
 

  
  
  
  

 هاى عرفانى نام و اعتبار معرفتى جتربه داروهاى روان

  روانىيدكتر على ش
  چكيده

هپيدايى ت يكـى از ) زاتـوهم(نمـا عرفانى در پى مصرف داروهاى روان) شبه(هاى ج
ه) حجيت(مستندات مهم كسانى است كه اعتبار معرفتى  مكاشـفات (هاى عرفانى تج

ـهرا  نفى كرده و با تمسك به آن مدعى شده) عرفانى هـاى عرفـانى همـواره اند كـه تج
و هممكن است برخاسته از حاالت نابهنجار في ها باشد و لويضك صاحبان اين گونه تج

ه  .ها را تضمين كردنمايى آنتوان واقعها اعتبارى ندارند و نمىاز اين رو، اين تج

ايم كه استدالل فوق، ناتمام اسـت؛ در اين مقاله با بررسى ابعاد گوناگون مسأله نشان داده
ه  بـا نمـا كننـدگان مـواد روان هاى حاصـل بـراى مـصرفًچرا كه اوال مبتنى بر مسانخت تج

ه هاى حاصل براى عارفان است و اين امرى است كه شواهد ادعايى، قادر به اثبات تج
ـهًآن نيست؛ ثانيا اين مسانخت،  در صورت اثبات، تنها ميان آن هـاى عرفـانى ها و تج

ه اد، عرفانى حاصل از مصرف ايـن مـوهاى شبهًآفاقى است؛ ثالثا تسرى عدم اعتبار تج
ه ًهاى عرفانى آفاقى، فاقد دليل قابل قبول است؛ رابعا دليل قابل قبولى بـر تـوهم به تج

ه  و توجـه اسـتيسّتفاوتى علـى نقد اصل بى. عرفانى ارائه نشده استهاى شبهبودن تج
هاى بـاطنى هـستى، از ديگـر حكيمان مسلمان به امكان و وقوع ارتباط ادراكى با ساحت

  .ين مقاله بدان پرداخته استمباحثى است كه ا
ـ عرفانى، داروهاى روانٔه تج:هاكليدواژه  ٔهنما، منابع معرفت، حجيت شهود، تج
  . عرفانٔهدينى، فلسف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
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  مقدمه

هىارزش و اعتبار معرفت  ى مهمـألهمس) ى عرفانىكشف و شهودها (ىرفانع ىها  تج
ـ(در ن يد ٔهز در فلسفي و امروزه ن استاست كه از گذشته مطرح بوده ، )ىنـي دٔهبحث تج

 از ىبعـض انيـم نيـا در. سـت اگـوو گفت و بحثمحل  ى،شناس  عرفان و معرفتٔهفلسف
ه ،نظران صاحب  ىطيشـرا تيـرعا بـا و خـاص ىموارد در كم دست را ىعرفان ىها تج

 را فاقـد آن گـر،يد ىبرخـ و ؛داننـد ىمـ آور نيـقي ى بـاال و حتـى ارزش معرفتىدارا ،ژهرض
 ىمـدعا دييـتأ در گـروه نيـا. شمارند ىمبر  ىمعرفت اعتبار از بهره ىب و يىنما عهرگونه واق

ـه ىمعرفتـ تيـحج ىفرارو ىچالش كي هر كه اند  آوردهىن گوناگؤهدلا شخىص  ىهـا تج
ـه ِطرفـداران و رود ى آن به شمار ميىنما واقع رشيپذ راه سر بر ىمانع و ىعرفان  ىهـا تج
  .دكن ىم مانع آن برداشتن و لشچا آن ّحل به ملزم را ىعرفان

 ىبـرا ىعرفان شبه هتج يىدايپ در ّمواد نيا از ىا  كه پارهىريأثت و گردان  روانىداروها
ن يچـن ىمعرفتـ اعتبـار ىنفـ ىبـرا ىبرخـ كه است ىامور هجمل از ،دارد كنندگان مصرف
ه  دهـد ىمـ نـشان امـر نيـا كـه انـد گفتـه ،مثـال ىبـرا. انـد كرده تمسك بدان يىها تج
ه  و ديـآ ىمـ ديپد كولويضيف نابهنجار حاالت اثر بر جا مهه و شهيهم ى،عرفان ىها تج
ى معرفتـ اعتبـار و يىنمـا واقـع هرگونـه فاقـد كه است ىا هيپا ىب توهمات نوع از ن،يبنابرا
  :دگىص ىن باره مي ادر ديىصس. است

ه  زيـانگبر ار بحـثي بـسى موضوع١،ّمخدر مواد از دآمدهيپد ىنيد ىها تج
ه: اند گفته ىا پاره. است  حاصل ىساختگ ليوسا نيچن توسط كه ىا تج

 گـريد: انـد گفتـه ىا پـاره .باشـد خـدا ىواقعـ ادراك توانـد ىنمـ ،شـود ىم
ه ه هيشب چندان زين ىنيد ىها تج ّ مـواد مخدرنـد كـه از ىناشـ ىهـا تج ّ
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١. Narcotic  مواد مخدر، از اصطالح مـواد ىجا بهتر است به جا چنان كه توضيح خواهيم داد، در اين؛ ّ ّ
  .دارد ترى عام ىاستفاده شود كه معنا) Psychoacticve (گردان روان
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اگرچـه (ك ولويضـيك حالـت ناهنجـار في القاعده محصول ى علىهمگ
 ما ٔهنهفت ىعرفان ىآگاه« مخدر ّمواد: اند گفتهديگر  ى برخ.اند)ار پنهانيبس
 حالـت در مـا كـه »نديگـشا ى ما مى را به رويىند و قلمروهاكن ىم داريب را

  .)Davis, 1989: 218( ميهست نايناب ها آن به نسبت ىعاد
ن مـواد در حـصول يـر اي تـأثىح چگـونگين صحييصدد است ضمن تب ن مقاله دريا

هت ه يىدايپ (امر نيا كه دهد  نشان ى،عرفان ىها ج  مـواد مصرف ىپ در ىعرفان شبه  تج
ه ىمعرفت اعتبار) گردان روان  توهمـات ّحد در را آن ،نساخته مخدوش را ىعرفان ىها تج

  .كاهد ىنم فرو اساس ىب

  نما روان يداروها و گردان مواد روان
 شيميايى ـ يسست تأثير كه رود  به كار مى براى اشاره به داروهايى١گردان مواد روان

 هشيارى در خاصى تغييرات آمدن پديد موجب و گذارند مى جاى بر انسان مغز بر اى رضژه
 وخو، لقُ و يا خهشيارى رفتار، بر« كه هستند داروهايى تعبيرى، به و شوند مى انسان رفتار و

.  مواد داراى انواع گوناگونى استاين. )۲۳۳ ص،۱۳۸۵اتكينسون و ديگران، ( »گذارند مى تأثير
  :كنند  اين مواد را به پنج گروه تقسيم مىهيلگارد شناسى  روان ٔهينزمِنىصسندگان 

  ؛ىاستنشاق ىداروها و ف،يخف ىها بخش آرام ، الكل مانند ؛)ها ّمسكن(ُكندسازها . ۱
 ن؛يكافئ و نيكوتين ن،ييكوكا ها، نيآمفتام مانند ها؛ ّمحرك. ۲

ـ؛)ّ مخـدرىداروهـا (ىنويمواد اف. ۳ ن، ين، هـروئيُاك و مـشتقات آن، ماننـد كـدئ ت
 ز متادون؛ين، و نيمورف

 ؛ى پى سىن و پيبيلوساين، سي، مسكالى ال اس د٢؛ها زا ّتوهم. ۴

اتكينـسون و ديگـران، ( شي جوآنـا و حـشى مانند مار؛)اه شاهدانهياز گ(شاهدانگان . ۵
  .)۲۳۴  ص،پيشين
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1. Psychoactive. 

