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بنام اهللا جلّ جالله  

  سخن ناشر

ٰالمـؤمن للمـؤمن كَالبنيـ: فرمايد  مي ����اهللا  حضرت رسول : حديث نبوي  ْ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ُان يشدبعـضه ٔ َ ْ َ َ� ُ ِ

ًبعضا  َ ْ مؤمن براي برادر مؤمنش مانند بنايي محكم است كـه بعـضي از آن بعـضي    َ

  .كند ديگر را تقويت مي

الخصوص روح مبارك     بياء اهللا علي  با توكل بر خالق كائنات و توسل بر روح ان         

 و روح اوليـا خـدا و سـاير صـلحاي كبـار، از            ����و پر فيض حضرت رسول اهللا     

آنجائيكه عالقه وافري به خدمتگزاري در راه دين حق و همچنين همنوعان خود             

باشد و در اين راه خود و اجـدادم در      دارم كه در رأس آن رضايت حق تعالي مي        

ستيم و با توجه به پيروي از اسـتاد طريقـت قادريـه              كوشا بوده و ه    خدمتگزاري

كه همواره به نشر كتابهاي     ) قدس سرّه (نزاني حضرت شيخ محمد كسنزاني        كس

شـفاي  (ايـن كتـاب   . گـردد  ديني و عرفاني پرداخته و باعث ارشاد مـسلمين مـي     

كه از آثار پر بركت دكتر سيد شـيخ نهـرو ابـن سـيد     ) انگيز و طب جديد  شگفت

پنجمين كتابي است كه بوسيله حقير      . باشد  مي) قدس سرّه (اني    كسنزشيخ محمد   

  .نمايم رسد و آن را به محبان اهل طريق تقديم مي بچاپ مي

)  ويرايـشگر – مترجم –مؤلف (اندركاران تهيه كتاب  جاي آن دارد كه از دست 

  .تشكر و قدرداني نمايم و از ايزد منان براي آنان درخواست دعاي خير نمايم

  ن يا رب العالمينآمي

ْسيد القوم خادمهم : حديث نبوي ُ ُ ّ َِ َ ِ ُ  .ٓ اقاي قوم خدمتگزارترين ايشان است–َ

 ق.  هـ ١٤٣٣محمد صديق كلاه قوچي هفتم ماه رجب سال 
 ش.  هـ ١٣٩١مطابق با نهم خرداد ماه سال 
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  به نام خداي هستي بخش

ُصـلی اللـه  ((((گزاريم و بر رسول بزرگوارش حضرت محمد        خداوند را سپاس مي    � َ
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ٖتسلي ْ  .ًماَ

  .، صلوات خداي تعالي بر آن حضرت و آل و يارانشفرستيم درود و سالم مي

.  پيروي از آن توفيق دهـد اميدوارم ذات حق حقايق را به ما بنماياند و ما را در        

  .و با شناخت كامل ما را براه صراط مستقيم هدايت فرمايد

اي از عرفا بر اين است كه تصوف سـراپا شـناخت و ايمـان اسـت و                    نظر عده 

مبارزه با نفس كتابي كه در پيش رو داريد در دياري غيـر از ديـار مـا بـه رشـته                      

  .باشد ها و پاسخ اتهامات مي تحرير در آمده و موضوعش در ارتباط با رفع شبهه

كه توسط جناب دكتر شـيخ نهـرو        ) انگيز و طب جديد     شفاهاي شگفت (كتاب  

برشته تحرير در آمده و بوسيله ) قدس سرّه(نزاني  حسيني فرزند شيخ محمد كس

شده و ويرايش آن بوسيله حقير خليفـه        برادر اهل طريقت حميد مستعان ترجمه       

 كتابي است كه محتـواي آن جوابگـوي بـسياري از            عبداهللا عبداللهي انجام گرفته   

باشد لذا با توجـه بـه شـناختي كـه از اهـل تـصوف در منـابع           اتهامات وارده مي  

توانيم كتاب مذكور را راهگشاي بـرادران   اسالمي و عرفاني در دسترس داريم مي 

اهل طريق نمائيم و موفقيت آنان را در اطاعت از قـرآن و سـنت از حـي الينـام                    

  .ت نمائيمدرخواس

كـه  ) قدس سره (نزاني    و اينك يكي از فرمايشات حضرت شيخ عبدالقادر كس        

  .هر كس اهل شريعت و پاكدامني نباشد از مريدان ما نيست: فرمايد مي

  تمنا كنند از خدا جز خدا  خالف طريقت بود كاولياء  

  ق.  هـ 1433 ماه هفتم رجب سال –عبداهللا عبداللهي 

  ش.  هـ 1391مطابق با نهم خرداد 
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  في مؤلّمقدمه

ي ماهیـت  هاي فکري معاصر نظریات محـدودي را دربـاره      برخی از نوشته  

این محدودیت، در تالش براي پیمـایش عقـل      . دهندتمدن معاصر ارائه می   

 و عقل اسالمی به صـورت عـام، بـر اسـاس             – به صورت خاص     –عربی  

ام سبک فکري معینی که در مدار مادي تمدن غربـی و خـأل تـام آن از تمـ     

اي  کـه در     زنـدگی : شـود    خالصه مـی   چرخدهاي زندگی سالم می   پشتوانه

  .شود ي انسانی متجلی میهاي اخالقی و معیارهاي منصفانهسیستم ارزش

بندي کردن فکر و مقید ساختن آن بـا احکـام  پیـشین،              قالببالطبع  

ي دید، و به تبع آن بحـث علمـی دقیـق  در هـر موضـوع علمـی را                زاویه

گـوییم، از جایگـاه مـدافع    ما نیز وقتی که این سخن را می  . دارد محدود می 

چون ما کامالً باور داریم که در تمـام  . کنیمتمدن غربی معاصر حرکت نمی   

هاي انسانی، جوانـب ایجـابی و جوانـب سـلبی وجـود دارد و هـیچ        تمدن

  .تمدنی، هرچه که باشد، از هر دو جنبه خالی نیست

برد و شأن دیگري را پایین  را باال میشأن یک تمدنمقام و آنچه که 

آورد، عبارت است از میزان خیري کـه در ایـن تمـدن  بـر میـزان شـرّ                می

معناي این سـخن    . عکس این امر هم صادق است     . چربدموجود در آن می   

هـاي  ي نواقص و عیب   این است که براي نمونه، تمدن غربی  به رغم همه          

را دربر دارد و ما باید آن را بجوییم موجود در آن، بدون شک خیر فراوانی    
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ظهـور  سـوي   گري باشیم کـه آن را بـه         و دنبال کنیم تا به سان عامل یاري       

  .مند شویمدهد و به این ترتیب،  هم مفید باشیم و هم بهرهسوق می

اندازهاي ایجابی موجود در ایـن تمـدن، دادن         از مهمترین چشم  یکی

ي آن  را در پژوهش و ارائهفرصت به هر حرکت علمی است که نقش خود

گـري  يتوان گفت که تمدنی که متهم به مـاد        م ایفا کند و می    در علم و عالَ   

هایی که معمـوالً روحـی       ي پدیده ي پژوهش درباره  محض است، در حوزه   

هاي تفـسیري و تعلیلـی نظریـات علمـی     شوند و خارج از امکاننامیده می 

  .تر استهاي دینی جلوهستند، چندین گام از تمدن 

اند در همین راستا بسیاري از مؤسسات و مراکز تحقیق تأسیس شده          

هاي روحـی  که مشغول مستندسازي امري هستند که به صورت عام، پدیده   

  .شوندنامیده می

شروع شد که از دیدگاهی هاي نامألوف بر  اساس      بررسی این پدیده  

راد مشغول به نظرگاهی که چشم اف. رود مادي تنگ محدود فراتر میدیدگاه

ه به این علم چنـان ایمـانی دارنـد کـه      کعلم مادي را به قدري سحر کرده        

  .یابدشکی به آن راه نمی

ي هایی که مورد اهتمامی استثنایی قرار گرفت، پدیـده        یکی از پدیده  

 – non)ي شفاي غیر طّبی است که اصطالحاً نام آن پدیده» شفاي عرفانی«

medical – healing)ده است گذاشته ش.  

-هاي شفا، اعم از کلی یا جزئی، بـراي حالـت  بندي  پدیده  این دسته 

ي بـه عـالوه  . هاي بیماري است که از لحاظ پزشکی امیدي به آنها نیـست          
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طـوري کـه طـب    . دهدیا جزئی در مدت زمان کمی رخ می      حاالتی که در آنها شفاي کلی       

  .تواند آن را تفسیر کندکالسیک نمی

هـاي شـفاي غیـر       اهتمام استثنایی بـه پدیـده      پژوهشگران علت این  

  :دهند، که عبارتند ازکالسیک را به دو عامل اصلی ارجاع می

. ها از آن برخوردارند   اي که این پدیده   العاده عامل عجیب بودنِ فوق   

اي کـه طـب   اي و شفاگريدر امور مختص به گذار آنها از مرزهاي معالجه    

بـدون آنکـه بتوانـد از آن    . دهد میکالسیکِ در ضمن چارچوب آنها انجام 

  .ها گُذار کندچهارچوب

ها در تماس  مستقیم با سـالمتی و زنـدگی انـسان             اینکه  این پدیده   

-ي امیدي را براي بشریت تـشکیل مـی  هستند و به تبع آن، این امر دروازه      

شـود کـه بارهـا از    دهد؛  وقتی که با مرزهاي طـب کالسـیک مواجـه مـی          

  . استي آن ناتوانمعالجه

ما نیز به منظور حمایت از این رویکرد به بحث تطبیقی میان عـالج              

یا غیـر  ) غیر طبی(العاده  از طریق پزشکی کالسیک و عالج از طریق خارق        

به این امید کـه در حمایـت از ایـن         . دهیمکالسیک، این تحقیق را ارائه می     

شـرقی یـا    ي جوامع   ي علمی، که انتظار داریم به طور کامل در همه         دروازه

  . غربی باز شوند، مشارکت کند
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  :ایماین تحقیق را به پنج بخش تقسیم کرده

 ي هبه الگوهاي اصلی طب در علم جدیـد، نارسـایی همـ           : فصل یکم 

آنها، نیاز مبرم جهان به الگوي طبی فراگیر جدید که به او امکـان گُـذار از             

  .یردگنواقص موجود در الگوهاي کالسیک را به او بدهد دربر می

العاده پرداخته است کـه    اي از تاریخ شفاي خارق    به گوشه : فصل دوم 

همچنـین بـه ارتبـاط ایـن        . انسانیت در قرون مختلف شاهد آن بوده است       

الگوي  شفا با علم تـصوف و دعـوت آن بـه یـک الگـوي طبـی معاصـر                     

  .پرداخته است

اي پرداخته العادهل به الگوي شفاي خارقبه صورت مفص  : فصل سوم 

هاي و اثبات. بندده آن را به کار می ي کسنزانی هه قادری ي علی ست که طریقه  ا

  .تواند مصداقیت آنها را اثبات کنداي که میعلمی

ي نظـري   ي جنبـه   اختصاص دارد بـه پـژوهش دربـاره        :فصل چهارم 

العاده از نقطه نظرات مختلف، و به       هاي شفاي خارق  متعلق به تفسیر پدیده   

ي کسنزانیه بـراي تفـسیر  ایـن         ه یا تحلیلی که طریقه    صورت خاص، نظری  

  .ها ارائه داده استپدیده

ي دیگـر از     اختصاص داده شده است به ذکر سه نمونـه         :فصل پنجم 

اي را که انسان در تواند هر بیماريي کسنزانی که میطب عرفانی در طریقه

 از. شـود را پوشـش دهـد   هر یک از جوانب مختلف خود به آن دچار مـی     

واهللا . کنیم که به هدف خود توفیق یافته باشیمخداوند تعالی درخواست می 

 .ولی التوفیق
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  فصل یکم

الگوهاي علم طب  

 )دیدار و جدایی(

علم طب برحسب تعریف قُدما، علمی است که از آن احـوال بـدن              

 ایـن  1. شـود انسان از لحاظ سالمتی و بیماري عارض بر آن، شـناخته مـی   

علمی ) علم طب : ( تعریف جالینوس است که گفته است      تعریف نزدیک به  

شـود و آنچـه کـه ایـن      ي آن، سالمتی انسان حفـظ مـی       است که به وسیله   

  2.شودکند، دور ساخته میسالمتی را زایل می

-با این حال با وجود سادگی تعریف و وحدت غایی بیـشتر دسـت             

ت از   که هدف آن به صـورت عـام،  محافظـ           –ي پزشکی    اندرکاران حوزه 

 سیر طب، به عنوان یک علم از گذشـته و حتّـی در          –سالمتی انسان است    

مواجه است و اینکه آیا شایـسته  »  روح–ماده «ي  حال حاضر نیز با دوگانه    

هـاي  است که به بحث علمی در جوانب بیولوژیکی اکتفا کند، یا بـه جنبـه        

  .روانی هم  قدم بگذارد

                                                
  .34، ص 1النزهۀ المبهجۀ فی تشحیذاالذهان و تعدیل االمزجۀ، ج: االنطاکی.  1

 130او در شهر برگمش در سرزمین یونان در پاییز سال . قدیم استي یکی از پزشکان شناخته شده: کلودیوس جالینوس.  2

او در سال . از جمله کتاب العصب. هاي فراوانی در طب داردکتاب.  بعداز میالد به دنیا آمد59بعداز میالد، و به روایتی سال 

  .41طبقات االطباء ابن جلجل، ص .  بعداز میالد درگذشت200

 .35 – 34، ص 1انطاکی، همان، : رك
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بر بدن را بپـذیرد، آیـا شایـسته      هاي روانی و تأثیرات آ نها       اگر جنبه 

است که در همین حد بماند یا مجبور است که از این سطح بگـذرد و بـه                  

  ماوراي عالم انسانی برود؟

 چارچوب ایمان به غیب و  امور غیبی، یا بهو این سطحی است  که 

یعنـی سـطحی کـه از    : گردد میشود، وارد   نامیده می » پرتگاه علم «آنچه که   

» غیر سـنّتی «هاي روحی آن، یعنی گذرد و به جنبهشیاء میهاي مادي ا جنبه

انـد و   ها در مراحل مختلف، هم مسیر علم طـب بـوده          این دشواره . رودمی

امري کـه   : انداند که از یکدیگر متمایز بوده     الگوهایی متعدد را تحمیل کرده    

 در بسیاري مواقع به استفاده از نظریات و افکار غیر دقیق منجر شده و علم     

هـاي آن را غیـر   طب به آنها ملزم شده است و هر امر خارج از چـارچوب   

  .علمی قلمداد کند

ي سنّتی  با هر دو شاخه   » طب و شفا  «ي  حال، اگر بخواهیم از مسئله    

هاي موجود در علم طـب       و غیر سنتی اطالع یابیم، باید برخی از آن نمونه         

  .و موضع اهل علم در برابر آنها را ارائه نماییم

  

  ي طب  تفاعلینمونه: ي یکممونهن

قائلین به بدن نگاه کردند ودیدند که بدن داراي خصایص ماده، نظیر 

است و تابع قوانین فیزیک است به       ... سنگینی، انباشتگی، شکل،  حجم، و       

هـم  ) اندیـشه (به فکـر   . همین خاطر، آن را بخشی از ماده به شمار آوردند         

هدف . است» غیرمادي« و گفتند که فکر نگاه کردند و آن را متفاوت دیدند 
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آنها از این عبارت، این بود که فکر، نه سنگینی دارد، نـه انباشـتگی، و نـه                  

حال که فکر و . کند، و تابع قوانین فیزیک نیستحجم، جایی را اشغال نمی

ماده این اختالف  را با هم دارنـد، طـوري کـه صـفت واحـد مـشترکی را            

گـذارد؟ و چگونـه در      نها بر دیگري تأثیر می    ندارند، پس چگونه یکی از آ     

اي را  توانـد حـشره   افتد؟ یک سنگ مـی    میان آنها کنش و واکنش اتفاق می      

اما . چون حشره مانند سنگ است و داراي انباشتگی و ماده است. پودر کند

  .تواند بر یک رغبت تأثیر بگذاردسنگ چگونه می

تـوان الهـامی را      مـی  اما چگونـه  . توان طول بازو را اندازه گرفت     می

  اندازه گرفت که مثالً به تولید سمفونی پنجم بتهون منجر شده است؟

شناسی دانشگاه لندن، جود، این دشـواره       رئیس بخش فلسفه و روان    

ي مکاتـب  اي است که همـه کند که مشکل اساسیرا این گونه توصیف می  

 کـه هـیچ     او تأکید کـرده اسـت     . شناسی باید بکوشند آن را حل کنند      روان

  1.شناسی نتوانسته است آن را به صورت موفق حل کندمکتب روان

هاي علمیه و دینی از قرن جدل میان مادي و غیرمادي در میان حوزه

ي دوم قرن نوزدهم، استمرار یافت که بـر   پخش شد و تا پایان نیمه   هفدهم

نـا  ي فراگیري استوار شد که با حالت سالمتی انسان بر این مب           اساس نظریه 

. ي تعامل عوامل مادي و غیرمادي است      کند که این حالت، نتیجه    تعامل می 

ایـن  . اسـت ) روانی(یعنی عوامل بیولوژیکی و عوامل عقلی و سایکولوژي        

  .نامیده شد» الگوي تفاعلی«امر هم الگویی طبی را پدید آورد که بعدها 

                                                
1

   joad , Guide To Modern Thonght, P36. 
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بر اساس الگوي تفاعلی، بررسی هر حالت بیماري فقـط در حـدود             

بلکـه  عوامـل سـایکولوژي و رفتـاري          . ماندر جسمی بیولوژیکی نمی   مظه

تواند تأثیر بزرگی بر حالت بیماري داشته       گیرد که می  مریض را در نظر می    

کند به همین خاطر، در     باشد و بالطبع، از مریضی به مریض دیگر تغییر می         

به ندرت امکان   :  آمده است  1858 سال   – جراحی بوستون    –ي طبی   مجله

عـالج هـر حالـت    . رد که دو حالت بیماري را با یک روش معالجه کـرد   دا

  1. شودبیماري بر طبق هزار شرایط مختلف، متغیر می

ي حالـت بیمـاري از رهگـذر     یعنی الگوي تفاعلی خواستار معالجـه     

  . بررسی حالت عام مریض است، نه با تمرکز برخود بیماري

  

  الگوي طب بیولوژیکی: نمونه دوم

-افتن قرن نوزدهم طـب غربـی از الگـوي تفـاعلی دسـت             با پایان ی  

کارت فرانـسوي را بـه   د برداشت و به جاي آن الگویی مبتنی بر فلسفه رنه         

با این اعتبـار کـه جـسم یعنـی          . سازدکاربست که جسم و عقل را جدا می       

است فرض این » و عقل یا نفس، غیرملموس و غیرمادي» ملموس و مادي«

تواند بـر عقـل اثـر کنـد، و عکـس آن صـادق       الگو این است که جسم می   

  .نیست

یکـی از مهمتـرین عللـی کـه در وراي پنـاه بـردن بـه ایـن الگـوي          

بیولوژیکی به زیـان الگـوي تفـاعلی وجـود دارد، ایـن اسـت کـه الگـوي                

                                                
1  Warner – 1986 – 55. 
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عوامل بیمـاري کـه     : مانند. کندبیولوژیکی با عوامل مادي صِرف تعامل می      

اي که به تبع حالت بیمار،      وي تفاعلی برخالف الگ . گیري هستند قابل اندازه 

  . تعامل کند. گیري نیستندبا علل نامعین، که بالطبع قابل اندازه

) روانی(همان گونه که الگوي طبی بیولوژیکی تأثیرات سایکولوژي          

انگیز عالج را نیـز    هاي شگفت و عقلی بر حاالت جسمی را رد کرد، پدیده        

کننـد کـه ایـن    هـایی را تهدیـد مـی   پایهها، رد کرد به دلیل اینکه این پدیده 

رسـد کـه    چنـین بـه نظـر مـی    . الگوي طبی بر اسـاس آنهـا اسـتوار اسـت      

گیرند و نظـرات  پژوهندگان ما هنوز هم پشت سر آن آراي قدیمی قرار می       

بافند، ولی به هر حـال،  ي تمدن معاصر،  و بر اساس آنها میخود را درباره  

  .خبرند ولی دوستان ما از آن بیالگوي دکارتی با شتاب درهم ریخت،

هـاي بزرگـی را در    به رغم آنکه الگـوي بیولـوژیکی موفقیـت        نچو

درمان بسیاري از حاالت بیماري محقـق سـاخت، بـا ایـن حـال در اینکـه        

الگوي طبی فراگیري باشد، شکست خورد چون محدود بودن آن از رهگذر 

ماننـد آسـم و   ، روانـی داراي علل ي امراضشکست در تشخیص و معالجه 

  .زخم عفونی نمایان شد

ي جدیـدي از تـاریخ خـود    با پیشرفت زمان طب غربی وارد مرحله  

شد که در اهتمام فراوان دوباره به عقل و نفس و اثر آنها در حالت سالمتی 

ي کـاري بـر   ضـربه ) قرن بیـستم   (80ي  در سرآغاز دهه  . انسان، نمایان شد  

تفـاعلی، از خـالل ظهـور علـم     الگوي بیولوژیکی و جهش قوي به الگوي      

چون تحقیقاتی  . وارد آمد » یت عصبی سایکولوژي  نمصو«جدید معروف به    
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تواند بـه صـورت   کردند به دستگاه ایمنی انسان می   ظهور کرد که اثبات می    

  1.زیادي از حالت روانی و عقلی متأثر شود

توان مطالب پیشین را اینگونه خالصه کرد که مرزهایی که الگوي می

لوژیکی نتوانست از آنها فراتر رود، ناگزیر باعث نهان شدن این الگـو و         بیو

اکتفـا  اعتمـاد و  اکنـون مـورد   ي الگوي تفاعلی شد که هـم      بازگشت دوباره 

  .است

  

  مرزهاي طب تفاعلی

اگر الگوي بیولوژیکی به صورت قاطع هرگونه تصور امور فراماده و    

ناپذیر س را نیز جزء جداییپذیرد، طوري که حتی فکر و نففرامادي را نمی

ترین تصورات امور فراملمـوس  عوامل مادي به شمار آورد، و تمام کوچک  

بازي قلمـداد کـرد، الگـوي تفـاعلی         بازي و شعبده  را جزئی از خرافه، حقه    

ي وسیعی از گشودگی به روي ماوراء را دارد کـه بـه او    برخالف آن، زمینه  

چون وقتی که الگـوي     . اده است امکان پذیرش عوامل غیر ملموس را نیز د       

کند که بر پذیرد، تالش میتفاعلی تأثیرات روانی بر حالت بیولوژیکی را می

هـاي عـالج غیرکالسـیک را    هاي معتبر در این الگـو، پدیـده      اساس مقیاس 

  .تفسیر نماید

چون قائلین بـه آن را در       . شوددر اینجا مرزهاي این الگو نمایان می      

ي آن این است که شفاي غیر کند که خالصهزم میي معینی ملحدود نظریه

                                                
1 Levitan 1991: 142 – 144, hall et al 1992 aderk 1981. 
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اي از توقع و اعتقاد بیمار به تأثیرات ي نتیجهبه مثابه) العادهخارق(کالسیک 

  .شودمثبت عمل معالجه حاصل می

-به عبارت دیگر، الگوي تفاعلی اعتقاد دارد که آنچه در خالل پدیده

ـ   رخ می ) العادهخارق(هاي عالج غیر کالسیک      ن اسـت کـه خـود       دهـد ای

گر پس همـان گونـه کـه    دهد نه معالجه  مریض در واقع خودش را شفا می      

 بیولوژیکی غیر ارادي بـراي کـار        1هاي متعدد جسم انسان مجهز به مکانیزم    

-هـا و ویـروس    ها، و کشتن میکروب   مانند عالج زخم  (خود درمانی است    

اروهـاي  هاي شفایی که بـر د     پدیده) کنندهایی است که به جسم حمله می      

ي هاي خود درمانی است که  انگیزه شیمیایی تکیه ندارند، مظاهر توانمندي    

  .شناختی استآن داراي اصل بیولوژیکی و حتی روان

ي ظواهر عـالج و     تواند براي همه  آیا این نظریه می   : سؤال این است  

  انسانی، تفسیر ارائه دهد؟ شفاي طبی در عالم

) ي بیولوژیکینظریه(ي قبلی  نظریهي تفاعلی، مانندبه نظر ما، نظریه

ي تفسیر و عالج وسعت یافته ي طب تفاعلی هرچند در حوزه      نظریه. است

و با جوانب روانی و مادي موجود در انسان داد و ستد پیدا کرده است، بـا          

گونـه کـه طـب    همـان . ي حقیقت ایـستاده اسـت  این حال به نظر ما بر لبه   

   علت این امر هم، این اسـت کـه         . ایستاده بود  علم   ي  هبیولوژیکی قبالً بر لب

این نظریه نتوانست از مرزهاي ملموس مادي و محسوس روانی گُذار کند            

  .و بر قواي فوقی ماوراي آن راه یابد

                                                
1

  .و آن آلیات و نظم است: ها مکانیزم.  
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 حقیقت است چون نتوانسته است از ي هاین نظریه بر لب: گوییمما می

: راه یابـد ي فکر محدود انسانی خارج شود و به مجال حقـایق دینـی        دایره

 موصوف بـه متـافیزیکی را در زنـدگی          –حقایقی که خصایص و تأثیرات      

انسان دربردارد، از ترس بازگشت قهقرایی به آنچه بدعت  و شعبده نامیده             

شود و در محیط غربی در طول قرون وسطی شایع بوده است به همـین       می

رده شناختی و اثر آن در شـفاي طبـی مقیـد کـ         خاطر خود را به قواي روان     

  .است

نظر از تأثیرات دینی مستند به حقایق رسالت آسمانی حـق،      فبا صر 

که ما به آنها معتقدیم و بین تأثیرات دیگري که مستند به سایر قواي موجود 

ي تفـاعلی از تفـسیر      در طبیعت هستند، خود تحول علمی،نارسایی نظریـه       

با تحول طوري که  . ي حاالت شفایی در علم طب را اثبات کرده است         همه

ي دوم قرن بیـستم و بـا گـشایش وسـیعی کـه انقـالب               علم مادي در نیمه   

ارتباطات و اطالعات ایجاد کرده، عالوه بر پیشرفت  سـریع تکنولـوژي و              

هاي مختلـف،   هاي مختلف انسانی در حوزه    برخوردهاي فکري میان تمدن   

ادراك «از جمله موضع علمی جهانی مربوط بـه مـسائل مـادي و روحـی،            

طوري کـه ایـن     . ي کم فراتر رفت    در تجربه و فهم طبیعت در نظریه       عقلی

اي را پدید آورد که دو رفتار متناقض را براي مـاده     نظریه، تناقض آزمایشی  

هاي کوچک جاري شده با نیروي محدود یکی، شکل جسم  : نمایان ساخت 

. گیـرد  هاي متصلی را بـه خـود مـی   گیرد، و دیگري، شکل موج به خود می  

هاي کوچـک را    آن پژوهش علمی نمایان ساخت که نباید این جسم        از  پس

مانند اشیاء تصور کنیم، بلکه آنها کارهایی هستند که بدون در نظر گـرفتن              
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 یعنـی علـم   1توان آنهـا را مـشخص کـرد      تفاعل آنها با کارهاي دیگر، نمی     

) مـادي یـا روانـی    (هاي اساسی ثابت    جدید، از این اندیشه که هستی قالب      

: قوانین ماده عبارتند از: دست برداشت و به این مسئله منتقل شد که          دارد،  

هاي مستمر کارهاي مـرتبط؛ کـه در حقیقـت تجلیـات نظـام کلّـیِ                تفاعل«

  2.نامیماي است که آن را واقع مییکپارچه

گران مستقل رد شد و ثابت شد       نقش دانشمندان نیز به عنوان  نظاره      

کنـد آنـان    اند که معین می   ت شرط کرده  که روشی که آنان در بررسی طبیع      

هایزنبرگ بر ایـن بـاور       طوري که فرانس  . قادر به کشف آن نیستند، رد شد      

کنیم، خود طبیعت نیست، بلکه طبیعت کشف ه میظآنچه ما مالح: است که

به بیان دیگر، طبیعت در واقع انعکاس . شده بر اساس روش سؤال ما است     

یا آنچه آنان قـادر  . کندبندي می را دسته روشی است که عقل آنها، مالحظه     

به ادراك آن هستند، واقع نیست، بلکه ترکیبی است که به صورت تقریبـی             

گیرد ایـن   اي که هایزنبرگ می   نتیجه. شودساخته شده و بر واقع افکنده می      

طرف نیستند، بلکه با کار طبیعـت  است که دانشمندان به صورت مطلق، بی   

مستقل نیست، بلکه با » من«پس دانشمند   . ر ارتباطند کنند، د که مالحظه می  

  3.آنچه که او قادر است آن را درك کند، مرتبط است

شود این است کـه     ي علم گرایی معاصر مالحظه می     آنچه در گستره  

است و »  موضوع–ذات «ي بحث علمی، به سوي باز شدن به روي دو گانه

                                                
 .188دکتر صالح الجابري؛ خارقیه البارا سایکولوجی من المنظور العلمی، ص .  1

 .188همان، ص .  2

3  .Ibid , p-23 – 24 
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اي واحد، یکپارچه کنـد؛  کند نظریات جزئی را در نظریهبا شدت تالش می 

کنـیم بـه سـوي    امري که ما آن را گام مهمی قلمداد می  : براي تفسیر هستی  

شـاید  . نزدیک شدن و تعامل میان علـوم عقلـی و علـوم دینـی و روحـی                

او . موتویاما، دلیل این امر را توضیح داده باشـد        . تجارب دانشمند ژاپنی، ه     

  .و دینی اجرا کندتالش کرد روش علمی را بر اعتقادات صوفیه 

بـه  . شناس، در عین حال روحـانی اسـت    موتویاما یک پزشک، روان   

اي که در هنگـام پـرداختن بـه    همین خاطر تغییرات روحی و فیزیولوژیکی  

هایی کـه هـدف     فعالیت: ها را در نظر گرفت    ریاضت، روزه و سایر فعالیت    

  کنـد کـه موجـودات    سازي عقل، نفس، و جسم است و فرض می       آنها پاك 

تر از نیروهاي مادي را به دست بیاورند توانند نیرویی بسیار بزرگبشري می

آینـد و بـس، بلکـه در    و این نیروها عامل اصلی در تطور ما به شمار نمـی       

  . حتمی بودن حفظ جنس بشري اهمیت دارند

هـاي  ي فعالیـت  ي تحقیق موتویاما اشخاصی بود که در نتیجـه        الزمه

او . به دست آورده بودند) آگاهی(تی را در هوش دینی طوالنی مدت، تغییرا   

اي هاي طـوالنی  نیز چون هم یک روحانی و هم یک دانشمند بود، مسافت          

  .سفر کرد تا اشخاص مناسب را بیابد

هاي تخصـصی را بـه کـار      هاي خود دستگاه  او براي اجراي پژوهش   

گیـري  هایی شد بـراي انـدازه     گرفت همچنان که مجبور به طراحی دستگاه      

غناطیسی بیولوژیکی موجود در جسم انسان، بدون آنکه آن دستگاه جسم           م

  .انسان را لمس کند
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ي تجربیاتی که موتویامـا بدسـت آورد، بـه صـورت علمـی         خالصه

