افكار
خواب در ولي ميشود; پيدا عميق و خفيف خواب آنگاه ميآيد,
بروز با مالزم كه است چرت فقط ÇÇ ل او حالت دو بهجاي ÇÇ طبيعي

نيست/ افكار
آن مركز كه متفكره ة قو مصنوعي خواب در آنكه ديگر فرق
اخÇتيار به و ميشود واقع او ارادة تحت و عامل ه متوج است, دماغ
نقطه هر به و است عامل امر به بلكه نيست, اصلي عالم ه متوج خود,
عامل ا گر جهت اين به ميكند/ ه توج سازد, ه متوج را او كه وجهه و
عمل از نيز عضالت و ميافتد كار از و شده خدر Öاعصاب كند, تلقين
بههمين و نميكند الم و درد احساس معمول اينرو از و ميمانند باز
نميآيد بيرون خون عامل, ارادة بدون معمول بدن از كه است جهت

مويين/ رگهاي /1

اعصاب بهواسطة عريه1 ش عروق چه نميكند; تأثير او در جراحت و
و نميآيد بيرون خون و ميمانند باز عمل از نيز آنها افتادهاند, كار از
ضعيف و كÔند موقع آن در نيز هضم ة قو كه باشد جهت اين از شايد
احساس معمول شخص بيداري, از بعد و نميرسد بدلمايتحلل شده,
در HملÇمس اعÇمال, ايÇنطور و مÇينمايد خود در سستي و خستگي
حال همان در و است وخطرنا ك شده قوا تمام ضعف موجب معمول
اعÇمال جÇريان و افÇتاده كار به اعصاب, Gد مجد كند, امر عامل ا گر
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طبيعي خواب ميشود/ بيداري موقع مانند Hتقريب معمول, بدن طبيعي
و بÇازنميماند كÇار از كÇلي بÇهطور اعصاب و ندارد را عوارض اين
تخفيف آنها كار در بلكه نميكنند, تعطيل بكلي عضالت همچنين
ولي نيفتادهاند, كار از بكلي نيز مصنوعي خواب در البته ميشود/ پيدا

است/ بيشتر طبيعي خواب از خواب اين در حواس تعطيل
ادرا ك ة قو و باطني شعور مصنوعي, خواب در آنكه ديگر فرق
كÇه بÇهطوري شÇده, شÇديد نفساني قواي و ميگردد قويتر فكر, و
قواي طبيعي خواب در ولي ميشود; تلهپاتي تأثيرات ظهور موجب
ولي ميپردازد بهخود طبيعي خواب در نيست/ ت شد اين به نفساني,

ميگردد/ ه متوج عامل ارادة و امر به مصنوعي, در
بدون رويا مصنوعي, خواب در زيرا روياست; در ديگر فرق
و تأثÇير تحت بكلي معمول, روح و نشود محقق عامل ارادة يا امر
و باشد عامل ارادة به بايد نيز او باطني حركت و درآمده عامل اختيار
عÇامل بهدست رشته آن سر [ كه] شده افكنده او گردن در رشتهاي
در رويا, ولي باشد; داشته را آن ميتواند بخواهد قسم هر به و است
نيز خوابيده خود ارادة حتي نيست, ديگري ارادة تابع طبيعي خواب
مÆÇثر گاهي بيداري, كردارهاي و گفتار و پندار فقط و ندارد تأثير

ميشود/ واقع
مصنوعي خواب از بيدارشدن چه است; بيدارشدن در ديگر فرق
هروقت و است معمول روح سلطة و اراده از خارج آن, خود مانند
مÇوقع هر طبيعي خواب در ولي ميشود; بيدار كند, امر او به عامل
الزم بدن در بدلمايتحلل براي آنچه و شد رفع بدني قواي خستگي
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ميشود/ بيدار كمكم شده مايل بدن ظاهر به روح گرديد, توليد است
اين آن و است موجود خواب دو اين بين نيز عرفاني فرق يك
چون مصنوعي خواب و طبيعي مرگ مانند طبيعي خواب كه است
الزمÇة لي او زيÇرا مÇيباشد; عÇرفا مÇصطلح كه است اختياري مرگ
در نيز طبيعي مرگ و ميشود پيدا خستگي اثر بر و بشري طبيعت
خÇواب ولي است; بÇدن تÇعمير و ه وجÇت از نÇفس شÇدن خسته اثر
و اوست عمل به وثوق و عامل امر به شدن تسليم بهواسطة مصنوعي
نÇميدهد/ دست خÇواب ايÇن نشÇود, پÇيدا تسليم حال كه موقعي تا

االسÇالميه, دارالكÇتب ,ê چ ,2 ج اري, فÇغ عÇليا كÇبر تÇصحيح كليني, شيخ كÇافي, اصول /1
بميريد/ اينكه از قبل بميريد :1ê ص ,13ìë

اشÇاره بدان تمÔوتÔوا1 Öنا لÖبق مÔوتÔوا خبر: در كه اختياري مرگ همچنين
وصول بودا, اصطالح در و است سلوك در عرفا منظور يگانه و شده
وثÇوق و آمÇرالهÇي ارادة بÇدون ÇÇ است مطلق فناي كه ÇÇ نيروانا به
خÇواب كÇه هÇمانطور و نشÇود/ ر يسÇم او كÇردار و گفتار بهصحت
مÇعمول جÇذب مÇوجب و است عامل جاذبة ت قو اثر بر مصنوعي
حال, آن در و شده پيدا الهي جذبة اثر بر نيز اختياري مرگ ميشود,

است/ حق ارادة مجذوب و ندارد اختياري خود از انسان
هست, اختياري و طبيعي مرگ بين كه فرقي هر كلي بهطور و

است/ موجود نيز مصنوعي و طبيعي خواب بين





رويا

و مشترك طبيعي, و مصنوعي خواب بين (رويا), ديدن خواب
ل او كÇنيم: قسÇم دو مÇيتوانÇيم را رويÇا مÇيشود/ واقÇع دو هÇÇر در
منشأ و است نفساني خواهشهاي و انفعاالت از ناشي كه خوابهايي
از پيش كه عاطفهاي يا فكر يعني است; ذهن انفعالي زمينة Hغالب اينها
تمايالت از ناشي خياالت Hمخصوص و فرا گرفته را ذهن خوابيدن,
و وقايع از و است لذيذ و شيرين خوابهاي ظهور موجب كه نفساني
نÇموده, نÇفوذ روح در يك هÇر بÇÇوده, بÇÇيداري در كÇÇه حÇÇاالتي
هÇم اعÇتباري بÇه و مÇيشود نÇاميده "احÇالم" و نÇمايد صورتبندي
است ممكن كه اعتقادي لحاظ از ولي ميشود/ گفته خواب خيالبافي
فرق چند بيداري خيالبافي و احالم با كند پيدا آنها به نسبت شخص

دارد:
كه هستند كار در نيز معارض عوامل بيداري, در آنكه جمله از
مقابل در بهخيال را خود كه كسي Âمث ميكنند; خنثي را خيال تأثير
او چشم زيرا نميترسد; شده حملهور بدو كه ببيند ندهاي در حيوان
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خواب در ولي ميكند/ خنثي را اثر اين نميبيند, را حيوان آن چون
ديگÇر فرق ميشود/ وحشت موجب نيست, معارض ة قو اين چون
در ÂثÇم مÇيشود; شخصيت دو داراي گاهي خواب در انسان آنكه
خÇود جÇنازة تشÇييع در هم خودش و است مرده كه ميبيند خواب

ميكند/ گريه و شده حاضر
و سÇريع خÇيلي خÇواب در حÇوادث وقÇوع آنكÇه ديگÇر فرق
مÇوقع در خوابÇيده شخص و است خارج زمان حدود از درحقيقت
اين بيداري, خيالبافي در ولي ميكند/ فرض تي مد آن, براي خواب
HالبÇغ خÇواب, در آن ترتيب آنكه ديگر فرق ندارد/ وجود حالت
بÇا و جهت بدون خيال, در ولي است, يكديگر رديف در و منظم

