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  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به همه همراهان عرفان كيهاني  غييرات دروس دوره دو عرفان حلقهجزوه حاضر، شامل آخرين ت
  .) (اين شماره نسخه ها به دليل احتمال اشكاالتي در متن و تصحيح آنها مي باشد)15/6/90 -5.1 (نسخه تقديم مي گردد.

  

  
  دوره ی دوم

  
  

  نظری(تئوری):مقدمه ی عرفان و خود شناسی                           
  

  ھم فازی کيھانی                             مباحث دوره
  

  اسکن دو گانگی           عملی                           
  

  ھم فازی کالبدی                                             
  
  
  
  

  آهنگي= يك سويي هم فازي = يكتايي= هم
 زير ذره بين گذاردن رفتارهاي دو گانه اسكن دو گانگي=

 

  در عرفان كيهاني است  ساخته شدهواژه اي       فاز هم +ه ي هم فازي يك واژه ي قراردادي است  متشكل از ژوا
  به معناي همتايي ،همسويي ،هماهنگي ، هارموني ، يك سويي و يكتايي 

  هم سو شدن با جهان هستي   هماهنگ شدن : هم فاز شدن 
  ما اعتقاد داريم جهان هستي يك موجود عظيم زنده است  و هدفمند خلق شده است  
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 جهان هستي به دليل اينكه 

 حافظه ي فيزيكي و شعوري)( حافظه دارد - الف 

 و ... : به شكل نور و صداكيهانيفيزيكي حافظه ي  -1

  ي ثبت و ضبط مي شوندتمام وقايع و اتفاقات هستي به شكل نور در هست
سال نوري از كره ي زمين باشد و به زمين نگاه كند وقايع  2000در فاصله ي  ناظريبه عنوان مثال اگر 

ليون يسال پيش زمين را مي بيند. بسياري از ستارگاني كه در آسمان مي بينيم شايد م 2000و اتفاقات 
  ا رسيده است و ما آنها را مي بينيم.تازه به مها سال پيش از بين رفته باشند اما نور آنها 

همچنين ثابت شده است كه تمام اجسام جامد صداهاي اطراف خود را ضبط مي كند و روزي امواج 
  صوتي را از دل اجسام جامد مي توان بيرون كشيد.

: هر شعوري كه در هستي ساطع مي شود نيز هرگز از بين نمي رود و در هستي  حافظه شعوري كيهاني -2
  ثبت مي گردد كه در دوره هاي بعد با آن آشنا خواهيم شد.ضبط و 

 آشنا مي شويم)           آينده روح دارد ( با روح هستي در  -ب 

 آشنا مي شويم)  نيز در دوره هاي آيندهذهن دارد (با ذهن هستي   - ج 

  ( شعور كيهاني يا هوشمندي كه در ترم يك با مفهوم آن آشنا شديم) شعور دارد -د 
طي  ارموجود عظيم زنده  كامال هدفمند خلق شده است و كامال هدفمند مسيري جهان هستي كامال زنده است و اين اين بربنا

  .مي كند
. مي توان اين رابطه را همانند رابطه يك سلول از چقدر با كل خود در ارتباط هستيم  ،هستي هدفمند جزئي ازما به عنوان يك 

. براي آنكه كل اين وجود زنده بتواند مسير خود را مي باشيمد سلولي از پيكره عظيم هستي يك وجود زنده دانست. ما همانن
  آيا هماهنگي ما با اين كل الزم است يا خير؟طي كند، 

  م ؟هستيهمراهيم ؟ چقدر با هستي همفاز آشنا و چقدر با كل خود هماهنگيم ؟ چقدر با هدف هستي 
مورد اهداف و آرمان هاي من آگاه نيست، آگاه نيست كه كل وجود چه مسيري را طي به عنوان مثال: يك سلول از بدن من در 

مي كند اما بدون آنكه بداند مي تواند به كل وجود در جهت رسيدن به اين اهداف كمك كرده و يا او را از رسيدن به اهدافش 
پر كار و يا كم كار شود، تكثير شود و سرطاني  من مي تواند با كل خود هماهنگ، همسو و همفاز نبوده تيروئيدباز دارد. سلول 

ند با اين عدم هماهنگي و عدم همفازي اتوشود و يا كم كار شود و باعث تحليل رفتن عضوي از بدن گردد. اين سلول حتي مي 
  كل وجود را نابود كند.

خود نيز ه سوي اين هدف ياري كنيم و نيل ب همفاز باشيم مي توانيم كل پيكره هستي را در رسيدن وهستي ما نيز اگر با پيكره 
(كه  همچنين با عدم هماهنگي و هم فازي خود مي توانيم به كل اين پيكره آسيب هايي را وارد كنيمدر اين كمال سهيم باشيم. 

  البته در آن زمان هستي با ما به مقابله بر ميخيزد و مسير خود را پيش مي رود)
  مگر هم كل فرستد رهنمونم  چه داند جزء راه كل خود را          

  بكش اي عشق كلي جزء خود را       كه اينجا در كشاكش ها زبونم
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به عنوان يك نوازنده  ام ،ستافرض كنيم كه در حال نواختن يك سمفوني  سمفونيك بزرگاگر جهان هستي را يك اركستر
م و با ساز خود آهنگ ديگري را يماهنگ نباشاگر با اين اركستر بزرگ ه امام به نواختن اين سمفوني كمك كنم، يمي توان
  .مي كندتمام اركستر را خراب ما كار حاصل دسترنج  ،ميبنواز

براي مثال هزاران سال زمان الزم است تا يك جنگل طبيعي بوجود بيايد و تمام عوامل طبيعي در اين راه تالش مي كنند تا 
در عرض چند روز تماما آن را نابود مي كند براي احداث يك جاده و خاكي حاصل خيز گردد، درختان رشد كنند و ... و انسان 

  ...  
اين به اين معنيست كه ما با هستي همفاز و هماهنگ نيستيم و كامال خالف هدف آن حركت مي كنيم و حاصل دسترنج هزاران 

  سال هستي را در عرض چند روز نابود مي كنيم
  خود او نيز غرق مي گردد.مي گردد و  كشتي خ كند باعث غرق شدن كلكسي كه در يك كشتي با ميخ كف كشتي را سورا

  خود را نابود خواهيم كرد.ما با آسيب زدن به هستي 
جهان هستي نيز از خودش در مقابل ما دفاع مي كند و نمي گذارد ما نابودش كنيم، مثل بدني كه با يك سلول سرطاني مبارزه 

  مي كند وآن را از بين مي برد. 
  شويم؟ چه كنيم كه با هستي همفازو اما 

اقوام اوپانيشاد در سالها قبل به منظور ايجاد اين هم فازي از مانترا استفاده مي كردند. مانترا واژه هاي نامفهومي ست كه  
د كه گفته شآشنا خواهيم شد)  8معتقد بودند با تكرار آن با هستي همفاز و هماهنگ مي شوند ( با ريشه اصلي مانترا در دوره 

هر فرد داراي فركانس وجودي مخصوص به خود است بنابراين مانترا هر فرد بايد منحصر به فرد باشد. اما مانترا در دهه اخير 
چه كسي مي تواند اين مانترا  پيدا كرد و شخصي به عنوان استاد تشخيص ميداد كه مانتراي هر نفر چيست. وليتجاري جنبه 

ميالدي در آمريكا  80در دهه ا چه كسي مي تواند از فركانس وجودي افراد آگاه گردد؟ منحصر به فرد را تشخيص دهد و ي
طرفداران مانترا، همه روي يك پالكارد مانتراي خود را نوشتند و در يك تجمع اين پالكارد را باال بردند. معلوم شد كه 

  سي نگو و اين مانتراي توستاستادانشان چند كلمه مشخص را به همه گفته بودند و نيز مي گفتند كه به ك
اقوامي هستند كه جلوي پاي خود را با يك جارو مرتب تميز مي كنند كه مبادا حشره اي زير پايشان باشد، اما نكته هند در 

اصلي اين جاست كه آيا اين كار صرفا به شكل عادت در آمده است يا اين دسته افراد به درك اين موضوع رسيده اند كه بايد 
  كره هستي هماهنگ باشند. با كل پي

  بحث ما بحث عملكرد نيست بلكه بحث ديدگاه و نگاه است.
  ...نگاه عاشقانه به تمام اجزاي هستي حتي به يك مورچه، به يك سوسك

ما مي خواهيم زاويه ديدمان تغيير كند در واقع عينكي كه از آن به هستي مي نگريم عوض شود و به اين ادراك برسيم كه 
  حده ي ماست  هستي تن وا

  هركه چشمش در تماشا نقش بست    عينك بدبيني خود را شكست
  يا

  بر دو چشمت داشتي شيشه كبود          الجرم دنيا كبودت مي نمود
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   درك تن واحده هستي برسيم.مي خواهيم به 
  حلقه ي همفازي كيهاني ما را به اين درك نزديك تر مي كند كه

  به هر طرف كه بنگريم عكس روي خداست  "فاينما تولو ا فثم وجه اهللا"
  عكس روي تو چو در آينه جام افتاد

  رف از پرتو مي در طمع خام افتادعا
  حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد

  اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد
  داين همه عكس مي و نقش مخالف كه نمو
 يك فروغ رخ ساقي ست كه در جام افتاد

به منشور (منشور وجود) مي تابد هفت رنگ رنگين كمان پديد مي آيند اين هفت رنگ همگي در بي رنگي وقتي نور بي رنگ 
  به يك اندازه سهيم و ارزشمندند.تمام تجليات او كه جلوه ي وجود به خود گرفته اند همه هم ارزش و برابرند 

  .ذات بين مي رساند اين حلقه نگاه مارا از نگاه ظاهر بين به نگاه باطن بين و سپس به نگاه
نگاه باطن بين نگاهي ست كه در هر چيزي او را مي بيند براي او تمام تجليات جلوه اي از رخ يار هستند و همه در نهايت 

  ...(وجه اهللا) عكس او هستند
 ،عدمگاه نگاه ذات بين نگاهي ست كه تمام تجليات را مجازي ديده و به عدم بودن آنها پي مي برد و در حقيقت  در اين ن

  درك مي شود.
  .همفازي كيهاني در طوالني مدت اين نگاه را در ما ايجاد مي كند

با اين تعريف كه تمام هستي جلوه ي اوست و عكس اوست هتك حرمت به هر ذره كفر است، چون در واقع هتك حرمت به 
در واقع به فردي كه در  "شت استچقدر ز"هر ذره هتك حرمت به خالق آن است. اگر عكس شخصي را نگاه كنيم و بگوييم 

عكس است توهين كرده ايم... همان گونه اگر وقتي به تجليات او هتك حرمت كنيم به خود او كفر ورزيده اييم و كافر شده 
  ايم.

  .عاشق در جمال معشوق خود عيب و زشتي نمي بينداصل : 
  ؟ي از يك سوسك بترسدآيا مي توانيد فردي را تصور كنيد كه ادعاي كمال و تعالي ندارد ول

  ما نيز اگر ذره اي ادعاي عاشقي داريم در جمال او ( تجلياتش ) نبايد عيبي ببينيم  
  ك نظر كردم  سيماي تو مي بينميچون ن  بت خانه روم گرمن تا جلوه ي بت بينم

مرا نابود كرده است؟ تن واحده بخشي از  چطور من بايد به اين درك برسم كه اگر كسي پا روي يك مورچه ميگذارد انگار
  انگار خود مرا آزار داده است؟
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  حلقه ي همفازي كيهاني
 باشد . است در ارتباط همفازي قسمت هايي از بدن حسي مثل ويبره و لرزش داشته  مكنم -1

  .شنيده شود ييممكن است در ارتباط صداها -2
و وقايعي در همين آسفالت، سوسك و...    ريم مثل درخت، گل،ممكن است در ارتباط همفازي كيهاني جاي يكي از تجليات قرار بگي -3

             ماجرا درك شود.
ارتباط هم فازي كيهاني از آن دسته از ارتباطهايي است كه هميشه به آن نياز داشته و هرچه بيشتر در اين حلقه قرار مي گيريم، ابعاد 

  بيشتري از درك تن واحده هستي، براي ما باز مي گردد.

  

  لقه اسكن دوگانگي ح
كند. اما هر  اي از رفتارهاي ما را تشكيل داده و به ما در انطباق با پيرامون و محيط كمك مي بخش عمده رفتارهاي دوگانگي

شود. كار رسيدگي  تني مي زمان كه خارج از ظرفيت انسان باشد منجر به ايجاد انرژي پتانسيل منفي شده و موجب بيماري روان
دنبال آن، با توجه به ميزان اين انرژي، فرد محكوم به نوعي  سيل منفي از طريق دادگاه ويژه صورت گرفته و بهبه انرژي پتان
ي جسمي نيز توأم  ي جسمي او را دچار ناراحتي كند و يا اينكه با عارضه شود كه ممكن است بدون داشتن عارضه بيماري مي

  .باشد
شود كه  ر مواقع براي بهتر انطباق پيدا كردن با محيط، مجبور به برخوردي دوگانه ميانسان در برخورد با وقايع بيروني، در اكث 

دنبال آن نوعي انرژي  مطلوب و دلخواه فرد نبوده و در نتيجه منجر به حرص خوردن، خودخوري و غم و اندوه و... شده و به
حد معيني  م. وقتي كه ميزان اين نوع انرژي منفي بهنامي مي»انرژي پتانسيل منفي«شـود كه آن را منـفـي در شـخـص ايـجـاد مـي

صورت بيماري  شود و حكم صادره به جانبه محكوم مي طور يك برسد، فرد از طرف دادگاه ويژه مورد محاكمه قرار گرفته و به
عارضه بدني  ها، شود. برخي از اين بيماري رو مي صورت بيمار با مشكالت جسماني روبه روي محكوم اجرا خواهد شد؛ در اين

ي فيزيكي مشخصي ندارند، پزشك به  كند و چون عارضه خاصي ندارند ولي درد و ايجاد ناتواني ناشي از آن را، فرد احساس مي
تر، به بيماري روان تني و يا  عبارتي تخصصي ها عصبي بوده و يا به كند كه مشكل آن اين دسته از بيماران اعالم مي
گونه كه ذكر شد، بر اساس سيستم خود پاداش دهي خاصي استوار  ساس كار دادگاه ويژه همانسايكوسوماتيك مبتال هستند. ا

ي  رسد بر طبق فلسفه نظر مي كند. اين سيستم به شده است كه افرادي را كه از انجام رسالت كمال خود قصور كنند، درگير مي
وجود آمده، نه براي حرص خوردن، خود  ف بزرگي بهفهماند كه براي اهدا خلقت و كمال انساني استوار است و به انسان مي

خوري، غم و غصه و محنت كشيدن. در دادگاه ويژه هيچ يك از داليل ما در قبال ايجاد انرژي پتانسيل منفي مورد قبول قرار 
  گيرد. نمي
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  تظاھر و وانمود سازی                             
  تحمل                             

  رفتارھای دو گانه       سرکوب                        خارج از ظرفيت
  سازش                              

                             ......  
                              