ي عالم غیرمادي و تأثیر آن بـر عـالم      اثبات کرد که اعتقادات صوفیه درباره     

اي کـه   تجربهمادي که قبالً توسط بیشتر دانشمندان، بدون تست یا آزمایش  

 تجربـی دارد و مـشکالت       ي  هبینیم، رد شد ریشه در یـک قاعـد        امروزه می 

ي حقیقـت عقـل، یـا روح، و         ي پژوهش دربـاره   اي که در نتیجه   متافیزیکی

پیوند آن با ماده یا جسم، یا وجـود سـطوح روحـانی در هـستی کـه تـابع            

ها یا حـداقل  حلهاي سطح مادي نیستند، نمایان شد و براي آنها راه   مقیاس

ي علـم  راه همواري یافته شد که بـر اسـاس روش تجربـی مـورد اسـتفاده       

العاده راه خود را در پیش گرفت تـا          یعنی قواي خارق   1جدید، حل شوند،  

یکی از حقایق علمی ثابت شده باشد چون تجربیات آزمایش شده آن را به   

  2.کنداشکال تأیید میصورت بی

ارد که به الگوي تفاعلی نیز مانند الگـوي         داین امر نیز ما را برآن می      

-ي نارسایی از امکان ارائهاز حیث قرار گرفتن در زاویه    : بیولوژیکی بنگریم 

تـوان آنهـا را فرابیـو تفـاعلی         اي که می   ي حاالت عالجی و شفایی    ي همه 

  .نامید

به این صورت نیاز شدید به ضـرورت بـاز کـردن آفـاق جدیـد در               

هاي هاي خود عالوه بر روشي دادهه در زمینه علمی وجود دارد ک پژوهش

شأن این امر هم بنـا بـه        . هاي معرفتی تصوفی باشد   تجربی مستند به روش   

                                                
1

  .Motoyamva 

 .143الالشعور، ص خوارق: الورديدکتر علی.  2
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آور را در فهم انـسان از ذات    نظر افراد فراوان، این است که جهشی سرسام       

  1.خود، و واقعی که او جزئی از آن است، محقق کند

  

  الگوي طب فرابیوتفاعلی: الگوي سوم 

کند که در اثر عوامل     وجو می کر طب بیولوژیکی در تأثیراتی جست     ا

  تأثیرگذار درمانی مادي، مانند داروهاي شیمیایی است 

ي خود درمانی تکیـه دارد و بـه صـورت           اگر طب تفاعلی بر نظریه    

ها یا بهبود حالت تندرستی را بـدون دخالـت عوامـل            ضمنی عالج بیماري  

، )روانی(شناختی  گذاري روان عوامل تأثیر داند، و حتی بر     مؤثر خارجی می  

  کند،تکیه می... مانند اعتقاد، شادي،اندوه، و 

در میان الگوهاي طب الگوي سـومی وجـود دارد کـه در طـب بـر                 

کند، بلکه به صورت کلی به قـدرت  حالت بدنی یا روانی مریض تکیه نمی  

یعنی . ی نامید توان آن را فرابیوتفاعل   کند که می   اي تکیه می  عالجی و شفایی  

کند و نه بر حالت روانی و الهامی مریض،         قدرتی که نه بر داروها تکیه می      

 اگر این تعبیر جایز باشد یعنی بر عالج   –العاده  بلکه بر قدرت عالج خارق    

  .مریض به روش غیر کالسیک

هـاي  در این روش تأثیرات عالجی از برخـی اشـخاص بـه سیـستم         

شـود؛ بـدون هـیچ یـک از         گر منتقل می  ي دی بیولوژیکی و موجودات زنده   

  .وسایل ارتباطی شناخته شده

                                                
 .189الجابري، همان، ص دکترصالح.  1
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این روش در عالج، بیرون از مرزهاي نظري هر یـک از دو الگـوي              

هـاي  متخصص آن هم اهل روح پیـرو رسـالت     . بیولوژیکی و تفاعلی است   

شاءاهللا به تفصیل بـه آن   است و ما در فصل دوم إن    » صوفیه«مانی، یعنی   سآ

  .پردازیممی
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  فصل دوم

  تصوف و شفاي فراکالسیک

  )العادهشفاي اعجازي یا خارق(

) بیولـوژیکی و تفـاعلی    (در فصل  پیش به الگوهاي طبی کالسـیک          

اشاره کردیم که تـا کنـون بـه         ) العادهخارق(اطالع یافتیم و به الگوي سوم       

صورت رسمی تثبیت نشده است این هم به خاطر علـل و عوامـل واضـح            

اي را در اختیار ندارد که  ینکه، علم جدید ابزارهاي علمیعلمی است و آن ا

توان غوص در ژرفاي آن و شناخت اسـرار آن را داشـته باشـد و بـه تبـع               

  .اي را در تفسیر آن وضع کندآن،نظریات علمی

 به حقایق شفاي اعجـازي،      –نظر صوفیه، امکان رسیدن علم      از نقطه 

مندان تالش براي درك امـوري      رود؛ البته اگر دانش   امري محال به شمار می    

کننـد  بندي مـی که خود آنان، آنها را جزء فهرست علوم غیر کالسیک طبقه      

مانند علم پاراسایکولوژي   . ها و ابزارهاي سنتی تکیه کنند     همچنان به روش  

کنند ما  ایمـان بـه        یا متافیزیک یا علوم دینی که به عقاید ماورایی تکیه می          

 یخلـق  و) و به قول قرآن... (تگان، جن، و  وجود مخلوقات غیبی نظیر فرش    

 گام اولی که شایسته است علـم جدیـد بـردارد تـا آن را بـه               1ماال تعلمون 

                                                
 . 8/ نحل .  1
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العاده توانا سازد،  اعتراف به وجود قدرت غیرمادي، کشف عالم طب خارق

ي بیولوژیکی، تواند برجنبهبیرون از حدود نفس و عقل بشري است که می         

  . ي متافیزیکی او تأثیري داشته باشد، و حتی جنبهشناختیي روانو جنبه

گام دوم نیز اعتراف به این است که این قدرت، از یک منبع رسالتی            

یعنی منبع ایـن قـدرت دینـی متعـالی      . آسمانی الهی سرچشمه گرفته است    

ي مشایخی که به دست آنان خوارق شفایی نمایان     است؛ به ویژه آنکه همه    

 که این خوارق از آنها نیست بلکه از نزد خدا است            کنندشود، تأکید می  می

هـایی هـستند کـه دعاهـا و     دهد و آنان تنهـا واسـطه    و او است که شفا می     

کنند و خداوند جـل جاللـه   هاي خود را در پیشگاه خداوند ارائه می  نیایش

است که شفابخش است پس این حالت، حالتی فراتر از بشر است و از این 

  .هاي علمی کالسیک نیستات پژوهشرهگذر تابع اصطالح

گام سومی که بر آنها الزم است، این است که به دقت تفـسیراتی را             

دهنـد،  هاي صوفیه، به آنان ارائه میکه استادان این علم، نظیر مشایخ طریقه   

  . در نظر بگیرند

ي هایی را انجام دهند که همـه      توانند آزمایش از این رهگذر آنان می    

ها و تجربیـات در     به این شرط که آن آزمایش     . کندیا نفی می  اینها را اثبات    

  .دهندچارچوب دقیقی باشند که مشایخ  طریقه به آنان ارائه می

ها یا مالحظات را در نظر نگیرد و بـا جـدیت        تا علم جدید این گام    

-ي علمی میان طب کالسیک و طب خـارق        الزم با آنها تعامل نکند، حلقه     

شود، صرفاً فرضیاتی است که ي تفسیراتی که ارائه میهمهو ماند  میي عرفانی مفقودالعاده

  .رود از سطح درجا زدن فراتر نمی
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العاده، براي آنکه علم جدید این گام را به سوي توجه به علوم خارق

العاده به شکل خاص بـردارد، برخـی        به شکل عام و به الگوي طبی خارق       

هـیم، و بـه صـورت خالصـه،         دآراي مشایخ تصوف اسالمی را ارائـه مـی        

ي این علم از حیث سرآغاز ابزارها و اهـداف آن مطـالبی را عرضـه             درباره

  .کنیممی

  

  تصوف و خوارق

تصوف : معروف است که انواع متعددي تصوف در جهان وجود دارد

-هندي، تصوف بودایی، تصوف ایرانی، تصوف یونانی، و این غیراز تصوف

ی تصوف یهودي، تصوف مـسیحی، و   یعن. هاي شرایع اصلی معروف است    

  .طبعاً تصوف اسالمی

گوییم ایـن اسـت کـه تـصوف         ي آن سخن می   آنچه در اینجا درباره   

جهانی مشروط به این است که باید از جانب خداوند پاك و واال بر بندگان 

رو، در صورت سالم بـودن و حقیقـی         از این . مخلص خود نازل شده باشد    

وند پاك و واال، تفاوتی از لحاظ صوفی بودن بودن پیوند میان صوفی و خدا

طوري که هر صـوفی، بـر    . بین مسیحی، یا مسلمان، یا یهودي وجود ندارد       

اساس هر رسالت آسمانی، در هر زمان کـه خداونـد او را هـدایت کنـد و            

العاده بر او، که آن ارتباط را اثبات برگزیند، امکان ظاهر شدن صفات خارق  

  .، وجود داردکند و بر آن داللت کند
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از این تعمق کنیم، باید اوالً تعریف اگر بخواهیم در این موضوع بیش

اي از تاریخ این شفا، برخی مـسائلی کـه          گوشه» شفاي عرفانی «اي از   ساده

هاي سازد، میزان آگاهی استادان آن به آن، تعامل آنها با آن، و نمونه میحقیقت این علم نمایان 

  .عملی آن را ارائه نماییم

  تعریف شفاي عرفانی

اي که بـراي مـریض یـا    شفاي عرفانی، عبارت است از شفاي فوري  

کسی که دچار حالتی عارضی در نفس یا بدن خود شده است، با تکیه بـر                

یعنی  با تکیه بر معجزات انبیا،       . شودجانب روحی دین آسمانی حاصل می     

  .یا کرامات اولیا بدون تکیه بر وسائل کالسیک درمانی

با این نـوع شـفا، و عـدم اسـتفاده از        » عرفانی«استفاده از لفظ    علت  

ایـن  ... یا  » شفاي اعجاز گر  «یا  » العادهخارق«هاي دیگري نظیر، شفاي     لفظ

العاده بر هاي شفاي خارقي پدیدهاست که به نظر ما عامل مشترك در همه   

صـی  ي دستیابی آنان به توان روحـی خا  دست انبیا و اولیاء  در اصل نتیجه       

است فراتر از توان عادي بشري و این قدرت اگر این تعبیر درسـت باشـد               

آید که عـارف باشـد؛ خـواه آن عرفـان از            تنها در حالی در انسان پدید می      

ي متعارف در میان اهل طریق برگزیدگی باشد یا از طریق کسب و مجاهده      

  .عرفان

ننـد،  کهاي غیر دینی تکیـه مـی      هاي شفا، که بر روش    اما سایر سبک  

هـاي  مانند آداب و رسوم و شعایري که در معبدهاي باستان یـا نـزد ملـت             

گیـرد،  صـورت مـی  ... ي دیگر نظیر سحر، جادو، یا    ابتدایی، یا به هر وسیله    
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گیرد، نه در این تحقیق و نه در کل    قرار نمی » شفاي عرفانی «جزء اصطالح   

  .رویکرد ما

  

  اي از تاریخ شفاي عرفانیگوشه

بیـان کـردیم کـه ایـن شـفا، یـا            » شفاي عرفانی « از   در تعریف خود  

ي یک پیامبر است یا کرامت یک ولی از این رو شـکّی نیـست کـه                 معجزه

گیرد که از پیـامبر خـدا، آدم    اي زمانی قرار می   تاریخ این نوع شفا، در برهه     

چون عمر بشریت خـالی از یـک        . تا زمان کنونی امتداد دارد    ) علیه السالم (

    افتد که زمانی یافت نبوده است و به تبع آن، بسیار کم اتفاق می         نبی یا ولی

اي دالّ بر وجـود الهـی و رسـالی نباشـد و             العادهشود که در آن آثار خارق     

ي شفایی که به    العاده، یعنی پدیده  هاي خارق بالطبع، یکی از انواع آن پدیده     

  .دهد، وجود نداشته باشد روش غیر کالسیک رخ می

العاده، در روزگـاران    ي شفاي خارق  ریخ طوالنی پدیده  در میان آن تا   

ي شفاي عرفانی را به صورت واضح و روشـن در دو         توان پدیده پیاپی، می 

  . رسالت بزرگ جهانی، یعنی رسالت مسیحی، و رسالت اسالمی یافت

نظر دارند ها، و هم قرآن کریم، اتفاقي انجیلدر رسالت مسیحی، هم همه

العاده، در شفاي خارق«به قدرت خود بر )  السالمعلیه(که حضرت مسیح 

در این باره کافی است این کالم خداوند تعالی . سطح وسیع شهرت داشت

ي درباره) علیه السالم(در قرآن کریم را یادآوري کنیم که بر زبان عیسی 

قدرتی که خداوند تعالی در او نمایان : قدرت اعجاز گر او بیان کرده است
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خداوند پاك . العاده استو یکی از آنها قدرت شفاي خارقساخته است 

 ، آل عمران49ي آیه: فرمایدمی         

                        

                     

                      

                           

  :در اینجا سه قدرت مهم وجود دارد

  )ایجاد حیات(قدرت آفرینش  :یکم

هایی که احتمـاالً در طـب   ي بیماريالعاده شفاي فوري و خارق :دوم

  .ناپذیر باشند جدید نیز عالج

  )بازگرداندن حیات( زنده کردن مردگان :سوم

هایی از شفاي عرفـانی را در حـضور        اگر به دین اسالم بیابیم، نمونه     

در میـان آنهـا     . شـوار اسـت   یابیم که  آمارگیري آنهـا د        می  رسول اعظم 

  . ایممعجزات ذیل را برگزیده

صلی اهللا (اند که رسول خدا  بخاري، مسلم، و دیگران روایت کرده   -

طالـب داد کـه     در جنگ خیبر پرچم را به دست علی بن ابـی          ) علیه و سلّم  
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وقتی پیامبر در چشم او فوت کـرد، آن فـوت پـادزهري         . چشم درد داشت  

  1.به اذن خداوند بهبودي یافتشد براي چشم او، و او 

او در .  ابوجهل در جنگ بدر دست معـوذبن عفـراء را قطـع کـرد        -

رسول خداوند آب دهان خود . حالی آمد که دست خود را به همراه داشت

  2.دست فوراً چسبید. را به آن زد و آن را به دست او چسباند

. بن حکم زخمـی شـد و شکـست    در جنگ خندق ساق پاي علی   -

بر آن دسـت کـشید و در همـان جـاي     ) صلی اهللا علیه و سلّم(دا رسول خ 

  3.خود بهبودي یافت و از اسب خود پایین نیامد

 که یکی از پیشوایان حدیث است، روایـت کـرده           – ابن ابی شیبه     -

 آمد که با خود کودکی     ي خثعم نزد رسول  خدا     زنی از قبیله  :  است که   

زد، پیامبر آبی آورد دهان خـود  اي داشت که حرف نمیداشت و او بیماري   

سـپس آن را بـه آن       . را در آب کشید  و هـر دو دسـتش را در آن شـست               

و کودك را با    . به آن زن هم امر کرد که شمشیر پیامبر را بیاورد          . کودك داد 

ور شـد   آن پسر بهبودي یافت و چنان عاقل و سخن        . آن شمشیر تماس داد   

توان بـه بیـان        ترتیب در اینجا می     و به همین   4.که از عقول مردم فراتر بود     

هزار مثال دیگر از این قبیل که بیان گردید پرداخت، و اعظم این معجزات               

  .ر بیان گردیده استیث و سِیدر کتب حد

                                                
 .2404ي ، حدیث شماره1871، ص 4؛ صحیح مسلم ج 3973ي ، حدیث شماره1542، ص 4صحیح بخاري، ج .  1

 .324، ص 1قاضی عیاض، الشفاء ، ج.  2

 .323، ص 1الشفاء ج : روایت امام بغوي و قاضی عیاض دربه .  3

 .23584ي ، حدیث شماره48، ص 5ه، ج بمصنف ابن ابی شی.  4
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ي لقمان حکیم بود و   مانند داروخانهدست مبارك رسول ارجمند

دم او هــم در . بــود  ي آب حیــات خــضرآب دهــان او ماننــد چــشمه

  . گویی دم عیسی بودشفابخشی

شـکی نیـست کـه    . گیرنـد مردم در معرض آفات و بالیـا قـرار مـی     

شد که بدون   آورده می  هاي فراوانی نزد پیامبر   بیماران، کودکان، و دیوانه   

تا جایی کـه  . یافتندهاي خود شفا میها و آسیبي آنها از بیماريشک همه 

: گویدصورت قطعی می  طاوس یمانی که یکی از پیشوایان تابعین است، به          

ي آن   آمد او دسـت شـریف خـود را بـر سـینه       هر دیوانه که نزد پیامبر    

 1.دیوانه گذاشت، شفا یافت

شـفاهاي  (هـاي شـفایی     اولیاي امت محمدي نیز  به قدري کرامـت        

از . اند که فراتر از حـد تـصور و خیـال  اسـت      داشته) ي فوري العادهخارق

 شده است که فردي جذامی نزد او آمد        جمله آنچه که از شیخ فاروقی نقل      

و از او خواست که براي وي دعاي شفا کند شیخ هم از آب وضوي خـود          

ي دیگر از شیخ حبیب عجمی نقل     نمونه. به او نوشاند و او فوراً شفا یافت       

شده است که مردي نزد او آمد و از درد پاي خـود شـکایت  کـرد واز او                    

وقتـی مـردم    . مجلـس خـود بـود     خواست که براي وي دعا کند شـیخ در          

! اي خـدا  : پراکنده شدند، قرآن را برداشت و برگـردنش آویخـت و گفـت            

او را چنان تندرست کـن کـه      ! اي خدا : سپس گفت . حبیب را روسیاه نکن   

مردم از . آن مرد فوراً شفا یافت . کردبرگردد و نداند که کدام پایش درد می       

                                                
 .103المعجزات االحمدیه، ص : سعید نورسی.  1
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شـود کـه     نقـل مـی  1دانم مین: درد در کدام پایت بود؟ گفت. او پرسیدند 

  .من بر تو سیصد درهم، قرض دارم: مردي به او گفت

  از کجا؟: گفت

  .بر تو قرض دارم: گفت

گوید، دین او را اگر راست می! خدایا: برو تا فردا سپس گفت   : گفت

آن مرد در حـال فلـج نـزد او     . ادا کن وگرنه، او را از لحاظ بدنی مبتال کن         

  !توبه: آورده شد و گفت

آن مرد . گوید، او را تندرست کن  اگر راست می  ! خدایا: حبیب گفت 

  .یعنی فوراً شفا یافت. 2چنان شد که گویی از بند رسته بود

ي دیگر، روایت شده اسـت کـه محمـدبن علـی بـن الدویلـه             نمونه

کشید و مریض هاي خود را بر جاي درد میدست)  هجري827: وفات در(

  . یافتبهبودي می

ر آن است که به شیخ حیات بن قیس حرّانی نسبت داده ي دیگنمونه

آن . فـروغ گذاشـت  بینـا و بـی  نادست خود را بر یک چشم : شده است که 

  3.چشم دوباره سالم شد و آن مرد دوباره بینا شد

در سـال   : ي دیگر اینکه، نقل شده است که مردي گفته اسـت          نمونه

نی به پزشـکان مراجعـه      او مدتی طوال  . بودم» سیروز کبد « م مبتال به     1967

پـدرم یکـی از مریـدان شـیخ         : او گفتـه اسـت    . کرده است، اما بدون فایده    

                                                
 . ، دارصادر، بیروت92، ص 1جامع کرامات االولیاء، ج : الشیخ یوسف النبهانی.  1

  .387همان، ص .  2

 .85ر، عزالدین الراوي، همان، ص دکتر عبدالستا.  3
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عبدالکریم کسنزانی بود و بیش از هشتاد سال سن داشت و یک مرد صوفی 

از روح شـیخ عبـدالکریم شـاه کـسنزانی          : پـسرم : روزي به من گفـت    . بود

ا بـه روح پـاك او   ي فاتحه را بخـوان و آن ر استمداد بگیر و براي او سوره     

من نیز کاري را که پدرم گفـت، انجـام دادم و همـان شـب کـه         . هدیه کن 

  چرا من را ندا کردي؟ ! پسرم: خوابیدم، مردي را دیدم که به من گفت

  شما چه کسی هستید؟: من هم به او گفتم

سپس بر شکم . من شیخ عبدالکریم شاه کسنزانی هستم  : به من گفت  

بـه اذن خداونـد بهبـود یافتـه وتندرسـت،      : من دست کشید و به من گفت  

برخیز من نیز که از خواب بیدار شدم، از اثر آن بیماري خطرنـاك، چیـزي      

  1.در وجود من باقی نمانده بود

-هاي شیخ سلطان حسین کـسنزانی، قـدس اهللا سـره        یکی از کرامت  

الشریف این است که او به یکی از مریدان خود، موسوم به عزیز امـر کـرد     

اما این مریـد فقیـر در دل خـود بـا         . ارشاد به موصل برود   اَمر  خاطر  که به   

حضرت شیخ حسین سخن گفت و به خاطر حال و ضـعف خـود، و نیـز                 

بـا ایـن   : راه رفتن به موصل سخن گفـت توان عدم آشنایی با زبان عربی و     

حال ، امر شده است که به آنجـا بـرود و مریـد دیگـري را نیـز کـه لنـگ           

ده است، با خود ببرد که این امر بر دشـواري و تنگنـاي   تر از او بو وضعیف

در آن زمان نیز نه وسـایل سـفر مهیـا بـود و نـه راه                 . مسئله براي او افزود   

با این همه، آنـان  . بلکه یا با پاي پیاده بود یا سوار بر حیوان سواري   . هموار

                                                
 .363الطریقه العلیه القادریه الکسنزانیه، ص : سید شیخ محمد کسنزانی حسینی.  1



جدید شفاهاي شگفت 28 انگیز عرفانی و طب

هر وقت کسی بخواهد راه ارشاد را       . به آسانی و سادگی به موصل رسیدند      

  .کند کند، خداوند این گونه امر را آسان میطی

ي همسایه. اي خرابه مستقر شدندباالخره آنان با مردي فقیر در خانه     

ي ي آنها یک خانم سالخورده    آن مرد فقیر، مسیحی بود، و در میان خانواده        

گیـر کـرده   مسیحی وجود داشت که بیش از ده سال بود بیماري او را زمین      

آمدن این دو مرید مطلع شدند، از آنها در خواسـت دعـا   آنان وقتی از  . بود

  .براي شفاي مریض خود کردند و اینکه به آنها پنجاه لیره طال بدهند

کارهاي ما فقط به خاطر خداست و نه : آن دو مرید نیز به آنان گفتند

هنگام آمدن آن پیرزن، خلیفه با عصایی که . خواهیم و نه تشکري پاداش می

سره اهللاقدس(اي زد و از حضرت شیخ حسین         او ضربه  در دست داشت به   

مددي گرفت و آن زن فوراً با اذن خداوند، با حالـت شـفا یافتـه          ) الشریف

  1. برخواست

قـدس اهللا  (هاي شیخ سلطان حـسین کـسنزانی     یکی دیگر از کرامت   

کاري است که براي مردي از اهالی استانبول در ترکیه اتفاق          ) سره الشریف 

اي دست به گریبان بود که مراجعه به پزشکان اکثـر        مرد با بیماري  آن  . افتاد

یک شب، مردي در خواب نزد او    .  اروپایی نیز سودي نبخشید    هاي  پایتخت

وقتی که به طریقت مـا بیـایی،   . در عراق» کربچنه«بیا به   : آمد و به او گفت    

کـه  گیرد  شود، تصمیم می  آن مرد وقتی که از خواب بیدار می       . یابیشفا می 

وقتی به آنجا رسید و حـضرت سـلطان         . بار سفر را ببندد و به کربچنه آمد       

را دید که با مریدان خود نشسته است، بـر        ) اهللا سره الشریف  قدس(حسین  
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تو من را صـدا زدي و مـن   : گفتبوسید و می هاي او افتاد آنها را می     دست

  . هم آمدم

زمان آن است که اکنون : نیز به او گفت) الشریفاهللا سرهقدس(شیخ 

آن مردم سـخن شـیخ را قبـول         . بروي» خلوت«بیعت کنی و چهل روز به       

  1.شودگذرد که شفا در او نمایان می کند و مدت زیادي نمیمی

انگیـزي اسـت کـه از    هاي شفاي شـکفت ها، غیراز کرامتاین نمونه 

اهللا علیهم، روایت شده است از جمله آنچه که از حـضرت            صحابه، رضوان 

  روایت شده است که یکی از دوستداران او کـه یـک     طالبن ابی علی ب 

از او . ي سیاه بود، سرقت کرد آن فرد نـزد حـضرت علـی آورده شـد           برده

  آیا دزدي کردي؟: پرسید

  بله: گفت

آن فـرد از نـزد حـضرت علـی          . حضرت علی دست او را قطع کرد      

: الکواء گفتابن .   و ابن الکواء با او مالقات کردند سلمان فارسی . رفت

، وحـدین وب م صامیرالمؤمنین، یعـ  : چه کسی دست تو را قطع کرد؟ گفت       

بـا  . دست تو را قطع کرده اسـت      : داماد رسول خدا، و همسر فاطمه، گفت      

  ستایی؟این حال تو او را می

درحالی که دست مـن را بـه حـق قطـع     : چگونه او را نستایم   : گفت

 ، این خبر را سلمان. ستکرده است و من را از آتش جهنم نجات داده ا

حضرت علی نیز أسود را فراخواند و دسـت خـود را بـر            .  ، داد  به علی 

ساعد او گذاشت و آن را با دستمالی پوشاند و دعاهایی خواند ما صـدایی               
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مـا نیـز پارچـه را    . دسـت بـردار  روي  را از را از آسمان شنیدیم که پارچـه     

  1.وند تعالی بهبود یافتهناگهان دیدیم که دست به اذن خدا. برداشتیم

ي بلنـدي را     ، قلعـه   ي دیگر آن است که خالـد بـن ولیـد،          نمونه

او هـم سـم را      . شـویم تا سم ننوشی، تسلیم نمی    : آنان گفتند . محاصره کرد 

  2.نوشید و سم به او زیانی نزد

 روایت شده اسـت کـه در راه   دهزبیالي دیگر، آن است  که از      نمونه

الت : ه چشم خود را از دست داد، مشرکان گفتند        خدا چنان شکنجه شد ک    

! نـه بـه خـدا     : گفت) زبیره(آن خانم   . زده کردند و عزّي چشم او را آسیب     

  3.هرگز، خداوند هم بینایی او را به او برگرداند

ي دیگر آن است که ابومسلم خوالنی روایت شـده اسـت کـه        نمونه

آیـا  : ند و به او گفـت وقتی که ادعاي نبوت کرد، او را فراخوا أسود عنسی،   

  هستم؟دهی که من رسول خدا شهادت می

  .شنومنمی: گفت

  دهی که محمد رسول خدا است؟آیا شهادت می: گفت

  بله: گفت

مـردم  . لذا دستور داد که آتشی روشن شود و او را در آتش انداخت    

  .دیدند که در حال نماز است و آن آتش بر او سرد و سالم شد
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  به مدینه رفـت، عمـر او را بـین            ول خدا و وقتی بعداز رفتن رس    

هر سپاس و ستایش شایان خداوند :  نشاند و گفتخود و ابوبکر صدیق

 را دیدم کـه بـا او همـان      است که من را نمیراند که یکی از امت محمد         

  1.کاري کرد که با ابراهیم خلیل اهللا کرد

ی ول. همچنین روایت شده است که در غذاي کنیزي سم گذاشته شد

  2.به او زیان نزد

بازهم روایت شده است که زنی به شوهر خود خیانت کرد شوهرش 

آن زن آمد و توبه کرد براي او دعا کرد و      . آن زن کور شد   او را نفرین کرد     

  3.خداوند بینایی او را به وي برگرداند

ي دیگر، آن است که از عبدالواحد بن یزید روایت شده است            نمونه

پروردگار دعا کرد که هنگام وضو اعضاي او را رهـا           اه  به درگ . که فلج شد  

شد و پس از آن دوباره به حالت فلج لذا هنگام وضو اعضاي او باز می. کند

  4. گشتبرمی

در ادیـان،  ) صوفی(ي شفاي روحی بینیم که پدیدهبه این ترتیب، می 

ن در بستر تاریخ فضاي بزرگی را دربرگرفته است که نه تنها امکان انکـار آ     

یابد و  وجود ندارد، بلکه شواهد آن هر روز، تا زمان حاضر نیز افزایش می            

تواند آن را به صورت روشن و واضح       این امري است که هر پژوهشگر می      

ي کسنزانی ببیند؛ به عنوان یک الگوي زنده و واقعی بر جاودانگی در طریقه

  .قدرت روحی رسالت محمدي در جهان انسانی

                                                
 .62همان، ص .  1

 .همان.  2

3
  .همان.  