ميشود/ منحرف غيره, و شده ديده يا شنيده در تغييري اندك
مغشوش و فكر آرامي حال در كه است خوابهايي دوم, قسم
از و شÇده خÇود اصÇلي عالم ه متوج روح كه شود پيدا خيال, نبودن
داراي قسÇم ايÇن و بÇبيند را آينده يا گذشته خويش ملكوت روزنة
با يا تعبير بدون كه قسمي است: قسم دو نيز خواب اين است/ تعبير
بناست را آنچه آنكه ديگر قسمي مينمايد; گذشته حكايت تعبير,
ل, او قسم در عرفا اصطالح به و ميبيند يا ميگويد شود, واقع Gبعد
ه متوج دوم, قسم در و ميشود صاعد مثال ه متوج خيال روزنة از جان

ميگردد/ نازل مثال
و بÇوده اخÇتالف دانشمندان بين قديم از خواب اين تعليل در
باب اين در نيز رين متأخ است/ شده نوشته موضوع اين در  كتابها
خواب, اقسام تمام در تعليالت اين از بعضي و نمودهاند بحثهايي
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بر گفت ميتوان و است موارد بعض مخصوص هم برخي و جاري
بيشتر آن در داشته, غلبه كه خواب قسم هر نويسندگان از يك هر
كرده ذ كر خود روياي و سليقه مطابق تعليلي و نموده دقت و تأمل
فالسفه كه تعليلي Âمث است; همين اقوال اختالف علت يك و است
عالم از نفس كه است آن نمودهاند, خواب قسم اين براي روحيين و
و داشÇته اتصال و ارتباط عالم, آن با و است مفارقات و دات مجر
خواب موقع در و دارد را بات مغي درك استعداد ارتباط, اين درنتيجة
نزديك خود اصلي عالم به يافته, رهايي ه ماد حدود از قدري چون
كه ÇÇ اثبات و محو يا محفوظ لوح در كه نيز آتيه وقايع از ميشود,
گنجايش طبق بهتدريج و ميباشد ضبط ÇÇ است مثال و ملكوت عالم
مشÇاهده را آنÇها شÇده, مستحضر ميشود, ظاهر عالم اين در زمان
بÇلكه نشÇده مشÇهود HينÇع حÇقايق بÇعض كÇه مÇيشود گاه و ميكند
تعبير به موقع اين در و ميگردد ظاهر آن مناسب چيزي بهصورت
را شÇادي و (لبÇن) شÇير بÇهصورت را عÇلم چÇنانكه دارد; احÇÇتياج
مينمايد شهود مار بهصورت را دنيا مال يا دشمني و سبزه بهصورت
بÇاب ايÇن در و ميباشد تعبير به محتاج خوابها قبيل اين مانند و
المنام, فيتعبير االنام كتابتعطير جمله از است; شده نوشته  كتابها

هجري/ 11ê3 در متوفي #

تأليÇف التÇعبير, كÇامل كÇتاب و اسماعيل# بن عبدالغني شيخ تأليف
12ìë سنة تهران, در كه تفليسي ابراهيم د محم بن حسين ابوالفضل
ابنسالم تأليف مفتاحاالحالموالفراس¹, كتاب ديگر و رسيده بهطبع
طبع 192ê سال بيروت در و است خواب تعبير در آن از قسمتي  كه
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در و رسÇيده/ نگارنده بهنظر مجلس كتابخانة در جلد سه هر و شده
است; شÇده اشÇاره اخÇتصار بÇهطور نÇيز Çياحه تانالسÇبس كتاب آخر
بÇن د حمÇم مÇانند هÇم اشÇخاصي نوشتهانÇد/ اينباره در هم مين متقد
يوسف حضرت و داشتهاند معروفيت خواب تعبير در بصري سيرين
و مÇذاهب بÇين در خواب كامل تعبير در انبيا از نيز Ç الم عليهالس Ç
در كه را اموري عين هم گاه ولي ميباشند/ معروف و محقق اديان,
احتياج خوابها قبيل اين و ميبيند خواب در ميشود, واقع عالم اين

ندارد/ تعبير به
كÇه است آن شÇده خÇوابهÇا قبيل اين براي كه ديگري تعليل

ه وردتوجÇم ÂعÇف و شÇده حÇفظ ذهÇن در Âقب كه هستند وجدانياتي مغفوله, نفسانيات #
وجÇدانÇي وقÇتي, ولي مÇيدهند تشكÇيل را ذهن غيب و تاريك قسمت و نيستند وجدان

بودهاند/ صريح

اسÇتنباط گÇذشته, تÇجارب و خود مغفولة# ات نفساني از باطن شعور

وجدانياتي ظاهر شعور و گويند La conscience نسيانس Ôك فرانسه, به را ظاهر شعور ##
ميباشند/ ذهن ه موردتوج Âفع كه گويند را

سلسله يك خود سابقة معلومات از نيز ظاهر## شعور چنانكه ميكند/
به مربوط خوابها بيشتر آنكه نظريه اين مÆيد مينمايد/ اخذ نتايج
ÂبÇق يÇا مÇيشناسد را آنÇها شÇخص كÇه است چÇيزهايي و اشخاص
تمام كه گفت نميتوان و است ناقص ه نظري اين ولي است/ ميدانسته
مÇتخيالت و مÇحسوسات تركيب و مزج محصول غيبي خوابهاي
فرض اين گذشته خوابهاي به نسبت ميتوانيم هرچند زيرا است;
از بسياري و نيست ما ذهن در چيزي آينده امور از ولي بنماييم, را
ربطي رات, تصو و نيستند ذهني سابق داراي نيز گذشته خوابهاي
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عالم به اينكه جز نيست چاره پس ندارند/ آينده و گذشته بهواقعات
اين مشاهدة به عالم آن با ارتباط بهواسطة روح كه شويم قاÄل مثال

ميشود/ نايل امور
ه موردتوج خارج در كه اموري بعض كه است آن ديگر تعليل
بÇاقي خÇود از اثÇري و مÇيكند ايÇجاد انÇعكاساتي او ذهن در است
هÇم نÇتايجي و ميكند نمو و رشد خواب در امور همان و ميگذارد
انÇعكاسي عÇمل نوع يك درحقيقت و ميدهد نشان امور آن براي
رات مقد و كرده تأثير انسان در خوابها اين از بعضي حتي و است
ديگري عالم با اينكه بدون ميسازد, فراهم خود بهخودي را آينده
كÇار فÇالن در كه بيند خواب در كسي ا گر Âمث باشد; داشته ارتباط
را او شÇده, تشÇويق مÇوجب خÇواب هÇمين نÇموده, پÇيدا قيت وفÇم
ميرسد/ بهمقصود كوشش اثر بر و ميكند وادار كوشش و بهجديت
است, شده موفق مدرسه امتحانات در ببيند خواب كه دانشآموزي يا
او نÇصيب را قيت وفÇم نÇموده وادار بÇه كÇوشش را او خواب همين
يت جد از دست شده افسرده ببيند, خواب را آن عكس ا گر و ميكند;
بعض در قسم اين ميشود/ او از قيت موف سلب درنتيجه, و برميدارد
تعليل ميتوانيم را تعليل اين و است محسوب سابق قسم جز¾ موارد
ايÇن مÇيشود/ خود صاحب تحريك موجب زيرا بناميم; تحريكي
مÇوارد بÇعض در فÇقط و نيست خواب اقسام تمام شامل نيز ه نظري
ديگÇر اشÇخاصي به مربوط خوابها از بسياري زيرا ميكند; صدق
بÇهعالوه و بÇاشد, خÇودش اعمال از منعكس خيال, آنكه نه است,
كه ببيند خواب دانشآموزي Âمث گردد; برعكس است ممكن  گاهي



الناÄمين تنبيه 12ì

كوشش خود كار در گاه خواب اين اثر بر و شده مردود امتحان در
مردود و نميكند كار شده مأيوس آنكه يا ميشود موفق و مينمايد
يÇا مÇخالفت اثÇر در است ممكن شقوق, از يك هر در و ميگردد
پس شود, پيدا تغيير غيره و بيماري پيشآمد يا خصوصي موافقت

نيست/ قطعي خود خواب, اثر

تأليف آن تعبير و خواب بهنام كتابي 1900 سال در كه است معاصر دانشمندان از , Freud #
خÇودش, بÇهنام او مÇذهب و دنÇياست دانشÇمندان ه وردتوجÇم امروز او نظريات و  كرده
مرگ خبر يافت; وفات انگلستان در Gاخير و ميشود, خوانده (Freudisme) فرويديسم