                   حرص خوردن                                                                       
  خود خوری                                                                       

  درون ريزی                 دادگاه ويژه      انرژی پتانسيل منفی                   
  غم و غصه                                                                       
                                                                         ............  

  
  يکو سوماتيک)      ابيماری ھای روان تنی (س        

  
  در رابطه با دادگاه ويژه عبارتند از:تني  -روانبرخي از بيماري هاي شايع 

  خود خوري                               زخم معده
  حرص و نگراني                         بيماري هاي قلبي

  گواتر  غم وغصه                               
  كوليت  تضاد با محيط                          
  آكنه  تضاد با خود                             

  تضاد ناشي از نفرت                    آرتروز
                       ....                        ....  

  
  اين حلقه چند فاز دارد كه به ترتيب اتفاق مي افتند

  ه نرفته است ژوينوز به دادگاه انرژي پتانسيل منفي موجود كه ه و خنثي سازي شناسايي-1
  تظاهر رفتارهاي دوگانه (بيرون ريزي خود رفتارهاي دوگانه)-2
  ) اسكن دورهبيماري هاي روان تني و ( عمده بازخواني پرونده هاي -3
  شيفت عمق وجودي به سمت وسعت بيشتر  -4
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  ن كز دل بر آيد الجرم بر دل نشيند)تغيير تشعشع كالمي از منفي و شيفت آن به سمت مثبت (بر اساس مكانيسم سخ-5
حلقه ي اسكن دو گانگي و حلقه ي همفازي كيهاني را ازين پس با هم مي گيريم و اين دو حلقه با هم در اتصال ها جاري مي 

   شوند

  چرا بيمار مي شويم؟
  خواهيم داشت. در اين دوره : "چرا بيمار مي شويم؟"در هر دوره بحثي با نام 

  اسكن دوره 
 نقش رفتارهاي دوگانه در ايجاد بيماري اثر و -

 اثر و نقش عدم همفازي كالبدي در ايجاد بيماري  -

 
 

در مورد بيماري هاي روان تني مثال كسي كه خودخوري مي كند دچار زخم معده يا زخم اثني عشر مي گردد. كسي كه حرص 
د دچار مشكالت تيروئيد مي گردد. كسي و جوش مي خورد دچار بيماري هاي قلبي عروقي مي گردد. كسي كه غضه مي خور

 كه دچار تضاد مي شود مبتال به كوليت و ...

  

 قانون بازتاب

تواند مثبت يا منفي باشد.  ي پندار و گفتار و كردار اوست و مي هر انساني در هر لحظه، داراي بازتابي وجودي است كه نتيجه
كند، (ال يكلّف اهللا نَفساً االَّ وسعها:  تر كه وسع فرد را سنجش مياين بازتاب به عالم باال انعكاس پيدا كرده و از يك فيل

) عبور كرده و متعاقب آن، بازتاب مناسبي را منطبق بر چارچوب 286بقره: -ي وسع خود كسي تكليف ندارد مگر به اندازه هيچ
ها نيز آن بازتاب را روي فرد  هد. شبكهد هاي مثبت و منفي ارجاع مي كند و به شبكه عدالت، مثبت يا منفي براي آن تعيين مي

ي زير در مورد بازتاب منفي، خداوند در  ). براي مثال، طبق آيه93نحل:» ( يضل من يشاء و يهدي من يشاء...«...كنند پياده مي
ه شَيطَاناً فَهو لَه ومنْ يعش عنْ ذكْرِالرَّحمنِ نُقَيض لَ«گماريم. فرمايد كه ما خودمان شيطان را بر فرد مي قرآن مي

العمل  عكس» گماريم كه با او همراه و رفيق باشد. هركس از رحمانيت الهي غافل شود، بر او شيطاني مي). « 36الزخرف:»(قَرِينٌ
 ي دوم، آگاهي مثبت و يا منفي را به نسبت كند و در وهله ي اول، تشديد همان بازتاب را براي فرد ايجاد مي بازتاب، در وهله

شود. بنابراين، انساني كه خسيس است احتمال  وجود آورده و باعث هدايت و يا گمراهي شخص مي بازتاب شخص براي او به
تر  رود آدم بدجنس، بدجنس كه انتظار مي تر شود و يا اين كه خساست او كم تر است تا اين تر بشود خيلي بيش كه خسيس اين

) 8(فاطر: » فَانَّ اهللاَ يضلُّ منْ يشĤء و يهدي منْ يشĤء...«...شود  چه كه گفته مي بازتاب آنتر. لذا در قانون  شود و آدم آگاه، آگاه
شود؛ چگونه بر انسان  ها، ترتيب گمراهي يا هدايت انسان داده مي توان فهميد كه بر چه اساسي به كمك شبكه خوبي مي به

 ها نشان داده شده است. ي انسان، خدا و شبكه اي رابطه كل سادهشود. در ش شود يا مشمول هدايت مي شيطان گمارده مي
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                :ي مثبت و منفي مطالب بيشتري را بررسي خواهيم كرد ي شبكه در توضيحات زير، راجع به هر يك از موارد مشروحه

  
 خدا                                          

                                                       
  
    

                                                                                                                                                                              
        

  
   بازتاب                                               

  
                                                   

  
  
   

                                                          
   
  
  

  تشديد حاالت منفی          حاالت مثبت تشديد                                      
  

                         
  

                                                                  
   

  
                 ..............  

  

  
                

  
  
  
  
  

         

 فيلتر عدالت

 ستارالعيوب

ناقض اختيار نباشد

ناقض کمال نباشد

قياس ُوسِع  

انسان 

 شبکه ی منفی شبکه ی مثبت
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  آگاھی منفی                                              آگاھی مثبت        
  
   
   

  درت نمايی، خودنمايی،دانش ق           آگاھی درجھت رسيدن به شناخت       
   کسب تفوق و برتری نسبت به          فھم و درک کمال و پی بردن به      

   رسيدن به منافع ،ديگران           فه ی خلقت و راز آفرينش و        فلس
اھداف دنيوی                 شخصی و             يافتن ارزش وجودی خود                 

  
  آگاھی در جھت منفی                              ھی در جھت مثبت  آگا

  و در جھت ضد کمال                                      و در جھت کمال
:             چگونگی رسيدن به قدرت:                        شناخت، فھم و درک کمال

  قدرت نفوذ در ديگران               درک وحدت جھان ھستی            
  درک انا الحق                                          قدرت فکرخوانی

درک جمال يار                                        قدرت ديدن آينده                         
  درک حضور                                          قدرت شخصيت خوانی

 درک ھدفمندی خلقت 
                 ..................                                ..................  

  
  آگاھی ھای قابل انتقال به زندگی بعدی دانش کمال = کليه ی داشته ھا و

  
  هايي كه ناقض عدالت باشد فيلتر آگاهي

دهد. براي مثال، اين شبكه  هايي را كه موجب نقض عدالت الهي شود، در اختيار انسان قرار نمي ي مثبت، هرگز آگاهي شبكه
طور قطع  عدالت شده است؛ و اين كار را بهاگر آگاهي در مورد سؤاالت امتحاني را فاش كرده و در اختيار كسي بگذارد نقض 

ي  انجام نخواهد داد. پس اگر فردي توانست مانند چنين كارهايي را انجام دهد، مشخص است كه آگاهي آن را فقط از شبكه
   .دهد طور مسلم چنين اطالعاتي را در اختيار كسي قرار نمي ي مثبت به منفي توانسته است دريافت كند و شبكه

   هايي كه ناقض ستارالعيوبي باشد هيفيلتر آگا
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پوشاند. بنابراين، غيرممكن است كه اطالعات مربوط به شخصيت و  ي مثبت، خود ستار العيوب بوده و عيب همگان را مي شبكه
كند كه مربوط به شخصيت ديگران  هايي دريافت مي معايب افراد را در اختيار كسي قرار دهد؛ پس اگر فردي چنين آگاهي

ي  طور قطع و يقين اين آگاهي از شبكه تواند با اين اطالعات عيب كسي را آشكار كرده و يا درون كسي را ببيند، به مياست و 
  .منفي است

). به همين دليل است كه قضاوت در 119عمران:  (آل اهللا عليم بذات الصدور) ها خبر دارد(انَّ فقط خداوند است كه از ذات انسان
  .هاي انساني، سطحي و ناقص است ي قضاوت مطلق، مختص خداوند است و كليه طور ها به مورد انسان

  
  هايي كه ناقض اختيار انسان باشد فيلتر آگاهي

صورت عاملي كه اين هدف را تحقق  ي خلقت انسان، بر مبناي رسيدن انسان به كمال طراحي شده است، در اين فلسفه 
ر، هيچ مسئوليتي متوجه انسان نيست. پس اگر اختيار انسان مختل و مخدوش بخشد، اختيار انسان است. بدون وجود اختيا مي

هاي مختلف، در صدد  ي منفي از راه طور كامل عبث و بيهوده خواهد شد. بنابراين، شبكه شود، نقشه و طرح عظيم خلقت به
او بگذارد كه با استفاده از آن،  هايي را در اختيار ها اين است كه آگاهي مخدوش كردن اختيار انسان است. يكي از اين راه

شدت  جا كه انسان نيز به گيري از دوش او برداشته شود. از آن نيازي به تفكر، تدبر و انتخاب راه نداشته باشد و بار تصميم
ها را  ي راه تمايل به حفظ منافع شخصي و راحت طلبي دارد؛ در نتيجه، بسيار مايل است كه عاملي در كنار او باشد و به او همه

كننده منافع شخصي نيز باشد؛ از اين رو انسان  نشان داده و زحمت تحقيق و بررسي را از گردن او ساقط كند و در ضمن تضمين
بيني و... در  چه كه بتواند بار تفكر و تحقيق را از گردن او بياندازد، پيدا كند. مانند، طالع كند تا تمايل زيادي به آن را وسوسه مي
بازي  شب اراده و عروسك خيمه كند تا بتواند از انسان موجودي بي اي را ارائه مي ي منفي نيز خدمات گسترده كهاين راستا شب

   .بسازد و او را از درون تهي و خالي كند
گيري و انتخاب  دهد و تصميم هاي كلي مورد نياز مسير كمال را در اختيار انسان قرار مي ها و راهنمايي ي مثبت، آگاهي شبكه 

چه چيز بخرد؟ يا چه چيزي را بفروشد؟ با  كه انسان راه را در هر لحظه بر مبناي اختيار فردي، به انسان واگذار كرده است. اين
ها را پاسخ نخواهد گفت. زيرا كه برسر  هايي مانند اين چه كسي ازدواج كند؟ آيا همسرش را طالق بدهد و يا ندهد؟ و دو راهي

نهايت دو راهي، از انتخاب يك جفت  شود و در اصل زندگي، متشكل است از بي ن آزمايش ميهاست كه انسا همين دو راهي
كفش تا انتخاب همسر و...؛ حال اگر قرار باشد به ما بگويند كه چه بخر و چه بفروش و... آن گاه نقش انسان در اين ميانه چه 

   خواهد بود؟
ار دارد، بعد زمان و مكان وجود ندارد، از اين رو گذشته و آينده وجود قطبي قر از طرفي ديگر، از ديد ناظري كه در جهان تك 

ي جهان  اكنون اطالعات گذشته و حال و آينده  وجود آمده و پايان پذيرفته است، لذا هم نداشته و جهان هستي در صفر ثانيه به
ولي به انسان تحميل نشده  شخص است، قطبي) موجود است. مطابق اين نظريه، سرنوشت انسان م جا نزد او (جهان تك  در آن
  .آيد  بازي به حساب نمي اراده و عروسك خيمه شب  چه وجود دارد، ماحصل اختيار انسان است و انسان، بي و آن

  (مسخ افراد - قدرت نفوذ در ديگران (فكرخواني
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ي  آن دميده و وجود انسان، خانهي مقدسي است زيرا تنها جايي است كه خداوند از روح خود در  حريم انسان داراي محدوده 
اي است كه بايد با تقدس و احترام به  كس حق تجاوز به اين حريم را ندارد و محدوده شود؛ پس هيچ اهللا) محسوب مي خدا (بيت

  .آن نزديك شد
غيب به اين هاي مختلف مورد تجاوز قرار بگيرد. براي تر هاي شيطان، شكستن تقدس اين حريم است تا به بهانه يكي از حربه 

ها و... كه شخص را آماده تجاوز و نفوذ  هاي زيبايي وجود دارد مانند: فهميدن مشكالت اشخاص وكمك به انسان عمل، توجيه
در ديگران كرده و پس از دست يابي به اين قدرت و چشيدن طعم شيرين آن، افراد جذب آن شده و ديگر آن را رها 

  .نخواهند كرد
ها باعث شده كه بتوانند درون  هاي الهي است و پاك بودن ضمير آن ها از كرامت انديشه كه اين قدرت اين افراد با القاء اين

شوند كه ضمن به خطر انداختن امنيت  هايي، سرگرم يك بازي شيطاني مي افراد را ديده و يا در آن نفوذ كنند و با چنين توجيه
گونه كمالي را به ارمغان  شوند كه برايشان، هيچ و مشغول كاري ميدهد  ها را نيز به باد مي شخصي ديگران، زندگي خود آن

  .نخواهد آورد
  :گيرد هاي شيطانيزير صورت مي نفوذ در ديگران، بانيت 
  :گيرد ؛ اين عمل خود به دو منظور انجام ميي شخصي و مسخ افراد ي القاء اراده نفوذ به منزله -1

   ي القاء افكار نفوذ به منزله -الف
  ي اعمال اراده به منزله نفوذ - ب

  ي خواندن افكار نفوذ به منزله -2
   ي خواندن شخصيت نفوذ به منزله-3

 قدرت خواندن شخصيت ديگران -

هاست و از  هاي فكري، در صدد تشويق انسان مبني بر نفوذ در ديگران و خواندن شخصيت آن بسياري از جريان
ي زيبايي ختم  خصيتي خاص خود را دارد؛ لذا اين عمل به نتيجهطور قطع اشكاالت و معايب ش جا كه هر انساني به آن
  :شود، زيرا به قول حافظ ها به سوي كثرت مي ها از يكديگر و سوق آن شود و فقط باعث جدايي انسان نمي

  هر كه آمد به جهـان، نقـش خرابي دارد              در خرابات بگويند، كه هوشيار كجاست
   

گونه كه خداوند با ديد عيب پوش خود  انسان چيز زيبا و قشنگي براي خواندن وجود ندارد و بايد همان كه در درون خالصه اين
  .طور نگاه كنيم تا در مقابل، معايب ما نيز پوشيده باقي بماند ها همان كند، ما هم به انسان به ما نگاه مي

  
  درك انا الحق

 - مكاني است كه خداوند از روح خود در آن دميده است (نَفَخت فيه من روحي شود؛ زيرا تنها   اهللا فقط به انسان اطالق مي بيت 
ها، بايد با تقدس كامل صورت گيرد و هيچ انساني حق تجاوز به حريم  ) لذا نزديك شدن به حريم انسان29سوره حجر:

  .ديگري را ندارد
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  .شود اهللا مي اهل بيت هر كس كه به درك اين موضوع نايل شود به درك اناالحق رسيده و محرم و 
   

  محبوب، جمال خود به آدم بخشيد      سـرّ حـرمش، به يار محرم بخشيد
  ي عـالم بود       سلطان به كرم، به جزء عالم بخشيد هـر نقد، كه درخـزانـه

  
  درك وحدت جهان هستي

و ارتباط تنگاتنگي نسبت به ي ذرات عالم در يك پيوستگي  كه همه رسيدن به درك وحدت حاكم بر جهان هستي و اين 
يكديگر قرار دارند؛ يكي از اهداف دنياي عرفان است. در واقع جهان هستي يك پارچه بوده و وحدت و يكپارچگي بر آن 

نظر ديگري اين  تواند بدون وجود ساير اجزا وجود داشته باشد. اما عارف در دنياي خود از نقطه حاكم است. هيچ جزيي نمي
  .بيند د و جهان هستي را تجلي و عكس روي يار ميبين موضوع را مي

  ي جهان است ي تو، همه ي جـمـال اويـي       و آيينه تـو آيـنـه
  درك جمال يار

  :ر عالم عشق، قانوني وجود دارد كه ميزان و مالك ارزشمندي براي تشخيص عاشقي است. اين قانون مبني بر اين استد
  "بي ببيندتواند عي عاشق در جمال معشوق، نمي"

ها افتاد، هركسي در اين  دهد. زماني كه داستان اين عشق بر سر زبان داستان ليلي و مجنون به خوبي اين درس را به انسان مي 
تصور بوده است كه ليلي بايد چه زيبارويي باشد كه مجنون را چنين آواره دشت و بيابان كرده است، لذا همه خواهان ديدن 

دهد ليلي را به دربار بخوانند تا او را از نزديك ببيند كه اين چه جمالي است كه  ا كه خليفه دستور ميج روي او بودند؛ تا آن
خالق چنين عشق بزرگي است. اما زماني كه خليفه ليلي را مالقات كرد از ديدن قيافه ليلي حيرت كرد زيرا در مقابل خود 

اي، در حالي كه تو از  كرده ي دشت و بيابان ه مجنون را چنين آوارهدختري بسيار معمولي ديد. پس به او گفت: اين تو هستي ك
وجود  سايرين زيباتر نيستي. ليلي در جواب خليفه، اين حقيقت بزرگ را فاش كرد كه اين چشم مجنون است كه باعث به

است. كسي كه هاي مرا ببيند و خالق اين عشق  تواند عيب آمدن چنين عشق بزرگي شده و ديدگان عاشق اوست كه نمي
   .تواند ببيند كند زيرا كه عيبي را در آن نمي راحتي طي مي چشمي مثل چشم مجنون داشته باشد، هر دو عالم را به

   
  گفـت ليـلـي را خليفـه، كـان تـويـي               كـز تـو مجنـون شد، پريشان و غوي

ش، چون تو مجنون نيستــياز دگـر خـوبـان، تـو افـزون نيـستـي              گفت خام  
  خـطر بـودي تـو را ي مـجـنـون، اگـر بـودي تـو را              هر دو عـالـم، بـي ديـده

  موالنا
كند.  شود و غيراز يار خود را طلب نمي خواهد. در واقع عاشق موحد مي رسد و غيراز معشوق خود را نمي عاشق به وحدت مي 

   .هم نگاه او فقط به سمت معشوق خود است هر كه را به او نشان بدهند، باز



 
15/6/1390 – 5.1نسخه  – گروه آموزش مجازی عرفان حلقه -دوره دو  13

 

شود. در واقع يكي از اهداف عشق زميني رسيدن به همين درك  رسد و موحد مي ي عشق خود، به وحدت مي عاشق از تجربه 
   :است

  خاموش كن و چندين، غمخواره مشو آخر              آن نفس كه عاشق شد، اماره نخواهد شـد
  موالنا

  
  درك حضور

» راجعون اليه«انگيزد. وصل او در اين برهه از زندگي، كه در مسير  صل در وجود عاشقانش، وجدي غيرقابل تصور بر ميشوق و 
ي وصل در جسم،  تواند تجربه كند. پس نهايت درجه رويم؛ همان درك حضور است كه انسان باالتر از آن را نمي سوي او مي به

   .رسيدن به درك حضور اوست
   

  خلقتدرك هدفمندي 
ي هدفمندي صورت گرفته، انجام كار عبث و بيهوده از خداوند محال  رسيدن به درك اين موضوع كه خلقت بر اساس نقشه

  .بوده و خلقت نيز با طرحي هوشمندانه و منظوري متعالي تحقق پيدا كرده است
   

  ي مثبت و منفي هاي شبكه ي تشخيص آگاهي نحوه
كند و  شدت دنبال مي ها دل بسته و به هايي كه انسان به آن شود، بسياري از قدرت ده ميبندي فوق دي گونه كه در تقسيم همان

ي مثبت محال است كه حتي  ي منفي هستند و شبكه كند، همگي اهدايي شبكه ها وقت سپري مي براي به دست آوردنش سال
هرحال  عدالت الهي، اختيار انسان و... است. بهكننده ستارالعيوب بودن،  ها را در اختيار اشخاص بگذارد، زيرا نقض يكي از آن

ترين تجارب  گذارد و نه چيز ديگري را. بدون شك يكي از شيرين هاي كمال را در اختيار انسان مي ي مثبت فقط آگاهي شبكه
و در دنياي عرفان، دريافت آگاهي است. پرشدن خالء ناآگاهي با آگاهي ناب الهي كه خود لذتي غيرقابل توصيف دارد 

تواند انسان تشنه را سيراب كند. اما گاهي اين تشنگي به قدري زياد است كه امكان دارد او هر جامي را با هر محتوايي سر  مي
   .ي منفي باشد كه اين شراب اهدايي، ممكن است از شبكه بكشد؛ بدون توجه به اين

  .ي منفي ت است و يا از شبكهي مثب آورد، يا از شبكه ي اطالعات ماورايي كه انسان به دست مي كليه 
كند.  ي مثبت، انسان را در جهت كمال هدايت كرده و راه رسيدن به وحدت را با جهان هستي براي او فراهم مي اطالعات شبكه

ي  از پيامدهاي اين هدايت، رسيدن به شادي دروني، آرامش و... است. اطالعاتي كه در جهت خودنمايي و منافع شخصي، نحوه
ي عدالت الهي، اختيار انسان و ستارالعيوب   كننده ي اطالعاتي كه نقض وذ در ديگران و فكرخواني است و نيز كليهتسلط و نف

ي  ي منفي است و شبكه بودن پروردگار شده و باعث بر هم زدن امنيت خصوصي ديگران شود و ايجاد كثرت كند، از شبكه
  .دهد  نمي مثبت، هرگز چنين اطالعاتي را در اختيار افراد قرار
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ي منفي، رسيدن به اضطراب و ناآرامي، افسردگي، نااميدي،  از پيامدهاي استفاده دانسته و يا ندانسته از اطالعات شبكه 
ي اطالعاتي كه ايجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، يأس و  اندوه، احساس تنهايي و... است. گذشته از اين موارد، كليه و غم

  ي منفي است. طور قطع از شبكه افسردگي و... در انسان كند، چه در خواب و چه در بيداري، به نااميدي، غم و اندوه و
  

 كمال و قدرت

 قرار بررسي مورد  حلقه  عرفان در كه است بخشي ترين مهم دهد، انتقال بعدي زندگي به تواند مي  هايي را كه انسان اطالعات و آگاهي
 مسير شناسايي به بستگي شود، مي گفته  سير و سلوك آن به عرفان دنياي در كه كمال مسير در  حركت براي ريزي برنامه. گيرد مي

ي  اشيم كه در اين مسير، چه چيزهايي مورد نياز است و بدين وسيله ضمن صرفه جويي در وقت، همهب داشته اطالع طوردقيق به تا دارد،
هاي بعدي نيز داشته باشيم؛ براي مثال، زندگي  ي زندگي در باره چه كه مورد نياز است، تدارك ديده شود. پس الزم است اطالعاتي آن

كند و در آن، ما ابعاد مكان را از دست داده و قادريم در آن واحد در هر جايي حاضر باشيم و در  بعدي ما در المكاني ادامه پيدا مي
 توانيم مي كنيم، بندي دسته و شناسايي را انسان هاي تهداش اگر فوق، توضيحات به توجه با. بود خواهد حاكم ما بر  جا، فقط بعد زمان آن

  د خواهد داشت. كاربر بعدي زندگي در ها داشته اين از يك كدام كه دهيم تشخيص
 و بوده نياز مورد روزمره زندگي براي كه است اطالعاتي ي كليه ها، تخصص و ها توان ها، قدرت ها، دانش شامل زميني هاي داشته  

ها و اطالعات است. براي مثال،  و حاصل عمر انسان، كسب اين دانش شد مي دشوار  انسان براي زندگي امكان ،ها آن وجود بدون
 زندگي در شده  دانش اقتصاد، فن و تكنيك حسابداري، دانش طراحي ماشين، رايانه، ساختمان، هواپيما و... هيچ يك از موارد ذكر

صورت  مفيد و مؤثر بوده و در غيراين بشوند، كمال درك و فهم به منجر زندگي اين در كه درصورتي فقط و ندارند؛ كاربردي بعدي
هاي ناشي از اين بازي، بتوانيم به  عبارتي ديگر، ما در يك بازي زميني شركت داريم تا بلكه با تجربه شود. به رنج بيهوده تلقي مي

آورد؛  نسان بر اثر ورزش، تمرين و ممارست به دست ميهايي كه ا ها و توان درك مظاهر گوناگون كمال برسيم. بنابراين، قدرت
ها در زندگي بعدي به درد  مانند قدرت وزنه برداري، پرش، اسكي، مهارت ماشين نويسي، رانندگي، آرايشگري و... هيچ كدام از اين

ا به هدف اصلي از آمد و رفت هاي ناشي از اين تجارب است كه در خدمت رسيدن م اي ندارند؛ فقط نتيجه ما نخورده و مورد استفاده
 تر راحت و بهتر نتيجه در و باشيم سالم و نشده  شويم تا بيمار كنيم و قدرتمند مي ما به اين جهان است. براي مثال ما ورزش مي

 خود كمال براي پاسخي بتوانيم آن كنار در و آورده كف به ناني تا شويم مي توانمند اي حرفه در. بينديشيم كمال چارچوب به بتوانيم
  ، آمد و رفت ما عبث و بيهوده خواهد بود.پاسخي چنين بدون كه كنيم پيدا

  نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو تا               ابر و باد و مه و خورشيد وفلك در كارند 
... و خواني شخصيت بيني، آينده ني،فكرخوا مانند ماورايي هاي قدرت شامل ايم، كرده گذاري نام ماورايي اصطالح، به كه را هايي داشته  

هاي متمادي  ها، سال اي در زندگي بعدي نخواهند داشت در حالي كه براي كسب آن هستند كه هيچ يك از اين موارد، مورد استفاده
  .است رفته هدر  از وقت انسان

تيم هس نيازمند ها آن به كمال مسير در كه است هايي آگاهي ي كليه شامل كه است  كمال دانش ماورايي، هاي دانش از ديگري بخش  
 اين. است بعدي زندگي به انتقال قابل كه دهد مي تشكيل را  هاي انسان گونه كه بررسي خواهد شد، تنها بخشي از داشته و همان
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 ،وحدت درك اناالحق، درك مانند است؛ مطرح كمال ي حيطه در كه دهد مي تشكيل را انسان  ادراكات از بخش آن فقط ها داشته
  ....و الهي جمال درك

 اگر مثال، براي. نيست بعدي زندگي به انتقال قابل انسان، زميني هاي داشته از يك هيچ شد، اشاره مختصر طور به كه گونه همان  
 قدفا و نداشته ارزشي گونه هيچ بعدي زندگي در باشد، داشته... و رايانه شناسي، روان حسابداري، اقتصاد، علم به كامل تسلط انسان
كار گرفته شده، تا ضمن گذران زندگي، انسان با  هايي در زندگي كنوني به عنوان واقعيت ها فقط به . اين داشتههستند كاربردي هرنوع

  ها به حقايق ديگري دست پيداكند. استفاده از آن
ي چند  وزنه برداري كه وزنههمين صورت، هرگونه قدرت و مهارت بدني نيز در زندگي بعدي كاربردي ندارد؛ براي مثال، شخص  به

كار  تواند به ها را در زندگي بعدي نمي كند و يا ورزشكاري كه چند متر ركورد پرش دارد، هيچ يك از اين توان صد كيلوگرمي را بلند مي
تر، به  طوالني اند تا بتواند با داشتن تن سالم و عمر ها در اين زندگي در خدمت كسب سالمتي و تندرستي او بوده بگيرد و اين توان

 در... و االرض طي خواني، شخصيت و فكرخواني بيني، طالع مانند نيز  هاي ماورايي انسان چگونگي و راز خلقت پي ببرد. همچنين قدرت
 اجابج و است  مكان بعد فاقد كه اين علت به بعدي زندگي در كند، االرض طي انسان اگر مثال براي. ندارند اي استفاده مورد بعدي زندگي
گونه ارزشي نخواهد داشت؛ درحالي كه ممكن است بخش زيادي از عمر خود  هاي ذهني ميسر است، هيچ البدك ي همه براي آني شدن

پذير  جا براي همه امكان ي اين چيزها در آن را صرف به دست آوردن آن كرده باشد و يا ديدن آينده، خواندن فكر ديگران و... همه
رزشي نخواهند داشت زيرا در آن زندگي قرار است، انسان تجارب ارزشمندتري را كسب كند. با اين ها ديگر ا است و اين قدرت

  نوع قدرتي قابل انتقال به زندگي بعدي نيست. گيريم كه هيچ توضيحات، نتيجه مي
 در ما داشته و سواد و كند مي پيدا انتقال بعدي زندگي به كه است بخشي تنها كه است  كمال دانش ماورايي، هاي دانش ديگر بخش  

هاي مربوط به  انا الحق و... آگاهيها اشاره شد؛ درك وحدت، درك  آيد و شامل ادراكاتي است كه در باال به آن جا به حساب مي آن
  .گيرد مي قرار  انسان اختيار در مثبت ي شبكه طريق از فقط كه  اين ادراكات

اكنون توضيح داده شد. در   دراكاتي است كه هما به رسيدن خدمت در ود،ش مي حاصل  انسان اعمال گيري نتيجه از كه ديگري بخش  
آموزي تاكنون از درس ديكته، صدها بار  پردازيم. فرض كنيد كه دانش ذكر مثالي مي ي اعمال، به جا براي روشن شدن نتيجه اين
هاي صفر  صورت آيا نمره بگيرد، در ايني بيست  آموز موفق شد از اين درس، نمره ي صفر گرفته است؛ زماني كه اين دانش نمره

