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  مقدمه
 را ي، وّليض در هر عصريه از جهت تداوم فك را يحمد پروردگار

 ك پاها، سپس با مواهب و نعمت.  عالم خلق و عالم امر نموداتصالي  حلقه
ات ي بخش حي پرفروغ، روشنيرد تا همچون چراغكت ي را تربيرتانيس

  . باشند انسانهيلال ةفليخمبل ده و نماد و سيگردها  انسان
  )17، صة الخالفة و الوالييه اليمصباح الهدا، ينيامام خم(

 ييهانك عرفاناز ي   دستاوردگر وي دي از منظر به انساني نگاهيفرادرمان
 .است) ن حلقهعرفا(

 يتيه ماهكل است مكمهاي  از درماناي  توان گفت رشته  ميآنف يدر تعر
 نيزم راني اي اسالميعرفانهاي  شهي موارد با اندياري داشته و در بسيعرفان
  . داردخواني  هم

شود و با هدف   ميمي تقسي و عملي به دوشاخه عرفان نظري اسالمعرفان
، فنا و يعملهاي  ن روشييقت واحد به تبي به حقد و اتصاليدن به توحيرس
  .پردازد  ميبقاء

ز  همه مجا،اهللا اقدس از ذات غيري، جهان هستي اسالميشه عرفايدر اند
وجودات  گر همه موجودات عالمي دعبارت به. باشد  نميقتيبوده واجد حق
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قت يازمند آن حقي خود نيابعاد وجودي  ه در همهكمستقلند  غير ويربط
  .تندي ذات اَحديعنيگانه، ي

   )15: فاطر (.دي الحمي اهللا و اهللا هو الغنيها الناس انتم الفقراء اليا اي
از و ين  بيهكد و تنها خداست ير و محتاجي شما همه به خدا فق، مردميا«

  ».ست ا بالذات و ستوده صفاتيغن

  )38 :محمد( و انتم الفقراء يو اهللا الغن :گر آمدهي ديو در جا 
  ».ديران و محتاج به اوئياز است و شما فقين  بيخداوند« 

 ي موجودعنوان به همچنين اشرف مخلوقات و عنوان به  انسانيمال وجودك 
با اتصال انسان به آن .  و فنا در ذات حق است، به اتصاليممتد به امتداد هست

 به ي صفات الهيده و قادر به تسري گردي اسماء و صفات الهر او مظه،گانهيذات 
مشابه اي  شهيز با اندين) حلقه(يهانيك عرفان. گردد  مير مخلوقات و موجوداتيسا
ه امروزه كهرچند   است،ي بودن جهان هستي معتقد به مجاز،يرانير عارفان اكتف
ن يشف قوانكدانان معاصر با كيزيف .باشد  نميشه تنها متعلق به عارفانين انديا

ه، اند ك ل شدهيجه ناين نتي به ا مادهدهنده ليك و برذات تشيم بر جهان مادكحا
ن رفته و جهان به ياز بها  ان آني ميمتوقف شود فضاها  ترونك التكچنانچه حر

  .ل خواهد شدي تبديكوچك هسته
ه كدهد   مين باور سوقي اي دانشمندان را به سوين دستاورد علميهم 

مورد  ،اند ردهك  مي تصوريق جهان مادي حقاعنوان بهه تا به امروز ك را چه آن
 ي به زودي و جهان ماد مادهيف علميد تعاري مجدد قرار دهند و شايبررس

  . گردديدچار دگرگون
 يانيشاهاي  كمكه ك هرچند ينولوژكشرفت علم و تي بسط و پهرحال به 

در  متعارفهاي غير  درمانيريگكار بهنموده اما بشر را از ها  يماري ببه درمان
  ويكه علم پزشكد توجه داشت يبا. رده استكاز نين  بيال مختلف آنكاش
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شف همه ك بوده و هنوز به يعين طبيقواني  طهيعلوم وابسته به آن در ح
  .ل نشده استيناها  و درمان آنها  يماريب

  و مشاهده نظمياعتقاد به ذو مراتب بودن و قانونمند بودن عالم هست 
نش ي جستن از مراتب باالتر آفرياري را به م بر آن، انسانكحاي  العاده ارقخ

اعم ها  يماري انواع بجهت درمان، نمودن آنياربردكشف مراتب مادون و كدر 
و گيري   بر بهرهيز مبتني نيفرادرمان. دهد  مي سوقي و جسمي، روانياز روح

 ي لذا استفاده از آن به معنا؛ استيم بر هستكن حايقواني  مداد از همهاست
  .مل استك درمان ميه نوعك نبوده بليعي علوم طبينقض دستاوردها

 يهانيك ه شعورك توسط فرادرمانگر به شبماري، بن نوع درمانيدر ا 
 متصل) يا همان شعور الهي يم بر جهان هستك حاي و هوشمنديآگاه هكشب(

ن، كرد، بر اثر اسيگ  مي قراري دروناوشك مورد نكشود و باروش اس مي
 م، درمان آغازي مشخص شده و با حذف عالماريدار ب وب و تنشي معياعضا
ه با نام ك يرو و قدرت الهي و از ني درمان از شعور الهي برايفرادرمان. شود مي

البته آنچه در روش   .ندك  مي استفاده، استيدر عالم جار» دائم«و » قائم«
هاي  افتيد در واقع ماحصل درينك  مي مالحظهي استاد طاهريفرادرمان

 و يبا روش علماند  ه توانستهك است يهوشمند الهي  هكشان از شبيا
  .ماران قرار دهندي و بيندان به فرادرمانم ار عالقهي، آن را در اختياربردك

 هم ي و قرآنيعرفانهاي  شان با آموزهيه ايه الهامات سبوحكم يد داريام 
 در عالم، يب اصليه طبكا همگان بدانند د تي عمل نمامؤثرچنان هماهنگ و 

  .خداوند متعال است
ن امر ي را به ايه توجه خوانندگان گرامكن مقدمه الزم است يان ايدر پا 

ه ك وجود دارد يگري مزبور، روش ديه عالوه بر روش فرادرمانكم يجلب نما
ي   توسط نگارندهي مطرح بوده و با نام قرآن درماني اسالمعرفاني  در حوزه
  .دي به طبع خواهد رسكيدنزي  ندهيده و در آيتوب گردكمقدمه م
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ا من اسمه دواء و ي( است يار و اسماء الهك، دارو، اذيدر روش قرآن درمان
  .)ره شفاءكذ

ه كافت نمود يم دريرك قرآن يد از دارالشفايا با ري اسماء الهيالبته دارو 

  )82:اسراء (نيو ُننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمن: فرمود

ن شفا و رحمت ي مؤمنيه براكم يردك نازل ييزهايات قرآن چكو از بر«
  ».است

اء يدن ضيوارت و د به مشاهدات انكي عالم تاريديپروردگارا ما را از پل 
نان درگاهت واصل گردان و با كبانت و مصاحبت ساجمالت و مجاورت مقرّ

ه مبعوث بر تمام كتش يب  و اهل محمدخصوص بهن، يقين و صديينب
  .دگانند، محشور گردانيبرگزي  دهيو برگزترين  كو پااند  قيخال

    

  يجاني الريل منصورياسماع



  
  
  
  
 

  
  
  

   مؤلفگفتار شيپ 
س رها شده ك ي تنها و بنيالسافل ه در اسفلكست ي ني، موجودانسان 
ي  خلقت بر اساس طرح و برنامهي   نقشهكه اين با توجه به .باشد

هوده ي و بار بدون طرح و برنامه، عبثكآغاز گشته و تصور اي  شده حساب
 هدف و دنبال بهز ي انسان نتك لذا خلقت و حر؛ محال است، خداونديازسو
 ت، فقطكن حريند و اك  ميير خود را طي آغاز گشته و مسيميعظي  نقشه

ند و آن، ك  مي را دنباليطان نبوده و هدف بزرگين خدا و شي بيباز لج و لج
 از يالتيت، تسهكن حري تحقق ايبرا.  استيمال و تعالكدن انسان به يرس

الت در چارچوب ين تسهيا  شده است، كهبيني پيش  انسانيخداوند برا جانب
  . هستندي قابل بحث و بررسي الهمعا رحمت

 يا را از حدتواند پ  نمي خداوند، انسانمعا رحمت گرفتن از كمكبدون  
 . فراتر بگذارد

   شي خوييس، به تواناك نرسد ييجا
  شي پياِالّ تو چراغ رحمتش، دار 

  )يسعد(
 بوده و انسانحال ب، لطف او همواره شامل ين راه پر فراز و نشيدر ا 

ه انسان بتواند از كد است يار بعين لطف و مرحمت، بسيخواهد بود و بدون ا
  . ندكدا ي نجات پورطهن يا
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  ار شود لطف خدايدام سخت است، مگر 
  مـــيطان رجيورنه آدم نبرد صرفه، ز ش

  )حافظ(
 ياله  بدون لطفه انسانكته اشاره داردكن نين موردحافظ به ايا در 
  .مال برسدك يتواند به حد اعال نمي

   دــيم رســـي، نتوانيـما بدان مقصد عال
   چنديش نهد لطف شما، گاميهم مگر پ

  )حافظ(
 يسكرده است، تا چه كزان يسمان رحمت خود را آوي، ر صعود انسانيخداوند برا 

  ن لطف باشد؟ي طالب ايسكشد و چه كندازد و بخواهد خود را باال بيبر آن چنگ ب
ن ي از ابرداري بهرهت ي ظرفان انسيندارد ولاي  لطف خداوند، حد و اندازه 

  .همه لطف را ندارد
  ستي نيرانكشراب لطف خداوند را، 

  ودـ بد، قصور جامينما  ميرانهكو گر 
  )يمولو(

 و »راه وحدت« دارد، روي پيشوسته دو راه در ير خود پي در مسانسان 
  .»ثرتكاه ر«

 به  بوده و در آن انسانيشود كه ادراك  مي اطالقي به عالمعالم وحدت 
 آن ياجزاي   كه همهيجهان. رسد  ميي بودن جهان هست»واحده تن«درك 

 ياجزاي  با همهدر اين حالت انسان خود را . شود   مي محسوبيتجليات اله
   .بيند   ميي در ارتباط و يگانگيجهان هست

 گرجدايدكياز ها  انسان شود كه در آن،  مي اطالقيبه عالم عالم كثرت 
 تنها محدود به خود شده و خارج از ي هر انساني كه دنيايتا جاياند  شده

توجه او ي   همهشناسد، فقط به فكر خويشتن بوده و  نميخود را به رسميت
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اين روند به . باشد   ميمعطوف ي و زميني مادي، زندگيبه حفظ منافع شخص
، در عالم كثرت. رسد   مي به اوجي فردي با خود منجر شده، تضادهايدرگير

  .نندكديگر را تحمل كتوانند ي  نمييهيچ دو انسان
 بوده ر وحدتيستلزم قرار داشتن در مس، مي الهمعا رحمت از برداري بهره 

ر را انتخاب ين مسيه اكاست اي   آن عدهيالزم براهاي  كمكالت و يو تسه
رده و خود را مطرح ك تك حرثرتكه بخواهند در راه عالم ك يسانك .اند ردهك
 حل و فصل ييش را، خود به تنهايالت خوكمشي  هيلكد بتوانند ي با،نندك
 به دانش، عقل، يك را نداشته و تنها متيي ماوراكمكچ يرده و انتظار هك

  .خود باشند...  و اراده وييتوانا

 زباشد، ا  مي)حلقه (يهانيك عرفانهاي   از شاخهيكيه ك يفرادرمان 
ار ي را در اختيالتي، تسهيت عام الهيرحماني  ه در محدودهكاست هايي  حلقه

جاد وحدت است، ي اي برايآن، آمادگتحقق دهد و تنها شرط   ميما قرار
ا ي القدس ه روحكگر، تا پس از آن عضو سوم ي نفر دكيوحدت حداقل با 

ل حلقه، عضو چهارم آن يمكرده و با تكل يمك، حلقه را تبوده.... يان ياالم روح
  .دي نمايروح القدس جاري  ض خود را به واسطهيز، فيه خداوند است نك

اَنَّ اهللا يعلَم ما في السموات و ما في االرض ما يكونُ مِن نجوي تر  اََلَم 
مِنْ ذلك و ال اكثر  هو رابعهم و الخَمسةٍ اال هو سادسهم و الأدني ثالثِة اِالّ

 هو معهم اَين ما كانُوا ثُم ينَّبئهم بِما عمِلوا يوم اِلقيامة اِنَّ اهللاَ بِكُلِّ شيٍ اِالّ
  )7 آيه :مجادله(.عليم
داند؟ هيچ    ميها و زمين است،  در آسمانچه آن كه خدا يآيا نديد «

و نه باشد ها  چهارمين آن) خدا(نگويند، جز آن كه او  سه كس با هم يراز
 جز آن ،تر بيشاز آن و نه تر  و نه كماست ها  پنج كس جز آن كه او ششم آن

اعمالشان ي   پس روز قيامت همه را به نتيجه.هاست كه هر كجا باشند با آن
  ». داناستهرچيز همانا خدا به. آگاه خواهد ساخت



���ر ���� ���� 17 

 

 ديگران را در اين روزي آسماني خود شريك تواند ميننده، ك فرد متصل
 موحدو رسالت  )نفِقونيِمما رزقناهم (. كرده و در جهت وحدت حركت كند

  .  آوردجا بهرا خود بودن 
ها را   را قبول داشته، در راه رسيدن به آن، انساني كه وحدت الهيكسان 

  ناميدهموحدنند، ك  ميي با خود و جهان هستيدعوت به اتحاد و آشت
  .شوند  مي

 تـــه در جهـكت ـ اسي بزرگتك از حريكوچكي  تاب حاضر، گوشهك 
ران يه اكت باشد ين واقعيرسان ا امي صورت گرفته است، تا پراني ا عرفانياعتال

 و ييرمزگشا تواند با  ميا بوده و هنوز همي عرفان دني برايندگاه توانميپا
 ين مرز و بوم است، براي ايمعنوهاي  هيه سرماكنهفته، هاي  ي از آگاهيبردار پرده

 از يخالء ناشي  ه به واسطهكها  ند و در ضمن به آنكسب ك ي جهانيخود اعتبار
 اند؛ ملل شده ر اقوام وي سايعرفان نماهاي  اني جذب عرفان و جرها، ين روشنگريا
  :ام را برساندين پيا

   ردك  مي جم از مادل طلبِ جامها  سال
  ردك  ميگانه تمناي خود داشت ز بچه نوا

  )حافظ(
ه حاصل كاي  ي معنويم و از غذاينيخود بنشي  سر سفرهبر د ييايب 
وم بوده است، تناول ن مرز و بيقت ايزحمت عرفا و عاشقان راه حقها  قرن

رده، ك ييز راه گشايد ني نسل جديم و براينكز تعارف يان نيرده و به جهانك
   .مي نجات دهيركف  و خالءيتيهو بي را ازها  آن

  ي الهيداريب يبا آرزو

  ي طاهرمحمدعلي



  
  
  
  
  
 

 

  

لفصل او  
  

  )حلقه( كيهاني عرفان
  

  ــت حلقـه دام بالســتسسلسله مـــوي دو
  استماجرهر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين 

  )سعدي(
 اين مرز شي است عرفاني كه با چارچوب عرفاننگر، )حلقه(كيهاني عرفان

اي متعدد ـه ه حلقهـل بصاـن بر اترفاـن عـاساس اي. و بوم مطابقت دارد
ي مسير سير وسلوك آن، از   استوار است و همه» كيهانيي شعور شبكه«

هاي مختلف  صورت فيض الهي به. گيرد ها صورت مي طريق اتصال به اين حلقه
 م الهيعا رحمت يها حلقههمان  در واقع كههاي گوناگون جاري بوده  در حلقه

جا كه اتصال  از آن. برداري عملي قرار گيرد تواند مورد بهره  كه مياست
 لذا در اين شاخه نيز ر اساس تكنيك و فن و روش حاصل شود؛تواند ب نمي
هاي فردي هيچ  وجود نداشته و در آن توان... گونه فن و روش، تكنيك و هيچ

  .جايگاهي ندارد
  :عبارت است از) حلقه( كيهانيمحورهاي اصلي عرفان
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  .هاي متعدد آن  و حلقهم و خاص الهيعا رحمت آشنايي نظري و عملي با - 
تناب از ـو اج) يــيهانــك ورـشع ي كهـشب( ي مثبت شبكه به  اتصال- 

  .ي منفي شبكه
 ).تسليم(ي گر  و نظارهشاهدي - 

 .و اجتناب از آن» ِمن دون اهللا« شناخت - 

كمال  عرفان به سمت و حركت »قدرتعرفان كمال و عرفان «  شناخت- 
 .عرفان قدرتو اجتناب از 

 كه هاي انسان عنوان تنها بخشي از داشته  به»دانش كمال« شناخت - 
 .قابل انتقال به زندگي بعدي است

تشريفات و اكتفا به جاي   مراسم و مناسك، بهمعرفتبه كامل  توجه - 
 .ها ظاهر آن

ها،  ترين ، كه پول رايج دنياي كمال بوده و در اين وادي مشتاقاشتياق  توجه به- 
 . است مزد اشتياق،چيز در اين وادي ها هستند و همه همانا ثروتمندترين

  . اوستي كمال و كيفيت حركت كننده  كه تعيين انساناختيار توجه كامل به - 

  عرفان حلقه
دهد؛ و از  مباحث عرفاني را مورد بررسي نظري و عملي قرار مي عرفان حلقه

نظر از نژاد، مليت، دين،  ها صرف نساني ا جا كه انسان شمول است همه آن
ي عملي  ي نظري آن را پذيرفته و جنبه توانند جنبه مذهب و عقايد شخصي مي

  .آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند
 در راه رسيدن به كمال و   هدف از اين شاخه عرفاني كمك به انسان:اصل •

ها   تالشدر اين راستا همة.  به عالم وحدتتعالي است، حركتي از عالم كثرت
ها به يكديگر صورت گرفته و از هرعاملي كه باعث  براي نزديك شدن انسان

  .آيد عمل مي شود، اجتناب به  ها مي جدايي و ايجاد تفرقه بين آن
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  ي الهمعا رحمت
  شد ك  ميش و توانگريروسان ناز دكي، عشق

  دــشك  مين ترازو، سنگ و گوهر را برابريا
   )يزيصائب تبر(

، مبذول داشته و نسبت به او، با رحمت به انساناي  ژهيو  ةخداوند توج
  . شده استي ناشه از عشقكرده است كتمام برخورد 

ن مورد، حق انتخاب ي در اشود و انسان ها مي  انسانة شامل هممعا رحمت
 برخوردار يد و برايا اجتناب نمايتواند از آن استفاده نموده و   ميداشته و

ه هر روز گسترده است، تا چه كاست اي   ندارد؛ سفرهيچ اجباريشدن از آن ه
  .را بردارداي   آن دست برده، لقمهي به سويسك

  زند  مييي سرخ رويايميكرسحرگه ه
  وارهاـير دـو بـ تامـع تـرحماب ــآفت

  )يزيصائب تبر(
ن و ــت، ســيت، جنســينظر از نژاد، مل صرفها  انساني  ، همهيلك طور به 

  وياركمذهب، گناه ن وي، ديفردهاي  اقتيسال، سواد و معلومات، استعداد و ل
  .  برخوردار شوندي الهمعا رحمتتوانند از   مي.. ويك وناپايك، پايگناه بي

      استيكيتردستان ميزان ي  خار و گُل، در پله
    بهارمعا رحمتد، از يع امـنم قطكون ـچ

   )يزيصائب تبر(
ها  گروه افراد و. ستي نيخاصچ گروه ي در انحصار هيض و رحمت الهيف
ن نور نجات يه خود را از پرتو اك يتوانند معرف باشند، تا اشخاص  ميفقط

در ي  نحوه گري دعبارت به ؛رندي در معرض آن قرار بگاند، ردهك يبخش مخف
 ي آسمانيه روزك را چه آنانتقال داده و از ها  معرض قرار گرفتن را به آن

 )نفِقونيِمما رزقناهم (نند كگران انفاق يد، به د خويني زميدارند، مانند روز
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ان و يادي  همه ن مورديدر ا. نندكجاد اتصال يز اينها   آني خود براو از اتصال
، با ي الهيدهايو نوها  گفتهي  همهي  دهيكمذاهب اتفاق نظر داشته و چ

م، با يه وارد شوك يابد و از هر دري  ميت شروع شده و با آن خاتمهيرحمان
  .ميهست رو روبهت او يرحمان

 تهكن ني به ا،مينك نگاه ياله عام تيرحمان  بهيگريدي  هياگر از زاو
  :دين است خطاب به خداوند بگوك ممه انسانكم يخور ميبر

   جاستك تو ي رضاام، يعاصي  من بنده
  جاستك تو ياــ دلم، نور و صفكيتار

   يشـت بخــ به طاعما را تو بهشت، اَر
   جاستك تو ياـع بود، لطف و عطين بيا

  )ريد ابوالخيابوسع(
جدا از مزد و اي  هي هدكرده و تدارك را از قبل آماده خداوند جواب انسان

 او يلطف وعطاي  دهنده  او در نظر گرفته است تا نشانيپاداش اعمال، برا
  . نگذاشته استي انسان باقي برايمبودك يچ جايق، هين طرياباشد و با 

  شــيار خوــكد ـنك، بيـلطف اله
  رحمت، برساند سروشي  مژده

  )حافظ(
ت ير چتر رحمانيتواند خود را در ز  ميه بخواهد،ك ي هر انسانگونه بدين و 

 همه بر سر هك  استيباران نيا. شود مند بهرهو از آن  پروردگار قرار داده
 نور مرا يسكه چه كپرسد   نميتابد و  ميه بر همهك است يديبارد، خورش مي
 ك پا؟ا ناآگاهي آگاه است و ؟گناه  بيايار است و كا گناهيند، آك  ميافتيدر

از آن جهت كه محتاج ها  انساني   خداوند، همهي؛ برا... و؟كا ناپاياست و 
  .باشند مي سطح كيدر رحمانيت اويند، 
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  ب ي، سروش عالم غيه دوش به مستكا يب
   ت اوــض رحمـي است فعامه كد داد ينو

  )حافظ(
ا خود يه كن علت است يشود، به ا  نميوفاكن بارش شي از ا اما اگر انسان

  .برد  ميا درحال غفلت به سريز قرار نداده و يآم ن پرتو محبتيرا در معرض ا
   كيق بر همه اُفتد، ولـشد عـيپرتو خورش

   ست، تا همه گوهر شودي نوع نكيسنگ به 
   )يسعد(

را يت گمراهان است؛ زي هداي براي مؤثري، راهگشايت الهي موج رحمان
 خداوند است و يعني و اثبات وجود صاحب آن، يي آشناي برايارزشمندي  لهيوس

 »تيهدا«هاي  قت به نشانهيآن، در حقاي ه فرد هوشمند با برخورد به نشانه
نام را در   بدگمراهان) ع(حيمس يسيه عكم ينكفراموش ن. رده استكبرخورد 

 وها  ارهكبد رها،يداد و اطراف او باج گ  مي قراريت الهي از رحمانيت برخوردارياولو
ز، يو نبزرگ ا رسول. افته بودندي ت راينار او راه هداكرده و در ك اجتماع ها، نام بد

ن يل به پولس رسول گشت و ايتبدكه گري  نجهكه از شك ؛گر بود نجهك شپولس
، يت الهيعام رحماني  قرار گرفتن در حلقه ي فقط به واسطهها   آنيتحوالت برا

ت عام يدر واقع، در معرض رحمان. وستي، به وقوع پ)ع(حيمس يسيتوسط ع
  .با خداو آشتي  ي عملييان آشناك امي برقراريعني ؛قرارگرفتن

ه به كن گمراه است يراب و اياز دارد نه سي، تشنه به آب نكه اينگر يمطلب د
گر محتاج يده است، ديه به نور رسك يسك .ازمند استيت او نيت و رحمانيهدا

  . نخواهد بوديكس هيچ يتيهداامداد 
   اردــن بـير آن زمـت، بــمـآب رح

   ردگان داـشنـ، تكاــه در آن خــك
  )يا مراغه ياوحد(
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   يهانيك شعوري  هكشب
 نظر نقطه  را ازيم بر جهان هستك حايا هوشمندي يهانيك ه شعوركنون شبكا
 را مطرح »يوجودي  هكس«  به نامين جهت بحثيرده و به همك ي بررسيتئور
 را ي ماديم بر جهان هستك حايم هوشمندين بحث بتوانيم تا در خالل اينك مي

  . مينكاثبات 
ه كم يريگ  ميدرنظراي  هك، مانند سي مادي را درعالم هستيهرچيز وجود

  .»يقت وجوديحق« و »يت وجوديواقع«: دو رو دارد
  

  )واقع و حادث شدن چيزي(         واقعيت وجودي                 

        

  )علت(                                                         بررسي علت و سبب وقوع

  )چرا( وقوع ي             بررسي فلسفهحقيقت وجودي                       

             بررسي كيفيت وقوع                                                 

                                                   

  يت وجوديواقع
، واقع ز وجود دارديه آن چكدهد   مي، به ما نشانيهرچيز يت وجوديواقع 

وقوع ي  نحوه  ويعلت، چگونگاز  كه اين چهشده، اتفاق افتاده و حادث شده است؛ 
ا اثر خود يا قابل مشاهده است ين بخش از وجود، يا. يم يا نه داشته باشاطالعآن، 
ا چند مشخصه از يبوده و گيري   ضبط و اندازه،ا قابل ثبتيگذارد   ميطي محيرا رو

ت دارد و آن سنگ يه سنگ واقعك تكيمثال، وجود  يبرا. مشخصات فوق را دارد
م و چه ي آمدن آن را بدانوجود بهي   آمده است؛ چه نحوهوجود بهحادث شده و 

 آن نداشته باشيم ي روي چيزها را هم ممكن است كه نبينيم و حسيبعض. ميندان
 هكت دارد، هرچند يمادون قرمز واقعي   نمونه، اشعهي واقعيت داشته باشند، برايول

           

  سكة وجودي
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 يزاتيآن را با تجه ميم، اما قادر هستينكا لمس يم و ينيم آن را ببيتوان نمي
  . مي قرار دهي عملبرداري بهره مورد يم حتينكگيري  اندازه

  
  يقت وجوديحق

مورد بحث و  يت وجوديرا دررابطه با واقعهايي  ، موضوعيقت وجوديحق 
  :ه عبارت است ازكدهد   مي قراروگو گفت
  وقوعي   و نحوهي علت وجود- 1
 يا چرا جهان هستيست؟ و ي آمدن سنگ چوجود به مثال، علت يبرا 

  )چه عواملي سبب پيدايش جهان هستي بوده است؟ (افته است؟يش يدايپ
  يدت وجويواقعي  ل پشت پردهي و مسايطرح وجود - 2
ل ي مسايد اتفاق افتاده باشد و با بررسيبااي   طرح و نقشهدنبال به يتيهر واقع 

 برخورد ،تي آن واقعيوجودي  توان با طرح و نقشه  مي،يتيهر واقعي  پشت پرده
 وجود هب ي چرا و به چه منظور انسان: مثاليبرا. رده و آن را مورد مطالعه قرار دادك

  ست؟ي چيخلقت جهان هستي  ا فلسفهيآمده است و 
   كيفيت وجودي هر پديده-3

 كيت را نسبت به ي واقعكي يت وجوديفيك و ي، چگونگيقت وجوديحق
 يزي چتاًحقيقا ي آكه اينند؛ ك  ميين قرار داده و آن را بررسير ذره بي زييمبنا

 ي شكير ي نمونه، در مورد تصوي است؟ براي مجازكه اينا يرد؟  دايوجود خارج
قت ي حقينه واقع شده است ولي دارد و در آيت وجودير واقعينه؛ آن تصويدر آ

تواند در   ميييزهايپس چ.  استي مجازيرا نسبت به خود شي ندارد، زيوجود
ز از ي اما نسبت به خود آن چ،ته و واقع شده باشندت داشي واقعيعالم هست

ت يزها از نظر ما واقعي چيس بعضك برخوردار نباشند؛ و برعيقت وجوديحق
ه با كمادون قرمز ي   داشته باشند، مثل اشعهيقت وجودي حقينداشته باشند ول
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قابل  يي چون با ابزارهايت ندارد ولي ما واقعيشود و برا  نميدهيچشم ما د
هاي  ا هالهي و.  استيقت وجودي حقي است، نسبت به چشم ما داراصيتشخ

ت يشوند و از نظر انسان واقع  نميدهي ديه با چشم معمولك رامون انسانيپ
ستند يش نيباي  خرافه ها ن صحبتيه اكشده است   ميتصورها  نداشته و سال

ت يه قابل رؤك يه شدند؛ پس با وجود قابل مشاهدانيرلك يس بردارك با عيول
ت يفيك و ي، چگونگيقت وجوديحقلذا .  دارنديقت وجودي حقيستند ولين

  . دهد  مي قراري را مورد بررسيده و هر موضوعي هر پديوجود
قت يت و حقي الزم است واقع»يهانيك شعوري  هكشب«حال جهت شناخت 

 دنبال بهه كم يقرار دهتري  قي دقي را مورد بررسي مادي جهان هستيوجود
  .مينك  مي را مطرح»يمجاز جهان«ن بحث، موضوع يا

   
  يجهان مجاز 

تواند حول محور وسط آن   ميهكم يداراي  غهيت) الف -1 لكش(د مطابق ينكفرض 
  ر؟يا خي دارد يت وجوديغه در حالت ثابت واقعين تيه اكم ينكاگر سؤال . بچرخد

  
   ب                                                    الف                      

  )1 -كلش(
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حال . ت دارديغه حادث شده و واقعين تيرا اين سؤال مثبت است، زيجواب ا
 غه را حول محور آن با سرعت به چرخشين تيا) ب-1 لكش(اگر مطابق 

آن ي  ه قطر قاعدهكاست اي  م، استوانهينك  ميه مشاهدهك را چه  آنم،يدرآور
  ).2-لكش(غه خواهد بود يغه و ارتفاع آن، ضخامت تيقطر ت

  
  )2 -كلش(

ن پرسش يت دارد؟ جواب به اين استوانه واقعيا ايه آكنون اگر سؤال شود كا
ن ي آمده است؛ بنابراوجود بهن استوانه حادث شده و يرا اي ز،دمثبت خواهد بونيز 
  ز دارد؟ين قتين استوانه، حقيا ايه آكت دارد و اگر سؤال شود يواقع

 يوجود خارجاي  ن استوانهيرا چني خواهد بود، زين پرسش منفيجواب به ا 

. شود  ميديرد بحث ناپدم استوانه موي باز دارتكغه را از حريه تكنداشته و هر زمان 
ه كغه است، لذا درست است يت تك از حري و ناشي حجم مجازكين استوانه يبنابرا

  . استيقت وجودي فاقد حقيت دارد، ولين استوانه واقعيا
  .ميپرداز  مييگري آن، به طرح سؤاالت دين مشاهده و بررسي ادنبال به
   دارد؟يجودت ويرامون ما واقعيا جهان پيآ

م يتوان  ميم ويرا ما وجود داريگمان مثبت است، ز  بين پرسشيجواب به ا
  .مينك را مشاهده يجهان هست

  ز دارد؟ي نيقت وجوديرامون ما، حقيا جهان پيآ
اختار جهان  از سيعي و سري اجمالين پرسش، به بررسي پاسخ به ايبرا

 .ميپرداز مي  بوده است،ي قابل مشاهده و بررستاكنونه ك ي در حد،رامون خوديپ
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در اصل فقط از (. ل گرفته استك شي و انرژرامون ما از مادهيه جهان پكم يدان مي
  )45، صفحه يساختار ك جهان ت. ك.، ريانرژ

رنظر گرفته و ي است زيه شامل اجرام سماوك را خش مادهدرابتدا ب
و ها  ولكن اجرام از موليا. ميده  ميرا مورد مطالعه قرارها  ساختمان آن

خود از ذرات ي  ز به نوبهينها  و اتماند  ل شدهيكتشها  ز از اتمينها  ولكمول
ت در دل ينها  بيير تا منهاين سي ا.اند ل گرفتهكشها   آن و ضد ذراتياديبن

ه ك گونه همانافت، يتوان   نمي آني براييه ابتداك يطور به ادامه دارد اتم
  :يول  اهللا نعمت ز ندارد، به قول شاهي نييانتها

  هاـدا و انتـا را ابتـت مـسين          ايم ران افتادهكي بيطيدر مح
م يپرداز  ميساختمان خلقت  ازي آجرعنوان به  اتمكيي  نون به مطالعهكا
م؛ يريگ مي ن فوتبال درنظري زمكيي   آن را به اندازهتر، قي دقي بررسيو برا

 توپ فوتبال خواهد داشت كيبه اندازه اي  ، هستهن اتمي اصورت  ايندر
م ينيب مي  رايميره عظكم، ينكدورتر به آن نگاه اي  صلهفا از اگر). 3-لكش(
 ي به طرح سؤالكنيا .رديگ  مييجا آنن فوتبال دردل ي زمكيه ك

   شده است؟يجا ناشكم، از يعظي  رهكن يل اكحجم وش. ميپرداز مي
جاد شده ياها  ترونك التكن حجم بر اثر حريه اكم ييد بگويدر جواب با

  .شود  مي گفته»يترونكابر ال« ه به آنكاست 

  
  ) 3-كل ش(
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   دارد؟يت وجوديم واقعيعظي  رهكن يا وجود ايآ
ت دارد، يره حادث شده و واقعكن يرا اي مثبت است، زصددرصدجواب 

  ز دارد؟ي نيقت وجوديا حقي آيول
 از يه ناشكن حجم يمتوقف شود، اها  ترونك التك لحظه حركياگر در 

شود و تنها   ميد شده و از مقابل چشمان ما محوي ناپدهاست، ترونكت الكحر
 جهيپس نت. ماند  ميي توپ فوتبال است، باقكيه به اندازه كآن ي  هسته

ت بوده؛ در ك از حريو ناش نداشته ين حجم وجود خارجيه اكم يريگ مي
 .مينك  ميي را بررساتمي  وه، هستهين شيحال با هم.  استيجه مجازينت

ل شده است، مطابق يك تش و نوتروناتم از پروتوني  ه هستهكم يدان مي
ز با سرعت ي نرده و نوترونكپروتون به دور محور خود چرخش ) 4 -لكش(

ده و هم يت پروتون، هم به دور خود چرخكس حرك در جهت عياديار زيبس
د ي را پديكسيچرخش نوترون به دور پروتون، د. چرخد  ميبه دور پروتون

  .ندك  ميجادي را اي مجازيآورده و حجم

  
  )4 -كلش(

ز ين حجم ني متوقف شود، ا و نوترون پروتونتكه حرك يدرصورتحال 
 يه حجمكجا خواهد ماند   بهياديشود و از آن فقط ذرات بن  ميديناپد

 ن منوال به داخل ذرات هستهي دارد و اگر به همياز حجم قبلتر  مكمراتب  به
ه كم ينيب  ميم،ينكطوح مختلف متوقف را در سها  ات آنكرده و حركنفوذ 
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 يشود و اثر  مي محويگري پس از ديكي ها، حادث شده توسط آنهاي  حجم
ه كم يبر  ميين موضوع پين حساب، به ايبا ا. ماند  نمييباقها  از آن

ل داده است و پس ك را شاتمي  ، هستهياديات بنكت حرينها  بيازاي  مجموعه
با . ل گرفته استك شيز بخش مادينها  ولكو از مولها  ولكمول اه اتم از آن، از

  :توان گفت  ميفين توصيا
  
  

 مدرن كيزيه در فك گونه بديند؛ يجه رسين نتيتوان به ا  ميزيگر ني دياز نگاه 
جهان ي  همه شود، پس  ميي تلقتكز خود حري است و موج نمك، موج متراماده
، ازموج ساخته شده و ي، چه از بعد ماده نگاه شود و چه از بعد انرژي ماديهست

با شرح مختصر .  آمده استوجود به »تكحر«ز از يه اشاره شد، موج نك گونه همان
ا جهان يه آك، يقبلي  شده توان به پرسش طرح  ميكنيه گذشت، اكاي  و ساده

توان گفت، با   ميدر جواب. ر، پاسخ داديا خي دارد يقت وجودي حقي ماديهست
هاي  ده شده است، پس جلوهيت آفرك از حري مادي جهان هستكه اينتوجه به 

 از يه ناشكاي   هر جلوهكه اينت بوده و نظر به ك از حريز ناشيگوناگون آن ن
 بوده و يز مجازي ني ماديجه جهان هستي است؛ در نتيجازت باشد، مكحر
 از ي ماديه جهان هستكن موضوع يبردن به ا ي پدنبال به.  ندارديقت وجوديحق
  :مينك  مي را مطرحيگري آمده است، سؤال دوجود بهت كحر

ده است  جهت داي موجود در جهان هستتكت حرينها  بي، بهي چه عامل
هدفمند،   وارد ناامالً سامك يستميت، سكن همه حريان ايه از مكاي  گونه به

  رده است؟كدا يپ يتجل
 موجود، تكت حرينها  بيتواند به  ميهك يزي تنها چ:د گفتيدر پاسخ با

ه قادر است ك هوشمند است؛ ي هدفمند داده باشد، وجود عامليجهت
د انجام شود تا ي باي و به چه صورتي جهت در چهيتكص دهد هر حريتشخ

  .آفريده شده است» حركت«جهان هستي مادي از 
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ن، يبنابرا.  هماهنگ، هدفمند و گويا باشدي آن بتواند سيستميينهاي  جهينت
ا ي و ي، از هوشمنديگر ساختار جهان هستي دعبارت بها ي و ي و انرژماده

  :پس در اصل.  آمده استوجود به يگاه آيا شعور
  
  

  ميرمان ما خامشـا شما نامحـب     ميوشهم و يرـيبص م ويعيما سم
  ؟ديجمادان چون شو محرم جان     ديرو  ميي جماديچون شما سو

  ديم بشنوـالـ عيزاـل اجـغلغ     دـيروا ـه م جانـ عالياز جماد
   دتـير باـنا ـه ليأوـوسوسه ت     دتـيادات آـح جمـيفاش تسب

  )موالنا(
   :ايو 

  اند با من و تو مرده، با حق زنده     اند  و آب و آتش، بندهكباد و خا
  )موالنا(

 به ي حاكم بر جهان هست و شعوريتوانند در هوشمند   ميها  انساني همه :اصل •
 يتوافق و اشتراك نظر رسيده، پس از آزمايش و اثبات آن، به صاحب اين هوشمند

ي   بين همهي مشترك فكري  برده؛ تا اين موضوع، نقطهيكه خداوند است، پ
 ي فكريبنابراين، عامل مشترك و زيربنا. ندكها شده و قدرت و تحكيم پيدا  انسان

در اين تفكر و . است ي و يا شعور الهيستها، شعور حاكم بر جهان ه بين انسان
  .شود  مي ناميده»ي شعور كيهان شبكه«، اين عامل مشترك بينش
 يها آفريده شده است، از اين رو جلوه  از حركتي ماديجهان هست :اصل •

 از حركت ي كه ناشيا چون هر جلوه از حركت بوده و يگوناگون آن نيز ناش
 هر . استي نيز مجازي مادي است، در نتيجه جهان هستيباشد، مجاز

 و يا ي اين عامل، آگاه.دهنده دارد نياز به محرّك و عامل جهتنيز  يحركت
 »ين كيها شعور شبكه« است كه آن را ي حاكم بر جهان هستيهوشمند

 . است آفريده شده» يا شعور ويا هوشمنديآگاهي «جهان هستي مادي از
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 بوده و در ي از حقيقت ديگري مجازي تصويريبنابراين، جهان هست. ناميم مي
  .است)  5-شكل( آن مطابق ي آفريده شده است و اجزاياصل از آگاه
 ي خود از جاييبايست   مي،ي حاكم بر جهان هستي هوشمندكه ايننظر به 

 دانسته، ي باشد، اين منبع را صاحب اين هوشمنديده و در اختيار منبعايجاد ش
ه در هرلحظه سه عنصر ك توان گفت  مي شده،ارائهحات يبا توض. ناميم  مي»خدا«

  . ي و انرژ، مادهيآگاه:  موجود استي ماديدر جهان هست
 استفاده ي و انرژست از مادهي قادر ن انساني مثال، بدون وجود آگاهيبرا

ار داشته باشد، بدون ي را در اختيه انسان، ماده و انرژك يدرصورت يعنيند؛ ك
  . داشته باشديهدفمندي  استفادهها  تواند از آن  نمي و اطالعاتيآگاه داشتن

 و ه مادهك است ا شعوري ي، آگاهي ماديست جهان هيپس ساختار اصل
ن، در هر لحظه سه عنصر در جهان يبنابرا.  آمده استوجود به از آن يانرژ

                                                                                                                                                                                                             : ر نشان داديل زكتوان مطابق ش  ميراها  ه آنك وجود دارد يهست
                                                                                   

                                                 

  آگاهي                                         
                                                      

                                                   

                               
                                                                                                انرژي                                             ماده                             

  
  )5 - كلش(

ل ي از عناصر فوق قابل تبدكيشود، هر   ميدهيد) 5 -لكش(ه در ك گونه همان
حات ي، توضيرژ و ان به مادهيل آگاهيدر مورد تبد. گر هستنديدكيشدن به 

، خود بحث مفصل و ي به آگاهيل ماده و انرژي تبدي داده شد وليمختصر



 ا���ن، از ����ي د��� 32

 

 يم اجزايه بخواهك يدرصورت . خواهد شديه جداگانه بررسكدارد اي  دهيچيپ
 )6( كيل شماتكم، به شي قرار دهيمورد بررستر  قيزتر و دقي را ريجهان هست

 هم طور بهه ك را ي ماديعناصر موجود جهان هستي  ل، همهك شنيا. ميرس مي
  .گذارد  ميشي لحظه، وجود دارند، به نماكيزمان و در 

  
  )جهان تضاد( الهي قبل از انعكاس در جهان دو قطبي   آگاهي

                                       

                                                  
  شعور                                                      

                                           

               
                            ضد انرژي                             ضد ماده

                                                       

  شعور                                        اَبر 

                                               انرژي                ماده

      
                                         

    ضد شعور                                                      
                                       

   )6 -كلش(   
  

 و مانند ي، مجازي ماديه جهان هستكم يجه گرفتي نتجا اينپس تا 
) 1-لكش(مورد مثال ي   از صفحهي ناشتكا مانند حرينه است، ي در آيريتصو

  :مينك  ميز به مسأله نگاهي نيگري از ابعاد دكنيا. ارد نديبوده و وجود خارج
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   با توجه به سرعت ناظريجهان هستي  منظره
م يدان  ميند،ك تك در فضا با سرعت حريم ناظريريحال در نظر بگ

 و انسكم، فريا دور شوي و كيا نور نزدي منبع صوت و كيه به ك يدرصورت
ه منبع مورد نظر صوت ك يدرصورت مثال يبرا. ندك  ميرييتغها  طول موج آن
رود، در  مي شده و درهمتر   شدن به آن، طول موج آن فشردهكيباشد، با نزد

 يدرصورتشود و   ميدهيرتر شنيرده، صوت زكدا يش پيانس آن افزاكجه فرينت
رده، صدا كدا ياهش پكانس آن كرم، طول موج بازتر و فيه از آن دور شوك

ز ين موضوع در مورد منبع نور نيهم). ده دپلريپد(رسد   ميبه گوشتر  بم
انس كر فريي شدن و دور شدن نسبت به آن، تغكيند و با نزدك  ميصدق

  ).7-لكش(م داشتير رنگ و منظره خواهييجه تغيش آمده، در نتيپ

  
)7-كلش(  

ا صوت در حال دور ي از منبع نور و يه وقتكدهد   مينشان) 8-لكش(
اهش ك آن انسكجه فريشده، در نتتر  شيم، طول موج آن منبع بيشدن باش

  .شود  ميدهيشنتر  ند و صدا بمك مي دايپ

  
  )8-كلش (
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ظر  مورد بحث را در نظر گرفته و مشاهدات ناظر، از مناگر ناظريبار د 
ه هر چقدر ك است يهيبد. ميده  مي قراريمقابل چشمان او را مورد بررس

و در هر . ندك  ميرييز تغيمقابل او ني  شود، منظره ميتر  شيسرعت ناظر ب
اگر ما . شود يم گر  ناظر جلوهي برايلك به شيجهان هستي   منظرهيسرعت

ن علت يم، به اينيب  مين منظرهي را در حال حاضر با ايجهان هستي  منظره
ه كن يرا زميم، زي در فضا هستتك در حال حري ثابتاًه با سرعت نسبتكاست 

 به دور خود و يباً ثابتي است با سرعت تقريشمسي   از منظومهييجز
شان راه كهك ي از بازوهايكيز در ي نيشمسي  چرخد و منظومه  ميديخورش

شان ككه اينز آن در گردش بوده و ك حول مريرعت قرار داشته و با سيريش
 هرحال بهه ك در گردش است يگريز دك در فضا، به دور مريز با سرعتين

در حال حاضر، از نظر   رايه جهان هستك است ي ما به حدييسرعت نها
 ي زندگيگريشان دكهكم و اگر در ينيب  ميگونه اين ها، منظره و تنوع رنگ

  مشاهدهيگري دي را با منظره و تنوع رنگيتد جهان هسيم، شايردك مي
  .ميردك مي

هاي  ند باز هم تفاوتك  مي مشاهدهه ناظرك چه آنباال، هاي  در سرعت 
رامون يما در حال حاضر پ. مينيب  ميه در حال حاضرك چه آنبا دارد  يفاحش

تر  شي ما بتكم اما هر چقدر سرعت حرينك  مي مشاهدهراحتي بهخود را 
 ه اگر بر فرض محالك يطور بهشده تر  مقابل ما جمعي  منظرهي  هيشود، زاو

 ناظر قادر به عنوان بهه ك چه آنم، ينكت كم با سرعت نور حريتوانست مي
ز ين روزنه، چياز ا غيردگان ما ويبود در مقابل داي  م، فقط روزنهيمشاهده بود

  تا به ماينارك يرا نورهاي ز،مينكم مشاهده يتوانست  نمي رايگريد
 انسكن روزنه، فري ا،در ضمن. ميدند، از آن محل دور شده بوديرس مي
 دي پدم شدن موج مادهك با متراكه اين از نظر صرف(رد ك  ميدايز پيت نينها بي
 ليكقابل عبور تشي غير وارهي احتماالً در مقابل ما دي سرعتكيد و در يآ مي



 � 35 )%$��("�!�ن آ����

 

ه از آن كست ي و معلوم ن1 )دگرد  ميل به مادهي تبدمكشود و موج مترا مي
پس . گشت مي داري پدييايشد و چه دن  مي قابل مشاهدهيزيروزنه چه چ

 كي صورت به را فقط يند، جهان هستكت كه با سرعت نور حرك يناظر
 اوست و اگر يايت دنين واقعيد و ايد  ميتيهان  بيانسكروزنه، آن هم با فر

تواند   نمي قطعطور بهده باشد، يت جهان ما را ندي قبالً واقعين ناظريچن
با . ندك كا آن را دريرا داشته باشد و اي   خارج از جهان روزنهيتصور جهان
ه ناظر به سمت دست راست ك يشود وقت  ميمالحظه) 9 -لكش(توجه به 
ن ستاره يند، در واقع اكرا مشاهده R  ي  مثال، ستارهيو براند ك  ميخود نگاه
دان ي خود با دو نوع مروي پيشن، ناظر در يبنابرا. قرار دارد Rت َيدر موقع

  .يقيد حقيدان ديم يگري و ديد واقعيدان ديم يكي : استرو روبهد يد
ت در يء مورد رؤي نسبت به شه ناظركاست اي  هي، زاويقعد وايدان ديمي  هيزاو

ه كاست اي  هي، زاويقيد حقيدان ديمي  هيند و زاوك  ميمقابل خود عمالً مشاهده
 دهي دجا ايندر . ت، نسبت به ناظر قرار گرفته استيء مورد رؤي شيقيمحل حق

تر  مك EFو  ABد يدان ديمي  هيزاو شود،تر  شيه هر چقدر سرعت ناظر بكشود  مي
 قابل مشاهده نبوده و در يزيه در سرعت نور، پشت سر او چك يطور به ،شود مي

  .شود  ميليكت تشينها  بيانسك با فرمكز موج مترايمقابل او ن
 يباال، به قدرهاي   در سرعتيول موج انرژحات فوق، طيبا توجه به توض

 ) استه همان مادهك( مكجاد موج متراي اه در مقابل ناظركشود   ميمكمترا
اي  ژهي ويط فرضي شراكيپس در . ندك  ميجادي را در مقابل او ايرده و سدك

                                                 

 
   يا معشَرَ الِجنّ و االِنس اِنِ استَطَعُتم اَن تَنفُذوا ِمن اَقطار السمواتِ و االرض فانفذوا-1

  )33:الرحمن(ال تنفذونَ اِّلا بِسلطانٍ
انيد كه بگذريد ها بگذريد، پس بگذريد، نمي تو اي گروه جن و انس، اگر توانستيد از مرزهاي آسمان«

  »)تسلطي(مگر با داشتن قدرتي 



 ا���ن، از ����ي د��� 36

 

شود و به هر   مي ناظر دارد، جهان صلب و سختتكه بسته به سرعت حرك
ن يبنابرا(ند ك  ميسخت راه او را سداي  وارهيند، دكت كه بخواهد حركطرف 

با متوقف شدن ناظر دوباره ).  استيتناهي هم محدود و هم اليجهان هست
ه خود موج كاز حالت ماده  خارج شده و ي مقابل او، از فشردگانسكفر

شود و باز هم با سرعت گرفتن   ميلي تبدمكمترا غيرم است، به موجكمترا
  : جهيدر نت. شود  ميراركن ماجرا تيناظر، هم

  . تواند باشد  نميشتريباز يك حدي  در فضا  سرعت انسان-1
  ).9-لكش(رد ك تكحر  ثابت در فضاطور به ،باال هاي با سرعتتوان  نمي -2

 

  
 

  )9-شكل(
ت نوع منظره ينها  بييم جهان هستيريگ  ميجهيحات، نتين توضيبا ا

 يل خاصكه در فضا دارد، آن را به شك يسرعت  بسته بهيداشته و هر ناظر
ز يه ما اصالًً تصورش را نكهست هايي  تيان واقعكب امين ترتي ابهند، يب مي
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 يا جهان هستيه آكشود   مي مطرحي سؤالجا ايناما در . م داشتينخواه
   است؟ ياصلي   منظرهكي يدارا

  :هكم يرس  ميجهين نتي موضوع به ايبا بررس
  
  
  
  
  
  

  
   چشم ناظرانسك، با توجه به فريجهان هستي  منظره

 يند و هر چشمك  مي نگاهي با چشمان خود به جهان هستيهر ناظر  
تواند   ميهي ثانكير را در يدهد چند تصو  ميه نشانك است يانسك فريدارا
ر ي تصو24  در مورد چشم انسانانسكن فريا. ندك كرده و دركافت يدر

ند، كدگان ما عبور يه از مقابل دي ثانكير در ي تصو24ه ك ي زمانيعنياست؛ 
 ،ن تعداد باشد منظرهياز اتر  مكر يانس تصاوكاگرفر. مينيب  ميوستهيما آن را پ

ش يو با افزا) نماياساس اختراع س( ديآ  مينظر بهوسته يرپيده و غيده بريبر
 ع شده و باز همي سرياتك حري دارايعاد غيرر، منظره به طرزيسرعت تصاو

  .شوند  ميصيقابل تشخها غير ري، تصوتر بيشدر سرعت 
 انسك فردليل بهند، يب  ميلكن شي را به ايپس اگرانسان جهان هست