2. Hallucinogens. 
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 قـسم همـان اسـت، نظـر مـورد شتريب بحث نيا در آنچه ،فوق ٔهگان ان اقسام پنجياز م
 ريتــأث مـواد، نـوع نيــا فـرد بـه منحـصر ىژگــرض. باشـد  مـىزا تــوهم مـواد ىعنـي چهـارم

 شـدت بـه را آن تيحـساس ،نهـاده انـسان احساسات و حواس بر كه است ىا العاده فوق
 نيـا. دهنـد ىوسـعه مـ آن را ت،ر گذاشـتهي انسان تـأثىن بر آگاهيا همچنه آن. نديافزا ىم

 ذهـن در ىتوهمـات صـورت بـه ىفراوانـ مـوارد در ى،آگاه در توسعه و تيحساس شيافزا
گـران در ي و داتكينـسون. نـدارد خـارج در ىتـيواقع چيـه كـه شود ىم ظاهر كننده مصرف

  :سندنىص ىن داروها مي اىمعرف
ـهٔه كه اثر عمديىداروها  اسـت، ىادراكـ ىهـا  آنها دگرگون سـاختن تج

 ًعموما زا توهم ىداروها. شوند ىده مي نام٢زا ىشپ ا رواني ١زا ّتوهم ىروهادا
 ىهـا ّمحـرك. شـوند ىمـ ىرونـيب و ىدرون ىايدن ادراك در ىراتييتغ موجب
 و صـداهاً مـثال ؛نـديآ ىمـ نظر به تازه ىدادهاررض همچون طيمح ىمعمول
 چنـان انزمـ ادراك. رسند ىم نظر به متفاوت ىزيانگ  شگفتنحو به ها رنگ

 شـخص و ؛ديآ نظر به ساعت چند است ممكن قهيدق هر كه كند ىم رييتغ
ـه بساوشى و ديدارى شنيدارى، توهمات است ممكن  او توانـايى و كنـد تج

  .)۲۴۰ـ۲۳۹  ص،اتكينسون و ديگران، پيشين(يابد  كاهش پيرامونش از خود تمييز در
 اسـت كـه Psychedelic رود، ىمـ كـار بـه مـواد نيا به اشاره ىبرا كه ىتر  مناسبٔهواژ

 آن، قيـدق ىمعنـا امـا ؛انـد دانـسته زا  تـوهمى و به معناhullucinogen آن را معادل ىبرخ
 شـده، وضـع ىالديـم ۱۹۵۶ سـال در معتبـر منابع نقل بر بنا كه واژه نيا. است نما روان
 است نروا اي نفس ىمعنا به و نيالت ىا  كه واژهPsyche ىكي: است ىاصل جزء دو ىدارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hallucinogens. 

٢ .Psychedelicsداروهاى «ِمترجمان معادل ) ۷۰۰ ص( توصيفى همين كتاب ٔهنام ، گفتنى است در واژه
نامـه  جـا و نيـز در واژه اند و در عين حـال در ايـن  آورده”Psychedelic drugs“را براى تعبير » نما روان

شى ، از معادل روان)۷۲۳ص( اثـر اصـلى «:  توصيفى، آمـده اسـتٔهنام در واژه. اند زا استفاده كرده پ
  .»ها تغيير تجارب ادراكى و بسط هشيارى است آن
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 از ىبرخـ  رو، نيـا از. باشـد ىم انينما و آشكار ىمعنا به و ىوناني ىا  كه واژهde ىگريد و
  .)۷۸ ـ۷۷  ص،۱۳۸۶ انزلى،( اند دانسته تر مناسب آن ىبرا را نما روان ٔهواژ محققان

  زا؟ توهم اي نما روان
، و ى برخـى از سـوPsychedelic ٔهواژ ىبـرا نمـا ناگفته نماند كه انتخـاب معـادل روان

 شـخص كـه است ىدگاهيد از متأثر ،گريد ىبرخ ىسو از زا توهم اي زا ىشپ معادل روان
ـ داروهـا نيـا ٔهكننـد مـصرف ىبرا دآمدهيپد ادراكات اصالت و يىنما واقع ٔهدرشار  دهبرگ
تـر در  شيـ بىاريجاد هـشي أه است كه به واسطىداررض «Psychedelic حال، هر در. است

 ٔهتوسـع نـوع كيـ خـصوص ، بـهىراتـييتغ ناخودآگاه، ىها زشيو انگحواس، احساسات 
ن يـ شخص در اثر مـصرف اى برا.)۱۲۵  ص،انزلى، پيشين( »كند ىم جاديا ،ىآگاه در واضح

ا داروهـ نيـا و ّتـوهم باشد، نداشته ىتيواقع چيه اگر كه ديآ ىد مي تازه پدىداروها ادراكات
 شـمار بـه نما روان باشد، فرد روان از ىتر قيعم ىها هيانگر الي خواهند بود و اگر ب١زا ّتوهم

  .روند ىم
ه يىنما  انكار اصالت و واقعى براىكسان  ىهـا ادراك مـشابهت بـه ى،عرفـان ىها تج
ـ صاحب  تمـسك مـواد نيـا ٔهكننـد مـصرف ىبـرا حاصـل ىهـا ادراك بـا ىعرفـان ٔهتج

ـ روان و زا متـوه ىمـواد ًصـرفا را مواد نيا  ايشانروشن است كه و اند، جسته  بـه زا ىشپ
 دهنـد نـشان انـد دهيكوش شبهه نيا به پاسخ مقام در كه ىكسان خالف بر ؛آورند ىم شمار

 پنهـان و قيـعم ىهـا هيـال ادراك ٔهزمين است ممكن مواد نيا مصرف ،خاص ىطيشرا در
ن مـواد يـ ا،شانيـز نظـر اا. سـازد فـراهم ،ستا  غفلت مورد ىعاد حالت در كه را نفس

 تواننـد ىمـ خـاص يىهـا نهيزم در بلكه ؛ستين نيچن هموارهاست،  زا  توهمىاههرچند گ
ـ روان ايـ زا تـوهم و نمـا روان ىها واژه كه شود ىم معلوم جا نيا از. باشند نما روان  زا ىشپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنـد،   حسى از يك شىء خـارجى توليـد مـىٔهاى است كه تج  ماده(hallucinogen)زا  داروى توهم. ١
  ).همان(آن شىء خارج از ذهن وجود ندارد كه  درحالى
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  .ستين موارد ٔههم در داروها نيا ريتأث نوع انگريب كي چيه

  نما  رواني مصرف داروهاهٴنيشيپ
   كـه منـشأ»نيبيلوسـايس« و »نيمـسكال« همچون ،ن موادي از اى است كه برخىگفتن

 قـارچ بـه نـام قـارچ ى از نـوعى و دوم١وتيپ نام به كاكتوس ىنوع از ىاول( دارند ىعيطب
 شـده شـناخته ،ليـقبا و اقـوام از ىبرخـ ىبـرا دور ىهـا زمان از) شود ى گرفته م٢زيآم سحر
 اسـتفاده نيمـسكال از خـود ىمـذهب مراسـم در ىشـمال ىكـاام پوسـتان سرخ. ندا بوده

