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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

پژوهي علوي، دين عقل و دين، مؤسسه ةدو فصلنام
  )٩٨ بهـار و تابستـان( سـال يازدهم، شماره بيستم

  
  

  نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي از بيماران

  ٢سعيد پارسا   ١احمد بهشتي

  چكيده 

حس مشترك به منزله لوحي است كه صور را يا از طريق حواس ظاهر دريافت مي 

ن صوري تخيل. آن چه انسان از طريق ادراكات حسي دريافت مي كند، هماكند يا از قوه 

اري ها قوه است كه در آن لوح ارتسام و انتقاش يافته است. در عالم خواب و برخي از بيم

 تخيل فعال مي شود و صوري را در حس مشترك ترسيم مي كند. در نتيجه، شخص چيز

دبير تاينگونه بيماري ها نفس مشغول  هايي مي بيند كه ديگران ادراك نمي كنند. در

سراغ  بيماري مي شود و قوه تخيل به فعاليت مي پردازد. در اين حالت طب متسافل به

افل غجن گيرها و دعا نويس ها و شيادان دوره گرد مي رود و طب متوسط از حال نفس 

ا دوا بمي شود و مستقيما به سراغ بدن مي رود و طب متعالي به كمك نفس مي شتابد و 

المت را به و دعا و صدقه، نفس را تقويت مي كند، تا كار خود را به خوبي انجام دهد و س

  بدن باز گرداند.

  نفس، بدن، حس مشترك، تخيل، طب متعالي: ها واژه كليد
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 نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي بيماران   ▪   ٨

 

  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

  مقدمه-١

شكي نيست كه برخي از بيماران و به ويژه افرادي كه دچار اختالالت عصبي و 

 )٤٧٢ :١٣٦٣(ابن سينا، » ممرورين« بوعلي سينا: مغزي شده اند و به تعبير 

و به ويژه آن هايي كه در  -چيزهايي مي بينند و صداهايي مي شنوند كه ديگران

نمي بينند و نمي شنوند. البته روياهاي آن اشخاص نيز چنين  -كنار بيمار هستند

لكن بحث درباره روياها از موضوع اين نوشتار خارج  )٤٧٧ :١٣٦٣(ابن سينا، است.

هر نيست؛ حال است؛ چرا كه آن چه در رويا ادراك مي شود، مربوط به حواس ظا

آنكه آن چه را برخي از بيماران مورد بحث ادراك مي كنند، توسط حواس ظاهر آن 

ها و در حال بيداري و هوشياري است. نگارنده بيماري را عيادت كرده است كه از 

شعله ور شدن معده خود مي ناليد و مي گريست. معروف است كه بوعلي سينا 

را يك گاو آماده ذبح مي پنداشت و پيوسته بيماري را عيادت كرده است كه خود 

اصرار مي كرد كه قصابي را بياورند، تا ذبحش كند. در حقيقت او خود را به صورت 

  گاو مي ديد؛ حال آن كه ديگران او را به صورت يك انسان مي ديدند.

گاهي از بيماران محتضر يا افرادي كه دچار غشوه مي شوند، سخناني شنيده 

ان حمل بر هذيان گويي مي كنند؛ چرا كه بيماران چيزهايي مي مي شود كه حاضر

بيماري در حال احتضار بينند و مي شنوند كه حاضران نمي بينند و نمي شنوند. 

مرا  عليه السالمو علي بن ابيطالب صلي اهللا عليه و آله  مي گفت: اينك پيامبر خدا

(محمد باقر مجلسي،  بي يان مي گويد. مژده آتش مي دهند. كسانش گفتند: هذ

 عليه السالمو اميرالمومنين  صلي اهللا عليه و آله او به پيامبر )١٣٠، ٣٠، ج ب٠تا

خيانت كرده بود.آيا آن چه بيماران مورد بحث مي بينند يا مي شنوند يا با حواس 

المعدوم المطلق ال « ست؟! مگر نمي گويند: ديگر ادراك مي كنند، معدوم مطلق ا
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

(نصير الدين طوسي و شعراني،  بي از معدوم مطلق خبر داده نمي شود؟ » يخبر عنه

آيا چيزي كه در خارج هيچ و پوچ است، قابل ديدن يا شنيدن يا ادراك  )١ص  :تا

با حواسّ ديگر است؟! بنابراين، معدوم نسبي و طبعا موجود نسبي است. اگر آن چه 

راد ديگري كه اطراف او بيمار مورد بحث ادراك مي كند، وجود خارجي داشت، اف

جمعند، ادراك مي كردند؛ بنابراين، وجود خارجي ندارد؛ از اين رو، بايد بررسي كرد 

كه در كجاست كه او ادراك مي كند و ديگران ادراك نمي كنند. اين جاست كه 

  بايد به سراغ قوه تخيّل بيمار رفت و نقش اين قوه شگفت انگيز را بررسي كرد.