ز ي نيجهان هستي   بود، منظرهيگريانس عدد دكن فريچشم اوست و اگر ا
 دور در 50با سرعتاي  غهي مثال، اگر تيبرا. شد  ميدهي ديگريدي  گونه به
ند، حال ك  ميمشاهدهاي  رهيش چشمان خود داي در پند، انسانكه دوران يثان

غه را ي تتك باشد، حر50 يعنين مقدار ي به هميانس چشم ناظركاگر فر

ي  ي ثابت و اصلي نيست و منظره جهان هستي مادي داراي يك منظره
نهايت  تواند بي كه ناظر مي آن بستگي به سرعت ناظر دارد و باتوجه به اين

نهايت نوع منظره از  سرعت مختلف داشته باشد، پس براي هر ناظر، بي
 .جهان هستي مادي وجود خواهد داشت
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 جابجاها  غهيه سر تكرد ك  مي بار مشاهده50اي  هيده و فقط ثانيثابت د
  .شد  نميدهيز دين رهي دا ازيشود و اثر مي

امل ك طور بهند، يب  مي20000 چشم انسك با فر عقابكيه كاي  منظره
تواند با دقت تمام   مي عقابكي. ند، تفاوت دارديب  ميه انسانك چه آنبا 
ن يه انسان قادر به اك ي در حالند،ك را در هر لحظه دنبال  مگسكي تكحر

ند، در يب  مي قطره قطرهصورت بهبارش باران را ي   منظرههمچنين. ستيار نك
  حلزونكيه ك را چه آنا ي .مينك  مي نظارهي خطصورت بهه ما آن را ك يحال

ه ك ي مثال، زمانيب است؛ برايب وغريار عجيند بسيب  مي5انس چشم كبا فر
 ن متريرا پشت سر ما، به طول چنداي  م، دنبالهيت هستكدر حال حر

ما را به ايم  ستادهيامل ثابت اك طور بهه ك يو فقط زمان) 10-لكش(نديب مي
ند يب اي مي گونه به مگس در حال پرواز را كيند و يتواند بب  ميلكن شيهم
  .ن متر دارديبه طول چنداي  ه دنبالهك

  

  
  )10-شكل(
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  افتاد؟  مييت بود، چه اتفاقينها  بي چشم انسانانسك حال اگر فر
ر ي تصاويوستگيپي  جهي قرار دارد، نتيش چشمان هر ناظريه پك چه آن 

 يوستگي و پين توالي آمدن اوجود به و چرخش باعث تكاست و سرعت حر
 مناظر مقابل يوستگيابد، پيش ي افزا چشم ناظرانسكاگر سرعت فر. شود مي

 در چشم با سرعت يوستگين پيه اك ييافته تا جاياهش كچشمان او 
 را يزيگر چي دصورت اينن رفته و در يامل از بك طور بهت، ينها بي انسكفر

 طور بهمختلف را هاي  انسكو فرها  ترونكت الك حريعنيند؛ ك  نميمشاهده
ل گرفته از ك، شياديو ذرات بنها  ترونك؛ وچون النديب  ميستاين و اكسا
 كيانس چشم و نزدك با باال رفتن فرتدريج به هستند يوستگيت و پكحر

  محوين ناظريچن دگانيد  از مقابليعالم هستي  ت، منظرهينها بي شدن به
  .شود مي

ت ينها  بيي، بازهم جهان هست چشم ناظرانسك فرنظر نقطهجه، از يدر نت
خود  يمختلفهاي  گونه بهانس، كن فريزان ايه بسته به مكنوع منظره دارد 

  :ني است؛ بنابراي نبوده و مجازيثابتي   منظرهيند و داراك  مييينما
  
  
  
  
 
   

  

   ناظركدري   با توجه به آستانهيجهان هستي  منظره 
اي  گونه به را ي خود، جهان هستيكيزي فكدري   بسته به آستانهيهر ناظر

 امل با انسانك طور بهند، ك  ميتيه رؤك آنچه را  ماركي مثال، يبرا. نديب مي

را   آني و هر ناظراستثابت ي   فاقد شكل و منظرهي ماديجهان هست
 .دكن ي به سرعت حركتش در فضا و فركانس چشمش مشاهده مباتوجه

 ي براي را به شكل خاصيكه جهان هستده ش ي طراحيا گونه  بهيهرچشم
 از حركت ذرات را به ناظر ي ناشي سازد و تصوير مجازيصاحب آن متجل

  .گزارش دهد
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تواند   مي مثال ماريت؛ برا او با انسان متفاوت اسكدري  را آستانهيتفاوت دارد، ز
 يكي او تاريامل داشته و براكد ين در شب ديند، بنابرايمادون قرمز را ببي  اشعه
تواند   ميهمچنين .ندك نمي ي او فرقيز برايشب ن جه، روز ويدر نت.  نداردييمعنا

 يه از جهان هستك را چه آنپس . ندياء را ببيحرارت بدن موجودات و اش
 مار هم كيحال اگر قرار باشد . م متفاوت استيشناس  ميه ماك هچ آنند، با يب مي

سه با يند؛ در مقاكف ي دهد و آن را توصارائه يگزارش خود را از جهان هست
 يفيتوص .ميشد  مييديگر دچار اختالف نظر شديدكي قطع با طور بهگزارش ما، 

ي   نقشهكيو مانند ار محدود ي دارد؛ آن را بسي از جهان هست خفاشكيه ك
  راي خود، برد محدوديزان برد امواج صوتيند و مطابق با ميب  مييسونوگراف

 وجه هيچ بهم يه ما دارك يفيآن با توصي  سهير نظر داشته باشد و مقايتواند ز مي
 رادار زيرپوشش را يتواند فقط برد محدود  ميرا خفاشيست زياس نيقابل ق

 ي او جهان هستيجه برايند، در نتك ييوت خود قرار دهد و شناسامافوق ص
شود و اگر ما با او راجع به جهان  مي يمشخصي   محدودهكيمحدود به 

 د و ما را مسخرهيخند  مي قطع به ماطور بهم، ينكم صحبت يتوانست  مييتناهيال
دات از ن ماجرا به تعداد موجويا . باشديتناهيشود جهان ال  ميه مگركرد ك مي

 يز جهان هستيه نين زاوين از ايبنابرا.  تا آخر ادامه داردسميرواُرگانكي مكي
ند يب  مي خود آن راي حسي به تناسب ابزارهايت منظره داشته و هر ناظرينها بي
جهان هاي  منظرهي  جه همهيست؛ در نتي نيقيحقها  ن منظرهي از اكيچ يه هك

ي  دام موجود منظرهكه كرا اگر سؤال شود ي است، زيقيحقغير  وي مجازيهست
  توان داد؟  مي به آنيند، چه جوابيب  مي راي جهان هستياصل

  
  
  
  

ي درك فيزيكي خود، تصور و برداشتي از  هر ناظري بسته به آستانه
نهايت منظره براي عالم  ي جهان هستي مادي دارد، بنابراين، بي منظره

 .وجود دارد
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 فرد كيامل با ك طور بهند، ك  ميا تصوريور مادرزاد از دنك كيچه را  آن
 يز، برداشت متفاوتير و الل مادرزاد نك فرد كي همچنيننا متفاوت است و يب

   .ا داردياز دن
  

   در رابطه با سرعت نوري ماديجهان هستي  منظره
دگان ي در مقابل دييبايزي  م، منظرهينك  ميآسمان نگاه  بهيهنگام، وقت شب

 چشمان ما را ها، ه عظمت آنكرده كت ي را رؤياديستارگان ز. مينيب  ميخود
  .ندك  ميرهيخ

 يا مجازيقت دارد و يم، حقينيب  ميه مقابل چشمان خودك را چه آنا يآ
  است؟

 از ي مجازيريم، تصوينك  مي را مشاهدهچه آنه كد گفت يدر جواب با
ت يم، در همان محل رؤينيب  ميهك را ييزهاي از چكيچ يگذشته است و ه

ه كستاره ترين  كي از نزداند، گذشتههاي  ه متعلق به زمانكقرار ندارند، بل
ارد سال يليه متعلق به چند مكهايي  شانكهكد است تا ستارگان و يخورش

  )11-لكش( .قبل هستند
م، متعلق به هشت ينك  ميد مشاهدهيه از خورشك را چه آن مثال يبرا

م ينك خود مشاهده ي متركي را در فاصله ي شكيقه قبل است و اگر يدق

10*ر متعلق بهين تصويا
-8

  .باشد ميه قبل ي ثان33/0 
 است و عامل سرعت يم مجازينيب  ميهك را چه آني  ب همهين ترتيبه ا

 يشود در واقع توهم  ميتيه رؤك چه آن شده و ن مجازيجاد اينور باعث ا
  .ستيش نيب

ه ك را چه آنم و يم به مشاهدات خود استناد داشته باشيتوان نمي جهيدر نت
  .  استيامل مجازك طور به، ميشناس  ميير جهان هستي تصوعنوان به
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  )11-شكل(

  
   در رابطه با خمش فضايجهان هستي  منظره

ده بوده و ي خمصورت بهم خط صاف در فضا يدان  ميهك طور همان  
 و يروكگر، فضا ي دعبارت به. ندك  ميي را طي در فضا قوسيكهرمتحر

د در ي آزاد داشته باشد، باتك بخواهد در آن حريكه است و هر متحريال هيال
ن ير ايند و اگر بخواهد مسك يرد و قوس آن را طيقرار بگها  هين الي از ايكي

 بخواهد با يحال اگر ناظر .ندك يد صرف انرژير دهد؛ باييقوس را تغ
ند، اول كه به فرض برد نامحدود داشته باشد، به آسمان نگاه ك يوپكتلس

م يعظي  رهي داكيرده و شعاع كدا يت پيد او محدوديثر برد دكه حداكنيا
محدود و محصور در ) 12-لكش( او مطابق ي برايخواهد بود و جهان هست

 جاي بهند، ك را مشاهده يدورتري  ه، هرچه فاصلهكنيدوم ا .شود  ميرهين دايا
رد تا كشاهده خواهد ، سمت بغل آن را مي سماوي شكي يرو روبهدن يد
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، سمت پشت ي شكي يرو روبه جاي به ،ن فاصلهيا ثر مقداركه در حداك ييجا
  . شود  ميآن مشاهده

  

  
  )12-شكل(

  
  ي در مورد جهان مجازيينهاگيري  جهينت

ه كم يرس  ميجهين نتيه صورت گرفت، به اك يار اجماليبسهاي  يبا بررس 
 ت مجازينها  بي است و در واقعيم، مجازينك نگاه ي هسته به جهانياز هر زاو

  :هكم يريجه را بگين نتيم ايتوان  مي واند، گر قرار گرفتهيدكيدر مجاز در دل 
  

  ما    ست، اندر سريش ني بياليخ     ز اندر مجاز است، عالم مااـمج
  اـر مـد، در بـيگر آي ديـانـجه     وهمن تيم عاقبت، از ايچو رست

  )يطاهر(
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   خلق شده است؟ي، مجازيچرا جهان هست
ش از حد خالق يت بيخالقي   خود نشانهي مادي بودن جهان هستيمجاز

 حامل ي ندارد ولي وجود خارجن مجازيه اكرا هرچند ي است، زيهست
افتد   مي اتفاق انسانيه تعالكن مجاز است ي است و از دل هميرگقت بزيحق

 خداوند يشف و به سوك شده است، تا انسان آن را يرجا آنمال در كر يو مس

 بودن ي مجازهمچنين .)راجعون هيال( برسد ييتاكيرده با او به ك تكحر
 خداوند به خلقت جهان يازمنديآن، نقيقي حوجود  علت عدم  به»يهست«

 نداشته تا ي وجود خارجي جهان هستكه اين دليل به. ندك  مي را رديهست
  .  خلقت باشدي خداوند برايازمندي بر نيكمدر

  
  يساختار جهان تك

 ياصل وحدت ساختار

ده يآفر يآگاها ي و يهوشمند از يد مايه اثبات شد، جهان هستك گونه همان
. رده و به آن جهت داده استكجاد يه را اي اولتك، حرين هوشمنديشده است و ا

جاد شده ي اي آن، انرژدنبال بهرده و كجاد فضا و زمان ي خود ايز برايه نيت اولكحر
  .رده استك درفضا و زمان يراتييجاد تغيره ا خود دوباياست و انرژ

  .م استي قابل تقس»مكمترا غير ومك مترايانرژ«يلك به دو بخش يانرژ
 است و تكو حر انسك فر، در واقع خوديه انرژك است ركان ذيشا
تواند   نميتك، حري و هوشمندوجود شعور ه بحث شد، بدونك گونه همان

  :نيبنابرا.  باشدي جهت و هدفمنديدارا
، يدانين ميل گرفته و بدون وجود چنك ش»يدان شعوريم «، دريانرژ 
 بعد كي ي ماديتواند وجود داشته باشد، لذا جهان هست اي نمي يانرژ گونه هيچ
 سه يشناسد مانند فضا  مي ابعادعنوان به  را كه انسانچه آنندارد و تر  بيش
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 دايه معنا پك است يدان شعورين مي در ايا بعد چهارم، همگي و زمان يبعد
  . هستنديدان شعورين ميجاد شده در ايل گرفته و اكنند و در واقع، شك مي

 »مكترا م و عدمكترا«شود   مييت انرژيل و ماهكر شييه باعث تغك يعامل
 يل گرفتن جهان هستكه باعث شك آورده وجود به را يراتيين عامل تغيا. است

م در هر بخش كزان تراي مظرن نقطه از يه اختالف فازك صورت اينبه . شده است
اختالف  . در زمانيان و توالك در ميآورد، توال  ميوجود به را يه توالكشود   ميجاديا

 شده يحلقوهاي  اني و جرييفضاهاي   باعث خمشها، ين انرژيم بك از ترايفاز ناش
  .دينام يهانيك يگردبادها راها  آن توان  مينيند، بنابراك  ميه مانند گردباد عملك

  
   ينوع انرژترين  مكو متراترين  قيرق

شده و حس زمان در تر  ق است، گستردهي رقيه انرژك يطي فضا در مح
گر يدكين حساب فضا و زمان، با يبا ا. سكشود و برع  ميمترك يين فضايچن

تر  وتاهكشود، حس زمان تر  شيهر چقدر سرعت ب. س دارندكنسبت ع
تر  مكشود، سرعت آن توده، تر  مك متراي توده انرژكيهر چقدر . شود مي
هاي  اني مجاور آن شده و جريشود و باعث عدم تعادل نسبت به فضا مي

 و يل گرفتن اجرام سماوكجه باعث شيه در نتكافتد   مي اتفاقيگردباد
  .استتر  مك متراي انرژهايي، ن تودهيز چنكدر مر. دگرد ها مي شانكهك

فت يزان، شيآن م دن بهيه پس از رسك دارد يزانيثر مك، حدايم انرژكترا
زان حداقل ي به ميه انرژك يند و زمانك  مي خود را آغازيمجدد به ضد انرژ

م شدن ك به سمت متراتكوس شده و حركن روند معيم برسد بازهم، اكترا
  .رار شودكت) لكيس(چرخش ن يشود، تا دوباره ا  ميشروع

                   انرژي                   حداقل تراكم انرژي  حداكثر تراكم انرژي
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) لكيس(چرخش  كي در ير بوده و جهان هستين فضا و زمان متغيبنابرا 
  زرگـار بــ انفجكي در هر انقباض به و رد قرار دايميدا  و انبساطانقباض

Big Bang يل بعدكي سيبرا ن انفجار، آغاز انبساطيند و اك  ميدايخاتمه پ 
 اتفاق افتاده يادي بزرگ زيا انفجارهاي Big Bangن حساب يبا ا. ز هستين

ق ي رقآن در حالهاي  يه جهان در حال انبساط است و انرژكنون كا. است
ت خود، دوباره دچار انقباض يوضعترين  قيدن به رقيشدن است، پس از رس

 Big Bangل به ضد خود شده و يحد خود برسد و تبدترين  مكشده تا به مترا
ز يل داده نك را شيهان فعليكه ع انفجار بزرگي كدر واق. ندكجاد ي را ايگريد
به ها  يانرژي  ان انبساط جهان، همهيدر پا. ن حادث شده استين چنيا

، Big Bangس، درست قبل از حادثه كرسد و برع  ميزان خوديمترين  قيرق

شود  ميل ي تبد»ميچاله عظ اهيس« مك متراي به انرژي جهان هستيانرژي  همه

فت به سمت ي به ناگهان ش،»يم بحرانكترام يانرژ«حد   شدن بهكي بانزدو

 آن دنبال به در ابتدا انفجار بزرگ و يعني ؛شود  مي آغاز»يق بحراني رقينرژا«
ن ياي  با گسترش محدوده. وندديپ  ميانبساط جهان دوباره به وقوعي  دهيپد

  .نندك  ميدايز پيرات الزم را نييز تغيانفجار و متناسب با آن، فضا و زمان ن
، فضا به Big Bangه قبل از انفجار بزرگ كهد د  مين موضوع نشانيا

 در واقع يعنياست؛ زان خود قرار داشته ي نبوده و در حداقل مينونكوسعت 
ش چشمان ماست، وجود نداشته است ي در پكنيه اك ييقبل از انفجار، فضا

س با فضا دارد، گذشت زمان با ك چون زمان نسبت عيطين شرايه در چنك

  .»يزمان بحران« بوده است ي جارياديار زيسرعت بس
س كشده و برعتر  شيم بكشود، تراتر  مك يانرژي  هرچقدر سرعت توده

ه در سرعت كاي  گونه بهشود   مياستهكم آن كشود، از تراتر  شيهرچقدر سرعت ب
قع  در وايعني ؛شود  ميجه، جرم صفريده در نتيم به حداقل خود رسكترا نور

در حداقل خود انرژي م ك اگر ترايعني است، يم انرژكزان تراي با مي مساو،جرم
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 باالهاي   با سرعتي هر شتكحر .شود  مي صفري مساو،باشد، آنگاه جرم
ه آن را كشده اي  وارهيبا دها  باعث برخورد آن) تر بيشا يچنددهم سرعت نور (
 از يواره در واقع ناشين دي ا.ميگذار  مينام) يواره صوتيمانند د (»ينوري  وارهيد«

ه ين نظري اگر ا.ندك  ميدايت پينها  بي برابر بايانسكه فركم شدن موج بوده كمترا
ن ي عبور از چنيند و براكست از آن عبور يقادر ناي  يچ شيدرست باشد، ه

ن مقاومت، جرم آن يهمي  واسطه از خواهد بود و بهي نيت انرژينها بي بهاي  وارهيد
 هك است مكمترا غيرين، فقط انرژيبنابرا. ندك  ميدايت سوق پينها  بيسمت ز بهين

  1. ندكتواند با سرعت نور عبور  مي

  
  علمياي در دنيمجاز جهان

 يتار جهان هسته ساخك است ن ناظريد، اي جدكيزي علم و در فيايدر دن
  ا ذره؟ي موج باشد و يا انرژي آكه اينند و ك  مينييرا تع
ت را به انسان ين ذهني، ا)يوتوني نكيزيدگاه فيد ( انسانيميدگاه قديد

ت ي واقعي وجود داشته باشد و چه نباشد، جهان هسته چه ناظركداده بود 
 به راه خود ،ردهكت مستقل خود را حفظ يل و فرم و ماهك داشته و شيمسلم
 نيي را تعيعالم هستي  ه منظرهكست ين چشمان ناظر نيدهد و ا  ميادامه
 ه مشخصكن ناظر است ي مدرن، اكيزياما بر خالف آن، در ف. ندك مي
 موج باشد و يهان هستجي   ظاهر شود، همهيت به چه صورتيند تا واقعك مي

ه ناظر بتواند كان وجود ندارد كن امي ا؟ل شده باشديك آن از ذره تشيا تمامي
 . ند و هم ذرهي زمان، جهان را هم موج ببكيدر 
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   عرفانياي در دنيجهان مجاز
 و جهان يمند، هوشتكه حركم يشو  ميبا توجه به مطالب فوق، متوجه

 ما به احتمال ي شناخته شده، بوده و عرفاي، موضوع عرفانياي در دنيمجاز
را در اشعار خود ها  مختلف، آنهاي  انيو به ببودند  برده ي به آن پيار قويبس
 يرا مورد بررس راني ايعرفاهاي   از سرودهي برخجا اين در .اند ردهكس كمنع

ي  ز مسألهينها  ه آنكم يشو  مياول متوجهي  در وهله. ميده  مي قرارياجمال
 .اند ف نمودهيف خود آن را توصي با زبان مخصوص و لطي ولاند، ت را شناختهكحر
 اشارهاي   به سرودهجا اين در اند،  تشبيه كرده مثال، حركت را به رقصيبرا

  .ندك  مي از زبان ذره را عرضهييباير زي، تصويدقت و ظرافته با چه كم ينك مي
  داردـان نـردبـه نـكام، ـآن ب        راني، حام عشقـر در و بـما ب

              ................................................                               
  داردـان نـ زب، دـنكه ـا چـام         تـس فغان و ناله هر ذره، پر از

  داردـان نـير، بـص دگـجز رق         راـيان ذره زـت، زبـ اسرقص
  )يمولو(

 اين نكته  بهيطريق شهود دهد كه عرفا به  مي دقيق نشانطور بهها  اين سروده  
  .اند  معنا و مفهوم دادهي، به گيت با زبان رقصيت برده بودند كه ذرات عالم هسيپ

   تـ اسيازـ به عشقـم، همـسرتاسر عال
  تـ اسيوشـذره به ذره همه با هم، هم آغ

   هـبال و رقصان هم كدست در دست و سب
   استيا به ابد، عشوه و طنازـه تـار همـك

  )؟                             (                                  :اي و
  مـيير آـد تو را، مسخيخورش       مـييدر آـ انچون ذره، به رقص

   مييرآـد، ما بيهم چون خورش       قـ، ز مشرق عشيدر هر سحر
  )يمولو(



 � 49 )%$��("�!�ن آ����

 

، هر )يهانيك شعور(ي درونيليه مك برده بودند يقت پين حقيبه اها  آن
ت، كن حريمهم در اي  تهكند و نك  مي وادارتك و حرذره را به رقص

  .ندك  ميتي خاص هدايه ذره را به مقصدك آن است يهدفمند
  رقاص   ذره ت با هرـل اسـ ميييك

  اصـصد خـا مقـر ذره را تـكشان ه
......              ........................                             ..................  

  يعال ه ـا بـل تـ ز اسفيـيوـر پـاگ
  يـل خالـمي نـ زييا  ذرهيـينـبـن

........................                             ........................                
   ميل همينيهمين ميل است اگر دان

   در خيل نيبت، خيلـنيبت در جـج
   چـچ در پيـ پيياـه هـر اين رشتـس

  هيچ چ برـ هييل است باقـهمين مي
  يـبين  اين ميل است هر جنبش كه از

  يـا زمينـي يـانـمـم آسـسـه جـب
........................                             ........................                

  يـيآرزو ادهـهـ نيـعـبـر طـه هـب 
  يـيوـه سـتك و پو داده هر يك را ب

  )ي بافقيوحش(
  آمدهوجود به »تكحر« از ي مادي، جهان هستيد علميه با دكمالحظه شد  
ه در واقع همان كده شده ي آفر»رقص« از ي، جهان هستد عارفي، اما از داست

از به ير، نين تعبي ادنبال به. تر في ظريفيو توصتر  نيري شيانيت است با بكحر
گر ي دي با زبان قشرهاشود زبان عارف  ميه باعثكد يآ  ميشي پيگريدهاي  فيتوص

 ديم، باي داشته باش»رقص« كه اين ي مثال، براعنوان به داشته باشد؛ يتفاوت اساس
 ي الزام»ساز« نواخته شود، وجود ي آهنگكه اين يوجود داشته باشد و برا »آهنگ«
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عرفا پر از هاي  ن رو سرودهياز است، از اي ن»مطرب«ز به ي نواختن ساز نياست و برا
ه با ك  عرفانيايخارج از دنهاي  رقص، آهنگ، ساز و مطرب است و انسانهاي  واژه

 يد و در بعضي و تردكشي  دهيبا دها  ن گفتهي ندارند به اياركن اصطالحات سر و يا
و گري  يل به الاُبالي عرفان را متهم به تمايايرده و دنكر نگاه يفكتي  دهيمواقع با د

ما ي ها  از رسالتيكي كه اين نظر به .اند ردهك ياليخ  بيش وطرب ويدعوت مردم به ع
ي  ق، درصدد تبرئهيح دقيشف رمز و توضكاست، پس با  »راني عرفان اياعتال«
الم كش نبوده و ي بين تصورها، سوءتفاهميه اكم يده  مي عرفان برآمده و نشانيايدن

  :هاست؛ به قول حافظ ينين ظاهربياز اتر  قين مرز و بوم، عمي ايعرفا
   هفتاد و دو ملت، همه را عذر بنهجنگ

  دـه زدنـقت، ره افسانيدند حقيچون ند
تواند   ميه انسانك يثين حديد، باالتري رس به مطرب موضوع رقصيپس بررس

 آن ه با آهنگك بنوازد يتواند چنان ساز  ميهك يمطرب. ندكآن بحث ي  درباره
 به رقص آمده و با رقص خود به عالم، معنا و مفهوم و هدف يذرات عالم هستي  مهه

  ند؟ ك برپا يين غوغايساز خود، چن تواند با آهنگ  ميهك است ين چه مطربيا. بدهد
ذرات ي  ز، همهيانگ  دليساز ه با نواختنكث خداوند است ي، حدث مطربيحد

م و ي عظكيستر سمفونكار؛  واداشتهيوبكي و پا را به رقصيعالم هست
 ي آن رقصدنبال به محال است و  انسانيه تصور آن براك به پا داشته يزيانگ رتيح

م ير را داريب زي، ترت عرفانيايپس در دن. عالم را فراگرفته استي  ه همهكموزون 
  .ميده  مي قراريز مورد بررسينرا ها  آنهاي  ن راستا معادليه در اك

  
                                  رقص                      آهنگ                  ساز          مطرب  

                                                                                    

    اعداد       هوشمندي                 قوانين                     دا                  خ
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ه ك( را يدـه، خداوند هوشمنـكود ـش يـ مدهـي دصفحـه قبـلودار ـمـدر ن 

 يم بر جهان هستكن حاي قوانين هوشمنديرده و از اكخلق ) ساز است معادل

 ي پس برگ.م فرما شده استكخداوند بر جهان حي   ارادهترتيب بدينگشته و دار يپد

. ن اوستيه همان قوانكافتد، مگر در چارچوب اِذن و اجازه خداوند  نمي از درخت

 از اعداد ساخته شده يعبارت به ي آورده و جهان هستوجود بهز اعداد را ين نيقوان

  .است

ن عدد ثابت، ي بوده و چندي جهان هستيچگونگ ي كننده نيياعداد تع
م يتوان  مي اكنون همه ما ك جهت همين اعداد است به. ع آن هستنديوقاكننده  نييتع
، ي، ثابت پك اعداد ثابت سرعت نور، ثابت پالن:مانند( .مينك ين زندگيره زمك يرو

ن از يزمي  له مثال، فاصيز براير ني اعداد متغ،...ان، ثابت آووگادرو ويثابت نپر
 ي از اعداد باال، براكي در هر يي جزير حتييتغ...) ن ويزمي  د، شتاب جاذبهيخورش

تواند مرگ و   ميزينده ني در آيرييشه بود و نبود ما را رقم زده است و هر تغيهم
  در اعداد و نواختن چنان آهنگين دقتي، چنيبل. ندكن يي را تع انسانيزندگ
 آهنگ آن را فقط يساز است و صدا  بيهك يساز. ديآ  نمي، جز از خداوند بريموزون
ده و در برابر يشكر قلم يتواند با گوش جان بشنود و آن را به تصو  ميهك است عارف

ه ك است يعيده باشد، طبي را نشنين آهنگيه چنك يسكدگان ما قرار دهد، اما يد
 خداوند ييتواناي   در بارهي عقالنگونه بهه ك هر چند ،ندكر يفكرده و تك اركآن را ان
  .ندك ها مي ييو قلم فرساها  صحبت

   عشاق ماساز است، ساز مطرب  بيگرچه
  از گردد عاقبتـا، سـاز مـوازد سـر نـگ

  )ي ولاهللا نعمتشاه (
غلط هاي  تك، بر اثر حر انساني ساز وجوديه ناموزونكرده  بي پعارف

 ي خارج شده و صداي اصلكوكه باعث گشته تا ساز ما از كخود او بوده 
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بار  كي ه مطربك آن است دنبال بهده شود، لذا عارف يناموزون از آن شن
  .د برهانيرده و از ناموزنك كوكگر، ساز وجود ما را يد

   راالش درآر آن پر آهنگـه ن       برا نگ ـن چـكا، سازـا مطربيب
  رورده راـ پن دل عشقيبسوز ا       را رده ـن پكاز ـربا، سـا مطيب

  ) يرخسرو دهلويام(
  وازـنـاز بــاده، ســرب ســطـم

  عاشقانستب بزم ـب، شـشـامـك
  ) عطار( 

  :ا به قول حافظي و
   سماعي  ه در پردهك چه پرده ساخت، مطرب

   بستيو هوهاي  رِحال، د د وـل وجـاه رـب
رده؛ كم ي تقدخود را نواخته و به انساني  ن قطعهيرترينظ  بيهكاوست    
 انسان به ي را برا عشقيزش، نوايانگ رتيه با ساز حكند خود را وهمكاثر ش

  .اجرا درآورده است
   دارديي، عجب ساز و نوا عشقمطرب

   دارديجاي بهه زد، راه كنقش هر نغمه 
  )حافظ(

افتن ي و »تكحر« از يده شدن جهان هستي طرح موضوع آفردنبال به  
، كه اين و با توجه به  عرفانياي واژه معادل آن در دنعنوان به »رقص«واژه 

 يجه جهان هستي است و در نتيجاد شده باشد، مجازيت اكه از حرك چه آن
 ار قري عرفان مورد بررسيايز در دنين موضوع را ني است؛ ايز مجازين

امل ك وقوف ي بودن عالم هستز به مجازيه عرفا نكم يده  ميم و نشانيده مي
ن موضوع را مورد ي اها، آنهاي   از سرودهينون با اشاره به برخك ا.اند داشته
   .ميده يم قرارتري  قي دقيبررس
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   ند از جهاني چشم تو، هرگز نبياليجز خ
  ديپدد يال جمله بگذر، تا جهان آـياز خ

  )عطار(
ه در مقابل چشمان ك را چه آنه كته اشاره دارد كن ني به ا عطارجا ايندر 

نار ك بعد از ي است و جهان اصليالي بوده و مانند خ مجازيما قرار دارد، همگ
 يگريد موضوع قابل بحث ده خوكشود   ميدايال هويخي  ن پردهيزدن ا
  :ديفرما  مين مورد جناب موالنايدر ا. است

  م، در ضاللـيشته گشتـرم سرگـالج
  اليدا خيان، پـد نهـقت شيون حقـچ

  :ديفرما  ميگري دييو در جا
   بـطلـ ب،ديه تو را گره گشاك يعلم

  د، بطلبيه از تو جان برآكش يزان پ
  ، بگذاردينما  ميه هستكست يآن ن

   بطلب،دينما  ميستيه نكآن هست 
  

 خود را به ما ي مجازيه عواملك صحبت از آن دارد  موالناجا ايندر 
 را گرفته يقي هست حقي ظاهر شده و جا»هست«ل كرده و به شكل يتحم
م، ينار بگذارك را يهست مجازن يه اگر اكد را دارد يكن تأياو هم ا. است

ه در دل كده است ي فهميشود و به خوب  ميداري پديقيهست حق آن دنبال به
  . وجود ندارديگريز دي، چي الهياز هوشمند غير، بهيجهان هست

  
  ستين  چيه آن هكر، يـغ نگو   چيه     ستيچ نـيدو جهان ه در خدا، غير

  ستي ن چيان هي، به مييچون بگشا     وم راـوهـ ميـستـر هـمكن ــيا
  ستياز خدا ن غيريه چون واقف شوك     چـياز خدا ه  غيريدـاوحاي   نيمب

  ) يا  مراغهياوحد(
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 مثال شاه ي برااند؛ ن نظر را داشتهي ايز، همگيران ني اير عرفاي سا
 آن را در واقع نقش و ، داده استارائه »عالَم«ه از ك يفي، در تعري ولاهللا نعمت

دانند؛   ميه را محققانين قضي اي اصليه معنكد دارد يك خوانده و تأياليخ
 يا ارزشيه دناند ك  دانستهين معنيرا فقط به اها  ن گفتهي ايرا افراد معموليز

  .ن دل بستد به آيندارد و زود گذر است و نبا
   ه عالم خوانندك است، يالي و خينقش

  دـنـدان يـ مانـ سخن، محققيـمعن
  )ي ولاهللا نعمتشاه (

  :ايو 
   ارياي   ال عالمـيت خـ اسيشـنق

  ابيواب درـ تو هم بخ، استيخواب
  )ي ولاهللا نعمتشاه (

 ه با آنك چه آن بودن »وهم« به يز به روشني نيخ محمود شبستري و ش
   :م، اشاره دارديار داركسر و 

   ال استيدن، خين دي و ايتو در خواب
  از آن، مثال استاي  دهي دچه آن رـه

   داري تو بيون گردـر، چـه روز حشـب
  ت و پندارـم اسـن همه، وهيك ينيبب

م، خواب و ينيب  مي راچه آنه كنند ك  ميصراحت عنوان  بهي ما همگيعرفا
برد و در   ميسر ه در خواب بهكم ي هستيسكما در واقع مانند . ال استيخ
ه كم شد يفتد، متوجه خواهيدر روز محشر ب »وهم«ي  ن پردهيه اك ييجا
ش ي بياليم، وهم و پندار و خيپنداشت  ميقتيم و حقيديد  ميهك را چه آن

 بوده است و شرمنده و خجالت زده يگريز ديقت چينبوده و در اصل، حق
  . نبرده استي آن پيت اصلي بوده و به ماهن مجازير ايه اسك است يسك
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   دـيقت شود پديشگاه حقيه پكفردا 
  ردك مجازه نظر بر ك يشرمنده رهرو

  )حافظ(
 اهل مجازگر از عرفا، يد ير برخيا به تعبي .ايم  باز بودهدر واقع ما مجاز 

 يهمان مجاز. ميب مجاز را خورده ايبوده، در مجاز غرق شده و در واقع فر
  .رده استكل يقت، به چشمان ما تحمي حقجاي بهه خود را ك

   ردن منـك ز چه روست، توبه نايدان
  خوردن من  ميست،يه حرام نكرا يز

   ق حرامي تحق است، بهاهل مجازبر 
  نـردن مـخوردن اهل راز، بر گ مي

  )اميخ(
   )مؤلف (ي و وحدت الهيدن از شراب آگاهينوش  =خوردن  يِم

  
  ي سكت ـه ما نگفـت، بـلقـز خـرم

  ل مجازـز اه پرسـت، مـقين حقـيا
   )ين اعتصاميپرو(

   هستند؟يسانك چه اهل مجاز
سخت به  پندارند و  مي»قتيحق« را ي ماديايه دنك هستند يسانك اهل مجاز 

 چه اند، ن آمدهي زمي رويه به چه منظوركدانند   نمين رايآن سرگرم شده و ا
   ).مالكمراجعه به دانش (ل شوند ي آن ناكد فراگرفته و به دري را باييزهايچ

اس ك انعيهستي  نهييه در آك اوست ي از رويسك همانند عيهست جهان
 محسوب شده، هر ي الهيم، تجلينك  ميه مشاهدهك را چه آنافته است و ي
  . اوستيم، پرتو روينكه نگاه كجا را ك

  )115: بقره( . وجه اهللاوا فثمنما توّليأ
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   هاست، ير اقاقيم زا عبهكم بر لب آب، ا عبهك
  رود دشت به دشت،  مي،وهكوه به كرود   ميم،ي مثل نسام عبهك

  . باغچه استيحجراالسود من، روشن
  )يسهراب سپهر(

  ايم  دهيار دـيس رخ ـكه، عـاليما در پ
    مادامـرب مـذ ّت ُشـر ز لـخب يـاي ب 

  )حافظ(
  :ايو 

   افتادجامي  نهيدر آ و، چو ـ تيس روـكع
  ادـام افتـع خـطم ، در يـ از پرتو معارف
  در آينه كرد حسن روي تو، به يك جلوه كه

  ي اوهـام افتـاد  اين همه  نقش، در آيينـه
   نمودهكو نقش مخالف    ميسكن همه عيا

  افتاده در جامك است، ي فروغ رخ ساقكي

  )حافظ(
ه منظور ما از كد مشخص شود يم، باينك  ميقت صحبتيه راجع به حقك يزمان

 ام، ستادهينه اي آيه من در جلوك ي مثال، زمانيبرا. دام سطح استكقت، در يحق
 نه وجود دارد، مجازيه در آك چه آنقت دارم و ينه، من حقير در آيدر مقابل تصو

 و شعور »مجاز« يهانيك  در مقابل شعور،ينه و تمام جهان هستي آ،اما من. است
 با خداوند يعني را با سطح باالتر يهانيكه شعور ك يو زمان.  است»قتيحق« يهانيك

  . قت محض استي مجاز و خداوند حقيهانيكم، شعور ينكسه يامق
  

           شعوركيهاني           خداوند          من                حقيقت    

          شعوركيهاني           تصوير من در آينه         جهان هستي    مجاز
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قت مطلق وجود دارد ي حقكيه فقط ك ميابي ي درملصفحه قبي  از رابطه
  . استي مجازچيز همهاز آن  غيرو

  )88:قصص(  االّ وجههك هاليل شك
 از كي و معادل هر  عرفانياي رفته در دنكار بههاي  ، واژهيدر نمودار بعد

  .د شده استيآنها ق
  

  م                ساغر             مي              ُخ ساقي                 

                       كوزه               پياله              باده                 

                                        سبو             شراب                     

                 لعل                                   جام                        

                                                           آبگينه          آب انگور

                                                                   

             آدم               آگاهيندي خداوند          هوشم               

     نشاط)                                                  يار(             دوست 
  

 

  ديرمغان گوين، گرت پكن يسجاده رنگ  ميبه
  اـه زلـو رسم من خبرنبود ز راه  بيكه سالك

  )حافظ(
ن، كز ين را لبري زميرد، از آگاهكاعالم ) آگاه(ر ير روشن ضميه پك يانزم 

  .خود را به همه برسانهاي  يه آگاهكن است يمراد ا
  ي آگاه:يم

  .ني زم، محل سجده گاه:سجاده
  :ديگو  ميي مثال، سهراب سپهريبرا
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ي  نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده گل سرخ، جاكيام  قبله... «
  »....من

  يم بر جهان هستك حان شعوريقوان
 و ذرات ءاجزاي  ده شده است و همهي آفر»شعور« از ي مادي جهان هست-
 . هستند»شعور«آن 

 ي خود از شعور ناشيرا ماده و انرژي زياست و نه انرژ  نه ماده شعور-
 در مورد آن يف مربوط به ماده و انرژي از تعاركيچ يجه هي در نتاند، شده

ت بوده يت و جنسيمكند؛ لذا شعور، نه موج است و نه ذره و فاقد ك  نميصدق
ت يفيكتابع شعور فقط . ردكم يتوان ترس  نميي نمودارگونه هيچ آن يو برا
 . است

از ي آن به زمان نييان است؛انتقال و جابجاك وم فاقد بعد زمان شعور-
 .ستيان نكندارد و تابع م

 . استءشعور اجزا ي كننده نييل تعك  شعور-

  . گذارد  ميتأثيرگر يدكي بر ي عالم هستي همه اجزا شعور-
 تشعشعات.  است»يتشعشعات«گر، يدكي بر ء اجزا شعوريگذارتأثير -
 تأثير است و موج و ذره نبوده و فقط يكيزي و فييايمي، فاقد آثار شيشعور
 .گذارد  ميجاي به يشعور

ه كشده  ل آن مجموعه محسوبك، شعور ءاز اجزااي   مجموعه شعورِ-
 ي كننده نيي عامل تعهمچنين  آن است وي از اجزاكي بر شعور هر مسلط

 . اجزاستتكحر

 . ل را در خود داردكشعور ي   جزء، همه شعور-
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    و سلولم بر انسانك حان شعوريقوان
آن ي  فهيه شرح وظك منحصر به خود بوده  شعوري دارا سلولكي -

  .شود  ميسلول را شامل
ت يفيكه ك است  انسان»يالبد ذهنك«ي   برعهدهي سلول نظارت بر شعور-
 .ندك  مينيي را تعهر سلولي  فهي و شرح وظيشعور

 »يالبد ذهنك«ق ي از طريهانيكشعور ي  هك و شب سلولتباط شعور ار-
 .رديگ  ميصورت

  تشعشعاتتأثير تحتگر يدكينار كاجزا در .  است تشعشعي دارا شعور-
گر قرار يدكي ي شعور تشعشعاتتأثير تحتز يرند و افراد نيگ  ميگر قراريدكي

 .دارند

  تشعشعاتيز داراين) ي سلولتشعشع ( انسانيماريار، احساسات و بك اف-
 . استيشعور

ل يك آن مجموعه را تش»يروح جمع« افراد ي تشعشعاتشعوري   مجموعه-
 .م داشتيت را خواهي خانواده، جامعه و بشريب روح جمعين ترتيداده، به ا

ق ي و هم از طريهانيكق شعور يم، از طري مستقطور به هم  سلولشعور -
 . ، قابل اصالح استشعور ماده

 يهانيكق شعور يم از طريمستقطور به »ي سلولاصالح شعور«ه ك يان زم-
 رو روبه يجانبي   رخ نداده و با عارضهي اشتباهگونه هيچشود،   ميانجام
  .م شدينخواه
ص غلط يان تشخكم، اوالً، امينك  مي استفاده مادهه از شعورك ي زمانيول

 ي مناسب و براي خاص سلولي براي شعوركه اينان كاً، اميوجود داشته و ثان
  . گر نامناسب باشد، وجود دارديسلول د
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 قعشي  ل و پلهعقي  پله
  . قعشي  ل و پلهعقي   پله:ش رو داردي همواره دو پله در پانسان

  

   انسانتكر حريمسهاي  پله                                                   
   

  

  قعشي  پله 
  

  يابزار  بييايدن 
  تيفيك يايدن 
  ذوق و شوق 
    وجد و سرور 
  رت و تعجبيح 
   ابزاريايدن                 مهر و محبت 
  تيمك يايدن                جانيشور و ه 
  ر و تعقلكتف              ياركثار و فدايا 
  كينكفن و ت                 و عالقهعشق 
   دانشعلم و                             ....

  حتيپند و نص                                 
  ل و استدالليدل                                 
  ل و تصوريتخ                                 
  وششك و يسع                                 
  اراده و خواست                                 

  راركن و تيتلق                                 
   و مانتراركذ                                 
                                ....  

  اصليبزارهايا

  واسطه ايابزارهاي

ي عقل پله  
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 ن دو پله صورتي از ايكي ي، از روي با جهان هست انسانيتمام برخوردها
م به يمستقطور بهشود،   مي هر پله با آن برخورديروه ك را چه آنرد و يگ مي

گر يدي   پلهيتواند رو  ميج حاصل از آنيخورد، فقط نتا  نميگريدي  درد پله
ا يحت و ي را با پند و نصيتوان عاشق  نمي مثال،يبرا. ردي قرار گيمورد بررس

 در  تنيه به عشقكرد كا او را قانع يرد و كل از عشقش منع يبا استدالل و دل
  :شود  ميق گفتهعشي   پلهيدهد، لذا رو

     ودـن بـيوبـان، چـيداللـ استياـپ
   ودـن بـيكتم  بين، سختي چوبيپا

  )موالنا(
جاد ي ايسكر و تعقل در كا تفي، علم و دانش و كينكم با فن و تيتوان  نميايو 
 عبارت به. ش بگذاردينما  را بهيشورد و ي بسراي ما شعريم تا او براينكذوق 

ست ين...  وكينك فن و تيراي دل، پذياي دل است و دنياي، دن عشقيايگر، دنيد
  . ندارديياراكچ يز در آن هيحت نيند و پند و نصك  مييو راه مخصوص خود را ط

  ايجا، باده بگردان ساقكجا، پند از كمن از 
  ايرجان ساقز بي را، برريم جان افزاجا آن

  )موالنا(
  . ستيدن نيتاب و نوشته قابل انتقال و فهمكق ي، از طر عشقيايتبعات دن
  ، در دفتر نباشده درس عشقك       يي اوراق، اگر همدرس مايبشو

  )حافظ(
  :ن سروده استيچن ي ولاهللا نعمتن مورد شاه يدر ا

  ستيطاعت ز سر جهل، به جز وسوسه ن
  تـسيام وصول و ذوق، در مدرسه نكاح

  وـه تـدسـ، به منطق و هني نشوعارف
  ستيدسه نـ، در هنل عشقيبرهان و دل
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  :ديگو  مييزي صائب تبرهمچنين
  گنجد  نمي، در حرفيخاموشي  آن نقطه

  اب اولـتكذار ـگـ، بيوشـبر طاق فرام
دا ي پي دسترس عشقيايتوان به دن  نميزيوشش، تقال و اراده نك،يبا سع

 شود گر عاشقيرد تا چند ساعت دكه تالش خواهد كد ي بگويسكرد؛ مثالً ك
  . ببردي پيقت جهان هستيا بخواهد با تالش، به حقيو 

   به گوهر مقصودي خود نتوان برد پيبه سع
  درآيحواله ب يـ بار،ـكباشد كـايـن ال ـيخ

  )حافظ(
د و يايجان بيا به هيد، ي بسرايتواند به زور، شعر نغز  نمييسك همچنين

  عشقيايتبعات دن. افتد بيرت و تعجبيه به حكاورد ي به خود فشار بيسكا ي
 نگاه ل به عاشقعقي   پلهياگر از رو. جاد شودي خود جوش اتصور بهد يبا
ه يرا تبعات عشق، با عقل قابل توجيشود ز  ميوانه محسوبيم، عاشق دينك
  .ستندين

  هيافـ الع ت اُصولـبعد ما ضاع         هيافـوالق  يل  النَّظميأتيف يك
   جُنونيجنونٍ ف  يبل جنونٌ ف         شُّجون الي فيد لحما جنُون وا

  )موالنا( 
ع يضاام  يسالمتي  شهي ركه اينه بپردازم؟ بعد از يچگونه به نظم و قاف«

 در يوانگي در ديوانگيه دكست؛ بلي نيوانگي دكيمن فقط ي  شهيدر ر. شد
  ». استيوانگيد

 در يوانگي او ديوانگيوانه است و ديه دكد نك  مي خود اعترافلذا عارف
 ه عاقالن به او چگونه نگاهكداند   مييرا به خوبي ز؛ استيوانگي در ديوانگيد

ال همه يوانه، او خود خيند ديبه او بگوها   آنكه اينن قبل از يبنابرا. نندك مي
  .ندك  مييوانگيرده و اعتراف به دكرا راحت 
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 مثال يبرا. شود  مي با مخالفت عقل مواجهثر مواقع، تبعات عشقكدر ا 
ن عمل يند، اك ياركثار و فداي بدهد و ايگري خود را به دي جايسكاگر 
  : شود  ميند، پس گفتهك  مينداشته و عقل آن را رداي  ه عاقالنهيتوج

  ان طرف با سر دودك باشد، عشق      رود؟يـك، يدـيـاامـل راه نـعق
  برديودـزآن سكد يعقل آن جو      خرديد، نـق باشـشـ عيالـالاُب

  )موالنا( 
 نداشته باشد، يه منافع ملموس و مادك ييارهاكوسته با ين، عقل پيبنابرا
ند، مخالفت كار دل را دنبال ك بخواهد ه انسانكجا كند و هر ك  ميمخالفت

اي  ه شخص بخواهد تجربهك ي نمونه، وقتيبرا .دهد  ميسرسختانه نشان
 يلكنش نشان داده و به ك واشدت بهند، عقل كدا يمتعارف پ غير وييماورا

  .شود  ميرك را منيياين دنيچنوجود 
 ياصلن ابزارها، ي دسته از اكيل، دو دسته ابزار وجود دارد؛ عقي   پلهيرو

ه ك هستند يي، ابزارهااصلي يابزارها.  استيا واسطهگر يدي  بوده و دسته
رند؛ مانند علم و يگ  مي مورد استفاده قراريقي حقصورت بهم و يمستقطور به

ه هرچند قابل عرضه و ك،  واسطه ايي ابزارها  ... وكينكدانش، فن و ت
 ي هستند مانند سعي عقالنيستند، اما در خدمت ابزارهايش نيو آزماگيري  اندازه

  عشقياي عقل، دنيايبرخالف دن ...ل و تصور و تجسم وي تخ، اراده،وششكو 
  .ستيالم قابل انتقال نكآن با ي  ح نبوده و تجربهيح و توضيقابل تشر

   ر زبان، روشن گر استيگرچه تفس
   تـاستر  زبان روشن  بي عشقكيل

  )موالنا(
   ديت و شنـوان زد دم از گفـ نت،م عشقيدر حر

  د بود و گوشيبا  جمله اعضا، چشمجا آنه كزان 
  )حافظ(
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 يايند، دنك  ميي را بررس و انساني هستيت وجوديفيكه ك ييايدن
  . شود  ميدهي ناميابزار  بييايا دني دل و ياي، دن عشقيايا دني و عرفان
  

   اند؟ دهيعرفا از عقل نالي  چرا همه
اما  ،اند افراد زمان خود بودهترين  و عالمترين  عرفا از عاقلي   همه

 چرا عرفا يراست به.  است»عقل«ت از ياكوه و شكپر از شها  آنهاي  سروده
  اند؟ دهيهمواره از عقل نال
  :اند ردهكل از عقل ناله يعرفا به دو دل

  

  ناله از عقل جزء نگر .1
 يي آن، اشاره به عقل جزيداستان فيل و اختالف مردم در شكل و چگونگ

دانستند و   مي  و شناختخرد، حس را عامل معرفت  بي مردمجا آندر . است
 كه مورد نكوهش عرفا يآن عقل. در اثر اين اشتباه دچار اختالف شديد شدند

  . استيياست، عقل جز
  :  چنين سروده استموالنا

  عقل جزوي، عقل استخراج نيست         جز پذيراي فن و محتاج نيست
  

  : گويد حافظ نيز مي
  ستيه ره عقل و فضل نك اي، ارخانهكدر 

  ندك چرا يـضولـ فيف، رأـيـم ضعـفه
  
  :ديسرا  مييگري ديا در جاي  

  لعل آوردش خون به جوش ي متا      خانه بريه مـام بـرد خـن خـيا
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  ناله از عقل واقع نگر .2
ي  پله يخواهد از رو  ميهكاست اي  ، مرحله عارفيمرحله براترين  سخت

جاد مانع ي اتكن حري اي عقل براصورت ايندر . ق گام بگذاردعشي  ل به پلهعق
  .دارد  ميحذر بر اركن ي از ايلك طور به او را اي، ن پلهي چناركرده، ضمن انك

  ستيراه ن رون يد، شش جهت حد است و بيعقل گو
  بارها من ام  هـت و رفتـسهد، راه يوـق گـعش

   ردـكاز ــ آغيرـاجـد و تـيدـ بيازارـ ب،عقل
  اـ، بازارهازار عقلـ بيوـده زان سـيق دـعش

  ستياندر فنا جز خار نكه، ـا منـد پـيعقل گو
   ارهاـاندر تو است آن خكد عقل را، ي گوعشق

  )موالنا(
  

تواند وجود داشته باشد،   نمي نيزيعشق  آن، وجوده بدونكجه عقل يدر نت
 يقي تضاد عمو و عشقن عقل اير شده و بي دست و پا گ عارفي براييدر جا

 ه عقل شده، او را مجبوريان عارف عليباعث طغ تيه در نهاكشود  مي جاديا
  :خالص شود ن مرحله از ّشرشيب زند و بخواهد در ايسازد تا به عقل نه مي

  
   قلـعاي   گرفتم گوش عقل و گفتم

  روزـم من امـز تو وارستكبرون رو، 
   منش از يعقل، دست خواي   يبشو

  روزـن امـوستم ميه با مجنون، بپك
  )موالنا(

ي   پلهيخواهد به رو  ميهكهايي  ه زمانكده است ي فهمي به خوبعارف 
  :ندكد عقل را رها يق گام بگذارد، باعش
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  د زدنـياــ، بيوانگـيدر د تـدس     د شدني بايرد، جاهل همـخ نـيز
 ........................                             ........................               