ـ در زتـكآ ليـقبا و انـد كـرده ىم  مقـدس ىاهيـگ را نيبيلوسـايس ىمحتـو قـارچ كمك
 و ىگـىص بيـغ شـفا، طلـب ىبـرا و خواندنـد ى م٣»خداوندان جسد« را آن و دانستند ىم

 اسـتفاده ىن مـاده در مراسـم مـذهبي از اليقبا نيا. جستند ىم سود آن از ارواح با ارتباط
 »سـوما« يىودابـ متـون در كـه ىمقدسـ شراب كه اين باورند بر محققان ىبرخ. كردند ىم

 ىهـا نَمَشـ  كـه است ارياخت در ىشواهد. است بوده نما روان ٔهماد ىنوع شود، ىم خوانده
 خـود ى مراسـم مـذهبدر ىمـواد نيچـن از باستان انيوناني و نكايا آزتك، اقوام ،يىابيس

 ى الـوهى كه عنصرىاهانيگ (entheogens را مواد نيا ىبرخ رو، نيا از. كردند ىاستفاده م
 هيتوص وجه چيه به ىمواد نيچن مصرف ىميابراه انياد در البته. اند دهينام) در خود دارند

 مراسـم در مـواد نيـا از كردن استفاده از زيپره با انياد نيا ظهور رو، نيا از و است نشده
  .)۸۰ـ ۷۹ ، صانزلى، پيشين( همراه بود ىمذهب

  

  لهأطرح مس
ه و نما  روانى ما در خصوص داروهاىش رويله پأمس  اثـر در كـه يىها ادراك و ها تج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Peyote. 

2. Magic mushroom. 

3. Teonanacat (Flash of the Gods). 
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ه نياآيا  كه است آن ،ديآ ىم ديپد كننده مصرف ىبرا مواد نيا مصرف  كم دست ـ ها تج
هيىاه ادراك هيشب ـ موارد ىا پاره در  آن از شخـىص ىعرفـان ىهـا  است كه عارفان در تج
ه در حاصل ىها  بودن ادراكى توهمٔهن امر نشان دهندي و همشوند ىم خورداربر  ىها تج

  كاهد؟ ها نمى آن ىشناخت معرفت ارزشنيست و از  ىعرفان
ه و ها د توجه داشت كه ادراكيالبته با  َصـرفا دينبا را نما  حاصل از مواد روانىها تج

ه صاحب ىروان وضع ليدل نكهيا به  اسـت، بـوده ىجـسمان ىهـا املع ريتأث تحت تج
ر ي از مـوارد، شـاهد تـأثىاري چراكـه در بـس؛)Davis, Ibid, 218( .دانـست اعتماد رقابليغ

 وئيسلـ كـه گونـه م و  همـاني عملكرد ذهن خود هستٔه بر نحوىحاالت و عوامل جسمان
 سـبب شـبانه خـواب و تـازه ىهـوا مانند ىجسمان ىعوامل كه ىهنگام كند، ىميادآورى 

 االصـول ىعلـ كه رسد ىم نظر به« م،شىص ىنم نگران شود، ىم ىروان ىاريهوش مدنآ ديپد
 »ستيـن ىخالفـ هستند، ىخاص ىجسمان طيشرا ىدارا ىروان ىمتعال حاالت كه نيا در
)Lewis, 1959: 168( .شـود ى ادعـا مـكـه آورد ىجا سر بـر مـ ني، از اىش روياما چالش پ 

 را دچـار اخـتالل ى آدمـى و ادراكـىخت شـناى كاركردهـا، مـورد بحـثىعوامل جسمان
ه. رسانند ىم بيآس آن به و كنند ىم  ىصـورت در نما روان مواد از حاصل ىعرفان ىها تج

ت مـورد اسـتناد واقـع يعواق اثبات ىبرا توانند ىم و داشت خواهند ىمعرفت اعتبار و ارزش
هيشوند كه ا   .باشند نداشته يىزا بيآس ريتأث نيچن ىعرفان ىها ن مواد در مورد تج

  يرونيب طيمح و يروان ،يذهن يها نهيزم شير پيتأث
 تواننـد نمى تنهايى به گردان روان مواد دهد شواهد فراوانى در دست است كه نشان مى

ه هًبدان گونه كه مثالآورند؛  وجود به را دينى هاى تج  كـسى، سـر بـه اى ِ وارد آمدن ض
دن او چشم از برق« ٔهتج ايـن مـواد . )Davis, Ibid: 219(آورد  مـى پديـد او بـراى را »پ

 طرفـداران رو، ايـن از و باشـند داشـته) كاتـاليزور (دهنـده شـتاب نقـش توانند حداكثر مى
ه هى نقش اصلى و اساسى در پيدايبگىصند توانند مى عرفانى هاى تج  و عرفانى هاى  تج
ه اين معرفتى محتواى به دهى شكل  بيمارگونه غير و زا آسيب غير ملعوا ديگر ِآن از ها تج
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 رفتار يا ذهن در اى تازه چيز نما روان مواد اند كه گفته نظران صاحب از برخى كه چنان  ؛است
 گـذارد،  ما تـأثير نمـىٔهشد ات ذخيرهاطالع بر معنادار و مشخص اى گونه به يا كند، نمى وارد ما

 .)Bowker, 1973: ch.VII( سـازد ُكنـد را آن يا كند آغاز را مغز فعاليت تواند مى تنها بلكه
 ممكـن ى،آگـاه ٔهافتـييتغ حـاالت كه شود ثابت اگر مشىص نگران دينبا ىهارد ٔهگفت به

 آورد، ىد نمي پدىهاال ٔهخلس يىايميش مواد نيا خود .ديآ ديپد يىايميش مواد اثر رب است
 كـه كمتـر در دسـترس ١هناخودآگـا ريضم ٔهمنطق كه گذارد ىم ريتأث مغز بر ىا گونه به بلكه

 رديـ در وجودشـان بـوده اسـت، قـرار گىعرفـان ىا  رگهً كه قبالىاست، در دسترس كسان
)Hardy, 1979: 97(.   

 ىخـود بـه كه آورد ىد مي را پدى عامىختگيالت برانگح نما  برآنند كه مواد روانىبرخ
 آن بـر ىوانعنـ   خـود،ى ادراكـٔهنـيحـسب دسـتگاه و زم  فرد بـرى ولندارد، يىمحتوا خود

 در ىت حـسيـط محرومين امر آن است كـه در شـراي شاهد ا.)Davis, Ibid: 219( نهد ىم
، كننـد ى را مصرف مىن موادي كه چنى خاص نباشد، افرادىنه و دستگاهي كه زمىصورت
ن يبنابرا). see: Bowker, Ibid: 150 (ندگىص ىج سخن نمي راى توهمىرهايك از تأثيچ ياز ه

 نداشـته ىامـد عرفـاني پ،يىن مواد بـه تنهـاي وجود دارد كه مصرف اىهاحتمال قابل توج
 از ىمنـد  بهـرهىنـه مناسـب باشـد، فـرد را بـراي كـه دسـتگاه و زميىباشد، بلكه در جـا

ه   .كند ىم تر  آمادهىانعرف ىها تج
آنان  ىفكر ٔهنيزم ريتأث ىخىض به ،مواد نيا كنندگان مصرف بر گرفته صورت ىها شيآزما