گرديد/ منتشر روزنامهها در او

كه نيز اتريشي, معروف روانشناس و پزشك فرويد#, نظرية
اشÇاره يك, هÇر كÇه ميدانÇد رموزي مجموعة از عبارت را خواب
خÇواب مÇوقع در و است سÇركوفته آرزوهÇاي و مÇيلها از بهيكي
درست مÇوارد تÇمام در مÇيشود, ظاهر مانع, و سد نبودن بهواسطه
تمايالت و رغبتها نتيجة غيبي خوابهاي از بسياري زيرا نيست;

ندارند/ ارتباطي آنها با Âاص بلكه نيستند سابق سركوفتة
تا كنون كلي بهطور امروز علم كه بگوييم ميتوانيم اينجا در پس
مابعدالطبيعه علوم و فلسفه تنها و نشده نايل خواب اي معم كشف به

است/ آن حل عهدهدار



رويادرخوابمصنوعي

ديگري بهطرز ليكن دارد, وجود رويا نيز مصنوعي خواب در
او ط بهتوس نيز آن تقويت و ميباشد عامل ارادة تحت يعني است;
درحقيقت امر همين است/ خواب سوم درجة در آن كمال و ممكن
دانشÇمند كÇوÄه, امÇيل زيÇرا گÇرديد; روحÇي تÇداوي كشف موجب
نبود پروفسور يا پزشك نمود, كشف را روحي تداوي كه فرانسوي
و داشت كامل اطالع مغناطيسي خواب از ولي بود دوافروش بلكه
به باالخره بود/ آزمايشها و تجربيات مشغول تمام سال بيست ت مد
آن تربيت و تقويت براي قاعده چند و برده پي انساني خيال اهميت

گرديد/ موسوم " كوÄهÄيسم" خودش بهنام او نظرية و نمود  كشف
از هÇرچÇه كÇه كÇرد مشÇاهده ات, جربيÇت ضÇمن در مسÇيوكوÄه
شÇخصي خÇيال قÇدرت اثÇر بÇر درحقيقت, كرده استفاده هيپنوتيزم
او به ا گر حتي است; او خيال ت قو بهواسطة آثار تمام و بوده معمول
بياورد, بجا را عمل فالن معين سال يا ماه يا روز فالن در كه شود امر
در كه برد پي مسيوكوÄه كرد/ خواهد اجرا موقع آن در تخلف, بدون
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ÇÇ او باطن شعور تنها و رفته بين از معمول ظاهر شعور خواب, حال
شعور اين و است بيدار ÇÇ است خيال مافوق كه فكر ة قو بهخصوص
به هرچه كه است صوت ضبط نوار صفحة يا عكاسي شيشة مانند هم
شعور بر دليل خود امر اين و ميگيرد جا آن, در فوري شود, تلقين او
از كمتر باطن شعور قدرت اينكه بر ميكند داللت نيز و است باطن
از پس آن پيدايش كه هرچند است, زيادتر بلكه نيست ظاهر شعور

است/ ظاهر شعور
بÇه كشÇف را مزبور دانشمند امور, قبيل اين در دقت و مطالعه

1. Mulford

از نيز امريكايي مولفورد1 نمود/ موفق آن قوانين و روحي تداوي
كه ÇÇ را كتابتداوينفس و نموده استفاده روحي تداوي در فن اين
عÇلم حÇتي و نÇوشت ÇÇ شÇده ترجمه طبيبخودباش, بهنام بهفارسي
را آن اسÇاس و نÇاميد مسÇيحيت اعÇجاز عÇلوم را درماني مغناطيس
زنده كردن و مريض شفادادن و مسيح(ع) معجزات كه برد بهجايي
ه وÇق ايÇن آثÇار از را مÇعجزه و دانست نيرو اين اثر بر نيز را مرده
آنكÇه نه ولي است روح جاذبه ة قو اثر بر هم, معجزه البته ميداند/
جسمانيات و جسم مافوق بلكه باشد, مÆثر آن در جسمي مغناطيس

است/ روحي كامل مغناطيس به مربوط و

2. Charcot

تÇداوي در نÇيز ÇÇ فÇرانسÇوي روانشناس و دانشمند ÇÇ شاركو2
بÇزرگان كÇه است هÇمان اين و نمود تحقيقاتي هيبنوتيزم و روحي

فرمودهاند: اسالم
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Ôكبر اال Ôمالعال ي وانط وفيك ÕغيرÇص ÕرمÇج نَّك 

ا عم ÖزÇÇ ت ا

بÇن مÇيرحسÇين ين كمالالد قاضي تأليف ابيطالب, بن علي اميرالمÆمنين به منسوب ديوان شرح /1
كه پنداري آيا :êëì ص ,1379 تهران, مكتوب, ميراث نشر ,2 چ يزدي, ميبدي ين معينالد
و تÇوست در تÇو دواي بÇزرگتر, عالم است درنورديده تو در كه درحالي كوچكي, تني تو

نميبيني/ و توست از تو درد و نميداني,

1 Ôر بصÇ Ôت ما و نكم ك ÔÅدا و ÔرÔعÇ Öشت مÇا و فيك ك ÔÅواد
و بÇاطني جÇامعيت و معنوي مراتب اسالم دين بزرگان منظور البته
است انسان خود در هم آنها عالج و درون دردهاي كه است ظاهري

است/ مÆثر روح ت قو بهواسطه هم ظاهر صورت ولي
كه صالحيه كتاب در نورعليشاه علي مال حاج مرحوم امجد, جد
تداوي پيدايش موضوع از قبل و يافته پايان قمري 1328 سال در
فÇرمايد: هÇفتم حÇقيق¹ انسÇان, حÇضرت در بÇوده, اروپا در روحي
ي تحد آن به و من, غير نه برآيد من از امر سه كه ميگفت <فقيري
و سهولت در آنها اوسط و ملل و دول از عالم اهل جميع با مينمايم
انÇجام سÇال سيصد به فرنگيان من, كالم شنيدن از پس كه صعوبت
نÇمايم عÇالج انسان خود بدن به را امراض تمام كه است آن دهند;
تب و برص حتي و دوا هيچ بدون قليل, ت بهمد وجهي, بهسهولت

/1 Ç 130 صص /2

آخر/ تا <2/Âمث روز يك به را آنها نحو و كوفت و دق
هرچه و است تلقين همين اثر بر مصنوعي خواب در نيز رويا
ظÇاهر بÇهتر و بÇيشتر معمول خواب اثرات باشد, زيادتر آن تأثير
خواب ÇÇ كرديم ذ كر Hسابق چنانكه ÇÇ تلقين اثر بر اينرو از ميگردد;
آنها از بلكه ميرود, راه فرشتگان با و رفته آسمانها به كه ميبيند
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فرمايش به بنا زيرا ميكند; شهود را الوهيت از جلوهاي رفته باالتر
عاليه عوالم موجودات از يك هر بودهاند, غيب راه روندگان كه عرفا
است ممكن و هويداست آنها در تمام صورت و ميباشد آينه مانند
و رفته آسمانها به ببيند معذلك ننمايد, ترقي مثال عالم از  كسي
جبروت عالم حقيقي آسمانهاي نمونة زيرا است; نموده سير را آنها
خÇواب در او آنÇچه و است مÇوجود نÇيز مÇثال عÇالم در ملكوت و

است/ مثال عالم آسمانهاي همان كرده, سير مصنوعي
است, طبيعي خواب از بيشتر مصنوعي خواب در رويا تأثيرات
برخالف ميشود, فراموش بيداري در Hغالب مصنوعي روياهاي ولي

ميمانند/ خاطر در Hغالب كه طبيعي خوابهاي



نظرعرفانيبهخوابمصنوعي

از بسياري بنگريم, مصنوعي خواب اسرار در دقت نظر با ا گر
دشوار علم نظر از آن حل كه مابعدالطبيعه و سلوك مساÄل مشكالت
همينطور نيز طبيعي خواب در چنانكه ميشود/ حل ما براي است,
و ميگردد مكشوف بيشتري مطالب مصنوعي خواب در ليكن است/
درحقيقت, و ميكنيم اشاره رموز اين از بسياري به اختصار بهطور ما
ÇاÄمين تÇنبيهالن كتاب م متم كه است فصل همين رساله اين از منظور