  ش رايوانه سازم خوين، ديبعد از ا      ش راـيدــل دورانـودم، عقـآزم
  )موالنا(

   ف رنديتعر
  : دارددو رو هكاست اي  هكا مانند سيه اشاره شد، دنك طور همان

 يت وجوديواقع - 

 يقت وجوديحق - 

شود و   مينگر ل به انسان واقعيند، تبدكت آن نگاه ي فقط به سمت واقعاگر انسان
ار، كسب و ك ، د آمدن علم و دانش، تخصص، مهارتي او به پديبراها  تي واقعيبررس
ن ي هميعنيشود؛  ها مي تي با واقعير بازيدرگ يلك طور بهو   شدهمنجر...  و حرفه

ن يقت و از ايو اگر انسان فقط از بعد حق  .ده استيه انسان امروز، به آن رسكاي  مرحله
 از چيز همه او مفهوم يد و براي نخواهد د جز مجازيزيند، چكا نگاه يه به دنك سيرو
شود و سرانجام فرد   مييمعن  بي روزمرهيارهاك از يليد و خگر داد و ستين رفته و ديب
 را ييداي جدا شود و راه شي عاديوه و دشت و صحرا گذاشته و از زندگكد سر به يبا

 ناقص است يين دو راه به تنهاي از اكيشود، هر   ميه مالحظهك طور همان. ندكدنبال 
امل ك خود يه برسد به خودكم دارد و در هر راه، انسان به هر چه ك يزي چكيو هر 

  . ردكف ي را تعر»رند«توان   مينونك شده، اارائهحات يبا توض. ستين
 .حقيقت واقعيت توجه دارد و هم به شود كه هم به  مي اطالقيكس  به»رند«

  حقيقت شده و نهي، نه واقعيت فداي، بر اساس مرام رند حلقهدر عرفان
 است كه در واقعيت، يگر، رند كسي ديانيبه ب .شود  مي واقعيتيحقيقت فدا

 هم قادر به ديدن واقعيت يعبارت بهس؛ يا كگردد و برع   مي حقيقتدنبال به
ا شدن، پناه بردن به ي دنكه، تارين نظريجه، مطابق ايدر نت. باشد و هم حقيقت 

  . ندارديگاهي جايدر رند...  دادن به جسم ويتاضت و سخيغار، ر
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    عرفانيلكف يتعر
، دن به اشراقيق، رسعشي   پلهي عبارت است از قرار گرفتن رو»عرفان«

 يايدن ازاي  جهين نتين قطع چطور به و ي هست معرفتكو دري بين روشن
  .ديآ  نميدانش به دست علم و عقل و

  وابـدر خ رـ غياليد خـننيب         دـننيه به چشم عقل بكها  آن
  ابـتـور مهـرگز نرسد به نـه         روزدـه چراغ برفـچ راعقل 

  )ي ولاهللا نعمتشاه (
ر يف زيات و تعاري خصوصي دارا عرفانياياختصار دن  و بهيلك طور به
  .)رديگ  مي قراريمورد بحث وبررساي  تاب جداگانهكدر ( .است
 فن و هرگونه است، پس فاقد  عشقياي، دن عرفانياي دنكه اين نظر به .1 

 ياي بوده و دن...ووشش ك و يحت و استدالل، سعي، پند و نصكينكروش و ت
  .يا واسطه ي و چه ابزارهاياصل ي است؛ چه ابزارهايزاراب بي

 انجام ياي دنرا عشقيف است، زيلك تي ماوراياي دن عرفانياي دن.2 
  به دور از عاشقيايدن تواند باشد؛ ينم زيت ني رفع مسئوليست و برايفه نيوظ

 . استيعقالنهاي  تابكحساب و 

  مرد د زن ويه به محشر اندر آكفردا 
  ردد زردـگا ـه ياب روـم حسيز ب و

  ش روميف نهم پك تو را به حسنمن 
  ردكد ين باياب من از اـه حسكم يگو

 )ريد ابو الخيابوسع(
 به طمع مزد و را عاشقي مزد و پاداش است، زي ماورا عرفانياي دن.3 

هايي  زهين انگي خود را با چنتكه بخواهد ادامه حركده ي نرسعشقپاداش به 
  . شد  ميي عقالنيايل به دنيز تبدي او نيايه درآن صورت دنكند كدنبال 

  تـور اسـار و نـ نياوراـ ميانـجه     تـان اسـعاشق ان جهان ك يجهان
  )عطار( 
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  ميخواه  نميياز دوست، مقصد غيرستما زدو
  ياد ارزانـو بـر تـد، بـزاهاي   تـنـور و جـح

  )ييخ بهايش(
  .ستي ترس و حزن نياي دن عرفانياي دن.4 
 و  او، ترس است، عشق به خدا و در دل عاشق عشقياي دن عرفانيايدن 
  .  ندارديراه... وغصه و  و غميديناام

  )62:ونسي( »حزنونيهم و ال هم ي عل اهللا ال خوفءاي اولاال اِنّ«
  ».شوند  نمينيه دوستان خدا ترس ندارند و غمگكد يآگاه باش«
اضطراب، ، يدياس و ناامي غم و اندوه و حزن، ياي دن عرفانياي دن.5 

طان به آن راه ين دسته از جنود شي ايلكطور بهست و ي نيياحساس تنها
 از خدا و دور افتادن يي وجود دارد، غم جدا عارفيه براك يندارند و تنها غم

  .ش استياز اصل خو
  ندك  ميتياـكشا ـه يـيداـوز ج     ندك  ميتياك چون حين نيبشنو ا

  ) موالنا(
را ي ز؛ است»لك « و»جزء«جاد وحدت اجزا و ارتباط ي موجب ا عرفان.6 

 ل،ك يخبر است و با رفتن به سو  بي از آنءه جزك دارد ييزهايشه چيل همك
 فاقد آمال و آرزو ، سلولكي : مثاليرد؛ براكافت يرا درها  اميتوان آن پ مي

  رايزيل چكن يل داده و ايكل را تشكلول، ون سيلياست اما وحدت صد تر
  را دنبالي آمال و آرزو دارد و اهداف،لك. خبرند  بيه اجزا از آنكداند  مي
   .داند  نمي آرزو را همي معني سلول حتكيه ك يند در حالك مي

 .، ضد ضربه شدن است عرفان.7 

دچار وقفه و اي   خود با هر تلنگر و ضربهدن به عشقي در راه رسعارف
 از يه افراد معمولكافته است ي را ييزهاير عشق چياو در مس. شود  نميونكس

 يشتك كي خود را به ير توانسته زورق وجودين مسي او در ا.اند بهره  بيآن
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 به يانوس زندگين اقيه در مقابل امواج سهمگكند كل ي تبدپيما اقيانوس
ن يه در اك ين موجي با اوليه افراد معمولك يدر حال. ندك مقاومت يخوب

به هر ها  وجود آنهاي  انوس با آن مواجه شوند، واژگون شده و تخته پارهياق
 .شود  مي پرتابيسمت

 .مال استك ك، در عرفان.8 

ابل ه قكدهد   مي قراريرا مورد بررسهايي  يآگاهي   مجموعه عرفانيايدن
  . استي بعديانتقال به زندگ

 يي جاانحصارطلبي است، پس در آن  عشقياي، دنه عرفانك جا آن از .9 
 دهد و يرا در خود جاها  انساني  تواند همه  ميهك است ييايندارد و دن

  . بدانديرا مشمول عشق الهها   آنيهمگ
، ، پس عرفان... عمل است نه حرف و نوشته و عشقكه اين با توجه به .10 

 . د ملموس باشدي عمل است و بايايدن

  .  از ظاهر به باطن استتك حر عرفانياي دن.11 

  
   ي و عملي نظر عرفانيف مقدماتيتعر
  :م استي قابل تقسي و عمليبخش نظر به دو عرفان 
  . قرار داديل مورد بحث و بررسعقي   پلهيتوان رو  ميه آن راك ي بخش نظر-
توان از   نمين بخشيق قرار دارد و در اعشي   پلهيه روك ي بخش عمل-
ق عشي   پلهيد روي قطع باطور به ي عملعرفان .ردك  استفادهيابزار گونه هيچ

 و فن و كينك بوده و با تيابزار  بيياي، دنين عرفان عمليرد، بنابرايصورت بگ
   .ستيقابل حصول ن.. .دانش

 است؛ گري روشنح و ي توض،ي محتاج بحث و بررسكه اين دليل به ي نظرعرفان
خواهد ببرد؟  مي جاك  را بهه انسانكح دهد يرده و توضك يالزم است تا خود را معرف

ند كاستفاده ... حات، استدالل، منطق وي توضين بخش مجبور است از ادايلذا در ا
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 ي رويجه، عرفان نظري عقل است، در نتياين ابزارها متعلق به دنياي  ه همهك
   . ابزار استيايل قرار داشته و متعلق به دنعقي  پله

  

  عرفان                                         

  

                                                                                         عملي                             عرفان

  

  ق                   ي عش                               پله

                                                      نظريعرفان)                 ابزاري دنياي بي                         (

                                                     

  لعقي                           پله                                          

  )دنياي ابزار                                                                 (

  

ي  پله:  همواره دو پله در مقابل خود دارده گفته شد؛ انسانك گونه همان
، پند و كينك ابزار، فن و روش و تيايل دنعقي  پله. قعشي  ل و پلهعق
 يلك طور بهو ... ، وشش و تالشك و يل و برهان و استدالل، سعيحت، دلينص
ه كق عشي  م و پلهينام  مي»ابزار يايدن« آن را اصطالح بهه كاست اي  طهيح
خود شدن،   بيت و تعجب، جذبه و از خودري وجد و ذوق و شوق، حيايدن
 اصطالح بهه آن را ك است ي چار چوبيلك طور به  است و...ثار و محبت ويا

 ين واديدر ا.... تاب وكحرف، قصه، . مينك  مييگذار نام »يابزار  بييايدن«
 اتكادراي  هيلكده و ق بوعشي  ه فهم پلهيل، پاعقي  پله.  ندارديگاهيجا

 يروها  يريجه گينتي  هيلكه ك جا آنرد و از يگ  ميق آن صورتيانسان از طر
 حاصل نخواهد يمالكل، عقي  بدون پلهن، يرد، بنابرايگ  ميل صورتعقي  پله
  .گرنديدكيق الزم و ملزوم عشي  لهل و پعقي   پلهصورت اين در .شد
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ل كن عقل جزء و عقل ي، پل بعشق. شود و عاشق، عاقل  ميعاقل عاشق 
 كه اين برد مگر يل پكتوان به عقل   نميگر، با عقل جزءي دعبارت به. است

  .ستادي ا»پل عشق« يرو
                                                                                                                                   

                                                                                

        عاقل                          عاقل                    عاشق        
  )عقل جزء        (  )         پل          ( )     عقل كل     (       

     

  
** * * *   

* * *  
*  

  
  
  



  
  
  
  
  
 

 

  

 

  فصل دوم
  

   فرادرماني
  

  يك زمان زخمند و گاهي مرهمند     اصل خود عيسي دمند ها در  جان
  يـاستـح آسـر جاني، مسيگفت ه     يـرخاستـبها   جان  حجاب از گر

 )وي، مثنوي، دفتر اولمول(
........................                             ........................                

   بدان را ت اصل جهان، اينـوز صف     هانـرع جـي فـصورت آدم به پس
 رخ ـت چـباشد محيط هف ش باطن     ه چرخـاي آرد ب هـپش ظاهرش را 

  )دفتر چهارم(
 و  است، كه ماهيتي كامالً عرفاني داردمكمل  نوعي درمان،فرادرماني

اين رشته با قدمتي . آيد شمار مي به» )حلقه ( كيهانيعرفان« اي از شاخه
محمدعلي ( شهودي استوار بوده، توسط نگارنده ، بنابر ادراكاتساله سي

طور كامل منطبق  گذاري شده و اصول آن با عرفان ايران به بنيان) طاهري
  كيهانيشعورشبكه درمانگر به فرا توسط ي درماني، بيمار در اين شاخه. است
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 متصل)  شعور الهي-  حاكم بر جهان هستي و هوشمنديي آگاهي كهبش(
ي  حوهي اطالعاتي از ن ارائهگيرد و ضمن   قرار مي)ناِسك (كاوش شده و مورد

 و فعاليت نوعي  احساس حركت،ها، نورها  از طريق ديدن رنگ، خوداتصال
 در بدن و همچنين از طريق گرم شدن، درد گرفتن، تيركشيدن، انرژي

 اعضاي معيوب و تنش دار بدن او مشخص شده و ،ضربان زدن، تشنج وغيره
  .شود م، روند درمان آغاز ميين و با حذف عالاصطالح اِسك به

 است، كه ، زير ذره بين قرار گرفتن وجود بيمار)ناِسك(كاوشمنظور از 
 آشكار شده، با به جريان ي بيماري گذشته و فعلي بيمار صورت سابقه دراين

ها ممكن است  اين پرونده. شود آغاز مي ريزي بيرونها،  ي بيماري افتادن پرونده
 با صبر د باشد كه بايهاي وجودي بيمار جسم، روان، ذهن و ساير بخش مربوط به

  .  اساسي رخ دهدبد و درمانخاتمه يا ها ريزي بيرون و حوصله اجازه داده شود تا
 ها و بيرون ريختن ريزي، رو آمدن سابقه بيماري  بيرون:ي مهم نكته •

ها ممكن است حتي متعلق به دوران جنيني،  ي بيماري سابقه. هاست آن
هاي  و همچنين ترس. هاي كنوني آشكار و يا نهان فرد باشد طفوليت، بيماري

   .....هاي ذهني و رواني، نابسامانيهاي  و تنشها  نهفته، گره
. شود جانبه روي جسم، روان و ذهن فرد انجام مي صورتي همه  به اسكن

هاي بدن را براي ابتال به  كند كه آمادگي در اسكن، گاه عاليمي بروز مي
  .خواهند كرددر آينده بروز احتماالً دهد كه  هايي نشان مي بيماري

رزش شايد نشانگر آمادگي فرد براي ابتال به پاركينسون براي مثال، بروز ل
باشد و يا درد در ناحيه قلب و يا ضربان غيرعادي كه فرد در اين مورد 

دنبال  ي قلب است كه به اي نداشته، بيانگر وجود مشكالتي در ناحيه سابقه
  . شود  رفع مياسكن

ي اجزاي وجودي او   به همه انساني نگرش، براي درمان  در اين شيوه
 ي شعور هم زمان در ارتباط با شبكهطور به شود و كل وجود بيمار توجه مي



 ا���ن، از ����ي د��� 74

 

ع اختالل در ، نسبت به رفگيرد تا با صالحديد هوشمندي  قرار ميكيهاني
اجزاي مختلف، كارهاي الزم توسط شبكه صورت گرفته و فرد مراحل درمان 

جا بر روي اين شاخه گذاشته شده كه از   از آن نام فرادرماني.را طي كند
   . ناشي شده است»ينگر فراكل«ديدگاهي به نام 

 تواند مؤثر باشد ها مي ي انواع بيماري  همهاين مكتب درماني، براي درمان 
ها را غيرقابل عالج بداند، زيرا درمان  و درمانگر اجازه ندارد كه نوعي از بيماري

  و هوشمنديگيرد و نه فرادرمانگر؛ لذا براي شعور صورت مي» شبكه«توسط 
 .پذير است آساني امكان لي در بدن بهكيهاني هر نوع اصالح و رفع هر اختال

جهان حاكم بر  و يا شعوررد ِخ، ي هوش  مجموعه،ي شعور كيهاني شبكه
شود و يكي از سه عنصر موجود در  گفته مينيز   است كه به آن آگاهيهستي

  . و آگاهي، انرژي ماده :سه عنصر فوق عبارت است از. جهان هستي است
  و مكانبعد زمان بنابراين ؛ است و نه انرژي نه ماده آگاهيكه  نظر به اين

ك  به كمك اين شبكه از راه دور و نزدي درمانبوده ونيز بر آن حاكم ن
  .پذير است امكان

گونه كه   همانگيري نيست، قابل اندازه، فاقد كميت بوده و  همچنين آگاهي
. شود ي اثر آن آشكار مي ، نقطهدر بدن بيمارهايي  انگيزشايجاد با فقط  ، شدذكر

   . را به خود نسبت دهدي چيز،ابت قدرت آنتواند از ب گر نمين درمابنابراين
مانند (ها   در اين مكتب اين است كه برخالف خيلي از روشي مهم نكته •

 به  بلكه از طريق اتصاله، توسط درمانگر انجام نشد، درمان) درمانيپوالريتي
 و درمانگر تنها نقش يك رابط را بازي دگير  صورت مي كيهانيي شعور شبكه

هوشمند است، بسيار اي  حلقه كه »ي وحدت حلقه«نام  بهاي  كند، تا حلقه مي
 شرط .جاري شود و درمان صورت گيرد م الهي در آنعا تشكيل و فيض رحمت

طرفانه فرد در اين حلقه است كه   بي، حضورادرمانياساسي براي نتيجه گرفتن از فر
 داشتن . اين حلقه شركت داشته باشد در»رگ شاهد و نظاره«صورت يك  به
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با . وجه الزم نيست هيچ  براي حضور در حلقه به نسبت به فرادرمانيواعتقاد ايمان
 بستگي درمانگرفرا و مهارت نرژيشود كه درمان به ا مشخص ميفوق توضيح 
 بلكه توسط هوشي  نيازي به داشتن استعداد، قدرت و انرژي خاصي نيست،نداشته،

 درمان تأثيري در انجام فرديهاي  قابليتشود و  بسيار برتر، هدايت و رهبري مي
ل اي مانند خستگي و تحلي عارضه دچار هيچ نوعنيز ندارد؛ در نتيجه درمانگر 

در  .جسمي نشده و نيازي به جبران انرژي از طبيعت و غيره را نخواهد داشت
 و » شعور معيوب سلوليعشعتش« درمانگر را از خطر ،ظي محاف اليهضمن، وجود 

  .كند محافظت مي كجودات غيراُرگانيمو و بيمار منفي ساير تشعشعات
 كردن او متحول عرفاني براي عنوان يك حركت  به براي بيماردرمان 

 جسم بدون تحوالت مثبت شود، زيرا در اين مكتب شفاي كار گرفته مي به
 الهي، توجه ي شعور  به شبكه بيمارهاي الزم است و اتصال  فاقد ارزش،دروني

ي ايجاد تحوالت دروني را براي او  او را به منبعي هوشمند جلب كرده و زمينه
  .كند فراهم مي

  ، زان شراب روحانيساقيا بده جامي
  تا دمي بياسايم، زين حجاب جسماني

   )شيخ بهايي(
 سن، جنسيت، ميزان تحصيالت، مطالعات، معلومات، :ي خيلي مهم نكته •

... هاي فردي و تعاليم و تجارب عرفاني و فكري مختلف، استعداد و لياقت
كار با نه تأثيري در گو هيچ...  ورياضت، همچنين نحوه و نوع تغذيه، ورزش

 ،دد آنـورداري از مـبرخو   اتصالاين زيرا  ندارند، كيهانيي شعور شبكه
  . استانبدون استثنا شامل حال همگبوده كه  م الهيعا فيض و رحمت

  بيا كه دوش به مستي، سروش عالم غيب
  ت اوـكه عام است، فيض رحمد داد ـويـن

  )حافظ(
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الح س خلع هاي فردي كامالً ها و قابليت در اين مكتب فرد از تمام توانايي 
گونه وسيله و روشي كه بتواند آن را به خود نسبت  رشده و بدون داشتن ه
كند و در اين  م به درمانگري ميظ، اقداي محاف  و اليهدهد، با تفويض اتصال

 و  و درمانگري از هيچ نوع تمركز، تصور و تخيل، ذكرراستا، براي درمان
...  وهاي خود هيپنوتيزم ، تلقين و روش، ترسيم سمبل، نماد و طلسممانترا

  .شود استفاده نمي
تواند از   در اين رابطه مي، اعتقاد بر اين است كه انسان اين بينشدر 

بسيار زيادي برخوردار باشد كه توان درمانگري يكي معنوي هاي  توانمندي
برداري  هاي دروني بهره توان در شناخت گنج  مياز اين اتصال. هاست ازآن

 است و رسيد كه به معناي روشن ديدن و اشراق يبين روشننمود، و به 
 ءي ارتقا همچنين زمينه. از جهان هستيروشن درك و فهم رسيدن به 

تواند باعث  كه اين خود ميشود  فراهم مي جامعه جمعي روح و فردي روح
 ،ي انسان  زيرا درد و بيماري شايسته؛دانسان شده و از درد و رنج او بكاهاعتالي 

 نيست و ،همان اشرف مخلوقاتي كه خداوند براي خلق او به خود تبريك گفت
العمل  عكس(كارمايي تالش براي رهايي از درد، رنج، خفت و خواري، نه تنها 

نيز آورد، بلكه مهار آن، جزيي از رسالت انسان  وجود نمي  براي او به)منفي
ناشي از تنها ها  ها و بيماري كه علت برخي از درد ينخصوص ا  بههست؛

تر دور افتادن انسان  هاي غلط و از همه مهم ي زندگي، طرز فكر و بينش نحوه
 . از رحمانيت الهي است

م اوست كه انجام عا هاي رحمت  در اين مكتب، كارها فقط با كمك حلقه
 ، كاري نيست كه فرد بتواند انجام دهدمندي از آن، هيچ شود و بدون بهره مي

عنوان كاري انجام  هيچ طور كامل، خلع سالح شده و به لذا در اين رابطه فرد به
 را به خود منتسب كند؛ بنابراين، در دهد كه بتواند انجام درمان نمي

، تخيل و تصور و تجسم، ترسيم سمبل و  و مانترا به اداي ذكرفرادرماني
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اثبات اين . نيازي نيست...  وهاي خود هيپنوتيزم اشكال نمادين، تلقين و روش
توانند مالحظه كنند كه بدون استفاده  موضوع بسيار ساده است، زيرا همه مي

زي قابل در اين راستا هيچ چي. گيرد ها نيز درمان صورت مي از اين روش
  .اضافه كردن به فرادرماني نيست

 ممكن است كساني بخواهند با اضافه كردن تشريفات، اداها، جمالت، 
 كه، يك يا چند بند از اصول فرادرماني تعاريف كلي و جزيي و يا با اعالم اين

ف را قبول ندارند، براي خود ايجاد شاخه و روش كنند؛ اما با برداشتن و حذ
كنيم كه  ها به خوبي مشاهده مي هاي آنان و يا كم كردن الحاقات آن تعريف

شود و با وجود تغييرات وارد شده، اصل موضوع  كماكان فرادرماني انجام مي
ي  سازي شيوه همچنان ثابت است، لذا اين آزمايش بهترين روش آشكار

مديون طلب است كه براي هميشه  گزاران و افراد فرصت متقلبين و بدعت
ي زشت خود  عنوان خيانت در امانت همواره چهره ها به مانده و عمل آن باقي

  ).نظر از عواقب آسماني صرف(را نشان خواهد داد 
  كيهانيي شعور  به شبكه فقط با اتصال، فرادرمانگر و بيماردر فرادرماني 

م الهي برخوردار شده و قادر به انجام عا  شدن در مقابل آن، از رحمتو تسليم
  .كنند  را بازي ميشاهدشوند و در اين رابطه، فقط نقش   ميدرمان

   بنيوش و دل، در شاهدي بند ز مي
  ي زيور نباشد ستهش، بـنـكه حس

  )حافظ(
محسوب  روزي آسمانيآورد؛  ها به دست مي  در اين حلقهچه را كه انسان آن

  .)مِما رزقناهم ينفِقون و(تواند از آن به ديگران هم انفاق كند  و مي شده
شود با  اني طي مي، در واقع مسيري عرفكه در فرادرماني  نظر به اين

شود كه زبان خاص خود را دارد كه در تئوري مطرح و در  مسايلي برخورد مي
  .شود عمل اثبات مي
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اي است كه   بلكه وسيله، هدف نيستكه فرادرماني ي نهايي اين  نتيجه
به كمك آن به خودشناسي نايل شويم و هدف اصلي، رسيدن به كمال و 

  .فردي استايجاد تحوالت 
 نه قابل سنجش است و نه قابل رؤيت؛ بنابراين ما فقط هوشمندي

  .توانيم اثرات آن را در بدن متوجه شده و گزارش دهيم مي
 بر  بوده تا مشاهده كند كه هوشمندي، فقط شاهد و ناظرفرد درحالت اتصال

اي در  گونه مداخله صورت هيچ دهد و در اين و چه كاري انجام ميروي وجود ا
 دارد، توجه خود را فقط براي مثال كسي كه زخم معده. كند  نميانجام كار اسكن

كند زيرا ممكن است كه بيماري او روان تني باشد و  ي خود معطوف نمي به معده
 و هوشمندي اين باشد كه از روان فرد، اسكن را شروع كند پس صالحديد شعور

نظر و مداخله كرده و حواس خود را فقط به درد و عضو دردمند  نبايد اعمال

ناميم  مي  »حذفِ من«افتد كه آن را  از اين رهگذر اتفاق خوبي مي .معطوف كرد
من و «گذارده و از مظاهر شود تا خود را كنار  كه در طي آن فرد موفق مي

شود براي حذف من، زيرا   فاصله بگيرد و اين موضوع تمريني مقدماتي مي»منيت
 براي اطمينان از  .ايم كه دركارها مداخله نكنيم و فقط ناظر باشيم ما عادت نكرده

را كه تنها اين هوشمندي است كه كارها  برداري كامل از هوشمندي و اين بهره
ها و غيره را كنار گذارده و فقط  هاي فردي، تكنيك دهد، همه تخصص انجام مي

  . شويم  مي انجام امور مربوط به فرادرماني»ناظر و شاهد«
   

  ينگر فراكل 
 كه بسيار كل نگر بوده و ديدگاهي ي نگرشي است به انساننگر  فراكل

شود، نه   ديده ميكامالً عرفاني است كه در آن انسان به وسعت جهان هستي
  .فقط مشتي گوشت و پوست و استخوان
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  ي ـانـد و انسان جهـ شجهان انسان
  ي ــبيـانود ـر نبـت اكيزهـن پـاز اي

 )شبستري شيخ محمود(
  :و يا

  وييـر تـم اصغـالـصورت، ع پس به
  يـويـم اكبر تـالـي، عـپس به معن

  )موالنا(
 :شكل است از كالبدهاي مختلف مانندـتـن مساـاه، انـدگـ در اين دي

 و كالبدهاي ديگر و كالبد اختري، د ذهنيكالب، كالبد رواني، فيزيكي كالبد
 و شود گفته مي» چاكرا«ها  اصطالح به آن  گوناگون كه بههاي انرژي نيز مبدل

گانه  هاي محدود و مسدود چهارده  از جمله كانال،هاي انرژي مختلف  كانالنيز
هاي مختلف انرژي در  حوزههمچنين  مطرح است، در بدن كه در طب سوزني

 اجزايي مانند نيزي بيوپالسما و  ، حوزهي پوالريتي حوزه: اطراف بدن مانند
  . نهايت اجزاي ناشناخته ديگر ي و بيولكول م، فركانس سلوليشعور

ها مورد بررسي  ي، هر سلولي در رابطه با ساير سلولنگر  فراكلدر بينش
 با يكديگر و ساير كالبدهاي وجودي انسان  ذهن،روان، جسمگيرد؛  قرار مي

دهد كه صدمه ديدن هر يك از اين اجزا، باعث  در ارتباط است و نشان مي
  .ها نيز خواهد شد لطمه ديدن ساير بخش

، تشخيص بيماري و بخش معيوب با داشتن چنين تصويري از انسان
 تاكنون به اين شكل بوده است درمان. وجود او كاري تقريباً غيرممكن است

ي خاص به انسان نگاه كرده و  ط از يك زاويهي فكري فق كه هر مكتب و شيوه
دنبال آن بيماري و درمان   نقايص را مورد شناسايي قرار داده و به،از آن زاويه

 انسان را مانند يك ماشين دانسته طب رايجبراي مثال، . را تعريف كرده است
 ؛وست و استخوان توجه دارد انسان، گوشت، پوفقط به كالبد فيزيكي
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ي   حوزه»يدرمان پوالريتي« ؛پردازد  مي سلولي فقط به شعورهوميوپاتي
  مولكولي را مدنظر قرار داده است و فركانس»يتراپ سايمتيك« وپوالريتي

اي خاص به انسان نگاه كرده، تعريفي يك  هاي ديگر كه هر يك از زاويه نگرش
. اند ه كرده و انسان را فقط از يك جهت مورد بررسي قرار دادهئبعدي از او ارا

 است كه از اين رو داستان انسان، مانند ماجراي فيلي در تاريكي جناب موالنا
اي در تاريكي فيلي را لمس كردند؛ كسي كه پاي  شود، عده در آن نقل مي

كس كه بر پشت فيل دست  فيل را گرفت، گفت فيل يك ستون است و آن
كشيد، گفت فيل يك تخت است و فردي كه گوشش را گرفت، گفت فيل 

 . يك بادبزن است و تا آخر

گونه است؛ كسي كه گوشت، پوست و استخوان را  ن نيز بديماجراي انسان
داند و  ها مي  اين بخش ي عملكرد بد شناخته است، بيماري را فقط نتيجه

شود  بيماري زماني حادث ميپندارد  ميشناسد،   را مي سلوليكسي كه شعور
گويد   سر و كار دارد، ميراچاك مختل شود، كسي كه با كه شعور سلول

دهد كه تعادل چاكراها به هم خورده باشد و كسي كه  بيماري زماني رخ مي
دهد كه بيماري زماني پيش  گونه نظر مي ، اينواقف است طب سوزني بر

هم خورده و يا هاي چهارده گانه بر  در هريك از كانالآيد كه تعادل انرژي مي
 مسدود شده باشد و يا بيماري در سايمتيك تراپي، برهم خوردن فركانس

 درمانگرها نيز بيماري را نتيجه برهم پوالريتي. شود مولكولي بدن، تعريف مي
اند،   را مدنظر قرار دادههالهها كه  دانند و آن ي بدن مي پوالريتي خوردن حوزه

  .... وآيند برميها  در جهت اصالح هالهفقط بينند و  بيماري را در اين رابطه مي
توان براي  اما تعريف جامع و كامل بيماري چيست و چه تعريف كلي مي

   داد؟ارائهآن 
  :، تعريف بيماري عبارت است ازينگر ي فراكل  مطابق نظريه
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 وجود هرگونه اختالل، انسداد، صدمه و عدم تعادل در هريك از 
  .ي وجود انسان دهنده نهايت اجزاي تشكيل بي

كار  ي را از بيماري قبول كرده و بهنگر درصورتي كه بخواهيم تعريف فراكل
يكي از .  كاري محال و غيرممكن استانببريم، تشخيص بيماري توسط انس

همين دليل است كه قابليت اجرايي   نيز بههاي درمان داليل تعدد شاخه
  .توسط درمانگر را پيدا كند

هاي متعدد و  براي اين منظور تا حد امكان يك شاخه را به شاخه
 ؛تر صورت بگيرد قيقتر و د آسان، كنند تا تشخيص تري تقسيم مي تخصصي

  . ها غلط است ولي با اين همه، بسياري از تشخيص
ي از بيماري نگر  با توجه به تعريفي كه در فراكل بيمار، درماندر فرادرماني

ي  ع بيماري و بهبود آن، بر خالف همهتشخيص نو. شود  شد، دنبال ميارائه
گيرد و درمانگر در انجام آن نقش  ها كه توسط فرد انجام مي رشته
شود و در  كند، مستقل از وجود عوامل انساني انجام مي اي بازي مي  كننده تعيين

يص اجزاي معيوب و  بدن و تشخ)ناِسك(كاوش عظيمي كه كار آن هوشمندي
ن عبارت در واقع، اِسك. كند عهده دارد، نقش اصلي را ايفا مي ها را به رفع آن

طور كه تعريف شد،   و هماني وجود انسان است از زير ذره بين گذاشتن همه
نهايت اجزاي مختلف است، و اين كار جز به كمك يك  انسان شامل بي
  .پذير نيست  و مافوق هوش و تخصص و علم انسان امكانهوشمندي عظيم

  :شود هاي فردي خلع سالح مي ي توان فرادرمانگر به دو دليل از كليه
 طوري كه پس از انجام درمان  مورد بحث، بهدر جهت اثبات هوشمندي) 1

ي ديگري در انجام درمان  ده الهي هيچ پديجز شعور مطمئن باشد كه به
صاحب  نقشي نداشته است و پس از ايمان و يقين پيدا كردن نسبت به آن، به

اين هوشمندي كه خداوند است پي برده و با اين ترتيب به خداشناسي عملي 
  :زيرا. نايل شود
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  ش به مهتابـور كه خوانيـآن ن       اب استـر كه آفتـروشن بنگ
  )اهللا شاه نعمت(

  
  اين مست خوش خراب، درياب       راب، در خراباتـم وخــمستي

  اب ـاب دريـر و آفتـنگـه بـم         نـت روشـور اوسـه به نـآين
  ) اهللا شاه نعمت(

 در موارد و دست برداشتن از تالش و تقالّو خود را سپردن  شدن تسليم) 2
   .هاي رحمانيت ، در حلقهعنوي و آسمانيم
  

  به سعي خود نتوان برد، پي به گوهر مقصود
  حواله برآيد ار، بيـاين كـد كـاشـال بـخي

  )حافظ(
  . نيازي به نيت كردن نيستدر ضمن براي انجام فرادرماني

  تـر دوسـ جهان نماست، ضمير منيجام
  ر احتياج خود آنجا، چه حاجت استاظها

  )حافظ(
  

   تسليم :قانون كار آسماني
   تالش و مجاهدت:قانون كار زميني

  )39 :نجم (» ما سعيلَيس لالِنسان اِالّ«
  )35 :مائده (»....و جاهدوا في سبيله«
» ...بيلِ اهللاودوا ِبأَمواِلكم و اَنفُِسكم في س41 :توبه( ».... جاه (  

، ما را به خداشناسي عملي  ضمن فراهم كردن امكان درمان پس فرادرماني
  .آيد كار مي ي مؤثري در اين رابطه به عنوان وسيله شود و به نيز رهنمون مي
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 ي شعور  به شبكهكه، فرادرماني از طريق اتصال جا با توجه به اين در اين
  .دهيم تري قرار مي گيرد، اين شبكه را مورد بررسي بيش  صورت ميكيهاني

  در عرفان. مادي است حاكم بر جهان هستي، هوشمندي كيهانيي شعور  شبكه
  .)حلقه (كيهاني

  
 

 

                                                                                                                                          

  

  

  
  
  
  

  )13- شكل(
  

 زيادي لهاي اتصا حلقه شود، مشاهده مي) 13-شكل( گونه كه در همان
 فقط يكي از ي فرادرماني  وجود دارد كه حلقه كيهانيبه شبكه شعور

  ].گيرد مورد مطالعه و بررسي قرار ميدر اين كتاب كه [. هاست آن
هاي شبكه شعوركيهاني، تسهيالت خاصي را در اختيار  هر يك از حلقه

توان  ها مي به كمك اين حلقه) حلقه( كيهانيدهد كه در عرفان  قرار مينسانا
  .مسير خودشناسي را طي كرد

  

 '�ا

  كيهاني شعور شبكه

  ندرما         

 )نگر فراكل

  فرادرماني
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  ، بيماري و تحولانسان
 او  در طول حياتهاي انسان ترين مبارزه  مبارزه با بيماري، يكي از مهم

ترين آرزوهايش  ي خاكي بوده و روياي پيروزي بر آن، يكي از بزرگ روي كره
 انسان پيوسته در اين انديشه بوده كه اگر بيماري وجود .را شكل داده است

. گذراندبتوانست طعم خوشبختي را چشيده و دمي را به آسايش   مي،نداشت
توانست   نبود، آيا ميراستي اگر انسان با مشكل بيماري دست به گريبان اما به

  به سعادت، خوشبختي و آرامش برسد؟
شك جواب ما به اين سؤال مهم منفي است؛ چرا كه با اندكي دقت نظر  بدون

 به سعادت، توان به اين مسأله پي برد، عاملي كه مانع رسيدن انسان مي
چون خوشبختي و آرامش است، بيماري نيست بلكه وجود خود اوست كه هم 

  .كار رفته و آسايش و آرامش او را به باد داده است زهري عليه خويشتن همواره به
   خويشتن  ها آنچه گويم، هست قصدم  از بدي

  نديدم در جهان، چون خويشتن من  زان كه زهري 
........................                             ........................                

  ت ـمن جانم منم، افغان من هم از خود اسدش
   سوختن  ز خودي خود، بخواهم همچو هيزم،ك 

   )موالنا (
  :و يا به قول حافظ

  ز ـان برخيـظ، از ميـحجاب راه تويي حاف
  حجاب رود   خوشا كسي كه در اين راه، بي

، وجود خود اوست؛ و با ختي انسان بنابراين، دشمن اصلي و حجاب خوشب
بين رفتن بيماري، مشكالت او نه تنها حل نشده، بلكه امكان  حذف و از

رفت زيرا بيماري خود عامل مؤثري براي جلوگيري از بلند  افزايش آن نيز مي
هايي كه انسان  جاه طلبي ناهاي انسان بوده است؛ هم ها و سركشي پروازي

  .ي نابودي و فالكت كشانيد  به ورطهخود شيفته را
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  الـون را، درد بدي و بـرعـر فـ گر س
   الف خدايي كجا، در دهدي آن عنود 

  )موالنا (
ها راه نجات و   بيماريتوانيم بفهميم كه درمان صورت به خوبي مي  در اين

 عاملي ؛به چيزي فراتر از درمان نياز دارد سرگشته نيست و او  انسانييرها
كه بتواند باعث تحول او شده و او را از دست خويشتن نجات دهد، تحولي 
مثبت به سوي كمال؛ و بدون چنين تحولي، انسان همواره در فالكت به سر 

  .خواهد برد
 او  و مشكالت تحقق چنين آرماني، ما با نگرشي نو به انساني در راستا

گيري قرار  حلي را در جهت تحول او مورد بررسي و پي كنيم و هر راه نگاه مي
ها تأثير چنداني در ايجاد  حل يابيم كه خارج از اين ديدگاه، راه داده و درمي

  .تحولي مثبت نخواهند داشت
تحول براي ايجاد ست ااي  وسيلهفقط  از ديد اين مكتب،  بنابراين، درمان

  . و درمانگربيماردر 
عنوان راهي در جهت رسيدن به اهداف   به»فرادرماني«  مكتب عرفاني

ي ايجاد تحول  ، زمينهمتعالي است تا ضمن تحقق بخشيدن به امر درمان
، اي كه در ضمن ِ درمان بيمار شيوه.  فراهم كندنفكري و بينشي را براي انسا

 اليزال جلب كرده تا اين عمل، را به يك مبدأ هوشمند و يك شعور توجه او
زمينه ساز ايجاد تحولي تعالي بخش شود و مشكل انسان، عدم آشنايي عملي 

  .ي بوده استبا چنين منبع
ي   فراهم كند تا با مشاهدهتواند چنين روندي را براي بيمار  مي فرادرماني

گونه عامل مادي و يا كاري   خود كه بدون دخالت هيچروند هوشمندانه درمان
او بتواند ؛  باشد دانش انسانها و علم و كه منتسب و مربوط به مهارت
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اين منبع هوشمند ناخودآگاه در مقابل قدرتي عظيم قرار گرفته و به درك 
  . وجود بيايد  تحوالت بعدي بهودنبال آن تغييرات بينشي الزم  د و بهبرس

 ،بنابراين در اين مكتب، توجه به اين موضوع بسيار حايز اهميت است كه
 قرار  كيهانيحفظ شده و فرد را فقط در ارتباط با شعوراصالت اين نگرش 

، مانند گياه درماني، هاي جانبي درمان دهد و از دخالت هم زمان شيوه
هر روش غيرمتعارف درماني ديگر كه ...  وحجامت، ماساژ درماني، هوميوپاتي

 ايجاد  را از شعور الهي منحرف كند، خود داري كرده تا براي بيماررذهن بيما
، هاي تفكري بيمار سردرگمي نكند و همچنين باعث نشود كه روند و شيوه

ي شعور  عظمت شبكهل و الج اين عمل، .غييري ادامه يابدگونه ت بدون هيچ
 ناب و رهايي بخش از دسترسي به آگاهيرا  و بيماره مخدوش كردرا كيهاني 

هايي  ها و به هم ريختگي  فرادرمانگر خود نيز دچار آشفتگي وكند محروم مي
   .خواهد شد

   بيا، كه هاتف غيبم به مژده گفت  ساقي
  مت ـرستـف يـ با درد صبر كن، كه دوا م

  )حافظ (
 

 برقرار باشد، تجويزهاي  كيهانيي شعور  به شبكهاتصال  زماني كه 
 .نيستانساني ميل به خود نمايي و ايجاد اختاللي، بيش 

  
   ف اتصاليتعر
ف يچ تعريه هك ارتباط است ي نوعي، برقراري در فرادرمانمنظور از اتصال 

آثار م يتوان  ميو ما فقط رديگ  مي انجاميابزار  بييايرا در دنيز  ندارد،يقيدق
  .م و نه خود اتصال راي قرار دهيآن را مورد بررس
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   اتصاليرقرارب
 جاد اتصالياز به اي، ن عرفان حلقهي عمل از عرفانبرداري بهرهجهت  :اصل •

  . استيهانيك ه شعوركمتعدد شبهاي  به حلقه
جهت .  استيعرفاني  ن شاخهي اناپذير يين اتصاالت، اصل جدايا 

ي »حلقه«از به ي، نيهانيك ي عملدن به هر مبحث در عرفانيتحقق بخش
اربران و ك به دو دسته اتصال. خاص آن حلقه استهاي »حفاظ«مشخص و 

مودن سوگند توب نك بوده و در قبال ميضيه تفوكشود   ميارائهان يمرب
ه كت يزك توسط مرها، ضيتفو. شود  ميضيمربوطه، به آنان تفوهاي  نامه

  .رديگ  مي است، انجامان عرفان حلقهيجر ي كننده تينترل و هداك
  : وجود دارديهانيك شعوري  هك به شب اتصاليلكدو نوع  :اصل •

  ).60: غافر-مك استجب لياُدعون (يفرد  راه: الف
 نداشته و در آن شخص، به يفي تعرگونه هيچه ك است ي راهيراه فرد

ه ك به شبيي معلم و راهنماكمكش از حد خود، بدون ي باقياشتي  واسطه
اق ين اتصال وجود اشتي اي برقراريبرا. رده استكدا ي پ اتصاليهانيك شعور

  ) الف–14شكل ( .است ازي نيد الوصفيزا
   

   نوشت  ميشانين نظم پريه اك آن ساعت حافظ
  ودـاده بـ افتاقــياشترش به دام كر فيطا 

   )حافظ( 
راه ). 104:عمران آل -قواعاً و ال تَفرّياعتَصموا بحبل اهللا جمو  (يجمع   راه:ب
ي  ، در حلقه كننده  شخص متصلكي كمكه در آن فرد با ك است ي راهيجمع

 شعور: سه عضو دارد) ب14-لكش(ن حلقه مطابق يا. رديگ  ميوحدت قرار
ل حلقه، بالفاصله يكبا تش. شونده و فرد متصلكننده  ، فرد متصليهانيك
ق ي مورد نظر، از طريارهاكان افتاده و انجام ي در آن به جر»ياله ضيف«
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 ها،  تحقق حلقهيبرا. رديپذ  مي تحققن عرفانيمختلف در چارچوب اهاي  حلقه
 خواهد »اهللا« عضو چهارم، صورت اين است، در يافكشده  ركوجود سه عضو ذ

  .بود
 يض الهيرده و فك جاد اتصالي، ا)اعتصموا(ي راه جمعي بر مبنا حلقهعرفان

   :است)  ب14 –لكش( ن حلقه مطابقيل ايكتش. شود  مييرجا آنز در ين
  

    اهللا                                                                   
       اهللا 

  شبكه شعوركيهاني                                               
                                                   هوشمندي                                             

      >                                                                                                                           
      كارگزاران              >اشتياق
      >                                                                                               

    ي وحدت حلقه                                                        
  )       اهللا حبل                                            (         انسان     

               تو                                                                                                                                                                               من                                                     ادعوني اتصال
                                                              

  
  )ب                                                (           )  الف( 

 )14-كلش(

 

برده شده  وحدت نامي  رّات از حلقهك، به ير مختلفي با تعاب عرفانيايدر دن
 :ديگو  مين حلقهي در مورد ايسعد  مثال،يو به آن اشاره شده است؛ برا

   الستـدام بي  هـت، حلقـس دويموي  سلسله
  ن ماجراستيست، فارغ ازاين حلقه نيه دراكهر
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 يمند بهرهن حلقه نباشد، از يه در اك يسكن حلقه، اشاره دارد يان وجود اياو ضمن ب
ه تا كند ك  ميته اشارهكن ني به اي او به روشنهمچنين. ماند  مي در آن محروميض جاريف

  . دهند  نمي را به او نشانيزيرد، چي قرار نگيگريفرد در وحدت با شخص د
   ه تماشا نرودـد، بـاشـوع نبـه مجمكهر

  رودـا نـهـه تنـرده، بـكر ـار سفيار با ي
  )يسعد(

ار داشته باشد، كه با خداوند ك يسكه هر كته اشاره دارد كن ني به او حافظ 
   .رون نخواهد گذاشتي است، هرگز باتصالي  ه همان حلقهكره ين داي از ايپا

  ر سبزت، سر سودا باشد ـا سـه را بـكهر
  د، تا باشدـرون ننهـيره بـين داي از ايپا

  :ن سروده استي با خداوند چن انسان در رابطه با اتصالموالنا
  رب الناس را با جان ناست ـهس      اسـيق يـ بف،لكت بي  ياتصال 

 ف باشد والسالم ـيلكش تـگفتن    المكد در ـگنجـه نـك يـاتصال

ه ي تشبي ساقاز جام   ميدني گرفتن را به نوشز اتصالي نو جناب حافظ
  .داند  ميمالكدن به يرامت و رسكش يرده است و آن را باعث افزاك

  ال آوردـمـكد، ـيزاـت فـرامك     ال آوردـه حك   مي آنيا ساقيب
  ام اصل افتادهـح  بين هر دويوز      ام دل افتادهيه بس بكبه من ده 

  :افزايد و شاعري ديگر مي

  ترفـد در معـياـ دل گش ه برك     صفتيافـم صاـج آن يا ساقيب
  رون آردمـ ب،دورتــك از يـدم   ا در درون آردمـفــا صـده تـب

ض رحمت او ي، فوحدت و برقرار شدن اتصالي   قرارگرفتن در حلقهدنبال به 
از خُم    مياند؛ ردهكه يتشب  ميدنين اتصال را به نوشيه عرفا اكشود   مييجار

را بر جان   و معرفت و عشقي آگاه، علم وي روحانيه ضمن سرخوشك او معرفت
  . شود  ميدهي نام»يساق« ه با زبان عارفك ن خداوند استيو ا .زدير  ميانسان
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  ي، زان شراب روحانيا بده جامـيساق
   ين حجاب جسمانيم، زياساي بيتا دم

  ) ييخ بهايش(
 و يدن از خُم وحدت الهي و نوشن اتصالي در رابطه با اجناب موالنا

  :سرايد  ميني چنينيزمي  سه آن با خُم بادهيمقا
  ن راـيشين، آن ساغر پك جان پر ي ساقيا

  ن راـــير دـبـزن دل را، آن راهــآن راه
  زدـيزد، با روح درآمـيه ز دل خك  يـ مزان

  ن راـيند جوشش، هر چشم خدا بكمخمور 
   رايــسيـت عـر امـ ميورـگـآن باده ان

  ن را ـياسير امت ـ مياده منصورـن بـيو ا
  ن بادهياز اهاست   خُم،از آن بادههاست  خُم

  ن را ـي اينچش  آن خُم را، هرگز ينكتا نش
  غم  بيدـنك دم، دل را نكيآن باده به جز 

  ن راـيكد ـنكـشد غم را، هرگز َنكهرگز َن
  ند چون زركار تو كن ساغر، ي قطره از اكي

   ن راـير زرـن ساغـيادا، اـدا بـه فـجانم ب
  :و در خاتمه

   استيالــــ تن من، خيه سبوكآه 
  تـ اسيف آن ساقك، در يا  ميچه مي

  زيبر  مي ان،ــ جيـــا ساقيپس تو ب
  زــيم برـ دل و جانيوــه سبــب  مي

  ودـم خـهـت و فـفرـعـم مِـ ز ُخيم
  ودـق خـدت و آن عشـرَد و وحـِاز خ

  )يطاهر(
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جاد شده ي و وحدت حداقل دو نفر ايكيت نزدكوحدت از بري  ض حلقهيف
القدس و عضو  جا حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو سوم روحكو هر 

   .چهارم آن خداوند است
 يسكشاهد .  بودن است»شاهد«وحدت ي  تنها شرط حضور در حلقه

 نداشته ي قضاوتگونه هيچن نظاره ي باشد و در حي و تماشاچرگ نظارهه كاست 
ن ير نظر داشته باشد و در حيرده، زك را در حلقه مشاهده ي اتفاقهرگونهو 

  ).ر پس از مشاهدهير و تفسيتعب(ر جدا باشد ير و تفسيبمشاهده از تع
 شعوري  از شبكه غيري را با نام ديگر اين اتصالي حق معرفكس هيچ

 نداشته، اين كار فريب ديگران محسوب شده و باعث ي و يا شعور الهيكيهان
اصل اجتناب از (خواهد شد ها  نحراف آناز خدا و ا  غيربه سمتها  سوق آن
وسيله خود را  ند تا بدانك كه فرد اتخاذ يو همچنين هر عامل)  اهللا من دون

 نسبت به ديگران ي رجحان و برتري و ادعا»منيت«رده و يا منجر به كمطرح 
  ).مِنه از اََنا ِخيرٌاصل اجتناب (شود، از انحرافات بارز است 

 توسط فرادرمانگر انجام نشده، شود، درمان  ميحات فوق مشخصياز توض
رد و فرادرمانگر يگ  مي صورتيهانيك شعوري  هكشب به ق اتصاليه از طركبل

ه ك، وحدتي  حلقه به ناماي  ند تا حلقهك  ميي را بازيفقط نقش عضو
  . ل شوديك است، تشيالهض يفي  حلقه

 يه توسط هوشك و مهارت او نبوده، بلي وابسته به انرژن، درمانيبنابرا
 استعداد و توان همچنين. شود  ميتي هداار برتر از هوش انسانيبس

 فرادرمانگر صورت اين در . ندارديفرادرماني  جهي در نتيتأثيرز يفرادرمانگر ن
 نشده و يل جسمي و تحلي مانند خستگيجسمي   عارضهگونه هيچز دچار ين
شرط ورود به . ز نخواهد داشتيره را نيعت و غي از طبي به جبران انرژيازين