 دو در هـا شيآزمـا نيـا اوج. دهـد ىم نشان شانيا ىبرا آمده حاصل ىها ادراك عنو در را
 شيـب ،دهـه دو نيا در. گرفت صورت كاآم در ىد اس ال ىرو بر ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ ٔهده

 از پـس. ديرسـ چـاپ بـه مـواد نيـا  ٔهدرشـار ىتخصـص مجـالت در ىعلم  ٔهاز هزار مقال
 تنها ها شيآزما ،)۱۹۶۷ (كاآم در وادم نيا فروش و دخ و مصرف منع قانون بتصىص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sub – Conscious mind. 
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  ٔهعمـد رو نيـا از. بـود ريپـذ امكـان ژهرضـ ىمجوزهـا اخـذ بـا ىخاصـ اريبـس ٔهمحدود در
ـوط ىها قيقتح در استناد مورد ىتج ىها شيآزما ) زا تـوهم (نمـا روان ىداروهـا بـه م

وط  ىد اس ال بـه ىعمـوم ٔهعالق  كهدهد مى  نشان شواهد البته. ستا دهه دو نيا به م
  .)۸۱، صپيشين انزلى،(  ادامه داردنماها روان گريد و

 ىرو بـر گرفتـه صـورت ىها شين آزمات  از مهمى پس از گزارش برخعطا انزلى سيد
 :سدنىص ى م)wainwright, 1981: 61( رايت نرض از نقل به ،مواد نيا

 بـه نما روان ىداروها كه است آن شود توجه آن به ديبا كه ىا ن نكتهينخست
 ىا ژهرضـ اثـر كننـده، مصرف ىروان طيشرا و نهيزم از نظر صرف خود، ىخود

 رمتعـارفيغ ٔهگونـ بـه ىحـس ادراكـات رييـتغ و تتقىص استثنا تنها. ندارند
 مـصرف كـه ندا القول متفق ىهمگ فوق ىها  گزارشو ها شيآزما ... است
 ىرابــ آنهـا مـصرف هنگــام در ژهرضـ طيشـرا وجــود بـدون نمـا، روان مـواد

ه جاديا موجب كننده، مصرف  شـد نخواهنـد ىنـيد ايـ ىعرفـان ىهـا تج
  .)۱۰۳ ص ،پيشين انزلى،(

 كـه دهـد ىمـ نشان ،مواد نيا كنندگان مصرف بر گرفته صورت ىها شين آزمايهمچن
 ًضـرورتا و ًلزومـا نماهـا  هم مناسب باشـد، مـصرف روانىروني و بىط درونير شرااگ ىحت

 ،افـراد ىبرخـ در و ىگـاه تنها بلكه دينى در پى ندارد؛ ىها هتج ،كنندگان مصرفبراى 
ه يىدايپ به ـه از ىبرخـ بـه ىفراوانـ شـباهت كه انجامد ىم يىها تج  و ىنـيد ىهـا تج

  .)همان( دارند ىعرفان
ــ ا١،اســميت ــسين شــراي ــروه تق ــه دو گ ــرده اســتيط را ب ــرا ،نخــست  :م ك  و طيش

 هنگـام  دركننده مصرف ىرونيب طيمح ،دوم و ؛كننده مصرف ىروان و ىذهن ىها نهيزم شيپ
 ىكل طور به كه اند داده نشان ها شيآزما نخست، گروه  ٔهدرشار. )Smith, 2001: 1( مصرف

 مصرف با اند، بوده تر مأنوس ىنيد ىنيب جهان با و اند داشته ىتر شيب ىنيد ٔهنيزم كه ىافراد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Smith. 
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ه ؛ندهست ىعرفان اي ىنيد ٔهتج معرض در تر شيب مواد نيا  ىاديسـ  ٔهانداز تا كه يىها تج
 وقـوع ىنفـ ىمعنـا بـه امر نيا البته.  استآنان ىاعتقاد ىها نهيزم شيپ همان با متناسب

هنيچن   .ستين شانيا ريغ ىبرا يىها  تج
 بايـد كننـده مـصرف پيرامونى محيط كه شود تأكيد مى) گروه دوم( محيط بيرونى ٔهاما درشار

 ممكـن صـورت ايـن غيـر در. باشـد آينـد ناخوش هاى محرك از عارى و دلپذير آرام، دوستانه،
  .گىصند مى» فر بدس« آن به اصطالح در كه دهد رخ كننده مصرف براى ناگوارى حاالت است

  كنندگان مصرف يتيشخص يها يژگينقش راهنما و و
 در لزومـا ديـبا داروها نيا مصرف كه شود ىد مين امر تأكي، بر اگفته پيشافزون بر امور 

 مـواد نيا مصرف خودش ديبا راهنما نيا. رديگ صورت او مراقبت با و راهنما كي حضور
 علـوم گونـاگون ىهـا نـهيزم در ىا ت گـستردهاطالعا است بهتر و باشد آزموده شيپ از را

 چنين حضور با. باشد داشته را سوژه در امنيت و اعتماد حس انگيزش توانايى نيز و انسانى
  .آورد بار به را موردنظر نتايج سوژه، براى تواند مى نما روان روهاىدا مصرف ٔهجلس شخصى
ت اتصال بـه ي و ظرفيىا در تواناه د توجه داشت كه روح و روان انسانين حال بايدر ع

 و نفـس ىباطن ىها ساحت به ىگشودگ و انفتاح و ىمعنو و ىروحان ىها عوالم و ساحت
 در كـه داروهـا، نيـا مصرف به ها آن اسخپ رو، نيا از .ستين درجه كي و كساني ى،هست
ه وقوع  نقـش تنهـا ىهـست تـر ىباطن ىها ساحت به فرد ىآگاه ارتباط و ىعرفان ىها تج

 ىهـا نـهيزم شيـپ اي راهنما بدون افراد ىبرخ ،رو نيا از.  استمتفاوت دارند، كننده عتس
ه گونه  نيا به داروها نيا با سرعت به توانند ىم ،مناسب  بـا ىبرخـ و ابنـدي سـتد هـا تج

 نيچـن واجـد كمتـر ،ادشـدهي عوامـل از دسـته دو هـر بـودن فراهم و راهنما حضور وجود
ه  بـا ىاسالم عرفان در كه باشد مرتبط ىزيچ همان با امر نيا ديشا و شوند ىم يىها تج
 و  اسـتشده ادي آن از ىباطن ىها ساحت و ىمعنو عوالم با شخص ىذات مناسبت عنوان
 دارند شخىص جان در بيغ عالم از ىمتفاوت ىها سهم و ها بهره ها انسان كه دشو ىم گفته

انزلـى، (  همانند باشندى عوالم عرفانٔهب و تجيك عوالم غادرا در همه كه ستين نيچن و
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  .)۱۰۵ ـ ۱۰۴  ص،پيشين
 ىابيدسـت ىبـرا هرگز  اسالمى،نيراست عارفان كه شود ىد مين نكته تأكيجا بر ا نيدر ا

ه نيچن به  ديـتأك و هيتك بلكه ؛اند نكرده هيتوص را ليقب نيا از يىداروها مصرف يىها تج
ز از گناهان و انصراف توجه از ظاهر به بـاطن و ي نفس و پرهبيتهذ و ىخودساز بر شانيا