  

  طنو با ظاهرقواي -٢

بايد دانست كه قواي ادراكي نفس دو قسمند: حواس ظاهر و قواي باطن. حواس 

ظاهر عبارتند از: باصره، سامعه، ذائقه، شامه، المسه. حواس ديگري نيز توسط ابن 

سينا و روانشناسان جديد مطرح شده كه عبارتند از حس گرمي و سردي و حس 

حواس، با عالم خارج مرتبط مي درد و حس تعادل و ... .نفس آدمي به وسيله اين 

شود؛ آن هم با محسوسات و احياناً با اموري كه از قلمرو حس خارجند؛ ولي برخي 

از افراد، آن ها را حس مي كنند.و اما قواي باطن عبارتند از: حس مشترك، خيال، 

وهم، حافظه و قوه متصرفه. حس مشترك به منزله حوضي است كه جوي هاي 

د آن مي شود. آن چه به وسيله حواس ظاهر ادراك مي شود، مختلف از اطراف وار

وارد حس مشترك مي گردد. علت اين كه مشترك ناميده مي شود، اين است كه 

همه دريافت هاي حواس ظاهر به آن جا منتقل مي شود. لكن عهده دار نگهباني 

عده آن ها نيست؛ بلكه نگهباني و حفظ بر عهده قوه خيال است؛ چرا كه به حكم قا

در حقيقت،  )١٣٩٦:٢٨٠(بهشتي، صدور دو اثر از شيء واحد، محال است. » الواحد« 
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  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

حواس ظاهر براي حس مشترك، ابزار شمرده مي شوند. پس ادراك بر عهده حس 

مشترك و حفظ بر عهده قوه خيال است. هرچند كه مدرك و حافظ حقيقي خود 

  الهي شمرده مي شوند.نفس است و همه اين ها آالت و ادوات آن گوهر مجرد 

ابن سينا جايگاه حس مشترك و خيال را در مغز معين كرده و گفته است: حس 

مشترك يا بنطاسيا در اوايل دماغ به ويژه در جلوي آن، جاي گرفته و قوه مصوّره 

 صلف :١٣٦٣(ابن سينا، يا خيال در بطن اول، به ويژه در قسمت پايين جاي دارد.

قوه وهم، كارش ادراك معاني جزئي است، مانند ترس بره از گرگ و  )١٧٩،  ٩

است. اگر چه  محبت طفل به مادر. جايگاه اين قوه در انتهاي تجويف اوسط دماغ

اين قوه در تقسيم بندي، يكي از قواي پنجگانه شمرده شده، ولي اهميت آن از قواي 

ديگر بيشتر است؛ زيرا به گفته ابن سينا در حيوانات همان نقشي ايفا مي كند كه 

قوه حافظه نگهبان معاني جزئي و به عبارت  )١٨٢  :١٣٦٣(ابن سينا، عقل در انسان.

ديگر، نسبت آن به وهم مانند نسبت خيال به حس مشترك است. جايگاه آن تجويف 

ف ميانه مغز است؛ چرا كه هم در آخر مغز است.  اما قوه متصرفه در ابتداي تجوي

صور موجود در قوه خيال تصرف مي كند و هم در معاني موجود در حافظه و آن ها 

را با هم تركيب يا از هم تفكيك مي كند. مثال صورت زيد را از قوه خيال و معناي 

عدالت را از حافظه مي گيرد و آن ها را تركيب مي كند و مي گويد: زيد عادل است، 

ها را از هم تفكيك مي كند و مي گويد: زيد عادل نيست. اين قوه اگر در  يا آن

(ابن تصرف وهم باشد، متخيله و اگر در تصرف عقل باشد، متفكره ناميده مي شود.

  )١٨٢  :١٣٦٣سينا، 
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

  دو اصل مهم-٣

 -اعم از حيوانات چهار پا و دو پا –اكنون كه معلوم شد قوه وهم در حيوانات 

همان نقشي را ايفاء مي كند كه عقل در عقالء انجام  مي دهد، بيشتر و بهتر مي 

توانيم به توضيح و تبيين نقش قوه تخيل در بيماران بپردازيم. آن دو اصلي كه بايد 

مورد توجه قرار داد: يكي اين است كه نفس موجود مستقلي است كه قائم به ذات 

يش و مجرد است و از عوارض جسم و منطبع در بدن نيست؛ بلكه رابطه آن با خو

 )٢٦٥-٢٦٤  :١٣٧٥ (ابن سينا،.بدن، رابطه تدبير و تصرف و اداره و سلطنت است

از قبيل پندار ها و توهمات و ترس و اندوه و  –ديگري اين كه حاالت نفساني 

به بدن و قواي درّاكه و فّعاله ي بدن سرايت مي كند و زندگاني فردي و  -شادي

  اجتماعي هم از آن ها متاثر مي شود. به گفته مولوي:

  يالي  بين روانتو  جهاني  بر خ    نيست وش باشد خيال اندر روان 

  بر خيالي    نامشان  و  ننگشان     بر خيالي جنگشان  و   صلحشان

  عكس مه رويان بستان خداست     آن خياالتي   كه  دام    اولياست 

  )٣ص  :١٣٣٨(مولوي، 

كريم آمده است كه وقتي ساحران فرعوني ريسمان ها و چوب دستي  در قرآن

بر اثر  )٦٦طه، آيه( تَسْعى أَنَّها سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَيْهِ يُخَيَّلُهاي خود را بر زمين افكندند: 