ي  شاهد بودن است و جداگانه دربارهي  ه به منزلهك است اين حلقه، تسليم
  .آن صحبت خواهد شد
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   با خداانون ارتباط انسانق
 طور به داشته باشد، يدرخواست   از خداونده انسانك يهنگام :اصل

  .ندك  ميم از خدا درخواستيمستق
  )5 :فاتحه( مييجو  ميكمكاز تو ) مطلق(فقط  ني نستعكايا

ه و يموا اِليم اِله واحد فاستقك اَنَّما اِلهي اَِليوحيم ك مثل انَّما اَنا بشرٌُقل
  )6 :فصلت( .نيكل للمشرياستغفروه و و

 شما يشود، خدا  مييه به من وحك هستم مثل شما يمن بشر: بگو«
د و يغفار بطلبد و از او استي او برويم به سويگانه، پس مستقي است ييخدا

  »).نندك  مي را نقض»هيموا اليفاستق«ه ك يسانك(نيك بر مشريوا
 از ي قراردادطور بها يو  ي الهيق هوشمندي ازطراما درخواست انسان

  :  شدداده خواهد  پاسخيهانيك شعوري  هكق شبيطر
رِسلَ يِمن ورآيء ِحجابٍِ أو اً اَو يمه اهللاُ اِال وحِلّكيان لبشرٍ اََن كو ما 
  )51 :يشور(  مايشاء ِبِاِذِنهيوحيرسوالً َف

مستقيم يا از  يوحبه د جز يه خدا با او سخن بگوك را نرسد يچ بشريو ه«
 » ...ندك ي وحچه را بخواهد  آناوي  ه به اجازهك بفرستد يرسولا پشت مانعي ي

س ك به هر ست، پس نام انسانين قاعده مستثنا ني از ايچ انسانيو ه
 اگر همچنين. رديگاه خود قرار بگير در جايد مطابق نمودار زياطالق شود، با
مال ك نشده و ي تلقن زمرهيگر در اي برداشته شود، ديسك ينام انسان از رو

ه در ك يمال و تعالكگر در چار چوب يشود و د  مي خارجياو از صورت انسان
 عنوان بهد ي نخواهد بود و بايند، قابل بحث و بررسك  ميصدقها  مورد انسان

هاي  هيآ  گذشته از نقضصورت اين غير شود؛ درياز انسان تلق غيريموجود
در مقابل ها  انساني   همهي برابر بريز مبني را نيفه فوق، عدالت الهيشر

  .برد  ميرسؤاليخداوند، ز
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             خدا                                                                         

  

                    كارگزاران                                      

                   كيهاني،شبكه ي شعور الهيهوشمندي                                                   
               انسان

  
  

تالش ) يدنيو (يل زميني و در مسا، تسليم)يمعنو (يل آسمانيدر مسا
 خود نيز تابع جبر و اختيار يل زمينيهستند؛ مسااي   كننده وامل تعيينع

 را غيرقابل ي است كه جهان دوقطبي، جبر عامليلك طور به. باشند مي
 صورت اين غيردر.  معنا داده است انسانحركتي  رده و به فلسفهكمحاسبه 

 به يازيگر نيشد و د  مييبين پيش اتفاقات قابل محاسبه وي  همه
 يمعن   بياملك طور بهت انسان كار انسان نبود، لذا حري و اختيگير تصميم

  .شد  ميهودهيخلقت انسان پوچ و بي  شده و فلسفه
 ييايط جغرافي، شرايات فرديخصوص ي هيلك، يانسان حلقه، عوامل درعرفان 
هاي  افتي و دراتصالجاد ي در اينقش...  ويفردهاي  انات و توانك، اميميو اقل
ه و ك در استفاده از شبيتأثير گونه هيچر ين موارد زيبنابرا.  ندارندييماورا

  .آن نداردهاي  يافت آگاهيدر
رات، اعتقادات، كت، استعداد، سواد، معلومات، تفيت، سن، ملي جنس-

   ...و ،يتجارب عرفان
   ...وه ياضت، ورزش، نوع تغذي ر-
  ... تالش، اراده، تقال ووشش،ك، ي سع-
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رار، كن و تي، نماد و سمبل، تلق و مانتراركل و تصور و تجسم، ذي تخ-
  ...ز وكتمر

ا ي و ي، بلغمي، سوداوي، صفراويپ دموي فرد مانند تيپ ساختارينوع ت -
  ... وتاي پ، و، واتاافاكهاي  پيت
 

  ميتعريف شاهد و تسل
 :هك است يسكشاهد 

  . باشدرگ نظاره -
وارد ... ر ويل، تصور، تفسي را مانند تخيگريز دي چيگر نظاره در امر -

   .شود  مييگر نظارهرا باعث خروج او از عمل يند، زكن
  .نديواند ببقت را بتيت و حقيواقع -
  . نداشته باشديداور پيشو  طرف بوده  بي-
  .حاضر، حضور داشته باشد  در زمان حال-
   . نشده باشديشرط -
  )زا  از مواد توهماستفاده عدم. ( آزاد باشد-
  ) در حلقهياركعدم انجام هر . ( باشدمي تسل-

  
  تر  خود محبوبميست از تسليچ     تر ل خوبكس را از توـكت ـسين

  )يمولو( 
 است يشاهد كس. بودن است وحدت، شاهدي  تنها شرط حضور در حلقه 
 و يداور پيش گونه هيچ باشد و در حين نظاره ي و تماشاچرگ نظارهكه 

رده، زير نظر داشته ك را در حلقه مشاهده ي نداشته و هرگونه اتفاقيقضاوت
تعبير و تفسير پس (ند ك يشد و در حين مشاهده از تعبير و تفسير خوداربا

  . مورد نظر استي  شرط تحقق موضوع حلقه بودن، تنها تسليم). از مشاهده
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  ظ محافي  هيف اليتعر
توب كبا مدر فرادرماني ه كست  اياز جنس آگاهاي  هيظ المحافي  هيال

  .شود  ميضينمودن سوگندنامه به فرادرمانگر تفو
 ضمن محافظت فرادرمانگر، يهانيك شعوري  هك شبيه تحت هوشمندين اليا

 قرار ي در حفاظ مطمئنكي از راه دور و چه از راه نزديز چه در فرادرماني را نماريب
 در خصوص به و »ي منفتشعشعات« و »يوب سلوليتداخل شعور مع« داده تا از

  )15 -لكش( .ندك محافظت »كياُرگان غيرموجودات«مقابل نفوذ 

  
 )15-كل ش(

د همه به ين موضوع را شايا.  است، زبان تشعشعات انسانيزبان اصل
 افسرده فرد كينار ك را در يقي مثال، اگر دقايبرا .رده باشندك تجربه يخوب
از زمان م، پس ي زده باشيا با او حرفيم و ي او را بشناسكه اينم، بدون ينيبنش

رد و در كم يدا خواهي پيخمودگ  رخوت و،ينيز احساس سنگي ما نيوتاهك
 كينار كه در ك ي زمان؛سك و برع» رايند انجمنكافسرده دل افسرده «واقع 

ز احساس ي ما نيم پس از مدت زمانينيانسان سرحال و خوشحال بنش
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مش و با  افراد احساس آراي شدن با بعضرو روبهما از . ردكم ي خواهيسرحال
 .مينك ميگر، احساس اضطراب ي ديبرخ

هستند با افراد   مجبوري طوالنمدت بهه ك يان و افرادپزشك روان
ه كهستند   و صحبت مجبورياوكن روانيرده و درحك صحبت پريش روان

 در معرض تداخل يتر بيشار يزان بسيم نند، بهكز كتمرها   آنيرو به
 يمنفهاي  كيجه، تي تداخالت قرار دارند، در نتري و ساي منفتشعشعات

  .ندك  ميداي انتقال پها، ق تشعشعات به آنيماران از طريب
 يد برايخود، باي  حرفهي  واسطه ه بهكز ي نيگري، افراد دهمچنين

هاي  ن خود نشسته و با دقت به حرفي مراجعي رو به رويطوالنهاي  مدت
ن يدر معرض انتقال ا سايرين بيش ازنند، كز كگوش داده و تمرها  آن

را ... ن ويزورها، مشاوريپنوتيال، هكتوان و مي ن گروهياز ا. قرار دارندها  يآلودگ
  .نام برد

 ناـه انســ بيـودگـت آلـيراـساي ـه  از راهيـكي يـناـرادرمـاد فـقـبه اعت
  .است »ي تشعشعاتيآلودگ«
افت يتوب نمودن سوگند نامه، فرادرمانگر زمان درك پس از م:مهمي  تهكن •
ز آن را به ي نيند و مربك  مي خود اعالمين و به مربييظ را تعمحافي  هيال

ت يظ، وضعمحافي  هيافت الي دريبرا. ندك  مي اعالميهانيك شعوري  هكشب
ستاده، ي نشسته، ا:لي از قبيت بدني موقع ويياي جهت جغرافنظر نقطهفرد از 

ي  هيال افتيدري  جهي در نتيتأثير... ون وكا سي و تكدر حال حر ...ده ويخواب
ي  هيند، الكند ارتباط برقرار كه فراموش ك يدرصورت يظ ندارد و حتمحاف
  . اجرا خواهد شد،ظمحاف
 ، مانند اثر انگشت او، منحصر به فرد بوده ويسكظ هر محافي  هيال
 ي براكه اينان ك است و امي هر فرد به نوع خاصيل آن براكاجرا و شي  نحوه

  .سان باشد، نخواهد بودكيدو نفر 
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  يفرادرمانگر
 جا اينه در كه در آن فرد درمانگر كشود   مي اطالقيعمل به ينگرفرادرما 

 شعوري  هك به شبماريردن بك ق متصليشود، از طر  ميدهي نامفرادرمانگر
 چه آن مطابق ماري ب قرار داده تا درمانين هوشمندي، او را در معرض ايهانيك
ز ي نماريبه ب. رديح داده شده است، صورت بگي توضيه در فرادرمانك

هاي   در محليت فرادرمانيه فعالك يرصورتدشود و   مي گفتهريفرادرمانگ
  .مينام  ميفرادرمانگاه راها  ن محليرد، اي صورت بگياختصاص

   

  يهدف از فرادرمانگر
، در راه رسانيدن فرادرمانگر به اهداف ي يك روش عرفانعنوان به  درمان

  :گيرد  ميزير مورد استفاده قرار
  ي عمليو خداشناس) يهانيكه شعور كشب(ي اله با شعوريعمل ييآشنا. 1

 به اثبات يم بر جهان هستك حاي، هوشمند درمانيار عملكبا انجام  
ت جاسك ين هوشمنديه منبع اكشود   مي مطرحي آن سؤالدنبال بهده و يرس
 ست؟يكا صاحب آن يو 

ن يم اييه بگوكم شد يا مجبور خواهيده و ي رسين، ما به منبعيبنابرا
ه آن را ك دارد يا منبع و صاحبي آمده است و يي خود از جايهوشمند

  .ميببر  به صاحب اثريم از اثر، پيخواه  ميم و در واقعينام  مي»خدا«
  ابـبه مهتاش  يه خوانكآن نور      تـاب اسـه آفتـكروشن بنگر 

  )ي ولاهللا نعمتشاه (
م يبر  مييه آفتاب است، پك نور آن تأمين يدن مهتاب به منبع اصلياز د
ه بدون ك يم، در حالينكد نگاه يم به خورشيتوان اي نمي  لحظهكه اينضمن 

  .ميبر  ميرده و از نور آن لذتك به مهتاب نگاه يخطر چيه
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  شتني از اسارت در خوييرها. 2
ي  همه. شتن استي، اسارت در خوالت انسانكمشترين   از بزرگيكي

الت خود هستند، اما كمشي  ر و صحبت دربارهكوسته در حال تفيپها  انسان
 ند، به او گفتهكل خود با ما صحبت ك بخواهد در مورد مشيگريدشخص اگر 
اي  گونه به.  ندارديگران ارتباطيت و به دل خود اوسكه آن مشكشود  مي

. ر تسلسل باطل قرار گرفته استي سكيشتن گرفتار شده و در يانسان در خو
ق جهان ي از حقاياريتواند بس  نميوجود خودي  انسان گرفتار از درون قلعه

  .ندك ك را دريهست
   باركيالم به حجاب تو شود ع          گرفتاريشتن گردياگر در خو

  )يشبستر( 
 جدا يبرااي  لهي وسعنوان به ي، درمانگريعرفاني  ن شاخهين، در ايبنابرا

رون آمده، يشتن مورد استفاده قرار گرفته و شخص از خود بيشدن از خو
 ن تجربه، متوجهيسب اكگران خواهد شد و پس از يالت دك مشيايجو
ر وجود يبا و دل پذي زيطيز محيشتن ني خويرون از قلعه وجوديه بكشود  مي

  . بوده استيزنداناي  جهت درون قلعه  بيدارد و او
  هـاني در ميـنيبـاگر خود را، ب       مروارك يان، طرفي زان مينبند

  )حافظ(
  :ايو 

  يـنيت نشـمعرف يـ ب،ينــيتا علم وفضل ب
  يه رستكن ي مبم، خود رايته ات بگوك نكي 

  )حافظ( 
 يق به انجام عبادت عمليتوف. 3

 يبرا. يعبادت عمل و يا زباني و يعبادت نظر: عبادت بر دو گونه است
  .مينكسه يم عبادت را با رفاقت مقايتوان  مين بحث،ي بهتر اكدر
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در . يرفاقت عمل و يرفاقت زبان: ند عبادت بر دو نوع استز مانيرفاقت ن
 است و چيز همه ي كننده نييداست، زبان تعيه از نام آن پك گونه همان، يرفاقت زبان

رپا، ي زكو خا مينك  ميگريدكي ي و فداي قرباني ما خود را حتيبا زبان و زبان باز
ه كن يم اما هميخر  ميگر را به جانيدكيم، درد يشو  ميگرير همدك و نوركغالم و چا

رفتند،   ميگريدكي بودند و قربان ييه فداكها  د، همانيايش بي پيسك ي برايلكمش
با . نندك  مييصحنه را خالاي  و به بهانهاي   از گوشهكيح داده، هريفرار را بر قرار ترج

ه در ك يمسلماً زمان. مينك افراد حساب يوست ديم رويتوان  ميح، چه موقعين توضيا
 صورت اينالت ما حاضر شده باشند، در كمشي  ، در صحنهيعمل و به هنگام گرفتار

ما .  استگونه بدينز ي نيدر عبادت عمل .اند ردهك خود را به ما ثابت ي واقعيدوست
اما . گريدهاي  ي چرب زبانيليخ و اهللا سبحانم، الحمدهللا، ييگو  ميخطاب به خداوند
ه ك ي قطع زمانطور به. ندكد حساب يما باهاي   ما و حرفي رويعالم باال چه زمان

 ي كننده تأييدما با عمل همراه شده باشد واعمال ما هاي  ين زبانيريو شها  حرف
 ما با عالم ي دوستيينها ي كننده نيي تع»رالعملي خيعل يح«لذا  .ما باشندهاي  حرف

.  ندارد و همه قادر به انجام آن هستنديارك، يزبان  چربصورت اين غير در.ال استبا
، رفاقت ي است، بدون رفاقت عمل»يرفاقت زبان«ي  كننده  ني تضم»يعمل رفاقت«

 ه انسانك ياما وقت .ن باشديريه چرب و شكز فاقد ارزش است، هرچقدر هم ي نيزبان
خورد   ميته بركن ني انجام دهد، به ايار عملكخواهد نسبت به رفاقت با خداوند،  مي

  . مطلق قرار دارديازين  بي ندارد و دريازي ما نيارهاك از كيچ يه ه خداوند بهك
   استيـار مستغنيجمال   ناتمام ما،ز عشق 

  با راي زيچه حاجت رو به آب و رنگ و خال و خط،
  )حافظ( 

  رد؟ كد ي چه باصورت اين پس در 
ات يد معطوف به تجلي، با مثبت انساني عمليارهاكتوان گفت،   ميدر جواب

د خدمت يه باكات است ين تجلي از ايكي است، شده و انسان يه جهان هستكاو 
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عبادت به جز «شود   مي گفته عرفانيايلذا در دن. ن بخش شودي ما شامل ايعمل
  .»ر العملي خعلي حي« شود  مي گفتههمچنين و »ستيخدمت خلق ن

  :ايو  
  ردن كهمه روزه روزه بودن، همه شب نماز  

  ردنـكاز ـهمه ساله حج نمودن، سفر حج 
  نـ راز گفتيداـنخفتن، به خها  شب جمعه 

  ردنـكاز ـيب نـ طل،ازشـيـن  بيودـز وج 
  اف جستنكه اعتـد و معابد، همـبه مساج 

  ردنـكتراز ـمه احـ، هيـ و مالهيز مناه 
  نـرهنه رفتـعبه، سر و پا بكنه تا به ي ز مد

  ردنـكاز ـفه بي، به وظكي لبيدو لب از برا 
  اشدـدر نبـ را، ثمر آنقكيچ يه هكبه خدا  

  ردنـكه باز ـ، در بستيدـي نا اميه به روك 
  )ييخ بهايش( 

 به كنيه اك يق فرادرمانگريم توفيشو  ميح، متوجهين توضي ادنبال به
 ي برايمناسبي  لهيار ما قرارگرفته است، وسي، در اختيت الهي رحمانكمك

ز يرا نها  گران، آنيالت دك به حل مشكمك بوده و ضمن يانجام عبادت عمل
  .دساز  مي آشناي الهبا شعور

 شناختن گنج درون. 4

 به يد دسترسيلكتواند   مي،يزال الهي ال با شعور در رابطه و اتصالانسان
ر يد و مسيفزاي خود بي معنويياكار بهشتن را شناخته، ي وجود خويگنج درون

 .ندك يمال را به سرعت طك

   يدا شوي اگر پ،يش پنهانيتو ز چشم خو
  ديدـد پي نهان آي گنج،ن توجا  نايدر م

  )عطار(
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 يفراهم نمودن راه نجات جمع. 5

ه بخواهد تنها خود را نجات ك يسك و ي است جمعي، نجاتنجات انسان
 راه خدا از دل خلق.  اوستيفتگي و خود شي بر خودخواهيليدهد، دل

  :ي عرببه قول ابن. گذرد مي
  .  الحقُك الخلقُ، فقد دانَ لكاذا دان ل

  ».مقدار شود هرگاه خلق در پيش تو خوار شد، حق در نظرت بي«
   دتـنياـ نبخش،تا هست غم خودت

  ندتياـنمـچ نـي توهست، ه،تو تا با 
   يون، فارغ نشوـكتا از خود و هر دو 

  ندتيه نگشاكخواجه، اي  ن در مزنيا 
  )يشبستر( 

  :ايو 
  ار خود استك ، عاشقيديه را افسرده دكهر

  ار منكدر ـر انـش و بنگيار خوكمنگر اندر  
  )يمولو( 

  يفرادرمانگري  نحوه
 ضين تفويا. شود  ميضيجلسه به شخص تفو كي ي طيفرادرمانگراتصال 
ح و يصحي   بر استفادهي مبن»وطهمربي  سوگندنامه«توب نمودن كفقط با م

توب نمودن سوگندنامه، كپس از م. رديگ  مي، صورتن اتصالي از ايانسان
ه بالفاصله كشود   ميضيه فرد تفوآن ب »ظمحافي  هيال«  ويت درمانگريقابل

 را با تمام ينگر فرادرماكيدور و نزد تواند از راه ميدريافت اليه محافظ پس از 
ه از هدف و منظور خود از كاما قبل از آن الزم است . ندكات آن تجربه يجزئ

ن موضوع فقط در جهت يه اكامل داشته باشد و بداند ك ي آگاهيفرادرمانگر
 ك خطرناياركسب قدرت، ك عنوان به شدن به آن كيمال است و نزدكسب ك
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سازد   ميي از او انسانيزود شاند و بهك  مييه منفكبوده، فرد را به دامن شب
 است؛ در يينما و خودگيري  هك معردنبال بهه فقط كن يخودبزرگ ب مغرور و

 است از شخص تكن حري اييه هدف نهاك سب معرفتكان ك، امصورت اين
  و هدف از درمانين، بهتر است اصول مقدماتيبنابرا. شود  ميسلب

شود و قبل از  ن رشته فراگرفتهيان ايا از مربي، به دقت مطالعه و يفرادرمانگر
  .ندكافت ي دريتوب نمودن سوگندنامه، اطالعات الزم را از مربكم
را ي ز،ستي نيريتاب قابل فراگكق ي از طريفرادرمان : مهميليخي  تهكن •

 ، مطرح استي عمله در عرفانك را چه آنسب ك و يعرفاناست اي  رشته
ان به يق مربيد از طريبابلكه دست آورد  تاب و نوشته بهكق يتوان از طر نمي

  .ض شوديشاگردان تفو
  ق، در دفتر نباشدـه درس عشك    يي اوراق، اگر هم درس مايبشو

  )حافظ( 
  :ايو 

  گنجد  نمي، در حرفيخاموشي  آن نقطه
  اب اولـتكذار ـ، بگيبر طاق فراموش

  )يزيصائب تبر( 
  : عبارت است ازيفرادرماني   اهداف دورهيلك طور به 
 و شناسي انـانسي   و مقدمهيهانـ كي با شبكه شعوري نظريي آشنا-

  .ناـعرف
  :  از طريقي كيهانشعوري   با شبكهي عملييآشنا

 منظور به )ن بدناِسك( قرار گرفتن  به شبكه و در معرض درماناتصال -
 سالمت يبدن و كمك به برقرارهاي  و تنشها  يبيماري  تشخيص سابقه

 و افزايش ميزان يعصبهاي   و تيكياراد غير، حذف حركاتي و جسميروح
  .آرامش و تمركز فكر
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ظ در مقابل تداخل و محافي   و كسب اليهي درمانگري انجام عمل-
 محيط و محافظت در مقابل نفوذ ي منف معيوب و تشعشعات شعورتشعشع

 با ي عملي الزم در كارهاي ايجاد ايمنمنظور به، كياُرگانغير موجودات
  .يشعور كيهاني  شبكه
  

  
  »يفرادرمان«ارتباط در هاي  انواع راه
ه كوجود دارد هايي  ، راهماريارتباط با بي   نحوهنظر نقطه از يادرماندر فر

 دوطرفه               .ردك بندي تقسيمرا ها  توان آن  ميريمطابق با نمودار ز

       هم زمان                       

 طرفه                    يك               دو طرفه                                ور   راه د                      

                            غير هم زمان                      

                                               يك طرفه                                          
                                                                                                 

   با شعوركيهاني                                                                                      درمانفرادرماني
         بدون تماس دست                                                             

  ن  و اِسك  درمان                                                                                                    
                                        با نيروي كيهاني                                     

                                                             
   موضعي                                                                     درمان

                با تماس دست                                         راه نزديك                    
   غير موضعي                                                                 درمان                            

 )فقط با هدايت شبكه                                     (                                                         
                                                                                                شوك
  تزريق

                                                               كانال                                      
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     كيهانيشعور  با هدايت شبكهدرمان                                 

 قابل انجام كي از راه دور و نزدرمانح داده شد، ديه توضك گونه همان ي فرادرماندر
هاي   در مورد راهيان انجام شود وليد توسط مربي بايه آموزش فرادرمانكهر چند . است

  .شود  ميرك ذيح مختصري، توضجاد اتصالياي   ارتباط به منزلهيمختلف برقرار
  

  دور راه يفرادرمان
 به ق اتصاليه از طرك از راه دور است، ، درمانينوع فرادرمانترين  ساده

  . قابل انجام استزمان هم غير وزمان همق ي و به دو طريهانيكشعوري  هكشب
 هم زمان  غير راه دوريفرادرمان. الف

 ماري مشخصه از مشخصات بكي به حداقل يلك طور به ن نوع درمانيدر ا 
 ماريبي  ، آشنا بودن چهرهماريس بكار داشتن عيا در اختي و مارياز است، نام بين

در .  استيافك ي شروع فرادرماني، براماريا معرف بي فرادرمانگر و يبرا
 اگر ي آشناست حتماريه با چهره بك يسك(ا معرف ي و ماري ما نام بصورت اين

  آن را مروريا ذهنيرده و كماران خود يرا وارد فهرست ب)  را نداندمارينام ب
 ماريرش نمودن بيپذي  ن ثبت به منزلهيو ا)  درعرفان»نظر«موضوع (م ينك مي
 از يگريار دك چيست هين پس الزم نياز ا.  است»يهانيك شعوري  هكشب«در 

 ميرد و هر دو طرف تسلي در جهت درمان صورت گماريا بيطرف فرادرمانگر و 
، مداخله در ياركانجام هر. نندك  ميذاره واگكن شبيار درمان را به اكشده و 

  .ندك  مييجاد اختالل در امر فرادرماني بوده و ايار شعور الهك
ز باالتر بوده و ي نميتسلي  باشد، درجهتر  مكن يهرچقدر مداخله طرف

ي  هكشب ار باكن مرحله از يتر ن خود سختيرد؛ و ايگ  ميانجامتر   آساندرمان
 را با تالش و ياركه هر كرده است ك عادت را انسانيز.  استيهانيك شعور

م بر يه قانون تسلك ينيزم غيرلي خود انجام دهد؛ لذا در برخورد با مسايسع
چ ي هيفردهاي  م معنا داشته و تواني فقط تسلجا آنم است و در كآن حا
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نظر و   دقتيمكه البته با كشود   مييندارند، انسان دچار سردرگم يگاهيجا
 ي الهمعا رحمته از كم توانست ي خواهراحتي بهن مفهوم جا افتاده و يتوجه، ا

  .مينكاستفاده 
  : زمان دو گونه است هم غير راه دوردرمان

  هم زمان دو طرفه غيريفرادرمان ارتباط. 1
وحدت شود و ي  ه وارد حلقهكرده ك خود قبول مارين نوع ارتباط، بيدر ا 

 يل به برقراريرفته، ماي را پذيهانيك شعوري  هكق شبي از طردر واقع درمان
از  غيرصورت ايندر . ن نوع ارتباط دو طرفه استي در واقع اپس .است اتصال

ست و يرا در خالل بهايي  ا ساعتيه ساعت و ك، الزم است ماريمشخصات ب
ن يدر ا. ندك اتصال، به فرادرمانگر اعالم ي برقراريچهار ساعت شبانه روز برا

رده ك بار مرور كين شده را ييتعهاي  ن فرصت، زمانيولحالت فرادرمانگر در ا
 ثبت شود يهانيكشعور ي  هك در شبماريله اطالعات مربوط به بين وسيتا با ا
ه اتصال عام آن كست و چهار ساعته ين پس ضمن برقرار بودن اتصال بيو از ا

ند كز برقرار يتواند اتصال خاص ن  مي فرداعالم شده،هاي  فرد است، در ساعت
  .ندكن خود را دنبال كق بتواند مراحل اِسين طريو به ا

از ي، نيهانيك شعوري  هكماران خود به شبيست بياز اعالم ل غيرفرادرمانگر
ست يواند هر روز لت  ميل باشد،ي اگر ماي ندارد وليگريار دك چيبه انجام ه

ل خود او ي نبوده، فقط به مين امر الزاميه البته اكند كماران خود را مرور يب
م، فرادرمانگر در ساعت هفت يپرداز  ميير مثالكذ  بهجا ايندر .  دارديبستگ

 در ساعت ده ماريو ب) 16-لكش(ندك  ميه اعالمك خود رابه شبماريصبح نام ب
  )17-لكش(.ندك  ميافتيشب ارتباط خود را در

ست ي نيازي خود است و نيارهاكن زمان فرادرمانگر در حال انجام يدر ا
بطه ن راي را در اييارهاكا ي داشته و ي، ارتباط خاصماريز همراه بيه او نك

  .انجام دهد
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   )16-كلش( 

  

هاي  ساعتها   ارتباطي برقراري براريه فرادرمانگك يلي از داليكي 
 جاد اتصالي ايمان بسته و برايه پكن است يند، اك  مينيي را تعيمشخص

 و در جهت بهبود، چه  اويه روكن باشد ي ارگ نظارهملزم باشد و بتواند خود 
 اعالم ماريه بك است يشروع ارتباط، مطابق با ساعت. رديگ  مي صورتييارهاك
ي  هكست و با مصلحت شبيآن مشخص ني   زمان خاتمهيرده است ولك

تواند پس از   ميماري شود، بي طوالنيلين زمان خياگر ا.  استيهوشمند
  .ديايرون بي ب» شدننكاس«قه از حالت ي دق20 ي ال15حدود 
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  )17-كلش( 

  
   طرفهكيهم زمان  غيريارتباط فرادرمان. 2

 يهانيك شعوري  هك به شب اتصاليه براك است ي افرادين نوع ارتباط براي ا
 با فرادرمانگر ندارند و فقط يارك همگونه هيچو در واقع، اند  ردهك نياعالم آمادگ

  .رندي بگكمكه ك فرد از شبيخواهند برا  ميهكهاست  ان آنيل اطرافيتما
ه كن تفاوت يحات فوق عمل شده، با اين نوع ارتباط، مانند توضي اي برقراريبرا

 ه اعالمك جانبه نام او را به شبكي طور به فاقد ساعت ارتباط است و ما فقط ماريب
  .مينك مي

 . متر از موارد دو طرفه استكن افراد، ي اي است درصد بهبوديهيبد
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  راه دور هم زمانيفرادرمان. ب

هايي  فناوريان استفاده از كه امك است ي مواردي بران نوع درمانيا 
 مانند درمان راه صورت ايندر . ره موجود استينترنت و غيمانند تلفن، ا

) لي تمادرصورت (ماري، فقط به گزارش بيكيزي فيهاكار بهاز ي، بدون نكينزد
ق تلفن يتوان از طر  ميالبته. مينك  ميگيري پيگوش داده و روند درمان را 

، گزارش يرد تا در فرصت مناسبكرده و سپس تلفن را قطع ك جاد اتصاليا
   )18 -لكش(. افت شودي نوع ارتباط دري بر چگونگي مبنماريب

  
  )18-كل ش( 
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  كي راه نزدينفرادرما
گر يدكي و فرادرمانگر با ماريه بك است ي، درمانكي راه نزدمنظور از درمان 

ند، كه فرادرمانگر اقدام به اخذ گزارش كن ي همصورت ايندر . رو در رو هستند
 تنها ماريدر اين حالت ب. شود  مي آغازمارين بكان درمان به راه افتاده و اِسيجر

ن كان ِ اِسيد جري و شاهد بودن است و بايگر نظارهد انجام دهد، يه باك يارك
ن خود ك اِسي  نحوهل فرادرمانگر، ي تمادرصورترده و ك گيري پيوجود خود را 

 بهتر است ارتباط را با چشمان بسته دنبال ماريب. ندكرا لحظه به لحظه گزارش 
  .ندكن جمع كاسي   نحوهيند تا بهتر بتواند حواس خود را روك

را در آن لحظه، يدارند، زـردن نكت ين به يازي نماري فرادرمانگر و ب:تهكن •
 خواهد يمعن  بيردنكت ـي نصورت اين قرار داشته و در هر دو طرف در اتصال

  .بود
   تـر دوسـير مني جهان نماست، ضمجام 

  ، چه حاجت استجا آناج خود ياظهار احت 
  )حافظ( 

  :شود  ميميز خود به سه دسته تقسين كي راه نزددرمان 
    بدون تماس دستي فرادرمان-الف

  :ر استيزهاي  خود شامل بخش ن نوع درمانيا 
 يهانيك ق شعورين از طرك و اِسيفرادرمان. 1

ان ي بوده و در جري در فرادرماني عامل اصليهانيك ن توسط شعوركاِس 
 گونه هيچاز به ي و در خالل آن، بدون نيآن، فرادرمانگر با شروع فرادرمان

البته (ده ي را شنماريبهاي   خاص، فقط گزارشيارهاك و انجام يكيزي فتكحر
ه فرادرمانگر ك يدرصورت. ندك  ميگيري پي را و روند درمان) لي تمادرصورت

تواند با   مي)ستياز نياصالً مورد ن( نباشد ماريبهاي  دن گزارشيل به شنيما
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، گزارش مربوط يگري را تنها گذاشته تا در زمان مناسب دماري، بجاد اتصاليا
  )19–شكل( .ندك گيري پين اتصال را ياي  جهيبه نت

  
  )19-كلش(

 يهانيك يروين با نك و اِسدرمان. 2

 ريه فرادرمانگر در مقابل فرادرمانگكشود   مي انجامين زمانكن نوع اِسيا 
فاصله ( گرفته ماري فرادرمانگر دست خود را به سمت بصورت ايندر . قرار دارد
) ستي نيازينار كن يست و از راه دور هم به اير از فرادرمانگر مهم نيفرادرمانگ
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رده و ك را حس ييروير اعضا، ورود نيو ساها  ف دستكق ي از طرماريو ب
ه كشود   مي متوجهماريب. ندك  مين را آغازكار اِسك وارد بدن او شده، ييروين

  در حال انجام است و فرادرمانگرييارهاكدن او مختلف بهاي   بخشيرو
را هايي  ن، درمانكن نوع اِسيا. ندكافت ي درماريتواند گزارش آن را از ب مي
 »يهانيك يروين با نكاِس«  به آنيآورد و در فرادرمان  مي به ارمغانماري بيبرا

  )20–شكل (.شود  ميگفته

 
  فرادرمانگر                                                   ريفرادرمانگ       

  )20 -كلش (
 شعور نك به هنگام اِسماريت و جهت قرار گرفتن بي وضع:مهمي  تهكن •
تواند در  مي ماريب.  نخواهد داشتجه درماني بر نتيتأثير گونه هيچ، يهانيك

 و يتواند به هر جهت  ميينهمچنستاده و يده، نشسته، ايت خوابيوضع
 ماري بين براكدر ضمن بستن چشم به هنگام اِس . قرار داشته باشديسمت
 خود نكاِسي  ند تا نحوهك  ميكمك ماري انجام، به بدرصورتست اما ي نيالزام

 داشته باشد، ي تشتت ذهنماريه بك ي زمانخصوص بهند؛ ك گيري پيرا بهتر 
ه به كست ي الزم نماري بكه اينگر يدي  تهكن. شود  ميهيبستن چشم توص

  .ر نظر داشته باشديل وجود خود را زكد يند و فقط باكر ك خود فيماريب
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   با تماس دستي فرادرمان-ب
 )ي موضعدرمان(ق دست گذاشتن و لمس ي از طري فرادرمان.1

 يه براكهايي  ضي از تفويكيتوب نمودن سوگندنامه، كپس از م 
ق دست گذاشتن ي از طري موضعيرمانرد، انجام فراديگ  ميفرادرمانگر صورت

  .موضع درد است ا گرفتنيو 
ه فرادرمانگر موضع درد را گرفته ك گونه بدينار ساده است؛ يار بسكروش 

 را گزارش يرات موضعييه تغكخواهد   ميماريگذارد و از ب  ميا بر آن دستيو 
  .دهد  مياهش درد و بهبود را گزارشكن عمل، ي پس از اي لحظاتارميند، بك
  )يموضع غيريتماس (كي راه نزديفرادرمان. 2

ه متعاقب آن دست كشود   ميه به فرادرمانگركهايي  ضيگر از تفوي ديكي 
 قي و تزرانالك، كت اعمال شويقابلند، ك  ميداي پيديت جديفرادرمانگر خاص

 صورت ايناجرا به ي  نحوه.  را داردي منحصر به فرديژگي وكيه هر كاست 
را گرفته و ...  مانند مچ پا، دست و ساعد، گوش وييه فرادرمانگر اعضاكاست 

از، ي مورد نيارهاكاز و يز بر حسب ني نماريخواهد و ب  ميزارش گمارياز ب
را از محل گرفتن دست اي  لهي متكانال و احساس حركجاد ي، اكاحساس شو

جاد يه در آن اكنوع عمل، . ندك  مي احساس،فرادرمانگر تا درون بدن خود
 و بر يهانيك شعوري  هكرد، توسط شبيق صورت بگيزرا تيانال و ك، كشو

م يتواند تصم  نميرد و فرادرمانگر در مورد آنيگ  مي صورتمارياز بياساس ن
ا ه در حال اغما هستند، با گرفتن اعضكهايي  ماري مثال در مورد بيبرا. رديبگ

 ماري آن بدنبال به اعمال شده و كن است شوكبدن او توسط فرادرمانگر، مم
، با گرفتن يتكالت حركماران با مشيا در مورد بياز حالت اغماء خارج شود و 

جاد شده و از محل تماس دست تا يانال اكا پا توسط فرادرمانگر، يدست و 
  گزارش دادهريرده و توسط فرادرمانگكدا ي اعضا امتداد پريا سايمغز و 

در . م داشتي فلج خواهي را از اعضاي آن گزارش مثبتدنبال بهه كشود  مي
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ه كدهد   مي را گزارشيانيا جريله و يت مكر حريز فرادرمانگي مواقع نيبعض
انال را در آن كه مورد ي شبياركه كشود   ميق انجاميو تزر با درد همراه است

  .استتر  ار محسوسيه بسك يم داشت، اما در حديخواه

  
  يهانيك يرويف نيتعر
ه ك است يهانيك شعوري  هكشبهاي  ر مجموعهي از زيكي يهانيك يروين

 يرجا ناهيكرو، در سطح ي نصورت به  شده است وي ناشيهانيك يازهوشمند
 ضي جلسه به فرادرمانگر تفوكي يرو طين ني، احساس ايدر فرادرمان. است
رو را ين ني دست خود در هوا، اتكتواند با حر  ميشود و پس از آن، او مي

  .ميسته ما در آن غوطه ور و شناور هك ببرد ين موضوع پيرده و به اكحس 
 است و بدون آن ي مزرعه جاركيه به ك است ي مانند آبيهانيك يروين 
 از نوع نظر صرفن مزرعه يدر ا. روند  مينيده و از بيكاهان خشيگي  همه

 كي ي دارايجهان هستي  پس همه. نندك  مي از آن استفادهياه، همگيگ
 يرويه نك دارند كمشتري  هي منبع تغذكيو  هستند يكاشتراي  شهير
ق انجام ياتب مختلف، از طركرو در مين نيار با اك .شود  ميدهي ناميهانيك
رو را ين نيند اك  ميليه فرد تخكب ين ترتيرد به ايگ  مي صورت»ليتخ«

 يوجودهاي  ر بخشيده و آن را به سايشكرده و به درون بدن خود كتنفس 
 الزم را يارهاك و يرو بخشي نها، ن بخشيز در ايرو نين نيند و اك  ميتيهدا

 دست تك با حركه اين بريل مبنيا تخيو ) وگاي نمونه در يبرا(دهد   ميانجام
و ما آن ) ي چي مثال در تايبرا(ند ك  ميرو با دست ما برخوردين نيدر هوا، ا

ه سرانجام كست ن اياها  ن روشيل اكاما مش... م وينك  ميرا جذب بدن خود
نم، مشخص ك  ميد آن را حسيه فرد بگوك ين، زمانيتمرها  پس از سال

ا يجاد شده و ي شدن اي بوده و بر اثر شرطيلين احساس تخيه اكست ين
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 و »ليتخ« انجام يه در فرادرمانك جا آناز . ده استي به آن رسي واقعطور به
شود،  نمي  استفادهعنوان هيچ بهوه ين شيست، لذا از اي ن مجاز» شدنيشرط«

   .دي آعمل به يري شدن افراد جلوگيتا از شرط
 )ي درماني انرژ-ي درمانيتيپوالر( بدنيتيپوالري   حوزهكمك با درمان

 يازي نيست و فرادرماني ني درماني و انرژيتي، پوالريه فرادرمانك جا آناز 
ن خصوص ي درايحاتي فقط جهت اطالع توض، ندارديتيپوالري   با حوزهكار به

 يمتريدن پاس دست به فاصله چند سانتيشك، ي درمانيتيپوالر. شود  ميارائه
   ).22-لكش(  استماري بدن بيتيپوالري   اصالح حوزهمنظور بهبدن 

  
  يتي پوالريرويف نيتعر
 . استيتيپوالري  ، حوزه و سلول اطراف انسانيروينهاي   از حوزهيكي
 يه داراك است ي انرژي نوعيتي پوالريت بوده و انرژي قطبي به معنايتيپوالر

  .است) 21-لكش( يدوقطب مثبت و منف
جاد ي بدن اون سلوليلي صد تريترونك و اليونيتبادالت ي  ن حوزه به واسطهيا

 وجود يمختلفهاي  انيه در آن جرك است يستمي سدر واقع بدن انسان. شده است
 ي، وقتكيزين فيم طبق قوانيدان  مي است وكيتركان الي جرها،  از آنيكي هكدارد 

  .م داشتيخواهاي   وجود داشته باشد به دور آن حوزهكيتركان اليه جرك
  .ندك ميايجاد   در دو سر خوديخود دو قطب مثبت و منفي  ز به نوبهين حوزه نيا

 از يكي، در  بدن انسانيتيپوالري  حوزهي  ه نقشهكن دهه است يچند
مختلف هاي  ن رشته، در دانشگاهيه شده است و امروزه ايا تهكيآمرهاي  دانشگاه

 يتيپوالري  شف حوزهكپس از . شود  ميسي تدر»يدرمان يانرژ «عنوان تحتا، يدن
ا بر يدر سرتاسر دن يرو درمانيا ني و ي درماني انرژي؛ درمانيتيپوالر ا، نامكيدر آمر

  .افتادها  سر زبان
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  )21 -كلش(

  
   ي درماني انرژ– يرو درماني ن-ي درمانيتيپوالر

ن متوجه ي بدن، محققيتيپوالري  ه در مورد حوزهيقات اوليضمن تحق
ي  تواند وجود اختالل در حوزه  مي، انسانيماريل بي از داليكيه كشدند 

ه با ك برده شد يته پكن ني به اقات،ين تحقي ادنبال به.  بدن باشديتيپوالر
ق ي بدن و پاس دادن از طري متريچند سانتي  دن از فاصلهيشكدست 
 دست درمانگر قرار گرفته يتيپوالري   در تداخل با حوزهماري بدن بها، دست

  در آنيي و جابجاتك حريجاد نوعيعث ان حوزه باي، تداخل ا)22-لكش(
د گرد  مي در بدنيوني و تبادالت يترونكت الكد حريه منجر به تشدكشود  مي

د واقع شده و ين عمل مفي اصورت اينن علت باشد، در ي به ايماريو اگر ب
  صورت متعاقب آن درمانشده و  بدنيتيپوالري  منجر به اصالح حوزه

 يكيانكمهاي  بي مثال در عين علت نباشد، براي به ايمارياگر ب. رديگ مي
 طور به ،... ويمادرزاد هاي يماري، بيا صدمات نخاعي و يدگيمانند آرتروز، له

  . نخواهد داشتماريت بي در بهبود وضعيتأثيرت، كن حريمسلم ا
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  )22-كلش(

 كه اين دليل به هستند، يتي پوالريروي نيبدون استثنا داراها  انساني  همه
 اشخاص ي است، اما بعضي هر انسانيكيزي از وجود فيي، جزيتيپوالري  حوزه

ه ك به شب بر اثر اتصاليدر فرادرمان .گران دارندينسبت به دتري  يقوي  وزهح
ن حوزه يبدن، اهاي   سلوليترونك و اليوني با منظم شدن تبادالت يهانيك شعور

  . ستي به انجام آن با دست نيازيابد و ني  مي و گسترشخود به خود اصالح شده
را ي ندارد زي درمانيتي به پوالريازي، فرادرمانگر نيدر فرادرمان : مهميليخي  تهكن •

 خود يتيپوالري  ، حوزهيهانيكه شعورك با شب، در تماس و اتصالمارياز بي ندرصورت
 از آن استفاده شود، فقط با كي راه نزدشود و اگر هم در درمان  ميبه خود اصالح

 ندارد، يتخاب آن نقش صورت گرفته و درمانگر در انيهانيك شعوري  هكت شبيهدا
  .ندكش ين موضوع را آزماي بخواهد اكه اينمگر 



� 117 !�ادر���

 

  يتيپوالري  علل برهم خوردن حوزه
  :ميده  مي قرارينه، چند علت را مورد بررسين زميدر ا

  ينولوژكتهاي  شرفتي پتأثير -الف
 آورده وجود به  انساني در زندگيديط جدي، شراينولوژكتهاي  شرفتيپ

نه ين زميرا در اهايي  ي شده و آلودگيطيه باعث بر هم خوردن تعادل محك
م ي تقسيلكي  را به چند دستهها  توان آن  ميهكرده است ك انسان فراهم يبرا
  :رد از آن جملهك

 را بر »Polarity Pollution) ( يتي پوالريآلودگ«ه نام كاول ي  دسته. 1
  : ميگذار  ميآن

  . انساني در زندگ از وجود فلزي ناشيتي پوالريآلودگ -
، ي فلزياي، استفاده از اشيلت فلزكبا اسها   در ساختماني مثال زندگيبرا

ه كداده اي  ل حوزهيكشرامون خود تين فلزات در پيا. رهياستفاده از خودرو و غ
د شده است و در زمان يجدهاي  ل حوزهيك باعث تشها،  با آنيكيتماس و نزد

گذارد و  مي جا  بهي، اثر نامطلوب سلوليترونك و اليوني تبادالت ي رويطوالن
  .ندك  ميالل و اختيجاد سردرگمي سلول اي، براي در پيرات مدام و پييتغ

 . انسانيدر زندگسته يتركان الي جرتأثير از ي ناشيتي پوالريآلودگ -

ان يه برق جرك يي هر جايلك طور به و يل برقيبرق، وساهاي  ابلكم و ي س
رار قها  ه ما در معرض آنكدهد   ميليكتشاي  داشته باشد، در اطراف خود حوزه

ه متعاقب آن كشود  ها مي سلولي  جاد اختالل در حوزهيباعث اها  ن حوزهيا. ميدار
  .شود  مييماري و بي مختل شده و شخص دچار اختالل سلولرد سلولكعمل

 را بر آن »)Wave Pollution(  امواجيآلودگ« ه نامكدوم ي  دسته. 2
مختلف در هاي   از طول موجانساني   گسترش استفادهم، مربوط بهيگذار مي
  .ره استي و غ»ارتباطات و مخابرات«هاي  نهيزم
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در هر . دست بشر استي  شده جادي امواج اياي دنيعبارت به امروز يايدن
هاي  متفاوت از انواع موجهاي  انسكموج مختلف با فرها  ونيليلحظه م

ه كنند ك  مياز بدن ما عبور ...همراه وهاي  م، تلفنيس  بي،يونيزي، تلوييويراد
  بدن انسانيجاد اختالل روي در جهت ايات منفتأثيرد ياد بايبه احتمال ز

هاي  جاد حوزهيه عبور امواج مختلف، خود اكم يده  ميداشته باشند و احتمال
  .نندكجاد ي ا سلولي را براي، اختالالتصورت اينرده و به كد يجد

 را بر آن »Conductivity Pollution)( يتي هدايآلودگ«ه نام كدسته سوم . 3
 يترونك و اليونيه تبادالت ك است يق و مصنوعي از وجود مواد عايم، ناشيگذار مي

اف ي و جوراب از اليكيره پالستيفش با زك:  مانند،ندك  مين را قطعي و زمبدن انسان
. دهند  نمي رايترونك و اليوني اجازه تبادالت يق بوده و به خوبيه عاك يمصنوع

و امواج اي  انات حوزهي جرتأثير تحت »هوا«ق يانسان از طر) 23-لكش(مطابق 
 و ينوي و تبادالت كيترك التأثير تحتز ين نيق زمي قرار دارد و از طركيماگنت

ت و يآزاد و هداهاي  وني وها  ترونكعوامل فوق، باعث جذب ال.  استيترونكال
 رند،ي قرار بگن در اتصاليه با زمكهايي  عضو ريف پاها و ساكق ياز طرها  آني  هيتخل
 را آزادهاي  ترونكو الا ه ونيزان جذب يز مي نياف مصنوعيبا الهايي  لباس .شود مي

رده و ك يالتكجاد مشينه اين زميگر در همي ديتواند به نوع  مين همياهش داده و اك
 يعي طبكيولوژيزيت فيبا جدا شدن انسان از وضع .اندازدي انسان را به خطر بيسالمت

ها  ترونكو الا ه ونيجه، تبادالت آزاد ين قطع شده در نتيخود، ارتباط بدن انسان و زم
. دگرد  ميشتري بيين جدايروز هم ا به شود و روز  نميز انجامينها   سلوليعيو شارژ طب
 . هستنديين جداينه ساز ايدست بشر، زمي  ، شغل و لوازم ساخته شدهينوع زندگ

نند ك  مييرا در آسمان سپرهايي  ه ساعتك ي مانند هوانوردي مثال، در مشاغليبرا
ن اتصال ندارند تا تعادل ي هستند و به زميي هواكيط ماگنتي شراتأثير تحتو فقط 

ه ك ياز فردتر  شي پرواز بين است پس از ساعتكد، ممياي بوجود بهها   در آنيترونكال
ه ك يسانكا ي داشته باشد؛ يار بوده است، احساس خستگكن مشغول ي زميرو
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 ييفضاهاي  ستگاهيانده در يا در آيبرند و   ميسر  بهييايردري در زي طوالنمدت به
ه مجبور كد ياي بوجود بههايي  يي نارساها،  آني، برانظر نقطهن يشوند، از ا  مينكسا

  .نندك آن را جبران يداتيشوند با تمه
  
  آزادهاي  ونيو ها  ترونكال                       آزادهاي  ونيو ها  ترونكال

  
  نيشارژ از زم                                 نيه به زميتخل                      

  )23-كلش(
  

 خازن از كي، بدن مانند ) برهنهيمنظور با پا(ن يپس، در ارتباط با زم
 رد سلولكن در عملي شده و اكيترك شارژ ِ ال،يترونك و اليونيق تبادالت يطر
متعارف، هاي غير از درماناي  شاخه.  داشته باشديتواند نقش مؤثر مي
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ن و يم با زميه درمانگر خود را در تماس مستقكشود   مي انجامصورت اين به
و پس از آن، در تماس  شود  مي خازن شارژكيدهد و مانند   ميعت قراريطب

در . ندك  ميهي تخلماري بيرده است، روكه شارژ ك را چه آن، ماريو ارتباط با ب
بهتر و ها  رد سلولك شارژ شده و عملماريجه، با دشارژ شدن درمانگر، بينت

، درمانگر ماري با عمل شارژ بيول .ندك  ميادي بهبود پماري بيحال عموم
در . از به شارژ مجدد داردي، نيل رفته و هر بار پس از درمانگري تحلشدت به
شامل تر  شي و ببودهار محدود يز بسي نقابل درمانهاي  يماريوه نوع بين شيا
 يترونك و اليوني تبادالت نظر نقطه سلول از يياه نارسكاست هايي  يماريب

: ، ماننديكيزيفهاي  نقص در يول،  دارنديماريجاد بي در ايا نقش عمده
  . نخواهد داشتيتأثير ...و يمادرزادهاي  يماري نخاع، بيدگيله
 يماناربرد درك وجه هيچ بهن روش، ي اي درفرادرمان: مهميليخي  تهكن •

   .ندارد
   ي اجرام سماوتأثير -ب

 يسيمغناطي   حوزهين، دارايزمي  رهك مانند كي هرياجرام سماو
د ي مثال، وجود ماه و خورشيبرا. ميقرار دارها   آنتأثير تحتهستند و ما 

قمر در « تيخاص، مانند موقعهاي  تيو موقعها   از زماني در بعضخصوص به
 يخيتاري  تجربه ؛رديگ  مي عقرب قراريك فلدرصورتماه ي  رهكه ك »عقرب