  .ست اا به آخرت و از خود به خداياز دن
ـه  و ىد اس ال ن،يمـسكال ريـنظ ىمـواد مـصرف از حاصـل ىهـا در هر حال، تج

ه با ىفراوان شباهت شود ىم ادعا گاه كه ـ نيبيلوسايس  ـ دارنـد ىعرفـان و ىنيد ىها تج
 ىرونـي و بىك بـستر درونـين مواد در ي بلكه ا؛ستين مواد ني اىرانحصا و ميمستق ٔهجينت

ه نيچن يىدايپ  ٔهنيخاص زم   .ندآور ىم فراهم را يىها تج

  يعرفان يها تجربه ييدايپ در نما ر مواد روانيتأث
 يىدايـپ در نمـا ر مـواد رواني برآننـد كـه نقـش و تـأثىبا توجه به آنچه گذشـت، برخـ

ه  ؛ّن حد است كه توجه فرد را از امور روزمـره منـصرف سـازندي ادر تنها ىعرفان ىها تج
 سبب شوند كه فـرد احـساس كنـد ؛رندي تفكر و ادراك فرد را به چالش گىعي طبىالگوها

هىدر حال رو» ىز خاصيچ«  هـر كـه ىطـور بـه ؛بخـشند شدت را ها  دادن است، و تج
 ىسرزنده تعـال» ]ىعرفان[ ىنيد ٔهتج« كي به ،باشد داشته ىنيد يىمعنا بتواند كه ىزيچ
  .)Davis, Ibid, 219( ابدي

 در نما  از مصرف مواد روانى محتمل است كه حاالت ناشًن فرض كاماليجه، ايدر نت
ه  ذهن ىعيطب كاركرد به كه ىفنون ىحت. نرساند ىادراك ىقوا به ىبيآس ى،عرفان ىها تج

 عـالم بـه آسـا  برقى توجهٔهنيزم است ممكن زين شوند ىم توهم سبب و رسانند ىم بيآس
 ربـ ىعـاد حالـت در كه يىها ساحت سازند؛ فراهم را ىهست ىباطن ىها ساحت و قدس

  .است ناتوان آن ادراك از ،رامونيپ ىها دهيپد و ىهست ظواهر به نفس توجه شدت اثر
. )۱۳۷۷، زاده حسن: ك.ر(  البته از ديد حكيمان مسلمان پوشيده نبوده است، يادشدهٔهنكت

 تـر ىدرونـ ىهـا  با ساحتى و ارتباط ادراكىدرك باطن هستدر  هشان عامل عمديظر ان از
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 توجـه بـه و) شـود ىمـ ادراك ظـاهر حواس قط از آنچه (رونيب از انصراف وجود، عالم
ـ از نفس تتقىص با است ممكن كه گونه ن امر همانيا. ون و باطن استدر  و هيـتزك قط

 ىهـا راه از ًانـاياح شـود، حاصـل اريـاخت ىرو از و ىعـيطب ىصورت به اضتيص و بيتهذ
  :ك.ر( دهـد ىمـ ىرو زيـن ىمـاريب حـال در ىگاه كه چنان ؛شود ىم حاصل زين ىعيرطبيغ

  .)۱۸، ۱۶ فصل، ۱۰ نمط، ۱۳۸۱، سينا ابن
 اسـت، بيـغ عـالم از اصـل در ىانـسان نفـس كـه معتقدند نايس  چون ابنىمانيحك

 بـه اشتغال (مانع كه است ىكاف دارد؛ را عالم آن با ىمعنو ارتباط و اتصال ٔهنيزمبنابراين 
ن امـر ي ا١.گردد برقرار ارتباط نيا تا شود برطرف) واهمه و لهيمتخ تيفعال و ظاهر حواس

 نـده،يآ اي و حال گذشته، عيوقا و حوادث از يىها ى كسب آگاهىبرادر مراحل نازل آن و 
 مـورد در تـر شيـب كـه رديـگ صـورت يىترفندها و ها لهي با استفاده از حىممكن است حت

 سه خصوص نيا در. شود ىم واقع مؤثر ،خرد كم و ابله كودكان و فيضع نفوس صاحبان
 ىا گونـه بـه ؛شوند ىر مي و متحهسرگشت ،ظاهر حواس كه نيا نخست: رديگ ىم انجام كار
 لـهيمتخ ٔهقـو كـه آن دوم كننـد؛ افـتديص ىخـىض به را محسوس ىها صورت توانند ىنم كه

 كه نيا سوم دهد؛ انجام ىدرست به را ىگر تيحكا و انتقال كار تواند ىنم و شود ىم متوقف
 محـل اننـدم (شود معلوم بيغ قط از ست ابنا كه گردد ىم متمركز ىزيچ بر واهمه ٔهقو
 اسـتعداد از ذاتـا كـه ىا ن سه كار، قـوهي با انجام ا.) مقتولا قاتل شخصيء گمشده ىش

 بـه اتصال گاه آن و ابدي ىكو و صالح مي نى استعداد،ب برخوردار استياتصال به عالم غ
  .)۲۳ شين، فصليسينا، پ ابن( شود ىم حاصل بيغ

  نما روان مواد مصرف از حاصل يعرفان يها نوع تجربه
 كـه دهـد ىمـ نـشان وضوح به ،نما كنندگان مواد روان  اظهارات مكتوب مصرفٔهمطالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ«اى بـا عنـوان  نگارنده در مقاله. ١  ٔهكـه در مجلـ» سـينا  دينـى از نظـر ابـنٔهتـبيين فلـسفى وقـوع تج
  . منتشر خواهد شد، ديدگاه وى را بررسى كرده است»معرفت فلسفى«پژوهشى  ـ علمى
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ه  نه ،ستا  ىآفاق نوع از شهيهم ًباتق نما روان مواد مصرف از دآمدهيپد ىعرفان ىها تج
 حـضور احساس ندرت به و است ىتر شيب تياهم ىدارا ىعرفان ىها سنتدر  كه ىانفس

  .)Davis, Ibid( شود ىافت ميگر در آن ي دىدموجو با اتحاد احساس اي ىشخص
ان يـ پس از بىو. ادآور شده استيز آن را ي ناستيس است كه ى مهمهلأمس، ن نكتهيا

نـان و يم بـا اطميم كـه بتـوانن مواد علم و اطالع ندايصيد از آثار ايكه هنوز چندان كه با آن
ـًا واقعـايـآ« كـه  پاسـخ بـدهيمن پرسـشيت به ايقاطع  ٔه از مـصرف مـاد حاصـلٔه تج

  :دگىص ىم»  با آن ندارد؟ىزي تماًست و وصفا اهيشب اي اولى به حال عرفانًن ذاتايمسكال
 ىريتخـد »ىعرفـان« حالـت كـه قرار نيا از :زد توان  ى مىجا حدس نيدر ا
 ىعرفـان احـوال ىآفـاق سنخ با ىريزناپذيتما شباهت موارد بعض در ديشا

 تـر  مهـمى، كـه بـسىخ انفـسسن با كه است ديبع اريبس ىول باشد، داشته
  .)۲۰ ص ،۱۳۶۷ استيس،( باشد داشته شباهت است،

 مـواد نيـا كننـدگان مـصرف ٔهدرشار كه ىگوناگون ىها شيز پس از گزارش آزماي نانزلى
ـه ىاساس زيتما وجه كه نيا انيب و گرفته صورت  آن ى،انفـس از ىآفـاق ىعرفـان ىهـا تج

