
قدرت های غیرعادی و معنویت
یکی از علل گرایش به عرفانهای کاذب، استفاده رهبران 
این شبه معنویتها از قدرتهای غیرعادی است؛ یعنی کارهایی 
انجام می دهند که در شرایط عادی انجام شدنی نیست. برای 
تشــخیص مّدعیاِن راستین عرفان الهی و مّدعیان دروغین، 
الزم است منشأ صدور کارهای خارق العاده و غیرمتعارف 

مشخص شود. 
منشــأ صدور کارهای خارق العاده می تواند امور مختلفی 
باشــد. در ذیل به برخی از آن ها و منشأ صدورشان اشاره 

می شود:

1. امدادهای غیبی: 
امدادهــای غیبی به معنای مددهایی اســت که از غیب 
سرچشــمه می گیرد. هرچنــد با عنایت بــه معنای لغوی 
واژه مذکور می توان جهان و نظم، حیات و نشــاط و همه 
نعمتهــای موجود در آن را مدد گرفتــه از عالم غیب و از 
مصادیــق امدادهای غیبی دانســت،))) ولی این ترکیب در 
اصطالح بــه معنای مددهای غیبی ویژه در زندگی بشــر 
بوده))) و وقتی برای انسان اتفاق می افتد که امیدش از همه  

جا قطع  شده باشد.

1. مجموعه آثار، شهید مطهری، ج ۳، ص ۳۴۴، »امدادهای غیبی در زندگی بشر«.
2. همان.

تعبیــر »امداد غیبــی« در قرآن بــه کار نرفته؛ ولی آیات 
متعددی به امدادهای غیبی الهی اشــاره کرده است. مانند: 
فرستادن سپاه نامرئی،))) یاری با فرشتگان،))) ایجاد آرامش 
در دلهــای مؤمنان،))) ایجاد هراس در دلهای دشــمنان،))) 
فرستادن بادهای ویرانگر،))) کم جلوه دادن لشکر دشمن،))) 
فرستادن لشکر پرندگان،))) برهم زدن نقشه های دشمنان)1)) 

و... .

2. معجزه: 
امر خارق عادتی اســت که مطابقت با ادعا داشــته و به 
اذن و اراده خداوند، برای تأیید انبیا و اثبات صدق دعوت 
آنان و مزید اطمینان مؤمنان، بر دســت انبیا جاری می شود 
و مقــرون به تحدی اســت؛ یعنی پیامبری کــه معجزه بر 
دســت او جاری می شــود، از همگان، به ویژه منکران و نا 
باوران می خواهد که اگر معجزه او را عملی عادی می دانند 
و حاکــی از صدق دعوت او نمی شــمارند، همانند آن را 
بیاورند. بر همین اســاس امام صادق فرمود: »اَلُمعِجزُة 
َعالمُةالّل َلیُعطیها اِّل اَنبیائَُه َو ُرُســَلُه َو ُحَجَجُه لِیُْعَرَف بهِ 
ادِق مِْن کِذِب الکاذِْب؛ معجزه نشــانه ای برای  ِصدُق الصَّ
خداست که خداوند آن را به کسی جز پیامبران و رسوالن 
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نکته سوم: همیشه انجام کارهای خارق العاده، دلیلی بر 
حقانیّت اعتقادات یک فــرد نبوده و هیچ مالزمه ای میان 
اظهارِ کشف و کرامات و حقانیت ظاهر کننده آنها وجود 
ندارد؛ چون رســیدن به این مقامات هم از طریق سیر و 
ســلوک شــرعی و انجام ریاضتهای الهی و هم از طریق 
غیرشــرعی و انجام ریاضتهای شیطانی امکان پذیر است. 
بنابراین نمی توان به  محض دیدِن امور عجیب و غیرعادی 
از یــک نفر، حکم به الهی و صــادق بودن آن فرد نمود؛ 
ضمــن اینکه انجام معجزات به دســت پیامبران نیز، 
تنها دلیلی برای اثبات رســول بودِن آنان است نه حقانیِت 
محتوای پیامشــان. به عنواِن  مثال، پیامبری مانند حضرت 
صالــح برای اثبــات مطلب حّقی همچــون یگانگی 
خداوند نمی توانســت به معجزه خود، یعنی خارج کردن 
شتر از دل کوه تمسک کند، بلکه این معجزه تنها نشانگر 

آن است که وی فرستاده خداوند است.