سحرشان درخيال موسي چنين وانمود شد كه با سرعت به راه افتاده اند. موسي مي 

 )٦٨طه، آيه( الْأَعْلى أَنْتَ ِإنَّكَ تَخَفْ ال ُقلْنارمايد: ترسد و خداي متعال به او مي ف

مترس كه بدون هيچ ترديدي تو برتري. خداي متعال مخالفان اسالم را در روياهاي 

اندك نشان داد، تا خود و يارانش قوي دل شوند. لذا  صلي اهللا عليه و آلهپيامبراكرم 

 كَثيراً  أَراكَُهمْ  لَوْ وَ قَليالً  مَنامِكَ في اللَّهُ  يُريكَهُمُ إِذْبعد از بيان اين مطلب مي فرمايد: 
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  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

 )٤٣انفال، آيه( الصُّدُورِ  بِذاتِ  عَليمٌ  إِنَّهُ  سَلَّمَ  اللَّهَ  لكِنَّ  وَ  الْأَمْرِ  فِي لَتَنازَعُْتمْ  وَ  لَفَشِلُْتمْ 

 اگر آنان را بسيار نشان مي داد، سست مي شديد و در كار جنگ نزاع مي كرديد؛

ولي خداوند شما را از سستي و اختالف سالمت بخشيد. او به آن چه كه در سينه 

كه تعداد مسلمانان اندك و تجهيزات  –هاست، داناست. سپس در قضيه جنگ بدر 

 ِإذْ  وَ مي فرمايد:  -جنگي آن ها در برابر انبوه دشمنان مجهز و مسلح، ناچيز بود

 كانَ  أَمْراً  اللَّهُ  لِيَقِْضيَ  أَعْيُنِهِمْ في يُقَلِّلُُكمْ  وَ  قَليالً  َأعْيُنِكُمْ في الْتَقَيْتُمْ  ِإذِ  يُريكُمُوهُمْ

به ياد آور زماني كه با مشركين رو به  )٤٤همان، آيه( الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى وَ مَفْعُوالً

رو شديد، دشمن را در چشم شما و شما را در چشم دشمن اندك نشان داد ( تا 

ين در جنگ گستاخ شويد) تا آن چه بر حسب اراده اش انجام شدني بود، تحقق طرف

  بخشد.

مولوي در مثنوي خويش داستان معلم مكتب خانه اي آورده كه شاگرد ها از او 

  خود را از دست او خالص كنند.  به تنگ آمده بودند و مي خواستند

  زرد تو چوني اوستا بگويد كه     كرد تدبير اين  زيرك تر يكي آن

  تبيست از يا هوا از يا   اثر اين    نيست  جاي بر تو رنگ باشد خير

  چنيناين كن مدد هم برادر تو    ازين  افتد      خيال  اندر  اندكي

  تو احوال   اوستا   باشد  خير     بگو مكتب در   از  درآيي  چون

  شود مجنون عاقلي  خيالي كز    شود   افزون  اندكي خيالش   آن

  حنين و نمايند غم  ما  پي در     چنين پنجم و چارم آن و سوم آن

  مستقر يابد     گويند     متفق     خبر اين تواتر   كودك سي چو تا

  متكي  عنايت  بر بختت  باد    ذكي  اي شاباش كه گفتش يكي هر

  رفيق يك را سخن نگرداند كه  وثيق  عهد         در گشتند   متفق
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

خود را ايفاء كردند. معلم بيچاره و بي خبر از  كودكان با هماهنگي كامل، نقش

  توطئه، آرام آرام تحت قوه خيال باور كرد كه بيمار است. مولوي در ادامه مي گويد:

  گليم او كشانيد مي  و جهيد   بر  بيم ز  و  وهم  از  سست اُستا گشت

  نخست او نپرسيد حالم بدين من  سست اوست مهر كه زن با خشمگين

  من ننگ  از رهد   تا  دارد  قصد  من  رنگ  از  نكرد   آگه    مرا   خود

  اوستاد آن   پي   اندر     كودكان  گشاد   وا   بتندي   را در     و   آمد

  بدي  را  نيكت ذات     مبادا كه   آمدي؟!  زود چون خيرست زن گفت

  حنين اندر    بيگانگان   غمم  از  ببين  من حال و   رنگ كوري  گفت 

  بزادمي وي    از ناله   و     آه آه  اوفتاد  خواب  افكند  و  استاد   جامه

سرانجام با خيالي استاد بستري شد و مكتب خانه به تعطيل گراييد؛ زيرا رهبر 

  كودكان اعالم كرد كه سر و صداي كودكان براي استاد مضر است.

  يرون رويدگفت اوستا راست مي گويد رَويد         درد سر افزون شود ب

  )٢٥٢-٢٥١ : ١٣٣٨(مولوي، 

  دريافت هاي حس مشترك-٤

حس مشترك وظيفه اش دريافت صورت هايي است كه بر آن، وارد مي شود. 