 به ي و ذهني، روانيجسمهاي  يت، نابسامانين موقعيه در اكنشان داده است 
  .رسد  ميثر خودكحدا

هاي  ر حوزهي و سايسيمغناطهاي   حوزهتأثير تحت همواره در واقع، انسان
ن و ي زميتيپوالري  ر حوزهيي تغيچگونگ) 24-لكش( . قرار دارديسماو
در . گر استيدكي يبر روها  ات آنتأثير از يه ناشكدهد   ميد را نشانيخورش
تر  شي انسان بيدتر است و اثر آن رويار شديرات بسيين تغياهايي  زمان

  .خواهد بود
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  )24-كلش(

   انسانيانرژهاي   در مورد حوزهيعي طبدرمان
 از ي انسان ناشيماريدر اصل، ب.  است انسانين عامل شفايعت بهتريطب 

عت يحضور در دل طب.  بوده استي قرون متمادي ط،عتيفاصله گرفتن از طب
هاي  حوزه منابع رفع نقصترين   از بزرگيكي، يكينولوژكبه دور از مظاهر ت

  . انسان استيمختلف وجود
 يرد، از حال بهتريگ  ميعت قراري در طبيه وقتكن تجربه را دارد ي اانسان
. گذارد  ميژنيسك و مملو از اك پاين را به حساب هوايشود و ا  ميبرخوردار

 عامل ي انسان دارد ولي در سالمتي مثبتتأثيرز ين مورد نيه اكدرست است 
ه موجب اصالح ك است يعيطب هاي حوزه نه، برخورد باين زميمؤثر در ا

  انسانيت سالمتي انسان شده و منجر به بهبود وضعيوجودهاي  حوزه
  .شود مي

 از يعت و برخوردارياز طباي  ن استفادهي شد، شرط چنركه ذك گونه همان
 تا حد كه اينز ي مدرن است و ني فاصله گرفتن از مظاهر زندگ،مواهب آن
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م، يعت قرار گرفتيه در دل طبكپس هر زمان . مينك يعت آشتيان با طبكام
 عت قراري برهنه در دامن طبيان با پاكرده و تا حد امكفلزات را از خود دور 

   .ميان آن برخوردار شويپا  بيم تا از محبتيريبگ

  
  وند اعضاي و پيفرادرمان

 است و با رو روبهل پس زدن عضو، ك از موارد با مشيوند اعضا در برخي پ
 ي كننده نيه تضمكگوناگون هاي  شير الزم و آزمايتدابي   همهبيني پيشوجود 

ستم يسي  شود و مورد حمله  ميوند است اما عضو پس زدهيت عمل پيموفق
اما .  وجود داشته باشديالك در ظاهر اشكه اينرد، بدون يگ  مي بدن قراريدفاع

عضو  ي سلولشعورخواني  هم و يفاز عدم هم، يدگاه فرادرمانيعلت پس زدن از د
د ي عضو جدييه باعث عدم شناساكرنده است ي بدن گي با شعور سلوليانتقال

جه، مورد يشده و در نت) يع شعور سلولي عامل توز-ذهن(ت بدن يريتوسط مد
  .رديگ  مي بدن قراريستم دفاعيسي  حمله

 گرفته شده، ماري از بدن خود بيه بخش انتقالكاز موارد اي  در پاره ي حت
 مثال يبرا.  شودرو روبه يشعورخواني  همن انتقال با عدم ين است اكمم

ه كن است كد ممشو  مي گرفتهماري بي از پايه رگ انتقالكدرعمل قلب باز 
 دچار ياديار زياحتمال بس ، فرد بهصورت ايندر . شودرو روبه يالكن اشيبا چن

ه ك يشاني مانند پريعوامل.  در بدن خود بوده استيدي شديتضاد شعور
ايجاد  در بدن فرد يتواند اختالل شعور  ميت بدن است،يريمد ي كننده مختل

  . شودي سلول شعوريخوان هم ه باعث بروز عدمكند ك
 ماري روان و ذهن ب، در بدنيتواند عوارض نامطلوب  مي انتقال خون هم

 يشعورخواني  همامل و ك انطباق يپس از انتقال خون، برا. ندكجاد يا
  .از استي وقت ني زمانمدت به، يعيطب
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  ي سلولظر شعوراصل انتخاب اصلح از ن
. ستيمارشدن ني بي برايل قطعي دلها، زميروارگانكيآلوده بودن به م 

 يبرا. ستندي نماريهستند، اما خود بها  زميروارگانكي از افراد، ناقل مياريبس
شوند و   نمي محسوبيدزي خود ايلدز هستند ويروس اي ناقل ويمثال، افراد

  .ستندي نماري خود مبتال و بيبوده، ول... ا آنفلونزا ويروس سل و يا ناقل وي
ه ك يمسرهاي  يماريخ اتفاق افتاده و بيه در طول تاركهايي  يدميدر اپ

سالم اي  ه عده هموار،رده استكل ي تحمي را به جوامع بشرينيتلفات سنگ
ن افراد ي اكه اين با وجود اند؛ جان سالم به در بردهها  هكن مهلي مانده و از ايباق

   اند؟ برده در سالم به  اما چگونه جاناند، ن آلوده بودهيريقطع مانند ساطور بهز ين
 ند،ا ه زنده ماندهك بايد بگوييم، آن عده »يفرادرمان«دگاه يدر جواب از د 
 اصل انتخاب اصلح، عت براساسي طب.اند  سالم بودهي سلولت شعوريري مديدارا
دسته،  در مورد اين. رده استكرا حفظ ها  آن ي شعور سلولنظر نقطهاز 
، توانسته ي از شعور سالم سلوليبرخورداري  واسطه  بدن، بهيستم دفاعيس

 جه،يدر نت. داشته باشدها  زميروارگانكيبل تهاجم م در مقاياست دفاع مؤثر
  .اند نشده  مبتاليماريب ط، بهي محي قطعيباوجود آلودگ

  
  ياصول مهم در فرادرمان

رده، كتر  ر را همواري مسها، ه توجه به آنك است ي تابع اصوليفرادرمان
   :اصول مهم عبارت است از. سازد ميتر   را شفافتفسير و تعبير روند حركت

ه مؤثر واقع نشده ك يدرصورتج است و ي رايك، با پزشت درمانياولو :اصل •
 كمك يتواند از فرادرمانگران در جهت آزمايش فرادرمان  ميريباشد، فرادرمانگ

اي  رايج، نتيجههاي  شود كه از درمان  مي گفتهيبه كسفرادرمانگير . رديبگ
 يند، چنين تلقك را تجربه ي بخواهد فرادرمانيلذا هر كس. نگرفته باشد



 ا���ن، از ����ي د��� 124

 

ه كالزم است (ند كحاصل اي   نتوانسته است نتيجهشود كه از طب رايج مي
ه كشود  مي  گفتهيسكفرادرمانگر به ). م شودير تفهين موضوع به فرادرمانگيا

  .ندك  ميشير آزماي فرادرمانگي را رويفرادرمان
باره  كيرا به ها  توانند آن  نميهكنند ك  مي مصرفييه داروهاك يسانك :اصل •

توانند از طريق   مياند، ج نگرفتهي رااز درماناي  جهي هم نتتاكنوننند و كقطع 
هاي  شرفتي معالج خود، پكر نظر پزشيرده و زكم  جهت معالجه، اقدايفرادرمان

 يبديه .نندكاهش دارو اقدام كرده و با نظر آنان نسبت به ك گيري پي را يدرمان
  . استفرادرمانگيري  عهده به ييداروهاي  مسؤليتي  است در اين مورد، كليه

 در ضمن نوع.  نداردي در فرادرمانيتأثير فرد، يماري اطالع از نوع ب:اصل •
ن مورد را ي اشخاص محرمانه است و فرادرمانگر حق سؤال كردن در ايماريب

ح دهد كه ي خود توضيماري مايل باشد راجع به نوع بماري بكه اين مگر ،ندارد
  . كند  نمي به فرادرمانگرياين موضوع نيز كمك

ز در يند؛ خود نك جاد اتصالي اي فرديه فرادرمانگر براك يزمان :اصل •
  .ن قرار خواهد گرفتكمعرض اتصال و اِس

        درمان      بيرون ريزي كيهاني شعور    اسكن  فرادرماني   :اصل •
  :تواند باشد  ميرين و ارتباط به علل زكعدم احساس اِس :اصل •

   )دي شدي ذهنيآشفتگ (يتشتت ذهن -
  يافسردگ -
  ي قفل ذهن-

ه در ك است آگاهر ناخوديضمهاي  ريزي  برنامهيعملي  جهي نتيقفل ذهن 
 يكودكت و ي عقل، علم و دانش از دوران طفوليت افراد بر مبنايثركا

 ليمساي  ن برنامه از ورود و حس همهين حالت اي درا. شده استريزي برنامه
 را ين اطالعاتيرده و چنك يري و خارج از چار چوب منطق جلوگيعقالنغير

 ند وك  مي محرومكيزيز قبول و تجربه متاففرد را ا. ندك  ميسانسور
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 گونه اين افزار نرمن يدر واقع ا. ندك  ميمربوط به آن را سانسورهاي  احساس
 يگريز ديچ چيت هيه خارج از عقل، علم و واقعك شده است ريزي برنامه
 ماري بي، برايه فرادرمانكل ين دليتواند وجود داشته باشد و به ا نمي

 ي ناخودآگاهافزار نرمجه، ي ندارد؛ درنتي و عقالنيه علمي توجوجه هيچ به
 يجاد قفل ذهنيورود اطالعات مربوط به آن را نداده و در مقابل آن اي  اجازه

   .شدزمان الزم داشته با يند و شكسته شدن اين قفل ممكن است، مدتك مي
گيري  موضع طرف نبودن و داشتن  بي،يفرادرماني  حضور در حلقه  عدم-

  ...و و احساس تمسخر نسبت به آن يمنف
 در يتأثيرن و ارتباط، كاز مورد آخر، عدم احساس اِس غير :تبصره
 . ندارديريو فرادرمانگ يفرادرمانگر

 ي درمانيرا انرژي ز،ستين) يرو درمانين(ي درماني، انرژيفرادرمان :تبصره
 به يه فرادرمانك ي بدن درمانگر است در حاليتيپوالري   به حوزهيكمت
دارند ها  انساني   را همهيتيپوالري   حوزه. استيك متيهانيك شعوري  هكشب
ار ي جزء بس»ي درمانيانرژ«. ن استيرياز ساتر  ي از افراد قوي در بعضيول
 يافكه فرادرمانگران به آن توجه كالزم است .  است»يفرادرمان« از يكوچك

 .  انجام شودين نحوي به بهتريهانيكشعوري  هك شبي تا معرفداشته باشند

، ري فرادرمانگكي يتوانند رو يم  فرادرمانگري زمان تعدادكيدر :اصل •
توانند در   ميري فرادرمانگي تعدادهمچنين انجام دهند و يت فرادرمانيفعال

ج حاصله مشابه ينتا. رنديمانگر قرار بگ فرادركي ي زمان، تحت فرادرمانكي
  توسط شعور درمانكه ايندر ضمن با توجه به . جه نداردي در نتيتأثيربوده و 

  .ن فرادرمانگران وجود نداردي بيچ فرقيشود، ه  مي انجاميهانيك
ست و يوحدت الزم ني  ه حضور در حلقيمان و اعتقاد برايداشتن ا :اصل •

  .تنها شرط الزم، شاهد بودن است
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هاي  يماريب رد اعضا،كب در عملي، عيكي و ژنتيمادرزاد(يمارينوع ب :اصل •
، يتن ، رواني، روانياالت ذهنك، اشيهولت و خستگك، يكيانكب مي، معايعفون
  . نداردي در فرادرمانيتأثير، يماري حاد بودن و قدمت ب،مزمن...)  وي تنيذهن
تواند در خالل تمام مدت   ميريارتباط راه دور فرادرمانگهاي  زمان: اصل •

.  ندارديتيل است، انجام شود و محدوديه ماك يشبانه روز و به تعداد دفعات
 يجاكر در هر ين شده و فرادرمانگيي تعيت محلبا ساعها  ن زماني اهمچنين

 به فرادرمانگر يارتباط خود را به وقت محلهاي  تواند ساعت  ميه باشد،كا يدن
  .ندك  ميه اعالمكرا به شبها  ن زمانيز هميرده و فرادرمانگر نكاعالم 

سان در كي تأثيرو  نداشته يگر تفاوتيدكي با كيدور و نزد  از راهيفرادرمان :اصل •
  .فرادرمانگر ندارد... اقت، استعداد وي به توان، لي دارند و ارتباطدرماني  جهينت
افت گزارش از خود ي به اخذ اجازه و دريازير نيدر موارد ز :اصل •

ان يان او، در جري از اطرافيكيه حداقل ك الزم است يست ولي نريفرادرمانگ
   . قرار داشته باشديرادرمانف

  انكودك اطفال و -
  يماران اغمائي ب-
   مسنيليماران خي ب-
  يذهنهاي   عقب مانده-
  ي ذهن-يماران رواني ب-
   موارد اورژانس-
  .ستنديگزارش ني  ارائهه قادر به ك يمريماران خاص مانند افراد آلزاي ب-
ه ساعت ك است يدر نقاطها   آنيه محل زندگك يرانيفرادرمانگ :اصل •

 يفرادرمانهاي   فرادرمانگر تفاوت دارد، زمان ارتباطي آنان با ساعت محليمحل
به ها  ن زماني اعالم ايز برايرده و فرادرمانگر نك خود اعالم يرا به وقت محل
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ل ي به تبديازيرد و نكاستفاده خواهد ها  ، از همان ساعتيهانيك ه شعوركشب
  . خود را ندارديبه زمان محلها  آن

 از راه دور و بدون تماس دست يان فرادرمانكه تا حد امكبهتر است  :اصل •
 آب توسط ي حتيهرچيز ، از خوراندنيصورت گرفته و در خالل فرادرمان

ان ياز توسط اطرافي نرتدرصو آمده و عمل به يفرادرمانگر، خوددار
  .دي آعمل به يري جلوگيجاد شبهات احتمالي انجام شود تا از اريفرادرمانگ

 ندارد  انساني برايالعمل منف  و عكس كارماگونه هيچ يفرادرمانگر :اصل •
  .شود نه توسط فرادرمانگر   مي انجاميزيرا توسط شعوراله

 يد اقدام به فرادرمانگريظ، نبامحافي  هيافت اليافراد تا قبل از در :اصل •
 كيارگان غير و نفوذ موجوداتماري بي منفرا در معرض تشعشعاتينند زك

دار ي آنان پدي مدت رويوتاه و طوالنكه اثرات آن در كرند يگ مي ارقر
 بر يبا مكتوب نمودن سوگندنامه مبن ظمحافي  هيال افتيدر. خواهد شد

ز يه پس از تجهكشود   مي به فرد تفويض از آن،يمثبت و انساني  استفاده
 و ي معيوب سلولربه آن محافظت فرادرمانگر در مقابل تشعشعات شعو

  .رديگ   مي صورت و تداخل موجودات غيرارگانيكيساير تشعشعات منف
گيرد،    مي صورتي كيهان توسط شعوري فرادرمانكه ايننظر به  :اصل •

  .را غيرقابل عالج بداندها  يدارد هيچ نوع از انواع بيمارفرادرمانگر حق ن
 يهوشمندي  ، مجموعهي كيهانشعوري   شبكهكه اينبا توجه به  :اصل •

 است؛ در ي و نه انرژ نه مادهصورت اينكه در باشد  مي يحاكم بر جهان هست
 از راه دور و نزديك  و درماننبوده و مكان بر آن حاكم جه، بعد زمانينت

 .پذير است توسط آن امكان
، پس گيرد   مي انجامي كيهان توسط شعوري فرادرمانكه اين به  نظر:اصل •

  .ندك را به خود منتسب يفرادرمانگر حق ندارد از بابت انجام آن چيز
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 يچ چيزي لذا ه، نداردي نياز به هيچ مكملي اله كه شعورجا آناز  :اصل •
 راحتي بهتحت هر نام و عنوان، قابل اضافه كردن به آن نبوده و اين موضوع 

 شود كه   ميشده، مشاهدهقابل اثبات است؛ چرا كه با حذف عامل اضافه 
گذاران و  بدعتي   كننده ند و اين خود رسواك   ميوحدت كماكان عملي  حلقه

ست و فقط ي پذيرفته ني بدعتگونه هيچدر اين رابطه . متقلبين خواهد بود
  .ردن خود استك و مطرح ييدهنده ميل فرد به خودنما نشان
ش و به هر كستاده، درازي نشسته، اصورت به، ريارتباط راه دور فرادرمانگ :اصل •

، ي او مقدور باشد و در هر محليه براك ي و به هر جهتيتيصورت، حالت و وضع
  .  استيقابل برقرار...)  ويشتكما، ي هواپ،مانند درون اتوبوس (كا متحريثابت و 

هاي  يماريبي   پروندههمچنين و يفعلهاي  يماريدردها و ب :اصل •
 ناقص درمان طور بها در گذشته ي نشده و ا درمانيه ك ريفرادرمانگي  گذشته

ر، روند ي زيار و مطابق الگوهاكم آن آشي شده و عالي دوباره بازخواناند، شده
  .شود  ميدرمان آغاز

  .رديگ  ميع صورتي سرطور به از موارد، درماناي   در پاره-
 

   درمان                  
       

  يماريب                                                                                         
  
  
ده، سپس تا ي به اوج خود رسيماريم درد و بي از موارد عاليلي در خ-

  .دهد  مي آن درمان رخدنبال بهد و نك  مياهشك شروع به ،درماني  مرحله
 آن يسلولي  ه حافظهك است يماريم بي عالي، بازسازيماريمنظور از اوج ب

 شعور  ودريالزم قرار گهاي  گيري پيم را از خود نشان داده، تا مورد يعال
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 وجود ماري بدر بدناي   مثال، اگر غدهيبرا. ن آن شوديگزي سالم جايسلول
شود  مي آن، فعالي   كننده ، عاليم آشكارين فرادرمانداشته باشد پس از اِسك

ه درد و آثار آن ظاهر شده و كنخواهد شد بلتر   غده بزرگعنوان هيچ به يول
، ي مبتال به آلرژماري بكيدر  ايدهد و  ي م آن روند درمان و بهبود رخدنبال به

ن است به اوج ك آغاز شده و ممي، عاليم آلرژي فرادرمانبعد از گرفتن اتصال
اهش عاليم ظاهر شده، روند درمان و بهبود كخود برسد اما پس از آن، با 

گرن، عاليم ي مبتال به مماري بكي ي رويمان فرادردنبال بها ي. شود  ميآغاز
اهش كش رفته و پس از آن با ياوج خود پي  شود و تا مرحله  ميگرن ظاهريم

  .شود  ميانيعاليم فوق، روند بهبود نما
  

  درمان           
   

  
                 

                                                                                                      
  يماريب     

   
 يمطابق نمودارها) كيوسوماتكيسا( »يتن روان«يها يماري ب درمان-

  :است ريز
  
   يتن ماران روانيب E-Aنمودار  .1
  درمان   

   
  
   

   يماريب                                                                                                        

��%$� اوج 
 ,�+�ر) و درد
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    يماران روان تني بE-Bنمودار  .2
  درمان

  
  

   يماريب
  يمارياوج بي  مرحله 

 

 

 

   ينشيالت بك با مشيماران روان تني ب E-Cنمودار. 3
  درمان 

  
  

                                                                                              
  يماريب                                                                                                        

  

  :ر استيزهاي  صورت به نمودار درمان »يذهن«ماران ي در مورد ب-
 

 M-A1 نمودار. 1

   درمان   
  
  
 

   
  

  يالت ذهنكمش                                                                             
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 M-A2نمودار . 2

   درمان
  
  
   
   

  يالت ذهنكمش                                                                                          
  B1 M-نمودار. 3

  درمان
   

  
  
    

   يالت ذهنكمش                                                                                           
  

  يل ذهنكمش اوجي  مرحله 
  M-B2نمودار. 4 

  درمان
   

  
   
   

   يالت ذهنكمش                                                                                           
  يل ذهنكاوج مشي  مرحله 
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   . با فرم نامنظميول M-A1  نمودار يلك با فرم :M-CA1 نمودار .5 
  . با فرم نامنظميول M-A2 نمودار يلك با فرم :M-CA2نمودار  .6 

  . با فرم نامنظميول M-B1  نمودار يلكبا فرم  :M-CB1نمودار  .7 

  . با فرم نامنظميول M-B2  دارنمو يلكبا فرم  :M-CB2نمودار  .8 
 :ر استيزهاي  صورت به »يروان« و »يجسم«ماران ي ب نمودار درمان-

 ريزي رونيبدون ب. الف

  درمان            
 

   
  يماريب                                                                                        

  ريزي رونيبا ب. ب
  درمان   

  يماريب                                                                                                
  

  
   و درديمارياوج بي  مرحله 

ه كشود  مي زي نيكودكدوران هاي   ترسيار سازك شامل آشي فرادرماننك اس-
 رو روبهن مورد با دو دسته گزارش يدر ا.  فرد ثبت و ضبط استر ناخودآگاهيدر ضم

 ي سابقه و گزارشگونه هيچه درگذشته ك هستند ياول افرادي  دسته. م شديخواه
ي ا مبهم و ناشناختههاي   با ترسين فرادرمانك پس از اساند، از وجود ترس نداشته

 از موارد يليدر خ.  ندارندي اطالعگونه هيچ آن يه خود از چگونگكشوند   ميرو روبه
 دوره كيگذارد و پس از   مي در ابتدا رو به افزايشها، ا ترسين ترس و يا
ن است ك ممريزي رونين بيا .ندك  ميدايرده و خاتمه پكدا ياهش پك، ريزي رونيب

  .تدافيابوس هم اتفاق بك صورت بهدر خواب و 
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 يفرد در حالت عاد                                                               يت عاديوضع 

  
  اوج تظاهر ترس 

را هايي  ه سابقه و گزارش وجود ترسك است يدوم در مورد افرادي  دسته
 نكن افراد پس از اسيدر ا. ت آنهاستياكاز قبل دارند و جزء مورد ش

ش بگذارد و پس از آن يرو به افزاها  ن است در ابتدا ترس آنك مميادرمانفر
  .ابديرده و در انتها خاتمه كدا ياهش پك
  يت عاديوضع 
   فرد با گزارش ترس                                                                                      

  
  ي اوج تظاهر ترس مرحله                   

  
ه كن شبياهاي  ي شود و در معرض آگاه متصله مثبتك به شبه انسانك يوقت : اصل •

هاي  يآگاهي  چهيرده و درك جاد اتصالي فرد اقدام به ايز براي نيمنفي  هكرد، شبيقرار گ
  . ...)وبيني  ندهي، نفوذ در افراد، آيرخوانكمانند ف(ند ك  مي او بازي را به رويمنف

  
  يمنفي  هكشب                                        مثبتي  هكشب      

  
  
   

تواند در   ميهكدو شبهاي  يافت آگاهي و دريمثبت و منفي  هكات شبتأثير
الزم ). يمثبت ومنفهاي  هكمراجعه به متن شب(افتد ياتفاق ب يداريخواب و ب

  .مينك اجتناب يمنفي  هكشبهاي  يرش آگاهيه از پذكاست 

 انسان 
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، شرايط ي، خصوصيات فردي، عوامل انسان)حلقه (يهانيكدرعرفان  :اصل •
 و  در ايجاد اتصالي نقش...و ي فرديها ، امكانات و تواني و اقليمييجغرافيا

 در استفاده از يتأثير گونه هيچر ين، موارد زيبنابرا.  ندارنديي ماورايها افتدري
  : ندارد انسانپذيري مالكو ) حلقه (يهانيك عرفانهاي  حلقه
الت، معلومات، نوع يزان تحصيت، استعداد، ميت، نژاد و ملي سن، جنس- 

  ...وات تفكرات، اعتقاد
  ...و رياضت، ورزش، نوع تغذيه - 
، يپ دموي افراد مانند تيساختار )يشناس پي ت-يمورفولوژ( پي ت- 
 هاي پي تهمچنين و افاك، تاي، پواتاهاي  پيا تي و ي و صفراوي، سوداويبلغم

 ... ويتو مورفك، اِي، ِمزو مورفياِندومورف

  يافه شناسيقافراد از نظر ي  افهي ق- 

 ...و، كوشش، تالش، اراده، تقال ي سع- 

 ...وم نماد و سمبل، تلقين و تكرار، تمركز ي، ترس و مانترا تخيل، تصور و تجسم، ذكر- 

  ...ماه تولد افراد وسال و  علم اعداد، موقعيت ستارگان، - 
ر بوده و يتواند تحول پذ  ميايدني   در هر گوشهيجه، هر انسانيدر نت 
  .مال باشدك يايجو
 .  فرادرماني ديگران كمك به درمان خود خواهد شد:اصل •

  .هان و حيوانات نيز موثر است  فرادرماني درمورد گيا:اصل •
، بهتر يهانيك ه شعورك از شببرداري بهره پس از هر نوع :مهمي  هيتوص •

  .مينك به درگاه خداوند را فراموش نيرگذاركاست ش
  :ندك  ميكمك ماريه دانستن آن به بك چه آن 
 مانند ياركموارد و عدم انجام هر ي  هيلك و شاهد شدن در مي تسل-

  ...وم سمبل و نماد ي، ترسزميپنوتي، خود ه و مانترارك ذيل، تصور، ادايتخ
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 آمده و روها  يماريبي  ه در آن سابقهكن كان اِسي جري اطالع از چگونگ-
 دچار شدت به نداشته و ي خوبين است در ابتدا حال ظاهرك ممماريب
 يماريه فقط عاليم بكد بداند ي بامارين مورد بيالبته در ا.  شودريزي رونيب

 . نداردي خطرگونه هيچ ماري بيشوند و برا  مييبازساز

   ي از اصول مهم در فرادرمانيافك داشتن اطالع -
  .ها يماري بريزي روني و بنكاِسي   و نحوه درماني اطالع از نمودارها-

  
  ) يماناز ديدگاه فرادر (يتعريف افسردگ

 ، توسط حواس انسانيروني و حوادث بي ماديط و جهان هستي فرد از محيطرز تلق 

 نشيبه آن را كند ك  مي عبوريلتر و چار چوبيبه مغز گزارش شده و پس از آن از ف

 از يطيات محتأثير و يفردهاي  ه، برداشتر، تجربكلتر بر اساس طرز فين فيا. مينام مي

 حادثه و كي ي و ضعف، ارزش وجودشدت بهه راجع كشده است ريزي  برنامهقبل 

 عبارت است يلك طور به »نشيب«. دهد  ميصورت الزم راهاي  يابيگر آن، ارزي ديارهايمع

زم را در مقابل هرحادثه  اليكنش ادراكوا ذهن، .ي انسان از خود و جهان هستياز طرز تلق

موجود در آن، از خود نشان داده و هاي  ريزي ن چارچوب و طبق برنامهيپس از عبور از ا

نش كذهن، نوبت به واگيري  لك شدنبال به. رديگ مي لكت ما در مقابل آن حادثه شيذهن

ن يبعد از ا. نوع احساس ما در مقابل هر حادثه است ي كننده نييه تعكرسد   ميروان

 توسط مغز يمخابراتهاي  امين پيذهن و روان به مغز مخابره شده و اگيري  جهيراحل، نتم

 به بدن ي و عصبييايميشهاي  امي پصورت بهه كشود   مي و جسم ترجمهكيزيبه زبان ف

 از خود نشانها  اميالزم را نسبت به آن پهاي  نشكز وايشود و پس از آن جسم ن  ميمنتقل

مختلف مغز هاي  بخش ز پس از مخابره، توسطي و احساسات نتاكدر ضمن ادرا. دهد مي

  .شود  ميارك ما آشي براييايميشهاي  اميله پين صورت پس از ترجمه به وسيبه هم
    را از يمراحل مختلف افسردگگيري  لكشي   نحوه،اي  سادهكي شماتيدر نما 

  : ميده  مي نشانينظر فرادرمان
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  )يجهان هست(يرونيع و حوادث بيوقا                                   

  
  

              

  
  
 

  
 

 

 

 

 
  گراني به دي افسردگيت تشعشعاتيعامل سرا

 

  
 

 

  
  

   
  ر در راه رفتن يي، تغي، عبوس شدگ)چهره يگرفتگ(ر چهرهييتغ                         
  ...رت وياز دست رفتن ذوق و شوق، وجد و سرور، ح                         
  ...ت وي و ذهناتك در ادرايرات منفيي و تغي ذهنيخمودگ                         

  

واكنش كالبد 
 ذهني

واكنش كالبد 
 واكنش كالبد )مغز(فيزيكي 

 روا�-

  تشعشعاتي واكنش

 افسردگي جسمي

 افسردگي ذهني

 افسردگي رواني

  ها ترجمه واكنش
  /�.به زبان

 واكنش شيميايي

 )توسط مغز(آشكارسازي تغييرات رواني 

 )توسط مغز(سازي تغييرات ذهني  آشكار

 )توسط مغز(آشكارسازي تغييرات جسمي 

  واكنش ضمير 
 0 ناخودآگا

 واكنش دفاع رواني 

  )تداعي(واكنش بازتابي 

  يتشعشعات افسردگي

 �12 سنسورهاي

 فيلتر بينشي

............
. 
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است اي  ن مرحلهي اولي تشعشعاتيافسردگ فوق، كي شماتيمطابق نما 
ن مرحله يدر ا. ندك  ميريي فرد تغد و در آن تشعشعيآ  ميوجود بهه ك

شود و خود   نمي مشاهدهي ظاهري بر افسردگي مبنيگريم دي عالگونه هيچ
 به ي بعد، افسردگياما مدت.  نداردي بر افسردگي مبنياظهار چيز هيفرد ن

 فرد، اتكشود و در ادرا  ميآغاز ي ذهنيافسردگه و ردكت يز سرايذهن ن
ن مرحله هنوز ياما در ا. ندك  ميداياس پك انعي آثار افسردگتدريج به

 قرار ندارد و شخص قادر به نشان دادن ي افسردگتأثير تحتاحساسات، 
ز ي، روان نيافسردگروند ي  با گذشت زمان و ادامه. احساسات مثبت هست

ش ي گراي قرارگرفته و به سمت منفتأثير تحتشود و احساسات   ميريدرگ
ن مرحله، تشعشع يدر ا. مينام  ميي روانيافسردگن مرحله را يا. ندك  ميدايپ

با ادامه .  استيز منفيات او مخدوش و احساسات نك و ادرايامالً منفكفرد 
ند و ك  ميتيز سرايه جسم ن بين روند، سرانجام آثار مخرب افسردگيا

  .شود  ميي دچار اُفت و خموديات، راه رفتن، حاالت چهره و بدن، همگكحر
گسترش گذاشته   ز روبهي ني افسردگ، تشعشعاتيروند افسردگي  با ادامه 

  )25-شكل (.شود  ميامل با بدن منطبقك طور بهو 
 راحتي بهز ي نيشعشعات تير شدن جسم، افسردگي با گذشت زمان و درگ

بدن را ي  ه همهك يرده و زمانكر يل تسخك شيضيبدن را در مدارات بي  همه
مختلف هاي  ي و انرژيهانيك يرويانات مثبت مانند نيفرا گرفت، از ورود جر

 يري الزم است، جلوگي انرژيتورهاكآو رها  راكت چاي فعاليه براك يهانيك
قدرت خود را   بخش روانها،  اختالل در آندنبال بهجه يدر نت. آورد  ميعمل به

 از اتكص ادراي خود را در تشخيي احساسات و بخش ذهن تواناكيكدر تف
 ي را به خوبچيز همه ي فرد معناكه اين آن ضمن دنبال بهدست داده و 

 او ي براچيز همهست و ينها  دهي پدمعرفت  روح وك به درفهمد اما قادر مي
. دهد  مي از دستچيز همه و احساس خود را نسبت به ك درتدريج بهمرده و 
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در او   رايدن او احساسي ديشناسد ول  ميي مثال، فرزند خود را به خوبيبرا
 فرد يرتباط معرفت ايلك طور بهرود و   مينياز بها   رابطهكدر. زدي انگيبرنم
 يبراها  دهيت پديگر ارزش و اهميامل قطع شده و دك طور بهرون از خود يبا ب

مرگ «ه آن را كد يآ  ميوجود به شخص ي برايرود و حالت  مينياو از ب
  .مينام  مي»نامحسوس

  
  يتشعشعات يافسردگ

ر و ي را تعبيروني، حوادث بينش با نگرش منفيبافزار نرمن يه اك يزمان 
 ن تشعشعاتيند؛ اك  ميجادي اي منف تشعشعاتيالبد روانكند، كر يتفس
را تحت شعاع خود قرار ها  گران شده و آني ديري و درگيتواند باعث آلودگ مي

 يرند پس ازمدتي قراربگه در ارتباط با اشخاص افسردهك ي افراديعنيبدهد، 
افسرده دل، افسرده « يعبارت به .دهد  ميدستها  ز به آني نياحساس افسردگ

  ». رايند انجمنك
  قرار دارند،يتشعشعاتهاي  ي درمعرض آلودگشدت بهه كهايي  از گروه 
 طور به. درنيگ  مي انتقاالت قرارگونه اينه در معرض كان هستند پزشك روان

  :توان گفت  ميخالصه
ه مثبت باشد، ك يدرصورت. يا منفيمثبت دارد ي  ا جنبهي رات انسانكتف

 جادي اييوفاكمثبت و شي  هي آن روحدنبال بهرده و ك مثبت جاد تشعشعاتيا
  .شود مي
                                              يمنف                                                     مثبت                     

  يتشعشع منف                                                         مثبتتشعشع      
  يگپژمرد                                                           مثبتي  هيروح    

  يافسردگ                                                                 ي روانييوفاكش 

 تفكرات انسان
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 البدكجاد شده ي باشد، تشعشعات اي منف انسانه تشعشعاتك يدرصورت
رسد منطبق با  ي منظر بهه ك يلك شيضي بيرده و در مدارهاك را آلوده يروان
رد يگ ميوجود را فراي   همهتدريج بهرده و كز مغز باشد، شروع به رشد كمر

  ).25-لكش(

 
  يكيزيالبد فك و انطباق آن با يالبد روانك در ي افسردگيع امواج منفيتوز

  )25-كل ش(
  

  ي ذهنيافسردگ
 يري، درگي تشعشعاتيه پس از آلودگك است يمرحله از افسردگن يدوم 

 در شخص ي منفيرات ذهنك آثار تفتدريج بهشود و   ميدهيشكبه ذهن فرد 
ت ابراز احساسات مثبت مانند ين مرحله هنوز قابلياما در ا. شود  ميداريپد

  .شود  مي در فرد مشاهدهيخنده و شوخ
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  يان رويافسردگ
 از ذهن يريه درگك است »ي روانيافسردگ« يافسردگي  ن مرحلهيسوم

 قرار تأثير تحتز ين پس، روان نيرده و از اكدا يبه روان شخص گسترش پ
ن مقطع، يدر ا. ندك  ميداي سوق پيگرفته و احساسات فرد به سمت منف

  .شود  ميشخص ظاهري  هي در روحيم پژمردگيعال
  

   ي جسميافسردگ
هاي  ند و نشانهك  ميدايت به جسم انتقال پين وضعياي   سرانجام ادامه

گفتار ي  رده، نحوهكدا ير پييفرد تغي  چهره. شود  ميارك در جسم آشيافسردگ
 مثبت  آن، راه بر تشعشعاتدنبال بهرد و يگ  مي به خوديل خاصك او شتكو حر

 همه وجود فرد كه اينت پس از ي بسته شده و در نهايهانيكرشعور و از جمله ب
توان آن را   ميهكرساند   مييتي اشباع شد، او را به وضعياز تشعشعات افسردگ

 فرد با ي و معرفتييدر آن صورت ارتباط معنا. دي ناممرگ نامحسوسي  مرحله
شنود ضمن   ميايند و يب  ميهك را چه آنشود و   ميرون از خود، قطعي بيايدن

. ندك  نمييزشي انگگونه هيچجاد ي در او ايفهمد ول  ميراها   مفهوم آنكه اين
  را در ابتدا خوب متوجهيهانيك ه ارتباط با شعورك ي دسته افرادكين يبنابرا
ا ين را متوجه نشده و كن اِسايا اصالً جريه كهستند اي  شوند؛ افراد افسرده نمي

م يتوان  ميين حالتيدر چن. نندك  مياز بدن خود حسهايي  هيآن را تا ناح
 ي افسردگي منفي فرد، در اشغال انرژيالبد روانكاز اي  هيه تا چه ناحكم يبفهم

   .قرار دارد
  

  يهانيك يروي ننكق اسي از طري تشعشعاتيش افسردگيآزما
 م، متوجهي افراد انجام دهي را رويهانيك يروين نكه اِسك يدرصورت

رده و كنفوذ اي  شود تا محدوده  ميه وارد بدن فردك يهانيك يرويم نيشو مي
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 در ييرويه نكدهد   مين گزارشين چنكشود و فرد مورد اس  مي قفلجا آندر 
  به ما نشانيبي تقرطور بهن محدوده ي قرار دارد؛ ايان وروديمقابل جر

 قرار ي افسردگي منفاز بدن، در اشغال تشعشعاي  هيه تا چه ناحكدهد  مي
  .دارد

) 25-لكش(ز مغزك به سمت مريهانيك يروي نيشروي، پنكاسي  با ادامه
 ي خنثي افسردگي منفيز، انرژكرو به آن مريدن نيه با رسكشود   ميآغاز

  . شود  مي برطرفيافسردگي  شده و عارضه
  

 يماريل بازگشت بي و دالي فرادرمانينمودارها
، ي بار ارتباط فرادرمانكيماران با ي از بيرصد قابل توجه، ديدر فرادرمان 

  .نندك  ميداي نجات پيماريرده و از چنگ آن بكدا يبهبود پ
ول مدت ــودن و طـ، حاد و مزمن بيماري به نوع بين مسأله ارتباطيا
ر يق نمودار زـماران مطابين بي ادرمان .ندارد...  ويماري با بماري بيريدرگ

  :است
  
  
  

   درمان                                                                                                     
   

  
    يماريب                                                                                                     

   يماران جسمي بنمودار درمان                                    محور زمان
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ماران پس از يه بكشود   مي، مشاهدهي از موارد در فرادرمانياما در بعض
  رايماريل بازگشت بيدال.شوند  مييماري، دچار بازگشت ببهبود و درمان

  :ردكر خالصه يتوان به شرح ز مي
  

  دي و تردكش                                                         
  ي و ناسپاساركان             يارياخت                                     

 تمانك            )تخلفات(                                    

  ز داليلراي غيجاي به نسبت دادن درمان                                                               
  يهانيك شعوري  هكشب                                                يماري ب بازگشت

  )1 -يروان تن مارانيب(ژهيمقاومت دادگاه و: الف                                                                                    
                                                    

  )2 -يتن ماران روان يب(ينشيالت بكمش: ب                 ياريراختيغ                                               
  

  يماران ذهنيب: پ                                                                     
  

  
  »يارياخت«يماريل بازگشت بيدال
ب ك مرتياري اختيصورت به رمايه بكدهد   مي رخين نوع بازگشت زمانيا

، از طرف  در درمانيهانيك  نقش شعوريه در آن به نوعكشود   مييتخلفات
ن يبارز اهاي  نمونه. گرفته استتمان قراركا مورد يده گرفته شده و ي نادماريب

 يجاي بهتمان و نسبت دادن درمان ك، ي و ناسپاساركد، اني و تردكتخلفات، ش
  . استيهانيكشعور ي  هكشب ازغير

 مدت كه اين پس از ماريه بكن تخلفات، احتمال دارد ي بروز ادرصورتلذا 
رده و ك برگشت يماري به سر برده است، به ناگاه بيرا در بهبود )T1( زمان

   . شودحال او مانند قبل از درمان
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                                   )T1(  

   
  درمان                                                                                                                            

  
   

   يماريب                                                                                                                           
   

  يهانيك شعوري  هكماران متخلف نسبت به شبينمودار ب                 محور زمان
  
  

  »يارير اختيغ«يماريل بازگشت بيدال
الت روان و ذهن، عامل كه مشك خواهند داشت يمارانين نوع بازگشت را بيا 

  . باشندينشيالت بكدچار مش ايبوده و ها   آنيماري بيه و اصلياول
ساز بنابر داشته باشند؛ ي نقشيماري در بازگشت ب خودكه اين بدون صورت ايندر 

شود  يم رو روبه) ژهيدادگاه و (با مقاومتِها   آن روان و ذهن، درماني از سوييارهاكو 
  . خواهد شديماريه باعث بازگشت بك

ن يدهند، ا  مينمودارها نشانه ك طور همان، يرار فرادرمانكالبته با چند بار ت
 ي، نمودارهايدر مطالب بعد. ندك  ميداي نجات پماريسته شده و بكشها  مقاومت

  . قرار خواهد گرفتيماران مورد بررسيل بين قبي ايدرمان
  

  ژهي مقاومت دادگاه و-الف
  )ين روان تنمارايب ( E-A  نمودار-1 

 T1رده و پس از مدت زمان كدا يماران در ابتدا بهبود پين دسته از بيا 
ت يه وضعكدهد   مينشانها  شوند، اما گزارش آن  مييماريدچار بازگشت ب



 ا���ن، از ����ي د��� 144

 

 ماري، بينروند فرادرماي  با ادامه. ، بهتر است نسبت به قبل از درمانماريب
 از زمان هك T2 زمان يت را طين وضعيده و ايت مطلوب رسيدوباره به وضع

T1يمارين زمان، دوباره بي ايرده و پس از طكاست، حفظ تر  ي طوالن 
ي   نسبت به دفعهماريت بين بار وضعيه اكح ين توضيند، با اك  ميبازگشت

دن ي و رسماريت وضع بين روند تا تثبيو ا شود  ميقبل، باز هم بهتر گزارش
  .ندك  ميدايط قابل قبول، ادامه پيبه شرا
  
   
   T1                T2                        T3                        T4    

  
   درمان

  
   

   يماريب 
 

  )يدادگاه( يماران روان تني ب درمان-A Eنمودار                  محور زمان 
   
  )يماران روان تنيب( -B E نمودار-2

ه كن تفاوت ي است، با ا Aز مانند نموداريماران نين دسته از بي نمودار ا
ت ياز وضعتر  ميار وخيدهد، بس  مي رخT1از زمان ه پس كن بازگشت ياول
ن است دچار وحشت شده و از ك ممماريه بك يطور بهشود   ميگزارشي  هياول

  . منصرف شوديادامه فرادرمان
ن بار نوسان، ي پس از چندماري، بيروند فرادرماني   ادامهدرصورت البته 

  . ردك، بازگشت خواهد ت درمانيدوباره به وضع
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   T1                T2                      T3                       T4     
 

  درمان 
  
 

   يماريب 
   
  )يدادگاه( يماران روان تني بدرمان E-B نمودار                              نمحور زما 

  
  )ي تن- يماران ذهنيب (ينشيالت بكمش -ب

در  ها آن يماري است و بينشيالت بك از افراد، به علت ضعف و مشي بعضيماريب
 او در يماريه دچار ترس از مرگ باشد، اگر شروع بك ي مثال، فرديبرا .ن رابطه استيا
ن ك فرد برطرف نشده باشد، ممينشيالت بكه هنوز مشك يدرصورتن رابطه بوده، يا

ي  هيدن اعالميدن خبر مرگ، ديردن، با شنكدا ي و بهبود پياست پس از فرادرمان
 شده و يمارياندازد، دوباره دچار بياد موضوع مرگ بيه او را به ك يضوعم و هر مويترح

ها كه ريشة آن  در فرادرماني به اين نوع بيماري. ندكه بازگشت يت اوليبه وضع
ـاري مشكالت بينشي و ادراكي فرد مي   . شود  تني گفته مي–هـاي ذهني  باشد، بيم

  
T1         T2                T3                     T4                  

 

 درمان                                                                                                               

          
   
   

   يماريب                                                                                                      
  )يدادگاه( ينشيالت بكماران با مشي بدرمان نمودار             محور زمان  

  

گر يدكيدهد، با  مي  رخيماريقبل از بازگشت بي  ه درست در لحظهك ين اتفاقاتيبنابرا 
  . بردي فرد پينشيل بكتوان به مش ميها   آنيه از بررسك خواهند داشت يكوجه اشترا
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   ظاهر شده است نقاطي كه  قبل از بازگشت بيماري، در آن مشكالت بينشي     
  

  

  

  

  درمان                                                                                                    
  
   

                                                                                         
                                                                                                                       بيماري                                  

  )يدادگاه( ينشيالت بكماران با مشينموداردرمان ب                          محور زمان
  
رش ي خود و پذينشيل بكماران پس از آگاه شدن از مشين دسته از بيا 

ي  هكت شبي طالب برطرف شدن آن شدند، مورد حماكه اينآن، پس از 
ن رو ياز ا. شود  ميز آغازينها   آنت درماني قرار گرفته و تثبيهانيكشعور

ن گروه از ي اين نمودار برايح اين مورد و توضي فرادرمانگران در اييراهنما
  . استيماران، الزاميب

  
  يالت ذهنكن با مشماراي ب-پ

 »يذهن« ،از افراداي  الت دستهك، مشيفرادرمانهاي  بندي تقسيممطابق  
 ي تلقيرعاديگران غينسبت به دها   آناتك ادراصورت ايندر .شود  ميمحسوب

، انحرافات )يديپارانوئ(يني، بدب)يزوفرنيكاس(وسواس، توهم: د؛ مانندگرد مي
  ... و)ايفوب(يمنطقغير  ويافراطهاي  ، ترسيش فعالي، بيارك، فراموشيجنس
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از ها   آن وجود دارد و درمانيدگاه خاصين گروه دي نسبت به ايدر فرادرمان(
شود و اساس آن در   ميدنبال »ي دفاعتشعشع«نام   بهياختصاصي  ق شاخهيطر
ر يدر ز). ح شده استيتشرمؤلف، ي  نوشته »كيارگان غيرموجودات«تاب ك

  .م شده استي ترس»يذهن«الت كماران با مشي بهبود بينمودارها
 ين گروه، روياو درمان  بهبود  مسيرهكدهند   مين نمودارها نشانيا
  .شود  مييم، طينام  مي»خط درمان«ه آن را كب مثبت ي با شيخط

  صورتB  وA يلكل كو به دو ش است يگزاگين خط، زي اي روتـكرـح
  .رديگ مي
  يالت ذهنكماران با مشيب Aگروه هاي  نمودار. الف

ر بهبود را ي، مس خط درماني رويگزاگي زي روندين گروه، طيماران ايب 
  . قبل استي  در هر بار بازگشت، بهتر از دفعهها  ت آنينند و وضعك  مييط

گزاگ يزهاي  م، دندانهيش بروي پ خط درمانيه روك هر چقدر A1در نوع 
 هرچقدر A2ن در نوع كيشود، ول ميتر  يشده و زمان هر دندانه طوالنتر  درشت

  .شود ميتر  وتاهكز ينها  و زمان آنتر  كوچكها   دندانه،ميش بروي خط درمان پيرو
  

  يالت ذهنكماران با مشي بM-A1نمودار . 1
 

              T1            T2                  T3                       T4 

                                                                              

    درمان                                                                                                 
                                 خط درمان    

   
                                                                                بيماري                                                                       

 
  اران ذهني بيمدرمان-A1  M     نمودار                                   محور زمان 
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   بيماران با مشكالت ذهنيM-A2نمودار . 2
                                                    

                   T1                          T2                 T3            T4        
  درمان                                                                                                       

                                                                
                                                                                                                                                                                  

 خط درمان                                          

                    بيماري                                                                                                                                                  
   بيماران ذهنيدرمان-A2  M         نمودار                                   محور زمان 

 

  
   . با فرم نامنظميول M-A1 مطابق با نمودار :M-CA1نمودار . 3
   . با فرم نامنظميول M-A2 مطابق با نمودار :M-CA2ودار نم. 4
  

   يالت ذهنكماران با مشي بBگروه هاي  نمودار .ب
 يبوده و رو فوقهاي  ز مانند نمونهيماران نين دسته از بي انمودار درمان

 ييابتداي  هه در دندانكن تفاوت يرد؛ با ايگ  مي درمان صورتدار شيبخط 
 از يكه حاي در برگشت اولماريم باشد و گزارش بيتواند وخ  ميآن، برگشت

روند ي   با ادامهي دارد وليت بدتريه نسبت به شروع درمان، وضعكن است يا
 يلكي  دودسته.  خواهد شدير بهبود مطابق با خط درمان طيدرمان، مس
 :ن گروه قرار دارنديانمودار در 

  
   بيماران ذهنيM-B1نمودار . 1

 به سمت درشت شدن ر درماني مسيگزاگيزهاي  ن نمودار، دندانهيدر ا
  . شوند ميتر  يطوالنها  رود و زمان  ميشيپ
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                T1              T2                    T3                        T4        

  
  درمان                                                                                                              

   
  خط درمان                                        

   يماريب                                                                                                             
  يمارياوج ب                                                                     

  يماران ذهني بدرمان  M-B1نمودار                                         محور زمان 
 

  

 

   يماران ذهنيبB2 - Mنمودار درمان
 ينمودارها. شوند ميتر  وتاهكها  زتر شده و زمانيرها  ن نمودار، دندانهي در ا

ه كن بازگشت ياولي  ه بعد از تجربهكستند چرا ي نيمطلوبهاي  فوق، نمونه
 نگران درماني   از ادامهمارين است بكشود؛ مم يمتر  مي وخماريت بيوضع

حات فرادرمانگر و يمورد توض نيه در اك آن منصرف شود گيري پيشده و از 
   .شدار مؤثر باي بسماريه بيتواند در توج  مين نمودار،يح ايتشر

 

 
                        T1                         T2                   T3             T4 

  درمان                                                                                                               
  

   رمانخط د                      
   

  يماريب 
  اوج بيماري

 

   بيماران ذهنيدرمان  M-B2نمودار                                         محور زمان
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  . با فرم نامنظميول M-B1 نمودار مطابق با: M-CB1نمودار . 3 

  . با فرم نامنظميول M-B مطابق با نمودار :M-CB2نمودار . 4 

 غالباً بدون برگشت يماران رواني به درمانكسازد   ميخاطرنشان :حيتوض

ت آن ي درمان صورت گرفته و فقط زمان تثبدار شيب خط ي بوده و رويآنو 
  .در موارد مختلف متفاوت است

  
  

   درمان                                                                                          
  
   

   يماريب                                                                                                            
  

   بيماران روانيمحور زمان                                                         نمودار درمان
  

  
  )نمودار مختلط(متعدد هاي  يماريماران با بي نمودار ب

مختلف هاي   در حوزهيمارين بين است فرد چندك مواقع، مميدر بعض
باره آشكار شده  كي بهها   آني، همگي فرادرماننكه به هنگام اسكداشته باشد 

 هر كه اينعلت   معمول، بهطور به صورت اينز شود؛ در  آغاريزي رونيو روند ب
، ماريبهاي  گزارش كند،  ميي از نمودار خاص خود پيروها، ييك از بيمار

  . خواهد بوديعاد غيراريبس
گر منطبق شده و يدكي بر يمارين بي چنددر واقع، نمودار درمان

ه نشود، ي در مورد آن توجماريه اگر بكند ك  ميجادي ايعاد غيريـتيوضع
 سر در گم شده و از ادامه درمان ريزي رونين همه بيت از بروز اــن اسكمم

  . منصرف شود
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   درمان

   
  
  

   يماريب
   
  مختلطهاي  يماريماران با بينمودار ب                                                 محور زمان 

  
  يالت ذهنكف مشيتعر
 اتكه در روند ادراك ي و هر عامليعاد غيرلير، رفتار و تماك هرگونه تف- 