گرفته است، حاال صفر  آموزي كه هميشه نمره بيست از امتحان خود مي ي او اهميتي خواهد داشت؟ و يا برعكس دانش گذشته
  گرفته است؟ بگيرد؛ آيا ديگر اهميتي دارد كه او هميشه بيست مي

  د، داراي اهميت است و نه خود اعمال.نويس مي دنيا بازي از دخو براي او كه اي نامه پايان و  ي اعمال انسان نتيجه پس  
 هاي داشته ي همه لذا. شود مي خالصه او اعمال گيري نتيجه و  كمال دانش از او درك ميزان در  ي زندگي انسان در نتيجه، ماحصل همه

كه ارزش  است كمال دانش راستا ينا در فقط كه گرفت نتيجه و كرد خالصه قدرت و كمال كلي ي دسته دو در توان مي را انسان
شود و تحت  اي كه باشد، زوال پذير است و عمر انسان را بر باد داده، گاهي نيز موجب فريب او مي گيري دارد و قدرت به هرگونه پي

 كودكان اكخور را آن كرده، تشبيه حلوا به را قدرت  ي منفي قرار بگيريم. موالنا شود كه ما در خدمت شبكه نام كرامات باعث مي
  كند تا صبر كرده از خوردن آن بپرهيزيم تا اصل ماجرا كه درك كمال است، از راه برسد. صيه ميتو و داند مي
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  مـخـور حلوا اين و حرص از كن صبر           گر سخن خواهي كه گويي چون شكر
  ـانكــــودكـ آرزوي ، حلــوا هســت           زيـركـان هـاي مـشــت باشــد، صــــبر

  رود تر واپس خـــورد، حـلـوا هـركـــه          بـررود گــردون آورد، صبــر هـــــركــه
  (موالنا)

 در يعني ؛است الهي ي بالقوه توان ادراك و  آگاهي فقط چيزها، آن و برساند كمال به را  انسان كه است چيزهايي ي مجموعه كرامات،
هايي رسيده و به چه دركي نايل شده  شود، به چه آگاهي  درتي دارد؟ بلكه سؤال ميشود كه چه ق نمي پرسيده كسي از كمال مسير
  است؟

  
  بيني تعريف روشن

 كجا از كه اين و خلقت ي فلسفه و  هستي جهان مورد در ديد، وضوح به رسيدن و ديدن روشن يعني بيني روشن
  كنيم؟ ال ميچه هدفي را دنب و رويم مي كجا به ايم؟ آمده منظوري چه به ايم؟ آمده
 جهان كتاب خواندن قابليت به رسيدن و يافتن  بيني يعني چشم بصيرت پيدا كردن و توانايي درك معرفت روشن
  .است خداوند آشكار آيات و مبين كتاب كه  هستي
ا داشت، ر آن ادعاي بيهوده بتوان كه نيست چيزي و است مثبت ي شبكه به  ي ارتباط و اتصال بيني نتيجه روشن
  .است حصول قابل  اشراق و  شهود و  معرفت و  ن به زور به آن رسيد و در دنياي عرفانتوا نمي

ي قدرت نمايي و اعمال  خوانند و آن را وسيله مي» روشن بيني« را  منفي شبكه به  در بعضي از مكاتب، تبعات اتصال
و » كمال و قدرت«ث شوند كه در بح برتري بر ديگران قرار داده، موجب انحراف فكري براي خود و ديگران مي

  كنيم. ها مي ي مختصري به آن جا نيز اشاره ها اشاره شده است و در اين به آن» هاي مثبت و منفي شبكه«
  ...و  چه كه نفوذ در حريم مقدس ديگران باشد؛ مانند فكرخواني، مسخ آن - 
  يب و اسرار ديگران و...خواني، برمال كردن ع العيوب بودن را نقض كند؛ مانند قدرت شخصيت چه كه ستار آن - 
  ... و ديگران  مسخ قدرت مانند كند؛ نقض را  چه كه اختيار انسان آن - 
  ...و  جادو و  طلسم مانند كند؛ تحميل  چه كه حوادثي را به انسان آن - 
  بيني و...  چه كه عدالت الهي را نقض كند؛ مانند طالع آن - 
آيد؛ مانند كمك گرفتن وهمكاري با روح، جن و...  دست مي ز خدا) به(غير ا» اهللا من دونِ«چه كه از طريق كار با  آن - 
  ). 5نستعين) (فاتحه:  جاي خداوند (نقض پيمان اياك به

باشند و  داشته را قدرت و كمال تشخيص براي الزم  به كمال و تعالي بايد آگاهيي عالقمندان  : همههشدار مهم

  منفي اسير نشوند كه رهايي از آن، كاري بسيار دشوار است.  ي خوبي بدانند تا به دام شبكه ها را به فرق آن
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 هم فازي كالبديارتباط 

تي را بر عهده دارند. براي مثال كالبد ذهني: مديريت مسدي ما هستند كه هر كدام مديريت قوجو كالبد هاي ما مديران
  ادراكات، كالبد رواني: مديريت احساسات و ...

  با يكديگر باشند.نگي و همفازي اين مديران نيز بايد در هماه
  اداره اي را در نظر بگيريد كه هر واحد كار خودش را بكند و با هم هماهنگ نباشند.

  يا شهري كه اداره برق براي خودش يك خيابان را بكند، اداره آب براي خودش، اداره گاز براي خودش و ....
  اين يعني عدم همفازي بين مديران.

  جاد هماهنگي و همفازي بين كالبدهاي مختلف مي باشد.همفازي كالبدي نيز اي
و نيز هرگونه عادت به هر  ...مواد مخدر و داليل بهم خوردن هم فازي كالبدي  مصرف مشروبات الكلي و روان گردانها و 

همين چيزي (حتي عادت به خوردن چاي در يك ساعت مشخص) همفازي كالبدي را به هم مي زند. يكي از فلسفه هاي روزه، 
  ترك عادت مي باشد.

  
  فرد را به سمت جنون آني مي كشد.اوج بهم خوردن همفازي كالبدي 

 در خارج از كالس فقط بايد با چشم بستهبا چشم باز تست مي كنيم .  مي توانيم را فقط در كالس ي هم فازي كالبدي حلقه
  انجام شود.

  يونهاي ديگري نيز همراه با آن اجرا مي شود. مثال به اين خاطر در كالس با چشم باز انجام مي دهيم كه اشانت
  رد تشخيص بيماري ها توسط هاله بيني با چشم غير مسلح -  1
را با رنگي مي بيند اين مربي در كالس پس از اعالم حلقه ممكن است هاله ها رويت شوند و ديده مي شود كه هر كس هاله  

  دارد بدين معناست كه تمام رنگ ها در هاله افراد وجود
  درك مجاز و درك يوم المجادله -2

در مورد آن بحث هايي را مطرح مي  4ممكن است تغيير چهره هايي مشاهده شود (براي درك يوم المجادله كه در دوره 
  كنيم).

اين تغيير چهره ها همچنين به اين معني است كه انسان از ابعاد بيشماري تشكيل شده است و فقط اين پوست و گوشت و 
  وان نيست.استخ

  در خارج از كالس فقط با چشم بسته انجام مي دهيم.
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  جلسه دوم 
  ا اليه راجعونانا هللا و ان

  ....ا اليه راجعونانا هللا و اندر اين آيه از قرآن آمده است : آنهايي كه وقتي مصيبتي بر ايشان وارد مي شود مي گويند 
  به معناي هر آن چيزي است كه اصابت مي كند.نج و سختي نيست ، كلمه ي مصيبت رمصيبت به بمعناي 

  با اين تعريف تولد ، مرگ ، ازدواج و ... همه مصيبت هستند.
در لحظه لحظه ي زندگي يادمان باشد كه از  بلكهپس منظور از اين آيه آن نيست كه تنها در سختي ها بايد به ياد خداوند بود 

  ش اشتباه همواره ببيشتر در سختي ها از خداوند ياد مي شود تا در شادي ها.به واسطه ي بين ااوييم و روانيم به سوي او ، ام
  

ما "ا اليه راجعون ناخودآگاه به ياد مرگ مي افتيم ، در حالي كه اين آيه بدين معناست كه انا هللا و اناكثر ما بعد از شنيدن آيه 
  ."از خداييم و به سمت او باز مي گرديم

  ه نشان مي دهيم :   اين تعريف را به شكل يك داير
  خدا                                                                                                    

  
  انا هللا

  انا اليه راجعون                      
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و اوليا ، بلكه همه ما  گرديم نه فقط انسان هاي متعاليدر اين آيه استثنايي هم وجود ندارد ، گفته شده همه به سوي او باز مي 
  به سوي او باز مي گرديم.

  عده اي در جهنم جاودانه هستند؟مثال سوال : پس چرا در قرآن آيه اي وجود دارد مبني بر اينكه 
پرسش پاسخ بدهيم  بررسي ميشود اما در همين جا هم اگر بخواهيم كوتاه به اين 4پاسخ : پاسخ كامل اين سوال در دوره ي 

بايد بگوييم كه ما در چرخه ي انٌا هللا و انٌا اليه راجعون و در طي مسير رسيدن به او زندگي هاي مختلفي را طي مي كنيم كه يكي 
از اين زندگي ها جهنم است ، در اين چرخه از مقطعي به بعد ما الزمان (فرازمان) خواهيم بود و جهنم هم يكي از زندگي هايي 

  ما در آن الزمان (فرازمان) هستيم است كه
             اگر قرار بود عده اي در طي اين مسير به او نرسند    

  
  ا اليه راجعون چرخه ي انتقام بود.انا هللا و انچرخه ي  -1
داراي ناخالصي است و اين چرخه خالص سازي اوست كه قسمت هايي از نعوذ باهللا اين تفكر پيش مي آمد كه خداوند  -2
  جدا كرده تا در چرخه خالص كند تنها قسمت هاي خالص به او برسند. ودش راخ
  

پس اين گونه نيست ، همه به او مي رسند و جهنم نيز يكي از زندگي هاي اين مسير است ، به عالوه در قرآن كريم در سوره 
  )4(دوره ذكر شده كه همه به جهنم وارد مي شوند. 71ي مريم آيه ي 

  
ان آن هست كه با اين سوال مواجه شويم كه اگر همه به جهنم وارد مي شوند و اگرهمه به او مي رسند پس در اين صورت امك

  چه اهميتي دارد كه با چه كيفيتي زندگي كنيم؟
باشد . به  ي خاصقطعاً اين خلقت هدفي دارد كه اين هدف تنها وقتي تحقق مي يابد كه اين چرخه با كيفيت در جهت رسالت

وقتي يك اتوبوس به سمت مقصد خود حركت مي كند تمامي مسافران به مقصد مي رسند اما يك عده در طول عنوان مثال 
صورت ايستاده طي مي كنند ، گرچه همه به مقصد ب مي نشينند و عده اي ديگر تمام مسير را Aمسير روي صندلي هاي كالس 

  مي رسند اما كيفيت طي كردن مسير يكي نيست . 
  

نقطه ي شروع  و نقطه ي صفر نيست كه در دوره ي يك نيز به اين  يي كه در آن هستيمدنيا ،ن زندگي هادر مجموعه ي اي
موضوع اشاره كرديم ، طوري كه گفته شد هيچ دو نوزاد متولد شده اي مانند يكديگر نيستند ، حتي دوقلوهاي همسان هم كه 

ت دارند ، چرا كه هركدام تجربه هاي متفاوتي را با خود از نظر ظاهري شبيه يكديگر هستند از لحاظ شخصيت با هم تفاو
  آورده اند ..

مي فرمايد : شما را به جايي خواهيم برد كه اين دنيا را به خاطر نمي آوريد  61و  60همچنين خداوند در سوره ي واقعه آيه ي 
  ، همانگونه كه از جايي آورديم كه به خاطر نداريد .
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  زمان فرا                                                                              

  مکان فراجھان تک قطبی                                                          
  تضاد فرا                                   وح محفوظ                            ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انا اليه                                                                     انا   
  راجعون                                                                                     

  
  

                                 
  زمان                                                                                  

  مکان                        جھان دو قطبی                                       
  تضاد                                                                                  

                                                                                  .....  
  

                                                                                
ايم كه جزئيات آنها را به خاطر نمي  اين دنيا شروع حركت ما در چرخه نيست و ما پيش از اين نيز زندگي هايي را داشته

  است . top secretآوريم چرا كه جزئيات هر زندگي كامالً 
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  زمان فرا                                                                               
  مکان رابی                       فجھان تک قط                                    

  تضاد فرا                                                                               
  ..... فرا                                                                               

  
  
  
  
  

  زمان فرا مکان+فرا                                                                             
  

  + فرامکان تضاد +زمان                                                                                                          
  

  زمان+ مکان+                                                                                                  
  تضاد (دنيا)               زمان                                                                                

  

                                 
                                                                                   

   جھان دو قطبی                                                      
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  زمان فرا                          (ناظر ثابت)                                   

  مکان ک قطبی                        فراجھان ت                                
  تضاد فرا                                                     لوح محفوظ        

  ..... فرا                                                                            
  
  
  
  
  

  زمانفرامکان+فرا                                                                             
                                                
  زمان +تضاد                                                                                                        

                 
  زمان+ مکان+                                                                                                 

  تضاد (دنيا)                     ن                                            زما                               
  

                                 
                                                                                   

   جھان دو قطبی                                                     
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مجموع دانش كمالي كه در زندگي هاي قبلي بدست آورده ايم را به ي نداريم . اما پس ما از جزييات زندگي هاي قبل آگاه
  ، براي مثال حتي دوقلو هاي همسان نيز شخصيت و كاراكتر متفاوتي دارند .  مي آوريمهمراه خود 

هستند و  پس اين دنيا قسمت كوچكي از اين مسير است ، تمامي سيارات و ستارگان و كهكشان ها مربوط به همين دنيا
  ارتباطي به زندگي هاي قبل و بعد ندارند

زندگي بعدي ما (بعد از دنيا) زندگي فرامكاني (المكاني) است ، يعني ما به طور كامل بر بعد مكان احاطه پيدا ميكنيم  يا به 
  عبارتي فرامكان (المكان) مي شويم و مكان براي نا تعريف نمي شود.

(المكاني) و فرازماني (الزماني) است كه عالوه بر بعر مكان بر بعد زمان نيزاحاطه پيدا مي دو زندگي بعد ما زندگي فرامكاني 
  كنيم .

  به همين ترتيب در هر زندگي بعدي را از دست داده و سبك تر و بي نياز تر مي شويم .
در دنيا متولد مي شويم و هرگز  توجه داشته باشيم كه اين ديدگاه هرگز برابر با ديدگاه تناسخ نيست ، زيرا كه ما تنها يكبار

  يك زندگي براي ما تكرار نخواهد شد .
در اين زندگي نام ما انسان است ، همانطور كه در دوره ي يك هم گفته شد پس از مرگ در دنيا تمامي كالبد هاي ما مي ميرند 

م ما مي شود كالبد ذهني . اما در و تنها كالبدي كه به حيات خود ادامه مي دهد كالبد ذهني است . پس در زندگي بهدي نا
انتهاي زندگي فرامكاني (المكاني) كالبد ذهني نيز مي ميرد و از ميان آن قسمتي سبكتر بيرون آمده و به حيات خود ادامه داده 

  و به زندگي بعدي مي رود .
  