 .همان.  4



جدید شفاهاي شگفت 32 انگیز عرفانی و طب

  

  

  فصل سوم

  )انگیزشگفت(رفانی شفاي ع

  در عصر جدید

شاید تنها فرق میان حقیقت علمی و اساطیر ملّی، این امکان باشد که 

هـاي  سازد که انجام تجـارب و آزمـایش  اي را محقق می اولی تکرار پذیري  

قابل ي یک واقعیت    کند تا صادق بودن خود را به مثابه       کافی را تضمین می   

اساطیري که در اصل مجرّد حکایاتی      برخالف خرافات و    :  اعالم کند  لمس

  .انداز بافت خیال

هـاي شـفاي    خواهـد کـه پدیـده     از سوي دیگر، اگر علم جدید مـی       

کند که انگیز را با جدیت علمی به کار بندد، قبل از هرچیز شرط میشگفت

الگویی واقعی و نه تاریخی، یا روایی دینی، یا ملّی در اختیار داشته کـه در                

یري فراهم باشد که همان نتایج را به دست بدهد و شرط    آن شرط تکرارپذ  

هاي مختلف نیز در آنهـا      پذیري اجراي آن در شرایط، اماکن، و زمان       امکان

هـاي الزم و تجـاربی   این امر هم اوالً به خاطر اجراي آزمایش    . فراهم باشد 

کند که مصداقیت حدوث و واقعیـت       که از لحاظ علمی، قاطعانه اثبات می      

ها، و در ثانی، از این رهگذر، تالش براي تفسیر آنهـا و گـسترش   آن پدیده 

از آنها در سطحی که در گروه       کردن  برداري  ي عمل به آنها براي بهره     دایره

  .ي معینی منحصر نشودیا دسته
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  حال آیا چنین الگویی با این شروط در این عصر فراهم است؟

رب جهـان  هـاي پاراسـایکولوژي در شـرق و غـ     به رغم آنکه پدیده   

پراکنده است، با این حال، الگوي مورد پیشنهاد در این مجال، کـه شـروط               

سـازد، را در تـصوف   موردنظر را به خوبی و به صورت عـالی محقـق مـی     

بـه همـین   . یـابیم ي کـسنزانی مـی  اسالمی و به صورت مشخص در طریقه     

- تـوان  دهیم براي ارائه  ي الگویی مورد استناد قرار می     خاطر، آن را به مثابه    

تـرین  انگیز، با انواع مختلف آن؛ همراه بـا ذکـر مهـم         هاي شفاگري شگفت  

  . رساندجوانبی که به نزدیک شدن، عملی علم و دین یاري می
  

  

  ي کسنزانی ي قادریهي علیهانگیز در طریقههاي شفا شگفتنمونه

، توانـایی  شود شناخته میي کسنزانی با آن از جمله اموري که طریقه  

مانند اینکه یکی از آنها     . العاده است  آن به انجام دادن کارهاي خارق      پیروان

زند، یا ابزارهاي تیزي مانند سـیخ و خنجـر را در جـسم              با تیر خود را می    

هـا  ي آتش سوزان یا زهر افعیکند یا خود را در معرض شعله خود فرو می  

ـ  . دهندها قرار می  و عقرب  هـاي  هدر عصر حاضر نیز خود را در برابـر جرقّ

دهند، بدون آنکه یکی از آنها دهند یا کارهاي دیگر را انجام میبرق قرار می

یابـد و جـسم آنـان در        هاي آنها شفا می   طوري که زخم  . کمتر آسیبی ببیند  
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توان آنها را با کمتر کند که نمیبرابر دردهاي مختلف به روشی مقاومت می 

  1.العاده توصیف کرداز خارق

ترین کارهاي خودزنی با ابزارهـاي  مسبوط از مهمي شرحی در ادامه 

ي کسنزانی انجام کنیم که در طریقهآور یا ابزارهاي دیگر را بیان میجراحت

اي که حصول آنها به علـت ایـن کارهـا، از            نیز نتایج آزار جسمی   . شودمی

-مورد انتظار است را شرح می     ) بیولوژیکی یا تفاعلی  (لحاظ پزشکی سنّتی    

لی که نتایج علمی حاصل از آن ضربات، شفاي فوري و تام به   در حا . دهیم

  .العاده نسبت به تمام قوانین فیزیکی و شیمیایی طبیعی استطریق خارق

  آور  اعمال خودزنی جسم با ابزارهاي جراحت:نوع یکم

  :ابزارهاي مورد استفاده

ــه از   انــواع ســیخ، خنجــر، شمــشیر، عــصاي چــوبی، شــلیک گلول

  ، و هفت تیرکالشینکف، طپانچه

  :گیرنداجزایی که مورد زدن قرار می

ي گـوش، بـازو، عـضالت سـینه،         ي دهان، الله  ها، زبان، قاعده  گونه

ي سر، چشم، گردن، اسـتخوان ترقـوه، و اعـضاء و اجـزاي          شکم، جمجمه 

  دیگر، 

  نتایج مورد توقع

   دردهاي بزرگ در حاالت همسان-

                                                
ي کسنزانی، که مرید به زدن خود با ابزار جراحت آور یا قرار العاده در طریقهبه دلیل ماهیت غالب بر کارهاي خارق.  1

کنیم که را بر آن اطالق می» اعمال خودزنی«پس اصطالح . پردازد سم، یا برق میدادن آن در معرض چیزي مانند آتش،

 .رودنزد عموم مردم و اهل طریقت به صورت یکسان به کار می
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   خونریزي-

   انواع التهاب-

  صل شده  نتایج عملی حا-

  .العاده در برابر دردها؛ هر قدر ساده هم باشد مقاومت خارق-

-طوري که از تمام ضربه    . العاده در برابر خونریزي    مقاومت خارق  -

آید و این قطرات اندك یا آور جز چند قطره خون بیرون نمی     هاي جراحت 

شـود، مـشایخ طریقـت آن را        ي بلندي که احتماالً از زخم جاري می       رشته

  .کنندي بسیار مهم تلقی میامر

چون این امر دلیل قاطعی است بر حصول عملـی ضـربه و بـه ایـن       

سازد؛ به این صورت کـه کارهـایی از         ي آن را دور می    صورت شک درباره  

  .هاي سحري باشدنوع تردستی یا بازي

طوري که به صورت طبیعـی      . العاده در برابر التهابات   مقاومت خارق 

رود؛ بـه ویـژه آنکـه ابزارهـاي مـورد اسـتفاده        ی مـی  انتظار التهابات بزرگـ   

آید این است که مرید، دچار با این حال، آنچه پدید می. اندضدعفونی نشده

  .شودکمترین التهابات نمی

  

  مالحظات دیگر

  هاي مختلفاجزاي فلزي ضدعفونی نشده، داراي قطرها و اندازه
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اي که جسم   ههاي مقاومت خارق العاد   ي توانمندي عجیب تر از همه   

کند، سرعت عجیبی است که با آن، در هنگام اداي عمل خودزنی کسب می  

 .نظر از جا و حجم ضربه در جسمیابد؛ صرف ها شفا میآن جراحت

 بدون استثنا   –آور  هاي جراحت طوري که آزمایش دقیق انواع ضربه     

ه ها، هر قدر و در هر جاي بدن مرید باشند، ب     ي زخم دهد که همه  نشان می 

. رودیابد و آثار آن از بین مـی طوري که زخم التیام می. یابدسرعت شفا می 

طوري که تقریباً پیدا نیست؛ آن هم به محض بیرون آوردن ابزار جراحـت              

آور از جسم مدت زمانی که براي شفاي تام از این ضربات انـدازه گرفتـه                

ود کـه  در اینجا مهم اسـت کـه تأکیـد شـ    .  ثانیه است20 تا  15شده است،   

. تنها عـذرِ غیـر کالسـیک نیـست     ) سرعت آن (ها،  فوري بودن شفاي زخم   

ها بدون دخالت جراحی، در حد ذات خود چون شفاي بسیاري از این زخم

. حتی اگر در مدت زمانی طوالنی صـورت بگیـرد        . العاده است امري خارق 

کند، مطلقـا  براي نمونه، زخم عمیقی که وارد کردن سیخ به شکم ایجاد می       

از نوعی نیست که در شرایط عادي، اگر بـدون مـداوا گذاشـته شـود، بـه                  

صورت خودکار التیام یابد به ویژه اگر سیخ کبد را پاره کند کـه در حالـت    

انگیـز در  یابد یکی از مظاهر دیگر شفاي شـگفت       اصابت، به کندي شفا می    

 ها،همراه با بهبـودي تمـامی     ها، این است که کار بهبودي زخم      این جراحت 

هایی است که ممکن است براي اعضاي ضربه دیـده رخ داده باشـد              آسیب

براي نمونه، صدها بار وارد کردن عمیق سیخ در عضالت سینه، ناگزیر باید 

هایی بزند که بهبود نیابند و این ممکن است که       ها ضربه به برخی از عصب   

 . بر سالمتی حرکت برخی از اجزاي اطراف باالتر تاثیر بگذارد
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انگیز این نوع کارها در طریقت کسنزانی را در وان شفاي شگفتتمی

  :العاده خالصه کردعنصر خارق

  ها التیام خودکار جراحت:یکم

-شفاي هر نوع آسیب ناشی از وارد کردن ابزارهـاي جراحـت     :دوم

  . آور

  العاده به صورت فوري رخ دادن این دوکار خارق:سوم

  ندن با آتش قراردادن جسم در معرض سوزا:نوع دوم

  ابزارهاي مورد استفاده

شود اي پارچه بر آن پیچیده می     عصایی چوبی که تکه   :  انواع شعله  -

  .شودو در نفت فرو برده می

  .شوندطوري که تا حد سرخ شدن داغ می: هاي فلزي صفحه-

  هاي زغال ملتهب تکه-

  .شونداعضایی که در معرض آتش قرار داده می

  ، پاها هر دو دست، صورت، دهان

  نتایج مورد انتظار

   سوختن نقاط قرار گرفته در معرض آتش-

   مسموم شدن در نتیجه استثناق مقدار زیادي از اکسید کربن-

  نتایج عملی حاصل شده

  العاده در برابر سوخته شدن مقاومت خارق-

  العاده در برابر مسموم شدن مقاومت خارق-
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  بهبودي فوري نقاط قرار گرفته در معرض آتش

  مالحظات دیگر 

تواند حرارت باالیی را حس کند کـه از منبـع آتـش             هر شخص می  

  .اي بیش از یک متر حس کندمورد استفاده از فاصله

  قرار دادن جسم در معرض سم: نوع سوم

  ابزارهاي مورد استفاده

  انواع افعی و عقرب

  شوداعضایی که در معرض سم قرار داده می

  ز جسمها، زبان، اجزاي دیگري ادست

  نتایج مورد انتظار

درد و خفقان موضعی در جاي سم زدگی و بعـداز دوازده سـاعت،              

شود، انواع جوش به صورت عام در جسم  فرد گزیده شده دچار آسیب می     

آید، و فرد گزیـده شـده بـه         ي حرارت بدن پایین می    شود، درجه پخش می 

  .انجامدمیشود، و در بسیاري از مواقع به مرگ حالت بیهوشی نزدیک می

  نتایج عملی حاصل شده

کند هر نوع افعی    فرقی نمی : مقاومت کامل در برابر انواع مسمومیت     

  .یا عقربی باشد، یا وضعیت سالمتی مرید چگونه باشد

  مالحظات دیگر

 قرار دادن خود در برابر گزش انواع افعـی و عقـرب بـه صـورت            -

  آگاهانه



جدید شفاهاي شگفت 39  انگیز عرفانی و طب

  و قورت دادن آنهاها به صورت کامل  خوردن سر مارها و عقرب-

-اند که اشتباه است کسی فکر     ها اثبات کرده  از سوي دیگر، پژوهش   

ها، در صورتی که بـه  کند جسم بشري به صورت طبیعی در برابر سم افعی       

ي مقابل این امر را  همچنین نقطه . شودصورت پیاپی گزیده شود، مقاوم می     

 مکـرّر در برابـر      اند طوري که با قـرار گـرفتن       به صورت کامل اثبات کرده    

العاده یابد و این امري است که بر خارق   ها، مقاومت جسم کاهش می    گزش

چون اینکه مریدان این کارها را تکرار کننـد،         . افزایدبودن عنصر شفایی می   

  .شودهربار خطر آن چند برابر می

  هاي برققراردادن جسم در برابر آسیب: نوع چهارم

  ابزارهاي مورد استفاده

 کامل برقی که چراغی یا هواکشی به آن وصـل باشـد و از     یک مدار 

  . ولت استفاده کند220جریان متناوب 

شـود تـا خطـر را       گاهی هم مقداري آب بر بدن مریـد افـزوده مـی           

  . افزایش دهد

  شوداعضایی از بدن که در معرض این جریان قرار داده می

  هر دو ساعد، گردن، سینه، و اجزاي دیگري از بدن

  رد انتظارنتایج مو

شُک الکتریکی کُشنده و اگر مدت قرار گـرفتن در معـرض جریـان         

یابد، به سوخته شدن بدن و زغال شدن اعضاي دچـار بـرق      الکتریکی ادامه 

  .انجامدگرفتگی می
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  نتایج عملی حاصل شده

   مقاومت تام در برابر جریان الکتریکی-

.  الکتریکیي نقاط قرار گرفته در معرض جریانالعاده شفاي خارق -

  .طوري که گویی جریان الکتریکی به بدن مرید هم نخورده است

  آور یا سمیخورد اشیاي جراحت: نوع پنجم

  ابزارهاي مورد استفاده

ها با اي که آن المپاي سمیهاي الکتریکی، مواد جیوهي المپشیشه

  .هاي تراشیدن موشوند، تیغآنها روکش کاري می

  .گیردنها صورت میاعضایی که این کار با آ

  .شوندشوند، و قورت داده میشوند، جویده میاین مواد خورده می

  نتایج مورد انتظار

  آور زخمی شدن به خاطر مواد جراحت-

   مسموم شدن-

  انواع التهاب

  نتایج علمی حاصل شده

  ي آنها و شفاي فوريمقاومت کامل در برابر همه

  کارهاي دیگر

العـاده وجـود   دیگري از کارهـاي خـارق   ي کسنزانی انواع    در طریقه 

آنچه بیان شد، مشهورترین آنها است و کارهایی است که با این حال، . دارد

  .دهندمریدان این طریقه به وفور انجام می
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  العاده در این طریقتهاي شفاي خارقهاي علمی پدیدهاثبات

کنـد  چنان که پیش از این اشاره کردیم، طب علمی جدید شرط مـی   

العاده دو شرط اصلی وجود داشته باشد تا آنهـا را در        ي خارق  در پدیده  که

جدول پژوهش و بررسی علمی تجربی محـض قـرار دهـد و در صـورت                

آنهـا را بـه   ) بیولوژیکی یا تفـاعلی (فقدان یکی از این دو شرط، علم مادي     

 دهد که هاي علم پاراسایکولوژي قرار می    بندد و آنها را جزء پدیده     کار نمی 

  .هنوز هم جاي بحث و رد و قبول دارد

  این دو شرط کدامند؟. سؤال موجود در اینجا این است

آیا این دو شرط در تمـام کارهـاي   : تر این باشد که    شاید سؤال مهم  

دهند،وجود دارد یـا    ي کسنزانی انجام می   اي که دراویش طریقه   العادهخارق

ها و   با تمام شاخه   –د  نه، دلیل آن چیست؟ دو شرطی که به نظر علم جدی          

اسـت تـا بـا هـر پدیـده در       ضروري –اقسام خود، نه فقط بخش طبی آن   

و آن دو شـرط     ي یک حقیقت علمی ملموس تعامل کنـد،         طبیعت به مثابه  

  :عبارتند از

یعنی پدیده هر وقت که همـان شـرایط یـا          .  شرط تکرارپذیري  :یک

اشـته باشـد  بـراي    شرایط نزدیک به آن، فراهم شود، باید امکـان تکـرار د           

ي حـرارت آن یـک   ي تبخیر شدن آب هنگام باال رفتن درجه       نمونه، پدیده 

نهایت وجود دارد؛  چون امکان تکرار این کار تا بی.  علمی ثابت استپدیده

البته اگر آب و شرایط حرارتی مناسبی وجود داشـته باشـد کـه آب را بـه                  

ي تـراکم نیـز   پدیـده . ي جوش و به تبع آن به تبخیر شـدن برسـاند     مرحله
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هـاي طبیعـی بـر طبـق        به این ترتیب، هر یک از پدیـده       . همین گونه است  

دهند که علم از حیث منشأ، نقشی جز کشف قـوانین           قوانین معینی رخ می   

آنها و از این رهگذر، تالش براي قانون گذاري آنها با سایر قوانین طبیعـی           

  . دیگر، براي مصلحت انسان، ندارد

ک شرط علمی اساسی براي قرار دادن هر پدیده است پذیري ی تکرار

اي جز اقـرار بـه   در اینکه آن پدیده یک حقیقت ملموس است و علم چاره 

طوري که بسیاري از نظریات علمی     . آن ندارد؛ حتی اگر تفسیر آن را نداند       

کند که از صادق بودن آنها مطمئن نیست، اما         وجود دارند که علم اقرار می     

آنچـه کـه علـم را بـه     . اي بهتر از آن برسدکند تا به نظریه    می با آنها تعامل  

کند که از تعیـین بـودن آنهـا مطمـئن نیـست،              تعامل با نظریاتی مجبور می    

  .ي طبیعی تکرارپذیر استوجودپدیده

           در  ردنکـ  این شرط، یکی از علمی هستند که علم جدید را به شک 

هـاي عـالج    ي پدیـده  هچـون، همـ   . دارنـد هاي پاراسایکولوژي وامی  پدیده

آمیـز  العاده نزد غیر اهل طریقت، نیازمند عنصر تکرارپذیري موفقیت        خارق

در حالی که اهل این طریقت مطمئنند کـه میـزان موفقیـت شـفاي               . هستند

.  درصـد اسـت    100 در طریقت کسنزانی،     1هاي درباشه ي زخم العادهخارق

هاي  ن است که اگر زخمکند، ای انگیز داللت می  ي حیرت آنچه بر این نتیجه   

داد، این امر بـه قـرار دادن        ناشی از درباشه به میزان موفقیت کامل رخ نمی        

ي شـدید یـا   توانـست بـه ضـربه   انجامید کـه مـی  مرید در خطر بزرگی می   

                                                
قت، براي ضربه زدن به نقاط مختلف جسم خود، در هنگام انجام دادن کارهـاي             یابزارهایی که مریدان طر   : درباشه.  1

 .انواع شمشیر، خنجر، و سیخ: دهند مانندیقت انجام میي خود در طرالعادهخارق
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در حالی که این امر . معلولیت بینجامد، البته اگر زندگیش را به خطر نیندازد

ي کارهایی کـه مریـدان ایـن        مهبر خالف واقعیتی است که شفاي فوري ه       

  .کنددهند، اثبات میطریقت انجام می

رسیم که شرط اول که فرض است از مطالب پیشین به این نتیجه می     

ي ورود بـه    العاده در طریقت کسنزانی،  اجـازه      ي شفاي خارق   که به پدیده  

آمیـز، در  دهـد، یعنـی تکرارپـذیري موفقیـت      میدان پژوهش علمـی را مـی      

صـدق  . انگیز آن وجـود دارد  هاي شگفت دان کسنزانی و پدیده   کارهاي مری 

شیخ این طریقت، یعنی حـضرت سیدشـیخ   و گشودة دعوت  در  این امر را    

از علما و پژوهشگران است تـا از        ) اهللا سره الشریف  قدس(محمد کسنزانی   

کند که جدیـدترین وسـایل   او از همه دعوت می . واقعیت آن مطمئن شوند   

کار ببرند که علم جدید در بررسی این گونـه کارهـا بـه    تکنولوژیکی را به   

آمیز آنها دست یافته است و هر مقدار هم که بخواهند متکفل تکرار موفقیت

  .آن است

یکی از بزرگترین مشکالتی : العادهي خارق شرط کنترل بر پدیده  :دو

داند و آنها را در جـدول       العاده را بعید می   هاي خارق که طب جدید، پدیده   

دهـد، ایـن اسـت کـه غالبیـت عظـیم         هاي پا را سایکولوژي قرار می     دیدهپ

هـاي  العـاده، در اصـل پدیـده       هاي موصوف به خارق   رخدادها و توانمندي  

یعنی تعیین زمان و مکان وقوع آنها تحت کنتـرل صـاحب آن             .  خودکارند

  .العاده نیستکار خارق

العـاده در  هـاي خـارق  در حالی که ویژگی انحصاري و متمایز پدیده 

ي کسنزانی، این است که مشایخ طریقه قدرت کنترل تـام آنهـا را از           طریقه
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 علمـی  لحاظ زمان، مکان، نوع و مقدار دارند و این امر، بالطبع در پژوهش         

چون پیشاپیش تجهیز  شرایط آزمایشگاهی کنترل شده        . فوائد فراوانی دارد  

  .براي بررسی این پدیده به صورت دقیق ممکن است

ي گر بخواهیم در مفهـوم کنتـرل بـر کارهـاي خـودزنی در طریقـه            ا

کسنزانی توسط مشایخ این طریقت، بیشتر تعمق کنیم، حدود این کنترل را            

  :توان بازداشت به چند دلیلمی

ي این کارها را بدهد و تواند به تعدادي از دراویش اجازهشیخ می. 1

، فوائد فراوانی در پژوهش این امکان. کندي آنها را تضمین میموفقیت همه

  .علمی دارد

تواند آن اجازه و وقـت آن را از         از طرف دیگر، شیخ طریقت می     . 2

تواند آن کار را انجـام     در این صورت آن مرید، نمی     . هر مریدي پس بگیرد   

منظور از عدم قـدرت  . دهد؛ حتی اگر قبالً صدها بار آن را انجام داده باشد   

ي شـیخ، در معـرض    است که او بـدون اجـازه  مرید بر انجام دادن آن، این 

  .گیردها قرار میي طبیعی مالزم آن گونه خودزنیخطر ضربه

تواند هـر   از جمله شرایط کنترل شده آن است که هر مریدي می          . 3

کنـد عمـر، کـار، و حالـت     را انجام دهد؛  فرق نمـی از انواع فعالیتها کاري  

  .تندرستی او چگونه باشد

ها، این اسـت کـه       جوانب کنترل بر این گونه فعالیت      تریناز مهم . 4

شرط حصول آمادگی قبلی نیست، بلکه امکان اجراي آن به صورت مستقیم 

  . و فوري وجود دارد
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دهند، حضور شـیخ بـه    هنگامی که مریدان این کارها را انجام می       . 5

کند و  ي شیخ به مرید کفایت می     بلکه اجازه . صورت مستقیم، شرط نیست   

تواند آن کارها را در هر یعنی مرید می. رود آن، شرط مکان از بین میبعداز

هاي کنترل کامـل شـیخ   این امکان نیز تحت ویژگی. جاي جهان انجام دهد  

  .گیردطریقت بر این کارها قرار می

همان گونه کنترل این کارها در هرجا ممکن است، کنترل زمـانی            . 6

اي شب یا   د این کار را در هر لحظه      توانآنها نیز ممکن است یعنی مرید می      

  .روز انجام دهد

این امر نیز سؤالی عجیب، و بلکه بسیار غریـب را از لحـاظ علمـی             

  شود؟کند، و آن اینکه، اگر شیخ خواب باشد، چه میایجاد می

کنـد؛ بـه ویـژه اگـر     چگونه بر کار شفاي فوري مرید کنترل پیدا می       

  ضربه کشنده یا سبب آفتی شود؟

هـاي پاراسـایکولوژي بـراي حـصول،        ي پدیـده  نیم که همـه   اگر بدا 

هاي خاص و تالش ذهنـی یـا روانـی، یـا حتـی عـضالنی                نیازمند آمادگی 

وشرایط مشخصی است و میزان موفقیـت آن، بـه راسـتی ضـعیف اسـت،                

ي چنـین شـرطی، کـه       ي کسنزانی، و در سـایه     موفقیت خودزنی در طریقه   

د، یعنی در حالت آگاهی نباشـد، از   ي مستقیم شفا خواب باش    معالجه کننده 

) متـافیزیکی (لحاظ عقلی نیازمند آن است که دخالتی از سوي قدرتی واال             

در اینجا مـشکل بـزرگ میـان        . العاده وجود داشته باشد   در کارشفاي خارق  

اگـر طـب کالسـیک      . شودنمایان می ) دینی(طب کالسیک و طب عرفانی      

کند که کند و فرض می   شک می  هاي پاراسایکولوژي هنوز هم در توانمندي   
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هاي خاص وجود دارند کـه قـدرت آنهـا فراتـر از      افرادي داراي توانمندي  

هاي ناشی از منبعی غیربـشري    ي قدرت ها است، درباره  قدرت عموم انسان  

گیرد؛ یعنی منبعی بیـرون از کـل طبیعـت؟ ایـن نقطـه بـه                چه موضعی می  

رهاي درویشان است که ها در کاترین نشانهصورت مشخص، یکی از اصلی

-اگر علم جدید بخواهد با جدیت علمی با آن تعامل کند، آن علم را وامی              

  .مادي دست بردارددارد که از رد مسائل و امور فوق

به عبارت دیگر، الگوي طبی جدیـد، بـا اسـتناد بـه چنـین حقـایق                 

هـا، تحقیقـات، و     ملموسی، شایسته است کـه در خـالل اجـراي پـژوهش           

-اي را که مشایخ طریقـت ارائـه مـی    ی، آرا و تفسیرات روحی    تجارب علم 

  .دهند، در نظر بگیرد

طب جدید شایسته است که تفسیر مادي را با یک دسـت و تفـسیر              

روحی را با دست دیگر بگیرد و بکوشد روابـط و قـوانینی کـه فیزیکـی و          

این امر، به   . دهند، به صورت علمی کشف کند      متافیزیکی را به هم ربط می     

تاه کردن مسیر بشریت براي انتقال وجهش به طرف ارتقا و کمال مادي              کو

  .، یاري دهد)به طور همزمان (و روحی در آن واحد

  



جدید شفاهاي شگفت 47  انگیز عرفانی و طب

  

  

  فصل چهارم

  شفاي عرفانی

  نظریات و تفاسیر

ي العاده در طریقههاي شفاي خارقپیش از ورود به کار تفسیر پدیده  

  :کسنزانی، دوست داریم که این سؤال را مطرح کنیم

العاده در طریقت، یـک حقیقـت واقعـی         هاي شفاي خارق  اگر پدیده 

  تواند آنها را تحلیل و تفسیر کند؟ملموس است، چه کسی می

  :توانند این کار را انجام دهندبه صورت نظري، چهار طرف می

  طب بیولوژیکی و تفاعلی

 علم پاراسایکولوژي

 فکر کالسیک دینی

 ).شفاي غیرکالسیککسنزانی و تفسیر آن از (علم تصوف 

ي توانـد دربـاره   ها می حال با هم، هرچیزي که هر یک از این طرف         

  . کنیماین امر خطیر پزشکی به جهان ارائه دهند، عرضه می
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  العادههاي شفاي خارقطب جدید و تفسیر آن از پدیده

در مبحث اول دیدیم که چگونه طـب جدیـد بـه دو بخـش اصـلی         

  طب بیولوژیکی و طب تفاعلی: شود که عبارتند ازتقسیم می

همچنین دیدیم کـه طـب بیولـوژیکی چگونـه هرچیـز مربـوط بـه                

و با آن . کند؛ حتی اگر نفس انسانی باشد   ي محض را شدیداً رد می     غیرماده

-کند و آن را یکی از انواع نیروي مـادي مـی           نیز بر اساس مادي تعامل می     

  .شمارد

این بخش از طـب  حتی اگر به صورت جدي فرض کنیم که علماي  

العاده را بیازماینـد و   هاي شفاي خارق  را مجبور کنیم که صدق وقوع پدیده      

از اطمینان از حصول علمی آن، احتماالت نظرات آنـان در چـارچوب             پس

  :سه نظر منحصر است که عبارتند از

  . رد و انکار شدید آن؛ بدون تفسیر:یکم

ن در زمـان حاضـر بـه         قبول آن، و اذعان به ناتوانی از تفسیر آ         :دوم

با این حال، . هایی که علم به دنبال تفسیري براي آنها استسان سایر پدیده 

اي هستند کـه هـر وقـت        هاي طبیعی متعالی  ي این پدیده  این توقف درباره  

  .تواند تعمیم داده شوند مادي آنها کشف شود، میقوانین

-مـی ي علمی صرف بـه شـمار   آنچه که علما در این بخش، اندیشه    

نیـست  » ي طبیعت فلسفه«آورند متناوب از سبک اندیشه در نظر طرفدارن         

رسند که پزشکان الگـوي     اي می ي فلسفی خود به همان نتیجه     که با اندیشه  

اعتقاد «طوري که آنان بر این باورند که محال است که    .  اندبیولوژیک گفته 

تابع معلـوالت   به اینکه طبیعت قانونی داشته باشدکه قواعد آن عللی باشد           
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هایی ناشی از اسباب در کنار اعتقاد بـه معجزاتـی کـه دیـن               خود و مسبب  

پس معناي قانون طبیعی عبارت     . کندکند، زندگی می  رسمی آنها را بیان می    

تر یعنی، ماهیـت    است از انتظام نظامی دقیق در طبیعت یا به عبارت واضح          

اده و معجزات، هرج و العدر حالی که معناي امور خارق. طبیعی، نظام است

 1.نظمی استمرج و بی

هـاي  این افراد این گونه باور دارند و هنگام تفـسیر خـود از پدیـده              

اما اگر حقیقتی وجود    : گویند می  توانند آنها را رد کنند،     العاده که نمی  خارق

اي که دین به دنبـال آن       داشته باشد که در طبیعت اتفاق افتاده باشد، حادثه        

العاده یا معجزه بشمارند، آن امر شاهد و دلیلی که بر این ارقخ خرد جمعی،

آن حادثه، معجزه است بلکـه بـر اسـاس نـاتوانی              اساس استوار نیست که     

  2ي طبیعی استوار استر حقیقت این حادثهیادراك از فهم و تفس

ترین نقش را در ترسیم بزرگ) پزشکی و فلسفی(این بنیادهاي عقلی 

، و بـین    )آسـمانی (اختار الهـوتی دیـن رسـمی        شکاف جداسـاز میـان سـ      

ساختمان عقلی دین طبیعی داشته است چون دینـی کـه در جهـان وجـود                

  3.است» قانون طبیعی«دارد، 

ها خـارج از حـدود علـوم       قبول آن و اقرار به اینکه این پدیده        :سوم

ي علوم طـب  طب کالسیک هستند و به تبع آن، باید در جایی غیراز حوزه        

  .دنبال آنها گشتکالسیک به 

                                                
 .84 صفحۀ -.، سلسلۀ نحو آفاق أوسع84، ص المسیحیۀالدین عندالرومان و األغریق و :ابکار سقاف .  1

  .. 84همان، ص .   2
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و اگر حاالت نـادري را اسـتثنا کنـیم کـه برخـی از آنهـا از حـدود              

شوند که ذهنیـت علمـی مقیـد بـه مادیـت          اي خارج می   چارچوب معرفتی 

تواند در ایـن مجـال چیـزي        ي آن نمی  سازد، باقی مانده  محض را مقید می   

  .دهدببیشتر از امور نامبرده را به ما 

نی طب تفاعلی، که نـسبت بـه بخـش         اما بخش دوم طب جدید، یع     

ی و عقلی و تأثیر آنها بر ناز آن حیث که مسائل روا. قبلی، حال بهتري دارد 

یعنـی تـأثیر غیرمـادي      (ي شیمیایی و فیزیکی موجود در جسم انسان         جنبه

هاي داند، این بخش با این حال، در مجال تحلیل پدیدهرا معتبر می) برمادي

و تفسیر آن، از طب بیولوژیکی حال بهتري » قتطری«العاده در شفاي خارق

  . ندارد

تواند به وضوح نمایان شود؛ اگر بدانیم که تفـاوت میـان          این امر می  

این بخش و بخش اول، این است که طب بیولوژیکی بر این باور است که               

در حالی که طب تفاعلی بر این باور . ي شفا، داروهاي شیمیایی استانگیزه

کند اي  که جسم بر اساس آن داروهاي پزشکی را قبول می          است که انگیزه  

پذیرد، حالـت روانـی یـا عقلـی          کند و تأثیرات شیمیایی آنها را نمی      یا نمی 