، خود يگر آزاري، ديانحرافات جنس:  مثاليبرا. ندكجاد اختالل ي اانسان
هاي  توهم  از جملههمچنين ؛...ول يدل هاي بي تي، عصبي، ناآراميآزار

، ي، وسواس، دو قطب...) وي، پنداري، احساسيداري، شنيداريد( گوناگون 
  .يشكل به خودي، تمايمنطقهاي غير ، ترسيتيچند شخص

  
  يالت روانكف مشيتعر

 فرد شده يه جزء وجودك يمي مزمن و داي احساسي ناهنجارهرگونه
  : نشان دهد؛ ماننديعاد غير را انسانيه روند احساسك يباشد و هر عامل

  وستهيم و پي داطور بهط يگران و محي نسبت به خود، ديتي احساس نارضا-
   يمي داپذيري كي و تحريطيط محي احساس عدم تحمل شرا-
  ي احساس دل شوره، اضطراب و نگران-
  گناه و عذاب وجدان احساس -
   احساس غم و اندوه-
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  يتفاوت  بي،يهدف  بي،يزگيانگ  بي احساس-
  ي احساس افسردگ-
 داشته و در اصل ماريشه در ذهن بي ريالت روانكثر مشكه اك است ذكر بهالزم  
ن حاالت يه اكه ، اضطراب و دلهريند، مانند احساس نگرانيآ  ميحساب  بهيذهن

ند يآ  ميحساب الت روان بهكمشي  ه جزو احساسات ما هستند و در زمرهكهرچند 
ر ي شده و سپس روان را درگيغلط فرد ناشهاي  نشيت و بي در اصل از ذهنيول
ه كدار  لك مشي، از ذهنيتي احساس عذاب وجدان و نارضاهمچنين .رده استك

شروع به   آن ذهندنبال به  شده وينادرست است، ناشهاي  ريزي دچار برنامه
 يجاد رعب و وحشتيرده و با اكرامون خود ي و پيغلط از جهان هستهاي  ميترس

  . رده استكل ي، احساس ترس را به روان تحمي و مصنوعيواقع غيرامالًك

  
  ينگر فراكل در يماريف بيتعر

وجود ي  دهنده ليك تشيت اجزاينها  بياز كي، در هر ي نقصهرگونهوجود 
  . شود  ميدهي ناميماري، بانسان
، ي، ذهني، روانيجسم ( مختلف انسانيالبدهاكد ي بايگري دنظر نقطهاز 

مختلف هاي  راك، چا)يالبدك يهم فاز(گر بوده يدكيدر ارتباط با ...)  وياختر
هاي  انالك باشد، ي اختالل و انسدادهرگونهت درست و به دور از يدر وضع

 يانرژهاي  در تعادل بوده، حوزه) يمطروحه در طب سوزن( چهارده گانه يانرژ
ت درست قرار يمنظم و در موقع) وپالسماي و بيتيحوزه پوالر(رامون اويپ

زان ي از مي انحراف،ي سلوليولك مولانسك فر و سالمي سلول شعور،داشته باشند
  ... خود نداشته باشند ويواقع

وجود . ردك يبند ز دستهي نيگريدي  گونه به را يتوان بيمار  ميالبته 
ل شده يك از سه بخش عمده تشير اجزاء جهان هستيز مانند ساي نانسان
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 كه گفته شد گونه همانالبته  (ي و بخش انرژ، بخش مادهاست؛ بخش شعور
تواند در هر   مييماريب).  آمده استوجود به خود از شعور يبخش ماده و انرژ

 د انسان پيدا كه در وجوين سه بخش بر اثر تغييرات و تبديالتي از اكي
ر يند؛ به ساك  مي پارچه عملكيشود، ايجاد شود و چون وجود انسان  مي

  :توان گفت  مينيند؛ بنابراك  ميدايز انتقال پينها  بخش
 ،كاستهال تأثير سموم، تأثير، يكيانكصدمات م :  شاملماده؛ بخش در يماريب

  .يهولت و خستگك
راها، ك، چايانرژهاي  انالكتعادل  دم ع: شامل؛ي در بخش انرژيماريب

   .... ويتيپوالري  حوزه
  .... و مانند سرطاني اختالالت شعور سلول: شامل؛ در بخش شعوريماريب

  
  يف جنون آنيتعر
 ، ي، رواني، ذهنيكيزيالبد فك است؛ مانند يمختلفهاي  البدك ي داراانسان 
   .... وياختر

شود   ميي، منجر به بروز حالت انساني مختلف وجوديالبدهاك يفاز عدم هم
. ندك  ميداي ادامه پي شروع شده و تا مرز جنون آنيمعمولهاي  يختگيهم ر ه از بهك

ه كم يرينظر بگ  را دريشهر. ميزن  ميين موضوع مثاليار اك فهم ساز و يبرا
 داشته باشند؛ مانند، عهده به آن شهر را يامور عمراني  ، ادارهيمختلفهاي  بخش

 ريزي ه برنامهك ي در شهر ....، مخابرات، برق، آب وفاضالب، گاز، مترو ويشهردار
 ي را شهردارياباني مثال، خيبرا. شود  ميمشاهده يادي زي ندارد، نابسامانيمدون

 ي براانالكندن ك آن سازمان آب و فاضالب اقدام به دنبال بهرده، كآسفالت 
 پروژه خود ي برايگريم آن، سازمان ديپس از ترم ند و دوبارهك  مي آبيشك لوله

 طور بهماجرا  نيكند و ا  مياباني از عرض همان خيگريندن محل دكاقدام به 
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ن يا. آورد  ميوجود به را يزيادهاي  ي و ناراحتيداشته و ضررمال  ادامهيميدا
 ستاد كيمختلف و نداشتن هاي   بين سازمانيهماهنگ عدمي   به واسطهينابسامان

 ين شهريز همانند چنيوجود انسان ن .هاست  ايجاد ارتباط بين آني برايياجرا
 يالبدهاكه در آن ك از هم گسسته هستند ي وجودي داراياست و افراد معمول

، يالبد ذهنكنند؛ مثالً ك  ميتي خود مختار فعالطور به كي هر ،يمختلف وجود
گر در يدكيرده، با كت يمستقل فعالاي  گونه به كي هر يالبد جسمك و يالبد روانك

موضوع روزمره را به ترين   سادهي از مواقع، حتيلي افراد خگونه ناي. ستنديارتباط ن
نترل و تعادل ك كامل طور بهاي  مسألهترين  كوچكا در برخورد با يآورند و   نميادي

ن به هم ي اييمرز نها. شوند مي ختهي به هم راصطالح بهدهند و   ميخود را از دست
دهد،   ميرل خود را از دستنتك كه اينه فرد ضمن ك است »يجنون آن« يختگير

خاطر   را بهيزين است اصالً چكز مميرده و بعدها نكز فراموش يان را نكزمان و م
البد ك با ي و احساسيكالبدها، ارتباطات ادراكرا با قطع بودن ارتباط ياورد زين
   .رود  مينيز از بي به حافظه نيود و دسترسش مي قطع) جسم(يكيزيف

  
  يف مغز در فرادرمانيتعر

هايي است كه اطالعات حواس مختلف داخلي و  ي آنتن مجموعهمغز 
بخش  ( مانند كالبد ذهنيخارجي بدن را به كالبدهاي مختلف وجودي انسان

و ساير كالبدها مخابره كرده، يا از ) بخش احساسات (، كالبد رواني)ادراكات
  .كند ها دريافت و به زبان جسم ترجمه مي آن

ه كرند يگ  ميانه در نظري اَبرراكي را مانند  علم، مغز انسانيايدر دن
.  انسان استياتي و حيركر فيتمام مس ي كننده تيفرمانده بدن بوده و هدا

 نترلكمربوط به آن، در ابتدا هاي  تين فعالييمغز و تعتر  قي دقيجهت بررس
  :ميده  ميمورد مطالعه قرار  راي و ستادياتيحهاي  تيفعال
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   مانند تنفس، ضربان                                                                                                                كنترل اعمال حياتي بدن
   خون، تنظيم PH                                                                   قلب، قند خون، فشارخون، 

  پلك،      ديد چشم، حركت                                            داخلي            حرارت بدن، تنظيم 

  ...                                                                   معده، روده و
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ق يد از طريانه باي راكي مثال، يبراشود؛   مي مطرحي سؤاالتجا ايندر 
ر مورد دوباره توسط اُپراتوها   شده و سپس همان برنامهريزي  برنامهاپراتور

تواند   نمييستميچ سيهرحال بدون وجود اپراتور، ه رد و بهياستفاده قرار گ
  : نيند؛ بنابراكتفاده اسها  رده و هم از آن برنامهك ريزي هم خود را برنامه

  جاست؟كر آن  است، اُپراتوانهي اَبرراكياگر مغز  
   مستقل از مغز است؟يا بخشي از مغز است و يي جزاپراتور 
ه مغز از كم يدان  ميم؛ينك  مين مسأله نگاهيگر به ايداي  هينون از زاوكا 

 مغز كيتركستم اليس ي كننده عي توز نورونكيل شده است و يكتشها  نورون
ها  نورون  ازيا در واقع مجموعه. ندك  مي برق عملتوركنتاك كياست و مانند 

ي  هيلكن مدار فرمان، ي اكمكه با كدهند   مي برق را مدار فرمانكيل يكتش
 مدار فرمان كيدر . شود  مينترلكبدن ) ونياتوماس(اركخودهاي  ستميس
شود؛   ميان برق قطع و وصلي جرها، تكنتاكتور برق، با باز و بسته شدن كنتاك

 كيرسد با تحر  ميمختلفهاي  رندهيه هر لحظه از سنسورها و گك يپالس
 آن دنبال بهشده و ها  تكنتاكها، باعث باز و بسته شدن توركنتاكهاي  نيبوب
   .ديآ  مي به اجرا دركي اتوماتطور به يكيانك و ميكيزياعمال في  هيلك

 وارد يكيتركان الي طرف جركي از يمشابهي  گونه بهز ي ن نورونكيدر 
  برق عملتوركنتاك كيهاي  تكنتاكه مانند كها  »ناپسيس«ق يشده و از طر

ق شده و ي و عاي هاد»نيولكل ينش استكوا« به نام ينشكنند، توسط واك مي
 ا آن را قطعيدهد و   مي را از خود عبوريكيتركان اليا جريب، يترت نيبد

  .رديگ  مي توسط نورون صورتيكيتركع اليتوزق، ين طريند و از اك مي
ن است ي برق وجود دارد و آن هم اتوركنتاك و ن نوروني بي فرق اساسكي

ه ك مجهز است  و آمپراژر ولتاژييار تغك نورون، با ساز و كيتركان اليه جرك
رده و به كافت ي را دريكيتركام اليت پينها  بيرات،ييغن تيهر نورون با زبان ا

 مختلف يها سنسوركمكق، با ين طريبد. ندك  مينورون مجاور خود ارسال



� 157 !�ادر���

 

 5آ�4ن

ر�6 �� د  

7����8 

با . رديگ  ميار انجامك خودطور به ياتي بدن، اعمال حي و خارجيداخل
  :مينك مي  را مطرحي سؤال اساسكيحات مختصر فوق در مورد نورون، يتوض
 مغز جداگانه است؟ در آن كي يز دارايا نورون نيجاست؟ آك  نورونپراتورا

 كه اين با توجه به خصوص بهجا قرار دارد؟ ك در صورت، اپراتور مغز نورون
  )26-شكل(. افت نشده استي نورون ي براينون مغزكتا

 

  
)26 – كلش(  

                                                                    
ا ي مثال، آيرد؛ براك مطرح توان در مورد نورون  ميزي را نيگريسؤاالت د

 برود؟ از ثرتكا ي به سمت وحدت رد، انسانيگ  ميميه تصمكن نورون است يا
 شده ه عاشقكرد يگ  ميميه تصمكا نورون است يا از آن راه؟ يو ن راه برود يا

  .ندك ياركثار و فدايا ايفتد و يرت و تعجب بيا به حيشود،  خود  بيو از خود
د و يآ  نمي برق است، برتوركنتاك كيه ك ار از نورونكن يه اكمسلم است 

 ها،  از نورونيدر واقع قسمت. تواند انجام دهد  نمي راياركن ي چنوجه هيچ به
 نند و در موارد اعمالك  ميبدن را اداره) ونياتوماس( اركبخش خود

  

  
 �4رون
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 ياز جاها  امي قرار خواهد گرفت، پيه مورد بررسك يطور همانار، كخودغير
است و نده كن ارك آشكيشود و در واقع مغز   ميافتياز مغز در غيريگريد

رده، آن را به زبان جسم كافت ي دريالبد ذهنك و يالبد روانك را از يدستورات
 را در مورد يم، مطالبيافك موضوع فوق را بهتر بشكه اين يبرا. ندك  ميترجمه

  .ميده  مي قراري مورد بررسبدن و سلول

  
  ولسل ت بدن ويريمد

ه شرح ك است ت بدن و سلوليري مديالبد ذهنكهاي   از بخشيكي 
ه ك است ي خاصي آناتوميند و داراك  مينييرا تعها  سلولي  همهي  فهيوظ

ب ين ترتيبوده، به اها   سلولي به تماميون انشعاب نامرئيليل از صد تركمتش
 يبرا.  قرار دارنديالبد ذهنكن بخش از يت ايريت مدتحها  سلولي  همه

  .مينك  ميرا مطرحهايي  ه، مثالين نظرياثبات ا
اي  سوژه ، بهزميپنوتيهي  شناخته شدههاي  شي از آزمايكيدر : 1مثال 

ن، يپس از انجام تلق. شود  ميحس  بيه ساعد دست اوكشود   مينيتلق
ف كاز هايي  قسمت  را بهيحال اگر سوزن. شود ي محس  بيدست سوژه ساعد

 اگر سوزن را به يم، احساس درد خواهد داشت ولي سوژه بزنيدست و بازو
 يستم عصبي سكه اينبا توجه به . ندك  نمييم، احساس درديساعد او بزن

را  او درد يف دست و بازوكان دارد كامل سالم است، چگونه امك طور بهسوژه 
 را حس ي قرار دارد، درديه عصبكر شبيه در مسك ساعد ينند، ولكحس 

  حس باشد؟  بيند وكن
ت بدن، بر يريب خوردن و به اشتباه افتادن مديه با فركن است يجواب ا

موضع هاي  رفته، به سلوليت بدن خبر را پذيري، مديواقع غيراثر القاء خبر
ن ياثر تلق. (نندكا گزارش نه درد ركند ك  مين دستور را مخابرهيساعد، ا
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 ن دستور، ساعد دچاري صدور ادنبال بهجه، ي در نت.)شود  مييجداگانه بررس
ف يت با مخابره شرح وظايرين مدي در واقع ايعني. شود  ميي موضعيحس بي

  . ندك  ميتيف مورد نظر، هدايرا در انجام وظاها   آنها، سلول
 يا ه قطعهكشود   مينيه چشمانش بسته است، تلقك يبه فرد: 2مثال

 خ قراريه ك تكيف دست او خواهند گذاشت اما در عمل كگداخته را در  آهن
 كه اينبا توجه به . زند  ميف دست سوژه تاولكه كشود   ميدهند، مشاهده مي

  ف دست سوژه تاول زده است؟كار نبوده است، چرا ك در يآهن داغ
ر بدن در مورد ي مد است، بعد از متقاعد شدني جواب مانند مورد قبل

ت به يرين مديف دست، اك داغ در ي بر قرار گرفتن آهني مبنيخبر جعل
ند و ك  مي را مخابرهينش در مقابل سوختگكه، دستور وايآن ناحهاي  سلول

  .دهند  مينش را بروزكن وايز همينها  ن سلوليا
ف دست او كخ يه ك تكيه كرد ك  مياگر چشمان سوژه باز بود و مشاهده

ر بدن با اطالعات ي مدصورت اينرا در يافتاد ز  نمين اتفاقيشود، ا  ميتهگذاش
  . خورد  نميبيغلط، فر
ن يم به ايده  مي قراريس مثال قبل را مورد بررسك برعيشيآزما: 3مثال

ف دست او خواهند ك در يخيه كه تكشود   مينيه به سوژه تلقكشرح 
ن يه اكشود   مي باعثت بدن و سلوليرين خبر توسط مديرش ايگذاشت، پذ

ف دست كهاي   را به سلوليخ زدگينش در مقابل كت دستور ابراز وايريمد
نش را از خود نشان خواهند كن وايز همينها  ن سلوليجه ايند، در نتكمخابره 

ه در عمل، كهر چند . ف دست ظاهر خواهد شدك در يخ زدگيم يداد و عال
  .اند گذاشتهف دست سوژه ك داغ را در يآهن

  
  
  

 واكنش جسم، بستگي به دستور مدير بدن دارد و نه درگيري بنابراين،
 .فيزيكي كه اتفاق مي افتد

 



 ا���ن، از ����ي د��� 160

 

له اطالعات غلط و صدور دستور يوس ر بدن بهيب خوردن مدينون با فركا 
آهن داغ اي   در عمل، قطعهكه اينخ، با توجه به ينش در مقابل تماس با كوا

ب نشده ي در تماس با آهن داغ، تخرف دست سوژه قرار دارد، چرا سلولكدر 
  است؟
 يه براكدارد اي  فهي بسته به شرح وظمت سلولد گفت، مقاويدر جواب با 

ط ي، نسبت به آن شرايطيز در هر شرايشود و مقاومت آن ن  مينييآن تع
 ي متر2500ه ازعمق ك را يياي مثال، موجودات دريبرا. ف شده استيتعر

ي   درجه250 معادل يحرارتي   درجهاند، رون آوردهيا بيتاليسواحل ا
 ينند؛ در حالك  مي تحملين عمقي را در چنياديار زيشار بسگراد و فيسانت

گر موجودات ندارد و اگر يدهاي   با سلوليفرقها   آنيه ساختمان سلولك
اورند، يرون بي را بيموجودات آبزها  انوسيشتر اقيبتوانند از اعماق بها  بعد

اند تو  مي راييار بااليحرارت و فشار بسها  ه سلول بدن آنكشود   ميمعلوم
  موجود زنده ي برايطيط محيه اگر شراكدهد   مين نشانيند و اكتحمل 

  .ندكتواند حرارت و فشار باال را تحمل   ميف شده باشديتعر
 و با يطوالنهاي  ني با تمريا ه چگونه عدهكدهد   ميش فوق نشانيآزما

هاي  برنامه رييا و تغردن دستورهك و وارد زميپنوتيخود ههاي  وهياستفاده از ش
 آتش راه بروند يه روكشوند   مي، قادرت بدن و سلوليري در بخش مديافزار نرم

 آتش، يد روي شايجاد شود، حتياها   در آني آثار سوختگگونه هيچ كه اينبدون 
خ ير صفر، ي چند درجه زي در دمايا افرادي. ز داشته باشندي نيخ زدگياحساس 

   ...نند وك  سته و در آن اقدام به شناك را ش سطح آبيرو
 يورك، كيستريه شامل فلج هك كيستريههاي  يماريدر ب: 4مثال

 اعضا كه اينضمن ها  يمارين بياست، در ا...  وكيستري هيرك، كيستريه
ر بوده و يدرگها  ن بخشي اما ا،امل سالم هستندك طور بهل دار كر و مشيدرگ

 كيستري هيورك مثال، در يست؛ براي ن قادرن اعضاي ايريگكار ب رب ماريفرد ب
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 دادن عضو فلج عاجز تك فرد از حركيستريند، در فلج هيتواند بب  نميفرد
نون با توجه به كا. ستيدن ني فرد قادر به شنكيستري هيركاست و در 

نترل فرد قرار كار و يسالم هستند؛ پس چرا در اختها   عضونياي   همهكه اين
  ندارند؟

ه ك (كيستريههاي  يماريار بكه گذشته از ساز و كد گفت يدر جواب با
ه ك متقاعد شده ير بدن به نوعي، مد) قرار خواهد گرفتيجداگانه مورد بررس

ه فرد را از ك يهاتين توجردكاده ي پي را به اجرا بگذارد؛ مثالً برايدستورات
 مخابرهدستوري  از نخاع يند، به بخشكش معاف يها تي مسئولي سركي

جه فرد ضمن يدرنت ند وك از آن موضع، به باال گزارش نياميچ پيه هكند ك مي
ا قادر به يدهد و   مي را از دستتكامل، فلج شده و قدرت حرك يتندرست

  .ستيدن نيا شنيدن و يد
ار كنند، ساز و ك  مي ناگوار غشيش آمدن خبري افراد با پيبعض: 5مثال

  غش چگونه است؟
نش كص بخش وايناگوار، اگر طبق تشخاي  ش آمدن حادثهي پدرصورت

ت يري، وخامت اوضاع خارج از تحمل فرد باشد، گزارش آن به مديدفاع روان
 اطالعات هرگونهي  ور عدم مبادلهز دستير بدن نيشود و مد  ميبدن داده

ن پس حالت غش يند و از اك  مي مغز صادري، براي را تا اطالع ثانويخارج
  . ديآ  مي شخص به اجرا دريرو

شوند   ميديه هنگام رفتن به دبستان، ناگهان دچار دل درد شدك يانكودك
 ي زمان رفتن به مدرسه سپركه ايننان از ي شدن زمان و اطميو پس از سپر

   ...شود و  ميخوبها  شده است، دل درد آن
خود را از ي  فهي، شرح وظه سلولكدهد   مي نشانكشواهد و مداري  همه

  .ندك  ميافتي دريگري ديجا
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ا در خارج از آن ي از مغز است و ييا جزي آ؟جا قرار داردكر بدن در يمد
  قرار دارد؟

ز ينها  ست و نورونياز مغز ن ييت جزيرين مديه اكم ييد بگويدر جواب با
نند و در واقع ك  ميافتين بخش دريخود را از اي  فهيدستورات و شرح وظ

 ييز جزينها  ه نورونك را بر عهده دارد ون سلوليلينترل صد تركر بدن، يمد
ل شده يك تشييون انشعاب نامريلين بخش از صد تري اي آناتوم.هاست از آن

 ي فهي شرح وظها، ن انشعابيق ايده و از طريشكها   سلولكت كه به تك
  . شود  ميمخابرهها  آن بهها  سلول
  رد مغز چگونه است؟كف، عملين توصيبا ا
 مي تقسيلكرد مغز را به چند بخش كعمل،ن موضوعي بهتراي بررسيبرا

  :مينك مي
  ار بدنكنترل خودكا بخش ي ونيبخش اتوماس. 1 
 اركخودهاي غير نشكانترل وك. 2 

 يمغزي  حافظه. 3 

 قعشي  و پله لعقي  پلههاي  تي فعاليارسازكآش. 4 

  حواس مختلفي سنسورهاكمك به يافت اطالعات خارجيدر. 5 

 مختلف و ي وجوديالبدهاك حواس به ياطالعات سنسورهاي  مخابره. 6 
 .ها ه از آنافت اطالعات مخابره شديدر

 مختلف به زبان جسم، از يالبدهاك از يافتياطالعات دري  ترجمه. 7 
  .ييايميشهاي  د و ترشحيق توليطر

* * * * *  
* * *  

                                         *  



  
  
 

 



  
  
  
  
  
 

 

  

  فصل سوم
  

 كالبدهاي مختلف وجود انسان

  
ت يبس ،موي ندانست  يك       تافتدل گرچه در اين باديه بسيار ش   موي شكاـف

ت د بتاـف ـال ذره        گرچه ز دلم هزار خـورشـي ه كم ت   آخـر ـب ـاـف   اي  راه ني
  )ابوسعيد ابوالخير (

 يماد غيره در واقع بخشكالبد مختلف است كن هزار ي چندي داراانسان 
 ليكوجود او را تش) د و حس انساني قابل ديانسكفري  خارج از حوزه(

 از يليح داده شد، خيرد مغز به اختصار توضكه درعملك طور همان. دهند مي
 يك پزشي مثال، وقتيبرا.  است سلولكي ما خارج از توان كدرهاي  حوزه

 دارد منظور او يشتريد نجات بيخوب باشد، اماش  هي روحماري اگر ب:ديگو مي
جاد يا آن را ايخوب داشته باشد و ي  هيد روحي چگونه با نورونكي و ؟ستيچ
  ه ساز هم باشد؟يتواند روح  مي)نورون( برق توركنتاك كي اصوالً مگر ؟ندك

   ...وند ك  مي صحبتي از روح جمعيشناس روان يوقت 
شود،   ميه عاشقكست ي نن نورونيه گفته شد، اك طور همان، هرحال به
د، يا نااميدوار باشد يا از آن طرف، امين طرف برود و يه از اكرد يگ  ميميتصم
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چ مدار يازد؛ هس  ميكه جوكست ين نورون نيا نباشد و اي ار باشدكثارگر و فدايا
  ...ست وي ني و طرح شوخك قادر به ساخت جو(Logic)مدار منطق  و فرمان

گر ي ديالبدهاك، خارج از جسم و توسط مختلف انسانهاي  تيتمام فعال
ها   آنيانرژي  هيستم تغذيشوند و س  مييت و رهبريوجود انسان هدا

ها   ساختار آنيند ولك  ميهيرا تغذها  ن بخشيرده و اكمجزا عمل اي  گونه به
 هاي شرفتيست؛ اما با پي انسان نيكيزي فكحواس و دري  در محدوده

ن موضوع به اثبات ير اياخي  چند دهههاي  يس بردارك عكمك و به فناوري
قبل ي  ه تا چند دههكز دارد ي نيگري ديه انسان ابعاد وجودكده است يرس

در  .شدند  مي محسوبي ُخرافيمورد تمسخر قرار داشتند و موضوعات
ار ساده نشان ي بسيالبد مهم در قالبك، ارتباط چند ي بعدكيشماتهاي  لكش

  .رده استكم يمؤلف را در موارد فوق ترسهاي  افتيدرداده شده و 
  

  )يتيريدالبد مك(يالبد ذهنك
توان   ميهك) 27-لكش(ل شده است يكن بخش تشي خود از چنديالبد ذهنك

  :عبارت است ازها  ن بخشيالبد به حساب آورد، اك كيز يرا نها   از آن بخشكيهر 
  يو اطالعات ابدي حافظه و آرش-
 ت حافظهيري مد-

 )يرسازكف(دمان اطالعات يت چيري مد-

  و بدنت سلوليري مد-

ند ك  ميدهي سازمان را يمختلفهاي  ه بخشك است يتيري مديالبد ذهنك
ز، خود يالبته هر بخش ن. ر استيزهاي   شامل بخشيلك طور بهو 

   : عبارت است ازياصلهاي  بخش.  دارديمفصلهاي  رمجموعهيز
    بدن و سلولدهي سازمان -
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  انساناتك ادرادهي نسازما -

  ) اطالعاتي ابديگانيو و بايآرش( اطالعات دهي سازمان -

 
)، كالبد ذهني27-شكل (  

 ير بدن برايه مدكشود   مي باعثيم؛ چه عواملينك  مي مطرحيحال سؤال 
 مثال، يند و براكاشتباه صادر ي  هفيدستور و شرح وظها  ا سلولي و سلول
  شود؟) يل رفتگيتحل (ياركم كا يو ) سرطان (يارك دچار پر يسلول

 ر بدن هدر رفته و تلفي مدي از انرژياديه بخش زكن است ي جواب ا
  :ست ازت عبارت ايري مدي ذهنيل اتالف انرژيدال. شود مي

 به فرد يچ ارتباطيه هك يليت با مسايرين مديش از حد ايبگيري   در-
  .  او ندارندي در زندگيتأثيرنداشته و 

ها  ردن آنك و چند پارچه ي با وحدت جهان هستر شدن ذهن انساني درگ-
. شود  مييتر بيش ي ذهنيه خود باعث صرف انرژك ثرتكض و يجاد تبعيو ا

  :ندك  ميانين موضوع را بي اي به خوبياز مرحوم سهراب سپهراي  سروده
  .ست بايبوتر زك است، يبيوان نجيند، اسب حيگو  ميه چراكدانم   نميمن«
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  ست؟يس نكرك يكس هيچو چرا در قفس 
گر يد شست، جور ديرا باها  مقرمز دارد؟ چشي  م از اللهكگل شبدر چه 

  .د شستيرا باها  د، واژهيد ديبا
  ».د خود باران باشديد خود باد، واژه بايواژه با

، ين انرژي صرف اي محدود است لذا برا انساني ذهنيه انرژك جا آناز 
د يبا »ي ذهنيت انرژيريمد« عنوان تحته كاست اي  از به طرح و برنامهين

  .) جداگانه از مؤلفيتابك.(رديمورد مطالعه قرارگ
رد يگ  مي قراري مورد بررسي ذهنيت انرژيريه در مدك ياز جمله مطالب

 ي مثالذكر بهن مورد يدر ا.  هدر رفته استيذهنهاي  ي انرژيبررس
 وند و صدها نفر از مقابل اك  مي عبورييرو ادهيه از پك يعابر. ميپرداز مي
مشخصات ي   قرار داده و همهين افراد را مورد بررسياي  گذرند، همه مي

  ويمثلِ، خوش جنس (ي مواقع مشخصات دروني در بعضي و حتيظاهر
 يرا از نظر چاقها  آني  رده و همهك يابيرا ارز...)  ويت دروني، شخصيجنس بد

 قضاوت قرار و يمورد بررس...  قد وي و بلنديوتاهك، ييباي و زي، زشتيو الغر
 شخص داشته يبرااي  دهي فاگونه هيچها  يابين ارزي اكه ايندهد بدون  مي

هاي  ي شده و انرژياديار زي بسي ذهنين برآوردها باعث صرف انرژيا. باشد
 و يت ذهن دچار خستگيريمد دهد، پس از آن  ميهدر بهن بخش مهم را يا

   .دگرد  ميلت بدن دچار اختاليريشود و در اداره و مد  مييآشفتگ

  
 يالبد روانك

ه ك است  انساني مهم وجوديالبدهاكگراز ي ديكي، يالبد روانك
 يق را مورد بررسعشي  رده و تبعات پلهك و ظاهر يشف، بررسكاحساسات را 
ز يدهد تا پس از آن مغز ن  مي مغزمربوط به آن را بههاي  اميقرار داده، پ



 ا���ن، از ����ي د��� 168

 

اي  دن صحنهي مثال ديبرا .ار سازدك جسم آشيرا رو الزمهاي  نشكوا
) يالبد ذهنكدر ها  نشيلتر بيف(لتري فكين صحنه از ي ابتدا با عبور ا؛كترسنا

اي  صحنه. شود  مينييتع  آني برايزاني قرار گرفته و ميشدت آن مورد بررس
، يگري شخص ديز است، احتمال دارد برايانگ ار وحشتي بسيسك يراه بك

رده و در ك غش ي موش، خانمكي يا با ظاهر شدن ناگهاني نباشد و كترسنا
.  نشان ندهدينشكن واي چنيگريه خانم دك يحد مرگ بترسد، در حال

هاي  امينش نشان داده و با پك، مغز وايرونيع بي وقايابي، پس از ارزهرحال به
 .دارد ي وامالعمل عكس، بدن را به ييايميش

م و يترس  مييرونيه ما ابتدا با توجه به حوادث بك است ين بدان معنيا
، بدن ما به حالت )نين مورد آدرناليدر ا (ييايميپس از آن با ترشح ش

 تأثير تحتا ابتدا ما يشود و   مي ما ظاهريآن، روهاي  باش درآمده، نشانه آماده
ده و يام به مغز رسي بعد از آن پايم، شده رار گرفته و متأثر قيرونيحوادث ب

م يرده است و پس از آن عالك صادر مرتبط با آن را ييايميام شيز پيمغز ن
 به دو بخش مثبت و) 28-لكش( مطابق يالبد روانك. شود  ميظاهر يافسردگ

  :تر اسي به شرح زكيرد هر كه عملكشود   ميمي تقسيمنف
ند و جذب و دفع ك  ميكشف و درك احساسات مثبت ما را بخش مثبت •

ه با بروز احساسات مثبت، ك ين معنيبه ا.  داردعهده به مثبت را تشعشعات
رده و بخش مثبت كد ي مناسب را تولييايميشهاي  امي طرف پكيمغز از 
احساسات  ند و اگر در برابرك مي  مثبت صادرگر تشعشعيز از طرف ديروان ن

ن حالت يه در اك يسكبه . ندك  ميرد تشعشع مثبت جذبيز قرار بگيمثبت ن
 اصطالح به در حال استفاده از بخش مثبت روان خود است، يعنيقرار دارد، 

تواند تشعشع   مين حالت فقطيه در اك قرار دارد ه در فاز مثبتكم ييگو مي
  .ندكا جذب يرده و ك مثبت صادر
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رده و كشوف ك ما مي را برا انسانيتواند احساسات منف مي يمنفبخش  •
 نه، نفرت، بخل ويك ما ظاهر سازد؛ مانند حالت خشم و يحالت آن را برا

 جسم ي سو مغز پاسخ مناسب را روكي، از يبا بروز احساسات منف ...حسد و
جاد ين بخش به ايگر ايد و از طرف دشو  ميند و جسم مسمومك  ميادهيپ

 ين تشعشع منفيگران را در معرض اي پرداخته و ما خود و دي منفتشعشع
  .مي قرار داري در فاز منفاصطالح به ما يتين موقعيدر چن. ميده  ميقرار

 يمثبت و منف هاي  از بخشيكيتواند از   مي در هر لحظه فقطانسان
بخش ي  چهيه درك ين معنيبه ا( باشد يا در فاز منفيند و فقط كاستفاده 

 قرار داشته ا در فاز مثبتيو )  باز باشديچه منفي دريمثبت بسته و جلو
). مثبت باز استي  چهي بسته و دريمنفي  چهين حالت، دريه در اك(باشد 

 بخش مثبت را يا روي مرتب طور به يچه فرضي دركي كه يناقاً مثل يدق
گر از يه مسدود شود، دك يهر بخش.  راي بخش منفيا رويند و كمسدود 

  . مربوط به آن قسمت محروم خواهد ماندجذب و دفع تشعشع
. ودش  مي متناسب با آن ساطعار و اعمال و رفتار ما، تشعشعك افدنبال به 

م، آن فرد در معرض ينك با محبت نگاه يسكه به ك يدرصورت مثال، يبرا
 با خشم و غضب برخورد يسكه اگربه ك ي در حال،تشعشع مثبت قرار گرفته

 يه بررسك گونه همانرد و يگ  مي قراريشود، آن شخص مورد تشعشع منف
  تشعشعاتيه حتك يطور به قرار گرفته، يخواهد شد، مورد لطمه و صدمات

ا ي و تشعشعات مثبت. ز اثر خواهد گذاشتي در طول عمر فرد ن،يافتيدر
زان و شدت آن ي فرد، در ميكي و نزدي نبوده و دورانك تابع بعد ميمنف

 ي منفي و تشعشعمي قرار داشته باشه ما در فاز مثبتك يهنگام . ندارديتأثير
 مسدود است، قادر به يمنفي  چهيه دركني ادليل بهبه سمت ما فرستاده شود، 

تواند   ميم،ي قرار داشته باشيه در فاز منفك يدرصورت يست ولينفوذ در ما ن
د ياي مثبت به سمت ما بيس اگر تشعشعكند و برعكر يرده و ما را درگكنفوذ 
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ي  چهين حالت دري در اكه اين دليل بهم، يقرار داشته باش يو ما در فاز منف
. م مانديم و از آن محروم خواهيستيمثبت مسدود است ما قادر به جذب آن ن

 ي ماند تا از ورود تشعشعات منفيد در فاز مثبت باقيان باكن، تا حد اميبنابرا
ب يه در آن ضرك وجود دارد ي بخش انسانيالبد روانكدر .  شوديريجلوگ

زان تشعشعات يه هر چقدر مكن صورت يبد. شود  مينيي انسان تعطول عمر
 يافزار نرمه توسط كب ين ضريشتر باشد، ايافت شده بيمثبت صادر شده و در

ش يز افزاينسان نجه طول عمر ايشتر و در نتيرد، بيگ  ميمورد سنجش قرار
 يه حتكه نمودند يتوص) ع(حي مسيسين اساس عيبر ا .ردكدا خواهد يپ

 يه انسان در فاز منفكاي  را لطمهيم، زيز دوست بداريدشمنان خود را ن
  .ندك  ميه تصوركشتر از آن است يار بيند، بسيب مي

ه ك را يبت و منفمثهاي  يه انرژكز وجود دارد ي نيگري ديهاافزار نرم 
 با يانسان در مقابل هر حالت روح. ندك  مييند، بررسك  ميافتي درانسان

 مثال، يبرا. دهد  ميا از دستيرده كه آن را جذب ك است رو روبه ي انرژينوع
م در ينك  ميافتي را درين انرژيشود، ا  ميديف و تمجيه از ما تعرك يزمان

 و ين است احساس گرسنگك رفع شده و ممي احساس خستگيجه حتينت
ه مورد انتقاد و ك يدرصورتس كند؛ و برعكدا ياهش پكز ياز به خواب نين

 ما يحوصله شده و پاها  بي خود را از دست داده،يم، انرژيريسرزنش قرار بگ
س ن موضوع اسايا. دهد  مي نداشته و احساس ضعف به ما دستتك حرياراي

شود تا به سربازان   مين حربه تالشيدهد و با ا  ميليك را تشيجنگ روان
 ي الزم براييتواناها  ه آنك بفهمانند يدشمن با استفاده از اخبار جعل

اهش ك، باعث ي و نظاميستن غرور ملكدن را ندارند و با در هم شيجنگ
  .استه شودكها  آن يجه، از توان رزميزان مقاومت شده و در نتيم

 ما را سنجش يتيت و نارضايزان رضايه مك وجود دارد يگري دافزار نرم
ل دست دوم را ي اتومبكيمثالً اگر ما . ندك  ميافتي دريرده و از آن انرژك
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 يداريمت خرين اصالً به قين ماشيه اكد ي به ما بگويم و دوستينك يداريخر
ن ك مميه شده و حتي تخلي از انرژشدت بهما  صورت اينارزد در   نميشده

 اما اگر در همان حال فرد ،ميفتي بيماريرده و در بستر بكه تب كاست 
 شده واقعاً ارزش يداريمت خرين با قيه ماشكد يده و بگوي به ما رسيگريد

 ي شب تا صبح را از فرط خوشحالكيه كن است كدارد، در آن صورت مم
 ي همان انرژتأثيرن يه اكم، يز نداشته باشي نيده و احساس خستگينخواب

 را » از خوديابيارز« يگري دافزار نرمدر اين مورد  .ح داده شديه توضكاست 
ز نقش ي احساس محبوب بودن و مورد احترام قرار داشتن نلذا. برعهده دارد

  .ندك  ميي بازيمهم
ت ما را در مقابل احساس ثواب و گناه ي، وضعيگري مهم دافزار نرم

 آن جذب و دفع دنبال بهدهد و   ميياز مثبت و منفيرده، به آن امتكنجش س
رده، كف عمل ي بدن ضعيستم دفاعي دفع، سدرصورت. شود  مي انجاميانرژ

ال و يز، امين يگري دافزار نرمدر  .شود  ميشتريبها  يماريان ابتال به بكام
سب كام ماندن، با ك نادرصورترد و يگ مي ر قراي مورد بررس انسانيازهاين

  جذبياب شدن، انرژيامك درصورت و يه انرژي، شروع به تخلياز منفيامت
  .رسد  ميي آن انسان به احساس بهتردنبال بهه كند ك مي

ما را مورد هاي  »ييگرا آرمان«  انساني وجوديهاافزار نرمگر از ي ديكي
 يبرا. ندك  مي دفعيانرژ اي گرفته و يا انرژين بابت، ي قرار داده و از ايبررس

 يت روحيبا وضعها  يتماشاچي  ه همهكفوتبال ي   مسابقهكيمثال، در 
 يخود مشغول تماشاهاي  ونيزي تلويا در پايوم آمده و ي به استاديمشابه

روز يپها  آني  م مورد عالقهيه تك يمسابقه هستند؛ پس از اتمام مسابقه گروه
ه كاي  لومترها بدوند و عدهيكرده و قادرند كافت ي درياديار زي بسيشده، انرژ

 حرف زدن ياراي شده و يانرژي  هيبازنده شده است، تخلها  م مورد نظر آنيت
 و يحوصلگ  بينند و دچارك  ميي احساس خستگشدت بهز ندارند، يرا ن
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در مواقع .  استيژن نوع از انري از ضعف هميه ناشكشوند   مييالفگك
 يطور بهجاد شده ي در فرد، اي خاصي خود، انرژآل ايدههاي  دن به آرمانيرس
 صورت اين غير؛ در» در رفتام يتمام خستگ«شود   مياصطالح گفته ه بهك

ها  ياركدوباره  ل تمامين دليشود؛ به هم  مي چند برابر احساسيخستگ
  . نندك  مييدتراي زيجاد خستگيرده و اك را صرف يتر بيش يانرژ

 يي نهاي مورد بررسي اصلافزار نرم كيوارد شده و دفع شده، در هاي  يانرژ
  سلوليب خستگي ضريعبارت بها ي و ب طول عمريضر آن دنبال بهقرار گرفته، 

 هرچقدر يلك طور بهه ك است گونه اينن سنجش به ياي  نحوه. شود  مينييتع
رده و طول كدا يش پيز افزايب نين ضريباشد، اتر  شيمثبت وارد شده بهاي  يانرژ

ب ين ضري، اي منفيش انرژيشود و با افزا ميتر  شيز بي ن انسانيعيعمر طب
ن، قرار يبنابرا .ابدي  مياهشكز ي انسان نيعيرده، طول عمر طبكدا ياهش پك

  . انسان دارديزان سالمتي در ميي به سزاتأثير، داشتن در فاز مثبت
  

 
  )، كالبد رواني28-كلش(



  173 نآ��;�ه�ي �9$� و/4د ا���

 

  ب طول عمريضر
ن با يشود، سطح نقطه چ  ميمشاهده) 28-لكش(ه در ك چه آنمطابق  

، شروع شده و هر چقدر به بخش مثبت يزان خود در بخش منفيحداقل م
 ب طول عمريضرن مقطع را يند، اك  ميدايش پيم، افزايشو  ميكيزدن

تر  شيه هر چقدر از بخش مثبت، بكدهد   ميمقطع فوق نشان. مينام مي
، يرده و هر چقدر از بخش منفكدا يش پيم، طول عمر افزاينكاستفاده 

ه كدان معناست ن بيند و اك  ميداياهش پكزان آن ياستفاده شود، متر بيش
 . استش طول عمر، قرار داشتن در فاز مثبتي از عوامل مهم در افزايكي

  
 يالبد اخترك

 ):29-لكش(ر بر عهده دارد يمهم را به شرح زي  فهي دو وظيالبد اخترك 

   كيت رشد آناتومي هدا- 
  يبعصهاي  اميت پي هدا- 

گر يدكينار كدر ها  دمان سلوليچي   عبارت است از نحوهكيرشد آناتوم
 دايامل خود ادامه پكي   به مرحلهينيجني  ه متعاقب آن، رشد از مرحلهك

  .ابدي  ميم بدن ادامهي و ترميت باز سازيز فعالين ند و پس از آنك مي
ن معنا ياست، به ا هي ثانويستم عصبيس ، بخشيعصبهاي  اميت پيهدا

ن يق اي ارسال شود؛ از طريه و سلوليه از مغز به ناحك يام عصبيه هر پك
  .شود  مي، مخابرها سلوليه و يز به آن ناحيبخش ن

م و هم زمان، با تلفن و ينك پست يرا به محلاي   بستهكه ايندرست مانند 
ارسال شده ها   آني برايغاميا پيه بسته و كم يم به مقصد اطالع دهيس  بياي

  .است
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ام، يپي  رندهي محموله به مقصد برسد، گكه اين قبل از صورت ايندر 
از . ز مطلع شده استي از نوع محموله نيافت آن شده و حتيدري  آماده

ع بودن سرعت يه به علت سركات است ك حريوستگين بخش پي اياربردهاك
  .نديآ  مينظر بهوسته يات پكه به اعضا، حرصادر شدهاي   فرمانپس خور

 هايي، نيتوان با تمر  ميهكع بدن است ينش سركگر در واياربرد دك 
 نير چنينظ. ردك استفاده يرده و از آن به نحو بهتركتر  ه را فعاليستم ثانويس

ن ي از چنكه اينبدون ها  رد و آنيگ  مي صورتيرزمهاي   در ورزشبرداري بهره
 ه انسانك ي مثال، وقتيبرا. نندك  ميطلع باشند، از آن استفاده مياركساز و 
دهد، در  مي م الزم را گرفته و انجاميند و در مورد آن تصميب  ميرااي  صحنه
 از ي بعضيرزمهاي  ه در ورزشك يدر حال. ه زمان الزم استي ثان3/0حدود 

ر يمثالً در شمش. شود مي ران مقدار اجياز اتر  مكار يبسهايي  ات در زمانكحر
  .رديگ  مير صورتكوتاه و بدون تفكار ي بسي حمله و دفاع، در زماني ژاپنيزن

 ي اجرايبرا هكن اساس است ي بر ايم مربي، تعليرزمهاي   در ورزش
ات ورزش كردن در حركر كدر واقع ف. ندكه حس كند بلكر نكات فكحر
ضا بدن او خود در مقابله با ه اعكآموزد   مي ندارد و هنرجويگاهي جايرزم

ر ك في برايه فرصتكآموزند  مي ها نش الزم را نشان دهند و به آنكضربات، وا
 با مرگ يه مساوي چند صدم ثانير زنيشمش  مثال، دريرا برايردن ندارند؛ زك

 يگير تصميم ي برايچ فرصتي هيزماني  فاصله ني است و در چنيو زندگ
نش الزم را در كه خود واك مغز هستند يدارا مگر اعضا بدن يوجود ندارد ول

  ات نشان بدهند؟كمقابل حر
 هي ثانويستم عصبيس هكن است ي اي فرادرماننظر نقطهن سؤال از يجواب ا

باً يتقر(وتاه كار يبسهاي  تواند در زمان  ميهي اوليستم عصبياز به سيبدون ن
ن است گفته شود كمم. ندكالزم را از عضو در خواست نش كوا) ي آنطور به

پ و يار مانند تاكنترل اعمال خودكه ك ر ناخودآگاهيضم اركخود بخش
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ن موضوع را يد اي بايدهد ول  ميار را انجامكن ير نظر دارد اي را ز...و يرانندگ
دهد و   مير انجاماك خودطور به را ييارهاكن بخش فقط يه اكرد ك يادآوري

 يف شده و مشخصيمحدود و تعري  ه دامنهكرد يگ  مينترل خودكتحت 
محدود ي   دامنهي دارايرزني مانند شمشييارهاكه، ك يداشته باشند در حال

 ه از قبلكوارد شود اي  ن است ضربهكمماي  هيزاو ست و از هريات نكحر
ي  هيلكپ، يمانند تايي ها تياما در فعال. ستي نبيني پيش قابل عنوان هيچ به

ف شده و ي، از قبل تعرار ناخودآگاهكستم خوديس افزار نرم يات آن براكحر
  .  استبيني پيشقابل 
 از يه عضوكشود   مي مشخصين بخش، زمانيل وجود ايگر از دالي ديكي

احساس درد و ها   فرد تا مدتصورت ايندر .  قطع شده باشدبدن انسان
گر جزء بدن يه دك ي قطع شده را خواهد داشت در حاليضاخارش در اع

  .ستندين
شود و   ميگفته Pain Fhantom ين دردي به چنيكدر اصطالح پزش

ن مورد دچار وهم و تصور شده است و ي در اماريه بكشود   ميهين توجيچن
 نيجه، دچار چني؛ در نتهنوز وجود داردها  ه آن بخشكند ك  مياليخ
  .شود ميهايي  نشكوا

ي  ن بخش، دامنهيش از حد با ايار بك، با گسترش و يرزمهاي  در ورزش
 ييند تا جاك  ميداي گسترش پتك، نسبت به حريطي و حس محيسنسور

ت را در كحرترين  كوچكار قادرند با چشم بسته ك ي افراد رزميه بعضك
   .نش مناسب پاسخ دهندكرامون خود با وايپ

 عهده بهات را ك حرFeed Back ه عمل پس خوراني ثانويستم عصبيس
ده يبر دهي برات و گفتار انسانكحري  هيلكن بخش وجود نداشت، يدارد و اگر ا

  . شد  ميكيو روبوت
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  )، كالبد اختري29-كلش(

  انواع مرگ
  :ه عبارت است ازك سه نوع مرگ وجود دارد يدگاه فرادرمانياز د
  مرگ نامحسوس. 1
 يكيزيمرگ ف. 2
 يمرگ قطع. 3
 ي افسردگي منفيانرژي  ه هالهكافتد   مي اتفاقيزمان مرگ نامحسوس -
ارتباط ي  در آن صورت همه). 25-ش(رديگ  مي را فراوجود انساني  همه

فهمد، اما   مي راچيز همه ي معنكه اين انسان قطع شده و او ضمن يمعرفت
 شده و دچار كمتحر ي  مردهكيجاد نشده، فرد مانند ي در او ايزشيچ انگيه

  .شود  ميمرگ نامحسوس
. افتد  مي اتفاقيست قلبيه اكدهد   مي رخي زمانگ فيزيكيمر -

  او جواز دفن صادري فرد، مرده محسوب و برايك از نظر پزشصورت ايندر
 صد كيرا يز.  رخ نداده استي هنوز مرگ قطعيدگاه فرادرمانياما از د. شود مي
  .هنوز زنده هستند...  وي اختر،ي روان،يالبد ذهنك همچنينو ون سلوليليتر
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مرگ . رديم  مييالبد اختركه كوندد يپ  مي به وقوعيوقت  مرگ قطعي-
ن است ك شروع شده و مميست قلبي بعد از ايقي معموالً از دقايالبد اخترك
 زنده يالبد اختركالبد زنده باشد و تا كن يز اي تا چند روز بعد نيه حتك

. ان زنده شدن و برگشت وجود داردكست و امي نياست، هنوز مرگ قطع
ن يبه هم. ردي بميالبد اختركه كافتد   مي اتفاقي زمانين، مرگ قطعيبنابرا

، يكيزي بعد از مرگ فياديا، افراد زير سرتاسر دنخ و ديل در طول تاريدل
ا يگذشته و ها   چند روز از مرگ آنكه اين با وجود يحتاند  شده دوباره زنده
 نظر نقطهن موضوع از ي ا.اند  شدهي ماندن در سردخانه نگهداريبعد از مدت

 هنوز زنده باشد يالبد اختركه ك يدرصورت ي باشد وليد امر محالي، بايكپزش
 شدن يتواند دوباره باعث جار  مي آن شود،كيه موجب تحرك يكهر شو

 كار بهتوقف شروع ها  ات در جسم شود و دوباره قلب پس از مدتي حيروين
امروز موضوع زنده . ندكدا يان پيجرها  رده و خون بدون لخته شدن در رگك

ه كا مطرح است يه در دن مسألكي عنوان بهشدن افراد بعد از صدور جواز دفن 
ن ي به علت تعدد اينند، ولك ارائهاند   آن نتوانستهيز براي نيل علميدل

ه با وضع كن صدور جواز دفن هستند يد نظر در قواني تجددنبال به ها، گزارش
ط ي اجساد در اتاق انتظار دفن، طبق شرايد، از جمله نگهداريمقرارت جد

  .نندكآن را فراهم تر  شينترل بكان ك، اميقانوني  شده فيتعر
 ه بهكالبد است كن يماند و ا  ميزنده يالبد ذهنك ، فقطيپس از مرگ قطع 
  .دهد  ميان ادامهك المياي در دنيزندگ
شود و   مي نام برده»روح« عنوان بهه از آن ك است ي همان بخشيالبد ذهنك
ه با ك فرد است يالبد ذهنكن ي مانند ارتباط با ارواح در واقع همييارهاك يدر ط