فل السافلين در واقع همان نقطه ي فرستاند ، اساسفل السافلين ميوه ي ممنوعه را خورد او را به  آدمگفته مي شود زماني كه 
  ، دورترين نقطه و سنگين ترين نقطه.(پايين چرخه)  شروع زندگي ها در چرخه است

قصه اي كه از آدم در قرآن كريم آمده است بيانگر خلقت بشر در كره ي زمين نيست و آدم اولين بشري كه پا روي كره ي 
قصه ي خلقت همه ي ما و قصه ي خلهت چرخه ي انٌا هللا و انٌا اليه راجعون زمين گذاشت نيست ، بلكه قصه ي آدم به طور كلي 

  است . 
  .آميزاديم نيستيم بلكه اجزاي پيكره ي آدميم ، به عبارتي همه ي ما آدم ما هيچكدام 

  را تشكيل ميدهيم .    آدممجموع همه ي ما در تمام زندگي ها منطبق بر هم 
  ثانيه كل چرخه را از نگاه ناظر ثابت طي مي كند.پس آدم ناظر متحركي است كه در صفر 

  ا اليه راجعون دو ناطر تعريف مي شود . انا هللا و اندر چرخه ي پس 
  خداوند كه در عالم تك قطبي است ، جايي كه فرازمان ، فرامكان ، فرالسان ، فراتضاد و فرا... : ناظر ثابت

  در حركت در چرخه است و در هر زندگي داراي ابعادي است :كه  (آدميزاد)               ناظر متحرك         
  مكان + زمان + تضاد                      است انساننام ناظر متحرك در دنيا : 

  زمان + تصاد                         است كالبد ذهنينام ناظر متحرك :  (زندگي بعدي) در زندگي فرامكاني
  Xمكان + زمان + تضاد +                          از دنيا)        در زندگي قبل : (زندگي پيش 
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  در زندگي قبلي داراي بعدي بوديم كه هيچ شناختي نمي توانيم از آن داشته باشيم .
بررسي مي  8از خداوند جدا شد كه البته علت و هدف از اين جدايي را در دوره ي  آدماما در آغاز چرخه فرض مي كنيم كه 

ميليارد سال طول مي كشد تا چرخه را طي كند و در طي اين زندگي هاي مختلف  8 ناظر ثابترض مي كنيم كه براي كنيم ،ف
  كرده و به خداوند بازگردد .  بكستجربه هايي را 

  اما طي كردن اين مسير براي خداوند چقدر طول كشيده است ؟
مان) ، بنابراين هيچ زماني طول نمي كشد تا مخلوق از او جدا بررسي كرديم كه خداوند در عالم تك قطبي است و فرازمان (الز

  طول مي كشد . صفر ثانيهشده و به او باز گردد ، كه به اصطالح مي گوييم براي خداوند 
  صفر ثانيه واژه ي اشتباهي است اما در عين حال بهترين واژه است براي فهم اين موضوع..

  
  اينگونه بود كه :در مبحث خلقت تا قبل از اين ديدگاه ما 

  برزخ                مرگ                        تولد در دنيا                                خدا         
  جهنم                              

  قيامت
  بهشت                              

  
اري است ، مهمترين و اساسي ترين مشكل آن اين است كه در آن اين تصور داراي اشكاالت بسي است و ناقص وغلط اما اين 

ا اليه راجعون وجود ندارد ،به عالوه در قرآن بارها به اعراف ، جنات ، عدن ، رضوان ، يوم الدين ، يوم الحساب ، يوم ان
  ها نيست . الحسرت ، يوم الحشر ، يوم النشر ، يوم القيامت و ... اشاره شده كه در اين ديدگاه اثري از آن

  در ماجراي خلقت آدم در قرآن ذكر مي شود كه تمام مالئك به او سجده كردند اال ابليس .
است و گفتيم منظور از آدم تمام ما در تمام زندگي ها هستيم ،  هستي اركانهمانگونه كه پيشتر هم اشاره شد منظور از مالئك 

  د .و اين ماجرا از ديدگاه فرازماني (الزماني) ذكر مي شو
ملك مكان به آدم سجده ، براي مثال  مي آيند تمام مالئك به آدم سجده كردند بدين معناست كه تمام قوانين به تسخير او در

  اين به منزله ي سجده كردن ملك مكان است .    د)شما در پايان اين زندگي فرامكان خواهيم (
كردن ملك زمان  هسجدي ما فرازمان خواهيم شد و اين در واقع در پايان زندگي فرامكان( مي كندك زمان نيز به آدم سجده لم

  . )است
تضاد ركن جاري كننده لس يا همان ابابليس ، چرا كه  اال(مالئك) بر آدم سجده خواهند كرد ، اركان هستي تا پايان چرخه تمام

  همواره همراه آدم خواهد بود و تا پايان چرخه ادامه خواهد داشت .
ه ي منفي (شيطان و جبرئيل) تنها تا پايان جهنم همراه آدم خواهند بود و پس از آن ديگر شبكه ي مثبت شبكه ي مثبت و شبك

  و منفي نيز وجود نخواهند داشت اما ابليس تا پايان چرخه وجود دارد .
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  براي شروع مبحث بعدي با سواالتي شروع مي كنيم : 
  ا كم كنم ؟آيا من اين اختيار را دارم كه سيگار بكشم عمر خود ر

  آيا اختيار دارم كه سيگار نكشم ؟
  آيا من همين االن اختيار دارم كه خودم را بكشم ؟

  آيا مي توانم در هواي آلوده زندگي كنم و غذا و آب آلوده مصرف كنم . مبتال به انواع سرطان ها و بيماري ها شوم ؟
  آيا مي توانم بهداشت را رعايت كنم ؟

  وال اصلي به وجود مي آيد كه عمر دست ماست يا دست خدا ؟با توجه به سواالت باال س
سال ، آيا اين به اين معناست كه خداوند به ژاپني ها بيشتر عمر مي  73سال است و در ايران  85عمر متوسط در كشور ژاپن 

  دهد ؟
  آيا من اختيار دارم كه براي فرداي خودم تصميم بگيرم ؟

  مي گيرم ؟ آيا خداوند مي داند كه من چه تصميمي
يكي از اساسي ترين بحث هايي كه مطرح مي شود بحث جبر و اختيار است كه برخي معتقدند كه همه چيز قسمت و تقدير 
است ، اما ما اعتقاد داريم كه در زندگي مختار هستيم و اينكه خداوند از تمام تصميمات ما آگاه است ، اما بايد توجه داشت كه 

ل فرازمان بودن خداوند است چرا كه تمامي چرخه از ناظر خداوند در صفر ثانيه طي شده است . او اين آگاه بودن صرفا به دلي
عروسك خيمه شب بازي خداوند از فرداي همه ي ما آگاه است اما اين به آن معني نيست كه من نمي توانم هر تصميمي بگيرم 

  بلكه او به تصميمي كه من مي گيرم آگاه است .هستم . 
  ثبت است . لوح محفوظتمامي چرخه درصفر ثانيه توسط خداوند در جايي به نام اين ديدن 

  ا اليه راجعون است كه از ازل همراه خداوند بوده است .انا هللا و انلوح محفوظ مجموعه ي اطالعات چرخه ي 
  
  
  

  نشده است چون هنوز مشخص   ) هنوز ثبتناظر متحركاز ديدگاه خودمان ( - 1         بنابراين فرداي ما در لوح محفوظ :  
  . فردا را ما رقم مي زنيم و كسي براي ما تعيين نكرده است. نيست                                                                          
  يع و تمامي زندگي ها ثبت گرديده چون تمام وقا ثابتناظر از ديدگاه  -2                                                                

  زماني نبوده است ودر صفر ثانيه اتفاق افتاده است .                                                                       
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ري است . دو ديدگاه وجود دارد كه هرآنچه كه هست قسمت و تقدير است و ديدگاه ديگر اينكه انسان مختار به تصميم گي
زماني كه ما بيان مي كنيم يوم الحسابي وجود دارد و آدم بايد حساب و كتابي داشته باشد پس بايد اختياري وجود داشته باشد ، 

  در غير اين صورت حسابرسي از وي عمالً بي معني خواهد بود .
سمت هايي از زندگي قدر عين حال  گرچه ما معتقديم كه انسان در زندگي خويش مختار است و مي تواند تصميم بگيرد اما

  جبر هستند مانند سيل ، زلزله ، جازي شدن حكمت الهي ، محل تولد ، زمان تولد و ... .
  

  : جبري كه علت آنرا نمي دانيم جبر مجهول                                                         
  جبر بر دو نوع است       

  : جبري كه علت آنرا مي دانيم جبر معلوم                                                         
  
  

  هرچه دانش بشر بيشتر مي شود از ميزان جبر مجهول وي كاسته مي شود و به جبر معلوم او افزوده مي گردد .
وزه زلزله جبر معلوم است چون براي مثال زلزله تا چندين سال پيش جبر مجهول بود چون بشر دليل آن را نمي دانست اما امر

  دليل آن براي بشر مشخص و معلوم گرديده .
در مورد تولد بشر در زندگي هاي مختلف نيز ما معتقديم بشر با توجه به دانش كمالي كه در زندگي هاي قبلي خود كسب 

اين  به اما ندگي اوست ، كرده است تشعشع نطفه ي خود را انتخاب مي كند ، تشعشع نطفه در واقع شعور حاكم بر مركب ز
كند چرا كه در زندگي قبل پدر و مادر براي ما معني نداشته ،او حتي اطالعي از مي پدر و مادر خود را انتخاب كه  معني نيست 

بيمار يا سالم بودن مركب خود نيز ندارد و فقط تشعشع نطفه ي خود را انتخاب مي كند. به عنوان مثال لقمه ي حرام يا حالل 
  اگر اين تئوري درست باشد اين مساله نيز جبر معلوم مي گردد. .در شعور نطفه تاثير داردو مادر پدر 
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  جلسه سوم 
  كوي خرابات (خراب آباد)

  براي مثال ما در اشعار حافظ به دوگانگي هايي بر مي خوريم كه همواره براي ما جاي سوال دارد :
  دازيم                             فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيمبيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر ان

  اگر غم لشگر انگيرد كه خون عاشقان ريزد                             من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم     
  و يا : 

  ما سرخوشان مست دل از دست داده ايم 
  اما در جايي ديگر مي گويد :

  ماز شام غريبان چو گريه آغازم                                              به ناله هاي غريبانه مويه پردازمن
  به ياد يار و ديار آنچنان بگريم زار                                              كه از جهان ره و رخت سفر براندازم

  و يا :
  ود                                          سر تا قدمش چون پري از عيب بري بودآن يار كزو خانه ي ما جاي پري ب

  دل گفت فروكش كنم اين شهر به بويش                                   بي چاره ندانست كه يارش سفري بود
  و يا :

  دگر آكجا كه روم عاقل و فرزانه روم  اگر از منزل ويران به سوي خانه روم                                       
گرچه مسير ما در جهت وصل و رسيدن به او داراي شيبي به سمت باالست ، اما اين شيب هميشه مستقيم به سمت باال نيست و 

  مي گوييم .    كوي خراباتما در اين مسير پرتگاه هايي را تجربه مي كنيم كه به آن ها 
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                       
  

  كوي خرابات               
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سازگاري ندارد و اين هنگام نه مي توانيم آموزه در اين مسير گاهي با مفاهيم جديدي آشنا مي شويم كه با آموزه هاي قبلي ما 
ي جديد را بپذيريم و نه ديگر آموزه ي قبلي را قبول داريم. شبيه به اينكه با تيشه اي ضربه هايي به ما وارد مي شود ، تا از ما 

  اين همان كوي خرابات است. تنديسي زيبا بسازد ، گرچه بسيار سخت و دشوار است .
اه خود خرابات هايي خواهيم داشت ، زماني كه نه باور گذشته ي خود را قبول داريم و نه مي توانيم مفاهيم همه ي ما نيز در ر

  جديد را به طور كامل بپذيريم ، و در اين مسير ما را خراب مي كنند تا پيكره ي جانمان را از نو بسازنند.
  

  چرا انسان اشرف مخلوقات است؟
  تعريف انسان متعالي

   عرفان تعريف دنياي
   : انجام وظيفه ، به جا آوردن رسالت بندگي تعريف عبادت

  عبادت به معناي عبد بودن ، بندگي و به جا آوردن وظيفه ي بندگي است .
  زماني گفته مي شود : ما خلقنا الجن و االنس اال ليعبدون 

  آفريده شده اند . منظور اين است كه تمام موجودات و تمام مخلوقات براي به جا آوردن رسالت و هدفي
  براي بازكردن موضوع ميخواهيم در ابتدا رسالت وجودي گياهان ، سپس حيوانات و پس از آن انسان را بررسي كنيم .

براي بررسي اين رسالت نموداري ترسيم مي كنيم كه يك خط صفر دارد كه دقيقاً وظيفه ايست كه بايد انجام داده شود و دو 
  منفي يا كم كاري نيز دارد . قسمت مثبت يا اضافه كاري و

  
  
  
اضافه کاری                                                                     +                     

                                 محور انجام رسالت و به جا آوردن شرح وظيفه
            

  کم کاری                                                                           _    
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  : گياهان
گياهان دقيقاً روي خط صفر حركت مي كنند ، دقيقاً طبق وظيفه اي كه بايد عمل مي كنند ، در اين راستا نه اضافه كاري دارند و 

  ي .نه كم كار
براي مثال يك درخت سيب يك سري وروديهايي احتياج دارد مانند اكسيژن ، مواد معدني در خاك ، آب ، نور خورشيد و ... 

  يا باشد براي يك درخت سيب ، اين درخت همواره سيب مي دهد .همدر صورتي كه تمامي اين ورودي ها 
نمي شنويم كه : من  بسين مثال هيچ گاه از يك درخت در اين جهت هيچ كم كاري از درخت سيب سر نمي زند ، به عنوا

  امسال ديگر خسته شدم از سرويس دادن به صاحبان اين باغ ، امسال تصميم گرفته ام كه به جاي سيب آجر بدهم ... .
باغ به همچنين هيچ اضافه كاري هم از وي سر نمي زند ، كه به عنوان مثال بگويد : امسال به خاطر رسيدگي كه صاحبان اين 

  من كردند ، امسال نه فقط سيب بلكه باري از نارگيل و موز هم بدهم ... .
  بلكه يك درخت سيب دقيقاً طبق وظيفه اي كه دارد عمل مي كند و رسالت بندگي خود را تمام و كمال انجام مي دهد .     