ميباشد/
غير اينكه و روح د تجر بر طبيعي خواب مانند مصنوعي خواب
خواب كه موقعي در معمول زيرا ميكند; داللت بهخوبي است بدن از
اطÇراف در عامل امر برحسب كارافتاده, از او ظاهر حواس و است
را اشيا و اشخاص و ميكند گردش و حركت باالتر, بلكه زمين  كرة
داراي مÇيشود مÇعلوم پس مÇÇينمايد/ ادرا ك را مÇÇطالب و ديÇÇده
براي و آنست مركب او باطن شعور كه است بدن از غير تي شخصي
تا نيست بدن در ني معي جاي است, باطن شعور مافوق كه نيز عقل
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با و بدانيم احساس يا رÅيت قابل را آن و شويم قاÄل آن يت بهماد
نيز فكر دماغ, صدمة اثر بر و است دماغ در شعور و فكر ظهور آنكه

عÇÇقايد بÇÇه كÇÇه است نÇÇظرياتي داراي فÇÇلسفه در و فÇÇالسفه بÇÇزرگان از , Bergson #
است/ شده متولد 18ë9 سال در دارد/ زيادي شباهت شيرازي هين صدرالمتأل

برگسن#, چنانكه نيست; جسماني و ي ماد فكر, خود ميشود, مختل
ميخي از را تابلويي هرگاه كه است گفته فرانسوي, معاصر فيلسوف
ا گر و ميخورد تكان هم تابلو خورد, تكان ميخ آن ا گر بياويزيم,
دو هÇر Çحاد ات دليÇل مÇالزمه اين ولي افتاد, خواهد هم تابلو بيفتد,
مÇيبيند, آسيب هم فكر ببيند, آسيب دماغ هرگاه همچنين نيست/

د تجر كتاب آن در و نوشته (Matiére et Mémoire) حافظه و ه ماد بهنام كتابي برگسن ##
است/ كرده اثبات را نفس قواي

فكر بلكه است## دماغ خود فكر كه ندارد اين بر داللت امر اين ولي
است/ ه ماد از د مجر

قدرت انساني نفس اينكه بر ميكند داللت خواب موضوع نيز و
خود براي بدني ايجاد زمان, و آلت بدون ميتواند و دارد قيت خال
با خواب موقع در زيرا ميشود; ناميده مثالي بدن عرفا نزد كه بنمايد
گمان خواب در ولي است حركت در اوست, ي ماد غيربدن كه بدني
البته و ندارد بدن اين با فرقي هيچ زيرا است; بدن اين عين كه ميكند
مÇرتبة و بÇدن هÇمين حقيقت مثالي بدن چه هست, هم همينطور

ابةبسته ار به دنيويانسانرا شخصيت روحياست, علوم دانشمندان از يكي پاپوسكه ###
آن رانÇندة و مÇثالي بÇدن تÇصوير آن كشÇندة اسب و تÇن به اشاره ابه ار ميكند/ تشبيه شده
بÇراي ابÇه ار HقريبÇت خÇواب هÇنگام مÇيشود/ كÇجروي مÇانع دهÇنه, و است روح نÇمايندة
Ñ

باشد/### آن غير آنكه تا نشده واقع آن عرض در و است آن طولي
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Ø

در اطÇراف به شده رها اسب, عنان مانده, حركت از (جسم) ابه ار و ميشود باز استراحت
مÇيخواهÇد كه ميشود پيدا راننده براي ديگري تمايل گاهي هنگام اين در است/ حركت
در ميدهد/ دست رويا موقع اين در بگذارد, را ابه ار و كند گردش شده سوار اسب بر تنها
بÇهخواب ميخواهÇد و شده خسته گران بار از كمكم خود جايگاه در راننده مرگ نزديكي
ميآيد پايين ابه ار از او گرفتن براي راننده ميرود/ بهجلو رو شده باز ابه ار از اسب برود,
راننده ميرود/ جلو و شده جدا ابه ار از اسب مرگ, هنگام برود/ جلو شده اسب سوار  كه
وسÇيعي مÇيدان در ابÇه, ار ارÇب از فÇارغ شده سوار اسب بر كرده رها را شكسته ابة ار ناچار
نيز اسب آنكه از پس راننده كه گفت ميتوان نموده پاپوس كه تشبيه اين با ميكند/ جوالن
از روح اينكه به است اشاره اين و ميكند گردش بهتنهايي خود نموده رها را او افتاد, كار از

ميگذارد/ شده, تشبيه Öاسب به مثال اين در كه را مثالي بدن و رفته باالتر نيز مثال عالم

روياي زيرا ميكند; داللت نيز انساني خيال د تجر بر خواب اين
روحاني تعليل همان آن صحيح تعليل ميدهد, آينده از خبر كه غيبي
كÇامل و كÇافي ديگÇر تعليلهاي از يك هيچ و گفتيم Âقب كه است

نيست/
اتصال وسيعتري بهعالم خيال كه است معلوم حالت اين در پس
متصل ي غيرماد عالم به كه نبود ممكن ميبود, ي ماد ا گر و كرده پيدا
از ميشود, خيال ة قو با خواب موقع در كه سيرهايي بهعالوه و  گردد/
نميتواند ضيق, و نقص بهواسطة ه ماد زيرا است; خارج ه ماد قدرت
محيط زيادي موجودات بر يا كند حركت مكاني و زماني حدود بدون
شود, ثابت ÇÇ است نفس قواي از يكي كه ÇÇ خيال د تجر چون و  گردد
است مناسب اينجا در ميگردد/ ثابت اولي× طريق به نفس خود د تجر
ولي نميدانÇند د مجر را انسان خيال ايين, مش فالسفة كه دهيم تذكر
هÇمة شيرازي, صدرالمتألهين قبيل از اسالم, اخير اشراقيين و عرفا
را بدن و د مجر ادرا ك, وجهة از نيز را ظاهره حواس حتي نفس قواي
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گفتيم چنانكه ÇÇ خواب مسألة و ميدانند نفس فعاليت واسطة و آلت
است/ قول همين مÆيد ÇÇ

ط هتوسÇب است علم عالم كه نيز ه ماد و زمان فوق عوالم وجود
و مÇيكند گÇردش خواب موقع در روح زيرا ميشود; اثبات خواب
رخ او بÇراي است بÇيخبر آنÇها از ÂÇاص بÇيداري در كه مشاهداتي
معمول روح مصنوعي, خواب عالي درجات در Hمخصوص ميدهد,
هÇمچنين و مÇيگويد سخن نبوده آشنا آنها با هيچ كه زبانهايي به
كÇه درصÇورتي ميشناسد, را آنها معالجة و ديگران و خود امراض
گاه بلكه باشد; بوده همهچيز از بياطالع و بيسواد بكلي است ممكن
مÇيكند/ پÇيدا آشÇنايي نÇيز عÇلمي اصÇطالحات بÇه خواب موقع در
ÂثÇم ميشناسد; رويا در نميشناخته Âاص كه را اشخاصي همچنين
كسي اينكه بدون و ميبيند طبيعي خواب در را رسول(ص) حضرت
مصنوعي خواب در و ميشناسد را حضرت آن بپرسد, يا بگويد او به

ميشناسد/ و ديده را گذشتگان از بسياري نيز
بÇه خÇواب مÇوقع در خوابÇيده شخص روح ميشود معلوم پس
بدينجهت و كرده پيدا اتصال است, يقين و علم حقيقت كه عالمي
كه است افالطون عقيدة مÆيد مطلب اين و ميبرد پي امور حقايق به
و علم و است گمان و ظن عالم ات, جسماني و ه ماد عالم بود معتقد
تÇا و است دات مجر و عقول عالم در علم بلكه نبوده, آن در يقين
در كه خويش نوع عقالني كامل فرد به و عالم بدان انسان كه موقعي
آن انتساب بهمناسبت را آن اسالم فالسفة و ÇÇ است مفارقات عالم
عÇلم نكÇند, پيدا اتصال ÇÇ مينامند افالطوني مثال افالطون, به قول
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نميدهد/ دست او براي
حيطة از دات مجر عالم كه ميشود ثابت خواب مسألة از نيز و
در روح زيرا ميباشد; دهر عالم در فالسفه اصطالح به و خارج زمان
و مÇيپيمايد تي دÇم انÇدك در را زيÇاد خÇيلي مسÇافتهاي خÇواب,
چند بلكه ماه چندين است ممكن بيداري در آنها انجام كه  كارهايي