دارد: يكي همان داده هاي حسي است كه قبالً  منبعمي شود، دو آن چه بر آن وارد 

به آن اشاره كرديم. مادامي كه صورت حسي در حس مشترك باقي است، مشاهده 

يا استماع و ادراك مي شود. به همين جهت است كه ما قطره باران را به هنگام 

ي بينيم؛ را به صورت دايره اي از آتش م جوّالهنزول به صورت يك خط عمود و 

حال آن كه در خارج، خط عمودي يا دايره آتشيني وجود ندارد. اين ماييم كه خط 

عمود يا دايره آتشين مي بينيم. علت آن چيست؟! علت اين است كه سرعت حركت 
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  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

قطره باران و جواله سبب مي شود كه هنوز اثر پيشين حركت قطره يا جواله در 

آيد؛ هرچند كه آن حركت در برابر  حس مشترك زايل نشده، اثر بعدي پديد مي

چشم زايل شده است. مشاهده ما منوط است به بقاي اثر در حس مشترك؛ اعم از 

اين كه در خارج و در برابر حس ظاهر حضور داشته باشد، يا نه. در حقيقت بايد 

گفت: انعكاس صور در حس مشترك، معلول علتي است؛ چرا كه هيچ پديده اي 

نه موجود است و نه معدوم، و نسبت  -به خودي خود –هيت بدون علت نيست و ما

آن، به وجود و عدم يكسان است و هر كدام بخواهد رجحان يابد، محتاج علت است؛ 

هر چند كه عدم آن، منوط است به عدم علت. اگر علتي موجود نباشد، معلول هم 

علت ارتسام يا انتقاش صور در لوح  )١٥٦ص  :١٣٦٢(طباطبايي، موجود نيست.

آن هم مادامي كه در آن جا مرتسم  –أ ادراك حسي مي شود حس مشترك كه منش

  يا خارجي است يا داخلي. -يا منقوش است

  الف) علت خارجي

همين كه علت خارجي پديد آيد و قوه باصره با آن مواجه شود، اثر آن در حس 

مشترك پديد مي آيد و مشاهده مي شود. در اين صورت، سه حالت قابل تصور 

  است:

  حالت اول:

ين كه پديده اي در برابر چشم ظاهر شد، حس مشترك آن را ادراك نمي هم

كند؛ اگر چه در قوه خيال محفوظ مي ماند. مانند اين كه تصويري را يك بار به ما 

  نشان دهند. 

  



 ۱۵   ▪   احمد بهشتی/ سعید پارسا

 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

  حالت دوم

پديده در برابر چشم ظاهر مي شود و لحظاتي در برابر چشم باقي مي ماند. در 

اقي است و بقاي آن همانند حدوث آن، ادراك و اين صورت، در حس مشترك نيز ب

  مشاهده مي شود.

  حالت سوم

يده در مكان اول، صورت آن در برابر چشم ظاهر مي شود و حس با حدوث پد

مشترك آن راادراك مي كند و چون با سرعت از مكان اول خارج و وارد مكان دوم 

مشترك، زايل نمي  و سوم و ... مي شود، اثر مكان اولي و مكان هاي بعد از حس

شود. در نتيجه آن چه به وسيله حس مشترك ادراك مي شود، يك خط عمود ( 

در قطره نازل باران) و يك دايره آتشين ( در جواله) است، و اگر حركت شيء 

متحرك سريع السير، به صورت مارپيچ يا صور ديگر باشد، حس مشترك به همان 

ا حركت گلوله را به صورت يك خط صورت، آن را متصل يا پيوسته مي بيند. م

آتشين مي بينيم و هم چنين شهاب هاي آسماني را؛ حال آن كه حركت جت هاي 

سريع السير را نقطه به نقطه مشاهده مي كنيم. اين ها همه به خاطر زوال يا بقاي 

اثر در حس مشترك است و مادامي كه اثر در حس مشترك باقي است، مشاهده 

(ابن ه صاحب اثر در خارج و در برابر چشم ظاهر باشد يا نباشد.مي شود؛ اعم از اينك

  )٤٠٣-٤٠٢ :١٣٧٥سينا، 

  علت داخلي  )ب

توهم، به آئينه هاي متقابل و رو به رو مي  حس مشترك در برابر معدن تخيل و

ماند.. همان طوري كه آئينه هاي متقابل، از يكديگر متاثر مي شوند و صور آئينه 

مقابل را در خود، منعكس مي كنند، حس مشترك نيز، هم از معدن تخيل و توهم 



 نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي بيماران   ▪   ١٦

 

  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

  متاثر مي شود و هم در آن ها تاثير مي كند.

حس مشترك، ارتسام نيابد، براي قوه باصره پر واضح است كه تا صورتي در لوح 

قابل مشاهده نيست. آنچه برخي از بيماران مورد بحث مشاهده مي كنند، قطعاً 

سبب خارجي ندارد. در عرف عامه گفته مي شود: ديوانه يا بيمار يا هر كس ديگر، 

چيزي به نظرش مي آيد كه به نظر اشخاص عادي نمي آيد. لكن نمي دانند كه 

وان شناسي اسالمي كه در حكمت سينوي به كمال رسيده و در حكمت چرا؟! ر

متعاليه صدرائي تثبيت و تحكيم شده، در صدد است كه به چرائي آن، پاسخ دهد. 

  در عرف عامه پديده شناخته شده؛ ولي علت آن، مجهول مانده است.