ه در كه است  مـشاهده كثـرات در ريـفراگ ىوحـدت و شود ىمن حوم كثرت ىآفاق ىها تج
ه در كه ىدرحال ،شود ىم  ىزيـچ ىآگاه ىمحتوا و ندارد راه ىكثرت چيه ،ىانفس ىها تج
  :دگىص ىم شود، ىمبه كار برده  »محض ىآگاه« به آن براى كه محض وحدت جز ستين

ـه كـه شـود مـى واضحً كامال فوق هاى از گزارش  بـراى داده رخ هـاى تج
ها محو نكرده، بلكه كثرات را در نظرشان طـور   كثرات را در نظر آنها ژهسو

  .)۱۰۶، صانزلى، پيشين(ديگرى كه بسيار نامتعارف است، نمايان كرده است 
ـه بـه ىابيدسـت ىبرا يىها وهين شيد توجه داشت كه استفاده از چنيالبته با  ىهـا تج

 بـدان ىعت اسـالم در شـو ستيـن مجاز وجه چيه به آن، ىآفاق نوع از هرچند ،ىعرفان
 قرآن اتيآ (ىاسالم متون در، ندارد ىا ز سابقهيه نشده است و نزد عارفان مسلمان نيتوص

 براى هايى وسيله چنين از گيرى بهره به اى توصيه و  اشاره جا هيچ Ｄمعصومين روايات و
 تالش و بر يدتأك هست آنچه برابر، در. خورد نمى چشم به مكاشفه و مشاهده به دستيابى



 ۱۳۹۱ پياپي دوازدهم،تابستان ، چهارم شماره سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٢٠ 

عت خداوند براىكوشش   تـرك و واجبـات انجـام آن نخـست گـام كه است عمل به ش
 در آنچـه  است؛ ونتوا ّحد در مكروهات ترك و مستحبات انجام آن دوم گام و محرمات،

ن به دستيابى و دل نورانيت براى ميان اين  شـده بـر آن تأكيـد خداشناسى، مراتب باالت
؛ ۳۰۵ـ۴۰۴ ، ص۱۳۸۵ شهرى، محمدى رى: ك.ر(. ست امان ياد خدا نخست هٔه در درجاست،
  )۱۳۷۸ بهشتى،

ـهىن مـواد بـرايـه به مصرف ايگر علل عدم توصي از د  ى،عرفـان ىهـا  حـصول تج
ه كه داشت توجه ديبا نيهمچن .است ى آنّجد ىها بيخطرها و آس  نيبد كه يىها تج

 رو، نيـا از و رونـد ىمـ شـمار بـه ىادعـ ىزندگ از جدا ىامرً معموال ،نديآ ىم ديپد وهيش
ـه صـاحب ىمعرفتـ و ىروان ،ىنيد رشد ٔهنشان اي عامل توانند ىنم نـد ياب آحـس بـه تج

)Davis, Ibid: 220(.  

  لهأان دو مسيك ميلزوم تفك
ا يـآ. ۱: ك شـونديـد از هـم تفكيـز مطـرح اسـت كـه بايله متماأن بحث دو مسيدر ا

ه و ها ادراك  ارزش ىدارا ،شـود ىمـ حاصل نما روان مواد ٔهكنند مصرف ىبرا كه يىها تج
ه حصول ايآ .۲ است؟ ىمعرفت هي شبيىها تج  كننـدگان  مصرفى براعارفان ىها ه تج
ه اعتبار نما، روان مواد   .دكن ىم مخدوش را عارفان ىعرفان ىها تج

.  باشـدى منفـ، مثبـت و بـه پرسـش دوم،ممكن است پاسخ ما بـه پرسـش نخـست
هىد ما ارزش معرفتيشا. ميد آن دو را درآمينبان، يبنابرا  مـصرف از حاصـل ىهـا  تج
كننـده   مصرفى و روانى ذهنىن مواد در قواي مصرف اكه ىاخالل ليدل به را نما روان مواد

سـت  ان بدان معنـايو ا ـ مينپذ ،گردد ىم توهم موجب ىاريبس موارد در و آورد ىد ميپد
هيم و ايكه اگر ما بود  ىدرسـت و ىهست قيحقا ٔهدرشار ها آن ٔهيپا بر ميتوانست ىنم ،ها ن تج

ـهىن حال براي و در عـ داورى كنيم افراد نيا مشاهدات  بـا عارفـان، ىعرفـان ىهـا  تج
 كـس چيـه كـه گونه  همان؛مي قائل باشىت و اعتبار معرفتيها، حج وجود مشابهت با آن

 رامـون،يپ طيـمح از مـواد نيـا ندگانكن مصرف ىحس ىها ادراك ىاعتبار ىب كه دگىص ىنم
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 كـه هـر دو جـا آن ماننـد سازد؛ ىم مخدوش را سالم افراد مشابه ىها ادراك اعتبار و ارزش
  . مقابل دارندٔه مشابه از منظرىّتصور

  ي عرفانهٴك در صاحب تجربيولوژيزي اختالل فيدعو
ـهيـ مىشباهت ظاهر ـه و ىعرفـان ىهـا ان تج  مـواد مـصرف از حاصـل ىهـا تج

ـه وقـوع مـوارد ٔههمـ در كه است شده ادعا نيا طرح ىبرا ىزدستارض نما، روان  ىهـا تج
ـه روكولويضيف ىاختالل ،ىعرفان ن ي چـنيىدايـ داده و موجـب پى در فرد صاحب تج

ه  زانيـم تواننـد ىمـ ىتنفـس ىهـا نتمـ كـه شـده گفتهً مثال. است شده ىو در ىا تج
ن دياكس ىد  و تـوهم سـبب ىشيـافزا نيچـن كـه شـده معلوم و رند،بب باال خون در را ك

ن دياكس ىد ىوقت ها شيآزما از ىا پاره در. شود  ىم ىسرخوش بـه ) ژنيهمراه بـا اكـس( ك
ــراد تزيصــ ــساف ــ از اىاريق شــد، ب ــهي ــقب از يىهــا شان تج ــدن، از تجــرد احــساس لي  ب

 و شـور و تيـاهم احـساس و ىنـيد حـضور كي با آگاهانه دور مصاحبت ،ىريناپذ وصف
  .)Sabom, 1982: 241-2( اند كرده گزارش را ىهانيك حال

ش ي، افراد آزمـاگفته پيش  نمونهدر. ن ادعا قاصر استياما شواهد ارائه شده از اثبات ا
هي را نىگريعناصر د  شـمار بـه ىعرفـان و ىنـيد مـانع كـه اند افتهي شخىص ىها ز در تج

ه آوردن  و شـناور ىقيموسـ ىهـا نـت ،ىرنگـ ىگوهـاال توهم مانند ؛شود ىم شانيها تج
ــ و بيــعج امــور گــريد و متحــرك  كــه ىنعرفــا ىهــا ســنتدســته از  آن در البتــه. بغ

ه گيرند، كار مى  به را ىديشد اريبس ىتنفس ىها نتم  نيـا ىبـرا آنچـه هيشـب يىها تج
ـه نيـا مـوارد، نيا در كه نيا احتمال بنابراين ميابي ىم شده، حاصل افراد  اثـر در هـا تج

نياكس ىد با تيمسموم  ٔههمـ بـه امـر نيا ميتعم اما ست؛ين ىمنتف باشد، آمده ديپد دك
ه  ى،تنفـس ىها نتر تم شيد گفت بي بلكه با؛ نداردىل موجهيدل چيه ىعرفان ىها تج