ميدهد/ انجام بزودي خواب موقع در بكشد, طول سال
جمعند; يكديگر با آينده و ا كنون و گذشته عالم, آن در نيز و
نÇيز آينده و گذشته از دارد, اطالع حال بر كه همانطور روح زيرا
و ميبيند آنجا در رفتهاند, دنيا از تها مد كه را كساني و بوده آ گاه
وعا¾ در مفترقات گويند: حكما كه ميكند مشاهده را آينده همچنين

ميباشند/ دهر وعا¾ در مجتمعات زمان,
ات الذÇب او روح كه ميفهماند انسان به امور قبيل اين در دقت
خÇود تÇربيت درصÇدد ا گر پس دارد; را عالم بدان رسيدن استعداد
در مÇيدهد رخ خÇواب در كÇه انصرافي همان كه بهطوري ÇÇ برآيد
در ميبيند خواب در كه را اموري ميتواند ÇÇ شود واقع نيز بيداري
او از زمÇان در وقÇوع بدون اعمالي همچنين و نمايد شهود بيداري
را بدن شده, پيدا او براي كه كمال و تقويت اثر بر روح و شود/ صادر
معراج مسألة كرديم, تصديق را مطلب اين چون و نمايد خود ر مسخ
و مÇيگردد واضÇح بÇهخوبي زمÇان به آن نبودن محتاج و جسماني
ايÇنكه قبيل از است, شده بيبصيرتان از باب اين در كه اشكاالتي
مانند و نمود گردش ثانيه چند در را عالم تمام است ممكن چگونه

ميشود/ حل اينها,
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مانند رسيده بزرگان بعض دربارة كه مكان طي مسأله همچنين و
بÇن مÇعلي براي كه Ç الم عليهالس Ç صادق حضرت به منسوب ة قضي
اشخاص براي جا چندين در شدن ظاهر يا فرمود, مكان طي خنيس
شب يك در كه است رسيده Ç الم عليهالس Ç علي دربارة چنانكه د, متعد

ساري موجودات ات ذر تمام در دارد, حق تامة مظهر كه علويه حقيقت فرمودهاند: عرفا #
را حÇقيقت آن كه است بيننده كمال به اشاره جا چهل در او ظهور و است همه به محيط و

هست/ همهجا در او حقيقت ولي كرده شهود بشريعلي(ع) بهصورت

عادت خوارق از كه امور قبيل اين امثال و كرد# ظهور جا چهل در
فÇرمايش صÇحت هÇمچنين و مÇيشود; واقÇع تÇصديق مورد است,
غيب عالم به ارتباط و اتصال عي مد كه آنان جانشينان و پيغمبران

ميگردد/ واضح بودهاند,
انسÇان جÇان آنكÇه ميشود, استفاده خواب از كه ديگر مسألة
را حاالت اين بلكه نبوده اراده و اختيار و شعور داراي خود بهخودي
اين ا گر زيرا مصنوعي; خواب در Hمخصوص است, داده او به ديگري
كه درصورتي نميشد; منفك او از هيچوقت ميبود, او ذاتي Öصفات
كه مصنوعي خواب در بهخصوص ندارد, اختياري خود از خواب در
اين اينكه بر دارد داللت انفكا ك, اين و است عامل اراده و امر مطيع
و است علت به محتاج نباشد, ذاتي هرچه و نيست او ذاتي Öصفات
او به نيز را صفات اين و داده وجود او به كه است حق ذات آن, علت
در و كÇند استفاده آنها از كه داده اراده و عقل و است فرموده عطا
نيست اختيار به او اختيار ولي است مختار پس بكوشد, خود تكميل
معني است اين و است الهي ة قو و بهحول او كار اختيار, عين در  كه
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ال× و رÖب ج ال× ادق(ع) الص قال :18 ص 1ê18ه / ق, قم, هادي, امام مÆسسه صدوق, شيخ الهدايه, /1
امر)/ دو اين بين است امري بلكه تفويض نه و است جبر (نه نÖي ر Öم اال ينب Õامر Öلب ويض Öف ت

1/ نÖي ر Öماال ينب Õامر
در دقت كه است آن است مهم خيلي اينجا در كه ديگر مسألة
روندگان اصلي مقصد كه را فياهللا فنا¾ مسألة مغناطيسي, خواب آثار
بÇه مÇعمول خÇواب, اين در زيرا ميسازد; آسان است, حقيقت راه
و است عامل ارادة و امر در فاني نداشته, اختياري خود از هيچوجه

شيرازي: خواجه بهقول و ميآورد بجا دهد دستور او هرچه
داشÇتهانÇد صفتم طوطي آينه پس در

مÇيگويم بگÇو گÇفت ازل استاد آنچه
مضمون: به و

دوست افكÇنده گÇÇردنم در رشÇÇتهاي
اوست خÇاطرخÇواه كه هرجا ميكشد

مولوي: فرمايش مطابق و

اختالف)/ كمي 38ë3(با بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /2

حÇÇق دست فÇÇÇاعل و يم قÇÇÇÇح آلت
دق2 و طÇعن را حÇق فÇعل مÇينشايد
نيز فنا موضوع است/ عامل ارادة انجام آلت و وسيله هم معمول
مجذوب خدايي, كشش بهواسطة سالك روح زيرا است; همينطور
فاني كه ميرسد بهجايي تا ميشود ربوده او كف از اختيار و شده واقع
مÇقام بÇاالترين اين و ميگردد سرافراز بندگي بهمقام و شده صرف
چنانكه است; خدايي وجهة ظهور بندگي, نهايت زيرا است; سلوك
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ذات و اسÇاس كه است جوهرهاي حقيقي بندگي :êë3 ص الحقيق¹, مفتاح و ريع¹ الش مصباح /1
است/ ربوبيت آن

در جÇهت بههمين و 1/ Ô¹َّيوبÔب الر كÔنÖهÔها Õ¸ ره Öوج Ô¹َّي ودÔبÔعÖل ا است: حديث در
صفات, ساير بين در و رسالت بر م مقد بندگي, صفت نماز, د تشه
در / ÔهÔولÇ Ôس ر و Ôه ÔدÖبÇ ع GحمَّدÇ Ôم انَّ ÔدهÇ Öش ا كÇه: است شده بهذ كر مخصوص
و اراده صاحب كاري, هيچ در معمول شخص مانند سالك اينحالت,
بجا آنچه و است حق ارادة و امر مطيع و مجذوب بلكه نيست, اختيار
صادر حق از او ط بهتوس بلكه نشده صادر او از درحقيقت ميآورد,
آية معني و است همينطور نيز معمول به نسبت چنانكه  گرديده,

تÇير كÇه بÇود خدا نميانداختي, تير تو ميانداختي, تير كه آنگاه و :17 آية انفال, سورة /2
ميانداخت/

ميشود; واضح بيان اين از ,2 مي× ر اهللا كنَّ ×Çل و تÖي م ر Öذا تÖي م ر ا م× و شريفه:
امر به ميكرد هرچه و شده بياراده به كلي رسول(ص) حضرت زيرا
حÇضرت يÇا عÇلي(ع) امÇيرالمÆÇمنين حÇضرت و بÇود حÇق ارادة و
ÖنÇ م تÔها Öع مÇ س حتي تÔها Öر كرَّ فرمود: ÇÇ اقوال اختالف به بنا ÇÇ صادق(ع)

ميجوييم/ ياري تو از تنها و ميپرستيم را تو تنها :ë آية حمد, سورة /3

از كÇه كÇردم تكرار بهقدري را 3 Ôنâعيت Öسن ا ك×ي ا و ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا يعني قاÄلها/
فناست/ مرتبة همان Öحالت اين و شنيدم اصلي  گويندة

بÇه مÇعمول بايد مصنوعي خواب در كه همانطور آنكه ديگر
پيدا خواب آنكه تا نباشد متشتت نيز او فكر و داشته ه توج چيز يك
سالك كه است شرط نيز فنا مقام به رسيدن و اهللا الي سلوك در شود,
فكر اختالف و حواس تشتت از بوده, حق متذكر و ه متوج همواره
نشود/ پيدا استغراق حالت تذكر, و ه توج بدون زيرا كند; جلوگيري
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نيست/ نماز قلب, حضور بدون نماز /1