  .خاصی در شخص است

-توانیم از این علم انتظار تفسیري بـراي پدیـده       به همین خاطر، نمی   

ژي انگیزي  داشته باشیم که فراتر از انگیـزش سـایکولو         هاي شفاي شگفت  

اي است که به کار درمان خودکار نزد فرد هاي بیولوژیکی غیراراديمکانیزم

  .انجامدالعاده میداراي نیروي خارق
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ها وتحقیقات علمی نارسایی الگـویی تفـاعلی را         تعدادي از پژوهش  

گونه که قبالً اشاره کردیم به این دلیل که در برخـی از  کنند  همان اثبات می 

ي العاده بیماران اطالع ندارند که در معرض تجربه       قهاي شفایی خار  پدیده

گیرند؛ و حالت آنها بهتر شده است همان گونـه      العاده قرار می  شفاي خارق 

 نیز بر نارسایی تحلیـل      تالعاده به نسبت حیوانا   هاي شفاي خارق  که پدیده 

  .کندتفاعلی داللت می

ي ردونـه بینـیم کـه ایـن تحلیـل در گ       به رغم این امر، می     :گوییممی

پس واقعیت امـر    . چرخدالعاده می  خارق يهاي شفا  تفسیر صوفی از پدیده   

هـاي  اي قـوي وجـود دارد کـه بـه تحریـک مکـانیزم           این است که انگیـزه    

-درمان فوري  نه خودکار مـی    به  پردازد که کار    اي می بیولوژیکی غیرارادي 

ر چون تاکنون از لحاظ علمی ثابـت اسـت کـه شـفاي خودکـار د               . انجامد

صورتی که به علت یک محرك بیولوژیکی یا سایکولوژیکی انجـام شـود،             

برد که بر حسب نوع حالت طوالنی یا کوتـاه اسـت امـا             زمان معینی را می   

ي اي اسـت کـه نتیجـه      کنیم، حالت شفاي فوري    آنچه در اینجا مشاهده می    

پس تحریک  . هاي بیولوژیکی غیر ارادي است    تحریک غیرمعمولی مکانیزم  

ي بسیار مهمی است که دارد، اما غیر خودکار است و این همان نقطهوجود 

ي تفـاوت   چون این نقطه نـشان دهنـده      . دوست داریم بر آن تمرکز نماییم     

هـاي شـفاي    هاي شـفاي معمـولی و پدیـده       حقیقی تفسیر تفاعلی از پدیده    

رسیم، نـاتوانی عملـی هـر دو    اي هم که به آن می     نتیجه.  العاده است خارق

ها اسـت؛ خـواه آنهـا را قبـول کننـد یـا رد       طب از تفسیر این پدیده  بخش  

  .نمایند
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  العادههاي شفاي خارقآن از پدیده علم پاراسایکولوژي و تفسیر

هـاي شـفاي   ممکن است این گونه به ذهن خطـور کنـد کـه پدیـده     

هاي پاراسایکولوژي باشـد و تغییراتـی   العاده در طریقت، همان پدیده خارق

اند تا تفسیراتی علمی براي     اند، کافی  محققان این علم ارائه کرده    که علما و    

این حاالت را به ما بدهند یا حداقل مقدار بسیار کمی از آن تفسیرات را به   

  .ما بدهند

-سازد که بـدون کوچـک  وجوي ژرف، نمایان می با این حال جست   

و هاي شفایی عارفانه، بـه طـور کامـل از ایـن علـم،                ترین شک این پدیده   

ي تفسیرهاي ایـن علـم از   چون همه. آن دارد، دورند هرچیزي که ربطی به  

شوند که الگوي  طب تفاعلی از آن جـاري          ي فکري جاري می   همان زمینه 

ـ با این حال، فرق اصلی میان آنها این اسـت کـه طـب تفـاعلی        . شودمی ا ب

ــاري ــده بیم ــا و پدی ــی  ه ــل م ــی تعام ــاي طبیع ــده ــه  . کن ــایی ک در ج

هـایی تعامـل کننـد کـه از لحـاظ      کوشند با پدیـده    ها می ژیستپاراسایکولو

شناس، جون  اند یا بنا به تعبیر پاراسایکولوژیست و روان       العادهطبیعی خارق 

   1.رسندالعاده به نظر میپالمر، خارق

-هاي درونی، فراتر از همهمعناي این امر این است که عنصر توانایی     

ها و  ن آنان همه چیز را به توانایی      چو. ي تفسیرات پاراسایکولوژیکی است   

هـاي  العادهگردانند، نه بیرونی و این امر بالطبع با خارق مواهب درونی برمی 

                                                
1  .Palmer , 1986. 33 
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هایی که به صورتی عقلی و العادهخارق: طریقت کسنزانیه تناقض کامل دارد

 درونی متکی نیستند، بلکه بـر  هاي ییاند که اصالً بر توانا  تجربی ثابت کرده  

ي توانـایی   قـبالً هـم بـه مـسئله       .  استوارند )متافیزیکی( بیرونی   هايتوانایی

مریدها بر انجام دادن کارهاي خود حتی در حال غیبت حسی شیخ از آنها،       

  .و حتی در حالت خواب او اشاره شد

پس علم پاراسایکولوژي، از همان ابتداي تعریف لغوي آن به معناي           

-فراتر از روانالعاده یا عجیب هاي روانی خارق  شناسی یا پدیده   مجاور روان 

شود که شناسی است، چون اصطالح پاراسایکولوژي ازدو بخش تشکیل می

-یعنی در نزدیک، یا در کنار و سایکولوژي که یعنی روان»  پارا«: عبارتند از

هایی نیز که علمـا و    یا تعاریف اصطالحی مختلف آن و همه بحث  1شناسی

هاي ي روان بشري و تواناییدید از محدودهتراند، بیپژوهشگران انجام داده

  . شودغیر عادي آن خارج نمی

    ها و شکّاکان، نظرات     از پاراسایکولوژیست  از این گذشته، علما، اعم

یعنـی موضـع حـاکم، رد     . کننـد العاده را رد می   هاي خارق  متافیزیکی پدیده 

کـه وجـود   فراگیر هرگونه تفسیر متافیزیکی که فراتر از این اندیـشه باشـد    

  .العاده باشد ي خارق منبع و مصب پدیده انسان،

هاي خود بـراي رد کـردن اعتقـادات         عاملی که دانشمندان در تالش    

دهند این است که بسیاري از افکاري کـه         متافیزیکی به شکل عام، ارائه می     

گونه که همان. در میان مردم حاکم بودند، علم اثبات کرد که نادرست بودند

ي مرکز بودنِ زمین براي جهان و چرخش خورشید و ستارگان به در مسئله

                                                
  . 33پاراسایکولوژي ظواهر و تفسیرات، ص : سامی احمد الموصلی.  1



جدید شفاهاي شگفت 54 انگیز عرفانی و طب

همچنـین بـه    . گونه که قبالً بر افکاري متافیزیکی حاکم بـود        دور آن، همان  

اي را  العـاده هاي خـارق  رفت روش عنوان مثال، مسئله خفاش که گمان می      

  .بردبراي حس کردن راه خود به کار می

توها صـورتی کوتـاهِ سـریعی را        قبل از آنکه علم ثابت کند که او پر        

کند تـا بـه او مـنعکس        فرستد که به اجسام دیگر نزدیک او برخورد می        می

تواند که با مهارت کامل گیرد و میشوند و او آنها را مانند رادار تحویل می   

  .حرکت کند و به چیزي برخورد نکند

این نظر که منکر افکار میافیزیکی است، خـواه نظـر علمـاي داراي               

ها، از دو وجـه  شناسان و پاراسایکولوژیست  هاي مادي باشد با روان    یشگرا

  : شودرد می

اي کـه علـم بـه کـشف          افکار و مفاهیم موروثی قـدیمی      :وجه یکم 

» طبیعـی «هـاي   اشتباه بودن بسیاري از آنها توفیق یافت، در حقیقت پدیـده          

ن اگر  این امر نیز تفاوت بزرگی است در مسئله چو        » فوق طبیعی «بودند نه   

تواند تفسیري متافیزیکی را براي وقوع آن      اي طبیعی باشد، کسی نمی    پدیده

هاي فوق طبیعـی، در اصـل فراتـر از  قـانون طبیعـی             تصور کند، اما پدیده   

هستند و به تبع آن، تفسیر منطقی آن این است که ناگزیر بایـد متـافیزیکی              

  .باشد

تفـسیرات  ) يطبیعـی یـا پاراسـایکولوژ     ( اگر علم کنونی     :وجه دوم 

شود کـه جـایگزین    موفق نمی   العاده را رد کند،     هاي خارق  متافیزیکی پدیده 

این امـر نیـز مـستلزم ضـرورت         . مقبولی از لحاظ علمی یا عقلی را بیاورد       

گرفتن این سخن است که موفقیت علـم در کـشف اشـتباهاتی کـه مـدتی            
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عـی  یهاي طبیدهآنچه امروزه پد ي طوالنی در میان مردم شایع بودند، درباره   

هـاي فـوق    شوند، ادعاي افکار تفسیرهاي متـافیزیکی از پدیـده        خوانده می 

  .کندطبیعی را اصالً توجیه نمی

-هـاي خـارق   ي پدیده گرایش اومانیستی کردنِ همه     به عبارت دیگر،  

گرایشی اسـت کـه بـر         العاده و ربط دادن آنها به تغییرات در آگاهی انسان،         

  .ردم، علمی نیستاساس اعتقاد بسیاري از م

-ي پدیدهتا زمانی هم که این گرایش در میان علماي محقق در زمینه

-هاي خارقباشد، آنان را براي تفسیر پدیدههاي پاراسایکولوژي موجود می

هاي چون آزمایش. کندي موجود در طریق کسنزانی بی صالحیت می       العاده

کنـد کـه     را اثبات می   ي نظریاتی ها، اشتباه همه  صورت گرفته بر این پدیده    

-ربط مـی ) هاي درونی انسان توان(این حاالت را به حاالت آگاهی انسانی       

هـا را در  العادهتوان اشتباه نظریات پاراسایکولوژي در تفسیر خارق    می. دهد

  .هاي ذیل نمایان ساختي کسنزانی را در خالل نمونهطریقه

  

  ي سیطره بر درد نظریه: ي یکمنمونه

هنري، الگویی را براي تفسیر قابلیت سـیطره بـر درد در            دکتر جیمز   

 را ارائـه کـرد کـه در آن جـسم در معـرض       1»غـشی «هاي برخی از پدیده

کنـد کـه    طوري که او این فرض را مـی       . گیرد مقداري درد عمدي قرار می    

                                                
 www. Bintnetl. com: هاحالتی جایگزین از تمرکز درونی بر تعدادي محدود از محرك.  1
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 1هـا علت سیطره بر درد عبارت است از افزایش میـزان گـردش آنـدروفین             

عاملی . د منجر به حالت فقدان احساس درد باشدتوانبه قدري که می. است

باال رفتن میزان آندروفین قرار      ]در اثر [کند، پشت   که دکتر هنري فرض می    

  2.دارد، عبارت است از الهام و توقع

یابد که  دکتر هنري جیمز و       کسی که در این تفسیر تأمل کند درمی        

، در  »اندراشـیکار چ«سایر افراد قائل به این نظر ماننـد روانپزشـک هنـدي             

این نقص نیز در اهمال عمدي سایر خوارق همـراه          . اندنقص بزرگی افتاده  

یعنی ایمنـی در برابـر      . شودي کسنزانی، نمایان می   عمل خودزنی در طریقه   

هـا، و    ي فوري زخم  العادهخونریزي، ایمنی در برابر التهاب، و شفاي خارق       

عـالوه آنـدرفین از     متوقف شدن آثار مترتب بر مـسموم شـدن اسـت بـه              

هاي بـرق، و سـایر   سوختن با آتش، یا در نتیجه قرار گرفتن در برابر جرقه          

  .کندکارهاي مریدان کسنزان ممانعت نمی

هاي پاراسایکولوژي به درد اگر این تفسیر براي تفسیر برخی از پدید  

ي کـسنزانی  در طریقـه ) هـا العـاده خـارق (بخور باشد، براي تفسیر کرامات   

هـا همـواره در آن      العـاده چون این خارق  . طالق به درد بخور نیست    االعلی

  . العاده هستندواحد ترکیبی از چند خارق

  

                                                
شود و شود که به صورت طبیعی در مغز تشکیل مینامی است که بر هر مجموعه از ترکیبات شیمیایی اطالق می: آندروفین.  1

 ها مانند افیون. ي درد است کاهش دهندهداراي ویژگی

2 .L, J , Henry : Pasible In Volement of Endorphin sin Altered states of 

Gonsciouness Ethos , 1982 , 394 – 480 , 10 (4)  
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  نظریه غشی : ي دوم نمونه

هـاي پاراسـایکولوژي،    هاي افراطـی مفـسران پدیـده      یکی از گرایش  

کند العاده را به این صورت تفسیر میگرایشی است که حاالت شفاي خارق

 مشارکت مریـدها    است و علت آن، 1ي حاالت غشیت نتیجهکه این حاال

  .هاي ذکري است که پیش از عمل خودزنی استدر حلقه

تواننـد ایـن    چون مریدها مـی   . رد این نظریه به سادگی ممکن است      

کارها را بدون پرداختن به هر گونه رفتار یا عمل ذکر انجام دهند و این کار 

از سوي دیگر .  در خیابان، یا حتی در ماشین      باشد، یا  2تواند در تکیه  هم می 

از خالل گفت و گو با او : توان حالت هوشیاري مرید را به آسانی آزمودمی

ي هر موضوعی، قبل از انجام دادن آن فعالیت، هنگام انجام دادن آن             درباره

 پس غشی بودن و فقدان حالت هوشـیاري       .فعالیت، و بعداز انجام دادن آن     

العـاده در  هوشیاري معکـوس، بـر حـاالت شـفاي خـارق     طبیعی به حالت   

هایی را از ي کسنزانی سیطره ندارد، این امر هم یکی دیگر از پنداشته طریقه

هاي درونی خاص مریدان ارجاع ها را به توانمنديبرد که این پدیدهبین می

کنـد و آن اینکـه، قـدرتی    به عالوه، عکس این مطلب را اثبات می      . دهدمی

العـاده سـیطره    کی وجود دارد که میتواند بر انجام دادن کـار خـارق           متافیزی

  .داشته باشد؛ بدون آنکه کمترین تأثیري بر هوشیاري مرید داشته باشد

                                                
شود به جاي تمرکز بر عالم مستقیم محیط بر تو، حالتی است که در آن توجه تو به افکار و ادراکات درونی خود متمرکز می.  1

 www. Rwabi. net. فتدامانند آنچه در خواب و بیداري اتفاق می

2
شوند، و اهل تصوف و عرفان در آنجا  آن بنایی مخصوص صوفیه است، که در جهت عبادت به آنجا وارد می: تکیه.  

. پردازنـد   مریدها مـی ]مرتبۀ پیشرفت[به تمرین شعایر عرفانی و ریاضتهاي روحی در زیر نظر شیخ و مطابق با شئون       

  .138 صفحۀ – الکبري اریخیۀالت المساجد –دکتر یوسف فرحات 
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  نظریات ایمنی در برابر آتش: ي سومنمونه

-به ویژه. ي مقاومت در برابر آتش، ارائه شدنظریات متعددي درباره  

لت باال رفتن میزان اهتمام به این پدیده        ع. ي حرکت بر زغال داغ    ي درباره 

گسترش اجراي آن در آمریکا به دست برخـی از تنظـیم کننـدگان مراسـم               

-خواست میطوري که هر کس که می  .  گروهی براي حرکت بر زغال بود     

  . نی در آن مشارکت کندمعی یلتوانست در ازاي مبلغ ما

  :رتند ازمهمترین نظریاتی که براي این پدیده ارائه شده عبا

  .ي قرار دادنِ مرهمِ عایق بر پاها قبل از حرکت بر زغال نظریه-

شود که از پاي فرد اي عایق میي تعرقی که باعث ایجاد الیه نظریه-

  .کندحرکت کننده بر زغال نگهداري می

  .کندي  وزن کم جسم که فشار زیادي را به زغال وارد نمی نظریه-

با پاي برهنه از کودکی، کـه باعـث          نظریه عادت کردن به حرکت       -

  .گرددمحکم شدن پوست پا می

کنـد و  ي اینکه زغال داغ گرمـاي زیـادي را نگهـداري مـی           نظریه -

 .  قدرت رسانایی آن ضعیف است

 پدیــد آمــدن پالســماي بیولــوژیکی جلــوگیري کننــده از  نظریــه-

  .ي نوعی حالت هوشیاري خاصه در نتیجه سوختگی،

  ا حالت هوشیاري معکوس ي غشی، ی نظریه-
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ي اعتقاد شخص به موفقیت حرکت بر زغال، مانند حرکت           نظریه -

بر سایر چیزها است و نظریات دیگري که در صورت ذکر و شرح آنها بـه         

کنند ایمنی ي این نظریات یا فرضیات نیز که تالش میهمه. انجامدطول می

ـ را تغییر  در برابر آتش و به صورت خاص کار حرکت بر زغال داغ              د، دهن

دهـد کـه بـا هـر قیمتـی شـده اسـت،         فقط میزان اصرار آنها را توضیح می   

  .تفسیري طبیعی را ارائه کنند

در اینجا نقض این نظریات شبیه یکدیگر، براي مـا اهمیـت نـدارد،              

آنچه براي ما اهمیت دارد، اشاره به این نکته اسـت کـه کـار بـا آتـش در                    

هـایی  چون متضمن نمونـه   .  تفاوت است ي کسنزانی به طور کامل م     طریقه

-نظیر قرار دادن صورت، دهان، زبان، دست. است که قبالً به آنها اشاره شد

نه فقط این، بلکه در برخی . ها، و سایر اجزاي جسم در معرض آتش است

 پـرد ازد،  میهاي خود در معرض این عمل  حاالت مرید به قرار دادن لباس     

  .دسوزها نمیدهد، ولی لباسمی

هاي دیگري بپـردازیم هـیچ نظریـه یـا تغییـر علمـی یـا            اگر به مثال  

یابیم که بتواند منطبق باشد یا تغییر کند هیچ یـک   اي را نمی پاراسایکولوژي

ي کسنزانی را چون بـه نظـر مـا،    العاده در طریقه  هاي شفاي خارق  از پدیده 

ها کولوژیستگردد که پاراسایاي برمیخلل به سادگی هرچه تمامتر به زمینه

اي کـه عرفـا در   کنند که کامالً با زمینـه از آن براي فهم و تفسیر استفاده می 

کنند،  متفاوت است و ما بعداً آنها را با          ي کسنزانی از آن استفاده می     طریقه

  .کنیمتفصیل بیان می
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العاده، علـم   هاي خارق ترین علوم غیر دینی به پدیده     حال که نزدیک  

-هـاي خـارق   و ناتوانی آن از تفسیر هر یک از پدیده     پاراسایکولوژي است 

ي کسنزانی نمایان شد، باب بحث در مجال علوم مـادي و            العاده در طریقه  

بر باب دوم  ]آن را[به همین خاطر . روانی، حداقل تا حال حاضر، بسته شد

بـراي  را  ي دینی تا ببینیم چه چیزي       یعنی جنبه . که با این امور ارتباط دارد     

  . دهد میها ارائه یدهاین پد

 

  هاي دینیالعادهي اسالمی و تفسیر آن از خارقاندیشه

ي ایمان به خوارق ي مسئله از لحاظ مبدأ، هیچ کس در اسالم درباره       

) علیـه الـسالم   (عادات، اختالف نظر ندارند، اگر بر دست رسوالن و انبیـا            

 نمایـان شـوند،   شوند، و اگر بر دست اولیـا      نمایان شوند، معجزه نامیده می    

  .شوندنامیده می» کرامات«

اي را بر صحت توانند ادلهي علماي دین اسالمی میتوان گفت که همهمی

بر اساس علل اعتقادي صرف ) معجزات و کرامات(حصول خوارق دینی 

ها را روشن العادهتوانند فوارق میان نوع این خارقهمچنین می.  ارائه دهند

هاي ها و سحر و سایر پدیدهالعادهان این خارقهمچنین تفاوت می. کنند

هاي سحري و سایر مباحث پاراسایکولوژیکی، و نیز بین آنها و بازي

ي تفسیر حالتی که این موجود در این باره با این حال، آنان در حوزه

مانند، جز در برابر یک دهد، ساکت میي آن رخ میخوارق به وسیله

که » دهدها با قدرت کُن فیکون، رخ میادهالعاین خارق«عبارت، یعنی 
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 :اشاره است به این کالم خداوند تعالی در قرآن کریم که     

               1  

ها نزد علماي دین اسـالم      العادهبه همین خاطر، تفسیري براي خارق     

. کننـد بر عقل تکیه می   موضوع  ر فهم خود از این      چون آنها د  . وجود ندارد 

ي صادق بودن حدوث خوارق این عقل نیز اگر امکان داشته باشد که درباره

ي ظاهر فعل به تواند از محدودهیا حتی ضرورت دینی آنها حکم کند، نمی      

ي آن ماهیـت تـصریح      رعی دربـاره  شماهیت آن گذر کند و چون نصوص        

دهند ي آن، خوارق رخ می  سیر حالتی که به وسیله    ندارند، عقول علما از تف    

 از پروردگار خویش خواست آن      حالتی که پیامبر خدا ابراهیم    : اندناتوان

 :نمایان سازد و حقیقت آن را به او نـشان دهـد، هنگـامی کـه گفـت                را براي وي       

                      

                    

                       

  .2  

  

                                                
  40/  16نحل .  1

   260/ بقره .  2
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  یر کالسیککسنزان و تفسیر آن از شفاي غ

ي کسنزانی براي کشف حقایق طب عرفانی ارائـه   تفسیري که طریقه  

تفسیر . یعنی مادي، فلسفی، یا نظري نیست     . دهد، تفسیري روحی است   می

روحی نیز تفسیري برگرفته از نوع معین یا سبک خاصی از معرفت اسـت              

 هاي فکري مورد اتکا در علوم مادي یا علوم طبیعـی داراي  که باسایر سبک  

تـوان بـر   ترین جوانبی را کـه مـی      در ذیل، مهم  . حال و هواي نظري نیست    

ي العـاده هـاي خـارق   ي آن پدیده  اساس آن حالتی را فهم کرد که به وسیله        

  : شوددهد، بیان میطب عرفانی رخ می

  

  گاه عرفانیدیدالعاده از معرفت و قدرت خارق

تصوف  «:گویداهللا سره، می  حضرت سید شیخ محمد کسنزان، قدس     

اینکـه  ي  یعنـی علمـی کـه دربـاره       » یعنی علمِ شناخت خداوند پاك و واال      

. کنـد و جو مـی   حقیقت مطلقی که فراتر از آن حقیقتی وجود ندارد جست         

چـون  . براي رسیدن به این معرفت نیز ابتدا باید نفس انـسانی را شـناخت             

   :یکی از قواعد ثابت از نظر صوفیه، این حدیث مشهور است که

  1 عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربهمنْ

شناسد این امر هم یعنی وجـود      هر کس خود را بشناسد، خدا را می       

و حقیقـت مقیـد   ) اهللا(نوعی تالزم معرفتی خـاص، میـان حقیقـت مطلـق        

اند  کردهها هاي خود بسیار اشاره صوفیه نیز به این تالزم  در نوشته       ،)نفس(
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 اینکـه خداونـد پـاك و واال    آفـرینش اول و ي  ي مـسئله  هنگامی که درباره  

 چگونه آدم را با دمیدن از روح خود در وي گرامی داشـت                 

                         

                    1  

پس انسان با این نفخه از سایر موجـودات متمـایز شـد و آن نفخـه         

معرفت مـورد اشـاره، صـرفاً معرفـت علمـیِ           . اي براي شناخت شد   وسیله

نیست، یعنی صرفاً مجردِ رسیدن به معلومات مشخصی        ) معلوماتی(صِرف  

 طـوري . ح معرفت در نزد عرفا داراي افق صفاتی اسـت        لپس مصط . نیست

ـ                ق که تا زمانی که مقداري از صفت سمعِ الهیِ مطلق از حدود و قیود تحقّ

هاي زمان و مکـان     و تا پرده  . شناسینیابد،  هرگز صفت صمع الهی را نمی       

در برابــر گــوش تــو شــکافته و چیزهــایی را از دور نــشنوي کــه دیگــران 

، ي بصرشوي دربارهشنوند، از حیث صفت سمع عارف باهللا نامیده نمی نمی

صوفیه بر ایـن امـر بـه        . کالم، قدرت، و سایر صفات نیز همین گونه است        

 و مـا    :فرمایـد کنند که در آن حق تعـالی مـی        اي استدالل می  حدیث قدسی 

تَقَرَّب إلَی عبدِي بِشَیءٍ اَحب اِلَی مِما افْتَرَضْـت علَیـهِ، و مـا یـزَالُ عبـدِي                  

یـسمع بِـهِ، و    اَحببتَه کُنْت سمعه الَّـذِي     وافِلِ حتّی اُحِبه، فَإذَا   یتَقَرَّب اِلَی بالنّ  

و رِجلَـه   ، و اِنْ سأَلَنِی لَأُعطِینَّـه       بصرَه الَّذِي یبصِره بِهِ، و یده الَّتِی یبطَش بِها        

  2ه الَّتِی یمشِی بِها، و لَئِن استَعاذَنِی الُعِیذُنَّ

ماند و کـسی    ي خدا بنگرد، چیزي از او نهان نمی       کسی که به وسیله   

سازد حـضرت سـید   ي خدا توانا شود، چیزي او را ناتوان نمی که به وسیله  

                                                
  .29 – 28/ حجر  .  1
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هـر علمـی پـس از معرفـت         : گویداهللا سره، می  شیخ محمد کسنزان، قدس   

خداوند پاك و واال ساده و دست یافتنی است چون کسی که آفریـدگار را               

  .ماندشناسد، شناخت آفریدگان از او نهان نمیب

یان ساده عبارت است از اینکه آفریدگار پـاك و واال          باین اندیشه به    

-تواند هر کاري را دربارهماند و او میهیچ یک از آفریدگان از او نهان نمی    

ي آفریدگان خود انجام دهد و همان گونه که قوانین طبیعی را آفریده است 

طوري که . اي هر آفریده را با حدود معینی محدود کرده استهو توانمندي

. هر آفریده را با صفات و خصایص  معینی متمایز از دیگري ساخته اسـت          

توانـد آن قـوانین را درهـم بـشکند و برخـی             پس خداوند پاك و واال مـی      

  .ن سازدهاي فراتر از قوانین طبیعی را بر دست هر یک از بندگانش که بخواهد، نمایاتوانمندي

ي  معرفت اي است که به مرتبهنیز صفت  بنده» فناء فی اهللا«مصطلح 

طوري کـه هـر کـس در       . ي  خداي  تعالی رسیده است      و قدرت به وسیله   

ي قـدرت  به وسیلهتواند  در این می صفات مطلق خداوند تعالی فانی شود،    

هـاي  ي توانمنـدي الهی، اطالع کسب کند و کار انجام دهد، نـه بـه وسـیله      

العاده را حضرت سید شیخ محمد کسنزان، این قدرت خارق. محدود بشري

آید که ایـن    از ظاهر عبارت برمی   .  نامدمی»  قدرت روحی «اهللا سره،   قدس

به همین خاطر، محقق کـردن آن بـا وسـایل علمـی           . نیرو، غیر مادي است   

محـدود بـه    چون روش علمیِ    . رسدموجود در دسترس، ساده به نظر نمی      

هماهنـگ  ) روحـی (گیري با حقـایق بعـد عرفـانی         اَبعاد حسی براي اندازه   

  .نیست
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هـاي  آنچه در اینجا براي ما اهمیت دارد، شناخت راز شفا در پدیده           

» قدرت روحی«رسد که اصطالح العاده در طریقت است و به نظر میخارق

 آنچـه از    چـون . وجود دارد و در کار اسـت      ي آنها   است که در وراي همه    

اي اسـت بـا     )انـرژي (راند، قدرت   بر ماده فرمان می   ) عملی(ي فعلی   ناحیه

زمانی که منبعی وجود دارد که اشیاء را با   ها و صفات مشخص و تا     ویژگی

العاده ناگزیر بایـد بـر آن   هاي خارقدهد، توانایینیروهاي فراوانی یاري می  

  . اشیاي مادي، چیره شوند

کشد تا بهبود یابد، بیش از یک هفته طول می براي نمونه، زخمی که     

 همان زخـم در حـال تکیـه بـر        ،در حالت تکیه بر نیروي معمولی جسم      و  

البتـه  . بردي معدود زمان نمی   جز چند ثانیه  شفاي آن   نیروي سرشار روحی    

شـود، بلکـه   نقش نیروي روحی فقط بر دخالت در عامل زمان متوقف نمی  

چون مانع التهابات و عوارض جانبی .  دارددر عوامل بیولوژیکی نیز دخالت

  . در عوامل عصبی، روانی، و سایر عوامل نیز دخالت دارد. شودمی

در طـب عرفـانی، و      » قدرت روحی «براي روشن شدن نقش عملی      

العـاده را در طریقـت تفـسیر        هاي شفاي خارق  توان پدیده اینکه چگونه می  

-ه این نیرو با آنها متمایز میکنیم کهایی را عرضه میکرد، مهمترین ویژگی 

ي ایـن نـوع طـب     هاي دانشمندان دربـاره   ي پرسش توان به همه  شود و می  

  .پاسخ داد
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  هاي نیروي روحی و صفات آنویژگی

اهللا سره، بر این بـاور اسـت کـه        حضرت شیخ محمد کسنزان، قدس    

 بـه انجـام دادن کارهـاي    یدرالعاده، هنگامی که م  حالت شفاي فوري خارق   

 انتقـال قـدرت     ي  شـود؛ در نتیجـه    د، براي او حاصل مـی     پردازیشی می درو

از شیخ طریقت بـه مریـد،   ) فراتر طبیعی یا داراي بعد دیگر   (روحی خاص   

ي پرداختن او به آن کارها، یا هنگـامی کـه شـیخ ضـرورت آن را     در لحظه 

  .تشخیص دهد

 

  :هاي این نیرو عبارتند ازترین ویژگیمهم

-یعنـی نمـی   . است) اي غیرمادي انرژي(ی روحی   این نیرو، نیروی  . 1

بـر  . هاي آزمایـشگاهی لمـس کـرد    توان حقیقت آن را با حواس یا دستگاه       

-توان بهبـودي خـارق    ي آن بر جسم که می     العادهخالف آثار شفایی خارق   

  .ي آن را پیگیري کردالعادهالعاده یا مقاومت خارق

هـاي  ویژگـی این قدت روحی، در ذات خود واحـد اسـت و در             . 2

هـایی کـه قـدرت      ي انـواع فعالیـت    یعنی همه . شفایی خویش متعدد است   

کند، واحد است یا همـان نیـروي شـفایی خـاص            روحی آنها را درمان می    

  .است

یعنی این نیـرو    . این نیرو،  قدرت روحی بیرونی است، نه درونی        . 3

  .م دهدي آن را در وي انجاالعادهآید تا اثر خارقاز بیرون جسم مرید می

پس . این نیرو صد درصد تحت کنترل  شیخ حاضر طریقت است. 4

اي نیست که اگر از میزان افزون شود، ممکن        این نیرو مانند  داروهاي طبی     
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. زیان بزند یا اگر کم باشد، مفید نباشد یا داراي عوارض جانبی  باشداست 

ي دهالعـا پس این نیرو، نیروي کامل متکاملی است که نقش شـفایی خـارق       

  .دهدخود را، بدون افزایش، کاهش، یا عوارض انجام می

کنترل مطلق این قدرت، قبل از رسیدن به مریدوبعداز رسیدن آن           . 5

چون این نیرو از شیخ طریقـت       . به او، در دست شیخ حاضر طریقت است       

این مـسئله شـبیه نـوري       . ماندشود، بلکه همواره  با او متصل می       جدا نمی 

ي نوري نمایان بر دیوار از منبـع نـور جـدا    نقطه. افتد میاست که بر دیوار   

  .شوندچون پرتوهاي نوري از آن منبع به صورت مستمر کشیده می. نیست

به همین ترتیب، قدرت روحی بین شیخ طریقت و مرید نیز همـین              

  .گونه است

از آنجا که قدرت روحی، غیر مادي است، عامل زمان و مکان از             . 6

یعنی انتقال  آن، نیازي به زمان ندارد . گذارند آن تأثیر نمیدور یا نزدیک در

  .گذاردو دوري فاصله در آن تأثیر نمی

. همچنین بیدار بودن یا خواب بودن شیخ، در این قوه تأثیر ندارد           . 7

چون  محکوم به عوامل طبیعی نیست، بلکه تحـت حکـم فوقیـت متعـالی      

اب  باشد، از لحاظ روحی      یعنی شیخ اگر طبعاً از لحاظ جسمی  خو        . است

خداونـد  . چون روح پاك او در نور  خداوند تعالی فانی اسـت         . خوابدنمی

شود، نه خواب و به تبـع آن، جانـب روحـی            تعالی هم نه دچار چرت می     

  . متعالی در هر مکان و زمان، دائم الحضور است

از مـشایخ  ) تعـدد آلهـه  (این نقطه به صورت خـاص، اتهـام شـرك     

آمیزي کوشند آنان را با رنگ آن، رنگ    کند  که برخی می    ی می یقت را نف  رط
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گویند نیرو تنها از آن خـدا اسـت و او بـا هـر یـک از               چون آنان می  . کنند

یابد نـه از    که بخواهد از طریق روحی اتصال می      ) انبیا و اولیا  (بندگان خود   

دهد به حول، رضا، و    ي آنچه که بنده انجام می     و همه ) حسی(طریق مادي   

و مارمیت : بهترین دلیل توضیح این اتصال، این آیه است. قدرت خدا است

   1»اذرمیت و لکنّ اهللا رمی

نبـی یـا   (العـاده، از آنِ عبـد   پس از لحاظ حسی جسمی، فعلِ خارق   

است و از لحاظ روحی، از آن خداوند پاك و واال است) ولی .  