  
  

                                                                           
  
  +                                       نباتات و حيوانات وظايفشرح مودار ن

                                                                                             0 
                                                                                        _  

  
  

  حيوانات :
رسالت خود عمل مي كنند و همواره روي خط صفر حركت مي كنند نه اضافه  حشرحيوانات نيز مانند گياهان همواره دقيقاً طبق 

كاري انجام مي دهند و نه تخلف و كم كاري را مرتكب مي شوند ، يك شير هميشه شير مي ماند ، هرگز يك شير شير تر نمي 
گويد : ديگر از شير بودن خسته شدم ، از امروز تصميم دارم يك آهو باشم ، يا باز به عنوان مثال يك ببر هرگز شود يا اينكه ب

  آگاه به خود نمي شود كه از خود سوال كند : من كيستم ؟ و برود به دنبال حقيقت ... .
دن آهو تخلفب مرتكب شده و كم كاري مي رفتار حيوانات كامال نزم افزاري و بر اساس غريزه است ، آيا يك شير با شكار كر

  كند ؟ خير رفتار هاي حيوانات كامالً غريزي است و نرم افزاري .                    
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  نسان ها :ا
  نمودار شرح وظيفه ي بندگي انسان ها بسيار متفاوت تر است از مابقي موجودات .

وزاد به معني كم كاري و يا تخلف او نيست و كامالً غريزي است يك نوزاد تا مدتي بعد از تولد روي خط صفر است ، گريه ي ن
آگاه مي شود شروع مي كند به آگاهانه دروغ گفتن يا لج بازي كردن  و ... شروع مي كند به انجام  د،اما به محض آنكه از خو

  تخلف .
.   

  
  انسان متعالی

  
  
  
  
  

  +                                       نمودار شرح وظايف انسان              
                                                                                             0 

                                                                                        _  
  

  انسانعملکرد بھترين تقريبی نمودار 
  
  
  

  انسان پست
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  ن است كه غمگين شوم ؟ يا دروغ بگويم ؟ يا براي كس ديگري گوشه چشمي نازك كنم ؟ يا حسودي كنم ؟يآيا رسالت من ا
پس به محض گفتن كوچكترين دروغ يك تخلف انجام داده ايم ، يا به محض اندكي در فاز منفي رفتن يك تخلف ديگر ... آيا 

  في نداشته باشد ؟حتي يك تخلف هم نداشته باشد ؟كسي هست كه تخل
  فرض كنيد به طور كامال فرضي كه بعد از گذراندن اين زندگي از ما سوال كنند كه : در زندگي در دنيا چه كردي ؟

ه ما هم با افتخار مي گوييم : من غيبت نكردم ، من از وقتي كه خود را شناختم دروغ نگفتم ، من چندين مدرسه ساختم ، ب
  چندين و چند بي سرپناه كمك كردم و ...

را كه اگر دروغ نگفتيم ، وظيفه مان بوده ، يا اگر به بي پناهي چط نمره ي صفر است ، ققپاسخي كه براي ما مي آيد فقط و 
به آن  كمك كرديم ، تكليفمان به عنوان يك انسان همين بوده ...سپس مواجه مي شويم با اين موضوع كه تمام اين كارهايي كه

  ميباليم ، تكليف بوده و تماماً خط صفرمان بوده .
هركسي مسئول خط صفر خويش مي باشد ، حتي كسي هم كه اعتقادي به هيچ مذهبي ندارد هم بايد ها و نبايد هايي براي خود 

  دارد كه روزي بايد پاسخ گوي آن باشد .
  تر عمل كرده ايم  و آنها از ما جلوتر هستند .پس مي بينيم كه ما در انجام رسالتمان از حيوان و گياه پايين

اما ناآگاهيم از اين مساله كه وظيفه ي مادر مهربان  در آگهي ترحيمي مي خوانيم كه مادري مهربان و فداكار يا پدري دلسوز ...
  .بودن است يا تكليف پدر دلسوز بودن اوست و تمامي اينها خط صفر ماست

هاي خود را بخواند، روزه هايش را بگيرد، تمام تكاليف شرعي را انجام دهد و .... همه اينها يا اگر فردي در تمام زندگي نماز
  تكاليفش بوده و وظيفه اش. و او موظف بوده آن كارها را انجام دهد و با انجام آنها تازه نمره صفر را گرفته است . 
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  انسان متعالی     
  
  
  
  
  
  
  

  +                                       انسان               نمودار شرح وظايف
                                                                                             0 

                                                                                        _  
  

  نمودار عملکرد بھترين انسان
  
  
  
  
  

  انسان پست
  
  
  
  

همه ي ماست در اين صورت  فتكليخط صفر و تكاليف به دنياي عرفان ارتباطي ندارد ، اما بررسي كنيم كه پس اگر تمام اينها 
 افه كاري ها چه هستند ؟ضا
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  : بر آن ها حاكم است اضافه كاري ها اعمالي هستند كه دو قانون
  هشت و جهنم وعده داده نشده باشد .ببرايشان پاداش و جزا يا  -1
 به رخ كشيدني نباشد . -2

  
   ، بحث باال را روشن خواهيم كرد:با چند مثال

ف شده ، اما براي كيفيت برپايي نماز چطور تعرياداش و براي نخواندنش جزايي در پخواندن نماز يك تكليف است  وبراي آن 
يا گفته اند كسي كه در نمازش كنترل ذهن كامل دارد نمازش قبول است و كسي كه با ذهن پريشان نماز مي خواند خير ؟ و ؟ آ

  پس كنترل ذهن يك اضافه كاري است.به رخ كشيدني هم نيست ، طوري كه نمي توان داشتن كنترل ذهن را به رخ كشيد 
ذف حش يا جزايي تعريف كرده اند ؟  يا براي اينكه رفتارهاي دوگانه مان را آيا براي اينكه ما با كل هستي هم فاز بشويم پادا

  كنيم چطور ؟ حلقه هاي همفازي كيهاني و اسكن دوگانگي .
ما عقيده داريم كه زمان يك موجود كامال هوشمند است و با ما سر ناسازگاري دارد به اين علت كه ما حس ديكتاتوري نسبت 

  يا دائما به زمان مي گوييم زودتر بگذر يا ديرتر ... .به آن داريم ،به طوري كه 
براي مثال دو نفر را در نظر بگيريد كه با هم سر چهار راهي قرار دارند  و يكي از آنها سر چهار راه منتظر است و ديگري در 

گذرد تا اينكه سر موقع ترافيك مانده است ، نفر اول مي خواهد زمان هرچه زودتر بگذرد و نفر دوم مي خواهد زمان ديرتر ب
دو نفر دقيقا برعكس چيزي كه مي خواستند اتفاق مي افتد چرا كه زمان از طرفي با حس  رهسر قرارش برسد براي 

از طرفي با ميزان هيجانات ما نسبت عكس دارد ، به اين ترتيب كه هرچه هيجانات ما بيشتر باشد  مي جنگدديكتاتوري ما 
دان هاي انفرادي از همين روش براي زنداني استفاده مي كنند كه هيجانات او را به حد اقل عتر است ، در زنسريحس زمان 

پس هم فازي با براي كسي كه با زمان همفاز نباشد بسيار سخت خواهد بود ، نايميرسانند تا زمان براي او كند پيش برود و 
  زمان نيز يك اضافه كاري است.

مانه هم با ما سر ناسازگاري دارد ، اينطور كه ما بر خالف قانون جذب بر اين معتقديم كه ز ،ر زمانبيا مبحث ديگر آنكه عالوه 
  چگونه به درك هم فازي با فلك برسيم؟ .ن را از ما دورتر مي كند آهرچه بيشتر چيزي را با تمام وجود بخواهيم فلك 

ن متعالي كسي است كه گرچه تا جايي كم كاري اينجا به تعريفي مي رسيم كه دنياي عرفان دنياي اضافه كاري هاست و انسا
  داشته است ولي از جايي به بعد وارد دنياي اضافه كاري ها شده است .

موارد ديگري نيز به عنوان اضافه كاري در نمودار زير اشاره شده است كه در دوره هاي آينده در مورد آن صحبت خواهد 
  شد.

  كاري محسوب نمي شود.پس نماز ، روزه و ... خط صفر است و اضافه 
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  (کنترل ذھن)رھايی از اسارت ذھن                                     

  کنترل دشارژ            انسان متعالی        
  ھم فازی کيھانی                                     
  ھم فازی کالبدی                                        

        ھم فازی با زمان                                     
  تزکيه ی تشعشعی                                     

                                        ...............  
  
  

  +                                       انسان               نمودار شرح وظايف
                                                                                             0 

                                                                                        _  
  

  نمودار عملکرد بھترين انسان
  
  
  
  
  ان پستانس
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  تعريف عرفان
آن نمي توان خود نمايي كرد و  ي عرفان دنياي اضافه كاري و حركت برفراز تكليف و شرح وظيفه مي باشد. ولي به واسطه

  چيزي را به رخ ديگران كشيد.
  .شود ه ميداعابد و زاهد فرست رايمبني بر كافي نبودن تكليف و شرح وظيفه ب يي دنياي عرفان پيام هااز  هميشه

  
  فرق بين عابد، زاهد و عارف

عابد كسي است كه با انجام مراسم عبادي خود مي خواهد به خدا برسد. زاهد كسي است كه با پرهيز خود مي خواهد به او 
  برس و عارف كسي است كه با عشق به او مي رسد.

  دنياي عرفان بر فراز بايدها و نبايدها است . دنياي عرفان دنياي عشق است...

  
 چرا انسان اشرف مخلوقات است؟

  كه اضافه كاري براي او تعريف مي شود...چون تنها موجودي است 
 -2: كه از ترس جهنم و عذاب عبادت مي كنند.  عبادت بردگان - 1حضرت علي (ع) عبادت را سه نوع تعريف كرده اند : 

  فقط براي او عبادت مي كنند. : كه عبادت آزادگان -3كه به طمع بهشت او عبادت مي كنند .  عبادت تجار
  

  افزون ز هزار پادشا مي خواهم      يا رب ز تو آنچه من گدا مي خوام
  من آمده ام ز تو، تو را مي خواهم      هركس ز در تو حاجتي مي خواهد

  
  يا

  وصل تو من بي سر و پا مي خواهم      داني كه چه ها چه ها چه ها مي خواهم
  آمده ام ز تو، تو را مي خواهم من        هركس ز در تو حاجتي مي خواهد

  
  يا
  

  حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني      ما ز دوست غير از دوست مقصدي نمي خواهيم
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 جلسه چھارم
 
 
  

  ؟ه باشدعبادات ارتقاء داشت بايدچرا 
  
  مرده -(رفع تکليف، انجام وظيفه، عادت، زور و...)خطی                         

  انواع عبادات 
  (زنده)صعودی                          

  
  

           
  (صعودی)عبادت زنده    ×               

                             ×  
                                           ×  

        ×      ×      ×       ×       ×      ×            ×  
 )خطی(مرده عبادت                                     

 
  براي دانشجويان مي افتد : 2اتفاقاتي در دوره 

  
ب مي ( اگر عبادات انسان از حالت صعودي خارج شده و به طور خطي پيش برود ، عبادت مرده محسو دات مردهقطع عبا - 

، در زمينه ي كا ر هاي   است كشيده مي شود.اصطالحا ترمز دستي براي افرادي كه عبادتشان خطي  در اين دوره شود  و 
) . اين اتفاق به اين دليل است كه ارتقا كيفي باقي مي ماند  العبادي ، كشيده مي شود و تا زمان رفع ايراد كار اين ترمز دستي با

اديمان اتفاق بيافتند. پس از گذراندن اين دوره موقت و با فهميدن اشكال كارمان، كيفيت عباداتمان در عبادات ما و مراسم عب
  بهتر مي شود.
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(اين مساله از جمله مسائلي است كه با عدم درك آن توسط معاندين و دشمنان عرفان كيهاني، اينگونه تعريف مي شود كه در 
اينگونه نيست و اين اتفاق براي كساني مي افتد كه از نظر كيفي مشكالتي در  عرفان كيهاني نماز قطع مي شود. در صورتي كه

  عباداتشان وجود داشت و اين دوره موقتي است كه فرد به اشكال خود پي ببرد و ارتقا كيفي صورت گيرد).
  
د ش خدا را (ارتباطي است كه طي آن اگر فرد خدا را شكر مي كند ، گويي تك تك سلول هاي وجو درك شكر وجودي  - 

  شكر مي گويند و اين شكر با شكر زباني بسيار تفا وت دارد ) 
(ارتبا طي است كه طي آن فرد به درك اينكه خداوند در همه جا حضور دارد  و بر همه حال حاضر است  درك حس حضور - 

 مي رسد به چيزي بسيار فرا تر از ياد )   

  

  مراتب ذكر

 
  

است ، اين مرحله به علت آنكه براي خداوند نامي مي آوريم و او را خطاب مي كنيم گرچه پله ي اول ، مرحله ي ذكر زباني 
  اولين و پايين ترين مرحله است اما از شرك باال تر است.

پله ي دوم ، مرحله ي ذكر قلبي يا ياد است ،در هنگامي كه به اين مرحله مي رسيم ممكن است ديگر ذكر بر زبان نيايد و اما 
  او هستيم و هر كجا او را مي بينيم ، اين مرحله بسيار متعالي تر از ذكر زباني است . همه جا ياد

پله ي سوم ،مرحله ي حس حضور است ، كه باال تر از مرتبه ياد است  چرا كه ياد براي سوم شخص غايب است ، اما او هميشه 
احساس حضور او را در همه جا داشته باشيم ، حاضر است و از رگ گردن به ما نزديك تر است ، حس حضور هنگامي است كه 

  در بيرون ، در درون و...
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 :اما بحث اصلي 

هللا يعني از اسفل السافلين تا باالي چرخه مسيرعشق است. انسان  انسان به سوي خدا ، ازابتداي چرخه ي انا حركت مسير
 درهر لحظه در حال تجربه كردن اين عشق است.

كيفيت اين عشق در هر  و عشق را تجربه مي كند هاي قبلي ، هم در دنيا و هم در زندگي هاي بعدي انسان هم در زندگي
 فقط عشق به خود و خود شيفتگي بوده است. در دنيا هم عشق به خود قبلي لحظه متعالي تر مي شود . عشق در زندگي هاي

عشق به ديگران تجربه مي  و فقط اني به بعد فقطفرا مكيعني هم عشق به ديگران. در زندگي هاي بعدي و  تجربه مي شود
  شود.

  :دنيا مانند پلي است بين عشق به خود و عشق به ديگران 
  زندگي هاي بعدي دنيا  زندگي هاي قبلي

  عشق به خود
  

 عشق به خود
  عشق به ديگران

  
  عشق به ديگران

  خدا                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسير عشق                                                                                 
  
  
  
  
  

  تولد                                                                                   
  انسان                                                                            
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اما پس از ، درصد خود شيفته است 100 ودارد نبراي مثال نوزادي كه به دنيا مي آيد در ابتدا تجربه اي از عشق به ديگران 

 غريبي كردن نشانه ي رشد بچه است.،غريبي مي كند وهر آغوشي را نمي پذيرد ر ديگ و دمي شوچند ماه عطف به بيرون 

ها و رسالتهاي ما در زندگي دنيا  اين است كه بتوانيم از صد در صد عشق به خود به سمت  اضافه كاري يكي از -
 صددرصد عشق به ديگران حركت كنيم. 