و است مÆمن معراج نماز زيرا ;1 بÖلقÖال ورÔضÔحب
 

× الا ¸ل×و ص ال× است: خبر در
ميفرمايد: مولوي باشد/ تام تذكر و ه توج حال با بايد

پÇنهاني كÇه بÇود آن نÇماز ز من مراد
بگÇذارم تÇو بÇا تÇو فراق درد حديث

ايÇزدگشسب, اسÇداهللا شÇيخ گÇردآورنده تÇبريزي, ين الد شمس كليات منتخبات الهيه, جذبات /2
اختالف)/ كمي 2ë9(با ص ,1378 تهران, حقيقت, انتشارات

تو با من كه بود نمازي چه آن وگرنه
بÇهبازارم2 دل و محراب به روي مدام
نشÇود; پيدا نماز حقيقت نباشد, قلب حضور كه موقعي تا پس
و استغراق حالت چنان نماز موقع در علي(ع) اميرالمÆمنين چنانكه
را تير و نداشت بدن به التفات كه ميكرد پيدا حق حضرت به ه توج

نشد/ ملتفت هيچ كشيدند, او پاي از  كه
سÇلوك مÇوارد در اينكه براي مصنوعي خواب در نيز امر اين
ا گر خواب موقع در معمول زيرا دارد; شاهد نشود واقع انكار مورد

امر مجذوب چه نميشود; متأثر Âاص برسانند, او بدن به هم جراحتي
موقع در نيز خون گاهي بلكه ندارد, ه توج خود بدن به و شده عامل
تير حكايت امثال نميتوان پس نميشود/ جاري او بدن از جراحت
عقل خالف ا گر زيرا دانست; عقل خالف و نمود انكار را  كشيدن

نميشد/ واقع مصنوعي خواب در ميبود,
تسليم لزوم ميشود, استفاده مصنوعي خواب از كه ديگري امر
تسÇليم مÇعمول, بايد خواب اين در كه همانطور و است مربي امر
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را خÇود سÇالك كه است الزم نيز سلوك موقع در شود, عامل ارادة
ÔالمÇ Öس اال فÇرمودهانÇد: كÇه بنمايد خويش راهنماي و مربي امر تسليم

/20ê ص اسالمي, نشر مÆسسه ,3 ج طباطبايي, مه عال الميزان, تفسير /1
,1387 قم, سين, مدر جامعة تهراني, حسيني هاشم سيد تصحيح صدوق, شيخ التÇوحيد, /2

هستم/ محمد(ص) بندگان از بندهاي من : 17êص

(ص)2; د حم Ôم دâبي ع Öنم ÕدÖب ع انا فرمود: ابيطالب بن علي اينرو از /1 Ôالتَّسليم
فÇاني بÇلكه مطيع, د محم به نسبت او و علي مربي د(ص) محم زيرا
بشÇر استعداد آخرين درخور كه كمالي به بدينجهت و بود صرف

رسيد/ است
خواب امكان و بهصحت اعتقاد مصنوعي خواب در آنكه ديگر
روحي مراتب در است/ شرط بدان, كردن عمل و تمرين همچنين و
بدون علم و نيستند انفكا ك قابل و مالزم; يكديگر با عمل و علم نيز
عÇلم مÇانند و بÇيعسل زنÇبور و بÇر, و بÇيبرگ درخت مانند عمل
سÇعدي بÇاشد/ شÇده تÇمرين آنكÇه بÇدون است مÇصنوعي بهخواب

فرموده:

/1ê33 بيت ,ì80 ص فارسي, قصيدههاي سعدي, كليات /3

عÇمل بÇجز نÇدانÇم عÇÇلم درخت بÇÇار
بيبري3 شاخ نكني, عمل ا گر علم با
بدون راهي از است كور شخص رفتن مانند هم علم بدون عمل
نداشÇته اعتقاد خواب بهصحت كه است عاملي عمل مانند و راهنما
اعتقاد همان از عبارت كه قوي ايمان وجود علم, عالوهبر بلكه باشد/
و استقامت و ثبات و ايمان تا امري هر در و است شرط است,  كامل
علوم بيشتر در اينرو از نگردد/ انجام نباشد, بدان نسبت اراده و عزم
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ايمان اخالق, علم در Âمث است; شرط ايمان عملي, علوم Hمخصوص
مÇوسوم اخÇالقي وجدان به اخالق, علماي اصطالح در و الزم بدان
قلبي عالقة و خود به كار سرباز ايمان سربازي, و جنگ در و است

است/ شرط قيت, موف اميد و بدان
عظمت و قدرت ميشود, استفاده خواب اين از كه ديگر مسألة
در مÇعمول روح كÇه گفتيم زيرا است; روح ة فوقالماد و فوقالعاده
ميشود صادر او از تلهپاتي آثار كه است طوري خواب عالي درجات
قواي بر و برساند بهظهور آثاري خود از دور فواصل در ميتواند و
زمÇان فوق و نموده احاطه مكان بر كه همانطور شود; محيط عالم
بيشتر نيز آثار اين بروز گردد, كاملتر چه هر البته و ميشود; واقع
از اختيار به آثار اين هم بيداري در كند, تربيت را روح ا گر و ميشود
نسبت اوليا و انبيا به كه كرامات و معجزات مسألة و ميشود ظاهر او
روح مÇيفهميم و مÇيشود تÇصديق امÇر, اين به ه توج با شده, داده
بÇه نسÇبت نÇيز بÇيداري در كه كند پيدا عظمت طوري است ممكن
را كساني خواب, مسألة و نمايد ف تصر آنها در بوده محيط ماسوي×
ميدهد/ جواب ميشوند, بزرگان كرامات و معجزات وجود منكر  كه
مÇعمول, نÇفس در عامل ارادة مصنوعي خواب در آنكه ديگر
نميتواند معمول نباشد, او امر ا گر و ميكند توانايي و قدرت ايجاد
اجازة و امر خود ميفرمايند: نيز عرفا چنانكه دهد; انجام را سيري
"بلكه باشد, تام قابليت به مشروط آنكه نه ميكند, اثر ايجاد راهنما

Ñ
:1ë38 بيت پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /1

است الزم آن تكميل و نفس تصفية البته اوست"1/ داد قابليت شرط
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Ø

پÇوست هست قابليت و بÔل Öداد اوست داد قÇابليت شÇرط بÇلكه

مÇيشود; پيدا هادي امر ط بهتوس روحي قدرت و واقعي كمال ولي
مÇوجود بÇايد ماتي قدÇم شرايط و لوازم مصنوعي خواب در چنانكه
و امر پيدايش شرط رفتن خواب اين و برود خواب به معمول تا باشد

ميباشد/ معمول قدرت پيدايش موجب او امر و است عامل ارادة
به آغاز در كه خوانندگان از و نموده ختم را خود كالم اينجا در
پÇوزش انÇجاميد, طÇول به بيان معذلك و دادم اختصار وعدة آنان

ميخواهم/
گنابادي تابنده سلطانحسين

13ë8 الحرام م محر 2ì

1317 اسفندماه 27 مطابق



بودهاند اعتماد مورد مصنوعي خواب رسالة نوشتن در كه  كتبي

سبزواري/ هادي مال حاجي تأليف شرحمنظومه, Ç 1
مÇصر, سÇعاد¸ منطبعة دوم, طبع طنطاوي, تأليف االرواح, Ç 2

/1338 قاهره,
بÇنگاه نشÇريات از ار, يÇس عبداهللا سيد تأليف مانيتيزم, اسرار Ç 3

/1307 تهران, چاپ خاور,
از ايÇرانشÇهر, كÇاظمزاده آقÇاي تأليف اصولتداويروحي, Ç ê
اصÇفهان, سÇعادت, مÇطبعة طÇبع اصÇفهان, اخگر روزنامة انتشارات

/1308
/1928 مصر, طبع مجلةالمقتطف, نشريات از االرواح ÇرساÄل ë
االرواح از آموزگار حبيباهللا ترجمة و تلخيص ارواح, عالم Ç ì

