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انسان مخلوقی است که برای مدت محدودی به این جهان محدود و مادی قدم گذاشته است. در عین حال 
برای  -ای و از هر سنخی که باشد در هر رتبه -تمامی علوم و درک حقایق موجود در عالم  توانمندی دستیابی به

ای از رشد برایش حاصل شده و به تدریج به غایت ها مرتبهوی مهیاست. با استفاده از هر یک از این توانمندی
یت مشاهده در این یابد. این پژوهش حاصل توجه به اهمرشد خود که لقای پروردگار خویش است، دست می

های باشد. تأثیر مشاهدههای مختلف میراستا و به انگیزه شناساندن این مهم، با استفاده از پرورش مهارت
مختلف بر تفکر از بارزترین تأثیرات علم بر رشد انسان است. با درک تعریف درست از مشاهده و جایگاه آن 

و همچنین مزین شدن به طهارت و تزکیه در این مسیر، ها و موانع تحقق آن در رشدِ انسان و شناخت آفت
یابد. یکی از دستاوردهای این تحقیق علم به وجود مندی از آن در رسیدن به سعادت اخروی افزایش میبهره

گیری از عقل، باشد. وجود حواس مختلف، قوه خیال و بهرهمراتب مشاهده متناسب با مراتب وجودی انسان می
 .دهدلف را در دسترس انسان قرار میمشاهده عوالم مخت

از وجود آن مطلع گردد به آن  یدر اثر مواجه شدن با چیز یاست که هر گاه موجود یبدیه یمشاهده مفهوم
که انسان با آن سر وکار دارد، باشد. بدین  یگوییم که ممکن است این مواجهه در عوالم مختلفیشاهده مم

های مختلف وابسته است. لذا ترتیب این توان از لوازم و آثار علم در موجود بوده و به حضور موجود در صحنه
و پس از حصول علم به توان  دیاباش به علم دست میبه میزان قدرت مشاهده یتوان گفت هر موجودیم

توان در بین کلمات یه را مکند. مجموعه مطالب بیان شده در باره مشاهددست پیدا می از مشاهده یبیشتر
از این  یهایاست که هر یك به جنبه یدر این زمینه قابل بررس یاست واژگان متعدد یقرآن یافت. طبیع ینوران

 ها عبارتند از:  نبهاز این ج یکند. برخیمشاهده اشاره م
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نگري و یا استفاده شود، منظور نوعی احاطه علمی یا عمق« بصیرت»هرگاه براي بیان مشاهده از واژه  -1
، عبارت از نیروی باطنی قادر بر تشخیص حق و باطل و خیر نگری است. خاستگاه درونی بصیرتهآیند

 پس خاستگاه آن همان عقل است.  1و شر است.
 2گویند.« خبر»ه اطالع دقیق، موشکافانه و عمیق به جزییات مطرح باشد به آن هرگاه در مشاهد  -2
گویند. چه مشاهده با چشم مادی، چه « رویت»ای مطرح شد به آن هرگاه مطلق مشاهده، به هر وسیله -3

 3شهود و چه مشاهده توسط قوه ی خیال، چه با قوه عقل و چه در عالم رویا.
در واقع در نظر هم رویت مهم است  4گویند.« نظر»ق مطرح باشد به آن هر گاه رویت دقیق همراه با تعم -4

و هم دقت و عمق آن. هرگاه منظور از مشاهده دیدن یک حقیقت به صورتی مثالی در عالم خواب باشد 
 گوییم.« رویا»به آن 

را « قرأإ»شود. فرد باید تعبیر می تعبیر« قرائت»هرگاه ارتباط بین سمع و بصر مطرح باشد از آن به  -5
 5بشنود و برای عملی اقدام نماید و بعد به مشاهده برسد.

است. وآن یعنی علمی که در آن خود موضوع علم)معلوم( نزد ما حاضر باشد و « شهود»واژه دیگر  -6
 6گیریم.برای آن هم مراتبی در نظر می

                                                           
 25محمدی ری شهری، فرهنگنامه بصیرت، ص  1

 انّه إطّالع نافذ و علم بالدقّة و التحقیق، فال يطلق بمعنى الخبر.: «خبر»، ماده 9 ص ،3ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق 2

هو النظر المطلق بأىّ وسیلة كان، بالعین الباصرة، أو بقلب بصیر، أو بشهود روحانىّ، أو بمتخیّلة مفكّرة : «رأی»ه ، ماد 8، ص 4التحقیق في كلمات القرآن الكريم، ج 3

 بتركیب الصور و المعاني.