و حّجتهایــش عطا نمی کند و هدف از آن این اســت که 
بوسیله آن راســتگویی راســتگو از دروغگویی دروغگو 

شناخته شود.«))))

3. کرامات اولیاء: 
کارهای خارق عادتی اســت که از انبیاء، ائمه و اولیای 
الهی صادر می شــود بی آنکه در مقام تحدی باشد. نسبت 
کرامت با ســایر خوارق عادات این اســت که هر کرامتی 
خارق العاده است؛ ولی هر امر خارق العاده ای کرامت نیست. 
شرِط کرامت این اســت که از صالحان صادر شده و نیّت 
و هدفی الهی داشته باشد. قدرتهایی همچون طّی االرض، 
دیدن باطن انسانها ]چشم برزخی[، رؤیاهای صادقه و... را 

می توان در این بخش جای داد.

4. نیروهای روح انسان: 
همان گونه که جســم انسان قابلیّتهای فراوانی دارد، روح 
انســان نیز قابلیّتهای بالقــّوه ای دارد. هر فردی می تواند با 
تمرینهــای خاص، قدرتهای فرا مــاّدی خویش را تقویت 
نمایــد. اغلب کارهای خارق العــادة مرتاضان و قدرتهایی 
همچون هیپنوتیزم، تله پاتــی، انرژی درمانی و برخی فنون 
موردِ استفاده در ورزشهای رزمی را، می توان در این بخش 

جای داد.

5. نیروهای طبیعت: 
نیروهایی است که منبع صدور آنها، خواّص و آثار مواد 
و پدیده های موجود در طبیعت اســت. اســتفاده گسترده 

11. بحاراالنوار، محمد باقر مجلسی، ج 12، ص 77.

عرفانهــای کاذب همچــون عرفان سرخپوســتی از مواد 
گیاهی بــا خواص روان گردان در جهت به َخلســه بردن 
مریدان، اســتفاده از خواص برخی سنگها و کریستالهای 
موجود در طبیعت و حتی در مواردی استفاده از قرصهای 
شــیمیایِی روان گردان، نمونه های بارزی از استفاده از این 

نوع نیروهاست.

6. نیروهای شیطانی: 
نیروهایی  که ریشه اصلی آنها، در استفاده از علوم شیطانی 
و ارتباط با شیاطین است. سحر و جادو، تسخیر و احضار 
جن را می توان در این قسمت قرار داد. شیادان عارف نما 
از جّن به خاطر قابل مشــاهده نبودن به عنوان ابزاری برای 
به انحراف کشــیدن مردم با نام معنویت و عرفان استفاده 

می کنند.
با اســتفاده از آیات قرآن کریم به دو نمونه از قدرتهایی 
که از طریق سحر و جادو و ارتباط با شیاطین قابل دستیابی 
است، اشاره می کنیم تا ابعاد تأثیرگذاری این نوع از نیروها 

بیش تر روشن شود.