ه هر سؤالی تواند بي روحی در بردارد می  ها و صفاتی که قوه    ویژگی

توانـد هرگونـه   همچنان که مـی  . ي طب و شفاي عرفانی پاسخ دهند      درباره

  .ي علمی، فلسفی و فکري غیر منطبق یا منسجم با آن را رد کندفرضیه

 

  ي روحیماهیت قوه

را » ي روحـی  قـوه «ي  تعدادي از خصایص و صفات متمایز کننده         

ي جـود در وراي همـه     ذکر کردیم که شیخ طریقت آنها را علت حقیقی مو         

-کند؛ از جمله پدیدهشمارد که در طریقت ظهور می هایی برمی خارق العاده 

ولی ماهیت ایـن قـوه و حقیقـت آن چیـست؟ در        . العادههاي شفاي خارق  

ابتدا، حتی علم جدید نیز نتوانست به ماهیت انرژي یـا حقیقـت ذاتـی آن                

نظریـات و فرضـیاتی   برسد و  بیشتر آنچه که علوم مادي به آن رسید، بـر              

                                                
  .17/ انفال .  1
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. د که تعداد زیادي از آنها هنوز هم از لحاظ علمـی غیـر ثابـت اسـت                 اشُنبِ

  .را دیده است... چون چه کسی ماهیت انرژي یا الکتریسیته، یا جاذبه، یا 

هایی کند که اصل اشیا به اتمفرض می) اتمی(اي  حال که نظام هسته   

کـشفیات  . شودشکیل می هاي منفی، مثبت و خنثی ت     گردد که از قطب   برمی

هایی بـسیار  علمی اخیر ثابت کرده است که این امر نادرست است و جسم         

تر از اتم هم وجود دارد که امکـان انطبـاق هـیچ نظریـه یـا قـانون           کوچک

 در مـشکلی افتـاده اسـت کـه اگـر       -فیزیکی بر آنها وجود نـدارد و علـم          

حالـت یـا سـبک      ساختمان جوهري ماده غیر مستقیم یا غیر ثابت است و           

ي تا جایی کـه در دهـه      . دهندهاي منظم رخ می   معینی ندارد، چگونه پدیده   

کند که تالش می» تارهاي ماورایی«ي اي نمایان شد به نام نظریهاخیر نظریه

بین تغییرات جوهر ماده و سکون ظاهر آن از طریق تموج ارتبـاط برقـرار                

  1.کند

هـا و اینکـه آیـا آنهـا را بـا            ي ایـن تار   اگر از علماي فیزیک، درباره    

اند، بی تردید جـواب منفـی      هاي ماورایی دیده  هاي خود یا با تموج    دستگاه

انـد تـا تنـاقض میـان     است و ماحصل آن است که آنان آن را فرض کـرده          

شود، براي آنان از ماهیت ماده یا جوهر ذاتی آن را با آنچه عمالً حاصل می  

  .بین ببرد

توان تحدید ماهیـت  درك، با حواس را نمیي ملموس قابل اگر ماده 

غیـر  : گوینـد مـی ) مشایخ طریقت (اي که متخصصان آن     کرد، وضعیت قوه  

  .نامند، چگونه استمی» روحی«مادي است و آن را 

                                                
  .1997 کل شیءٍ ، سنته نظریۀاالوتار الفائقۀ : بفیس، جولیان براونبولد: رك.  1
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ي آن از لحاظ عقلی     بدون شک، سؤال در این باره و پژوهش درباره        

اهللا با این حال، حضرت شیخ محمد کـسنزان، قـدس      . نوعی بیهودگی است  

توان به این شناخت مطلوب نـسبت بـه ماهیـت           کند که می  سره، اثبات می  

ي روحی و شناخت حقیقت آن رسید، اما از طریق روحی و نه از طریق قوه

اي هاي علمی، بلکه از خالل پیمودن روش طریقهعقل یا حواس، یا دستگاه

نـام  تواند سالک را از شناخت حسی به نوع دیگري از شـناخت بـه        که می 

-طوري که عارف در ذات خود حقایق آن را مـی    . بردمی» شناخت کشفی «

هاي چون داده. اي از زبان سنّتی آن را بیان کندا هیچ کلمهبتواند یابد و نمی

  .آن از عالم دیگري است که با این عالم مادي ما کامالً مغایر است

ي ارهاهللا سره، درب  بنابراین، آنچه حضرت شیخ محمد کسنزان، قدس      

  :دهد، دو امر استماهیت قدرت روحی به ما خبر می

یعنی شناخت قـضایاي    . توان غیرمادي را بر مادي قیاس کرد      نمی. 1

  .امکان ندارد هاي کالسیکروحی با روش

ي روحـی، محـال نیـست، ولـی ایـن          شناخت حقیقت ذاتی قـوه    . 2

ي متخـصص در ایـن    شناخت فردي است و پیمـودن راه و روش  طریقـه           

  .ال، شرط استمج

 

  ي روحیمنبع قوه

ي کـسنزانی بـه صـورت       تصوف اسالمی به صورت عام و طریقه         

بر اسـاس   ) معجزات یا کرامات  (ي خوارق   خاص، در تعامل خود با مسئله     
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         راي آنهـا کـه بـه       نظر خاصی به جهان، انسان، زندگی، و عوالم غیرمادي و

  .کنندرکت میرسند که پس از او بعدي وجود ندارد، حمطلقی می

هاي ي نظریات حاکم در علوم و فسلفهاین نوع از نظر طبیعتاً با همه    

شود، بلکه ي ماده متوقف نمیچون نه تنها در محدوده. مادي مختلف است

کند تا با بعد دیگري تعامل کند کـه صـوفیه آن را در تـار و    از آن گذار می   

اي آن بعد تجسم آگاهی. ددانناي میي پیوستهي وجود مادي رشته پود همه 

 است که از عالم دیگري به عالم ما – اگر تعبیر درست باشد –جدا از ماده 

یعنی آن بعد یک آگاهی مجرّد متعالی است مانند یکـی از اشـکال              . آیدمی

ي آن  کند تا به واسـطه    هاي سیاه عبور می   تواند از طریق سوراخ   ماده که می  

  .مادي و غیر مادي به هم برسند

ي روحی نیز چیزي جز یکی از انواع این به هم رسیدن نیـست،          قوه

هاي طبیعی داراي ویژگی متمـایزي      هاي خود در پدیده    اما  نسبت به نمونه    

  .است

عد دیگري در هستی یا  ي روحی نزد شیخ کنونی طریقه به ب       پس قوه 

تـر  گردد که از این عالم مادي محسوس به قدري وسـیع           عالم دیگري برمی  

  . تر از آن، شناورندي هستی در مدار آن مانند ذره یا کوچککه همهاست 

عالم فراخ وسیعی که بر عالم مادي احاطه دارد و بر آن چیره است،              

اي وجود دارد که حضرت شیخ محمد کـسنزان،     و حتی در آن عالم روحی     

آن حقیقت نیز نور    . نامدمی» حقیقت نورانی محمدي  «اهللا سره، آن را     قدس

گیـرد و بـا     است که وجود خود را از ذات خداوند پـاك و واال مـی             مطلق  
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یعنی واسط نـورانی میـان      . دهدوجود خود عوالم و موجودات را یاري می       

  1.است) ماده(و حادث ) اهللا(قدیم 

توان گفت که مراتب وجود از حیث ترتیب نظري،        بر این اساس می   

  :سه مرتبه  است

  خداوند پاك و واال: یکم

  )ي روحیي قوهواسطه(محمد  نور :دوم

   عوالم مخلوق:سوم

اي که خالق و مخلوق    ي روحی بر حسب نظر ما در طریقت، واسطه      

ي روحـی   منظور از آن نیز جنبه    . دهد، نور محمدي است    را به هم ربط می    

 است چون او در عقاید اسالمی و صـوفی  حضرت رسول اعظم ، محمد 

انبیا و رسوالن نیست، هرچنـد از  مانند سایر ) تکوین ذاتی(از حیث جوهر    

همان گونه است چون هر انسانی از آدم است ) تکوین جسمی(حیث مظهر 

 که خداوند تعالی او را از نور اکرمبا این حال رسول . و آدم از گِل است

  :و در توصـیف آن فرمـود      . ارجمند خـود نمایـان سـاخت          

        .2  

 از لحاظ روحی، نور جاودان نامتنـاهی        پس حضرت رسول اعظم   

است در هر زمان و هر مکان از خالل انبیا و رسوالن، قبل از ظهور حـسی      

                                                
  :رك.  1

   .20 – 11کتاب الطریقۀ العلیۀ القادریۀ الکسنزانیۀ، ص :  الشیخ محمد الکسنزان-

  .267 – 266 هـ ، صص 1321صوص الحکم للشیخ محیی الدین ابن عربی، المطبعۀ المیمنیۀ، مصر، ف علی رزاق القاشانی شرح الشیخ عبدال-

  . 15/ مائده .  2
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خود در میان مردم حضور داشته است، و از خالل قـرآن کـریم و مـشایخ                 

خداوند پـاك و واال پیـامبران و        . طریقت، بعداز انتقال خود به جهان دیگر      

ي آن  ا فرستاد تا مردم را به طریقی رهنمون کنند کـه بـه واسـطه          رسوالن ر 

لذا . یعنی جانب روحی: بصیرت آنان را به جانب دیگري از زندگی باز کند

ي روحـی غیرکالسـیک     طبیعی است که رسوالن و پیامبران خود را با قـوه          

یاري دهد تا مردم ببینند که وراي شناخت آنها شناخت دیگري وجود دارد    

توانند به تر دیگري وجود دارد که نه میوراي مادیت  آنها، ابعاد وسیعو در 

ي پیمودن راه خاص آن متحقق شوند یا از آن متحقق شوند، مگر به واسطه 

  .رساننده به آن

ي نورانیت ي وسیطت بین آفریدگار و آفریده، از مرتبهاینجا، از مرتبه

ي میـان وحـی   الی، از مرتبـه  ي وصیف قائم به نور خداوند تع      علیا، ازمرتبه 

ي رسالت میان ارسال کننده و ارسال شده، کننده و وحی شده به او از مرتبه

-ي طبیعی معروف در میان مردم مادي، تنزل می        ي حکمت، قوه  و از مرتبه  

کند تا گوشزد کند و راي عالم مادي محسوس، عالم دیگري وجود دارد که 

وجـوي آن را بجویـد و آن   جـست هاي  شناخت و شایسته است انسان راه 

  .کندقوه به شکل معجزات انبیا و کرامات اولیا ظهور می

ي روحی در طریقه کسنزانی، نور محمـدي         قوه یبنابراین منبع حقیق  

-است که امتداد صفت نور الهی است و از رهگذر این نور، تمام توانمندي  

اهللا قـت، قـدس   هـاي مـشایخ طری    ها و امکان  ها، الهام ها، شناخت ها، انرژي 

  .گردد نازل میاسرارهم، 
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ي فناي شیخ در خداي تعالی این گونه واضح شده است شاید مسئله

چون نور محمدي صفت نور الهـی  . اوتی نداردفکه با فنا در نور محمدي ت   

است و شیخ کنونی طریقت نورانیت و قدرت روحی خود را از ایـن نـور                

ي نیازهاي مریدان طریقت در زمینهگیرد و به اذن خداوند تعالی به ازلی می

  .رساندخود در ارشاد و کارهاي خویش یاري می

 

  ي روحیمدیر و انتقال قوه

ي توان ابزار ربط روحی بین شیخ و مرید و حالتی که انتقال قوهمی   

العاده را با نقـاط ذیـل       روحی از شیخ حاضر به مرید، به قصد عالج خارق         

  :توضیح داد

دهـد کـه مریـد از لحـاظ     العاده زمانی رخ می  رقحالت شفاي خا  . 1

  .روحی با شیخ خود مرتبط شود

این امـر کـار     . گیردصورت می » مبایعت«ارتباط با شیخ از طریق      . 2

-لمسه«اهللا سره، آن را مقدسی است که حضرت شیخ محمد کسنزان، قدس

-نامد که عبارت است از اینکه مرید دست در دست شیخ میمی» ي روحی

کند که ارتباط با شیخ    کند که در آنها تعهد می      و کلماتی را تکرار می     گذارد

  :را از دو طریق قبول کند

 که شـیخ    داي برو به این صورت که بر راه و روش صوفی        . ظاهري  

-مـی . .…طریقت آن را از نوافل عبادات، مانند اذکـار، اوراد، ریاضـات و     

  . شمارد
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کـه منبـع    (انیت شـیخ    و از جهت روحی، روح مریددر مقابل روح         

گردد روحانیتی که قادر است تا در وقـت مقتـضی     خاضع می ) هاست  فضل

  .بگذارد) مثبت شرعی و روحی(برباطن مرید اثر 

ي مصافحه و دریافت       اولین اسرارهاي خوارق العادات از لحظه      -3

حس بایعه شروع می     رمبایعـه در  ) مصافحه و (شود و این      وحی در هنگام م

اي ظاهري و گفتن و تکـرار کلمـاتی دالّ بـر بیعـت                 فقط مصافحه  طریقت

 نامیده باشد، بلکه این مبایعه امري روحانی است که  کردن نمی

از دست شیخ بـه   شود و این نور در اثناء مصافحه نمودن و بیعت کردن      می

  .یابد گردد، و از آنجا در قلب مرید استقرارمی دست مریدمنتقل می

گـردد    این نور بعد از انتهاء آداب مبایعه به قلب مرید منتقل می   -4  

هـاي    به محیط و مرکزي براي جـذب و دریافـت          در آینده    و قلب مرید را   

  .آورد در می) از جانب شیخ طریقت(ي روحانی  قوه

 بر مرید واجب است تا این محـیط و مرکـز را تقویـت کنـد و         -5  

بر ( روش عبادیی که شیخ طریقت آن را زیربناي آن را درقلبش با تبعیت از

ریزي کرده توسعه بخشیده وتقویت کند، و با پیروي           پی) مبناي سنّت نبوي  

ي   از آنچه از اذکار و عبادتهـایی کـه در روش فکـري طریقـه           )کامل(کردن

  .شود کسنزانیه وجود دارد که از آن به عنوان انوار ربانیه یاد می

بـه  (در امتداد آن مرکز نورانی که        از جهتِ دیگر شیخ طریقت       -6  

پـردازد و قـواي       در قلب مرید مستقرّ گشته است به فعالیت مـی         ) اذن الهی 

بـر حـسب    رسـاند و ایـن      روحانی که مرید نیازمند آن است را بـه او مـی           

  .گیرد ها و استعدادهایی که مریددارد انجام می قابلیت



جدید شفاهاي شگفت 76 انگیز عرفانی و طب

اي روحـی     خ قضیه مابین مریدو شی    ي نورانی فی     این ربط دهنده   -7  

دو حقیقتـی   باشد و ارتباطی با زمان و مکان ندارد، زیرا زمـان و مکـان               می

:  مادي انسان مرتبطند و اما جریان نور طریقـت          وجود ي  هستند که با جنبه   

ي غیر مادي ارتباط دارد و بنابر این نور  آن حقیقت روحی است که با جنبه  

ـ   ط  ارتبـا طریقت و ارتباطات روحی منطبق بر         مریـدش از جهـت      اشـیخ ب

  1.گردد روحی و قوانین طبیعی به شکل عام آن نمی

و  ) دائمـی ( ارتباط روحی در بین شیخ و مرید ارتباطی متـصل            -8

ي اخذ بیعت شروع شـده    باشد که از لحظه     می) جدایی ناپذیر (غیر منفصل   

  .نهایت ادامه خواهد داشت وتا بی

گـردد    قلب مرید  منتقل می    کنیم این نور طریقت که به         و تأکید می  

 است که به قلب شـیخ منتقـل گردیـده اسـت و بـه             امتداد نور محمدي  

هر شیخی آن را از شیخ ماقبلش دریافت کرده         ) زنجیروار(صورت تسلسل   

 و عصر و حیات ایشان متـصل        تا این زنجیره به دست مبارك رسول اهللا       

هاي بعـدي   گردد و از جانب ایشان به دست و قلـب مـشایخ در عـصر                می

 بـا   منتقل گشته است و این جریان قبل از اینکه این نور پـاك محمـدي              

 به عالم آخرت منتقل گردد آغاز شده است به سبب اعطاي رحلت ایشان

ي اول روحـی امـام علـی ابـن             بـه خلیفـه    آن نور از جانب رسول اکرم     

مدینـد بـاقی    ي شهر علم مح     که دروازه ) کَرّم اهللا وجهه الشّریف   (طالب    ابی

ي روحـی و     این صـلّه   وبرقرار ماند و بعد از زمان حضرت رسول اعظم        

                                                
1

هاي روحی نامیده  که ظواهر روحی یا پدیده... یعنی این نور طریقت از روحی مثل اظهار روح، هیپنوتیزم، تله پاتی و.  

  مترجم. هاست باشد و امري به خصوص و پاك و عالی از سایر علوم و پدیده شوند جدا و متمایز می می
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نور در طی همگی عصرها از عالم روحی به عالم مادي در جریان بوده      این

 و استمرار داشته است و با این تفاوت که با رحلت حضرت رسول اکرم    

رحلت رسول  ي نبوت و  معجزات بسته شد اما درعصرهاي بعد از              دروازه

  .ي والیات و کرامات گشوده گردید  دروازهاهللا

هـاي طـب    و  نـشانه  اي از تفـسیرهاي عرفـانی      ایـن خالصـه   : واما

باشد، و اینها که ذکر شد از ذات و سرشت  انگیز عرفانی می شفاهاي شگفت

ي   تواند از جهت علمی اثبات کننـده        باشدو آنچه که می     خوارق العادات می  

وص باشد رویارویی علم جدید با آن و یا قـدرتهاي خـارق   ي این نص   کلیه

و اگـر  . باشد ي کسنزانیه است می ي روحی که در تحت اختیار طریقه   العاده

هاي روحی اعتراف کند گریزي از آن ندارنـد     علوم تجربی به صحت نشانه    

که نیازمند به وقت و زمان دارد تا بتواند به مرور تفسیرات خاص آن را به               

اي مقبول ارائه دهد زیرا اصل و اهمیت این قـضیه مربـوط بـه قـواي        هشیو

روحی است که غیر حسی است و به تفسیري که تفسیر روحی است نیـاز             

  .دارد

انگیز در طریقت کسنزانیه محدود       آیا قدرت شفاهاي شگفت   : و اما 

 گردد و بس و یا اینکـه بـراي اثرگـذاري ایـن قـدرتهاي             به این فعالیتها می   

انواع دیگري نیز وجود دارد؟ در حقیقت     و  انگیز موارد     شفابخش و شگفت  

ي کسنزانی وسیع و متعددند ، و امتـداد و   امر افقهاي طب عرفانی درطریقه   

گرددو به  ي آن شامل بر مرضهاي عضوي و نفسانی واخالقی نیز می         گستره

  .همین دلیل احتیاج به تفصیل بیشتري دارد
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  :فصل پنجم

  هاي دیگري از شفاهاي نشانه

  شگفت انگیز در طریقت کسنزانیه

هاي  ي کسنزانی شامل بر فایده مفهوم حقیقی طب عرفانی در طریقه

 هدف اصلی از آن رسیدن به فوائد عمومی آن اسـت و            ؛گردد و   عام آن می  

هاي خود زینی که مریدان  آن فقط شامل شفاهاي فوري و سریع در فعالیت    

 بلکه حقیقت امر    ،پردازند نیست و    در آن می   تمرینو   طریقت به ممارست  

چیز دیگري است و واقعیت این امر در نزد ایشان این اسـت کـه کرامـات           

هـایی اسـت بـر        دالیل و اشاره  ) انگیز فوري   خودزنی وشفاء یافتن شگفت   (

آنچه از قدرت وقوتهاي روحـانی کـه در تحـت اختیـار و مـورد اسـتفاده                

آن قـدرتهاي روحـی کـه در حـد و حـصر             باشـد،     طریقت کـسنزانیه مـی    

  .گنجند و تنوعات آن نیز قابل شمارش نیستند نمی

ي آن را دارد تا مطابق بر آنچـه           ي کسنزانیه اراده    در حقیقت طریقه  

که براي شیخ طریقت مقدور است واز خالل این فعالیتهاي خودزنی که بـا      

اً امکـان ناپـذیر     را از این فعل ظاهر     ]انسانی[شفاء خارقه همراه است عالم      

و البتّه این امر   . دهد آگاه و خبردار کند و این کار را به اذن اهللا تعالی انجام            

د و یـ کند که براي عالم انسانیت فوا فایده جلوه می  ناپذیر و بی  زمانی امکان 

ي  هـاي روحـی و مـادي در بـر نداشـته باشـدواین مجموعـه                نفع در جنبه  
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ي  مقصود مورد نظر و اصلی در طریقـه   فعالیتهاي خودزنی خارقه فی نفسه      

باشد بلکه هدف چیز دیگریست، و آن هدف کـشف نمـودن             کسنزانیه نمی 

انگیـز متعـدد ومتنـوع دیگـري اسـت کـه البتـه            امکانات شفابخش شگفت  

شناخت و معرفت پیدا کردن به آنها امر آسانی نیست و آگاه شدن مردم از              

هنمایی براي آنان باشـد و از آن  آن به طوري که اثرات آن مانند مباشر و را        

برخــوردار شــوند امــري مــشکل اســت و درك و کــشف آن و وصــول و 

حاصل شدنی اسـت و   ) و ذاتی (ي شخصی     برخورداري از آن از راه تجربه     

تـرین   ي الزم اسـت تـا بـه مهـم      براي درك بهتـر و روشـنی بیـشتر قـضیه          

قت عرفانی  هایی که در بین شگفتیهاي شفاي خودزنی خارقه درطری          تفاوت

  .هایی از شفاها در غیر طریقت عرفانی بپردازیم با نشانه

  :باشد اي که در اختیار طریقت کسنزانیه می از جمله امکانات خارقه

  مداواي امراض جسمی-1

   مداواي امراض نفسی-2

   مداواي مرضهاي قلبی معنوي-3

در حقیقت طریقت به تعامل کردن بـااین امـراض در زیـر نـور و                

و آفـات و  ( طب روحی پرداخته است از جهت تشخیص امراض     روشنایی

و عالج و مداواي آن و پیشگیري از آن و تضمین بر کیفیـت              ) عوارض آن 

  .گردد محافظت از صحت و اعتدال آن، که در مباحث بعدي روشنتر می
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  :مبحث اول

  کسنزان ومداواي مرضهاي جسمی

وري در طریقـت در   انگیز و فـ     هاي شفاي شگفت    هنگامی که نشانه  

انـد    اي که مریدان طریقـت بـه آن پرداختـه           العاده  فعالیتهاي خودزنی خارق  

  .ماند بحث از طب جسمی نمیتفهیم نیازي به یابد  تجسم می

 فعالیتهـاي خـودزنی خارقـه    بـا  آن درو طریقتی که شیخ طریقـت     

ی قواي روح (پس او برایش مقدور و امکان پذیر است تا با آن            تعامل دارد   

شـان تعامـل      با دیگران در رابطه بـا امـراض جـسمانی         ) و شفابخش فوري  

ي خطر آفرینی آن  داشته باشد، و البته این امر بستگی به نوع مرض و درجه

مرض دارد، یعنی که در طب عرفانی محدودیتی معین براي نوع مرضی که       

ت ي کرامات مشایخ طریقت اس  آن از جملهو،قابل عالج باشدوجود ندارد   

قدس ( در رابطه با این امکانات و گشایشها حضرت شیخ محمد کسنزانی،و

  :فرمایند می) اهللا سرّه الشریف

زمانی که خدا اراده کند، قوانین حاکم بـر طبیعـت مـادي را بـراي          

سـازد، زیـرا تحـول در امـور بـه             پیامبرانش و یا صالحان اُمت متحول مـی       

ز خود آنها نیست، بلکه تحـول و        صورت معجزات انبیاء و کرامات اولیاء ا      

تغییر در مقدرات الهی است، و براي قـدرت و نیـروي الهـی، محـدودیتی                

انکار خوارق به مانند  آن است که معتقـد شـویم قـوانین              [موجود نیست،   



جدید شفاهاي شگفت 81  انگیز عرفانی و طب

ي خداوندي غیر قابل تغییـر بـراي او هـستندو البتّـه ایـن یـک               وضع شده 

  1].شود گیري اشتباه محسوب می نتیجه

هاي شفابخشی دراین نوع  کنیم به برخی از تفاوت اشاره میلیکن و  

  :از خوارق العاداتی که در فعالیتهاي خودزنی خارقه وجود دارد

خاصیت شفاء فوري در فعالیتهاي خودزنی خارقه که امتداد آن           -1

  .شود انگیز جسمی نیز مشاهده می در بعضی اوقات در شفاهاي شگفت

خودزنی خارقه تکیه بر وسایلی که  خاصیت شفاء در فعالیتهاي    -2

صـورت القـائی      ندارد یعنی که شفا به     ،باشد) فوري(کمک کننده به شفاء     

انگیـزي کـه در ارتبـاط بـا جـسم       شود اما در شـفاهاي شـگفت    حاصل می 

شـود    رمزي داده مـی ي اهادوباشد اینگونه است که به مریض بعضی از           می

ـ     که در آن سببی کمک کننـده بـراي شفابخـشی وجـ              ي  هود دارد و در جنب

شـود ارتبـاطی بـا نـوع      اي آن دواهاي رمزیی که به مریض داده مـی           خارقه

در طب تقلیدي با مشخص کردن نوع       [مرض از جهت طب تقلیدي ندارد       

بـه مریـضی کـه      : ، براي مثال  ]شود  بیماري، دواي مخصوص به آن داده می      

ه دچـار   د، یـا بـه کـسی کـ        وشـ   خرمـا داده مـی     است سه عدد  ) نازا(عقیم  

حساسیت شدیدي شده است مقداري از آب تکیه یا چیزي شبیه به آن داده 

امـراض و بیماریهـا شـفا      روش براي تعداد فراوانـی از      می شود، و در این    

  .است حاصل گردیده

                                                
1

 .158 صفحۀ –ۀ علیۀ قادریۀ کسنزانیۀ  طریق–شیخ محمد کسنزانی .  
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ــت    -3 ــال فعالی ــه در مج ــوري خارق ــفاهاي ف ــسبت ش ــاي   ن ه

بوده ودر این میان شفاء در امراض جسمی ممکن الحدوث          % 100خودزنی

  .است یعنی چه بسا که مریض شفا یابدیا نه

گردد کـه     و در اینجا مهم، حاالتی است که در آن شفاء حاصل می           

  .آن بدون شک خارقه است

  و اما دلیل این تفاوتها در نسبتهاي شفاء چیست؟

آیـد یعنـی در    بـه دسـت نمـی   % 100و چرا در هر دو مورد نسبت   

که بر این نکته تأکید گردیده     هاي خودزنی نسبت باالست در حالی         فعالیت

  .ها و ظواهر از خوارق و شگفتیهاي شفا در طریقت است که کلّ این نشانه

قدس اهللا سـره  (و در این رابطه حضرت سید شیخ محمد کسنزانی    

اي   ي روحی که در طریقت کسنزانیه وجود دارد قـوه           قوه: گویند  می) العزیز

 اسـتعداد    طلـب   آن در  –ره شـد     همچنان که قبالً اشـا     –زیرا  . مطلقه است 

باشد، در این بحثی نیـست، نکتـه          ي روح االعظم می      از مرتبه  ]طلب یاري [

مند شدن از آن،  ي روحی و بهره اینجاست که براي به دست آوردن این قوه 

طلبد تا آن را محکم گرفته  متوسل گردیدن به طریقت عرفانی خاصی را می

آن گردید تا براي فـرد اتـصال برقـرار          ) اصول و فروع  (و متعهد وملتزم به     

منـد   کردن با آن مرتبه محقق گردد و در هر وقتی که اراده کند از آن بهـره         

شود و  رسیدن و وصول مردم به جایی که بتواننـد بـا ایـن قـوه روحـانی               

و به این جهت است که سید .اتصال یابند، از مهمترین اهداف طریقت است

این توصیه را در موردتکیـه     )  سره الشریف  قدس اهللا (شیخ محمد کسنزانی    

پـذیرد، و     که آن بیمارستانی براي مداواي امراض اسـت را نمـی          ) طریقت(
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اي روحی است که سعی دارد تا مردمـان را بـه        کند که آن مدرسه     تأکید می 

ي تقوي نامیده است برسـاند و         ي روحی که اسالم آن را مرتبه        سوي مرتبه 

  .گردد رسد مستجاب الدعوه میهر کسی که به این مرتبه ب

 ...                        