ابن سينا نابغه اي است كه هم حكيم است و هم طبيب. طب او با حكمت او 

طه اي تنگاتنگ دارد. اوج حكمت او در الهيات است. لكن در حكمت رياضي و راب

طبيعي و به ويژه در علم النفس كه شاخه اي از حكمت طبيعي اوست، يد طوالئي 

دارد و انصاف بايد داد كه حرف هاي او كهنگي ناپذير است.او معتقد است كه ان 

ن ها مشاهده مي كنند، چه در حس مشترك بيماران مورد بحث پديد مي آيد و آ

سبب داخلي دارد، نه سبب خارجي؛ چرا كه اگر سبب خارجي داشت، ديگران هم 

مشاهده مي كردند.اين مطلب مهم را ابن سينا نخست با ضرس قاطع به قلم نمي 

بيان مي كند( همان) تا ذهن خواننده را آماده كند، » إِن أَمكَن« آورد؛ بلكه با جمله 

روشنگري مي پردازد. او در مقام راه گشايي و روشنگري،  سپس به راه گشايي و

نويد مي دهد كه دو سبب يافته است: يكي سبب باطني كه در سيستم قواي دراكه 

باطني مي توان گفت كه هم با آنها رابطه طولي دارد و هم رابطه عرضي؛ چرا كه از 

كه فوق  لحاظي در عرض يكديگرند و از لحاظي در طول يكديگر و ديگري سببي

همه قواي باطني است و همه را در يد قدرت خويش دارد و آن عبارت است از نفس 



 ۱۷   ▪   احمد بهشتی/ سعید پارسا

 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

  كه در آن سبب باطني تاثير مي كند و سبب باطني در حس مشترك اثر مي گذارد:

  الف) سبب باطني

اين سبب باطني كه همچون آينه اي در برابر آئينه حس مشترك قرار دارد، هم 

م از آن، اثر مي پذيرد. اين، همان قوه متخيله بيمار است. در آن، تاثير مي كند و ه

به عبارت ديگر، همان قوه متصرفه است كه گفته شد: اگر تحت سلطه عقل باشد 

قوه متفكره و اگر تحت سلطه وهم باشد، قوه متخيله ناميده مي شود. اين قوه همان 

و داده هاي  سبب باطني است كه همسايه قوه خيال است و در آن، تصرف مي كند

خود را  از طريق قوه خيال به حس مشترك مي دهد و در نتيجه مشاهده مي شود. 

حس مشترك اگر در تحت سلطه حواس ظاهر باشد، آن چه از ناحيه آن ها دريافت 

مي كند، به نمايش مي گذارد؛ ولي هميشه در تحت سلطه آن ها نيست؛ يكي از 

واب است. آن چه انسان در خواب مي موارد خروج آن از تحت سلطه آن در وقت خ

) بلكه منشا آن ٤٠٥بيند، از حواس ظاهر به حس مشترك نيامده است؛ ( همان: 

قوه تخيل است. در مورد بيماران مورد بحث نيز چنين است. اينان اگرچه خواب 

نيستند؛ ولي به خاطر غلبه بيماري، قوه تخيل آن ها از طريق تصرف در قوه خيال 

استيال مي يابد و صوري در آن رسم مي كند كه در خارج نيستند بر حس مشترك 

و بيمار آن ها را مشاهده مي كند. در حالت بيماري مورد بحث، نفس به تدبير 

طبيعت پرداخته و مي كوشد كه بيماري را مديريت كند و اعتدال را به بدن 

ن مي آيد بازگرداند؛ به همين جهت است كه قوه تخيل بدون هيچ معارضي به ميدا

و خود، فعال ما يشاء مي شود و فرماندهي مي كند؛ چرا كه فرمانده كل قوا به سراغ 

  بيماري رفته و به عالج آن، مشغول است.



 نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي بيماران   ▪   ١٨

 

  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

  سبب موثر در سبب باطني  )ب

اين سبب همان نفس است كه هرگاه اشتغاالت حسي كم شود، فرصتي پيدا مي 

اب يا در بعض حاالت ديگر است. كند كه به عالم غيب ارتباط يابد و اين در عالم خو

در اين صورت ممكن است آن چه را نفس از عالم غيب دريافت مي كند، در قوه 

  )٤٠٨خيال تجلي يابد و از آن جا در حس مشترك ترسيم گردد. ( همان: ص 

  