ه تمام اطالعات وتجارب فرد با كن قسمت است يدر ا. شود  ميآن ارتباط برقرار
 يلي با نفوذ به سطوح خزميپنوتيه ه درك ثبت و ضبط شده است ياديدقت ز

  .شود مي داي پيق به آن دسترسيعم
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  يناخودآگاه
) 30-لكش( استيافزار نرمهاي  از برنامهاي  ، مجموعه انسانيناخودآگاه 

  : است از جملهياريبسهاي  ه مشتمل بر قسمتك
  )هيت اوليشخص( شده يريز  برنامه»منِ« -
   

  )هيت ثانويشخص(يپذير تيبخش شخص                          

   ي قطعريزي برنامه                           ونيبخش اتوماس            ريپذ برنامه »منِ« 
   ينشك واريزي برنامه                  متفرقههاي  بخش برنامه                                 

  ي شرطريزي برنامه                  )وجدان(يابيبخش ارزش                                 

   يلتري فريزي برنامه                                                                                
   
   ينش دفاع روانكوا): مادر دوم(ا يو   مدافع»منِ« - 
   ژهيبخش دادگاه و:  دادستان»منِ« - 

 
 )، ناخودآگاهي30-كلش(
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   شدهريزي من برنامه 
ه ك مخصوص به خود بوده يافزار نرمي   برنامهي به هنگام تولد داراانسان

منحصر به فرد هاي  يژگين به واسطه داشتن آن ويريشود از سا  ميباعث
ه به ي شبيتيث دو طفل هرگز از نظر شخصين حين از ايز باشد، بنابرايمتما

ن ي در واقع با خود ا.اند هيت اولي شخصكي ي داراكيستند و هر يگر نيدكي
 . آورند  ميايت را به دنيشخص

  
   م بر انسانكاصول حا

  ل به لذتي اصل تما- 
  از دردي اصل دور- 

 )زان عجول بودنيم(زمان ترين  وتاهكجه در ي اصل حصول نت- 

 ت خواسته ي اصل نامحدود- 

 يد گاصل احساس گمش                                                        

  )ر و شريخ(ص ياصل تشخ                      مالكل به ياصل تما -

  از خودياصل آگاه                              ياوكنجك اصل -

 يش خواهياصل ستا                                                                             

  انحصارطلبياصل                  )يفتگيخود ش(ود ل به خي اصل تما-

 ياصل منفعت طلب                                                                             

 ) سازش- ي تدافع-يتهاجم(نش متقابل ك اصل ثبات وا-

   
هاي  نشك وا فعال شده و انسانيگري ديهاافزار نرمگران، يدر مواجه با د

 ها حافظافزار نرمن يدر واقع ا. دهد  ميت خود نشاني در دفاع از محوريگريد
 .  حافظ آن استشدت به ه،ي اولافزار نرمه ك فرد هستند ياصل خود محور
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  هيت ثانويشخص
ه معموالً در ك است يآگاهناخودهاي   از بخشيكيز ي نهيت ثانويشخص 

 ط،ي از محيشود و با الگو بردار  ميريزي ل گرفته و برنامهك شيكودكدوران 
 . ندك  ميداي پيل گرفته و جهت مشخصكه فرد شيت اوليشخص

  
   ونيبخش اتوماس

دهد، پس از مدت   ميام انجيرار و توالك به ته انسانك ياتكحري  هيلك 
) ونياتوماس(اركات خودكبخش حري  ات به حافظهك آن حري الگويزمان

ار، آن ك خودطور به و يرك تفگونه هيچاز به يسپرده شده و از آن پس بدون ن
پ، ي تايري فراگيست در ابتدايپي تاكي مثال يبرا .ارها انجام خواهد شدك

 ياديست و لحظات زرو روبه ياريالت بسكوف با مش حريردن جاكدا ي پيبرا
، ي پس از مدتيند ولك  مي از حروف صرفكي هر يردن شستكدا ي پيبرا

 محل قرار گرفتن حروف را فراگرفته، نحوه و حالت يناخودآگاهي  حافظه
 رطو به خود سپرده و از آن پس يافزار نرمز به برنامه يدست و انگشتان را ن

ردن ك به نگاه يازي نيه حتك يين عمل را انجام خواهد داد، تا جايار اكخود
  .ز ندارديپ را نيبه محل حروف دستگاه تا

  
  متفرقههاي  ريزي برنامه

  ي شرطريزي برنامه .الف
از ..... ) ...آن گاه......اگر( ه يط طبق قضي از شراياري در مقابل بسانسان 

 در قبال يحتگرفته تا  يرفتارهاي   از برنامه، شده استريزي قبل برنامه
ه كشوند   ميريزي  برنامهيكودك مثال، افراد در دوران ي براها يماري از بخيلي

 يستند؛ آن گاه دچار سرماخوردگي باد بايند و جلويايرون بياگر از حمام ب
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س باشد و در يا خيعرق داشته و  ها آن يشانيه پك يدرصورتا ي. خواهند شد
ها  يمارين دسته بي ا...وخواهند گرفت ت ينوزيرند، آنگاه سيمعرض باد قرار بگ

   .مييگو مي ي شرطيافزار نرم يماري، برا
  

   ينشك واريزي برنامه .ب
ط رر توسك مطور به آن دنبال به بوده و يقطعها  ريزي  از برنامهي سركي 

 يفيشود بخور، تو ضع  مي گفتهيكودك مثال، به يبرا. ديآ  ميفرد به اجرا در
را يد بخورد زيه بااند ك ردهك ريزي  برنامهگونه اين را كودكن گفته يرار اكو با ت

. ندكدا يد ادامه پيجا باكه تا كف نشده ي آن تعرييف است اما حد نهايه ضعك
 لو وزن دارد، هنوزيكست يب بزرگ شده و صد و كودكه آن ك  اكنون هم
 شش داشته و ناخودآگاهك به سمت غذا يريناپذ يري سطور بهار و ياخت بي
ه كز در درون او قرار داشته و اوست ي نيگري شخص دكه اينخورد؛ مثل  مي

ه كشده است  مي  افراد گفتهگونه اينم به يقدهاي  در زمان .بلعد  ميغذاها را
ه كوجود دارد ها  آن  درونيه موجودكت شده اس  مي دارند و تصور»جوع«

 يرده و مورد دعواك يارك فرش خراب يه روك يا طفلي. بلعد  ميغذاها را
 افزار نرمن برنامه در ي؛ ايردكار را كن يه چرا اكن خود قرار گرفته يد والديشد

 بوست مزمن است ويه بزرگ شده دچار كنون ك وارد شده و ايناخودآگاه
. آورد  ميعمل  دفع، ممانعت بهيعي او در مقابل عمل طبيافزار نرمي  برنامه

  .مينام مي ينشك وايافزار نرم يماريب راها  يمارين دسته از بيا
  

  )باورها(يلتري فريزي برنامه .پ
 يكودك مثال، در دوران يبرا.  ما وارد شده استي، باورهاافزار نرمن يدر ا 

 و ؛نندك  ميرارك و آن را مرتب ت»باش اقلع«ه كشود   ميگفته به بچه
پس از آن و در . نندك  مي وارد2×2=4 بر يفقط مبناي   برنامهترتيب بدين
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ند، در ك كتواند در  نميل خارج از برنامه عقل و منطق راي، فرد مسايبزرگسال
ن يل است، لذا اكار مشي بسيكيزيل متافي حس مسايسكن ي چنيجه، براينت
ورود ي  ند و اجازهك  ميگر را قفليدهاي   از برنامهياريلتر، ورود بسيف

  .دهد  نمياطالعات خارج از آن محدوده را
ورود اطالعات خارج ي   شده و اجازهريزي برنامه  ماين بخش، باورهايدر ا
  .دهد  نمياز آن را

  
  )ينش دفاع روانكوا (ا مادر دومي و »مدافع «منِ
 ط رايان تطابق با محك بوده، اميناخودآگاههاي  بخشترين   از مهميكي 

. اهدك مي يآنهاي  و اضطرابها  از تنشاي  زان قابل مالحظهيفراهم و به م
، يند و به نوعك  نميتيثراً از منطق تبعكاها  تين حماي اكه اين دليل بهاما 

 همراه بوده و درست مانند يبي خودفريع با نوع در واق،قت استيفرار از حق
 استفاده يه براك ي لذا با همه ضرورت. مادر از فرزند خود استكيهاي  دفاع

  .  خواهد ساخترا متوجه انسانهايي  انياز آن وجود دارد، ضرر و ز
ه ك گونه همانند و ك  مياز فرد دفاعاي   همه جانبهطور به »مدافع من«

ل از جمله حق و عدالت، ي از مساياريادر در دفاع از فرزند خود بس مكي
رد و فقط يگ  نميد، در نظريد و شايه باكرا آن طور ...  وي و نادرستيدرست

 ياريز در بسيشد، من مدافع نياند  ميهكدن فرزند خود از مهليشكرون يبه ب
 يدوستي   موارد جنبهين تدافع در برخيند و اك  مين عملياز موارد چن

ر يدر جهت دفاع از شخص خدمات ز »مدافع من«.ندك  ميدايخرسه را پ خاله
  :دهد  ميرا انجام
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  مدافع» من«      خدمات 

    برگشت        سركوب           با ممانعت از ظهور تمايالت                                        

       انكار           از عوامل ايجاد كننده تمايالت        با فرار       رفع اضطراب          
                                خيال بافي          دادن ظهور تمايالت         با تغيير ماهيت                                             

                               فراموشي                                                        درون فكني               
               ترس                    فرافكني                                                                       

      جبران          دليل تراشي               استتار منبع         »من«   توجيه    

  زيسا العمل          عكس           جابجائي          تمايالت                                               
  سازي  متكامل      همانندسازي                                                                            

    بيماري هاي هيستريك                    جويي          انتقام            
       بيماري تمارضي                                                      

  )به احتمال زياد(    بيماري هاي اتوايميون                                                    
     شب ادراري، عدم كنترل مدفوع                                      
   متفرقه                                        

  

  ژهيدگاه وا داي و »دادستان  منِ«
ستم يساساس  ه برك است يناخودآگاههاي  گر از بخشي ديكي، ژهيدادگاه و 

ف خود عدول يه از شرح وظاك را يند و افرادك  مي، عملي خاصيابيخود ارز
 يل منفي پتانسيد انرژيتولن دادگاه در قبال يا. دهد  مينند، مورد مجازات قرارك
جاد شده توسط فرد، يا...)  وريزي ، دروني از حرص، خود خوري ناشي منفيانرژ(

 راها  يمارين بي ااصطالح بهه كند ك  مييماريوم به تحمل بكمه و محكاو را محا
ح ي، با توجه به توضيدر فرادرمان .نامند مي كيوسوماتكيسا ايو  يتن  روانيماريب

ن دادگاه يوم در اكمدافعات مح. مينام مي يدادگاههاي  يماريب ن دسته راي ا،فوق
 ابق با فلسفه خلقتن دادگاه مطيرا در ايشود ز نمي  مورد قبول واقعوجه هيچ به

ه كامده است ين ني زميه انسان به روكن است ي عمل شده و اعتقاد بر اانسان
هاي  يانرژي  ، مجموعهيل منفيپتانس  يانرژ .ندك يل منفي پتانسيجاد انرژيا
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غم ، ريزي ، درونيمانند حرص خوردن، خودخورهايي  ه براثر حالتك   استيمنف
در ... ست، احساس گناه وك، احساس شيتيو غصه و حزن و اندوه، احساس نارضا

ند، ك  مييل منفيجاد پتانسيه اك يعواملترين   از مهميكي. ديآ  ميوجود بهانسان 
  :شود  ميريه شامل موارد زك است  دو گانهيرفتارها
 

  يتظاهر و وانمود ساز                              
  سازش                              

  تيخارج از ظرف                                بوكسر                  يرفتارها      
  تحمل يدوگانگ                             

                    ....   

  
 

ل داده و به يك ما را تشي از رفتارهايا بخش عمده :ي دوگانگيرفتارها 
ه خارج از كاما هر زمان . ندك  ميكمكط يرامون و محيما در انطباق با پ

 شده و موجب يل منفي پتانسيجاد انرژي باشد منجر به ات انسانيظرف
ق ي از طري منفلي پتانسي به انرژيدگيار رسك. شود  مييتن  روانيماريب

، فرد ين انرژيزان اي آن، با توجه به مدنبال به صورت گرفته و ژهيدادگاه و
ي  ن است بدون داشتن عارضهكه ممكشود   مييماري بيوم به نوعكمح

  .ز توأم باشدي نيجسمي  ه با عارضهكنيا ايند و ك ي او را دچار ناراحتيجسم
دا ي بهتر انطباق پيثر مواقع براك، در ايرونيع بي برخورد با وقا درانسان 

ه مطلوب و دلخواه فرد كشود   مي دوگانهيط، مجبور به برخورديردن با محك
شده و ...  و غم و اندوه ويجه منجر به حرص خوردن، خودخورينبوده و در نت

 ه آن راكود ـش يـ مادـجـيص اـخـ در شيـفـ مني انرژي آن نوعدنبال به
حد   بهي منفين نوع انرژيا زانيه مك يوقت. مينام  مي»يل منفي پتانسيانرژ«

 طور بهمه قرار گرفته و ك مورد محاژهي برسد، فرد از طرف دادگاه وينيمع
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اجرا وم ك محي رويماري بصورت بهم صادره كشود و ح  ميومكجانبه مح كي
 از يبرخ. شود  ميرو روبه يالت جسمانك با مشماري بصورت اينخواهد شد؛ در 

 از آن ي ناشيجاد ناتواني درد و اي ندارند ولي خاصي عارضه بدنها، يمارين بيا
 به كپزش  ندارند،ي مشخصيكيزيفي  ند و چون عارضهك  ميرا، فرد احساس

 يعبارت بها ي بوده و يعصبها  ل آنكه مشكند ك  ميماران اعالميه از بن دستيا
  . مبتال هستندكيوسوماتكيا ساي و ي روان تنيماري به بتر، يتخصص

 ستم خودي شد، بر اساس سركه ذك گونه همان ژهيار دادگاه وكاساس  
مال كه از انجام رسالت ك را يه افرادكتوار شده است  اسي خاصيپاداش ده

ي  رسد بر طبق فلسفه  مينظر بهستم ين سيا. ندك  ميرينند، درگكخود قصور 
 اهداف يبرا هكفهماند   مي استوار است و به انسانيمال انسانكخلقت و 

محنت ، غم و غصه و ي حرص خوردن، خود خوري آمده، نه براوجود به يبزرگ
ل ي پتانسيجاد انرژيل ما در قبال اي از دالكيچ يژه هيدر دادگاه و. دنيشك

 .رديگ  نمي مورد قبول قراريمنف

  
         برخورد با وقايع بيروني                                         رفتار دوگانه       

                             
    حرص خوردن                         تظاهر و وانمود سازي                                   

   خود خوري            درصورت                                 سركوب                          
      درون ريزي                                                       خارج بودن از                         سازش                            

         غم و غصه           ظرفيت فردي                         تحمل                               
      حسرت خوردن                                        .....                                                  

                                                                                  احساس گناه                     
                                                                                          .....         

  
                                   

بيماري روان تني              پتانسيل منفي  انرژي         دادگاه ويژه               صدور حكم   
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  : عبارت است ازژهيع در رابطه با دادگاه ويشاهاي  يماري از بيبرخ
  

  زخم معده                                      يخودخور 
  يقلبهاي  يماريب                               يحرص و نگران 
  گواتر                                      غصه و غم 
  تيولك                       همراه با تضادينگران 
....                                   ....  

   
  يلتر عقليف فيتعر
 يرمنطقي و غيعقالن غير را در مقابل ورود اطالعات، انسانافزار نرمن يا 

ه ذهن است تحت كر بدن را يرد مدكق عملين طريند و از اك  ميمحافظت
اده شدن آن يپ  باعثيواقع غيرورود اطالعات. دده  مي قرارينترل اطالعاتك

لتر يف.  باشدكتواند خطرنا  مي از مواردين در برخيشود و ا  مي انسانيرو
  : دو بخش استي دارايعقل

 قرار دارد و فرد نسبت به چارچوب يه در سطح خودآگاهكبخش آگاه  - 
 و يعقالن. ندكآگاهانه ي  ه از آن استفادهك ندك  ميي داشته و سعيآن آگاه

  باافزار نرمن يف شده است و ايتعراي  گونه به يسك هر ي بودن برايمنطق
  شده و فرد درريزي درست و غلط، به نام منطق برنامههاي  برنامه

  . ندك  ميخود، از آن استفادههاي  و انتخابها  يگير تصميم
 يارادغير طور به  را به ذهن انسانت اطالعايوروده ك بخش ناخودآگاه - 

ند و پس از ك مي  غلط حفظيت را در قبال اطالعات وروديرين مديبسته و ا
 يه فرد در طك ي منطقي و باورهاي عقالنيارهايبا معها  و انطباق آن يبررس
گر يدهاي  ده است، اجازه عبور و ورود به بخشيرسها   خود به آنيزندگ

 .دهد  مي رايناخودآگاه
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د ي شده و بگوي خود عصبانيط زندگيمات محي در مقابل نامالياگر فرد: مثال
ق منظور فرد ي دقطور به  خودآگاه انسانيلتر عقليبخش ف »نميتوانم بب  نميگريد«
ه اوضاع عوض كل است يماند و يخواهد بب  نميط راين شرايه فقط اكداند   ميرا

ن ياما اگر هم. ستي چشم نييناين جمله نابيان ايند و قصد او از بكر ييشده و تغ
  مواجهي ناخودآگاهيلتر عقلي با فجا آن شود، در يلتر ناخودآگاهيگفته وارد بخش ف

 به احتمال اما اگر. شود  نميي تلقيكيزيدن، فيل به نديشود و موضوع ابراز تما مي
 است و يكيزيدن فيه منظور شخص، ندكز متقاعد شود ين بخش ني ايفيار ضعيبس

ند، وارد بخش اراده و اجرا شده و پس از آن يه چشمان او نبكل است يفرد ما
ه ك يحاتيت با توضيرين مديد و ايآ  ميدر  به اجرات بدن و سلوليريتوسط مد

 يوركند، لذا ين پس نبيه فرد از اكدهد  مي شود دستور  مييشرح آن بررس
  . ستيدن نيه با وجود سالم بودن چشم، فرد قادر به دكافتد   مي، اتفاقكيستريه

  

  يلتر ناخودآگاهيف فيتعر
ل است از كه متشك وجود دارد ي در بخش ناخودآگاهيگريلتر ديف 

و .  استي فرديه حاصل زندگك يمنطق غيرايو  يطالعات منطقاي  هيلك
 مشخص و يركفي  جهي شخص به نتها، ه در مورد آنك را ياطالعات همچنين

ن ي ا.اند ردهك ريزي  او برنامهيط و جامعه رويا خانواده، محيده و ي رسينيمع
 دهد و اگر آن اطالعات  مي قراري را بر سر راه اطالعات وروديلتريبخش، ف
 زده و اجازه عبور را پسها  نداشته باشند آنخواني  هملتر ين فيات ايبا محتو

 به بخش اراده و يرد، اطالعات وروديرا بپذها  ه آنك هم يدرصورتدهد و  نمي
  .نديآ  مي قطع به اجرا درطور بهاجرا وارد شده و 

ه ك شده ريزي  برنامهياصخي  گونه بهانسانها ي   همهي ناخودآگاهافزار نرم 
 يزهاي چي خود مقدور و انجام بعضيزها را در ناخودآگاهي چيانجام بعض

لترها هستند ين في ايرونيل بيدر برخورد با مسا. داند  مينكرمميگر را غيد
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ن برنامه يه اك ي مثال، وقتينند؛ براك  مي اطالعات ممانعتيه از ورود برخك
ن يل خارج از اي شده است از قبول مسايريز هيبر اساس فقط عقل ومنطق پا

  .زند  ميده و از قبول آن سر بازي امتناع ورزشدت بهحوزه، 

  
  ف بخش اراده و اجرايتعر
 قرار داد، آن را تأييد را مورد ي اطالعات،يلتر ناخودآگاهي فكه اينپس از  
 مثال اگر يبرا. ديآ  مين بخش به اجرا دريرده و در اكن بخش ارسال يبه ا

لتر ي در في آتش راه برود؛ در مقابل اطالعات ورودي بخواهد روانسان
 مقاومت شده و از عبور آن به بخش اراده و اجرا شدت به يناخودآگاه

 حاضر به پا گذاشتن عنوان هيچ بهجه، فرد يدر نت. ديآ  ميعمل به يريجلوگ
 بي سوخته و آسشدت بهه پا بگذارد ك هم يدرصورت آتش نخواهد شد و يرو

ن يق تلقيلتر از طرين فير برنامه اييار مداوم و تغكن سال ياما با چند. نديب مي
 آتش گام گذاشته و نه تنها يه روك، فرد قادر خواهد شد زميپنوتيو خود ه

 كه اينل يدل. ز داشته باشدي نيخ زدگيه احساس كند بلكاحساس گرما ن
 ينش در مقابل سوختگك وايه براكن است يشود ا  نميبي دچار تخرلولس

 در آن راحتي به سلول صورت ايندر . ندك  نميافتي دريالبد ذهنك از يدستور
 ي متر2500ه موجودات زنده در اعماق ك يطور همانند؛ ك  ميط عمليشرا

ه ساختمان ك ينند در حالك  ميا تحملگراد حرارت ري درجه سانت250حدود 
 يفه براي چون شرح وظيقاً همانند سلول انسان است وليدقها   آنيسلول

ط در حال ي تحت آن شراراحتي بهف شده است، ي تعريطيط محيچنان شرا
  .شوند  نميزي نيبي تخرگونه هيچت هستند و دچاريفعال
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  زميپنوتيف هيتعر
لتر ي و عبور از بخش فر ناخودآگاهي به ضميلتر عقلياز ف) نيتلق(اتعبور اطالع 

 زميپنوتيه به آن هكآورد   ميشي را پيتي به بخش اراده و اجرا، وضعيناخودآگاه
ه اطالعات به ك يدرصورتشود؛  ي مزم گفتهيپنوتيف هيالبته در تعار. نديگو مي

 اطالعات ي فرادرماننظر نقطه از يشود ول  ميزم انجاميپنوتي برسد عمل هيناخودآگاه
ن موضوع يز بگذرد و همي نيناخودآگاههاي  ريزي  برنامهافزار نرمد از يوارد شده با

  .ردكف ين تعرتوا  مي را بر اساس آنيناپذير ني و تلقپذيري نيه تلقكاست 

   
  زميپنوتيج هيف رايتعر

  پنوزيحالت ه               رناخودآگاهيضم             يلتر عقليف            )نيتلق(اطالعات 

  
  ي از نظرفرادرمانزميپنوتيف هيتعر

   پنوزي حالت ه         اراده و اجرا       يناخودآگاههاي  لتر برنامهيف          يلترعقليف       )نيتلق( اطالعات

  
  

   پذيري نيف تلقيتعر
ه ك وجود دارد يافزار نرمي   برنامهيه شرح داده شد در ناخودآگاهك گونه همان 

 ياطالعات در خالل زندگ.  شده استريزي بر اساس اطالعات وارد شده به آن، برنامه
اطالعات و ي   همه.اند ردهك ريزي برنامه  راافزار نرمن ي، ايكودك در دوران خصوص به

با آن اجازه خواني  همشود و پس از   ميلتر انطباق دادهين في با ايورودهاي  برنامه
و ها  مه با برناافزار نرمن ي عبارت است از عدم مقاومت اپذيري نيتلق .ندك  ميدايورود پ

 و بعد از آن، يكودكات دوران تأثير تحته ك ي مثال فرديبرا. ياطالعات ورود
 شده است؛ در ريزي ، برنامهي و منطقي عقالنصورت به او فقط ي ناخودآگاهافزار نرم
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، مقاومت ي و فراذهنيكيزيعقل و منطق، متافي  طهيل خارج از حيمواجه با مسا
 ي از ناخودآگاهين اطالعاتيجه، چنيدر نت. ردي بپذتواند آن را  نمي نشان داده ويمنف
ن ي اي مثالركبا ذ. ديايرده و به بخش اراده وارد شده و به اجرا در بكتواند عبور   نمياو

ه كشود   مينيتلقاي   به سوژهزميپنوتي نمونه در هعنوان بهم، يافكش  ميشتريمورد را ب
 شروع به ي ناخودآگاهيافزار نرمي  شود، اما برنامه ميتر  نين و سنگياو سنگهاي  كپل

بشود، تر  نيفرد سنگهاي  كه پلك ني اي برايلي و دل نمودهن خبريل ايه و تحليتجز
زور يپنوتيجه، هرچقدر هيدر نت. دهد  نمي قرارتأييدن خبر را مورد يرده و اكدا نيپ

شود   مينيه به سوژه تلقك نيا اي.  بودده خواهديفا  بيند،كردن تالش كن ي تلقيبرا
 پذير امكان را يزين چي، چنافزار نرمن ي شدن است اما اكدر حال سبها  ه دستك

 هكدهد   ميهاراي ين برنامه را در ناخودآگاهيشود و اتر  كه دست سبكداند  نمي
شدن آن وجود تر  كان سبكن قرار داشته باشد، اميزمي  جاذبهي   در حوزهيهرچيز

در .  خواهد مانديجه باقينت  بين مورديزور در ايپنوتيههاي  نين، تلقيبنابرا. اردند
ن ي هستند و در مقابل اناپذير نيتلقه كشود   مي در اصطالح گفتهين افراديمورد چن
 بداند و اجازه عبور پذير امكان را يهرچيز ها  آني ناخودآگاهافزار نرمه ك يعده افراد

  .شود  ميگفتهر يپذ ني تلقهد، را بديبه اطالعات ورود
هاي   نخواهد شد و تالشزميپنوتي هيكس هيچ، پذيري نيت تلقيبدون قابل

ن يزم ايپنوتيدر واقع در ه. جه خواهد ماندينت  بين مورديزور در ايپنوتيه
  . زوريپنوتيزم خواهد بود، نه هيپنوتيهي  جهينت ي كننده نييه تعكسوژه است 

   

   افرادبندي متقسي
رده و كتجربه ن را در گذشتهها  ه آنك يدرصورتل يافراد در برخورد با مسا

  با آن برخورديلك نداشته باشند، به دو صورت ي واطالعاتيآگاهها  راجع به آن
  :ردكم ي تقسيلكتوان به دو دسته   ميگر افراد راي ديعبارت بها ينند، ك مي
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  )افراد ساده (يداور پيشافراد بدون                                         
  داناافراد                                                           افرادبندي تقسيم 

  يداور پيشافراد با                                         
  افراد سوپر دانا                                                                                     

  
دانند   نميهك چه آنه نسبت به ك هستند ي افراد:يداور پيشافراد بدون  
ها  آن ي، قضاوت و داوراظهارنظر ندارند و ي و قضاوتيداور پيش گونه هيچ

ه نسبت به آن ك يزي است و چيق و بررسيشات و تحقيمنوط به انجام آزما
اطالع و  عدم رده وكرا به صراحت اعالم اند  ردهك ندارند و قبالً تجربه نيگاهآ

ن ي اهرحال به. نندك مي  اعالميخود را از آن موضوع با شجاعت اخالقي  تجربه
 گونه هيچ نسبت به آن ندارند، يه اطالعاتك يليگروه در برخورد با مسا

نند، ابتدا آن را ك اظهارنظرراجع به آن  ندارند و اگر قرار باشد يداور پيش
 ن دسته افراد محقق ويا. نندك  ميرده و سپس نظر خود را اعالمكش يآزما
  . افراد ساده هستنديعبارت بهنظر و  بي

 خوب معنا نشده باشد و به علت ،يد در زبان فارسي ساده شامفهوم انسان
 يت افراد برداشت خوبيثركا... وح وش و ساده ليم ساده اندي به مفاهيكينزد

ه ك است ي همان معن، منظور از سادهجا اين در ياز آن نداشته باشند، ول
وت كد، ملي نشوسادهان كودكه تا مثل كل فرمودند يدر انج) ع( حي مسيسيع

 از همه ،يت الهينه استفاده از رحمانين دسته در زميا. ديد ديخدا را نخواه
  .هستندتر  موفق
ه به محض برخورد با هر موضوع ك هستند يافراد: يداور پيش با افراد 
 اظهارنظر راجع به آن ي، فوريافك بدون داشتن اطالعات ومعلومات ،يديجد

 مين دسته خود به دو گروه تقسيا. نندك  ميي قضاوت و داورراحتي بهرده و ك
  :شوند مي

Comment [U1

Comment [U2
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 راجع به  داشته ويداور شيع، پيوقاي  ه نسبت به همهك : افراد دانا-
 ه دست ازك را دارند ين آمادگي در انتها اينند ولك  مياظهارنظر چيز همه
ش بگذارند و بخواهند آن را مورد ي برداشته و موضوع را به آزمايداور پيش
ول ك را موييم نهاكنظرانه و محققانه قرار بدهند و صدور ح  بيليه و تحليتجز

  .نندكق خود يبه بعد از تحق
علوم عالم ي  نند همهك  ميه تصورك هستند ي افراد:دانا افراد سوپر - 
ه ك وجود داشته باشد يتيگي  تواند در پهنه  نمييزيدانند و چ  مي رايهست

 يگانيد با باي را باچيز همهها  آن. خارج باشدها  علم و دانش آني  طهيح از
امل كرده و اگر با آن مطابقت كاس يخود قهاي  اطالعات، تجارب و دانسته

ن كداشته باشد، آن گاه موضوع درست است و اگر منطبق نباشد، محال مم
 م، دريدان  ميهك يدر حال.  بتواند وجود داشته باشديزين چيه چنكاست 
طول هاي  دانش انساني  ه اگر همهكزها وجود دارد ي چيلي خيهستي  پهنه

ر توانند آن را حدس بزنند و آن قد  نمييم، حتي هم بگذاريخ را رويتار
 .ندك  نمي تصورش را همه انسانكمطالب وجود دارد 

ر نو و كد هستند و با هر فيجدهاي  دهي پدي ترمزهاها، عرصهي  ن عده در همهيا 
شتر بداند، يه هر چه بكداند   ميي به خوبير واقعكمتف.  دارنديمخالفت جداي  تازه

  :نايس ابن ، به قولشود  ميارترك او آشيشتر و بخش ناآگاهيسؤاالتش ب
  مـ نادانيه همـكم ـدانـه بـك       ش منـد دانـيا رسـا بدانجـت

  :اي و
  ار شتافتيه بسين باديدل گرچه در ا 

  تـافك شي موي بس، ندانستي موكي 
  تـد بتافـيورشـگرچه ز دلم هزار خ 

  ت ـافـيراه ن اي  ال ذرهـمكه ـر بـآخ 
  )ريد ابوالخيابوسع( 
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  )18: بقره(»رجعوني فَهم اليم عمكصم ب« شود  مين افراد گفتهيدر مورد ا
  ».گردند نميشان بري پس ا،ور و الل هستندكر و ك«
ن عده اجتناب يه از اتالف وقت با اكشود   ميشنهادي پ عرفانيايدر دن 

ن مورد ي در ااسم برده شده است، حافظها   از آنيمختلفهاي  شود و با نام
  :ن گفته استيچن

  ي و مستد، اسرار عشقيي نگويبا مدع 
  يرد، از درد خود پرستير بمـخب يـ بتا 

  : ايو 
  يـرار هستـو، اسـوران مگـه مستـب 

  واريا نقش دب، گوان مـث جـيدـح 
   

در دفتر ) ع(حي مسيسي فرار عين دسته را در ماجراي ا و جناب موالنا
  :ديفرما  مي از آنيرده و در قسمتك، احمق خطاب يسوم مثنو

   نـور خواندم شد حسكر و بر كبر        نـه مكان فسون و اسم اعظم را ك 
  افـنه ـ، تا ب د بر خوديخرقه را بدر      افكن بخواندم، شد شيه سنگكبر  
  يت شـ، گش  بخواندميبر سر الش      يت حـ گش ، بر تن مرده بخواندم 
   نشديـانـار و درمـزاران بـصد ه      ه ودـق بـرا بر دل احمـخواندم آن 

  
  :و در خاتمه

   ختي گريسيز، چون عيز احمقان بگر 
  ختيه ركها   خونيصحبت احمق، بس 

  
  :ديفرما  ميگري دييو خالصه در جا

   ي تنبورير زنكش يه پكاست ف يح 
  يورـكا ـ بيـنك هم خانه يوسفيا ي



  
  
  
  
  
 

 

  

  فصل چهارم
  

  هاي مثبت و منفي شبكه
   

   و مستيبا مدعي مگوييد اسرار عشق
  خبـر بميـرد در دردِ خـودپرستـي تا بي

  )حافظ(
     
   

    
  
  
  
  
  

    
  )31-ش(                                                                              

تأثير   حركت انسان به سمت كمال تحت

 و ي مثبت شبكهدو شبكه قرار دارد، 

ي مثبت كليه  شبكه. ي منفي شبكه
زم را در جهت هاي ال اطالعات و آگاهي

رسيدن انسان به كمال در اختيار او قرار 
ي اطالعات  ي منفي كليه دهد و شبكه مي

هايي را كه باعث انحراف انسان  و آگاهي
كند، در  مي شده و او را از مسير كمال دور

 .دهد اختيار انسان قرار مي

 ي مثبت شبكه

 ي منفي شبكه



�<;= �� 195 ه�ي �<;6 و ��

 

 مال فاقد ارزشك به سمت تك حراي،  بازدارندهيروين نيبدون وجود چن  
.  مناسب نبوديارهاك رو و راهي به صرف نيازيگر نيدن به آن، دي رسيرا برايشد؛ ز مي

شش ك يكيدر ه كند يب  ميششكرو و يدر مقابل دو ن همواره خود را پس انسان
  .ان استيمال در جرك ضدييروي نيگريو در د مال جوك و ي و معنويروحان

 

  قانون بازتاب
پندار و گفتار ي  جهيه نتك است ي وجودي بازتابي در هر لحظه، دارايهر انسان 

دا ياس پكن بازتاب به عالم باال انعيا. د باشيا منفيتواند مثبت   ميردار اوست وكو 
 :لّف اهللا نَفساً اِالَّ وسعهاكيال (، ندك  ميه وسع فرد را سنجشكلتر ي فكيرده و از ك

رده و متعاقب كعبور ) 286: بقره-وسع خودي  ف ندارد مگر به اندازهيلك تيكس هيچ
 نيي آن تعي برايا منفيچارچوب عدالت، مثبت  را منطبق بر يآن، بازتاب مناسب

ز آن بازتاب را ينها  هك شب .دهد  مي ارجاعيمثبت و منفهاي  هكند و به شبك مي

 يبرا. )93:نحل( » ...يضل من يشاء و يهدي من يشاء...«نندك  ميادهي فرد پيرو
ه ما كد يفرما  ميخداوند در قرآن، ير در مورد بازتاب منفيزي  هيمثال، طبق آ

ومنْ يعش عنْ ذِكْرِالرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطَاناً «.ميگمار  ميطان را بر فرديخودمان ش
 يطاني غافل شود، بر او شيت الهيرحمان س ازكهر«  .)36:الزخرف(»فَهو لَه قَرِينٌ

اول، ي   بازتاب، در وهلهالعمل عكس ».ق باشديهمراه و رفه با او كم يگمار مي
ا ي مثبت و يدوم، آگاهي  ند و در وهلهك  ميجادي فرد ايد همان بازتاب را برايتشد
 يا گمراهيت و ي آورده و باعث هداوجود به او ي را به نسبت بازتاب شخص برايمنف

بشود تر  سي خسكه اينت احتمال س اسيه خسك ين، انسانيبنابرا .شود  ميشخص
رود آدم   مي انتظاركه اينا يشود و تر  مك خساست او كه ايناست تا تر  شيب يليخ

 ه گفتهك چه آن لذا در قانون بازتاب. تر شود و آدم آگاه، آگاهتر  بدجنس، بدجنس

 يخوب  به)8 :فاطر(» ...نْ يشĤءفَاِنَّ اهللاَ يضِلُّ منْ يشĤء و يهدي م...« شود مي
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گمراهي يا هدايت ب ي ترتها، هك شبكمك به يه بر چه اساسك ديتوان فهم مي
 تيا مشمول هدايشود   ميطان گماردهيشود؛ چگونه بر انسان ش  مي دادهانسان

   .نشان داده شده استها  هكانسان، خدا و شبي  رابطهاي  ل سادهكدر ش. شود مي
 خدا 

   
  
   
   
   

   بازتاب                                       
  
  

   مثبتي  هك شبيلترهايف 
  

  يد حاالت منفيتشد              د حاالت مثبتيتشد                              
  
   

  
    

  
  

  
  
   

  قياس وسعِ فرد

 انسان 

 ي منفي شبكه ي مثبت شبكه

  نباشدالتناقض عد

  نباشدناقض ستارالعيوب

 ناقض كمال نباشد

 نباشد ناقض اختيار

......... 
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  :ي منفيآگاه                                                         : مثبتيآگاه 
  ،يي، خودنمايينما دانش قدرت                           دن به شناخت،ي درجهت رسيآگاه

    به نسبتيسب تفوق و برترك                               بردن به يمال و پك ك فهم و در  
  دن به منافع ويگران، رسيد                                نش ويخلقت و راز آفري  فلسفه  

   ي و منافع شخصيوياهداف دن                                       خوديافتن ارزش وجودي    
  
      ي در جهت منفيآگاه                                                       در جهت مثبتيآگاه   

   :دن به قدرتي رسيچگونگ                                            :مالك كشناخت، فهم و در 
  گرانيقدرت نفوذ در د                                                 ي وحدت جهان هستكدر 

  يرخوانكقدرت ف                                                                انا الحقكدر          
   ندهيدن آيقدرت د                                                             اري جمال كدر         

  يت خوانيقدرت شخص                                                              حضوركدر           
  ........................                                                          خلقتي هدفمندكدر     

            ........................ 

   
مثبت و ي  هكشبي  ارد مشروحه از موكير، راجع به هر يحات زيدر توض 
  :ردكم ي خواهي را بررسيشتري مطالب بيمنف

   
  قض عدالت باشداه نكهايي  يلتر آگاهيف

 شود، در يه موجب نقض عدالت الهكرا هايي  يمثبت، هرگز آگاهي  هكشب
 در مورد سؤاالت يگر آگاهه اكن شبي مثال، ايبرا. دهد  نمي قرارار انسانياخت

ن ي بگذارد نقض عدالت شده است؛ و ايسكار يرده و در اختك را فاش يامتحان
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ن ي توانست مانند چنيپس اگر فرد.  قطع انجام نخواهد دادطور بهار را ك
   يمنفي  هكشب  آن را فقط ازيه آگاهك را انجام دهد، مشخص است ييارهاك

 ين اطالعاتي مسلم چنطور بهمثبت ي  هكند و شبك افتيتوانسته است در
   .دهد  نمي قراريسكار يرا در اخت

  
   باشديوبيقض ستارالعاه نكهايي  يلتر آگاهيف

. پوشاند  ميب همگان راي بوده و عوبيستار العمثبت، خود ي  هكشب 
ب افراد را در يت و معايه اطالعات مربوط به شخصكن است كمم غيرن،يبنابرا
ه كند ك  ميافتيدرهايي  ين آگاهي چني قرار دهد؛ پس اگر فرديسكار ياخت

 را يسكب ين اطالعات عيتواند با ا  ميگران است ويت ديمربوط به شخص
  ين آگاهين ايقي قطع و طور بهند، ي را ببيسكا درون يرده و كار كآش
  . استيمنفي  هكشب از

  )م بذات الصدورياهللا عل اِنَّ(  داردخبرها  ه از ذات انسانكفقط خداوند است 
 طور بهها  ه قضاوت در مورد انسانكل است ين دليبه هم. )119 :عمران آل(

  . و ناقص استي، سطحيانسانهاي  قضاوتي  هيلكمطلق، مختص خداوند است و 
  

   باشدار انسانيقض اختاه نكهايي  يلتر آگاهيف
 شده يمال طراحكدن انسان به ي رسي، بر مبناخلقت انساني  فلسفه 

 انسان اري اختبخشد،  مين هدف را تحققيه اك ي عاملصورت ايناست، در 
پس اگر . ستي متوجه انسان نيتيچ مسئوليار، هيبدون وجود اخت. است
امل ك طور به م خلقتيار انسان مختل و مخدوش شود، نقشه و طرح عظياخت

مختلف، در هاي   از راهيمنفي  هكن، شبيبنابرا. هوده خواهد شديعبث و ب
ه كن است ياها  ن راهي از ايكي. ار انسان استيردن اختكصدد مخدوش 
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ر، تدبر و ك به تفيازيه با استفاده از آن، نكار او بگذارد يرا در اختهايي  يآگاه
 جا آناز .  از دوش او برداشته شوديگير تصميمانتخاب راه نداشته باشد و بار 

 دارد؛ در ي و راحت طلبيل به حفظ منافع شخصي تماشدت بهه انسان نيز ك
را ها  راهي  نار او باشد و به او همهك در يه عاملكل است يار مايجه، بسينت

ند و در ضمن ك را از گردن او ساقط يق و بررسينشان داده و زحمت تحق
ند تا ك  مين رو انسان را وسوسهيز باشد؛ از اين يمنافع شخصكننده  نيتضم
اندازد، يق را از گردن او بير و تحقكه بتواند بار تفك چه آن به ياديل زيتما

ز خدمات ي نيمنفي  هكن راستا شبيدر ا...  وينيب مانند، طالع. ندكدا يپ
 كاراده و عروس  بييند تا بتواند از انسان موجودك  ميارائهرا اي  گسترده

  . ندك ي و خالي بسازد و او را از درون تهيباز شب هميخ
مال را كر ياز مسي مورد نيلكهاي  ييو راهنماها  يمثبت، آگاهي  هكشب 

 و انتخاب راه را در هر لحظه بر يگير تصميمدهد و   مي قرارار انسانيدر اخت
 ؟ز بخردي چچه نا انسكه اين. رده استك، به انسان واگذار يار فردي اختيمبنا

ا همسرش را طالق بدهد ي آ؟ندك ازدواج يسك با چه ؟ را بفروشديزيا چه چي
ه برسر كرا ي ز.را پاسخ نخواهد گفتها  نيمانند اهايي  ي و دو راه؟ا ندهديو 
ل ك متش،يشود و در اصل زندگ  ميشيه انسان آزماكهاست  ين دو راهيهم

؛ ...فش تا انتخاب همسر وكت  جفكي، از انتخاب يت دو راهينها  بياست از
آن گاه نقش ... ه چه بخر و چه بفروش وكند يحال اگر قرار باشد به ما بگو

  ؟ ه خواهد بودانه چين ميانسان در ا
  قرار دارد، بعد زمانيقطب  كه در جهان تك يگر، از ديد ناظري دياز طرف

 ياز اين رو گذشته و آينده وجود نداشته و جهان هستو مكان وجود ندارد، 
 اطالعات  اكنون هم آمده و پايان پذيرفته است، لذا وجود بهدر صفر ثانيه 

موجود ) يقطب جهان تك (جا نزد او   جهان در آني گذشته و حال و آينده
 به انسان تحميل يول  مشخص است، مطابق اين نظريه، سرنوشت انسان. است
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اراده و   وجود دارد، ماحصل اختيار انسان است و انسان، بيچه آننشده و 
  .آيد   نمي به حسابيباز عروسك خيمه شب 

  ) افراد مسخ-يرخوانكف(گران يقدرت نفوذ در د
ه ك است ييرا تنها جاي است زيمقدسي   محدودهي دارام انسانيحر 

) اهللا تيب(خدا ي  ده و وجود انسان، خانهيخداوند از روح خود در آن دم
م را ندارد و ين حري حق تجاوز به اكس هيچشود؛ پس  مي محسوب
  . شدكيد با تقدس و احترام به آن نزديه باكاست اي  محدوده

هاي  م است تا به بهانهين حريستن تقدس اكطان، شيشهاي   از حربهيكي 
 ييبايزهاي  هين عمل، توجيب به اي ترغيبرا. رديمختلف مورد تجاوز قرار بگ

ه ك... وها   به انسانكمكالت اشخاص وكدن مشي فهم:وجود دارد مانند
ن ي به ايابيرده و پس از دست كتجاوز و نفوذ در ديگران  شخص را آماده

گر آن را رها يآن شده و دن آن، افراد جذب يريدن طعم شيقدرت و چش
  .ردكنخواهند 

 ك است و پايالههاي  رامتكاز ها  ن قدرتيه اكشه ين اندين افراد با القاء ايا
نند كا در آن نفوذ يده و يه بتوانند درون افراد را دكباعث شده ها  ر آنيبودن ضم

ه ضمن به خطر كشوند  مي يطاني شي بازكي سرگرم هايي، هين توجيو با چن
دهد و مشغول   ميز به باديرا نها   خود آنيگران، زندگي ديت شخصيتن امنانداخ

  . را به ارمغان نخواهد آورديمالك گونه هيچشان، يه براكشوند   مييارك
  :رديگ  مير صورتيز يطانيشهاي  تين گران، باينفوذ در د 
ن عمل خود به دو ي افراد؛ ا و مسخيشخصي  القاء ارادهي  وذ به منزلهنف. 1

  :رديگ  ميمنظور انجام
  ار كالقاء افي  نفوذ به منزله -
  اعمال ارادهي  نفوذ به منزله -
 اركخواندن افي  نفوذ به منزله. 2
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   تيخواندن شخصي  نفوذ به منزله. 3

  گرانيت ديقدرت خواندن شخص
 بر نفوذ در ي مبن، در صدد تشويق انسانيفكرهاي   از جريانيبسيار

 قطع طور به ي كه هر انسانجا آنو از هاست  ديگران و خواندن شخصيت آن
ي   خاص خود را دارد؛ لذا اين عمل به نتيجهياشكاالت و معايب شخصيت

به ها  از يكديگر و سوق آنها   انسانييشود و فقط باعث جدا  نمي ختمييزيبا
  :ا به قول حافظشود، زير  مي كثرتيسو

   دارديش خرابـان، نقـهر كه آمد به جه
  ند، كه هوشيار كجاستبگويدر خرابات  

وجود ندارد   خواندني براي چيز زيبا و قشنگ در درون انسانكه اينخالصه   
كند، ما هم به   مي كه خداوند با ديد عيب پوش خود به ما نگاهگونه همانو بايد 
  . بماندي معايب ما نيز پوشيده باق، نگاه كنيم تا در مقابلطور همانها  انسان

  
   انا الحق كدر

 است كه خداوند از يشود؛ زيرا تنها مكان   مي اطالق فقط به انساناهللا بيت 
لذا نزديك  )29:سوره حجر - ينَفَخت فيه مِن روح(است روح خود در آن دميده 
 حق يها، بايد با تقدس كامل صورت گيرد و هيچ انسان شدن به حريم انسان

  . را ندارديتجاوز به حريم ديگر
ده و ي رساناالحق كل شود به درين موضوع ناي اكه به دركس كهر  

  .شود  مياهللا تيمحرم و اهل ب
  

  ديار محرم بخشيبه  رمش، ـرّ حـس      ديمحبوب، جمال خود به آدم بخش 
  دي بخشجزء عالمرم، به كسلطان به        الم بودـعي  ـهزانـه درخكر نقد، ـه

  )حافظ( 
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  ي وحدت جهان هستكدر
ذرات ي   همهكه اين و يم بر جهان هستك وحدت حاكدن به دريرس 

 يكيگر قرار دارند؛ يدكي نسبت به ي و ارتباط تنگاتنگيوستگي پكيعالم در 
 پارچه بوده و وحدت كي يدر واقع جهان هست.  است عرفانياياز اهداف دن

ر اجزا يتواند بدون وجود سا  نميييچ جزيه. م استك بر آن حايپارچگكي و
 ن موضوع راي ايگري دنظر نقطه خود از ياي در دناما عارف. وجود داشته باشد

 .نديب  مياري يس روك و عي را تجليند و جهان هستيب مي

  جهان استي  تو، همهي  نهييو آ       يـيال اوـمـ جي هـنـيو آـت 
  )عطار( 

  اري جمال كدر
 ي براي ارزشمندكزان و ماليه مك وجود دارد ي، قانوندر عالم عشق 
  :ن استي بر اين قانون مبنيا.  استيص عاشقيتشخ
  »ندي ببيبيتواند ع  نمي، در جمال معشوقعاشق«
ه ك يزمان. دهد ي من درس را به انساني اي به خوب و مجنونيليداستان ل 

 يليه لكن تصور بوده است ي در ايسك هر،افتادها   بر سر زبانن عشقيداستان ا
رده است، لذا كابان ين آواره دشت و بيه مجنون را چنك باشد ييبارويچه زبايد 

 را به يليدهد ل  ميفه دستوريه خلك جا آن او بودند؛ تا يدن رويهمه خواهان د
ن يه خالق چنك است ين چه جماليه اكند ي ببكي تا او را از نزددربار بخوانند

 يليافه ليدن قيرد از دك را مالقات يليفه ليه خلك ياما زمان.  استيعشق بزرگ
ن ي ا:پس به او گفت. دي ديار معمولي بسيرا در مقابل خود دختريرد زكرت يح
ه تو از ك ي حال دراي، ردهك ابانيدشت و بي  ن آوارهيه مجنون را چنك يهست تو
ه كرد كقت بزرگ را فاش ين حقيفه، اي در جواب خليليل. يستيباتر نين زيريسا

 شده و ين عشق بزرگي آمدن چنوجود بهه باعث كن چشم مجنون است يا
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. ن عشق استيند و خالق ايمرا ببهاي  بيتواند ع  نميهك اوست دگان عاشقيد
 ي طراحتي بهه باشد، هر دو عالم را  مثل چشم مجنون داشتيه چشمك يسك

  . نديتواند بب  نمي را در آنيبيه عكرا يند زك مي
 

  يـيوـان تـكه، ـفي را خليـلـيت لـگف
  ويشان و غيون شد، پرـو مجنـز تـك

  يـستـيزون نـو افـان، تـوبـر خـاز دگ
يــستيش، چون تو مجنون نگفت خام  

  و راـ تيودـر بـگاون، ـنـجـمي  دهـيد
  و راـ تيودـطر بـخ يـ بم،ـالـدو عهر 

  )موالنا( 
در واقع . خواهد  نمي خود رااز معشوق غيررسد و  مي به وحدتعاشق 

ه را به او نشان كهر . كند  نميار خود را طلبياز  غيرشود و  ميعاشق موحد
  .  سمت معشوق خود استبدهند، باز هم نگاه او فقط به

در . شود  ميموحدرسد و   ميوحدت  خود، بهعشقي   از تجربهعاشق 
  : استكن دريدن به همي رسيني از اهداف عشق زميكيواقع 

  ن، غمخواره مشو آخرين و چندكخاموش  
  دـ شد، اماره نخواهد شه عاشقكآن نفس  

   )موالنا( 
   حضوركدر

وصل . زديانگ  ميقابل تصور بر غيري در وجود عاشقانش، وجدشوق وصل 
م؛ يرو مي  اويسو  به»راجعون هيال«ر يه در مسك، ين برهه از زندگياو در ا

پس . تواند تجربه كند  نميتر از آن را باال است كه انسان حضوركهمان در
  .  حضور اوستكدن به دريوصل در جسم، رسي  ت درجهينها
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   خلقتي هدفمندكدر

 يهدفمندي  ه خلقت بر اساس نقشهكن موضوع ي اكدن به دريرس
ز با يهوده از خداوند محال بوده و خلقت نيار عبث و بكصورت گرفته، انجام 