/1307 تهران, دانش, گنج كتابخانة مطبوعات از طنطاوي,
بنگاه انتشارات از غني, قاسم دكتر آقاي گفتار Çروانشناسي, 7

خطابه/ و وعظ
/1317 تهران, طبع سياسي, دكتر آقاي تأليف Çروانشناسي, 8
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مصر, منطبعة رشدي, د محم دكتر تأليف التنويمالمغناطيسي, Ç 9
/13ê1 . 1923

گراندالروس/ Ç 10
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129 . Õصغير Õجرم كÇَّن ا م ع Öز ت ا
ÖنÇÔك ÔهÇل ول ÔقÇي Öن ا HÃ Öي ش اد ر× ا ا ذ× ا

38 . ÔونÔكي ف
. ÔهÔول Ôس ر و Ôه ÔدÖب ع Gد مÔحمَّ نَّ ا Ôد ه Öشا

138
1ê0 . Ôالتَّسليم Ôالم Öس اال

ë9 . من ÖÆ ÔمÖال Ôاج عÖر× م Ô̧ ل×و لصَّ ا
Ô¹ بÔوبيَّ الر ا ه Ôه ÖنÔك Õ̧ ر ه Öو ج Ô¹ يَّ ودÔب ÔعÖل ا

138 .
ا ته× ÖوÇم نâحي س ÔفÖن  Öاال فَّي و ت ي Ôهللا ا
ا. ه× ام مÇن× âيÇف Öت ÔمÇت Öمل âالَّتي و

9ê , 89
ê . وا Ôه ب تÖان م×اتوا ا ذ× ا ف Õام ني× Ôاس×لن ا

1ê0 . د حمÔم دâبيع Öن م ÕدÖب ع نا ا

ينÇث دَّ حÔم ين لَّم كÔم âمَّتي Ôا فÇي نَّ ا
ê7 ,êë ,22 .

ك×ان Öن مل كÖري× ذل كل ذ× فÇي نَّ ا
و Ôه و ع Öم السَّ ي قÖل ا Öو ا ÕبÖلق Ôهل

2ì . Õدâهي ش
Ô¾ا لم× Ôالع ه اد ب× ع Öن م اهللا ي ش Öخ ي ا نَّم× ا

ëê .
̧ ر خ× Öاال فÇي ¹ اح ×الر ÔتÖع ض و ني ا
ا نÇÖي× الد فÇي ا ونه× ÔبÔلÖطÇي Ôاس×الن و

ê9 . ا ونه× Ôد جي تي× م ف
لÔك لي× ع Ôنَّه 

ا كب رب فÖكي Öمل و ا
ê . Õدâهي ش ¾ Öي ش

. Ôنâعي تÇ Öسن ا كÇ×يا و ÔدÔبÖعن ا ك×ي ا
138



الناÄمين تنبيه 1ê8

ë8 . ل×و¸ الص علي حي
ë8 . الفالح علي حي

ë8 . العمل خير علي× حي
129 . ÔرÔع Öش ت ما و فيك ك ÔÅوا د
Öن م Õ¾ Öز Ôج Ôاه ي× ÖÅ Ôر و ن م ÖÆ ÔمÖال Ôأي ر
̧ وَّ Ôب الن ¾ا ز× Öج ا Öن م ¾ Öز Ôج عين Öب س

ê3 . عÖطي/// Ôي Öنم Öم ÔهÖن م و
عÇلي ÔاهÇÇ×ي ÖÅ Ôر و ن م ÖÆ ÔمÇÇÖال Ôأي ر
̧ وَّ Ôب الن ¾ا ز× Öج ا ن م ¾ Öز Ôج عين Öب س

êê .
Ôرأي و ÕيÇح و (ع) ¾نبيا اال ا يÅر
23 . حي و ÔياهÅ Ôر و Æمن Ôالم

ì0 . Ôه Ôن عÖل ت Ô̧ ل×و والصَّ  ل صÔم بَّ Ôر

âفي و ف×اق × Öاال فÇي ا اتن× ×اي× Öم هâريÔن س
ÔهÇَّن 

ا Öم ÔهÇل ن يَّ ب ت ي ت×ي ح Öم ه س ÔفÖن ا
3 . قحÖال

ÔبالÇط و Õنَّث ÆÇÔم ا نÇÖي× الد ÔبالÇط
ÔبالÇÇط و Õنَّث خÇÇÔم بي× Öق ÔعÇÇÇÖال

ë2 . Õكَّر ذÔم لي× Öو مÖال
1ì . ÕعÖب ش رÔم Õسلع

ا¾ ي× بÇÖن ا ÖنÇ م Ôل ضÇÖف ا مَّتÇي Ôا Ô¾ا لم× Ôع
êë . يلÄا ر× Öسا بني

ÕفÖلÇÇ خ Öمه دÖعÇÇب ÖنÇÇم فل خÇÇف
عÔوا بÇÇ اتَّ و ̧ ÇÇل×و الصَّ وا ÔاعÇÇ اض×

ì0 . /// ف Öو س ف ات و× ه الشَّ
و بÇعÖدي نÇبيَّ ال× ãريÖهÇظ م صق

êë . Ôه Ôر Öب ج
ëë . ال س غÖال ديي ن Öيب تي مÖالك 
قاÄلها Öن م ها Ôت Öع م س تي ح تÔها Öر  كرَّ

138 .
. Gار Çف× Öسا Ôل م Öح ي ار م× حÖال ل ث مك 

17
ينب Õامر Öلب ويض Öفت ال× و ر Öب ج ال×

137 . نÖي رÖم اال
. بÖل قÇÖال ور Ôض ÔحÇب ×ال ا ̧ ل×و ص ال×

139
عز اهللا معرف¹ ¹ ورانيبالن معرفتي
جل و عز اهللا معرف¹ و جل و

27 . ¹ ورانيبالن معرفتي
119 . وتÔوا Ôم ت Öن ا ل Öبق وا ÔوتÔم

Ôالنَّوم ا نَّم ا و هنÖب ال Ôان م× ÖقÔل ق×ال و
Ô¹ظ Öق يÇÖال ا نَّم ا و وت مÖال ¹ل ز Öن مب

29 . /// ¹ل ز Öن مب Ôوم النَّ دÖعب
و ات و× م× السَّ فÇي ¹ اي× Öن م Öني اك و



1ê9 عربي اشعار و عبارات روايات, شريفه, آيات

ÖمÇÔه و ا ه× Öيل ع ون ر Ôم ي رض Öاال
38 . ن Öو Ôض رÖع Ôم ها Öن ع

وا Ôمل Öع يÇل Öم ه Öيل ع ن×ا Öر ث Öع ا كل كذ× و
¹ اع ×الس نَّ ا و قٌّ ح اهللا دÖع و نَّ ا

29 . ا فيه× بÖي ر ال×
Õز اجÇ×ع كÇَّن اÇب ¹ ف رÖع م ا ذ× ÖنÔك و
¾ ÖيÇ ش عÇلي× Ôر د Öق ت ال× Õفâعي ض

30 . /// كك×ات ر ح Öن م
Öول ف ولي× Ôاال ̧ أ Öش النَّ Ôم Ôت Öمل ع Öد قل و

29 . ون Ôكَّر ذت ال×
اهللا نَّ ل×ك و تÖيم ر Öذ ا تÖيم ر م×ا و

138 . مي× ر
شا ك فهو ذلك عن قصر من و

27 . مÔرتاب
و الَّيلÇب Öم Ôيك×ف و تÇ ي âذيÇَّ ال و Ôه و
9ê . ار ه× بالنَّ Öم Ôت Öح ر ج م×ا ÔملÖع ي

بالمشرق واحد¸ مدينتان, هما
33 . بالمغرب واحد¸ و

ال× دÄا الر نَّ ا طلب ÔمÖال Ôد Öب ع بني ا ي×
ني ث عÇب Çَّذي وال ÔهلÇ Öه ا Ôب ذÇكÔي

29 . ///[H نبي] بالÖحق





اشعارفارسي

83 . نهان ه ذر يكي در آفتابي
. حق دست فاعل و يم حق آلت

137
حÇÇور تÇÇو از زاهÇÇÇد الهÇÇÇÇي
. بÇين قÇصورش ميخواهد,

ë2
عمل بجز ندانم علم درخت بار

1ê0 .
. اوست داد قابليت شرط بلكه

1ê2 . 1ê1
چÇندين ولي چÇيزي يك تÇو

39 . هزاري
صÇفتم طÇوطي آيÇÇنه پس در

137 . داشتهاند

83 . بشكافي كه را ه ذر هر دل
و ارض كÇÇÇÇÇÇاندرين ه ذر ه ذر

8ê . سماست
. گÇلشن به تا را گلشني رساند

8ê
افكÇÇنده گÇÇردنم در رشÇÇتهاي

137 . دوست
است قيل سر به سر رسمي علم

18 . قال و
18 . عاشقي علم غير نبود علم
. احÇمالشان تÇن اهل علمهاي

18
. الشان مÇح دل اهÇل علمهاي

18



الناÄمين تنبيه 1ë2

. تÇاختند جÇدل طريق فقيهان
1ì

كÇه بÇود آن نÇماز ز مÇن مراد
139 . پنهاني

من كه بود نمازي چه آن وگرنه
139 . تو با

پيوست كاه با و آمد ميل همين
8ê .