  راه عالج-٥

يعني طب متسافل و طب متوسط و  -از آنجا كه نگارنده براي طب، سه درجه

ست، ضمن تعريف كوتاهي از هر كدام، راه هاي عالج را هم با قائل ا -طب متعالي

هر يك از گرايش ها توضيح مي دهد. طب متسافل، طب عوام است. عوام الناس 

براي عالج اين گونه امراض، به سراغ سحر و جادو و دعا نويس هاي دوره گرد و 

دينه شده، كالش و جن گير ها مي روند و با توجه به خرافاتي كه در وجودشان نها

درمان را از كساني مي جويند كه در بازار پر رونق خرافات مشتريان خود را به دام 

مي اندازند و آن ها را سركيسه مي كنند. طب متوسط، طب مدرني است كه دنياي 

امروز را تسخير كرده  و در حقيقت طب جسم و دانش بيولوژيك مادي و عنصري 

ن يك موش آزمايشگاهي يا يك ميمون است. از نظر اين طب، هيچ فرقي ميا

صحرائي نيست. فرقشان اين است كه يكي راست قامت و دو پاست و ديگري افتاده 

قامت و چارپاست و بنابراين، در تشخيص و درمان، تنها بدن را مي بيند و به جاي 

پرداختن به علت به سراغ معلول مي رود و نفسي را كه مدبّر بدن و سلطان حكمرواي 

 اللَّهُ ت، منزوي مي كند؛ همان نفسي كه هرگز نمي خسبد؛ بلكه به حكم آيه: تن اس

هنگام خواب در يد قدرت حق قرار مي گيرد؛ همان  )٤٢زمر، آيه( الْأَنْفُسَ يَتَوَفَّى



 ۱۹   ▪   احمد بهشتی/ سعید پارسا

 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

گونه كه موت نيز چنين است؛ با اين فرق كه در صورت موت، باز نمي گردد و در 

  صورت نوم باز مي گردد.

  مي كني  الواح را   مي رهاني     م  تن ارواح را هر شبي  از دا
  شب زدولت بي خبر سلطانيان    شب ز زندان بي خبر زندانيان 
  ني  خيال  اين فالن و آن فالن    ني غم و انديشه  سود و زيان 

  )١٢: ١٣٣٨(مولوي، 

طب متعالي به جاي پرداختن به فرع، به اصل و به جاي پرداختن به شاخ و اما 

و برگ، به ريشه و به جاي روي آوردن به معلول به سراغ علت مي رود. طب متعالي 

مدرن تر از مدرن و به يك معناسنتي است؛ چرا كه عبور از طب متسافل و طب 

يست. طب متسافل متوسط به معناي ناديده گرفتن طب سنتي و حتي طب مدرن ن

و طب متوسط، نفس آدمي را مرده اي مي پندارد كه هيچ نقشي در بدن ندارد، يا 

خفته اي مي انگارد كه نه تنها با تلنگر، بلكه با سيلي و فرياد هم بيدار نمي شود؛ 

  حال آن كه:

  از غم  بي  آلتي  افسرده  است  نفس اژدرهاست او كي خفته است   

ي خود را از عقل و وحي و سنت مي گيرد. پيامبر طب متعالي اصول و مبان

 لَا وَ  فَتَدَاوَوْا دَوَاءً دَاءٍ لِكُلِّ جَعَلَ وَ  الدَّوَاءَ وَ الدَّاءَ أَنْزَلَ اللَّهَ إِنَّفرمود:  ’گرامي اسالم

محمدباقر بن محمدتقي مجلسي، ١٣٦٥: ؛ ٤٧٢، ١ج  :١٣٥٥(قمي،  ».بِحَرَامٍ تَتَدَاوُوا

ج ٥٩، ص ٧٦) خداي متعال هم درد را نازل فرموده و هم دوا را. او براي هر دردي 

  دوائي قرار داده است. مداوا كنيد، نه به حرام.

با مروري بر روايات معلوم مي شود كه معناي دوا اعم است از معناي متعارف و 

  عليه السالم فرمود: عليصدقه. امام 



 نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي بيماران   ▪   ٢٠

 

  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

نهج البالغه ، بيتا: ص  ؛٢٠١ص  :١٣٦٢(ابن شعبه،  »مُنْجِح دَوَاءٌ الصَّدَقَةُ«

 دَاوُوا«صدقه، داروئي است مفيد و موثر. و در روايتي آمده است كه:  حكمت ٧)

محمد باقر مجلسي،  بي تا:٠الف، ج ١٠،  ٩٩) بيماران خود را (  »بِالصَّدَقَة مَرْضَاكُمْ

 با صدقه درمان كنيد.

 اسْمُهُ  مَنِ يَا« بعيد نيست كه دعا هم نوعي دوا باشد. در ادعيه وارده مي گوييم: 

محمد بن حسن طوسي، ؛ ٧٠٩، ص ٢ج  :١٣٦٧(ابن طاووس، » شِفَاء ذِكْرُهُ  وَ  دَوَاءٌ

بيتا: ج ١،  ٣٦١) اي كسي كه نامش دواء و يادش شفاست. بلكه در روايتي كه 

درباره اثر دعا در رفع بيماري وارد شده است امام صادق عليه السالم دعا را شفاي 

هر دردي مي دانند و چنين مي فرمايند: َعلِيُّ بْنُ إِْبرَاهِيمَ ... قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 

عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ  شِفَاءٌ مِنْ  كُلِ دَاءٍ.(كليني، بيتا: ج ٢،  ٤٧٠) بر تو باد به دعا 

  كردن كه دعا، شفاي هر دردي است.