 ...   

از هـم و    [و هر کسی که از اهللا تعالی بترسد براي اومحلّ خروجی            

  .رسانیم برد به او روزي می دهیم و از جایی که گمان نمی  قرار می]غم دنیا

شود تا هر وقـت بخواهـد از آن     درهایی به رویش گشوده می   یعنی

منــد  شــود، آن چنــان کــه عبــاداهللا الــصالحین از آن  ي روحــی بهــره قــوه

  .برخوردارند، بندگانی که بر اهللا تعالی در انجام نیکوییها سوگند خوردند

و فرق است در میان شخصی که به او نقدي عطا گرددو آن نقد را             

در نیازمندیهایش مصرف کندو خاتمه یابد و دیگـري کـه      دریافت داشته و    

  .دارد نقدي از مالش را در اعمال خیر وفراگیر در نیکیها مصروف می

و این تفاوت میان در نظر گرفتن طریقت به عنوان بیمارستان یا در         

هـدفهاي  : و ایـن یعنـی    . باشد  ي روحی می    نظر گرفتن آن به عنوان مدرسه     

ي شــفاهاي جــسمانی اســت کــه   از مــسألهتــر طریقــت وســیعتر و عمیــق

ي آن بـه    شفاي قلبی که انسان به وسـیله       ي نسبی واندکی را از آن       محدوده

گیـرد و  یـا در مقایـسه بـا           یابد رادر بر مـی      حیات روحی دائمی دست می    

یابی و رسیدن به آن بـه خیـر و صـالح            بادستفرد  شفاء نفسی که    اهمیت  

  .رسد حیات اجتماعی می



جدید شفاهاي شگفت 84 انگیز عرفانی و طب

اهدافی نزدیک به   ت شفاي جسمی خارقه در طریقت       به همین جه  

گردد و این هدف جدا از شفاي امراض  ي تقوي می است که متعلق به قضیه

همانا مشایخ هنگامی : است و بر حسب تعبیر طریقت  ي مردم   در مورد بقیه  

دهند که شفا و خارقه براي مریضی معین   که با نور بصیرتشان تشخیص می     

از آنجا کـه عـالم بـه     -اشد از بیماري یا غیر بیماري     هر چه که حالت او ب     

شرطی که او صادقانه و خالصانه براي رسیدن به آن  و به -احوال او هستند

استقامت ورزد، در ایـن صـورت   صدق و   ي تقوي در راه و سلوکش         مرتبه

شفاي  مشایخ در مساعدت روحی او و داخل کردن او براي به دست آوردن

  .کنند کوتاهی دریغ نمیخارقه در طی مدت 

 ،و به  این علّت حالتهاي شفایی خارقه در مورد بیماریهاي جسمی           

  .آن شرط الزم براي همگی امراض نیست ]شفا در[فوري نیست و 

پذیري ظهور کلیات طب  آنچه که ما در مورد تصور معینی از امکان

 ي نفس خودشـان    ایم و حتّی این مورد که اطباء بر تزکیه          عرفانی ارائه کرده  

روحی بر این نوع از طب که قائم بر اساس تقـوي باشـد توانـایی              وتربیت

و نیـز تـصوري از   . پیدا کنند هر چند که این قضیه در طب مشهور نیـست      

بروز و  امکان جمع شدن طب جدید با طب عرفانی به صورت علمی کـه         

و طب عرفـانی    اطباء قدرتهاي شگفت خارقه را در طبابتشان درنظر بگیرند        

نیز بر علوم طبیعی و طب جدید اعتماد کند براي پرورش یافتن آنچـه کـه          

  .بنامیم) طب شامل(توانیم آن را  می

توانــد نتــایج  و شـکّی نیــست کــه کـار کــردن بــر ایـن روش مــی   

امیدوارکننده به بار آورد و چه بسا به زودي بزرگترین نـوع از آن، در کـلّ             
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نگامی که در موازي طب جدید بتوان تغییراتـی         تاریخ بشري تحقّق یابد، ه    

اي   هاي آن و به طریق افضل افزود، واین امکان که دروازه            اساسی درمقیاس 

کنـد   از یک دیدگاه واحد به عالم نگاه می   به روي همگی علوم باز شود که      

  .اي که دیدگاه جداگانه روح وماده است نه با دیدگاه دو جانبه

داریم هر چنـد کـه در حـد           ن را عرضه می   و ما در اینجا تصوراتما    

تصوري بماند یا مورد  استقبال قـرار گیـرد، و اگـر ایـن تـصورات مـورد                   

استقبال قرار گیرد و به جریانی مانند جریـانی کـه در نـصف اول از قـرن                   

بیستم حادث شد تبدیل شود جریانی کـه بـر اسـاس نیـاز بـه اثبـات ایـن         

 مربوط به اصحاب علـوم طبیعـی   امکانات شکل گرفت، و این جریان فقط      

نبود و بس بلکه آن به علماء اجتماعی نیز ارتباط داشته، زیـرا ایـن امـر بـا      

دار در تمـاس وارتبـاط اسـت          زندگی اجتماعی بـه شـکل وسـیع و دامنـه          

در همین راسـتا و در مباحـث نفـسی      . مخصوصاً در میان مجتمعات شرقی    

الدي تأسیس گردید و  می1882در سال ، خارقه جمعیتی متخصص در لندن

 هـایی از آن  هاي شایانی کسب نمود وشاخه در بیشتر از پنجاه سال موفقیت     

در کشورهاي فرانسه و آمریکا و هلند و دانمارك و نروژ و غیره، ایجاد شد 

ي آن بسیاري از موارد موثقه ثبت و عرضه گردید  و به راستی که در کارنامه

مـا آرزو داشـتیم کـه    :  گویـد  مـی که دکتر علی الـوردي در مـوردي از آن          

اي از آن در عراق نیز تأسیس شود ودر سـرزمین عـراق بـسیاري از                  شاخه

اعمال خارقه را شاهد هستیم که فعالیتهاي مثبت فراوانـی را فـراهم کـرده               

تـوانیم   است و ما می خواهیم که براین نزاع نافرجام در مابین آنچه که مـی       

اي براي  محدودهمرز و ودروغ است تصدیقش کنیم و آنچه از آن که کذب 
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ــه    ــه مؤلف ــیم ک ــی آن ــداً در پ ــانهیم و ج ــشخیص آن بن ــی و   ت ــاي علم ه

ي   در مورد صحت اخباري که از مردم در باره؛اي را قرار دهیم محدودکننده

شود ویـا در مـورد غرایـب عـرّافین و             کرامات اولیاء و اهل عرفان نقل می      

  .ساحران و آنچه شبیه آن است

کنـیم تـا بـه     لت است که ما در این دو مورد جستجو مـی          به این ع  

هایی که شامل شأن بزرگی در تفکـر علمـی مـا     ي کمی از حقیقت    محدوده

  .باشد دست یابیم

 همانگونه –ي عمل بپوشاند     و آنچه که بتواند به تصورات ما جامه       

انقـالب علمـی و فکریـی اسـت کـه         به وجود آمـدن    –ره شد   شاا که قبالً 

ظر مادي منفرد در علوم را پاره کند همانگونه که در تجارب حجاب مورد ن

ایـم و همانگونـه کـه         شـاهد آن بـوده    ) موتویامـا (پزشک و روحانی ژاپنی     

اند و البته  هاي خارقه شنویم که خواهان موثق شدن این نشانه نداهایی را می  

به دست آوردن اخبار دقیق علمی در مورد آن و بلکه خواهـان بـه وجـود                

 در این مقامند و در این نداها دعوت به باز          ،راکزي علمی تخصصی  آمدن م 

رسد  هاي شفاء اعجازي به گوش می شدن مراکزي براي موثق ساختن نشانه

و آن دعوت بر تمرکز روشناییهاي علمـی در معجـزات شـفاء اعجـازي از         

خالل قیام براي موثق کردن و شمولیت کامل آن براي کلّ حـاالتی کـه در               

  .باشد  میبر آن منطبق است ،این وصف

افتـد کـه داراي        تنفیذ این امر مهم بر گردن علمایی می        و مسئولیت 

ي مورخین است تا بـه آنچـه    تخصصهاي گوناگونی هستند و مثالً بر عهده     

بـه آن پرداختنـد بپردازنـد     ) ظهـور اسـالم   (که مـورخین عـرب در اوایـل         
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ت آل و اهـل بیـت        و کرامـا   مورخینی که به تدوین معجزات رسول اهللا      

رضـوان اهللا  ( و اصـحاب ابـرار ایـشان     اطهار ایشان   

  .دست زدند) علیهم اجمعین

ي پزشک است این که به تدریس حالتهاي شفاء  و آنچه که بر عهده

 مفصل گونه و با تسجیل و نشان کردن دقیق و  ،اعجازي بپردازد و تدریسی   

  .حالتهاي آني  کامالً طبی براي کلیه

ي رجال دیـن در استـشهاد    و در اینجا بالطبع مسئولیتی که بر عهده    

و به شکل عمـومی آن       باشد آن است که به ارشاد کردن        به این کرامات می   

انـد، مـسئولیتهاي      بپردازند، و اگـر علمـاء داراي تخصـصهاي گونـه گونـه            

  .افتد می ]شان عهده[اي در این مجال به گردنشان  مختلفه

هاي شفابخـشی اعجـازي بـه آن          ي  اعتمادسازي در نشانه      لهو مسأ 

باشـد،   خـورد نمـی   ي ابتدایی به چشم مـی       سادگی و سهولتی که در مرحله     

باشد، یا  مخصوصاً هنگامی که هدف تصنیف کردن علمی و دقیقی از آن می

  .گذاریهاي دقیق طبی باشد حداقلّ منظور از آن دقت در نشانه

دقـت در ایـن نـشانه گـذاریها مطلقـاً            دنو  قطعاً شرط به جا آور      

گذارد و در امر مهم اعتمـاد         در این امر باقی نمی     مجالی براي سستی کردن   

سازي شفابخشی اعجازي این امکان وجود ندارد که به صورت فردي و یا             

ي افرادي که در   به وسیله شخصی معین به انجام آن اقدام کرد، یا به وسیله           

ردي به آن اقدام کنند و بنابر این این امـر مهـم و       اینجا و آنجا و به شکل ف      

اساسی شرطهایی براي تنفذي و تحکیم آن و به شکل سالم آن و از جهت               

  .دارد رسمی و مسئوالنه و با فراغت خاطر را واجب می
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هـایی   و نیز کسانی که در این جهـت رسـمی و مـسئوالنه سـازمان      

فـراد و اشـخاص صـاحب       پردازند بایـد از ا      تأسیس  کرده و به فعالیت می      

هـاي   هاي علمی متبعه و شناخته شده جهانی در این نشانه           درایت در روش  

  .شفا بخشی باشند

و جاي هیچ شکی نیست که بر این مؤسسات شناخته شده واجب            

 متعدده جـذب کننـد و نیـز    فرصتهاياست تا نخبگان و نوابغ علماء را در     

ه بـه زودي مـسئولیت   هاي طبی مختلفـه، زیـرا کـ    متخصصینی را در شاخه 

ي ایشان قرار  ي تقویمی طبی و شامل بر حالتهاي عرضه شده بر عهده            ارائه

گذاري دقیق از آنچـه کـه در حالتهـاي     و نشانهباید که مرزبندي گیرد و   می

یج شود ، تا موضوع به تدردیده تصنیف و تهیه موجود است شفاء اعجازي 

نیز و معلوماتی   . در آید لی  آن و به صورت تفصی    به سوي اعتمادبخشی، در     

 و در رابطه با اعتمادسازي ،ي آن است که مالحقات آن و آنچه که در حیطه

 مهم آن که اقدام بـه آن اعتمـاد سـازي            وطهاي شفاء اعجازي و خط      نشانه

  :دارد عبارتند از علمی دقیق براي این حالتها را واجب می

قبل از   ات آن  تشخیص طبی براي بیماري فرد یا در مورد مقدم         -1

ي علمی طبی و دقیقی همراه  شفاء به طوري که تشخیص مفصل و با صیغه  

باشد، و از قبل جهت طبی رسمی باشـد یـا طبیبـی رخـصت داده شـده و           

در صورت  (نیکوتر آن است که جمع آراء و اکثر آن از جانب طبیب باشد              

  ).امکان

  . تدوین دقیق براي تاریخهاي بعدي-2

  .تولّد شخص: أ
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  . ابتداي ظهور اعراض:ب

  .حالت بیماري) التی به حالتیحاز (مراحل اساسی در تطور : ت

که شخص به   ) استفاده از داروها  (مراحل مداواي طبی تقلیدي     : ث

  .آن پرداخته است

  .ابتداي شفاي اعجازي و مراحل آن: ج

حالت صحت و سالمتی عمومی در شخص و مجموعه عواملی          -3

ماري اثرگذار بوده باشد، جداي از حالتهاي  که ممکن است بر حالت بی     

  .سلبی یا ایجابی آن

هاي آزمایشگاهی، و بالذات تحلیلهـایی بـراي      تقریرها و تحلیل   -4

، بـه  ) biopsyخزعات (شود هایی که از نسوجهاي زنده گرفته می     نمونه

ي  ي اشعه عالوه

از کسانی  تقویم در صورت امکان این( تقویمی از جانب طبیب -5

، کـه در آن  )که بر حالت مرضی در شخص اشراف دارنـد تهیـه شـود            

حالت شفا توصیف شده باشد، جداي از اینکه شفا به تدریج یا ناگهانی 

  .رخ داده باشد

 توصیف در مورد آنچـه کـه بیمـار در مـداواي طبـی تقلیـدي                 -6

ر وقـت  د) اگـر بتوانـد  (با آن رو به رو شده اسـت  ) استفاده از داروها (

  ).در صورتی که به مرور بوده باشد(اتفاق افتادن شفاء خارقه 

در موضـعی   ) فتوگرافی و ویدیویی  ( منبع مورد تأیید  تصویري       -7

از جسم که اتفاق شفاء اعجازي در آن رخ نموده است هنگامی کـه در      

و در اینجا آنچه که جداً مهم اسـت بـه      . عضوهاي خارجی جسم باشد   
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یا فیلمی از گذشته که بیانگر قسمت آسیب دیده        دست آمدن تصویري    

  .باشد جازي است میعبیمار قبل از حدوث شفاء ا

 زیر نظر گرفتن فرد مورد شفا در شفا اعجازي بـراي مـدتی از               -8

زمان، با توجه به نوع اصابت رسیده یا نوع بیماري و به مقصود تثبیت              

  .از بین رفتن نهایی مرض و تضمین عدم معاودت آن

 توصیف ظرفیت ها و کیفیتی که شـفاء اعجـازي در آن اتفـاق               -9

افتاده، و این البته جداي از توصیف آن در مکانهاي مقدسه اسـت ، یـا        

توصیف آن در ممارست و تمرین دینی که مـسبب شـفا بـوده اسـت،                

و چـه نیکوسـت     . یاغیر از اینها از تفصیالتی که در این ارتبـاط اسـت           

ـ       تعـداد شـمارش   تدوین توصیفات بزرگی از       و دهوهـاي ممکـن در شُ

گـذاري   ي این حاالت و در جهت ضمانت براي تسجیل و نشانه          معاینه

  .دقیق و بیشتري از تفصیالت آن

گذاري دقیق در رأي شخصی بیمار و در حول حالتهـاي    نشانه -10

بیماریش و انطباعات و نقشهایی از حالتهاي شفاء اعجازي کـه شـاهد              

ینجا آنچه که افضل است ترك کـردن آزادي رأي     و در ا  . آن بوده است  

آن معتقد اسـت و در       به شخصی فرددر ذکر کردن از آنچه که خودش       

  .ارتباط با موضوع شفاي او

 به خصوص در حاالت شفاء اعجازي کـه قـبالً اتفـاق افتـاده         -11

و در صورت امکان اقدام به اعتمادسـازي و  ) قبل از انشاء مرکز توثیق   (

یابنـد، تـا    ی کـه مـی  یگذاري کردن دقیق از حالتهـا  نهگسترش آن و نشا  

باعثی باشد در جهت مورد وثوق و اعتماد قرار گرفتن آن و قادر شدن              
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ي سـالم      آنچه را که از گستره     تا ]هاي اطمینانی   محل[برحصول وثائقی   

  .طلبد را تضمین کند مذکوره فوق می

قـرار  گـواهی   توثیـق ویـدیویی در جهـت مـورد         تالش براي  -12

شودو بـه   که در ابتدا از شخص و نفس او شروع می هایی    معاینهگرفتن  

  .رسدو در انتهاء به شاهدهاي دیگر مرور به اطباء می

مـورد  ي حالتهاي     داخل کردن معلوماتی که اختصاص به کلیه       -13

ي تحلیل معلومات کامپیوتري قرار دارد، تا محلـی        که در منظومه  بحث  

بیانات قابل بررسـی آنهـا و در حـول          براي بحث کنندگان و استخراج      

  .محور حالتهاي شفاء اعجازي باشد

بــا متــصدیان امــور امــاکن )و ارتبــاط(ي اتــصال  ادامــهاقامـۀ   -14

هاي شفاي اعجازي تکرار شده اسـت،    اي که در آن اماکن نشانه       مقدسه

اماکن پاکی مثل مزارها ومقامات و زوایـا و تکایـا، و ایـن بـه مقـصود          

لتهاي آن و در اسرع وقت و در اقدام علمی الزمـه            کشف علمی در حا   

  . باید باشدجهت اعتمادسازي

 در جهـت مـسئولیتهاي      هـایی   اعالمیـه پخش و دادن     اقدام به    -15

ناشی از این اعتمادسازیها و  واجبات واهداف آن، و تشجیع اشخاصی            

، براي اتصال صاحب آن هستنداند یا  مند گشته که از شفاء اعجازي بهره

  .جهت موثّقه و کشف حالتها و جلب اعتماد براي آندر 

هاي صریحی در نوع معلوماتی است که واجب  و بالتأکید این نظریه

دارد تا از اینجا سعی کرده شود براي جهت دهـی اعتمادسـازي در                می

  .رسیدن به آن و با کیفیت مطلوب آن
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 گـردد وضع  آن) محکم کردن(اگر معیارهاي جلب اعتماد و تقویم   

هاي کوتاه و ساده گره خـورده   ن امري است که با کثیري از این لحظه   آ

و این امري اسـت کـه اهـم واجبـات در جهـت اعتمـادانگیزي                . است

ظـروف  از حـاالت    باشد، و مثالً ، از امور بدیهی اینکه هـر حالـت               می

طلبد پس باید اعتمـاد سـازي در آن بـه صـورتی      خاص خودش را می   

    و به دنبال آن، روشی     . ن و مشخص آن باشد    استثنائی و در جوانب معی

د که روشی نـرم و دل انگیـز و          یابرود    که براي اعتمادسازي به کار می     

ي تعامل با حالت اعتمادسازي در        کافی و جامع باشد، تا تضمین کننده      

تـر   در کجا ضروري  که  و از این حیث نیز      باشد  آن و به شکل استثنائی      

  .است

برداري کرد تأسیس مراکـز   ید از آن پرده  و از اموري که به زودي با      

 ،اي است که حالتهاي شـفائی اعجازگونـه را          اعتمادسازي شناخته شده  

کند را، بررسی آنطوري که قسمت اعظمی از مردم از آن شناخت دارند 

 در جهـت جلـب      ،رود  همچنانکه علوم دقیقی که به زودي انتظـار مـی         

روشـنایی  [دي نیـز انـوار       گردد بـه زو    اقامهاعتماد از جانب این مراکز      

  .ها تمرکز و گسترش یابد آن در جهت تفاصیل این نشانه ]بخش
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  :مبحث دوم

  واي بیماریهاي نفسیدام کسنزان و

با نفس و مباحث نفسی در طریقت مکانی متمـایز و، بـه            در رابطه   

خصوص وجود دارد زیرا که نفس در نـزد اهـل طریقـت حجـاب و،                

که انسان را از ارتباط یا اتصال به عالم روحی باز           اي است     ي اولیه   پرده

دارد، و نفس ذاتاً حجابی است که امکـان خـارج گردیـدن یـا دور                  می

شدن از آن براي متحقق گشتن آن اتصال وجود ندارد، یعنی رسیدن به           

پس نفـس در نـزد اهـل    . پذیر نیست مگر از خالل آن      آن ارتباط امکان  

ه در میـان عـالم مـادي و غیـر مـادي      ي اولی تصوف و عرفان جداکننده 

اي زنده و فعال اسـت کـه مقابلـه بـا آن معاملـۀ            است، و آن جداکننده   

انـد تـا    طلبد که اهل تصوف آن معامله را مجاهده نامیـده       خاصی را می  

اي که در     براي اهل تصوف بعد از جهاد با نفس امکان انتقال به مرحله           

حـضرت شـیخ محمـد      و بـه ایـن جهـت        . آیـد فـراهم آیـد       ادامه مـی  

کند که نفس  نفس انسانی را اینگونه وصف می) قدس اهللا سره(کسنزانی

محلی و مکانی براي مبارزه اسـت کـه اهـل طریقـت در آن خـوض                 «

روند خواه پیروز میدان باشند یا شکست خوردة آن و  کنند و فرو می می

ن هجوم برنده به سوي آن و گریزنده و تغییر موضع داده از آن، و به ای      
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گر است، که در آن تقوي و فجور وجود دارد و             دلیل نفس رفیقی حیله   

   .1»نفس مفتاح نجات و هالکت است

انگیـز کـه    و اما خوارق طب اهل تصوف و شفاء خارقه و شـگفت       

طریقت کسنزانیه آن را بنیان نهاده به راستی کـه بـه شـکلی واضـح و                  

اریهـاي  آشکار در فعالیتهاي ضـرب و خـوزنی و در شـفاء بعـضی بیم         

اي کـه    هاي امروزه   طبق مقیاس (جسمی خطرناك یا حتی ممتنع العالج       

، بروز و نمود پیدا کـرده اسـت، و شـکی      )طب کالسیکی به آن رسیده    

نیست که چرخش و دور این قـدرت شـفابخش در مجـاالت و تـوان                

نفسی ممکن است که شاملتر و وسیعتر از اینها باشد، و این بـدانجهت          

در مجال توان نفسی به عـالم روحـی نزدیکتـر از آن      است که بیماریها    

  .هستند تا به عالم مادي

و قبل از پرداختن به تفاصیل بیماریهاي نفسی و نیز شفابخش اهل            

تصوف و عرفان، الزم است که بین دو نوع از بیماریهاي نفسی تفاوت             

  : قائل شویم

اي در طـب نفـسی هـستند مثـل       که بیماري شناخته شده:نوع اول 

سردگی و ناآرامی و پریشانی و غلبۀ وسواس و غیر اینها، کـه اغلـب             اف

اجتمـاعی یـا فکـري یـا        (در نتیجۀ تأثیرات خارجی و در موضـوعات         

  .باشد می) اعتقادات موروثی و غیر آن
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 بیماریهایی که تعلق به صفات نفس و، شـهوات آن دارد            :نوع دوم 

ا اغلـب منـشأ   مثل مرض بخل و حسد و نفاق و غیر آن و، این بیماریه 

  .گیرند ذاتی دارند که از طبیعت نفس و ذات آن سرچشمه می

نوع دوم از بیماریها ) درمان(اي شایع شده که اهل تصوف در  نظریه

تبحر و تخصص دارند، و لیکن، این موضـوع بـه غیـر از نـوع اول از                  

بیماریهاست، و این در حالی است که شمولیت قدرت روحی در طب             

همـانطور کـه سـابقاً      . آن حد و مرزي وجود ندارد     خارقۀ صوفی براي    

طلـب  [ زیرا که قدرت شفابخشی آن در اسـتمداد گـرفتن           –اشاره شد   

  1.گردد سبحانه و تعالی ایجاد می) حقّ( از مصدر مطلق ]یاري

قبل از آنکه به تفاصیل بیماریهاي شناخته شده در نزد علماء نفـس     

رهـایی داشـته باشـیم کـه در     بپردازیم بر ما الزم است تا اشاره بـه معیا    

گردد، و این جدا  خالل آن شناخت سالمیت و بیماري نفسی مقدور می

  .است از نظر ب نفسی یا فکر دینی یا بر مستوي طب صوفی

  

  معیارهاي سالمت و بیماري نفسی

در اینجا تشابه بزرگی در بین سالمتی نفسی و سالمتی جـسمی از             

ـ      ن دو از جهـت دیگـري وجـود    جهتی و اختالف بزرگی نیز در بین ای

دارد، و اما وجه تشابه که شامل هر دو اسـت یعنـی وجـود حـالتی از                  
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پردازیم در میان آنچه که به بحث از نوع دوم نیز در فقره بعدي که  و به زودي در این فقره به بیماریهاي نوع اول می.  

 .متصل با آن است خواهیم پرداخت
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تعادل و توازن در بین قوا که مقتضی آن است تا فدر با نشاط و زنـده                  

دلی به زندگی فردي و اجتماعیش و به شکلی طبیعی و بـه دور از درد    

  .جسمی یا دگرگونی نفسی بپردازد

در اینجا معیار سالمتی جسمی، به : ین این کهاما وجه اختالف و تبا

گـردد و، در ایـن مـورد     عنوان معیاري کلی شناخته شده محسوب مـی      

اختالفی نیست، مگر که امر در بیماري نفسی فـرق دارد، و تـا امـروزه     

اي براي سالمتی و بیماري نفسی در نزد علماء نفس و       معیار و شاخصه  

اه عرف اجتماعی و نیز در آنچه از نمود پیدا نکرده و، همچنین از دیدگ  

  .قوانین و مقررات اخالقی و دینی که شامل آن گردد

و در رویارویی با موضوع قطعـاً شـناخت و معرفـت پیـدا کـردن                 

اي قرار دهد، الزم است، و        معیاري که سالمتی نفسی را، در چهارچوبه      

نیز بیماري نفسی و فرق میان بیماري نفسی و بحـران نفـسی، و میـان                

از دیدگاه صوفی، سـالمتی و بیمـاري        . یماري نفسی و بیماري اخالق    ب

آید که غیر از آنچه اسـت     دیگر به دست می    ]شرایطی[نفسی از طابعی    

کنند  که در نزد علماء نفس موجود است کسانی که بر این قول تکیه می

که توافق همراه محیط اجتماعی معیار سالمتی نفسی است و اگر فرد از 

 این همراهی و انسجام در بین خودش و پیرامونش باز ماند          اقامه کردن 

  1.توان به او گفت که سالمتی نفسی او دچار ضعف و ناتوانی است می
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کنـد امـا آن بـر     و به رغم اینکه این معیار در اکثر موارد صدق مـی     

اساسی معقول و منطقی اقامه نگردیده زیرا که امکان دارد عدم توافق به 

گردد نه به فرد، و عدم توافق انبیـاء و مـصلحین در   انحراف مجتمع بر    

تواند  همراهی با اقوام و اجتماعشان، پس کل موردي از عدم توافق نمی 

  .باعث آن باشد که فرد را مورد مالمت قرار داد یا او را مریض دانست

و اما در گسترة تفکر اسالمی و از دیدگاه فالسفۀ اخالق، سـالمتی             

 تعادل در میان سایر قـوا و دوافـع جـسمی و    نفسی در وجود حالتی از 

شود حد وسـطی در   نفسی و روحی است، و آنچه که از آن حاصل می      

در ابعـاد مختلفـۀ وجـود    ) تنـد روي و کنـد روي   (بین افراط و تفریط     

انسانی است، و بیماري نفسی به عکس آن اسـت، یعنـی عـدم وجـود           

  1.ضبیه و عقلیههاي قواي شهویه و غ تعادل و توازن در میان خواسته

توان به سهولت فهمید که این تقـسیم بنـدي بـر              و در این رأي می    

گرفته از فلسفۀ یونانی است، و از زاویه و دید قرآنی این تقسیم عقلـی     

شود، بلکـه   مورد ایراد است و به این بدیهی است، و به اینجا ختم نمی         

 و روحی   با مورد توجه قرار دادن و دقت نظر عمومی در ابعاد اخالقی           

انسانی همراه با اشتراك آن در محوریـت تـوازن و اعتـدال بـه دسـت                 

بلکه بـا  . گردد آید، و آن مقید در تقسیم بندي چهارگانۀ مذکور نمی           می

هاسـت، مـثالً آیـا        یابیم که اخالق جداي از این       دقت نظر در آن در می     

ینکه توان بیماریی نفسی به حساب آورد، به اضافۀ ا جهل و نادانی را می
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غیر ممکن است که این معیار را مقیاسی براي کل حـاالت قـرار داد و            

کجاست حد وسط در بین صدق و کذب، امانت و خیانـت، طاعـت و     

  ؟...معصیت

اند نیاز نفسی شدیدي  اکثریت کسانی که دچار بیمارهاي نفسی شده

اند   را، براي سلوك کردن در راه معینی را در وجود خود احساس کرده            

 که امري فرض شده بر ایشان است، پس آن کـسی کـه دچـار      و گویی 

افــسردگی مــزمن شــده و کــسی کــه راحتــی و آســایش خــود را در  

یابد، معنـی نـدارد کـه بـه او          گیري و فراموشی و گریز از آن می         گوشه

بر تو باد رعایت کردن حد وسط در بین افراط و تفریط در کل       : بگویی

فسی او با انـسانی دیگـر تفـاوت         نیاز ن : اشکال سلوك کردنت، زیرا که    

  .دارد

و اما اهل تصوف اعتقاد دارند که علت بیماریهاي نفسی، در وجود        

» انـا «نفس اماره و، سیطرة آن بر فکر و قلب انسان است، بلکـه کلمـۀ             

اي از مراحل حیات انسانی بیماري عینی است و، آن  فقط من در مرحله

 و راه بـه دسـت آوردن        مصداقی بارز و حقیقی براي نفس اماره است،       

سالمتی نفسی منحصر در عدم اطاعت از آن و، عدم تبعیت از اوامر آن     

  .است

سالمتی نفسی در نزد ایـشان در حالـت اعتـدال میـان سـه ارکـان                

اهللا، نفس، اجتماع است، و هنگامی که فرد تـوان  : شود و ان   خالصه می 

د پـس او    و استطاعت ارضاء نسبی براي کل هر سه مورد را داشته باش           

  .انسانی طبیعی و سالم است، و گرنه غیر این است
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هاي اهل تصوف در مجال معامله با         و امکان پذیر است کل توصیه     