 .ادّىّ أو معنوىّ، ببصر أو ببصیرةهو رؤية في تعمّق و تحقیق في موضوع م: «نظر»، ماده 166، ص 12التحقیق في كلمات القرآن الكريم، ج 4

هو تفهم و ضبط معاني مكتوبة بالبصر. مادّيّا أو معنويّا. و المعاني عبارة عن مفاهیم و مطالب : «قرأ»، ماده  219، ص 9التحقیق في كلمات القرآن الكريم، ج 5

المحفوظ عند اللَّه تعالى. و البصر أعمّ من  مقصودة. و الكتابة عبارة عن ثبتها بألفاظ و حروف أو نقوش و صور مناسبة في صفحات خارجیّة أو أنفسیّة أو في اللوح

 .أن يكون قوّة محسوسة أو بصیرة باطنیّة أو روحانیّة صرفة

هو العلم بالحضور عند المعلوم و معاينته، و هذا المعنى في األمور المحسوسة معلوم، و أمّا في : «شهد»، ماده 130، ص 6التحقیق في كلمات القرآن الكريم، ج 6

 التحقیقولة و المعارف الروحانیّة:فبحضور المعلوم عند العالم و في نفسه.األمور المعق
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ه شامل همه این موارد کنیم منظور دیدنی است کمی بنابراین از این به بعد هرگاه راجع به مشاهده صحبت
 شود و همه نوع مشاهده را در بردارد.می

 

هدهاشم

 يور

دوهش ربخ

رظن

تریصب

  ارق
 

راک به مطالب بیان شده، بخشی از مشاهده در حوزه تفکر قرار دارد و انسان به خاطر مأنوس بودن با ادبا توجه 
شکل  درست ایحسی آن را شروع مناسبی برای تفکر دانست. به این ترتیب برای تفکری که براساس مشاهده

  اید.را انتخاب کرده «ایتفکر مشاهده»گیرد، نام می
 توانیم:با تقویت تفکر از طریق مشاهده می

 های زندگی معنوی به راحتی تجربه کنیم.ترین مؤلفهتفکر را به عنوان یکی از ضروری .1
 آید، رها شویم.های ذهنی پدید میهای رایج که به واسطه مشغولیتاز غفلت و حواس پرتی .2
های طهارت در ساحت انسان است به تدریج در خود ایجاد ترین مؤلفهطهارت خیال را که یکی از مهم .3

دیگران نشر دهیم. این موضوع برای تزکیه انسان از قبل از تولد تا سایر مراحل رشد او ضروری و در 
 است.

زمینه الزم برای ورود به مباحث انتزاعی و عقلی را برای خود فراهم کنیم، زیرا ارتقای مشاهده به طور  .4
 دهد.های انتزاعی نیز سوق میطبیعی ما را به مشاهده

 ه در جهت برطرف کردن نیازهای حقیقی زندگی خود گام برداریم.با رشد و توسعه مشاهد .5
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 های خبیثانه دور شویم.در تعامل با دیگران از منظرهای سوء و نگاه .6
ها و ستودن کمال است راه یافته، نگاه خود را به زندگی به نگاه انبیا به مقام حمد که مقام مشاهده زیبایی .7

 و مالئکه نزدیک سازیم.

  درس اول: مشاهده و مراتب آن
  درس دوم: مشاهده حسی

  درس سوم: تقویت مشاهده حسی، مراقبت از حواس
  درس چهارم: تقویت مشاهده حسی، توجه به عوامل مؤثر بر مشاهده حسی

  های مؤثر در مشاهده حسیس پنجم: تقویت مشاهده حسی، مهارتدر
  مشاهده حسی درس ششم:آثار

  درس هفتم: مشاهده خیالی و توجه به غایت آن
  درس هشتم: تقویت و طهارت مشاهده خیالی

  درس نهم: مهارتی برای تقویت و طهارت مشاهده خیالی
  درس دهم: استفاده از قرآن در تقویت و طهارت مشاهده خیالی

  درس یازدهم: جایگاه عقل در مشاهده
  ی از عقل در مشاهدهگیرهای بهره درس دوازدهم: روش

  درس سیزدهم: مشاهده عقلی
  ترهای تعقل در مشاهده بهتر و صحیحدرس چهاردهم: مهارت

 درس پانزدهم: نقش مشاهده در ساختار مدیریتی انسان
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