 تتقىص را حواس تمركز ًصرفا ،شوند باعث را ىقيعم كولويضيف راتييتغ نيچن كه آن ىب
 ىتنفـس ىهـا نتمـ« گـر،يد ىسـو از. شـوند ىمـ شخص تر شيب آرامش ٔهيما و كنند ىم

ه به همواره ه جهان سراسر در و انجامند ىنم ىنيد ىها تج  كمـك بـدون ىنيد ىها تج
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  .)Davis, Ibid: 222(» دهند ىم ىرو يىها نتم نيچن
ــ ــا نكت ــمٔهام ــر  مه ــه اســت آن ت ــه ك ــس ب ــا عك ــوق ىادع ــس در ف ــوارد، از ىاريب  م

 گـرفتن قـرار و بـدن تر شيب سالمت ٔهيما شود، ىم هيتوص سالكان به كه يىها ملدستورالع
 كـه در آن بـر ى اسـالمىژه در سنت عرفانرض هن امر بيا. است بهتر ىجسمان وضع در آنان
ً كـامال ،شـده هيتوصـ ىبـدن ىها تيت اعتدال در فعالي و رعاى و پرخوابىز از پرخوريپره

  .است مشاهده قابل
 ىجـسمان و ىروان سالمت در آن ريتأث سبب به مراقبه، تر آسان  عتبار فنونز ايدر غرب ن

 ست،يـن تفكر اختالل ٔهيما و زا مارگونه و توهمي بىلتحا تنها نه مراقبه. است شيافزا به رو
 تـر  افـزونيىتـر و توانـا شي بىاري مانند تمركز بهتر، هوشى كه منافعشده ثابت امروزه بلكه

 وجـود ىادعـا نيبنـابرا. دارد بـر در زيـن را ىبحرانـ ىهـا تيموقع با درست ٔهمواجه ىبرا
  .ستي نىرفتنيچ وجه پذي به هىفانعر ٔهتج وقوع موارد ٔههم در كولويضيف اختالل

  نما روان مواد از حاصل يها  تجربهيشناس نوع
ـه ىگـونگ هـم و مـسانخت ،بحـث مـورد چـالش فـرض شيپ  بـا ىعرفـان ىهـا تج

ه ـه كـه انـد گرفتـه ّمـسلم منكران. است نما روان مواد مصرف از حاصل ىها تج  و تج
ـه و همـان نـوع از د،يـآ ى مـديپد مصرف ىبرا گردان  مصرف روانى كه در پىادراك  تج
.  اسـت داده  ىرو گونـاگون ىعرفـان ىهـا سنت در هيپا  عارفان بلندى است كه براىادراك

  ست؟ين ادعا چيد مستند ايد ديحال با
ه ىدارشناختيپد ىها ىژگرض از يىها ن ادعا محققان فهرستيا اثبات ىبرا  ىهـا تج
 دهيسـنج آن بـا را گردان نندگان مواد روانك مصرف ىها گزارش گاه آن و كرده هيته ىعرفان

 ؛اسـت هـا ىژگـرض نيـا از ىبرخـ ٔهدرشردارنـد هـا گزارش نيا كه اند دهيرس جهينت نيا به و
 ا،ياشـ بـا وحـدت نفس، ىگشتگ گم و وحدت ،ىكانم ىب ،ىزمان ىب ليقب از يىها ىژگرض

 ،يىنما ت، تناقضي الوهو قداست رحمت، و آرامش ،ىمتعال تيواقع ها، انسان با وحدت
 خدا، حضور ديشاره، تولد مرگ، احساس لذت، ،ىزيآمّسر وحشت، و ترس ،ىريناپذ انيب
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ه) اهميتيا (ها، حركت موسيقيايى، معنادارى  رنگ غلظت شناختى، يسبايى ٔهتج   .تج
 نيـا ىگـونگ  در بـاب مـسانخت و هـمىقـاطع قـضاوت تـوان ىن روش ميا با اي آاما
ه ـهبـا هـا تج  ىهـا ىژگـرض ىا پـاره در مـشابهت صـرف ايـآ كـرد؟ ىعرفـان ىهـا  تج

هنيا ىدارشناختيپد  كيـ دو، هر نيا كه است آن بر كننده قانع ىليدل ها،   دو گروه از تج
ه نوع ـ از ىگـريد و ىعرفـان سـلوك اثر رب ىكي كه است آن تفاوتشان تنها و اند تج  قط

  ؟است آمده ديپد گردان  روانىهادارو مصرف
هي تشخىبا توجه به دشوار  سـلوك مراحـل ىط در سالك ىبرا كه يىها ص سنخ تج

 و التبـاس كـشف خلـط و خصوص نيا در استاد و ريپ يىراهنما به ازين و شود ىم حاصل
 در قـضاوت مـوارد، ىا  در پارهىر منتهي سالك غى و باطل براىطاني شٔهن با مكاشفيراست

 عـدم و فـرض شيـن پيـروشن است كه با خدشه در ا. يستن خصوص چندان ساده نيا
  .زديص ىم فرو نظر مورد چالش انيبن آن، اثبات در قيتوف

  يعلّ يتفاوت ياصل ب
هاستيس  كـرده طـرح را ىّعلـ ىاعتبـار ىبـ اصـل ،ىعرفان ىها  در دفاع از اعتبار تج

را داشته باشـد و شـخص ب  ۱ جى عرفانٔهتج الف شخص اگر« آن اساس بر كه است
 صـفات اگـر افـتديص تـوان ى م،و ب فات الفيتوص جا كه از  را تا آن۲ جى عرفانٔهتج
ـه دو نيـا صورت نيا در باشد، ۲ج ىداريپد صفات به هيشبً كامال ۱ج ىداريپد  را تج
است » لياص«ز آن دو ا ىكي گفت توان ى نمً مثالـ آورد شمار به مختلف نوع دو توان ىنم

 ».انـد  شـدهى متفـاوت ناشـىّن جهـت كـه از دو منـشأ علـي به اً صرفاـست ي نىگريو د
  .)۱۹ص  پيشين، استيس،(

  : چند مالحظه وجود دارداستيسن سخن ي أهدرشار
ـ «از مقـصود ستيـن روشنً اوال   در كـالم » ى عرفـانٔهاصـالت و عـدم اصـالت تج

را مـالك  يسـ؛ادشده قابل قبول استي، سخن است يىنما ست؟ اگر مراد واقعي چاستيس
 ا مطـابق بـاي ، آنٔهدآورندي فارغ از عامل پدى ادراكٔهك تجيآن مطابقت با واقع است و 
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ـ. ستيـا نيواقع است و   مالزمـت آن بـا مقامـات  ،ى عرفـانٔهاگـر مـراد از اصـالت تج
 ىتفـاوت ى اصـل بـ، باشدىت معرفتيا حجي مانند آن و ىب به خداوند و امور، تقرىمعنو

 ٔه آن در همـى بـر درسـتىلـيدل تـوان ىنمـ ىراحت به و بود خواهد تأمل ّمحل استيس ىّعل
  .ادشده اقامه كرديموارد 

ـهىر دو دمين اصل، شمشيا: ًاي ثان  ى،عرفـان ىهـا  است كه مدافعان و مخالفان تج
ه چون: ندبگىص ديشا نخست گروه. كنند تمسك بدان توانند ىم دو هر   ى عرفـانىهـا تج