ایشان انـسان را بـه سـوي    : نفس و اصالح آن در این خالصه گردد که    

هاي معنوي و میل کـردن بـه خیرخـواهی در          تقویت در مقابله با دافعه    

خواننـد تـا تعـادل نفـسی مطلـوب           اعماق وجدان و روحش فـرا مـی       

  .براي شخصیتش تحقق پیدا کند» استقامت«

  

  هایی از بیمایهاي نفسی امروزه نمونه

پـردازیم   و هنگامی که به تعدادي از بیماریهاي نفـسی امـروزه مـی            

هـاي حیـات    یابیم که آن موضـوعی فراتـر از از دوره        خیلی زود در می   

هـا    در بین دسته  ) ریخ بشري تا(هاي    اجتماعی است در بسیاري از میانه     

: گروههاي عالم موجود بوده است و از جمله بیماریهـاي امـروزه مثـل        

) مجهول(گی، اضطراب، ناامیدي، غلبۀ وسواس، ترس از بیماري       افسرد

باشند و در این  زدگی و غیر آن می      حس شیطانی، سحر، حسد، و چشم     

یهـا و رأي و  هایی از آن بیمار مبحث گفتارهاي مختصري در بارة نمونه    

  .آید نظر کلی طب نفسی و طب صوفی در مورد مداواي آن می

  

  )قلق(بیماري پریشانی و ناآرامی : اول

این بمیـاري انفعـال معینـی دارد، و آن حـالتی آگاهانـه همـراه بـا              

تغییرات فیزیولوژي داخلـی، کـه حرکتهـاي خـارجی نیـز از آن پدیـد        
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در انتظـار خطـري     آید، و موضوع آن ترس از چیـزي مجهـول یـا               می

  1.باشد ناشناخته ماندن می

و براي این بیماري انفعاالت دیگـري نیـز وجـود دارد، کـه داراي               

هاي طبیعی و مرضی است، نوع مرضی آن غیر طبیعی است زیرا              درجه

گردد، و انفعاالت آن غیـر قابـل پـیش           بدون سبب بر شخص چیره می     

  .بینی است

  :تب استو عوارض جسمی چندي بر این یماري متر

افتـد    ضعف عمومی و عجز و ناتوانی تا حدي که انسان فرد مـی    -

  ).به دلیل سستی و ضعف اعصاب(

  . سردرد و سرگیجه و عدم شعور به توازن-

  . اضطراب در عملیات حیاتی جسمی مثل عمل هاضمه-

 اضطراب در خواب و نبض و تنفس و اختالل تـوازن عـصبی و            -

  .هرمونی و خونی

و نعـره   ) بـا اضـطراب و نـاآرامی      ( مثل لرزش     اضطراب حرکتی  -

  .کشیدن و آه و ناله کردن

کـم  (مثـل بیمـاري مـستی    )  جـسدي  –نفـسی   ( بیماري نفسدیه    -

  ).هوشی

  . فقدان اشتهاء و کمبود وزن-

  .پردازیم و در اینجا به قسمتهایی از عوارض نفسی می
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  .هابب عصبانیت و دگرگونی و هیجان با کمترین س-

  .و آنچه که همراه آن است از رعب و وحشتخودي   ترس بی-

  . گریز زدن و فراموشی و مشکل بودن تمرکز حواس-

  . سوء توافق رفتاري و عقلی-

در طب نفسی مداواي آن از تحلیل کردن اسـباب و عللـی کـه در                

پیش روي شخص است و، توجه نمودن به افکار زیربنایی که بتوان بـا          

ناشـی از آن  ) قلق(آرامی و پریشانی آن اسباب بیماري را دفع کرد و؛ نا   

اولین راهی که مداوا کننـده آن را اقامـه       . کند  را تخفیف داد تجاوز نمی    

اي همراه بـا مـریض اسـت تـا        دارد پرداختن به عالقۀ ایجاب کننده       می

 او بـرایش    ]رفتـاري غیـر منطقـی     [تفسیري بـراي نفـس او و مـشاکل          

  .زدپذیر گردد، و سپس به اسباب قلق بپردا امکان

یماري نفسی و بحران و اضـطراب       بارائۀ مشورت براي    : و راه دوم  

آن است، و در اینجا مداوا کننده ناچـار اسـت روشـی را در تفـسیر و                  

توضیح عوارض بیماري قلق در پیش گیرد که امري مباح براي بیماري            

معنوي یا وجودي باشـد مثـل سـؤال       ) ناآرامی(و اگر سبب قلق     . است

ت و بازگشت انسان بعد از مرگ و حکمت خلـق           نمودن از غایت حیا   

افکـاري امیـدبخش و    ) و تلقین ( باید بر فهماندن     وامخلوقات، پس مدا  

و اگر سبب قلق و نـاآرامی مرکزیتـی         . تفأل به خیر و غیره مبتنی گردد      

هاي معنوي و یا چگونگی اختیار کردن آنچـه بـین          میان مبارزه با دافعه   

ماند، مثل گزینش      دو اختیار در شک می     دو مورد باشد که غالباً در بین      

ــا دو خطیــب، کــه در ایــن صــورت     بــین دو شــغل یــا دو دوســت ی
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باید معیارهاي مورد قبول را براي این شخص بیان کرد تـا او خـودش               

یکی را، ترجیح و اختیار کند، و البته بـا اسـتناد بـه نظریـات معـین و                    

  .مشخص

هـا    بعـضی موفقیـت  و در واقع این نوع مداواهاي نفسی اگر چه به 

و [رســد و در بعـضی از حالتهــا، امــا آن موفقیـت مقطعــی اســت    مـی 

، زیرا انسانی که به این نـوع از قلـق و نـاآرامی              ]تواند دائمی باشد    نمی

دهـد   گردد در تفاعل با افکاري که مداوا کننده به او ارائه مـی              دچار می 

د خلـل و    و در نظـر مـا ایجـا       . کند   او، فروکش نمی   ]عمیق[احساسات  

گردد که با نفس مریض       سستی در این مداوا به ظن معالج نفسی بر می         

در تعامل است، و در حقیقت که او بـا عقـل و افکـار مـریض تعامـل              

پردازد و از     گر به معالجۀ نفس بیمار می       کند، به این معنی که معالجه       می

خالل درهاي عقـل او و بـه واسـطۀ افکـار پیـشنهادي آن را صـورت                  

  دهد می

گذارد هنگامی کـه فـرد        عقل انسانی بعضی تأثیراتی را بر نفس می       

تـوان تسلـسل منطقـی        داراي تفکراتی منطقی باشد و لکن چگونه مـی        

و تقلبات آن و قلق     ) عمیق(دار را در رویارویی با هواجس نفسی          ریشه

  ؟...و ناآرامیش ایجاد کرد

ل هواجس نفسی به وسیلۀ پیشنهاد معالج در فراموش کردن تسلـس          

کند زیرا بیمار نفـسش را       فکري که بیمار به آن مبتالست، فروکش نمی       

در دور جدیـدي از افکــاري کــه در حــول وجــود و حیــات و اســرار  

یابد و اما از جهت ثـانوي پـس           آفرینش و هدف غایی آن است در می       
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اگر قدرت فهم بیمار در تشخیص بعضی از معیارهایی را کـه انتخـاب              

چار افتادگی و ضعف شود و نیز در رویارو        کردن بر اساس آن است، د     

شدن با این اختیار و گزینشی که مداوا کننده در ضمن قواعدي کـه آن       

دهد؛ و اینجاست که بیمار خود را در قلق و ناآرامی      را برایش شرح می   

یابد آیا باید به مداواگري دیگر پناه ببرد تـا در ایـن مـسأله     جدیدي می 

ش دهـد یـا کوشـش و اجتهـاد کنـد و      معیارهایی دیگري بـه او آمـوز    

  ؟...اقرار

یابی، که بتواند از محوطۀ عقل فراتر    اي را نمی    اي یا طریقه    و وسیله 

) راهنمـا (رود تا نفس را مخاطب سـاخته و، آن را بـه شـکلی مباشـر                 

تکیـه  ) و عملـی (زیرا آن بر ایمانی آلیه  » طب صوفی «معالجه کند مگر    

صل به نفس را بسوزاند، و تـا        دارد که قادر است کل حجاب فکري مت       

باطن نفس انسانی را منور سازد، و این منور شـدن حقـایق روحـی را                

کند، و براي کل سؤالها و خـواطري کـه در نهـاد            براي نفس کشف می   

بیمار است جوابهاي شفابخشی به همراه دارد، و هنگامی که نفـس بـه              

 شده و   )نهادینه(جوابهاي شفابخش رسید، پس به زودي در عقل ثبت          

گـردد، و بـر علـوم و معـارفی اطـالع              جایگزین خواطر و وساوس می    

باشد اهل  گردد که از ملکوت آسمانها و زمین می یابد و شاهد آن می می

 و آنچه از بیماري قلق و ناآرامی کـه بـر     –طریقت عالج این مسئله را      

 در سیر و سلوك کردن در مـنهج و روشـی روحـی    –آن مترتب است    

تلقـی  ) از خدا(رساند که آن را لدونی       بنده را به اهلیتی می     دانند که   می
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رسد کـه در   کنند، و این همان روش و منهجی است که به یقینی می   می

  .قول اهللا سبحانه و تعالی به آن اشاره شده است

                      

       1  

که معرفی شد متصل گـردد  اي    در نظر ما زمانی انسان به این مرتبه       

به زودي با حواس قلبش شاهد آنچه خواهد بود که قادر نخواهد بـود              

آن را با ادراك عقلی و قوت فکریش دریابد، و هنگامی که نفس بـا آن      

مشاهدات اطمینان یافت و در درونـش مـستقر و نهادینـه شـد قلـق و           

به هر حال . کند رود و جاي آن را امنیت و اطمینان پر می    آرامی او می  نا

اختیار از او مفقود شده و، به سـبب  ) اراده و(ذات و شخصی که معیار     

خوف از مجهولی نامشخص در آینده او را سرگشته و حیران کـرده و،          

این نوع از بیماري در نقطه نظر طب صوفی، هنگامی که فرد بیمار بـر               

تقوایی که طریقت آن را ارائه کرده       ) یعنی آن (وي حرکت کند    منهج تق 

و بر ذکر اهللا تعالی بنیـان نهـاده شـده                       

               2     پس هر کسی که

ـ   قلبش به این مرتبه برسد، خوفی بر او نمی         د و، از بیمـاري قلـق و        مان

پریـشانی و نــاآرامی و از حیــرت و ســرگردانی دچــار حــزن و غــصه  

                                                
1

  .75: االنعام.  

2
  .28: الرعد.  
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گیرد و همت  گردد، زیرا نور ذکر به زودي در ذات نفسش قرار می        نمی

نزدیکی بـه آنچـه مـراد حـق     ) قرب و(و عزیمت فرد در اختیار کردن      

  .گیرد تعالی است قرار می

را بدهد که در میان نیکـی  رسیدن به حالتی که به انسان این امکان        

کند   و در میان آنچه که اختیار می      ) فاروق گردد (و گناه فرق قایل شود      

کند به شکل عام آن، در نظـر اهـل طریقـت مگـر بـه             و آنچه ترك می   

وسیله سیر و سلوك کردن بر خطوات گوناگون در روش و منهج تقوي 

کـه باعـث   گردد و به زودي به بیان آنچه  حاصل نمی ) و ترس از خدا   (

  پردازیم ان شاءاهللا تعالی  وضوح بیشتر در قالبی وسیعتر گردد می

  

  گري و ناامیدي بیماري بیهوده: دوم

آیـد و بـا شـکایت از        اکثر این بیماري در سنین کهولت پـیش مـی         

اضطراب نفسی عمیق فرد بیمار، همراه است که، با تفکر در مورد مردن 

که همراه با نشاط و با حب و و احساس بیهودگی و ناامیدي از زندگی  

علمـاء  . کنـد  دوستی و احترام و پر بها، در نظر دیگران باشد بـروز مـی   

ها؛ در فراموش کردن  نفس، براي این بیماري به غیر از بعضی از توصیه   

مشکل و تغافل کردن از حقیقت آن و از خالل کهنه شدن آن به نحوي  

ن به خوش گذرانی و و خود را مشغول ساخت) و به مرور زمان(طبیعی 

و واضح اسـت    . اي دیگر ندارند    همنشینی با دوستان و امثال آن توصیه      

ها و اضطراب     ها باعث مداوا براي حالت افسردگی       که امثال این توصیه   
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گردد و، در حالی که بیمار بـر لبـۀ    نفسی که فرد با آن درگیر است نمی    

  .پیري و مرگ قرار دارد

 این حالـت بـه قاعـدة معـروف و     و اما مداواي نفسی صوفی براي    

» به سر خلود انسانی«گردد،  حقی که سر حیات ابدي در آن است بر می

آن را اینگونه وصف ) قدس اهللا سره(حضرت شیخ محمد کسنزانی : که

و ) شهادت(کند، سري است که امکان دست یابی انسان را به مرتبه       می

و، . نـد ک متحقق شدن بـه خـصایص روحـی آن را بـرایش فـراهم مـی         

) قـدس اهللا سـره  (حقیقت این مرتبه همچنان که شیخ محمد کـسنزانی    

توانـد بـه     است که با آن انسان مـی      ) روحانی، معنوي (گویند حالتی     می

را ببیند و با آن تعامل کند و گویی که در آن ) قیامت(رأي العین آخرت 

رود، پـس   رو به زوال مـی  ) فانی و گذرا  (بیند حیات دنیوي      است و می  

گامی که براي انسان آنگونه یقینی حاصل شد که زندگی دیگر هست هن

گردد و، هنگـامی کـه بـا          شود و نه فانی می      که آن حیات نه معدوم می     

هاي اهللا تعالی به بندگان متقینش؛  چشمان قلبش شاهد بر آنچه از وعده      

ترسـد،   گردد، در این وقت است که دیگر از مرگ نمی       از نعیم مقیم می   

 اعتقاد ندارد که مرگ کابوسی وحشتناك است و تمام وجود   بلکه اصالً 

مرگ انتقال کردن از حیـاتی بـه حیـات        دهد که     و حواسش گواهی می   

 العینـی  طرفـۀ اي میان او و مرگ مگـر بـه انـدازة     دیگر است، و فاصله  

وجود ندارد، و چه بسا که با شنیدن کلمه مرگ گشاده خـاطر شـده و                

تواند زیباتر و با کمالتر   چه چیزي می  گردد، پس   مشتاق به سوي آن می    
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باشد از رفاقت کردن با ارواح انبیاء و صدیقین و شهداء و صـالحین و               

  . اهللا سبحانه و تعالی1در نزد

بخشد تا اینکه او بـه        چیزي به بنده نمی   ) پاك(رویاها و حسها    این  

انـد   شهادت رسیده باشد و ایشان که حائز ایـن مرتبـه         ) روحانی(مرتبه  

کننـد، بـا ذکـر کـردن و          نیند که با نفسهایشان در راه اهللا جهاد مـی         کسا

اطاعت از حق و تطبیق نمودن خود با منهج و روش روحـی کامـل، و             

به این جهت اهل طریقت درمـان ایـن حالتهـاي بیمـاري را در نتیجـۀ           

  .دانند نه تأثیر اقوال رسیدن به حقایق احوال می

  

  ) اثر گناه در قلب(ور به اثم اضطرابات نفسی که در نتیجۀ شع: سوم

شعور به اثم و معصیت در نتیجـۀ بعـضی از سـلوکیات سـلبیه در                

گردد، و این شعور از عقیده یا از ایمان شـخص        زندگی فرد حاصل می   

گیرد، بلکه آن صداي ضمیر اخالقی در        به قضایاي دینی سرچشمه نمی    

یاي دینی  باطن انسان است، و این احساس مستقل از ایمان فرد به قضا           

ها خیلی عظیم اسـت پـس         است، و این احساس به گناه در نزد بعضی        

آورد، و مداوا و عالج      خوف و اضطراب را در ذات انسان به وجود می         

طب نفسی براي این حاالت امري واضح است زیرا آن در دایرة نسیان             

                                                
1

خواهد، و آن در  مصطلحی است که صوفی از آن وصل روحی به سوي مرتبۀ حضرت الهیه را می        ): در نزد (عندیه  .  

نزد شیخ ابن عربی ظرف سومی است که زمانی و مکانی نیست برزخی است، نگاه کن بـه موسـوعۀ الکـسنزان فیمـا                     

  .320 صفحۀ 16اصطلح علیه اهل التصوف و العرفان جلد 
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جـواب   زند، امري که در اعظم حالتهاي این بیماري بی  و تغافل دور می   

  .است) صلحا بی(

اما در طب صوفی عالج آن کامالً بالعکس است، زیـرا کـه عـالج               

گردد اساسی براي خالصی از آثار      اخذ می ) توبه(اهل تصوف از قاعدة     

این گناهها، و مقصود از توبه و آنگونه که حضرت شیخ محمد کسنزان  

آن رجوع به سـوي اهللا   : فرمایند  آن را بیان کرده که می     ) قدس اهللا سره  (

  :کنیم ، از اموري که بیان میاست

 اعتراف به گناه یا اثم یا تقصیر، یعنی مواجهه با نفس و خطاي :اوالً

  .آن نه فراموش کردن یا غفلت از آن

یـا  ) برداشـتن ( تالش براي تغییر کردن آن خطا یـا تعـویض            :دوماً

  .اصالح آن

  . عزم اکید و قاطع بر عدم عودت به مثل آن:سوماً 

ینکه نادم و پشیمان از گناه مثل آن کسی است که      یقین به ا   :چهارم

  .گناهی نکرده است

و به عبارتی دیگر، این مرحله عملی به طور موثق بر نفس او و بر               

در مواجه شـدن بـا خطـا و    ) قاطع) (مثبت و سالم کننده(قدرت او اثر  

  .براي اصالح آن بگذارد

ن و براي اینکه شخص به این قدرت دست یابـد احتیـاج بـه تکـا               

روحی خاصی دارد که بر نقاط ضعف نفسیش فایق آید و عزیمت براي 

انجام آن را در وجودش نابود گردانـد، همچنـان او احتیـاج بـه روش                
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تخصصی از ذکرو استغفار دارد تا از آن براي در امان ماندن و عزیمت              

به آن مدد و کمک بگیرد، و این امور و آنچه که به دنبـال آن اسـت و                  

ها همه راه و روشها و مناهج طب صوفی به شـکل دقیـق و   بیشتر از این 

  .گردد مفصل آن شامل آن می

  

  .امراضی است که مسبب آن قانون است: چهارم

فراوانی با منشاء اجتمـاعی وجـود دارنـد، کـه       در اینجا بیماریهایی    

اجتماع و قانون و حکومت ظالم بر فـراز آن قـرار دارد، و بیماریهـایی            

طـوري  (یابد که حالت و شـأن آن          ل پرورش می  نفسی که از این مدخ    

گـردد تـا فـرد در     شود و موجـب مـی   باعث تحریف فرد می ) است که 

سلوك اجتماعیش از موقع عداوت به مجتمع و قانون و نظام اخالقـی             

یابد که او  را نمی) ملجأ و پناهگاهی(حرکت کند، و در ادامۀ آن چیزي     

حالت نفسیش بـر حـذر   را از ارتکاب جرایم مختلقه؛ بر حسب شدت    

گیرد که فرقی  در حقیقت این مرض طوري در درون فرد جاي می. دارد

یابد، و این شدت انکار او بـه خـاطر    را در بین اصالح و افساد در نمی       

اجتمـاعی اسـت، و او در   در معرض قرار گرفتن او در مواجهه با فساد  

 ظـن   شدیدتر است، و در   ) حرکتش(راهی به حرکت پرداخته که فساد       

برد که با کارش به اصالح کردن پرداخته و، با اسـتناد   خودش گمان می 

با شدت و زورگـویی و افـساد   ) افساد الفساد اصالح  : (به این قاعده که   

توانیم که این شخص را  با فساد برخورد کردن اصالح است و، و ما می       
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کند اما نیت رسیدن  به کسی تشبیه کنیم که، در جهت غرب حرکت می      

رق را دارد و؛ او در این حرکتش به غیـر از دور شـدن از شـرق             به مش 

گردد و به خطـا   گردد، و به همان اندازه که دور می         چیزي عایدش نمی  

در جهت مخالف حرکت کرده پـس بـه همـان میـزان دوري عایـدش            

  .گردد و به همین ترتیب می

) پوشـیده (این شخص از درك آن عاجز شده که امر بر او ملتـبس          

ینکه هر چه که مبناي آن بر باطل باشد پس آن باطل است، و  است، و ا  

اما شأن طب نفسی در تعامل با این بیماري نیز اختالف کثیري با تعامل 

خواهد براي برگشتن اهلیت بـه   آن با بقیۀ بیماریها ندارد و، از بیمار می     

هاي سالمتی و صالحیت داشتن       او با اجتماع سازگار گردد و یا برجنبه       

  .کند ورزد، و از جوانب دیگر قضیه چشم پوشی می میتاکید 

اما در طب صوفی عالج و مداوا بر توجـه نکـردن بـه حقـایق یـا                 

نادیده گرفتن افساد تکیه نداردبلکه بالعکس تعمق و تحقیق در آن و به   

باشد و، در حیات و زنـدگی      آن اصل می  ) عالج(دست آوردن سببهاي    

اصالح اجتماعی حـق مـشروع و       هم خیر و هم شر وجود دارد و، راه          

باشد و این امکان که هر فردي براي تحقق بخشیدن بـه آن      همگانی می 

از تمام قدرتش و امکاناتش استفاده کند، و هنگامی که چگونه پرداختن 

  .به آن را بشناسد یا نه

و براي شناخت طریقت منهج و روشی متکامله را بـا کیفیتـی؛ کـه         

شد و براي دیگران مصلح باشد را ارائـه        انسان در آن فی نفسه صالح با      
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کرده و صالح مقتضی صدق در اقوال واخالص در اعمال و محبـت و           

  .باشد خیرخواهی براي دیگران می

این از مناهج و راههایی است که انبیاء براي آن به سوي اقوامـشان           

اند تا فسادشان را به اصـالح آورنـد و بـا آن مـنهج و راه          فرستاده شده 

 و ایـن    .برگردانند) و اعتدال (قوانینشان را به حالت طبیعی      سم وجود   ر

  .طریق اولیا و مرشدین بعد از ایشان است

و معنی آن این است که طریقت زیر ساختی است براي هر کـسی              

که ارادة اصالح اجتماعی را داشته باشد، و طریقت براي اینچنین کسی            

ودش از خـالل    کند تا بر هواهاي درونی خ       سهولت و آسانی فراهم می    

توجیه صحیح بر اعمال صالحه غلبـه کنـد، و هنگـامی کـه بـه داخـل                

اجتماع رفت قدرت الهی در تغییر سوء و بدي به نیکی وحسنه دخالت 

  .کند و این مصداقی براي قول اهللا تعالی است که فرمودند

              1  

  

  مس شیطانی: پنجم

در اینجا بیماریهایی وجود دارند که منشأ متافیزیکی دارند و، ارتباط 

با عوالم غیبی دارد و در این حالت تأثیرات نوعی از جن بر عقل انسان 

یا بر حواسش یا بر اعضایش و با کیفیات مختلفه دخالت دارد، مثالً در        

کند، یا اعوجاج     میلی در برخی اعضا ظهور      بعضی موارد به صورت شَ    

 )کـل ( کلی باشـد و بـر      در بعضی دیگر از آن، و امکان دارد که مس         ) کجی(

                                                
1

 .11: الرعد.  
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وجود شخص اثر بگذارد، و امکان دارد که مس جزئی باشد کـه بـا آن    

  1.عضوي از اعضاء مثل دست و پا و زبان تحت تأثیر قرار بگیرد

پـذیر اسـت و در ممکنـات عقلـی        وجود این نوع از بیماري امکان     

گنجد، و براي عقل در دعوت به آنچه که این بیماري را منکر شود                می

) موضـوع (یا رد کند شایسته نیست، هر چند در گل عصر و زمانی آن             

تصدیق کننده و تکذیب کننده داشته و همانند سایر اموري که ارتباط با 

  .غیب دارد) عالم(

بسیار نزدیک است که بعضی از اکتشافات علمی در عـالم فیزیـک            

آنکه آن را بینیم تایید کنـد و   امکان تاثیر عوالم دیگري را در عالم ما بی 

کننـد در مـورد وجـود      که برخی علما آن را رد می    2قانون نظري اهتزاز  

کنند یـا بعـضی از آنهـا        بعضی مکانهایی که در بعضی دیگر تداخل می       

سوزانند و بدون آنکه احدي از وجود آن آگاه باشـد   بعضی دیگر را می  

این نظریۀ براي تغایر تردد است، و در استناد به این نظریه که عـالم               و  

آن را اقرار کرده اسـت،      ) مبادي العلم (در مؤلفۀ   ) jovins(بزرگ جونز   

اي غیر دیدنی وجود دارد که در تمام اطـراف         که در زمان حاضر ستاره    

هـا و کوههـایش و مـدنیتش و سـکانش و در تمـام                 آن و با رودخانـه    

ال نورافشانی است و دنیاي این ستاره و با آنچه کـه در             محیطش در ح  

                                                
1

  .415 صفحۀ – التأصیل االسالمی للدراسات النفسیۀ –محمد عزالدین توفیق .  

2
گردد به اختالف در درجۀ اهتزار  دارد که تنوع موجودات بر می اي است که از ماده جداست و بیان می         نظریهو این   .  

 .یا جنبان بودن آن در هوا به این سو و آن سو
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آن است از اجسام کونی و مکانی در اهتزاز و جنبش اسـت، اهتـزاز و                

   1.جنبشی که حواس ما بر درك کردن آن قادر نیست

بالطبع این رد کردن سابق بـه اینکـه ایـن عـالمی کـه در عـالم مـا         

 دارد و جـدا از درجـۀ       کند، در نفس قوانین فیزیکی قرار       نورافشانی می 

اهتزاز ذرات آن که حواس ما قدرت درك آن را نـدارد، پـس کائنـات                

عمل عضوي از ) صدمه زدن(توانند در تعطیل کردن  روحی نادیدنی می

اعضاء و با تأثیر گذاشتن بر مراکز عصبی متحکمۀ در آن از طریق مس            

دخالت پیدا کنند، و آن امري ممکن اسـت هـر چنـد کـه عقـل آن را                   

  .نپذیرد

: فرمایـد   و در قرآن کریم اهللا تعالی می              

                  2 

  :و مس شیطانی بر چند نوع است

 و آن شامل خواطري است که شیطان آن را به سینه القـاء          :وسوسه

چرخد و منتظر و مترصد است تا  کند و می  و دور آن طواف میکند، می

انـسان  ) هـاي فهـم و آگـاهی    محل(چه وقتی بتواند در حیات شعوري      

نفوذ کند و بتواند جزئی از افکـار شـخص و اراده او را بگیـرد و ایـن             

همان فتنۀ شیطان براي انسان است، و قرآن کریم نام آن را مس گذاشته 

اولی از درجات مس شیطانی است، و انسان براي است، لیکن آن درجۀ 

                                                
1

 .31 صفحۀ – عالم االرواح –محمد عبدالهادي حیدر .  

2
 .275: البقره.  
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تواند وسوسـه را اجابـت    در امان ماندن از آن استقالل کامل دارد و می       

کند یا آن را رد کند، و این آیۀ کریمه دلیلی است که در قول اهللا تعالی               

 : آمــده اســت               

        1  

 و مرض مثل سایر بیماریهاي جسمی است، و عـوارض آن           :مرض

خرناسـه  (و خنق   ) جنون(کند مثل صرع      به صورتهاي مختلفه بروز می    

و بدون آنکه سببی عضوي ظاهري داشـته   ) ناقص عقل (و تخبط   ) زدن

شیطان مـسئول   ) ءو القا (باشد، و اما انسان رد اجابت کردن به وسوسه          

رسـد   باشد و بالعکس آن در آنچه که در این حالت مرضی به او می       می

باشد، به این معنـی کـه او توانـایی رد کـردن عـوارض            غیر مسئول می  

  ...تخبط و صرع را ندارد

براي معالجۀ نفسی این حالت بیمـاري فرقهـایی نیـست، غالبـاً در              

یـا کنیـسه راهنمـایی    اروپا مریض را به رفتن به پـیش راهـب در دیـر          

کنند، و حتی در مجتمعات اسالمی مردم در مثل این حاالت بیماري   می

 و به نظر ما این موضوع به عجز طب 2.کنند به طبیب نفسی مراجعه نمی

گردد و گرنه نظریـاتی گویـا بـه     نفسی در عالج مثل این حاالت بر می      

به وسیلۀ  آمد و خبرهاي شفابخشی در این حاالت از بیماري            دست می 

  .داشت طبابت نفسی وجود می

                                                
1

 .201: االعراف.  