  در هر حال مسير عشق است. انسانمسير تجربه مي شود، در اين مسير ، هم عشق به خود و هم عشق به ديگران 

  
  خدا                                                                            

    100%  
  
  
  
  
  
  
  

  مسير عشق                                       دنيا                                       
  
  
  
  
  

  تولد                                                                                       
 انسان    در صد عشق به خود) 100(            عشق به ديگران                     % 100    
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 اما در اين مسير عشق اصولي حاكم است :

 
  يك قلب، فقط جاي يك عشق است.   - يك اصل

ني يك قلب يا جاي عشق يع منظور اين است كه از بين دو عنصر عشق به خود و يا عشق به ديگران تنها يكي بايد باقي بماند.
 خود شيفتگي در اويا جاي عشق به ديگران . به تعبير ديگر كسي كه ادعاي عشق به ديگران دارد نبايد اثري از  و به خود است

  باشد. 
د از وجوگر خواستار حضور معشوق در خانه هستيم بايد خانه را ايك خانه جاي يك نفر است .                    عرفاناز منظره 
  خالي كنيم. خودمان 

  ي در مثنوي جناب موالنا:مانند داستان
و كه تو هنوز رمعشوق مي گويد : بو  »من هستم« معشوق مي رود ، معشوق مي پرسد كيست ؟ عاشق مي گويد ديدارعاشقي به 

  هستي»من « 
اين بار در پاسخ معشوق كه  ،  گرددو... مي پردازد و پس از مدتي باز مي و عاشق مي رود سالها به انديشه و فكر و خودسازي 

  »تو هستي «مي پرسد كيستي مي گويد
  نمانده است. » من « يعني ديگر اثري از » تو هستي « وقتي گفته مي شود 
  تو را مي بينم چون ديگر تو همه چيز من هستي  در خود مي نگرم

  »آيينه مي دمد ز سرا پاي من هنوز                                       ، انتظار تو از خاطرم گذشت هيك جلو« 
  و يا 

  »نيست شدم در تو از آنم همه تو نن                                            متو هستي من شدي از آني همه م« 
  مي باشند : »اولاصل « و در نهايت يك شعري كه نشان دهنده ي رعايت

  مهيا كن مقام و جاي محبوب     برو تو خانه ي دل را فرو روب              
 چو تو بيرون روي او اندر آيد                     به تو بي تو جمال خود نمايد

 
  

  نبايد داشته باشند . » من « كسي كه ادعاي عاشقي دارد ديگر اثري از 
  اين دگر من نيستم من نيستم

  زيستم »من«يف از آن عمري كه با ح
چه مي خواهيم براي خود است و از خودشيفتگي است اما از جايي به بعد در اين مسير رسالت  در مسير رشد ما در كودكي هر

 نمي ماند.  شيفتگي باقيما عميق تر مي شود تا جايي كه ديگر اثري از خود
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 : انسان نمي تواند عاشق خدا بشود.2 - اصل

انسان از خداوند شناختي ندارد فقط تجليات او را مي انسان نمي تواند عاشق كسي يا چيزي شود كه هيچ شناختي از آن ندارد ، 
  شناسد.

كه هيچ  دعاشق چيزي يا كسي شود نمي توان انساننه صفت ، و و جايگاه خداوند در جهان هيچ قطبي است ، نه اسم دارد 
  .  دشناختي از او ندار

  انسان تنها مي تواند عاشق تجليات خداوند باشد. 
  ، عاشق خودكار ، عاشق يك انسان.... عاشق جهان هستي ، عاشق درخت

  مشخص است كه خداوند عاشق است و انسان معشوق  عشق خداوند به انسان و عشق ما به خداوندبرابر  همچنين در
كه از من فرار مي كنند و از  كسانياگر لم المدبرون كيف اشتياقي بهم لماتوا شوقا، عو لو :داريم » حديث قدسي « در اين زمينه 

  دارم از شدت عشق من مي ميرند.  شانر مي شوند بدانند كه چقدر دوستمن دو
م كدي الذين اسرفوا الي انفسباقل يا ع -سوره زمر كه از عاشقانه ترين آيه هاي قرآن است گفته شده :  53و يا در آيه ي 

نيد از رحمت خدا نااميد نشويد خداوند التقنتوا من رحمة اهللا ان اهللا يغفرالذنوب جميعا. اي بندگاني كه در گناهان اسراف مي ك
  تمامي گناهان را مي بخشد.

بزرگترين گناه نا اميدي از رحمت خداوند است. هر چقدر گناه انسان بزرگ باشد رحمت خداوند بيشتر و بزرگتر است و 
  همواره گناهان انسان در مقابل رحمت خداوند كوچك و نا چيز است.

  »رزند گمشده به خانه پدريت باز گرداي ف« در انجيل مي گويد اي آيه 
  به حسنات تبديل مي شود.  او اتيئتمام س دتوبه كنفردي ، گفته شده اگر به معناي بازگشت استتوبه » توبه « 
  » صد بار اگر توبه شكستي باز آي  «

  .هيچ چيز جز رحمت از خداوند ساطع نمي شود :اصل
يطان يكي از مصاديق بزرگ رحمت خداوند است. درمورد ابليس هم بايد همانطور كه مي دانيم شيطان هم رحمت است خود ش

سجده كردند و تنها ملكي كه موحد نيز آدم به جز خداوند به بدانيم كه بطور سمبليك همه ي مالئك مشرك شدند چون از 
  ما برعهده گرفت باقي ماند ابليس بود كه جز بر خدا سجده نكرد و وظيفه ي بوجود آمدن تضاد و عالم دو قطبي براي

اگر شيطان نبود ما هرگز هوشمندي + را نمي شناختيم . در اين باره آيه اي وجود دارد كه برائت شيطان را ثابت مي  همچنين
) همانند رشسوره ح 16آيه ( »كمثل شيطان اذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال اني بري منك واني اخاف اهللا رب العالمين«كند :

  دمي گفت كافر شو چون كافر شد گفت من از تو بيزارم من از خدا پروردگار جهانيان مي ترسم.شيطان كه به آ
  س مي دانيم كه خداوند عاشق است و ما معشوق . پ

  موالنا شعري دارد از زبان خداوند به انسان كه نشان دهنده ي اين عشق است : 
  مرو آنجا كه آشنات منمنگفتمت 

  منمدرين سراب فنا چشمه ي حيات 
  وگر به خشم روي صد هزار سال زمن
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  به عاقبت به من آيي كه منتهات منم
  نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضي
  كه نقش بند سرا پرده ي رضات منم
  نگفتمت كه منم بحر و تو يكي ماهي
  مرو به خشك كه درياي باصفات منم

  نگفتمت كه چو مرغان به سوي دام مرو
  نمبيا كه قوت پرواز و پر و پات م

  نگفتمت كه تو را ره زنند و سرد كنند
  كه آتش و تپش و گرمي هوات منم

  نگفتمت كه صفتهاي زشت در تو نهند
  كه گم كني كه سر چشمه ي صفات منم

  نگفتمت كه مگو كار بند از چه جهت 
  نظام گيرد، خالق بي جهات منم

  اگر چراغ دلي دانك راه خانه كجاست
  وگر خدا صفتي دانك كدخدات منم

  
  ر طول كل خلقت ما سرشار از عشق خداوند و رحمت بوديم . د

و يا بايد اگر اصل يك و اصل دو را در كنار هم بگذاريم :يك قلب جاي يك عشق است ( يا عشق به خود يا عشق به ديگران) 
جليات خداوند بشود در نتيجه انسان مي تواند عاشق تعاشق خود باشيم يا تجليات خدا چون عاشق خود خدا نمي توانيم باشيم. 

و خانه  داز خود بيرون مي آي دعاشق يك تجلي مي شو انسانكه  .... هنگاميو  يك انسانبراي مثال عاشق يك درخت ، عاشق 
جــــاري مي كند.از اين منظر در عرفان مي گوييم عشق زميني او خالي مي شود و آن هنگام خـداوند عشقش را بر دلش 

  ما جاري شود.  رمي شود از خود بيرون بياييم و عشق خدا ب بسيار مقدس است زيرا باعث
شمس مي گوييم و به اين  ،پس انسان تا جايي در عشق پيش مي رود و در نهايت عاشق يك تجلي مي شود كه به آن در عرفان

  كه بسيار مرحله ي مهمي است.  گفته ميشود» شمس من و خداي من«مرحله تحول و خالي شدن از خود مرحله ي 
تا قبل از آن، دنيايي كه در آن بوديم دنياي وارونه بود و پس از خالي شدن خانه دل از او، او در ما جاري مي شود و دنياي 

  حقيقي اتفاق مي افتد.
يعني انسان در مسير عشق به سوي خدا تا جايي مي تواند پيش رود كه عاشق يك          مرحله ي شمس من و خداي من        

  ك شمس ) بشود ( مطابق شكل زير ) و از آنجا به بعد عشق خدا جــــــاري مي شود.تجلي ( ي
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  پير من و مراد من
  درد من و دواي من 

  فاش بگفتم اين سخن
  شمس من و خداي من
  از تو به حق رسيده ام
  اي حق حقگزار من
  شكر تو را ستاده ام

  شمس من و خداي من
  
  
  

    100%  
  

              
              

              
              
  عشق الھیدنيای غير وارونه                                                             
              
              
              

  
  وشمس من                                                                                      

  خدای من                 وارونه                                                               
  شيفتگان خود  دنيای                                                     
  زمينیعشق              شيطان                                                                 

                                                        

تولد                                                                                         
  انسان    %                                                           100
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بعد از آن عشق خدا بر من جاري شود پس اين او تجلي خداست . خدا را در او مي بينم و  يعني من عاشق شمس مي شوم چون
  بسيار زيباست. 

پس از طي اين مرحله ي شمس من و خداي من با دو دنياي جديد آشنا مي شويم دنيايي كه قبل از بروز عشق به تجلي است 
ن كه در آن خودخواهي و خودشيفتگي وجود دارد و به محض رد كه آن دنياي وارونه است يا دنياي خودپرستان يا دنياي شيطا

كردن مرحله ي شمس من و خداي من و جاري شدن عشق خدا دنياي حقيقي شكل مي گيرد دنيايي كه رنگ و بوي ديگري 
  دارد. 

تيم در دنياي اگر در دنياي وارونه از مفاهيمي چون عشق ، خدا ، عبادت ، دعا ، صدقه ، نذر واقعيت و حقيقت سخن مي گف
  حقيقي هم از اين مفاهيم مي گويم اما بسيار متفاوت .

    100%  
  

  خدا:            
  عشق:            
  واقعيت:            
  حقيقت:            
  دنيای غير وارونه                             :عبادت            
  نذر:            
                                                                       صدقه:            
  دعا:            

  
  شمس من                                                                                    

  و خدای من            وارونه                                               خدا:            
  شيفتگان خود      دنيای                             عشق:            
            شيطان                                              واقعيت:           
                                              حقيقت:            

  تولد                                                                                       
  %                                                             انسان100    
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  بيان مي شوذد.انحصار طلبي تمام مفاهيم در دنياي وارونه ، وارونه ، كابوس رقيب  ،: يعني اسارت  عشق در دنياي وارونه
  مي ميرم» من « كه در دنياي وارونه در زمينه عشق بكار مي رود عبارت است از : اگر تو نباشي جمالتي 

نميرم ، اگر من » من « يعني تو باش تا  اهانه ترين جمالتي است كه يك عاشق به معشوقش مي گويد اين جملهواين از خودخ
   باشي يا نباشي. مردم ديگر فرقي نمي كند

  
  قيقي :مفهوم عشق در دنياي ح

عشق يعني عاشق از نگاه معشوق مي بيند با گوش معشوق مي شنود . اگر معشوق خوشحال باشد  ...عشق يعني آزادي ، رهايي
  خوشحال است. اگر معشوق لذت ببرد عاشق هم لذت مي برد. عاشق نيز، 

  است. مفهوم عشق در دنياي حقيقي بسيار عظيم تر و متعالي تر از مفهوم عشق در دنياي وارونه 
  خداست رعلت عاشق ز علت ها جداست     عشق اسطرالب اسرا

  .  به بازگشت بدون توقع ،عشق در دنياي حقيقي يعني تابش بدون تمنا ، بدون انتظار
بدون تمنا و منت مي و د چه بر سر مسلمان چه بر سر كافر زمينيان مي تابانهمانطوريكه ماه بازتاب نور خورشيد را بر سر 

  ، مي تابدبدون تمنا  نيز عاشق تابد.
ظرفيت نگاه كردن به خورشيد را نداريم اما با نگاه كردن به نور ماه به ياد خورشيد مي افتيم همانگونه كه ظرفيت عاشق  ما

  خداوند شدن را نداريم اما با عاشق يك تجلي شدن در واقع در آن به وجود خدا پي مي بريم.
  آن نور كه خوانيش تو مهتاب                                              روشن بنگر كه آفتاب است 

  بسيار مقدس است .   و رسيدن به مقام بي تمنايي ه ي ماه شدنپديد عاشق بايد مانند ماه بتابد؛
ا در كند و ... ر مي عاشق حقيقي عشق يك طرفه دارد يعني بي تمنا مي تابد . جمالتي از قبيل ، براي كسي بمير كه برايت تب

  عشق در دنياي حقيقي قبول نداريم عشق دو طرفه در اصل دو عشق يكطرفه است كه هر يك بي تمنا به ديگري مي تابد. 
  مفهوم عشق در دنياي حقيقي در شعر زير كامل مي شود. 

  ديدن همه كس را و نديدن خود را                          از مردمك ديده ببايد آموخت 
  

  (خداي وسيله)نياي وارونه : تعريف خدا در د
صاف و براي انسان خدا وسيله اي است براي پيشبرد كارهاي روزمره ي انسان . مانند بلدوزري كه جلو مي آيد و جاده را 

وند در جهت خواست ها و توقعات فرد. به طور كلي در دنياي وارونه و يا قبل از هموار مي كند. يعني استفاده ي ابزاري از خدا 
و رسيدن به مقام عشق به ديگران چون فرد خود شيفته است تمام مفاهيم را در جهت منيت و پيشبرد اهداف خود در تحول 

براي مثال گفته مي شود . خدايا فرزندم ... خدايا كنكورم ... خدايا بدهكاري نظر ميگيرد. حتي مفاهيمي مانند خدا، دعا و... 
  دا كردن خدا به اندازه ي احتياجات است. صجاي پارك پيدا كنيم ... خدايا .... و ميزان هايم ... خدايا چراغ سبز باشد ... خدايا 

  نيست.در اصل خدا خداي وسيله است و اين خداي حقيقي 
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و بايد براي رسيدن به آنها است  همه ي  خواسته هايي انسان از خدا ، مسائلي است كه به خودش مربوط در دنياي وارونه، 
  ا ارتباطي ندارد. تالش كند وبه خد

  براي مثال : بايد درس بخواند تا در كنكور قبول شود ، و ....
  