 معتبرنـد، و لياصـ ،ىعرفـان ىهـا سـنت دييـتأ مـورد ىهـا وهيشـ و هـا اضتبرآمده از يص
ه   اسـت؛معتبر و لياص ،نديآ ىم ديپد نما روان مواد مصرف اثر رب كه  نيزآن هيشب ىها تج
 اصـالت فاقـد زين ها نآ اصالتند، فاقد و رمعتبريغ ها نيا چون: ندبگىص ديشاهم  دوم گروه

  .اشندب ىم
 تفسير تواند مى گوناگونى هاى صورت به ّعلى، تفاوتى بى اصل در »بودن نوع هم «ً ثالثا

كه   ـ باشد نمايى واقع عدم و نمايى واقع آن، در بودن نوع هم از مقصود كه صورتى در. شود
 اصلى صـحيح و قابـل ـ درآميخت شناختى  نبايد آن را با حجيت و عدم حجيت معرفت

 حجيت نزاع ّمحل چراكه آيد؛  اما در رفع چالش مورد بحث چندان به كار نمى؛قبول است
ه معرفتى   . شود ثابت ها آن نمايى واقع آن، پى در تا است عرفانى هاى تج

ه ىدارشناختيپد مشابهت بر ىّعل ىتفاوت ى در اصل باستيس ًرابعا  و كـرده هيـتك تج
 ىدارشـناختيا صرف مـشابهت پديا آام. است دانسته ىكاف ها آن بودن نوع هم ىبرا را آن
هي ه با تج  شـمار بـه نـوع هـم و همـسان و آن اصـالت اثبات ىبرا ىعرفان ىها ك تج

ه با آن آوردن  ىهـا ىژگـرض اگـر سـخن، گـريد بـه كنـد؟ ىمـ تيـكفا ىعرفـان ىهـا تج
وط ىدارشناختيپد ـه و احـوال و احـساساتىكـ ادراىحتوام به م  كـه همـراه بـا ى تج

ه برا ـه همـراه عـوارض (نـديآ ىش مي شخص پىتج ـه هيشـب) تج  ىعرفـان ىهـا تج
ه آن كه است ىكافامر  نيهمآيا  باشد، شده شناخته  بـه ىعرفـان ٔهتج ىنوع زين را تج

  باشد؟ هآمدپديد  نما روان ىها دارو مصرف مانند يىها راه از هرچند ؛مآويص شمار
هين نوع يي تعىممكن است گفته شود برا كـه در  ـادشـده ي عـالوه بـر امـور ،ك تج
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هى پژوهندگان غىبررس  ىاباريسـ مـالك و توجـه مورد نما روان مواد از حاصل ىها  تج
ـه در ىرد و آن آثار بر جايد مورد توجه قرار گيز باي نىگري امر دـ است بوده  مانـده از تج

ـه اسـتعارف پـس از زو  كـه شـود ىمـ ديـتأك ىعرفـان ىهـا در غالـب سـنت«. ال تج
هت  به ى وىمند  با خدا و عبادت و عالقهارتباط به عارف ليم شيافزا موجب كه يىها ج

ه) صادق (ىر شوند، رحمانيكار خ  عبـادت به ىرغبت ىب و كسالت موجب كه يىها و تج
  .)۱۱۳  ص،انزلى، پيشين(» هستند) كاذب (ىطانيش باشند،
ـهىجـا ن معنا كه آثار بري بد؛ح استي صحىادشده، تا حدودي ٔهنكت  ، مانـده از تج

 كننـده نييـتع ى،طانيشـ و ىرحمـان به آن ميتقس جمله از ها ىبند دسته ىا پاره در تواند ىم
 و ،صـادق بـه ىرحمـان ريتفـسدر . نمـا  واقـع  ريـغ و نما واقع به آن ميتقس در نه اما ؛باشد

 واقـع بـا مطابقـت عـدم و مطابقـت كـذب، و صدق از مقصود اگر زين كاذب به ىطانيش
  .رسد ىنم حيصح نظر به باشد،) يىنما  و عدم واقعيىنما واقع(

  يريگ جهينت
ه ىنوع اصل مسانخت و هم. ۱  نمـا  روانمواد كنندگان مصرف ىبرا حاصل ىها تج

ه با  ىنوز شواهد كافه است و هيك فرضيّ سالكان، در حد ى حاصل براىعرفان ىها تج
 . اثبات آن اقامه نشده استىبرا

هيانگر مسانخت اي فوق در صورت اثبات تنها بٔهيفرض. ۲ ن و يي با مراتب پـاها ن تج
ـه ـه (ىعرفـان ىهــا متوسـط تج ن آ ىعــال نـوع نـه و اســت) ىآفـاق ىعرفـان ىهــا تج

ه(  بـر ىا خدشـه ت،يتمام صورت در نظر مورد چالش نيبنابرا). ىانفس ىعرفان ىها تج
ه اعتبار  .آورد ىنم وارد ىانفس ىعرفان ىها تج

ه. ۳  ىبيل آسي به دلـ نما روان مواد از حاصل ىعرفان شبه ىها اثبات فقدان اعتبار تج
اين  بودن ى توهمـ سازد ى موارد فرد ىشناخت دستگاه بر مواد نيا مصرف شود ىكه ادعا م

ه ه اعتبار نفى براى رو، اين از و كند  نمى ثابت را ها تج  .عرفانى بسنده نيست هاى تج

ه توانند ىنم يىتنها به نما مواد روان. ۴  ازمنـدين بلكه آورند، ديپد ىعرفان شبه ىها تج
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 بـا ى افـرادىنهـا بـرات و هستند راهنما زين و ىرونيب طيمح و ىروان ،ىذهن ىها نهيزم شيپ
 .شوند ىم واقع مؤثر ،خاص ىتيشخص ىها ىژگرض

 اسـت يـهاپ ى بيى، ادعاى عرفانٔه صاحبان تجٔهك در همولويضي اختالل فىودع. ۵
ـه ىا پـاره  حصول صرف و  اثبـات ىبـرا ،نابهنجـار حـاالت ىبرخـ در مـشابه ىهـا تج

 .كند ىنم تيكفا آن تيعموم

 ى حتـى دشـوار اسـت كـه گـاهى كـارىعرفان) شبه (ٔهص نوع و سنخ تجيتشخ. ۶
 كامـل ريـپ بـه مراجعـه ازمنـدين را خـود و نديآ ى آن برنمٔهعهد از ىرمنتهيعارفان سالك غ

ه ىگونگ هم ٔهيفرض اثبات امر نيا. ننديب ىم  بـا نمـا روان مـواد مصرف از حاصل ىها تج
ه  .سازد ىم دشوارتر را عرفان قط سالكان ىبرا حاصل ىها تج

 در ىمان و اخـتالل جـسىمـارير بي، امكان و بلكـه وقـوع تـأثىدر حكمت  اسالم. ۷
 وجـه چيه به امر نيا و است شده رفتهيپذ وجود ىباطن ىها هيب و اليحصول ارتباط با غ

ه ليقب نيا بودن ىتوهم مستلزم  .است امدهين شمار به ها تج

 بـه دسـت آوردن ى را بـرانمـا چ وجـه مـصرف مـواد روانيـعارفان مسلمان بـه ه. ۸
ه  .شود ىنم افتي آن از ىنشان زين نّتس و قرآن در و اند نكرده هيتوص ىعرفان ىها تج
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