خواهÇي ا گر است ميل همين
8ê . ميل همين

ه ذر هÇر بÇا است مÇيل يكÇÇي
8ê . رقاص



اعالم
(اشخاص,اما كن,كتابها)

ê9 . حضرت آدم(ع),
81 . صغير آسياي

70 . حضرت ابراهيم(ع),
êë . ابطحي
18 . ابليس

123 . سالم ابن
. د حمÇم بÇصري, سÇيرين ابن

12ê
ë9 . قريرات اجودالت

129 . اروپا
,100 ,98 , 87 . مانيتيزم اسرار

102
70 . حضرت اسماعيل(ع),

119 . كافي اصول
29 . اعتقادات

ë . حسين اعلمي,
13ê . افالطون

ëë . السنيه التحف¹
110 ,99 . التنويمالمغناطيسي

1ê0 . التوحيد
ë . الصافي
êë . المزار

1ê0 . الميزان
137 . الهدايه

12ì . انگلستان
103 . ايرلند



الناÄمين تنبيه 1ëê

. اسÇداهللا شÇيخ ايÇÇزدگشسب,
139

êê ,29 ,27 . بحاراالنوار
33 . سيدهاشم بحراني,

110 . برامويل
112 ,98 . جيمس دكتر برايد,

132 . برگسن
109 . هيم ين بر

12ê . ياحه بستانالس
ëì . بوحنيفه

119 . بودا
82 . بور

ëì . سينا بوعلي
109 . بونيس

8ê . عاده بيانالس
80 . بيدخت

123 ,27 . بيروت
133 ,132 . پاپوس

87 . پيكارد
109 . بتس دكتر تابلين,

حÇÇÇÇاج گÇÇÇÇنابادي, تÇÇÇÇابنده
. رضاعليشاه

Ñ
سلطانحسين

1ê2 , 80 ,77
128 . تداوينفس

123 . االنامفيتعبيرالمنام تعطير
بÇن حسين ابوالفضل تفليسي,

123 . ابراهيم د محم
, 89 ,79 ,ê ,1 . ÇاÄمين تنبيهالن

131
, 83 ,39 ,30 ,18 . تÇÇÇÇهران

129 ,123 , 8ê
33 . جابلسا
33 . جابلقا

كليات (منتخبات الهيه جذبات

139 . شمسالدينتبريزي)

83 . جوحي
103 . چين

. شÇيرازي خواجÇه
Ñ

[حافظ]

137
. سÇيدهاشم تÇهرانÇي, حسيني

1ê0
3 . د محم حيدر
39 . خسرونامه

77 . خوابمغناطيسي



1ëë كتابها) اما كن, (اشخاص, اعالم

12ì . خوابوتعبيرآن

ë9 . آيتاهللا خويي,
98 . سكي Öودانيل

83 . وحيد دستگردي,
110 . دوبو

101 . دوپوته
8ë , 82 . دورويل

3 . د دوستمحم
8ê . بافقي كاملوحشي ديوان

83 . ديوانهاتفاصفهاني

110 ,99 . د محم دكتر رشدي,
ë0 . حضرت رضا(ع),

1ê0 . سعدي
الÇÇم حÇÇاج

Ñ
سÇÇلطانعليشاه

گنابادي بيدختي د سلطانمحم
8ê , 80 ,79 ,3 ,1 .

3 . د سلطانمحم
39 . احمد خوانساري, سهيلي

98 , 87 . عبداهللا د سي ار, سي
100 . شاردل
128 . شاركو

بÇÇه ديÇÇوانمÇÇنسوب شÇÇÇÇرح

ابيطالب بن منينعليÆاميرالم

129 .
جعفر امام حضرت صادق(ع),
138 ,137 ,13ì ,ê3 ,30 .

شÇÇيخ حÇÇاج صÇÇÇÇالحعليشاه,
80 . دحسن محم
129 , 8ê . صالحيه

,132 . شيرازي صدرالمتألهين
133

1ê0 ,137 ,29 . شيخ صدوق,
1ê0 . مه عال طباطبايي,

128 . طبيبخودباش

29 . عصام يد, عبدالس
. شيخ اسماعيل, بن عبدالغني

123
29 . عبدالمطلب

39 . نيشابوري عطار
بÇن علي

Ñ
حضرت علي(ع),

امÇيرالمÆÇمنين
Ñ

ابÇيطالب
,7ë ,êì ,2ì ,3 . مÇولي

Ñ

1ê0 ,139 ,138 ,13ì
119 . عليا كبر اري, غف



الناÄمين تنبيه 1ëì

12ê ,98 ,97 . فرانسه
12ì . فرويد

103 . كاميل فالماريون,
,ë . محسن مال كاشاني, فيض

ëë
3 . قاسمعلي

9ê , 89 . قرآنمجيد
,137 , 83 ,ë9 ,êë ,ë . قÇÇÇم

1ê0
123 . @كاملالتعبير

ëë . قدس آستان  كتابخانه
12ê . مجلس  كتابخانة

فارسيشيخ وآثار @كلياتاشعار

18 . بهايي
1ê0 ,1ì . @كلياتسعدي

119 . شيخ  كليني,
127 . اميل  كوÄه,

103 .  كوكس
79 .  گناباد
29 . لقمان

108 . لويس
109 . ليوبولت

110 . ليورپول
132 . وحافظه ه ماد

81 . مقنسيا
Ñ

ما گنزي
, 8ê , 82 ,18 . مثنويمعنوي

1ê1 ,137
27 . دباقر محم مجلسي,

3 . حاج د, محم
Ñ

حÇÇÇضرت د(ص), حمÇÇÇÇم
رسÇول حضرت

Ñ
مصطفي

خاتم
Ñ

رسالت حضرت
Ñ

,ë8 ,êë ,29 ,22 ,3 . انÇبيا
1ê0 ,138 ,13ê ,79 ,7ë

33 . مدين¹المعاجز
ì0 . مريم

روحاهللا
Ñ

حضرت مسيح(ع),
128 , 8ë .

الحقيق¹ مفتاح ريع¹و مصباحالش

138 ,30 .
99 . مصر

30 . حسن مصطفوي,
1ì . مظاهر ا, مصف

13ì . خنيس بن معلي



1ë7 كتابها) اما كن, (اشخاص, اعالم

101 . مغناطيسحيواني

123 . مفتاحاالحالموالفراس¹
ê3 . ل مفض

êë . شيخ مفيد,
81 . ه مقدوني

112 ,98 . منچستر
128 . مولفورد

, 82 . يÇن اللالدÇج مÇÇولوي,
139 ,137 , 8ê

قÇÇÇÇاضي يÇÇÇÇزدي, مÇÇÇÇيبدي
بÇن مÇيرحسÇين ين كمالالد 

129 . ين معينالد
18 . سعيد نفيسي,

الÇم حÇاج
Ñ

ثÇاني نورعليشاه
129 , 8ê . گنابادي علي

3 . د نورمحم
18 . نيكلسون

82 . نيوتن
8ê . [بافقي] كرماني وحشي

83 . [اصفهاني] هاتف
98 , 8ë . هند

103 . گنگ هنگ
98 . هيپنوتيسم[مجله]

,38 حÇÇضرت, يÇÇÇوسف(ع),
12ê , 8ê
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