 موثر آنكه از غافل دهند مي قرار تاثير زندگي در مادي عوامل براي فقط برخي

 مادي عوامل خالقِ  آفريده دست هم آنها كه دارد وجود عالم اين در نيز ديگري هاي

 در را عوامل اين كه است الزم و نيست مادي عوامل از كمتر عوامل اين تاثير. است

 .بخشد مي قدرت و توان ما شخصيت به كه چرا دهيم پرورش خود شخصي زندگي

 اهللا الي فقر به معنوي عوامل به انسان نيازمندي از قرآن در  )٣ص  :٠(كارل،  بي تا

  :است شده تعبير

 اى«  )١٥آيهفاطر، ( »الْحَميدُ الَْغنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى الْفُقَراءُ َأنْتُمُ النَّاسُ  أَيُّهَا يا«

 هر شايسته و نيازبى كه است خداوند تنها خدائيد؛ به نيازمند) همگى( شما مردم

  .»است ستايش و حمد گونه

 ارتباط و انس از نبايد خداست به محتاج زندگي هاي عرصه تمام در كه موجودي



 ۲۱   ▪   احمد بهشتی/ سعید پارسا

 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

 ادْعُوني رَبُُّكمُ  قالَ وَ«  .بود نخواهد توجه قابل صورت اين در كه باشد غافل وي با

 )غافر٦٠( »داخِرينَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ عِبادَتي عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذينَ إِنَّ لَكُمْ أَسْتَجِبْ

 از كه كسانى! بپذيرم را شما) دعاى( تا بخوانيد مرا«: است گفته شما پروردگار«

  ».شوندمى دوزخ وارد ذلت با زودى به ورزندمى تكبر من عبادت

 از در اهميت دعا در سالمتي چنين مي فرمايند: و عليه السالم علي امام

 عطا تواندنمى كسى او جز كه كن درخواست را چيزهايى او رحمت هاىگنجينه

 كليدهاى خداوند سپس. روزى در گشايش و بدن، تندرستى بيشتر، عمر مانند كند،

 هر پس داد، كردن دعا اجازه تو به كه داده قرار تو دست در را خود هاىگنجينه

  :١٣٧٩(سيد رضي، بگشايى.  را خدا نعمت درهاى دعا، با توانىمى كردى اراده گاه

٥٣١-٥٣٠(  

 پيشرفته هاي اجتماع در كه آنها يا نشين جنگل مردم بيشتر: گويد مي ناس جان

 مقدمه) ٤ص  :١٣٥٤(ناس،  .دانند نمي مادي جسم همين را انسان كنند مي زندگي

 حتي كه آوردند فرود سر خدا درگاه به موقع آن از ما اسالف«: گويد مي مولر شبلي

  )١١ :١٣٨٩، (آلكسيس كارل »بگذارند نام بودند نتوانسته خدا براي

 درخواست و دعا با كه است كرده اذعان دروني حقيقت اين به تاريخ طول در بشر

(ديماتئو،  .شود مي مرتفع ها نابساماني و مشكالت و هموار ها ناهمواري خداوند از

 بيماريها درمان در كه بودند باور اين بر پزشكان متمادي سالهاي )٧٦١، ٢ج  :١٣٧٨

 اين گذشته هاي سال در اما كنند بسنده خود شده تجويز داروهاي به توانند مي

 چيز ترين قدرتمند از يكي كه رسيدند نتيجه اين به ايشان و شد دگرگون نگرش

 اعتقادات و ايمان كند كمك بيماران بهبود روند و سالمتي به تواند مي كه هايي

 توانند مي رواني و روحي لحاظ به مومنند واقعي معناي به كه كساني. است مذهبي



 نقش تخيل در مشاهدات و مسموعات برخي بيماران   ▪   ٢٢

 

  ٩٨(بهار و تابستان  ميازدهم، شماره بيستعقل و دين، سال( 
 

 به پيوند با ايشان روح زيرا كنند مبارزه آنها با و شوند روبرو آمده پيش مشكالت با

 حتي مورد اين. دهد مي ايشان به را توان اين متعال، خداي مهربان و قدرتمند ذات

 مراسم در شركت شده انجام تحقيقات طي. است صادق نيز ها بچه و نوجوانان براي

 را فرد و دهد مي كاهش افراد در را افسردگي درصد داشتن واقعي ايمان و مذهبي

 ؛١٧٤ص  :١٣٨٩بري پناه، (خندابي و قن .كند مي بيشتر را عمر طول و تر شاد

  قنبري، سليمان زاده شهري، يوسف نيا، و شمسي ثاني، ١٣٩١: ٢٣٦) 

مداوا كردن، شيوه عقالني و عقالئي است. شرع مقدس هم اين شيوه را مي 

 -توصيه مي كند. اما مداوا كردن از طرق نامتعارف -چنان كه ديديم –پسندد و 

مانند توسل به طلسم و جادو و اجنّه و روي آوردن به چيز هاي نجس و پليد كه 

فقها درباره دواهاي حرام بحث كرده ممنوع است.  -عقال و شرعا حرام و ناپسند است

سكر آور نبايد استفاده كرد. در صورت عدم انحصار، حتي االمكان از داروهاي  اند.