الف. قدرت انتقال اشیاء توسط جن
در آیه )) از ســوره مبارکه نمــل ماجرای انتقال تخت 
بلقیس از ســرزمینش به بارگاه حضرت سلیمان چنین 
مطرح  شده که حضرت ســلیمان از اطرافیان خویش 
خواســتند تا آن جابجایی را صورت دهند. یکی از افرادی 
که به این خواسته حضرت جواب داد، از بزرگان جن بود. 
قرآن کریم سخن او را چنین نقل می کند: قاَل عِْفریٌت مَِن 

ِّی َعلَیهِ لََقوِی  الِْجنِّ أَنَا آتیَك بِهِ قَبَْل أَْن تَُقوَم مِْن مَقامَِك َو إِن
أَمین؛ »عفریتی از جن گفــت: من آن را نزد تو می آورم 
پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر، 

توانا و امینم!«
از این آیه می توان برداشــت نمود که جّن، دارای قدرت 
انتقال اشیاء، با ســرعتی فوق العاده است. یکی از مدعیان 
عرفان های کاذب به نام ســای بابــا در هند از این قدرت 
شیطانی برای جذب مریدان بهره می گرفت و در مراسمات 
عمومی ناگهان اشیائی را در دست خود ظاهر  نموده و آنها 

را به مریدانش هدیه می داد.

ب. قدرت تصرف در افکار و ایجاد تصویر ذهنی
  در داستان مبارزه حضرت موسی با جادوگران فرعون 
آمــده که جادوگران، اقدام به تصّرف در چشــم بینندگان 
نموده و به تعبیر آیة مبارکه، چشــم مردم را سحر نموده و 
در این هنگام طنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان 
ا أَلَْقْوا  به نظر می رســید که حرکت می کند. قاَل أَلُْقوا فَلَمَّ
َسَحُروا أَْعیَن النَّاِس َو اْستَْرَهبُوُهْم َو جاُؤ بِِسْحرٍ َعظیم؛)))) 
»گفت: شــما بیفکنید و هنگامی  که ]وسایل سحر خود را[ 
افکندند، مردم را چشــم بندی کرده و ترســاندند و سحر 

عظیمی پدید آوردند.«

چند نکته قابل توجه
نکته اول: هدف عارفان الهی از ســیر و سلوک، دستیابی 
به نیروهای خارق العاده نیست؛ گرچه با عبودیت و بندگی 

12. اعراف/ 11۶.

خداوند چنین نیروهایی نیز حاصل می شود.
همچنیــن با دقت نظــر در آیات قرآن می تــوان فهمید 
که هدف خلقت انســان، فقط عبودیت خداوند اســت، نه 
دستیابی به نیروهای عجیب وغریب. بنابراین حتی در مورد 
نیروهای ماورایی که دســتیابی به آنها، مستلزم کار حرامی 
هم نباشــد، باز هم اتالف نمودن عمر است. همانطور که 
گاهی دیده می شــود مرتاضی برای آنکــه بتواند با قدرِت 
نگاهش، قطار در حال حرکت را متوقف کند، هفتاد ســال 
سخت ترین ریاضت ها را متحّمل می شود و تنها سودی که 
به دســت می آورد ایجاد هیجان و ســرگرمی موقّتی برای 

سایر انسان ها است.
نکتــه دوم: انجام یک عمل خارق العاده ممکن اســت از 
منابع مختلفی سرچشــمه گرفته باشد؛ بنابراین لزومًا مشابه 
بودن نوع اعمال داللتی بر یکســان بودن منشأ صدور آنها 
ندارد. به  عنوان  مثــال، قدرت ذهن خوانی ]خواندن افکار[ 
ممکن اســت از کانال امداد الهی اتفــاق بیفتد، چنانکه در 
احواالت اولیاء الهی، مواردی از این دســت مشــاهده  شده 
اســت و یا اینکه این قدرت، از طریق قابلیتهای فرا مادی 
انسان همچون تله پاتی حاصل شود و یا از طریق ارتباط با 

شیاطین این عمل صورت گیرد.
بنابراین مالک تشــخیص مدعیان دروغیــن معنویت با 
رهروان حقیقی این مســیر، در نوع کارهــای خارق العاده 
صادره از آنان نیست؛ بلکه طبق آموزه های عرفان اسالمی، 
مالک اصلی تشخیص در این زمینه، پایبندی فرد به شریعت 

الهی است.