  .رده استكدا ي تحقق پي متعالي هوشمندانه و منظوريطرح

  
 يمثبت و منفي  هكشبهاي  يص آگاهيتشخي  نحوه

هايي   از قدرتياريشود، بس  ميدهي فوق دبندي تقسيمه در ك گونه همان
  آوردنش به دستيكند و برا  مي دنبالشدت بهدل بسته و ها   به آنه انسانك

ي  هك هستند و شبيمنفي  هك شبيي اهدايند، همگك  مييوقت سپرها  سال
را يار اشخاص بگذارد، زيرا در اختها   از آنيكي يه حتكمثبت محال است 

 هرحال به. است... ، اختيار انسان ويوب بودن، عدالت الهيستارالعكننده  نقض
ز يگذارد و نه چ  مينار انسايمال را در اختكهاي  يمثبت فقط آگاهي  هكشب
افت ي، در عرفانيايتجارب در دنترين  نيري از شيكي كبدون ش.  رايگريد

قابل  غيريه خود لذتك ي ناب الهي با آگاهيپرشدن خالء ناآگاه.  استيآگاه
 به ين تشنگي اياما گاه. ندكراب يتواند انسان تشنه را س  ميتوصيف دارد و

شد؛ كسر ب يي را با هر محتوايان دارد او هر جامكه امكاد است ي زيقدر
  .  باشديمنفي  هكن است از شبك، مميين شراب اهداي اكه اينبدون توجه به 

 ي آورد، يا از شبكه  مي به دست كه انساني اطالعات ماورايي كليه 
  .يمنفي  است و يا از شبكه مثبت

رده و راه ك را در جهت كمال هدايت سان مثبت، اني اطالعات شبكه
 اين ياز پيامدها. ندك  مي براي او فراهميرسيدن به وحدت را با جهان هست

 كه در جهت ياطالعات .است... ، آرامش وي درونيهدايت، رسيدن به شاد
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 يخوانتسلط و نفوذ در ديگران و فكر ي ، نحوهي و منافع شخصيخودنماي
، اختيار انسان و ي عدالت الهي  كننده  كه نقضي اطالعاتي ز كليهياست و ن

 يستارالعيوب بودن پروردگار شده و باعث بر هم زدن امنيت خصوص
 مثبت، ي  است و شبكهي منفي ند، از شبكهك ديگران شود و ايجاد كثرت

  .دهد   نمي را در اختيار افراد قراريهرگز چنين اطالعات
، يمنفي   استفاده دانسته و يا ندانسته از اطالعات شبكهياز پيامدها 

 ياندوه، احساس تنهاي و ، غمي، نااميدي، افسردگيرسيدن به اضطراب و ناآرام
 كه ايجاد ترس و وحشت، ياطالعاتي  گذشته از اين موارد، كليه.  است...و

 كند،  در انسان...و يدگ، غم و اندوه و افسريدلهره و اضطراب، يأس و نااميد
  . استيمنفي   قطع از شبكهطور به، يچه در خواب و چه در بيدار

  
  يمنفي  هكصادره از شبهاي  يآگاه                    مثبتي  هكصادره ازشبهاي  يآگاه     

  
   كسبت وسب قدركمربوط به هاي  يآگاه  -         خلقتي  مربوط به فلسفههاي  ي آگاه- 

  گراني نسبت به ديرتر        ب مالكدن به يرسي  نش ونحوهيهدف آفر
   گران ويب ديشف عك جهت ي آگاه-         دن به وحدتيحل تضاد ورسي   نحوه- 

   دراوتــ قضيب برايو ترغها  ت آنيشخص                    مالك كدن به ادرايرسي   نحوه-
   و سوق يورد افراد و قرار گرفتن درفازمنفم                          يست وحدت جهان هكدر -
  ثرتكردن به سمت عالم كدا يپ                                                اناالحقك در-
   دن به قدرت،مانندي جهت رسي آگاه-                                            اري جمال ك در-
  گراني، نفوذ در دينينده بي، آيرخوانكف                 هدفمند بودن خلقت انسانك در-
  ت يت من ومنيتقوهاي  ياه آگ-                                                حضورك در-
   تنهايي،، ترس، اضطراب، يدياحساس ناام -              يت، شاديد، آرامش، امنيجاد امي ا-

 ) و چه در خوابيداريب چه در... ( ويغم، افسردگ                                                                                

 مال و قدرتك
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 انتقال دهد، ي بعديتواند به زندگ  ميه انسانكرا هايي  يآگاهاطالعات و 
 ريزي برنامه .رديگ  مي قراري مورد بررس حلقهه در عرفانك است يبخشترين  مهم

  گفتهكر و سلويس  عرفان به آنيايه در دنكمال كر ي در مستك حريبرا
ه در كم يق اطالع داشته باشيدقطور بهر دارد، تا ي مسيي به شناسايشود، بستگ مي

 در وقت، ييله ضمن صرفه جوين وسيبد از است وي مورد نييزهاير، چه چين مسيا
 در يپس الزم است اطالعات. ده شودي دكاز است، تداريه مورد نك چه آني  همه
 يانك ما در المي بعدي مثال، زندگيم؛ برايداشته باشز ي نيبعدهاي  يزندگي  باره

م در آن واحد در يان را از دست داده و قادرككند و در آن، ما ابعاد م  ميادامه پيدا
با توجه به . م خواهد بودك بر ما حا، فقط بعد زمانجا آنم و در ي حاضر باشييهر جا

م يتوان  ميم،ينك ي و دسته بنديي را شناساانسانهاي  حات فوق، اگر داشتهيتوض
  . اربرد خواهد داشتك ي بعديدر زندگها  ن داشتهي از اكيدام كه كم يص دهيتشخ
ي  هيلك، ها و تخصصها   توانها،  قدرتها،  شامل دانشينيزمهاي  داشته 

ان ك امها، از بوده و بدون وجود آني روزمره مورد ني زندگيه براك است ياطالعات
و ها  دانش نيسب اكشد و حاصل عمر انسان،   مي دشوار انساني برايزندگ

 ي، دانش طراحي حسابداركينك مثال، دانش اقتصاد، فن و تيبرا. اطالعات است
 ي شده در زندگرك از موارد ذكيچ يه... ما وين، رايانه، ساختمان، هواپيماش
 ك منجر به فهم و درين زندگيه در اك يورتدرص ندارند؛ و فقط ياربردك يبعد

. شود  مييهوده تلقي رنج بصورت اين غيرد و مؤثر بوده و دريمال بشوند، مفك
 از يناشهاي  ت داريم تا بلكه با تجربهك شريني زمي بازكيگر، ما در ي ديعبارت به
و ها  بنابراين، قدرت .ميمال برسك مظاهر گوناگون كم به دري، بتوانين بازيا

آورد؛ مانند   مين و ممارست به دستيه انسان بر اثر ورزش، تمركهايي  توان
...  ويشگري، آراي، رانندگيسين نوي مهارت ماش،يك، پرش، اسيقدرت وزنه بردار

 ندارند؛اي   به درد ما نخورده و مورد استفادهي بعديدر زندگها  نيدام از اكچ يه
دن ما به هدف ير خدمت رسه دكن تجارب است ي از ايناشهاي  جهيفقط نت
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م و ينك  مي مثال ما ورزشيبرا. ن جهان استي از آمد و رفت ما به اياصل
م يبتوانتر  جه بهتر و راحتيم و در نتيسالم باش  نشده وماريم تا بيشو  ميقدرتمند

ف آورده و ك  بهيتا نانم يشو  ميتوانمنداي  حرفه در. ميشينديمال بكبه چارچوب 
، ين پاسخيه بدون چنكم ينكدا يمال خود پك ي برايم پاسخينار آن بتوانكدر 

  .هوده خواهد بوديآمد و رفت ما عبث و ب
   ارندك در كد وفليابر و باد و مه و خورش 

  ي و به غفلت نخوريف آرك به يتا تو نان
  )سعدي(

هاي  قدرت  شاملايم، ردهك يرگذا نام ييماورا، اصطالح بهه كرا هايي  داشته 
 كيچ يه هكهستند  ... ويت خواني، شخصينيب ندهي، آيرخوانك مانند فييماورا
ه ك ي نخواهند داشت در حالي بعديدر زندگاي  ن موارد، مورد استفادهياز ا
  .رفته است هدر  از وقت انسانيمتمادهاي   سالها، سب آنك يبرا

ي  هيلكه شامل ك است مالك، دانش ييماورااي ه  از دانشيگريبخش د 
ه ك گونه همان م ويازمند هستينها  مال به آنكر يه در مسكاست هايي  يآگاه
 هكدهد   ميليك را تشانسانهاي   از داشتهي خواهد شد، تنها بخشيبررس

 اتك بخش از ادرافقط آنها  ن داشتهيا.  استي بعديقابل انتقال به زندگ
 كمال مطرح است؛ مانند دركي  طهيه در حكدهد   ميليكانسان را تش

  .... وي جمال الهك وحدت، درك، دراناالحق
 ينيزمهاي   از داشتهكيچ ي مختصر اشاره شد، هطور بهه ك گونه همان 

امل ك مثال، اگر انسان تسلط يبرا. ستي نيبعد ي، قابل انتقال به زندگانسان
 ي داشته باشد، در زندگ...و، رايانه يشناس روان، يبه علم اقتصاد، حسابدار

ها  ن داشتهيا.  هستندياربردك نداشته و فاقد هرنوع ي ارزشگونه هيچ يبعد
 تا ضمن  گرفته شده،كار به ينونك يدر زندگهايي  تي واقععنوان بهفقط 

  .ندكداي دست پيگريق ديبه حقاها  ، انسان با استفاده از آنيگذران زندگ
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 ياربردك ي بعديز در زندگي ني قدرت و مهارت بدنهرگونهن صورت، يهم به
  را بلنديلوگرميكصد  چندي  ه وزنهك ي مثال، شخص وزنه برداريندارد؛ برا

را در ها  ن تواني از اكيچ يهورد پرش دارد، كه چند متر رك ياركا ورزشيند و ك مي
سب ك در خدمت ين زندگيدر اها  ن توانيرد و اي بگكار بهتواند   نميي بعديزندگ

 به تر، يتا بتواند با داشتن تن سالم و عمر طوالناند   او بودهي و تندرستيسالمت
د ز مانني ن انسانييماوراهاي   قدرتهمچنين . ببردي و راز خلقت پيچگونگ
 مورد ي بعديدر زندگ...  واالرض طي، يت خواني و شخصيرخوانك، فينيب طالع

 به علت ي بعدي كند، در زندگاالرض طي مثال اگر انسان يبرا. ندارنداي  استفاده
سر يم هاي ذهني كالبدي   همهي براي است و جابجا شدن آنانك فاقد بعد مكه اين

 از عمر يادين است بخش زكه ممك يخواهد داشت؛ درحال ني ارزشگونه هيچاست، 
گران ير دكنده، خواندن فيدن آيا ديرده باشد و كخود را صرف به دست آوردن آن 

گر يدها  ن قدرتي است و اپذير امكان همه ي براجا آنزها در ين چياي  همه... و
  رايندتر قرار است، انسان تجارب ارزشميرا در آن زندگي نخواهند داشت زيارزش

 قابل انتقال به ينوع قدرت چيه هكم يريگ  ميجهيحات، نتين توضيبا ا. ندكسب ك
  . نيستي بعديزندگ
 است يه تنها بخشك است مالك، دانش ييماوراهاي  گر دانشيبخش د 

  به حسابجا آنند و سواد و داشته ما در ك  ميداي انتقال پي بعديه به زندگك
 وحدت، كاشاره شد؛ درها  ه در باال به آنك است ياتكامل ادراو ش ديآ مي
ق ي كه فقط از طراتكن ادرايمربوط به اهاي  يآگاه...  والحق انا كدر
  .رديگ  مي قرارار انسانيمثبت در اختي  هكشب

ود، در خدمت ش  مي حاصلاعمال انسانگيري  جهيه از نتك يگريبخش د 
 ي براجا ايندر . ح داده شدي توض اكنون همه ك است ياتكدن به ادرايرس

ه كد ينكفرض . ميپرداز  ميي مثالذكر بهاعمال، ي  جهيروشن شدن نت
 يصفر گرفته است؛ زماني  ته، صدها بار نمرهكي از درس دتاكنون يآموز دانش
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 صورت اينرد، در يبگست يبي  ن درس، نمرهي موفق شد از اآموز دانش نيكه ا
س كا برعي خواهد داشت؟ و يتياو اهمي  صفر گذشتههاي  ا نمرهيآ

گرفته است، حاال صفر   ميست از امتحان خوديشه نمره بيه همك يآموز دانش
  گرفته است؟  ميستيشه بيه او همك دارد يتيگر اهميا ديرد؛ آيبگ

 اي دني خود از بازيه او براك اي ان نامهي و پااعمال انساني  جهينتپس  
  .ت است و نه خود اعمالي اهمي دارا،سدينو مي

 مالك او از دانش كزان دري در م انسانيزندگي  جه، ماحصل همهيدر نت
 انسان راهاي  داشتهي  لذا همه. شود  مي اعمال او خالصهيريگ جهيو نت
ه كجه گرفت يرد و نتكمال و قدرت خالصه ك يلكي  توان در دو دسته مي

 دارد و قدرت به گيري پيه ارزش كمال است كن راستا دانش يفقط در ا
ز ي نير است و عمر انسان را بر باد داده، گاهيه باشد، زوال پذكاي  هرگونه

ه ما در خدمت كشود   ميرامات باعثكشود و تحت نام   ميب اويموجب فر
 كرده، آن را خوراكه ي قدرت را به حلوا تشبموالنا. ميري قرار بگيمنفي  هكشب
م تا اصل يزيرده از خوردن آن بپرهكند تا صبر ك  ميهيداند و توص  ميانكودك

  .مال است، از راه برسدك كه دركماجرا 
  رك چون شييه گوك يگر سخن خواه

 ورـخـن حلوا مين از حرص و اكصبر 

  انـكرـي زيها تـشـ م،دـ صبر باش
  انـكودـــك ي آرزو، واـت حلـهس

  ررودـردون بـر آورد، گـه صبـكرـه
   رودتر  ورد، واپسـوا خـلـه حـكرـه

  )موالنا(
 را به كمال برساند و آن  است كه انسانييچيزهاي  كرامات، مجموعه 

 در مسير كمال از ي است؛ يعني الهي  و ادراك توان بالقوهيچيزها، فقط آگاه
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 شود، به چه   ميبلكه سؤال؟  دارديشود كه چه قدرت  نمي پرسيدهيكس
  ؟ نايل شده استيرسيده و به چه دركهايي  يآگاه
  ي بين ف روشنيتعر

د، در مورد يدن به وضوح ديدن و رسي روشن ديعنيي بين  روشن
 ي به چه منظور؟ايم جا آمدهك از كه اينخلقت و ي   و فلسفهيجهان هست

  ؟مينك  مي را دنباليم و چه هدفيرو  ميجاك به ؟ايم آمده
  معرفتك درييردن و تواناكدا يرت پي چشم بصيعني ينيب روشن

ن و يتاب مبكه ك يتتاب جهان هسكت خواندن يدن به قابليافتن و رسي
  .ار خداوند استكات آشيآ

 يزيمثبت است و چي  هك به شبارتباط و اتصالي  جهينتي بين روشن
د يتوان به زور به آن رس  نمي آن را داشت،يهوده ادعايه بتوان بكست ين

  . قابل حصول است و اشراق و شهود و معرفت عرفانيايو در دن

 »ينيروشن ب« را يه منفك به شباتب، تبعات اتصالك از ميدر بعض
گران قرار ي بر دي و اعمال برترييقدرت نماي  لهيخوانند و آن را وس مي

ه در بحث كشوند   ميگرانيد و د خوي برايركداده، موجب انحراف ف
اشاره شده است ها   به آن»يمثبت و منفهاي  هكشب« و »مال و قدرتك«

  .مينك ها مي  به آنيمختصري  ز اشارهي نجا اينو در 
  ،يرخوانكگران باشد؛ مانند فيم مقدس ديه نفوذ در حرك چه آن - 
  ... ومسخ
د؛ مانند قدرت نكوب بودن را نقض يالع ه ستارك چه آن - 
 ...گران ويب و اسرار ديردن عك، برمال يخوان تيشخص

 ... گران وي دند؛ مانند قدرت مسخك را نقض ار انسانيه اختك چه آن - 

  و جادوند؛ مانند طلسمكل ي تحم را به انسانيه حوادثك چه آن - 
 ...و
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  ...وبيني  ند؛ مانند طالعك را نقض يه عدالت الهك چه آن - 

د؛ يآ  ميدست به) ر از خدايغ (»ِمن دونِ اهللا«ار با كق يه از طرك چه آن -
مان ينقض پ( خداوند جاي به...  با روح، جن ويارك گرفتن وهمكمكمانند 

  .)5: فاتحه ()نينستع كايا

 ي الزم برايد آگاهي بايمال و تعالكعالقمندان به ي   همه:هشدار مهم •
 بدانند تا به يخوب را بهها  مال و قدرت را داشته باشند و فرق آنكص يتشخ

   .ار دشوار استي بسيارك از آن، ييه رهاكر نشوند ي اسيمنفي  هكدام شب

  
  ف علميتعر

ن يردن علت و ارتباط بكدا ي پها، تي واقعيررسعلم عبارت است از ب
از ها  تيواقع. ه واقع شده و اتفاق افتاده استك است يزيت چيواقع.  آنياجزا

ش، ثبت و ي، آزمايابي، ردگيري پيه قابل كگذارند   ميجاي به يخود اثرات
توان  مي يابيرا از نظر ردها  تيآثار به جا مانده از واقع. رار هستندكو ت ضبط

  : ردكم ي تقسيلكي  ه سه دستهب
  .  هستنديري قابل ردگانساني  ه با حواس پنجگانهكهايي  تياول واقعي  دسته -
قابل اي  ژهيه فقط با ابزار و لوازم وكها  دهيدوم آن دسته از پدي  دسته -

  .  هستنديثبت و ضبط و بررس
 هنوز يارند ول خود وجود ديه به خودكهايي  تيسوم واقعي  دسته -

  .اند نشده شفك
ها  دهي از پديز، علت بعضيت ني واقعكي علت وقوع ي بررسنظر نقطهاز  

  .گر، نامشخص استي دي معلوم و مشخص است و در مورد بعض انسانيبرا
 علم، يايدر دنها  تي از واقعبرداري بهرهاستفاده و ي  از نظر نحوه 

  ازيانات استفاده از بعضك امباشد، انسانه علت وقوع مشخص ك يدرصورت
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ار ندارد و در يان استفاده را در اختكهنوز ام گري دي بعضيرا داشته و براها  آن
ا از يم؛ ي هسترو روبهز با دو حالت يست ني مشخص نيتيه علت واقعك يتيوضع

 به قادر كه اينا يم و ي داشته باشيم استفاده عمليتوان  ميآن حالت
   .ميستينها   از آنبرداري بهره
ما را يم اصول پرواز هواپيتوان  ميم،ي بزنيم در مورد اول مثالياگر بخواه 

 ن اصل به مايا. رديگ  مي صورت»ياصل برنول«ه بر اساسك مينك يادآوري
شود  ميتر  مكشود، فشار تر  شيال هرگاه سرعت بي سكيان يد، در جريگو مي

ه كن دهه است ي، چندي بدون دانستن علت وقوع اصل برنولانسان. سكو برع
رده است و عدم اطالع ك ي عملبرداري بهرهوپترها ك يماها و هلياز پرواز هواپ

  . او نشده و نخواهد شدي  ده، مانع استفادهين پدي وعلت اياز چگونگ
  
  
   خي در طول تاريمه جوامع علكن مطلب ساده باعث شده يعدم توجه به ا 

  
  

 بر يننگي  هكه لكند ا ردهكاي   جاهالنهيهااظهارنظرنيز  موارد يدر بعض
تر ك فرانسه در قبال دي علميادمك مثال، گزارش آيبرا. مانده است  علمدامن

 در اظهارنظر بودن آن، يادي بر شي مبنزميپنوتيآنتوان مسمر در مورد ه
  .... ويوپاتيم، هويسوزن مقابل طب

 علم در ابتدا ياي دني از دست آوردهاياريه بسكدهد   ميخ نشانيتار 
 و مخالف با دانش روز و در يردنك داشته، باورنيعادي غير امل جنبهك طور به

قبل اگر ي   مثال، تا چند دههيبرا. ز بوده استي ني خرافي از مواقع حتيبعض
 قطع از طور بهشد،   ميميترساي  ن هالهي مقدسيا بريمذهبهاي  يدر نقاش
 يبردار سكع  باكنياما ا. آمد  مي و خرافه به حسابيواقع غير علم،ياينظر دن

برداري عملي قرار  چه را كه واقعيت داشته و بتوانيم مورد بهره آن
شود؛ خواه علت وقوع آن را بدانيم و خواه  بدهيم، علم محسوب مي

ها را نيز بدانيم ولي درصدد  يزالبته ممكن است بعضي چ. ندانيم
 .آزمايش آن نباشيم
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ا اگر گزارش ين دارد و يرنگهاي  رامون خود هالهي په انسانكم يدان  ميانيرلك
 باعث شفا و ديگري بدن دن بريشك با دست يسكخ يه در طول تاركشده 
 اما . نبوده استيقطع مورد قبول جوامع علمطور به آن فرد شده، درمان

هاي   از دانشگاهيكي بدن در يتيپوالري  حوزهي  ه نقشهكن دهه است يچند
. ستن حوزه در سالمت انسان مشخص شده اي اتأثيرشف شده و كا كيآمر

 شد و يرو درمانين اي ي درمانيتيپوالري   آمدن رشتهوجود بهشف سبب كن يا
دن يشكه با دست كدند ي از مردم با چشمان خود دياريا بسيدر سرتاسر دن

  .رديگ  ميبر سر و بدن افراد، درمان صورت
 بر يلي علم، دليايتوسط دناي   شاخهياه و رد شفاظهارنظرجه، يدر نت 

مستند، هاي  قيو تحقها  شي با آزماكه اينست؛ مگر يمردود بودن آن موضوع ن
د ي جديرهاكو تفها  ينوآوري  همه.  رد شده و مردود شناخته شوديموضوع

 رو روبه علم يايمستند دن غيرق نشده وي، تحقي شفاهيهااظهارنظردر ابتدا با 
ثر علما ك ايرعلمي در عصر خود با برخورد غيديوضوع جدهر م. بوده است

، به يت داشتن مورديش و توجه به واقعيق و آزماي تحقجاي بهمواجه شده و 
رده و در مقابل آن كدر علم نداشته است آن را رد اي   سابقهكه اينصرف 
 و ييمنجر به رسواها  يرين موضع گياي  ه بعدها همهاند ك ردهك يريگ جبهه
در مقابل طب گيري   مثال موضعي علم شده است؛ براياي دنيبدنام
 در يه منجر به حدود دو قرن مقاومت در مقابل آن شد ولك يوپاتيهوم
 آن در يياراكامالً شناخته شده و كا ي، امروزه در دنيت با اثبات عملينها
ن رشته ي اگر اهك يده است؛ درحالي به اثبات رسيدرمانهاي  نهي از زميليخ

توانست نقش   ميد امروزيشا، گرفت  مي قراريت جوامع علميمورد حما
هاي  ه البته مقاومتكند ك ي بازيماري و بدر طب و شناخت انسانتري  مهم

   .ر انداخته استي قطع آن را به تأخطور بهصورت گرفته، 
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نو هاي  دهيبا ا در مقابله ي علم، شگرد جالبيايه دنكجالب توجه است 
تا  ر آن شده وكنو، منهاي  دهيه ابتدا در برخورد با اك صورت ايندارد به 
 و يستادگيه بتواند اك ييند و تا جاك  ميجاد مقاومتي آن ايان براكسرحد ام

 قرار گرفت، ينيت عقب نشي در موقعكه اين به محض يند ولك  ميينكارشك
 به كيادمكآي  دست گرفته و جنبهار را به كدهد،   مير موضعييبالفاصله تغ

  .اشف آن بوده استكه انگار خود كند ك  ميدهد و چنان وانمود  ميآن
 يايه در ابتدا از جانب دنك يدر مقابل طب سوزنگيري   مثال، موضعيبرا

 آن ي عملياربردهاكه در مقابل كشد پس از آن   ميي تلقياديعلم، ش
ار را به دست گرفت و كي  دان آمده و سررشتهيه مند، بكنتوانست مقاومت 

 هايي، ترودكه در آن با استفاده از الكرد كجاد ي را اكيترونك اليطب سوزن
  .دهند  ميالزم را انجامدرماني  يارهاك آن يافته و روينقاط مورد نظر را 

ر، در حال تمسخر ياخي  ه تا چند دههكنند ك  مي فراموشيلك طور بهاما 
  خوديو اصالً به رو! دانستند  ميياديو چگونه آن را ش  بودهن رشتهيا

  .داشتندهايي   اظهارنظرچه آني  ه در بارهكآورند  نمي
 »يپنوتراپيه«ي  ه امروزه با استفاده از آن رشتهك زميپنوتيا در مقابل هي

نند؛ ك  ميارائه يزيو اخبار افتخار آمها  گزارش  آنيو برااند   آوردهوجود بهرا 
آنتوان مسمر   از مرحوميبر عذرخواه يمبناي  هياني هرگز درصدد صدور بيول

 و يتئوري  دهنده ارائهل هانمان يتر ساموك علم باعث شد دياي دن.اند نبوده
 گرچه. ندك كا را تري دنيچارگيت و بكن در فقر، فالي نويوپاتي هوميعمل

عمل آمده و پس از نبش  ل بهي تجليار او، از وكت يم بردن به اهيپ پس از
ن مورد ي سپردند و الاقل در اكس او را دوباره به خايوه تمام در پاركقبر، با ش

  !گر چه سود؟يرفتند، اما دي را پذيين رسوايا
   است؟يسانكدوش چه  به  علم،يايع در دنين فجاين اي بار سنگ



�<;= �� 215 ه�ي �<;6 و ��

 

 به علم و ،به نام علم هكست اهايي  دوش آن ت بهي مسلم مسئولطور به
  . ردكرده و خواهند كانت يت خيبشر

  

  تجربه، علم و سؤال 
 مثلث است كي دارد، محصول ك از شناخت، فهم و دره انسانك را چه آن

. دهند  ميليكرا تش) 32-لكش(ن مثلث يسه رأس ا تجربه، علم و سؤاله ك
 وجود داشته و يگريسه، قبل از دن ي از اكيدام كر انسان، ي مسيدر ابتدا

   انسان قرار گرفته است؟برداري بهرهمورد استفاده و 

   
                                                      تجربه
  
   

  انسان 
  

  سؤال                                            علم
  )32-كلش(

 در ه انسانك بوده يزين چيه تجربه، اولكم ي جواب دهين است فوركمم 
بدون  ه ماكن درست است يا. رده وآن را شناخته استكابتدا با آن برخورد 

 تجربه منجر به كي كه اين ياما برا. مي همواره با تجربه برخورد داشته اكش
ستم پردازشگر باشد تا ي سكيد مجهز به ي شود، انسان بايدانش و معلومات

 الزم را انجام داده و سرانجام آن يركفهاي  يسب شده، بازكتواند با تجارب ب
ن يا.  آن گذارديه بتوان نام تجربه را روك برساند يمشخصي  جهيرا به نت

گري ستم پردازشيچ سيعلم دارد و بدون علم ه از بهيستم پردازشگر، خود نيس
  .ندكرا ثبت و ضبط اي  تواند تجربه نمي
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د علم وجود ي از تجارب، بابرداري بهره يه براكم يريگ  ميجهيپس نت 
 يد قبل از آن، مجهوالتيد، باياي بوجود به علم كه اين يداشته باشد؛ اما برا

جاد شده ي اي علم و دانشها، ه با پاسخ به آنك وجود داشته باشند  انسانيبرا
د يپس با.  آمده باشدوجود بهتواند   نمييباشد و بدون برخورد با سؤال، علم

 ها، رده تا با پاسخ به آنك برخورد يدن به علم، با سؤاالتيانسان قبل از رس
ه ك هم وجود ندارد يدر واقع، بدون برخورد با سؤال، جواب. دياي بوجود بهعلم 

  .ل به علم شوديبخواهد تبد
 پاسخ به سؤال يتواند وجود داشته باشد ول  نميپس بدون سؤال هم علم 

 يم به سؤاليتوان  نميم،ي علم دارد و تا علم نداشته باشوجود بهاز يود نهم خ
  .ميپاسخ بده

شود و   نمي او مطرحيز براي نيند، سؤالك برخورد نيزي با چاما تا انسان 
 ه باعث طرح سؤالكدارد   مي واييرهاكه او را به فكع است ين برخورد با وقايا

  .ديآ  نميشيز پي نيافتد، سؤاليردن اتفاق نك شود؛ خالصه تا تجربه مي
 ؛ميخور ميس برك پارادوكين حساب و با توجه به موضوع، به يبا ا 
 آمده وجود به از سه رأس مثلث مورد بحث زودتر كيدام كه كتوان گفت  نمي
 ه در واقع انسانكن است يتوان گفت، ا  ميه در پاسخك يزيتنها چ. است

خاص خود، از همان هاي  تيه با قابلك بوده است يحصر به فردموجود من
هم زمان طور به به هر سه رأس مثلث را يگر، دسترسيدكيابتدا به موازات 

در واقع  نيا. را ارتقاء داده استها  گر آنيدكيرده وهم چنان به موازات كآغاز 
 انن نشي زميت مخلوقات روينها  بيمنحصر به فرد بودن انسان را از دل

  .دهد مي

  
   خلقتيعلم و پاسخ به معما
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 خلقت يتواند جواب معما  مي علميايا دنيآ. مينك  مي مطرحيحال سؤال
  ند؟كرا به ما عرضه 

 محور يه بر مبناكم ينك  ميمي ترسين سؤال، نموداري پاسخ به ايبرا
  .ميده  مي قراريزمان و محور تعداد سؤاالت بشر، آن را مورد بررس

  
  محور تعداد سؤاالت                               تينها  بيبه سمت                         

  
  )33-كلش(

  
شتر ي در ابتدا چند سؤال به انسانكدهد   مينمودار فوق به ما نشان 

هاي  ل به شاخهي هر چقدر جلوتر آمده است، سؤاالت او تبدتدريج بهنداشته و 
 يگريد ديز دوباره منجر به طرح سؤاالت جدينا ه  شده و آن شاخهيعلم

دا يش پي افزايعلمهاي  و با مرور زمان، تعداد سؤاالت و تعداد شاخهاند  شده
  .رده استك

 لكر، تعداد سؤاالت مطرح شده از تعداد سؤاالت ياخي  در چند دهه
ه كاست اي  گونه بهت يبوده است و در حال حاضر وضعتر  شيخ بشر، بيتار

هاي  گر توسط شاخهيسؤال دها   سؤال پاسخ نداده، صدكي به سانهنوز ان
ه آن را كد ي خواهد رسي انسان به مرزيزود شود و به  ميد مطرحي جديعلم

، نسبت تعداد ين مرز بحرانيدر ا. مينك  مييگذار نام »بحران سؤال« مرز

?4ر 
 ز��ن
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شده و تر  شي بداده شده، روز به روزهاي  د مطرح شده به جوابيسؤاالت جد
  :يعبارت بهند؛ ك  ميليت مينها  بيبه سمت

  
  د مطرح شدهيتعداد سؤاالت جد                                

  تينها بي                      
  داده شدههاي  تعداد جواب                         

  
ه علم هرگز قادر نخواهد كد ي خواهد فهمشه انساني همين مرز برايدر ا

سؤاالتم ي  به جواب همه «:دي انسان بگويه روزكاورد يش بي پيتيبود وضع
ه ك يده بودند و با وجوديران فهمي ايعرفاي  ن موضوع را همهيا ».دميرس

اند  ردهك يدي از علم ابراز نااميز بودند، ولي زمان خود نياز علماها   آنيهمگ
ها   را به آني هستيتواند پاسخ معما  نميه علمك  برده بودنديته پكن نيو به ا
  .بدهد

   وـر جـمتكر ـ و راز دهيگو  مي وث مطربيحد 
  ن معما رايمت اكد به حيس نگشود و نگشاكه ك 

  )حافظ( 
  :ديسرا  مين موردي در اا جناب موالناي

  ب و فلسفهــط علم  نجوم واي        م هندسهـعلهاي  ياركخرده 
  ستشين بر هفتم آسمان  هـب ره        استشين دنـيهم ه تعلق با ك

را يند زك  مي دعوتيي ما را به اردو زدن پشت حصار دانا،يسهراب سپهر
برد و راز گل سرخ را با   نمييجاي به ما، راه ييه داناك برده بود ي پيبه خوب

  .ردك ييتوان شناسا  نميها ن محدودهيا
  ، راز گُل سرخييست شناسايار ما نك
  ؛مي در افسون گل سرخ شناور باش،هكن است يد ايار ما شاك
  ؛ميقت بدوي آواز حقيلوفر و قرن، پي نيه، پكن است يد ايار ما شاك
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  .مي، اردو بزنييپشت دانا
ست و را علم از سؤال ايزتر  شي سؤال بيعني، تر بيشه دانش ك جا آناز  

 از ييايخود، به دني  علم گستردهي   به واسطهناي سيسؤال از علم؛ لذا بوعل
داند  نمي يزيه هنوز چكبرد   ميتهكن ني به اين رو پيخورد و از ا  ميسؤال بر

   .شود  مي خوديناداني  و در واقع، متوجه
  ي نادانـمتـا بدانجـا رسيـد دانـش من       كـه بـدانـم كـه هم

  :ايو 
   ار شتافتيه بسين باديدل گر چه در ا 

  افتك شي مويبس ،ستـ نداني موكي 
   بتافت د يورشـه ز دلم هزار خـرچـگ 

  تـافـيـراه ناي  ال ذرهـمكه ــآخر ب 
  )ريد ابوالخيابوسع(

  :ديسرا  مينيز چني نحافظ 
  ل علميقال و قطاق و رواق مدرسه و  

  مـيا هادهـ مه رو ني وساقدر راه جام 
  :ايو 

    يـ مد بهييدفتر دانش ما، جمله بشو 
  دم و در قصد دل دانا بودي دكه فلك 

ارخود، هرگز نخواهد توانست به يبسهاي  گري روشنن، علم با وجود يبنابرا
  بهنساناهاي  ل شود و هر روز نسبت نادانستهي خلقت نايحل معما

  .خواهد شدتر  شيو بتر  شياو بهاي  دانسته

   
  ظمحافي   و قطع اليه كيهانيشعوري  داليل قطع ارتباط با شبكه
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ر يبه شرح ز ي كيهانشعوري  ظ و قطع ارتباط با شبكهمحافي  داليل قطع اليه 
رد تا از بروز يمفاد آن مورد توجه قرار گي  هيد است با دقت نظر الزم، كليام. است

 نيز ي است كه در مواردي الزم به يادآور. آيدعمل به ي جلوگيريمشكالت احتمال
قطع  امكان ،تباط قطع نشودظ و ارمحافي   اليه،كه بنا به صالح ديد شبكه

  :داليل فوق عبارت است از. وجود خواهد داشت ها، يو آگاه ييماوراهاي  دريافت
 جامعه ي روح جمعي از ارتقايجلوگير كه باعث ياعمالي   كليه.الف 

 شود، ي كيهانشعوري   ديگران به سمت شبكهييشده و مانع هدايت و راهنما
  :مانند
 در مورد شبكه، به ياطالعات و آگاهي  ارائه  از و طفره رفتنيخوددار -
 مانند خود شما به كه ايناز ها  مندان و مشتاقان و محروم كردن آن عالقه
  .نندكاستفاده مال كدرجهت ض آن ي شده و از فصلمتشبكه  به يآسان

اي   فرد در رابطهكه اين بر يمبن يعوام فريباطالعات غلط و ي  ارائه -
 يشبكه دسترسهاي  يبه توانمند) مقدسين( خاص يژه و از طرف افراديو

 ي ديگران شده و مانع دسترسياين خود باعث نااميده ك رده استكپيدا 
 باعث نهمچني.  خواهد شديآسان افراد مشتاق به اين بخش از رحمت اله

توانند به شبكه   مييسادگ  بهكه اين بريمبن ،ها  آني از آگاهيريجلوگ
 و  و رسيدن به معرفتياز مسير اصلشود و   ميند،نكپيدا  يدسترس
 روشن ديدن و رسيدن به درك و فهم جهان ي كه به معنايواقعي بين روشن

  .دگردن است، منحرف يهست
  :  مانند،يخالف جهت مصالح انسان استفاده در .ب  
ار كدن به افيشبكه در جهت تحقق بخشهاي  تيتمايل به استفاده از قابل -

 ي، تمايل به دسترسي مانند تجسس و نفوذ در ديگران، فكر خوانيمنف
 يان ماد كه باعث ضرر و زيي اشخاص و استفاده به نحوييات فردخصوص به
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مخالف را به خطر انداخته و ها   آنيت فرديشده و امن  ديگراني برايو معنو
  . باشديبا عدل اله

  . خدمات شبكه به ديگراني  ارائهل شدن در ي قاتبعيض -
   :خالف جهت حرمت شبكه؛ مانند استفاده در .پ
  . نسبت به شبكه...  وي، ناسپاسشك، انكار -
 در اين رابطه كه باعث پوشيده ماندن عظمت و خودهاي  ه يافتكتمانِ -

 ماندن آنان ي همگان شده و باعث ناآگاه باقي براي كيهانشعوري  جالل شبكه
 ييانجام شده، از جاهاي   فعاليتكه اين وانمود كردن به همچنين. خواهد شد

  .صورت گرفته است) ي الهيندهوشم(وحدت و شبكه ي  از حلقه  غيربه
  .سوء استفاده به نام شبكه هرگونه -
 جاي به)  نام مقدسين و معصومينيحت (يدر رأس قرار دادن هر نام -

  ).ني نستعكايااصل (  اوينام خداوند و هوشمند
 هرگونهظ خود، ضمن قطع محافي  ز قطع اليهلذا به محض مطلع شدن ا

  .ان خود برسانيدي به اطالع مربيفعاليت در اين زمينه، مراتب را فور

   
  اصل وحدت راه

 و يكار اين هوشمندي   نحوهيعملي   و مشاهدهي كيهان با شعورييآشنا 
هاي  فعاليت  به آن و انجام از اتصاليناشي  پيش آمدهي  العاده خارقت تحوال

از پيش با اين پديده تر   ما را هر روز بيش، در اين رابطهيمثبت و انسان
رده و به درك وحدت حاكم بر جهان ك آشنا ي الهانگيز شگفتعجيب و 

 را به ي جهان هستياجزاي   كه همهيوحدت. رده استكتر  ، نزديكيهست
 به گوش،  بودن آن راتن واحده ي ندادر هر لحظهيكديگر پيوند داده و 

  :زند  ميفرياد ،بيدار و آگاههاي  جان
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   ن كه نموديو نقش نگار  مياين همه عكس
   افتاد  است، كه در جامييك فروغ رخ ساق 

  )ظحاف( 
 هدايت يانسانهاي   تفكرات و انديشهي كه ما را به فراتر از مرزهايپيام 

 قرار داده و به اين فراز و مرتبه از ي و بينشيفكري  رده و در باالترين مرتبهك
  :هك يك پيكرند، بلي آدم اعضاياست كه نه تنها بن  رسانيدهيآگاه

  ر استك پيكه جان ِ جهان، جمله يك 
  تـ گوهر اسكه يكر چه گويم، كز پي 

 يخود را نه تنها از مرزهاي   وسعت ديد و انديشه،اين نگرش كمكبا   
) اينترناسيونال (ي جهاني و حتي، نژاد)ناسيونال(ي ملاي، ، قبيلهيقوم

ي   خود را معطوف به همه درك و بينشتفكرات،ي  گسترش داده بلكه دامنه
رده و اعتقاد داريم كه ك) Interuniversal -اينتريونيورسال (يجهان هست

 و  همواره در كثرت حاكم بر آن، انساني و هوشمنديبدون درك جهان هست
 به بن بست ختممقابل او هاي  راهي   به سر خواهد برد و همهيسرگشتگ

 يا همان ي اله با شعوري عمليي آشنادنبال بهاين درك عميق  .شود مي
 و ياين هوشمند.  پيش آمده استي مادي حاكم بر جهان هستيهوشمند

و از طريق وحدت راه ) هدف (يما را به وحدت جهان هست) وسيله(شعور 
كند   مي رسيدن به وحدت، ايجابيشرط اساس  .رده استكهدايت ) مسير(

آن، خود در وحدت باشند و ي   كننده عوامل در برگيرنده و تعريفي  كه همه
  يشود در كثرت راه بود و به وحدت رسيد؛ يعن  نمي برد كهيپ توان  ميجا ايناز 

 ؛م آميختن چندين راه مختلف به وحدت برسدتواند با در ه  نميفرد
 و تجزيه و يياجراهاي  انتخاب شده از نظر چارچوبهاي  زيرا ممكن است راه

 ي هدف مشتركها،  آني همگيالزم، با يكديگر در تضاد باشند ولهاي  تحليل
  .را دنبال كنند
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   ايا، بي، بييا، دفع دويار تو است ساقك
  نكگانه يا  تفرقه راي، گانهيفم كدِه به  

  )موالنا( 
 رسيدن به اين وحدت متعدد است و به تعداد نفوسهاي   چند كه راههر 

، يي هر راه به تنهايمختلف وجود داشته باشد ولهاي  تواند راه ها مي انسان
 آن دنبال به، خود كثرت آفريده و راه در كثرت. بايد در وحدت كامل باشد

، عمل رياضت و يي مثال در جاهايبرا. آورد  ميوجود به يو سرگرداناغتشاش 
 و تارك دنيا شدن، مورد استفاده قرارگيري   دادن به جسم، گوشهيسخت
  بزرگ محسوبيي اين كار خطاي كه در مكتب ديگريگيرد در حال مي
 همان وحدت يوحدت كيهان .ن مكتب نيز چنين استيشود كه البته در ا مي
ل شود و خود را با عالم ي به درك اين وحدت نا كه انساني روز است وياله

 ديدن يي شدن و خداييخدا  به مرز، ببينديي و هم سويي در يكتايهست
را ند، فروغ رخ او را دريابد و به جز او ك كه هر كجا رو يزمان. رسيده است

  .نبيند
  نبيند  كه به جز خدا يجاي به يرسد آدم 

  تـيـام آدمـه تا چه حد است مقكبنگر  
  )يسعد( 

  :يو در آن صورت به معنا 
  ، جا نمازم چشمه،ام يك گل سرخ قبله« 

   »… دشت سجاده من، مهرم نور
  )يسهراب سپهر(                                  

  :كدر و به ندينب روي پيش را در ي الهي جز تجليرسيده و چيز 
  )115: بقره( »اهللا  اَيَنما توّلوا فَثَّم وجه« 
  »ديم دي او را خواهيم، روينكه نگاه كجا كبه هر « 
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 ي پين سروده سهراب سپهري ا؛ به عمق معرفت آن دنبال بهه و ل گشتينا
  :هكم يببر

   هاست، يزير اقاقام  بر لب آب، كعبهام  كعبه 
  .رود شهر به شهر  ميرود باغ به باغ،  ميمثل نسيم،ام  كعبه 
  .  باغچه استيحجر االسود من، روشن 

  :مي برس»يگ قبله يب«، به مقام يبودن جهان هست تن واحده كو با در
   مجويكين وطن، قبله در او يت است ا شش جه 

  نكانه يه، در عدم آشـله گـت قبـ اسيـوطن بي 
  )موالنا( 

 

 او را يو در آن زمان متوجه خواهيم شد كه به هر سو نظاره كنيم، تجل
  .ايم  صاحب اثر بردهوجود به يديده و با ديدن تجلياتش در واقع از ديدن اثر، پ

  ور كه خوانيش به مهتابـآن ن          تـاب اسـتروشن بنگر كه آف
  )ي ولاهللا نعمتشاه (

 كه از ي آفتابايم؛  آفتاب بردهوجود به يمهتاب، در حقيقت پي   نظارهبا 
به اي   مستقيم لحظهطور بهتوانيم   نمي كهيخورشيد است؛ همان خورشيد

  . نورش را ندارددن يدهم تحمل اي  ه لحظيرا چشمان ما، برايآن نگاه كنيم ز
* * *  

  
 از تلفيق و ي بر خودداريان، ضمن دعوت به رعايت اصل وحدت راه، مبنيدر پا

درنظر گرفتن و مطالعه  مختلف و هم زمان با يكديگر، بدونهاي  و شيوهها  تركيب راه
رده تا از ك ي خود و ديگران جلوگيرياز سرگشتگها   نكات متضاد آنيو بررس

 شود و فراموش ي كه بارها مشاهده شده است، جلوگيريبعدهاي  يريختگ هم هب
 شعور« با ي عمليي از طريق آشناي، رسيدن به وحدت كيهانيينكنيم كه هدف نها

افراد بايد با در نظر گرفتن اين هدف صورت گيرد و هاي   است و تمام فعاليت»ياله
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 بوده و فقط در ي و عرفانيالزم معنوهاي  اقد ارزشفها  ، اين فعاليتصورت اين غيردر
  .رفت خواهد كار به يينما و خودگيري  ، معركهجهت رشد منيت

  Interuniversalتعريف 
Interuniversalداشته و ) حلقه ( كيهاني به اختصار اشاره به تفكر عرفان

در اين رابطه .  به سطح جهان هستيقاي سطح تفكر انسانعبارت است از ارت
... اي، نژادي، مليتي و هاي قومي، قبيله مايل هستيم بر فراز همه محدوديت

م الهي به درك جهان هستي نايل شويم و عا تفكر كرده و با درك رحمت
توان نقشه و طرح درستي براي مسير  ل، نميدرك ك اعتقاد داريم كه بدون
  .كمال خود ترسيم كرد

   چه داند جزء، راه كــل خـود را        مگر هم كل فرستـد، رهنـمونـم
  ها، زبونم جا در كشـاكـش  كلي، جزءِ خود را        كه ايناي عشق  بِكش

ي  زهجرت مي ي    كه گويي من جـهاـن ار جـهـاـن    را، ستـونمكشم، ـب
  )موالنا(

 

طورعميقي نيازمند فهم كل است و  اي قرار دارد كه به  در نقطه انسان
ها نجات  ي تفكرات خود را از محدوديت براي رسيدن به اين فهم، بايد دايره

ارزش و يا كم ارزش رهانيده و  داده و خود را از در گير كردن با جزييات بي
م خداوند درك كرده تا بتواند عا  رحمتهاي اتصال ل ماجرا را با مدد حلقهاص

بدون چنين دانشي، هرگز .  دسترسي پيدا كنداز اين راه، به دانش كمال
  .منظور آمدن و رفتن خود را نخواهد فهميد انسان مقصود و

  هاي خود ود گردش هرگز نداند آسياب، مقص
   كان ستون قوت ماست، با كسب و كار نانبـا

  زنـد كند، او نيز چرخي مي  آبيش گردان مي
  جنبـد ز جا  حق آب را بسته كند، او هم نمي
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  )موالنا (
 با كل ارتباط برقرار نكند، مانند آسيابي خواهد شد كه  اگر انسان

چرخد، در حالي كه درك اين هدف از  دفي ميداند براي چه ه نمي
  .هاي مهم انسان است رسالت

ها، نشان داده  ها درگيري با جزييات و غرق شدن در آن ي قرن  تجربه
هاي طاليي خود را از دست داده و به دست آويز   فرصتاست كه انسان

 و عقل كل انطباق داده مطمئني نيز نرسيده، زيرا اين اطالعات با دانش كمال
  .نشده است؛ بنابراين، انسان بيهوده به دور خود چرخيده است

يك آسياب شايد نتواند با كل خود .  و آسياب فرق بسيار استبين انسان
ارتباط برقرار بكند و علت چرخش خود را بفهمد ولي انسان موجودي است 

 چه نقشي  برقرار كرده و بفهمد كه در جهان هستيتواند با كل ارتباط كه مي
  .را قرار است بازي كند

هاي خود  اينك وقت آن رسيده كه تجديد نظرهاي اساسي در ديدگاه
چه كه نتوانسته در ارتباط با كل و درعمل براي ما  داشته باشيم و هر آن

طرفانه  اشكاالت خود را بي.  كند را از نو بررسي كنيم و آگاهيايجاد معرفت
مانند يك شاهد عادل، مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار دهيم تا بتوانيم كمال 

، تمركز يعني Interuniversalاز ديدگاه  .را يافته و به درك آن نائل شويم
در حالي كه اين ديدگاه، ... زنداني شدن در يك نقطه، كالم، محدوده و

ي مقابل زنداني شدن را مطرح كرده و رهايي ذهن و گسترش  قطهن
 حاكم بر كند، زيرا درك و فهم هوشمندي ي توانايي آن را دنبال مي محدوده

 و صاحب آن، نياز به ذهني آزاد و توانا دارد، ذهني كه خداوند جهان هستي
ي   بلكه او را متعلق به همه جا و همهها تصور نكند را فقط خداي آسمان

  . ها بداند ها و لحظه زمان
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. هاي معمولي مشكل است  درك خدايي كه در همه جا هست براي ذهن
گردند، هر زمان كه با او كار  ها دنبال خدا مي اي فقط در آسمان بنابراين، عده

  .دارند
و گاهي در جوييم و يا در بيرون، گاهي در نهان   يا او را در درون مي

 او را بايد يك بلتوان خدا را پارچه پارچه كرد  كه نمي آشكار؛ غافل از اين
  .پارچه ديد

  اي مجويش خواهي كه تا بيابي، يك لحظه
  اي مدانش  خواهي كه تا بداني، يك لحظه

  چون در نهانش جويي، دوري از آشكارش
   چون آشكار جويي، محجوبي از نهـانـش

  يرون شدي به برهانچون ز آشكار و پنهان، ب
  خسب در امانش  پاها دراز كن خوش، مي

  )موالنا (
  

گونه كه بايد  ، خدا را همان حلقه در عرفانInteruniversal ديدگاه 
دهد و ذهن فرد را براي چنين شناختي  شناخته شود، مورد بررسي قرار مي

او .  اين تفكر، خدا همه جا حاضر است و عالم محضر اوستدر. كند آماده مي
جايگاه او را   انسانگونه كه در ناخودآگاهي ها نيست، همان فقط خداي آسمان

تر از رگ گردن  اند و او را نزديك ها براي ما حك كرده فقط در آسمان
  ...كنيم و س نميبينيم، حتي او را در كنار خود و در روي زمين هم ح نمي

جايي كه نيازمند است، او را  نانساي مكان هاست؛ اما   خدا متعلق به همه
كند؛ كاري  دهد و در جايي كه احساس نيازي به او نمي مورد خطاب قرار مي

  . هم با او ندارد
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هاي   بازهم او را براي زمانهاست و انسان ي زمان  خدا متعلق به همه
  ....اهد وخو خاصي مي

 برداشت بسيار ناقصي از خداوند دارد و همين باعث كه انسان  خالصه اين
  ....شده كه نتواند پاسخ مناسبي از ارتباط با او داشته باشد و

ي نزديكي  ها، موضوع شناخت و نحوه ي انسان ي فكري مشترك همه  پايه
ها،  ي انسان در بين همهبه خداوند است و خدا يك تعريف بيشتر ندارد كه 

  .مشترك است
  راه تو به هر روش كه پويند ، خـوش اسـت

   تو به هر جهت كه جويند، خوش است وصل
  روي تو به هر ديده كه بينـنـد، نـكـوسـت

   نام تو به هر زبان كه گـوينـد، خوش اسـت
  )شيخ ابوسعيد ابوالخير (

   
                                                                  با آرزوي توفيق الهي      

                                                                          محمدعلي طاهري
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