در عين حال بايد توجه داشت كه استفاده از دارو و جراحي نيز جنبه اضطراري دارد 

و شخص بيمار تا آن جايي كه امكان دارد، بايد با بيماري مماشات كند؛ چنان كه 

، ٤٨٣ص  :تا(آمدي، بي» بِك مََشى مَا بِدَائِكَ امْشِ«فرمود:  عليه السالم عليامام 

نهج البالغه، حكمت ٢٧) مادامي كه بيماري با تو همراهي و ؛ ١١١٥٣حديث 

مماشات مي كند، تو هم با آن، مماشات و همراهي كن. رمز اين گفتار ماندگار 

زماني معلوم مي شود كه بدانيم كه نفس مدير و مدبِّر بدن است و بايد به او فرصت 

داد كه تدبير و مديريت كند. طبيب حاذق و ماهر و متعهد، اين قاعده را مراعات 

مي كند و بيمار را روحيه مي بخشد و به صبر و تحمل فرا مي خواند. در اين صورت 

بايد نفس را با داروهاي معنوي – يعني دعا و صدقه- تقويت كرد و اگر راه چاره 

اي نبود به سراغ داروهاي سنتي و مدرن رفت. عمل جراحي آخرين برنامه است. 



 ۲۳   ▪   احمد بهشتی/ سعید پارسا

 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

؛ شبر، بيتا:  ٥٥؛ از قديم گفته اند: «آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَي» (حر عاملي، بيتا: ج ٢٥،  ٢٢٦

  نهج البالغه ، بيتا: خطبه ١٦٨) آخرين دارو داغ كردن و سوزاندن محل درد است.

ابن سينا در كتاب قانون مي گويد: آن هايي كه سنگ مثانه را جراحي مي كنند، 

، بايد بيمار را از خوردن غذاهايي كه سنگ مي سازد، منع كرد، به اشتباه مي روند

 :١٣٧٠(ابن سينا، سپس بايد داروهايي به او داد كه سنگ را متالشي و ساقط كند.

 بَْيتُ  الْمَعِدَةُ وَ دَوَاءٍ كُلِّ رَأْسُ  الْحِمْيَةُ«فرمود:  عليه السالم هشتمامام  )١٣٥-١٣٤

قمي، ١٣٥٥: ج ١، ٣٤٥) پرهيز رأس هر داروئي (  ».تَعَوَّدَ مَا َبَدنَكَ عَوِّدْ وَ الْأَدْوَاءِ

است. معده خانه هر دردي است. بدن را تا عادت پذير است عادت بدهيد. وانگهي 

درب خانه پرخطر معده را بايد به روي بيماري ها بست و بهترين پيشگيري و 

درمان ترك افراط و تفريط در خوردن و آشاميدن است. اين كار كه نيازمند اراده 

اي قوي و روحي و نفساني است، بنابر روايات، بدن را استقامت مي بخشد. البته 

سرچشمه اصلي اين استقامت، نفس است. باز هم همان امام همام عليه السالم 

؛ فرمود: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُُهم» (طبرسي، ١٣٧٠: ص ٣٦٢

  نوري، بيتا: ج ٢، ١٥٥) اگر مردم از طعام بكاهند، بدنشان استقامت پيدا مي كند.

به شرطي كه طبيبانه و  -تنها كاستن طعام، بلكه كاستن دوا و مداوا هم نه

مماشات با بيماري  عليه السالم عليضروري است كه به تعبير امام  -حكيمانه باشد

ارت تا سرحد امكان است. به خصوص كه طبيبان غير متعهد، طبابت را وسيله تج

قرار داده اند. البته بي سابقه هم نيست. ابن سينا اينان را حّيال ( حيله گر) ناميده 

و گفته است: گوش چركين را با لَتّه  پر مي كنند و به بيمار مي گويند: بر گوش 

سالم بخوابد. بعد از مدتي چرك گوش به دمل و ورم تبديل مي شود. آن گاه 

  )١٠كتاب سوم، مقدمه مترجم،  :١٣٧٠(ابن سينا، گويد: عالج تنها جراحي است.مي
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  گيرينتيجه -٦

در طب مدرن يا متوسط به نقش قوه خيال و تخيّل  كمتر توجه مي شود يا 

اما د رطب متعالي كه ». النادر كالمعدوم« بهتر است بگوييم: هيچ! زيرا گفته اند: 

از قبيل حس مشترك  -به نقش روان و تدبير آن نسبت به بدن و قواي باطني آن

توجه مي شود، هرگز از  -و خيال و وهم و عقل، بدون غفلت از بدن و قواي بدني

نقش قوه خيال و تخيل غفلت نمي شود. به همين جهت است كه طبيب متعالي 

مي خواهد بداند كه چرا برخي از بيماران چيزهايي مي بينند كه اشخاص ديگر نمي 

اشخاص ديگر نمي شنوند. نمي توان گفت: ديده  بينند يا صداهايي مي شنوند كه

ها و شنيده هاي آن ها معدوم مطلق است. معدوم مطلق، نه ديدني است و نه 

شنيدني، و نمي توان گفت: موجود مطلق است كه اگر چنين بود، ديگران هم مي 

ديدند و مي شنيدند. پس موجود نسبي است. اين جاست كه بايد به سراغ تخيل 

و به جاي مبارزه با معلول، با علت به مبارزه پرداخت. دوا تنها دواهاي بيمار رفت 

  سنتي و مدرن نيست. صدقه و دعا هم دواست.
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