2
 .425 صفحۀ –یل االسالمی للدراسات النفسیه  التأص–محمد عز الدین توفیق .  
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در طب صوفی دیدگاه و تصور کاملی از مثل این حالتها از جهتهاي 

اسباب و عوارض و راههاي ظهور و عالج موجود است، و اگر به آنها            

انجامد، پس به راه عالج  اشاره کنیم ذکر کردن آنها در اینجا به طول می  

کـردیم و در فقـرة بعـدي از ایـن     کنیم و آن را مختصراً بیان    اشاره نمی 

  .پردازیم درس به بیان آن می

  

  )االرهاب (الدوغماتیۀجزمیه ) تندروي (بیماري : ششم

عقیـدة دینـی و   ) نـه عمقـی  ( تمـسک بـه سـطحی نگـري        این بیماري 

گـردد کـه      هی مـی  اباشد، و این مسئله به آنجا من        پافشاري نمودن بر آن می    

که جمیع افراد بشر با فکر و عقیـدة  موجب دفع شدن فرد متدین به سویی      

گیرد  گردد و این از موضع و موقع اتهام و تکفیر صورت می            او مخالفند می  

  .کند تعامل می) انا یعنی من(و این چنین فردي با دیگران فقط با لغت 

) ویروس عقیـده (این حالت  ) ریمون رویه (اي    و در اصطالح متفکر فرانسه    

 مولد سرطان بوده و براي توالد ذاتی فکري نامیده شده که شبیه به ویروس   

)  ویـروس –فکـر  (که حتی در قـرون ماضـیه هنگـام بـه کـارگیري آن را                

گفتند که عداوت ورزي و اتهـام، برهـانی بـر صـحت آن بـوده و کـل                     می

و ارتـداد و انحـراف و        شخص ناباور به آن را به ارتجاعی بودن و به نفاق          

کردنـد و در آنچـه کـه در     هم مـی هـاي نفـسی و امثـال آن مـت         داراي عقده 

سلوکیات ایدئولوژیین و از گروههاي مذاهب مختلفه؛ وجـود دارد وصـف      

هـا و دشـمنیها در نـزد          ها و ترور شخصیت     و چه بسا این اتهام      ! کردند  می
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ایشان تبدیل به استخدام کردن قوتی گـردد و تـا آنجـا پـیش رود کـه بـه                    

د، همچنان که در قرون وسطی      ارتکاب جرم قتل مخالفین در عقیده بپردازن      

براي مخالفین با افکار کنیسه و رجال دینی اتفاق افتـاد و امـروزه در میـان             

کـه در اصـطالحی     ) زیـاده رو  (مسلمین و توسط جماعت اسالمی متطرفه       

  .افتد اند؛ اتفاق می نامیده) االرهابیین(جهانی نام آنها را 

ـ           د دینـی مـوروثی از آبـاء و        و این بیماري در نتیجه تبعیت از افکار و تقالی

زمان حاصل شـده  ) و مرور(اجداد و محیط اجتماعی؛ و کسب آن در گذر    

تر از  و شکل گرفته و اینکه این افکار داراي قداست خاصی است و متعالی           

  .آن است که بشود آن را نقد و ارزیابی کرد

سازد و ایـن بیمـاري        ، عقل انسان را مجدود می     )و تفکر (و مثل این توجه     

و . گـردد  کند و موجب دشـمنی بـا فکـر مخـالف مـی      جزمیه را توارثی می  

هنگامی که این بیماریهاي فکري و نفسی از مجراي التزام دینی فـرد بـه او          

رسد، پس الاقل چرا ایـن دیـن داري او، او را از دچـار شـدن بـه ایـن              می

دارد، و چـرا در مـوارد شفابخـشی و عـالج از       بیماري نفسی در امان نمـی     

و به این سبب است که اکثر دچار شـدگان بـه   . کند اري به او یاري نمی بیم

بینی، یعنی به سبب التزام به فکـر   بیماریهاي نفسی را در تبعیت از ادیان می    

خود دیـن اسـت، و مـثالً فـرد      ) اندیشد  آنچه می (دینی و بر این اساس که       

وسواسی که یک ساعت یا دو ساعت را در وقت وضو یـا غـسل مـصرف             

کند، یا کسی که با دیگران به مجرد اختالف در فکـر و عقیـده دشـمنی           می

پندارد که او  و می) مغرورانه(نکرد  ورزد، یا کسی که به نفس خودش می می
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از اهل نجات در روز قیامت است و فردي جداگانه از سایر افراد بشر است 

  .از این قبیل... و به مجرد اینکه او اعتقاد خاصی دارد و غیر این

منحـصر   ) االرهاب (دوغماتیۀو در اینجا الزم به یادآوري است که بیماري     

جمیع مذاهب ) تبعیت کنندگان(در اتباع ادیان سماوي نیست، بلکه در اتباع 

 در نفـس  ارضـیۀ و عقاید ارضی و سماوي وجود دارد، و این یعنی وجـود   

ب و، حـ ) دیـدگاه (صاحب دین و اعتقاد، و آن عبارت است از تنگی افـق       

  .ذات و، ضعف سلوك عقالنی و امثال آن در نزد بیمار جزمی یا ارهابی

  

  مداواي نفسی در طریقت کسنزانی

 ارائه داده مداواي نفسی که طریقۀ کسنزانی براي بیماریهاي پنجگانه  

اقامـه گردیـده و   بر اساس منهج روحـی کـه از طریقـت برگرفتـه شـده و       

به اذکار و   ) فرد(که  گردد    طا می به بیماریهاي نفسی اع   ) شفابخشی(هنگامی  

انابـه کننـده باشـد    ) فـرد (تسابیح مخصوصه و با تعداد معین آن بپردازد یا          

و از مقـربین باشـد و در حـالی کـه     ) دائماً به روي در افتـد و توبـه کنـد          (

پذیر نیست و، طبعاً اینها بعد از ارتبـاط روحـی بـا               وضعیت بیماري تسامح  

  .صورت پذیر استشیخ طریقت و از طریق مبایعه 

گـردد و آن   ي که در عالج کسنزانی هست به ناحیـۀ روحـی بـر مـی      و سرّ 

باشد محتـوي قـواي روحـی         اذکاري که داراي تعداد مشخص و معینی می       

خاصی است که قادر بر احداث توازن مطلوب در نفس بیمار هستند تا بـه          
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 . حالت طبیعی برگردد، و به استقرار خودآگاهی و طمأنینه دسـت یابـد            

       1  

 مریض در حلقات ذکري که در تکایاي        دارد که   و عالج و مداوا واجب می     

گردد حضور یابد و یا اینکه مریض چنـد روزي            می) و اجرا (طریقت اقامه   

را در تکیه بماند، و این روش مساعدت بسیاري را، در سرعت شفابخـشی         

  .بخشد خارقه به بیمار می

نزدیک به آن حـاالت     ) مداواي بیماري نفسی  (همانا عنصر خارقه در اینجا      

موجودي است که طریقت آن را براي عـالج بیماریهـاي جـسمی بـه کـار        

شود گفت که در تطابق با آن است، هنگامی کـه قـوة روحـی     برد، و می    می

تر قادر بر احداث      قادر بر احداث شفابخشی جسمی است فی نفسه آزادانه        

جاد شفابخشی نفسی نیز هست، و بالطبع دروازه و بـاب شـیخ حاضـر        و ای 

طریقت در این مجال براي همگی انواع این حقایق و آزمایشها مثـل سـایر           

  .مجاالت سابقه گشوده و باز است

) الجزمیـۀ ویـروس عقیـده یـا       (اما به نسبت حالـت شـشم، یعنـی حالـت            

ند کسی را که ارادة توا کند و، نمی    شفابخشی طریقت، در این مورد فرق می      

اجتمـاعی  ) و بحـران (مداوا ندارد را درمان کند و، لیکن در ازاء این خطـر      

دارد تا عاملی در جهت پیشگیري کـردن از   روش اهل تصوف را عرضه می 

  .باشد) سطحی نگري در عقیدة دینی (جزمیۀ و برغماتیۀوقوع در کل انواع 

                                                
1

  .28: الرعد.  



جدید شفاهاي شگفت 119  انگیز عرفانی و طب

  

  :ماریهاطریقت و منهج و روش اهل تصوف در مورد این بی

هنگامی که منشأ این مرض تمسک نمودن به سطحی از دین یا، ظاهري از              

، آن را به عنوان حق مطلقی که رد خـور نـدارد             )طرفداران آن (آن است و    

دهند، در این میان عقیدة اهل تصوف در مورد سطحی            مورد اعتبار قرار می   

آورده کـه   ) دیگـر (نگري دینی یا ظاهر بینی دینی عبارتی دیگر را از بـابی             

و آن راهـی    . باید از خالل آن به سوي جوهرة دینی و روح آن، نفوذ کـرد             

تجربـۀ  : است که اهل تصوف آن را، از طریق تجربه بـه دسـت آورده، کـه        

باشـد و مـؤمن تـا     قلبی فرد مؤمن، در عملیات اتصالش به روح االعظم می 

) یی قلبی راهنما(رود که، خطاب الهی را به صورت مباشرتی           آنجا پیش می  

دارد و، ارتباط همراه با اهللا به وسیلۀ رابط عشق و حب و اعتماد  دریافت می

و ذوب شدن در حقیقت غیبیـۀ مطلقۀ )  من–انا (و توکل و خروج از کلمۀ 

  .پذیرد صورت می) اهللا(

اي قلبی و عاطفی است که در طول و           توان گفت که این روش تجربه       و می 

مشاعر خیر و   ) حیات(ر مسیر سیر و سلوك و       و د بیمار  امتداد وجدان فرد    

باشد، و این تنها طریق سالمتی و صـفت نفـسی از بیمـاري                صالح فرد می  

  1.باشد  یا حالت لذت بردن از ارهاب میماتیۀدو) تندروي(

و سرّ اهل تصوف، براي مـورد اعتبـار قـرار دادن      ) برنامه(پس اگر   

اسـت،  ) اهللا تعـالی (ا مطلق ؛ در تجربۀ قلبی براي ارتباط ب     )نبوي(روح دین   

                                                
1

  .31 صفحۀ – الصحۀ النفسیۀ االسالم و –احمد القبانجی .  
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پس چگونه امکان دارد دین بزرگی مثل اسالم مسلم را نفع نرساند در آنچه 

آن دین در سلوك علمی مسلم  ) عظیم(که او را به تحرك در آورد و، روح          

  .و مشاعر باطنی او اثر نگذارد

اگر شاهد مظاهر محبت و عشق و انسانیت در سلوك فردي باشیم            

 است که طریقت آن فرد سالم و الهی و حق است و اال پس این بدین معنی

نه، یعنی براي مـا امکـان پـذیر اسـت تـا بـر حقانیـت طریقـت از طریـق             

ایجابی آن بر سلوك افراد اسـتدالل       ) مثبت(کارگزاري ثمربخش آن و تاثیر      

  .کنیم
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  مبحث سوم

  و عالج بیماریهاي قلبی کسنزان

  :کند وم پیدا میقلب در نزد اهل طریقت دو معنی و مفه

 آن پاره گوشتی صنوبري شکل است، که مکان آن در جانـب             :اول

چپ سینه است، و این قلب را حیوانات نیز دارند بلکه، مردگان نیـز آن را        

اي ربانی روحانی است، که با قلب جـسمانی           آن لطیفه : و دومین آن  . دارند

ام یا، اوصـاف بـا     ارتباط دارد و این به مانند ارتباط و تعلق اعراض با اجس           

   1.باشد و، آن حقیقت انسان است موصوفات می

و این معنی و مفهوم، در هر جا که ذکر لفظ قلب در قرآن کریم و،      

باشد و خدایتعالی به این معنـی     سنت نبوي مطهره آمده باشد مورد نظر می       

  .کند اینگونه اشاره می

               2  

پس اگر منظور از لفظ قلب در آیۀ کریمه عضو گوشتی باشد ایـن              

باشد   پذیر می   داد که، براي بعضی زندگی بدون این عضو امکان          معنی را می  

                                                
1

 .915 صفحۀ – الموسوعۀ الصوفیۀ –دکتر عبدالمنعیم الحفنی .  

2
  .37: سورة ق.  
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و آن امري محال است، و به این جهت مقصود از قلب در آیۀ کریمه جنبۀ              

  .غیر مادي آن در این محل است

لبی که معناي بیولوژي    در مفهوم صوفی کمتر از ق     ) معنوي(و قلب   

نانکـه صـحت قلـب و سـالمت آن از ناحیـۀ           چدارد نیـست، هم   ) جسمی(

جداً مهم است، و چه بسا در بـین جمیـع اعـضاء بـدن          ) جسمی(بیولوژي  

ترین آن قلب باشد اما، اهمیت طهـارت قلـب و پـاکی و سـالمتش از                  مهم

ـ      از اهمیـت آن نمـی     ) غیر مادي (ناحیۀ روحی    و  ایـن ترتیـب      هکاهـد، و ب

رضوان اهللا تعالی علیهم ( به صحابۀ کرام همچنانکه حضرت رسول اعظم

قلب محل نظر اهللا تعالی بر بندگانش است        : فرمودند که   تعلیم می ) اجمعین

 اِنَّ اهللاَ الَ ینْظُرُ اِلَی اَجسامِکُم و الَ اِلَی صـورِکُم و    :انـد    فرموده و ایشان 

 همانا اهللا تعالی به جسمهایتان یـا بـه صـورتهایتان    1 ملَکِنْ ینْظُرُ اَلَی قَلُوبِکُ 

و این محل یا موضع     ) و توجه دارد  (افکند    کند بلکه به قلبهایتان نظر می       نگاه نمی 

غیر مادي شبیه به محل مادي آن است که آن محلی براي چند نوع از بیماریهـاي        

کبـر یـا     مثـل مـرض      –) غیر جـسمی  ( و طبعاً غیر بیولوژي      –باشد    می) روحی(

  حـال منـافقین   جب یا نفاق یـا غیـر آن، خداونـد تعـالی در قـرآن از        حسد یا ع

 : دهد که اینگونه خبر می    2در قلبهایشان بیماي است .  

هاي  باشد اثر سوء آن در جمیع ناحیه ها می و این بیماري که از قلب

اعلی گـسترش   مادي یا غیر مادي به حسب تعبیر طـب تفـ   –جسم انسانی   

                                                
1

 .2564 برقم 1986فحۀ  ص– 4 جلد - اخرجه مسلم فی صحیحه فی کتاب البر و الصلۀ عن ابی هریره .  

2
 .10: البقره.  
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اَالَ و اِنَّ الْجـسدِ مـضْغَۀً اِذَا        : فرماینـد    مـی   حضرت رسول اکـرم    –یابد    می

القَلْب هِی اَالَ و کَلُّه دسالْج دفَس تداِذَا فَس و ،کَلُّه دسالْج لَحص تلَح1 ص   

آگاه باشید که در جسم پاره گوشتی هست هنگامی که بـه صـالح              

آید و، هنگامی که فاسد گردد کـل جـسم    م از آن به صالح می آید کل جس  

  .گردد، بدانید که آن قلب است فاسد می

به این معنی که بیماري قلبی بر کل حیات فـردي چـه در اقـوال و      

گذارد، و ایـن مـوارد        گفتار و چه در افعال و کردار و چه در احوال اثر می            

گردد، و بـه ایـن    منعکس میکند نیز  بالطبع بر محیطی که در آن زندگی می   

انـد بهـا و اعتنـا بـه      دلیل قرآن کریم و سنت نبوي مطهره به آن اعتنا کـرده   

صالح قلوب و رسیدگی به شفاي آن و عـالج و درمـان آن از بیماریهـاي                 

  : اند و، اهللا تعالی قلبهاي صاف را مدح فرموده) پنهانی(خفیه 

                  2  

مگر کسی  . آید  هیچ مال و فرزندي به کار نمی      ) قیامت(در آن روز    

و از نص آیۀ کریمه روشن اسـت  . که با قلب سالم به حضور اهللا تعالی آید  

که حق سبحانه و تعالی سالمتی قلوب از بیماریها را بر هر چیز دیگري در           

 هر چند که آن چیز باعث لذت بخـشیدن بـه           زندگی و حیات تفضیل داده    

  . جگرها باشد

                                                
1

 .52 برقم – 28 صفحۀ 1 جلد –صحیح البخاري .  

2
 .89 – 88: الشعراء .  
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نیست مگر براي بیـداري و هوشـیاري در جهـت    ) تذکرات(و این  

قلب به نسبت ردي و به شکل خاص و، نیز مجتمعی که      ) و حفظ (رعایت  

  .کند به شکل عام در آن زندگی می

 و در اینجا و در حول این نوع از عالج و مداوا ما نیازمند بـه ذکـر      

گوییم که طب  هستیم، و نمی) و فرصت(تخلّف طب تقلیدي در این مجال   

است بلکه اصالتاً در ایـن مـورد   ) قلبی ي(تقلیدي منکر این نوع از بیماریها     

شناختی ندارد، پس در این میان خلط بزرگـی بـین طـب تقلیـدي و بـین                   

وجود دارد، و اگر طب تفـاعلی تـأثیر بعـضی نـواحی     ) هاي نفسی  بیماري(

را بر صحت انسان پذیرفته اما به طور رسـمی          ) روان شناسی (سایکولوژي  

ها، و اما طب تقلیدي در این میان  کند مگر در برخی جنبه به آن اعتراف نمی

و ! چه وضعی دارد در حالی که اصالً راهی به سـوي شـناخت آن نـدارد؟               

 یا غیر نسبت به بیماریهایی مثل نفاق یا حسد یا شغف و شادي به حب دنیا

نفــی (آن از بیماریهــایی کــه بــراي آن در مجتمعــات انــسانی آثــار ســلبیه 

و در حقیقت کتابهاي اهل تصوف در عـرض         . باشد  اي، موجود نمی  )کننده

این بیماریها از حیث معنی و درجات و اقسام و راههاي عالج و آنچه کـه                

د، و، پـذیر گـرد   مربوط به آن است و، آنچه که مراجعۀ او در محلّش امکان     

آنچه که در اینجا اسلوب روحی که طریقـت کـسنزانی در شـفاء اینچنـین               

  .کند، گسترش و توسعه پیدا کرده است بیماریهایی آن را دنبال می

هــایی کــه طریقــت همــراه بقیــۀ  و در اینجــا اختالفــی در اســلوب

بیماریهاي سابقه، آن را به کار برده؛ وجـود نـدارد و مـساعدت روحـی از               

اي شفابخش براي همگی امراض و در جمیـع   طریقت وسیلهجانب مشایخ   
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هاست تنهـا مـسئلۀ وقـت         حاالت است، مگر تفاوتی که در بین همگی آن        

خواهد، که  باشد و، اینجا و به خصوص این نو از بیماریها شرط اراده می می

بر مرید است یا بر کسی که خواهان این شفا است که سعی در تطبیق دادن  

شیخش را داشته باشد، همچنانکه شرط است که او داراي          خودش با اوامر    

اخالص : اي قلبی وقوي با شیخ باشد، و معنی این رابطه آن است که              رابطه

 کـه  در محبت به شیخ فوق کلّ شیئ است و در اقتدا به قول رسـول اهللا     

 و ولَـدِهِ و النّـاسِ       الَ یؤْمِنُ اَحدکُم حتّی اَکُونَ اَحب اِلَیهِ مِنْ والِدِهِ        : فرمودند

  أَجمعِینَ

هیچمس از شما ایمان نیاورده مگـر کـه مـرا از پـدر و مـادرش و              

  .تر داشته باشد فرزندانش و جمیع مردم دوست

 و شیخ در تعالیم طریقت در بین مریدانش به ماننـد نبـی در بـین                

 شفاي امراض قلبی جداً ضروري  اصحابش است، پس این شروط در مسأله

سلوك در طریقت است، و آن راهیـست        ) اصالت(، زیرا آن از صمیم      است

آن را چنین وصف کرده است کـه  ) قدس اهللا سره(که شیخ محمد کسنزانی   

براي اهلش آسان است و براي غیر اهلش        ) پیمودن آن (راهی است که    «آن  

  .»مشکل است

  

  شیخ حاضر و اثر مستقیم ایشان در شفابخشی اهل تصوف

مهم و جدیی در عالج و مـداواي امـراض قلبـی و             در اینجا عامل    

شود وجود دارد از حیث اینکه   نامیده می)قدوة الصالحۀ(نفسی که آن عامل     
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گردد به خاصیت اعطایی که در حالت شفابخشی          طریقت متمایز و جدا می    

دهد و فرصتی اسـت   به بیماري و به مریدان و بلکه حتی به عوام الناس می  

   ۀ شـیخ اقتـدا کننـد، شخـصیتی کـه آن را در طریقـت               تا به شخصیت مثالی

  .نامند می) انسان کامل(کسنزانیه 

در سالمتی نفـسی و قلبـی، در        ) اسوة صالحه ( الصالحه   قدوةفایدة  

هـر  : کنـد   قول و گفتار ایشان در جهت راهنمایی انسان وجه مثال پیدا مـی            

 دست یابد بر انسانی که ارادة آن را داشته باشد که به سالمتی نفسی و قلبی

اوست تا سعی کند که مثل انبیاء و اولیاء باشد که ایشان در ایـن مقـام بـه                    

 و اعطاء طرحهـا و منـابع تعلیمـی؛ یـا نـصایح و       رساندنمعالجه همراه با ت   

شـدند مریـد بـه     و به غیر از آنکه مرید را شفیع می    . ارشادات اکتفا نکردند  

ممثله بـه شـخص شـیخ       مصداق بارزي نیز براي شخصیت کامله و سلمیه         

 از ایـن    قدوة الصالحۀ مجال  ادبیات طریقت کسنزانیه در     آمد    در می طریقت  

  :گیرد موارد بهره می

وجوب اینکه طریقت شیخی حی و حاضري دارد که وارث قوة       -1

ایست که از گذشتگان آن را دریافت داشته و به عـالم دیگـر                روحی کامله 

  . را به شیخ بعدي منتقل سازدگردد مگر که آن قوة روحی منتقل نمی

مـشیخۀ  (کنیم که آن کسی که آن قوة روحی که به نـام               و تاکید می    

 نامیده شده را در اختیار دارد او قادر است تا فعلهاي عجایبی را در )الطریقۀ

در استفاده از آن از حیـث  ) وارث آن(غیر به وجود آورد، و البد حامل آن       

: مل قولی صحیح است که قائلند به اینکـه     کمال اولویت دارد و کامل و مک      
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همانا او کامل در آن است و، مکمل است براي غیر خودش بـه وسـیلۀ آن        

  . همچنین

ترین مواردي کـه     و در کتاب طریقۀ علّیۀ قادریۀ کسنزانیه از برجسته        

  : آمده است

   شــیخ طریقــت از جانــب اهللا تعــالی مــأذون اســت 

 1  

    و او ولی مرشد اسـت               

        2  

و او از اهل صنع خصوصی الهی است       3  

 و او خلیفۀ اهللا بر زمین است         4  

 او جامع اسرار روحی است و           5  

گردد به اینکه اهللا تعالی هـر کـسی از            پس امر مشایخ طریقت بر می     

گزیند تا حامل امانت وراثتـی روحـی    بندگان صالحش را که بخواهد بر می 

                                                
  .46 : 33االحزاب .  1

  .17 : 18الکهف .  2

 .41: 20طه .  3

4
 .30 : 2البقره .  

5
 .12 : 36یس .  
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ر اوست آن انبیاء و اولیاء و صالحین باشد تا زمانی که کسی که در پشت س 

  1.گیرد را به ارث ببرد و قبل از انتقالش به عالم دیگر این امر صورت می

 تعبیر کامل از صـورت کمـال نفـسی و قلبـی و روحـی کـه در                 -2

گویند، و شیخ طریقت به واسطۀ ایـن قـوة    می) فناء(طریقت آن را اصالحاً   

 در روحی در شیخ قبل از او فانی است، و شیخ قبلی نیز به همـین ترتیـب           

شیخ قبل از او و، از شیخی به شیخ دیگر تا ایـن فنـاء شـدن بـه حـضرت             

) طریـق ( متـصل گـردد و، بـا ایـن ترتیـب از       رسول اعظم سیدنا محمد   

یعنی کـه شـیخ حاضـر فـانی در وجـود        .  فانی در اهللا تعالی است     ایشان

 است و از خالل آن فـانی در وجـود مقـدس اهللا تعـالی       حضرت رسول 

  .است

شـیخ حاضـر    «: فرمایـد   مـی ) قـدس اهللا سـره    ( کسنزانی   شیخ محمد 

 است و به واسطۀ طریقت متصل به تتابع سید ما حضرت محمد مصطفی

  2.»سلسلۀ مشایخ روحی طریقت قدس اهللا اسرارهم

ذوب شدن صـفات معنـوي شـیخ طریقـت در صـفات             : و معنی فنا  

باشد کسی که حـق تعـالی او را بـه دارا بـودن        می حضرت رسول اعظم  

 للعالمین است و، به      رحمۀً خلقٌ عظیم، توصیف نموده است و، به اینکه او        

اي اسـت کـه، در حـصر و     اینکه او نور مبین و موصوف به صفات کمالیـه    

  .آید همچنانکه گفته شد شمادش نمی

                                                
1

 .85 صفحۀ – انیۀکتاب الطریقۀ العلیۀ القادریۀ الکسنز –الشیخ محمد الکسنزان .  

2
 .85 صفحۀ – کتاب الطریقۀ العلیۀ القادریۀ الکسنزانیۀ -شیخ محمد کسنزانی .  
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و بنابر این شیخ حاضر در آن زمان براي مریـد یـا بیمـار یـا طالـب       

رانیـۀ محمدیـه متمثلـه در       عبادت است از صورت دیگـري از حقیقـت نو         

گردد کـه    اي می   شخص شیخ و به تدریج به مثل قدوة صالح و اسوة حسنه           

  .توان از او پیروي کرد و به او اقتدا کرد می

ثمرة تبعیت و «: فرماید می) قدس اهللا سره(سید شیخ محمد کسنزانی 

 پیروي مرید به طور کامل و در ظاهر و باطن از شیخ طریقت، موجب فناء              

شود و نیز لذّت یافتن او از قبس انوار روحـی کـه از قلـب                 در شیخش می  

رسد، و این فنا به سوي فنـایی تـدریجی دیگـر بـه پـیش       شیخش به او می 

 است و از ایشان به فناء تدریجی بعدي رود که آن فنا در رسول اعظم می

  1».رود که فنا فی اهللا تعالی است به پیش می

یقت فرق اساسی را بین آن و بین بقیۀ ادیان این جدایی و تفاوت در طر

دهد که فاقد معیار عملی مهـم در مجـال    و مذاهب دیگري را نشان می   

باشد، و مذهب دینیه و مدارس علـم          سالمتی نفسی و سالمتی قلبی می     

النفس همگی آنها فاقد معیاري مبحسد سالمتی نفسی بر ضـمیر واقـع             

ابر است بر آنچه که در این میـان         خارجی هستند، و این برتري چند بر      

اي از این مدارس را       و مدرسه . در محدودة معیارهاي نظري وجود دارد     

یابی که بر اصول و مبادي اساسی در جهت شخصیت سلیمه را دارا  نمی

باشند وجود قدوة صالحه از اهم مبادي عالج نفسی و قلبی است زیـرا       

باشد، و مرید      و ممارست می   آن به مثابۀ میزان تجربی بر مستواي تطبیق       

                                                
1

 .86 صفحۀ –المصدر نفسه .  



جدید شفاهاي شگفت 130 انگیز عرفانی و طب

سالمت نفسی و سالمتی و صحت سلوك کردنش را در حرکت واقـع             

اجتماعی و؛ از خالل تطبیق این سـلوکیات بـر سـیرة انبیـاء و اولیـاء                

کند سیرة انبیاء و اولیائی کـه قـرآن           شناسد و به آن معرفت پیدا می        می

ر داده هرچنـد   کریم ایشان را قدوة حسنه و، اسوه و الگوي بشریت قرا          

با هم متفاوتنـد و آن  ... که ایشان در مقام، ثروت، ملیت و نژاد و جنس      

اي که بیمار از هر چیز دیگري بیشتر به آن     همان سیره و روش صالحانه    

تواند تمثل به کلّ معانی گذشـته را در صـورت           نیازمند است، و او می    

حی براي کلّ شیخ حاضر طریقت در یابد تا به تدریج مرید به وارثی رو

  .تفاصیل ظاهري و باطنی در آید
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  خالصه و نتایج

توان نتایجی را که در این درسها به آنهـا اشـاره شـد را در سـه         می  

  :حقیقت خالصه کرد

هالۀ مادي که اثر آن، بر جمیع علوم در ابتدا ضعیف و کم بـه نظـر        : اولی

 که براي آن   علوم مادي غیر صحیح است بل      به این دلیل نیست که    : رسد  می

  .تواند به کل جوانب علوم در وجود احاطه کند که شامله نیست، یعنی نمیاست 

در مجال طبی، و در عصر ارائۀ پیشرفت علمی و گسترش جهانی            : دومی

آن، امکان استفاده بردن علم جدید از ظاهر با اهمیـت روحـی کـه، شـفاء                 

ریقـت علیـۀ    ، ط امکان پذیر است استفاده از علمی کـه       روحی خارقه است    

هـاي     دارا بودن و مالکیت آن در جهت گـشودن دروازه          هقادریۀ کسنزانیه ب  

ورزد و، امکان به جریان  علمی و روحی به صورتی جامع و کامله تأکید می 

و فوائـد  انداختن تجارب و اختیارات علمی را در بـر دارد کـه مـصداقیت        

  .علمی آن براي جامعۀ انسانی ثابت شده است

 طـب  آن را اقامـه کـرده     اي که طریقۀ کـسنزانیه        حی خارقه طب رو : سوم

کند بلکه بالعکس، بر آن تأکید دارد، و لیکن و در نفس       تقلیدي را نفی نمی   
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اي جدید و جـامع و   وقت به تکامل و شکافتن طب براي پدید آمدن نمونه  

 پرداخته استن مراعات دو جانبه بودن تکوینی عالم مد نظر آشامله که در  

نب مادي که مراعاتش الزم است و دیگـري جانـب روحـی کـه               جا. است

  .واجب است تا، از دیدگاه اعتبار به آن پرداخت

  آن به نحـوي کـه   مو علی الجمله شفا خارقه در تصوف اسالمی، و تجس 

طریقۀ علیۀ قادریۀ کسنزانیه آن را عرضه داشته علـم جدیـد را بـه مبـارزه                 

ناچاراً ایـن مواجهـه و رویـارویی        ک  نزدیطلبد، و به زودي یا در آینده          می

پذیرد بلکه باید با پرداختن   کردن صورت نمیگیرد، و این با رد    می تصور

همـراه باشـد و در وقـت مقتـضی     آن و تفحص و دقـت نظـر و شـناخت       

پرداختن به مناهج بحث علمی که در آن اعادة نظر در بسیاري از قـضایاي               

دارد و از جملـۀ آن قـضایا    و حجـابی قـرار    پوششاساسی که بر روي آن      

باشد و پرداختن به استفادة  ارتباط میان علم و، دین می   آنچه ضروري است    

اي کـه در      علم از تفسیرات صوفیه و اهل عرفان در مورد قدرتهاي خارقـه           

  .حوزة آن قرار دارد

توجهع  در حالی که بی  اگر علوم طبی به شکل عام راه آن شکافته شود و            

، جدا  باشدصوفی آن را ارائه دادهعقاید عرفانی و ي که ا به مفاهیم صحیحه 

علمـا بـه بعـضی از    و تـالش  ، و بدون پرداختن  بودن آناز شرقی یا غربی  

اسـت، و  به میـان آورده  در مورد طبیعت انسانی و غیر آن       دین  اخباري که   
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کـه  باشـیم     میشاهدش  در این عصر    لیکن، بعد از تطور علمی و یقینی که         

دهد، و امکان اینکه منهج و روش صوفی  می عمل را در فعل امکان مثل این

و عرفانی و منهج علمی هر دو با هم و در وقت واحـدي قابـل ممارسـت                  

و تحقیـق   گردند طوري که یکی از آن دو از خالل دیگري قابـل تـدریس               

ابعاد روحی و وحدت نظر امکـان کـشف آن را بـا    باشند و در صورتی که    

ایـن کـشف و   ابتـدایی از  د، و حداقل در مراحل    کن  ادوات علمی فراهم می   

  .دریافتها

و اگر اینچنین اتفاقی بیفتد، یعنی نزدیکی علمی ما بـین علـم و تـصوف                

اسالمی حاصل گردد پس در حقیقت دروازة نزدیکی بین تمدن اسالمی که      

 قـائم بـر فکـر مـادي گـشوده      يهـا  به قضایاي روحی ایمان دارد و تمـدن     

  .گردد می

 ۀ ومکْحِ الْ وۀِالَس الرِّ ویِحو الْ وفِصو الْمدٍحا مدنَیی سلَ تعالی عوصلَّی اهللاُ

هِی آلِلَعو ص هِبِحو م تَلِّ سیماًلِس  