  خدا ، خداي هدف است . تعريف خدا در دنياي حقيقي : 
  حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني .         ما ز دوست غير از دوست مقصدي نمي خواهيم 

  و يا
  كه حيف است ز خدا جز خدا تمنا كردن           حب صادق از جانان به جز جانان نمي خواهد م

  (خدای ھدف) تعريف خدا در دنياي حقيقي

  است . دآنچه در انديشه نĤيد آن خ            هر چه انديشي پذيراي فناست 
  در دنياي وارونه خداوند براي رسيدن به مقاصد فردي مورد پرستش واقع مي شود. 

د ، نه خود خدا . با اين نوع پرستش فرد بدون اينكه خود واقف باشد ، يعني اين مقاصد هستند كه مورد پرستش قرار مي گيرن
در اصل خود پرستي مي كند به همين دليل كساني كه در دنياي وارونه از رابطه ي عاشقانه با خداوند سرمست هستند ، با اشاره 

  ) بر حذر مي دارند. به پرستش مستانه ي خود ، ديگران را از آن طاعت ( كه شرك آميز  و بت پرستانه است 
  غم هاي مرا به من مكافات كنيد                                ت كند اك طاعرتگر يار منيد 

  خنه ي ديوار خرابات كنيدردر                       چون در گذرم خاك مرا گر سازيد 
شيدن مي آگاهي چ ورود به دنياي عرفان وپيام ديگري كه در همين راستا براي هر عابد و زاهدي وجود دارد اين است كه 

انسان را عاشق مي كند و در اين حالت او دين را به عنوان ديني كه خداي آن خداي وسيله است كنار مي گذارد و آن را به 
  عنوان اين خداجويانه دنبال مي كند . 

  لعل يزاهد از ما به سالمت بگذر كاين م
  پرسبرد از دست بدان سان كه م يدل و دين م

  
  خود خدا را مي خواهيم : از خدا فقط و فقطدر دنياي حقيقي ما 

  صل تو من بي سر و پا مي خواهم و                          داني چه ها چه ها مي خواهم 
  را تو را تو را مي خواهم  يعني كه تو               فرياد و فغان و ناله ام داني چيست 

  :مفهوم دعا در دنياي وارونه 
  زميني  اموردعا در اينجا در جهت خداي وسيله است و براي 

  .  و... خريد ماشين، دعا براي  قبولي در كنكوربراي مثال : دعا براي 
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  مفهوم دعا در دنياي حقيقي :
  مي كند. انسان خدا را براي رفع نيازها و رسيدن به منافع خود نمي خواهد ، بلكه او را براي اشتياق خودش مي خواهد و طلب 

  مفهوم دعا در دنياي حقيقي در شعر زير كامل مي شود. 
  بفراق و وصل چه باشد معناي دوست طل

  از او تمنايي رغيكه حيف باشد از او   
  

  مفزون ز هزار پادشاه مي خواها            يا رب ز تو آن چه من گدا مي خواهم 
  مي خواهم .  من آمده ام از تو ، تو را            هر كس ز در تو حاجتي مي خواهد

  درتمام دعاهاي قرآني فقط خود خدا را مي خواهد . 
     ت دهد. ادانش خودش را به ما بدهد و ما را از آتش ناآگاهي نج ...يعني بهترين دعا . آگاهي ،

  
  
  

  تسليم        مسائل آسمانی                                       
  در دنيای غير وارونه

  جھد و تالش        مسائل زمينی                                         
  
  
  
  

  مسائل آسمانی          تسليم                                    
  در دنيای وارونه  

  مسائل زمينی          جھد و تالش                                    
  
  
  

  فهوم كار زميني و مفهوم كار آسماني .در اينجا به دو مفهوم بر مي خوريم . م
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  »ليس لالنسان اال ما سعي«مي باشد كه در قرآن نيز آمده است  :  ابزار آن  سعي و تالش كار زميني
  براي انجام تمام كارهاي زميني بايد تالش كرد و به خدا ارتباطي ندارد. 

تنها مرام نزد   »ين عنداهللا اسالمدان ال«رقران آمده است : كاري است كه در ارتباط كامل با خداوند مي باشد و د :كار آسماني
  خداوند تسليم است.   

 بدست آوردن  در اين مفاهيم : جمله ي هر آنكس كه دندان دهد ، نان دهد را نمي پذيريم . هر آنكس دندان دهد ، توانايي
  راي همه ي امور زميني بايد سعي و تالش كرد بمي دهد.  را نيز نان

اما ار آسماني سعي و تالش تاثيري ندارد. ابزاري كه خداوند پس از تسليم شدن در اختيار ما مي گذارد تقوا است . براي ك
  براي كار زميني تسليم مي شود براي كار آسماني تالش مي كند. در دنياي وارونه بشر

  شكل صحيح اين مفهوم به صورت زير است .
 
 ابزار  قانون  

 لياقت  سعي و تالش  مينيكار ز

 تقوا  تسليم  كار آسماني

  
براي مثال : قبولي در امتحان يك كار زميني است كه نيازمند سعي و تالش و درس خواندن است . اما آرامش داشتن در جلسه 

اينكه گفته مي شود از تو حركت از خدا بركت به همين و ي امتحان كار آسماني است . زيرا كه اال بذكراهللا تطمئن القلوب 
  است.  منظور

  مفهوم عبادت در دنياي وارونه 
مانند پادشاهي در انتظار  خداوند  هكرضاي خدا مي باشد و  تصوري را ايجاد مي كند  در دنياي وارونه انگيزه عبادت كردن

پيش كشي هايي است و اگر بپسندد راضي شود امان مي دهد و اگر نپسندد گردن مي زند!!خدا ، خدايي خشمگين و ناراضي 
   و راضي و خشنود شود مي خوانيم روزه مي گيريم تا  قبول كند زنمابرايش كه ما است 

  عبادت در دنياي حقيقي
براي رضاي خودمان است. در واقع رضاي خودمان يعني كمال خودمان ، هر عبادتي براي  و... ، روزه ي ما ماعبادت ما ، نماز

  ماست.  خود
  ه عبادت ما ندارد. و اين ما هستيم كه در جهت كمال خود نيازمند عبادتيم.و نيازي بصمد ، خدا بي نياز است. الاهللا 

پس در دنياي وارونه براي رضاي خدا كار مي كنيم اما در دنياي حقيقي در حقيقت رضاي خود ما مطرح است (رضاي ما يعني 
  كمال ما)

  وارونه :ي صدقه و نذر در دنيا 
مي  ي راصدقه يا نذر،يعني با خدا معامله مي شود كه اگر اين اتفاق بيافتد مشروط مي باشد  در دنياي وارونهصدقه و نذر

  .ماً نابرابر استوحتي اين معامله عم.پردازيم 
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  صدقه و نذر در دنياي حقيقي :
غير مشروط مي باشد و هيچ معامله اي صورت نمي گيرد و فرد مي گويد چه اين اتفاق بيافتد ، چه  در دنياي حقيقيصدقه و نذر

  افتد ، اين نذر يا صدقه را مي پردازم . ني
هر فردي كه در برخورد با آن قرار مي گيرد آن ، در اينجا به دليل اينكه نذر و يا صدقه غير مشروط است به محض پرداخت 

طلب خير مي كند و تشعشع مثبتي را مي فرستد و مي دانيم كه تشعشع مثبت همان كسب فيض الهي مي باشد. كه اين تشعشع 
  باز مي گردد. »  قانون اهللا سريع الحساب« ثبت به سوي نذر كننده و يا پردازنده صدقه طبق م
  

  واقعيت و حقيقت در دنياي وارونه : 
  در دنياي وارونه ضرب المثلي هست كه مي گويد حقيقت تلخ است! ببينيم آيا واقعا حقيقت تلخ است؟

هاي زندگي و نعمتهاي كه وجود دارد ، اما حقيقت تلخ است زيرا اينطور واقعيت در دنياي وارونه شيرين است يعني تمام خوشي
  .  مرگگفته ميشود كه پس از اين همه لذت ماجرا به حقيقتي ختم مي شود نه نام 

  واقعيت و حقيقت در دنياي حقيقي :
مجازي و فاني است و اين در دنياي حقيقي اين واقعيت است كه تلخ است زيرا واقعيت نشان مي دهد كه هر آنچه وجود دارد 

  حقيقت است كه شيرين است و نشان مي دهد كه پس از مرگ همه چيز جريان دارد و تازه آغاز راه است. 
انسان بايد در دنيا جام زندگي اش را كه با واقعيت تلخ پر شده است ، با چاشني حقيقت شيرين مخلوط كند و بهشت نقد را در 

 دنيا براي خود پديد آورد.
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 جلسه پنجم
 ) خلقت شعوري نردبان منظر از( ؟ است مخلوقات اشرف انسان چرا

   هستي كل در ذرات شعور پيدايش چگونگي
(  ارتعاش اولين به مبدلي يا راكتور يك توسط كه است بوده حاكم هستي بر)  كل شعور ، مطلق شعور(  آگاهي برا ابتدا در

 . شود مي تبديل بنيادي ارتعاش يا)  Superstring) (  مرتعش تارهاي

 . است بنيادي ارتعاش شعور ، آمد پديد ، خلقت در كه شعوري ي پله ولينا

 پي در و دنآي مي بوجود ، پوزيترون و نوترون ، پروتون ، الكترون چون ديگري ذرات به ارتعاشات اوليه ارتعاش اين تراكم
 . شود مي ساخته مولكول و اتم آن

 دهد مي تشكيل را دوم شعوري ي پله انرژي و ماده كه. آورد مي پديد را انرژي و ماده كه ، است ولمولك هستي جهان آجر
 شو مي گفته نيز زمينه شعور آن با كه

 متراكم مسئول شعور اين زيرا ، باشد مي ارتعاش بر حاكم شعور از تر پيچيده و فراتر قطعاً انرژي و ماده در موجود شعور( 
  ) .  شود مي...  و آب ، سنگ ، گاز ، جامد ، مايع به آن لتبدي و ارتعاش كردن

 مرده فيزيكي نظر از كه زهاي آليبا مولكولهاي هنگاميكه كه شود مي مشاهده و دهد مي رخ جديدي اتفاق بعدي ي مرحله در
 فرآيند اين. شوند مي تبديل است زنده كه DNA يك به عجيبي تحول طيدر كنار يكديگر قرار مي گيرند  شوند مي محسوب
   . گيرد مي شكل Sub- DNA رآكتور به آكتوري را توسط نيرويي ورود توسط عجيب
   كند مي تبديل زنده DNA به و بخشد مي جان را مرده مولكولهاي ورود از پس كه دارد نام حيات نيروي شده وارد نيروي

  

  
 . گيرد مي هستي جهان از را حيات نيروي ، subDNA رآكتور

 . نداشت وجود نيز حياتي ، نداشت وجود راكتور اين اگر ، استموجود زنده  خلقت ي پايه نيرو اين
 . است تر پيچيده قبلي شعوري ي پله دو از قطعاً كه باشد مي حيات شعور ، شعوري ي پله سومين



 
15/6/1390 – 5.1نسخه  – گروه آموزش مجازی عرفان حلقه -دوره دو  51

 

 كه مورچه يك ندمان كند مي بروز موجودات برخي در كه باشد مي ) غريزه(  يغريز تعقل شعور ، شعوري ي پله چهارمين
 رود .  جمع كردن دانه براي فصل سرما مي دنبال به مثال براي دارد نيز را غريزي تعقل شعور ، حيات شعور بودن دارا بر عالوه

  ) باشد مي كردن جمع دانه در مورچه تدعبا( 
 . دارد نيز را حيات شعور آن بر عالوه شجره ، دارد را انرژي و ماده شعور نجم ، يسجدان شجرال و النجم شود مي گفته كه اين

 . رساند مي را آنها تعالي اوج ، است درخت و ستاره در بودن ماده شعور اينكه اصل در و

  . باشد مي (اختياري) غريزي غير تعقل شعور ، خلقت شعوري پله پنجمين
 شعوري پله اين از جن و مالئك كه. باشد يم عقل ي پله اصطالحاً. كرد ارزيابي و استدالل،  اختيار با توان مي شعوري پله اين با

 . برخوردارند

 فسادها وبريزد  خونها كه كني خلقانساني   خواهي مي گفتندبه خداوند  مالئك ، شود مي گفته سمبليك قرآن در كه آنجا از
  . خلق شده بود . انسان از پيش  استدالل و تعقل شعور يعني ؟ كند
 بررسي مي شود. دفاعي تشعشع بحث در گاهي كه. است اختيار استدالل داراي خودش نوع در هم جن

 ندارد را شعور اين ديگري مخلوق هيچ آن از قبل تا و است مخلوقات اشرف انسان آن تبع به كه ، خلقت شعوري پله ششمين
 . است عشق شعور خلق ،

 .  كرد پيدا را عشق فهم و درك قابليت كه است موجودي تنها انسان

   زدند ديوانه من نام به فال ي قرعه                                                كشيد نتوانست نتاما بار آسمان
 و داشتند را 5 پله شعور آنها ، كند فسادها و خونها كه كني مي خلق را آدمي كه گفتند خدا به مالئك شد گفته سمبليك اينكه
  . ميكند چه عشق شعور كه دانست مي خداوند ، لمونتع ال ما اعلمني ا گفت خداوند كه نديدند را اين
  زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق     زد دم تجلي ز حسنش پرتو ازل در
  يا و

   آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد عين               نداشت عشق ملك ديد رخشرد ك اي جلوه
. است عشق ، بخشيد متفاوت معناي مخلوقاتر ازساي آدم هب آنچه.  نيست خداوند رحمت و عشق جز چيزي تجلي عامل نهات

  . زدند باز سر آن تحمل از زمين و آسمان حاليكه در ، شد عشق امانت حاصل آدم
  . بخشد مي تحقق را.....  و اشـــراق،  اشتياق ، اختيار ، فـداكاري و ايثار ، مفاهيم كه است مخلوقي تنها انسان

  شد حاصل جهان در شور و فتنه صد                      شد گل آدم خاك عشق شبنم از
  شد دل نامش و چكيداز آن  قطره يك      زدند روح رگ بر عشقر تسرنش
  شود مي گفته كه است مفهومي همان اين -

 ....  چيست عشق كه نداند فرشته

  . است شعوري ي پله 6 اين منظور ، آفريد يوم 6 در را جهان خداوند شد گفته سمبليك اگر
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  آفريده شده است شعور جھان ھستی از
  ذوق و شوق                                                                   

  
  وجد و سرور شعور عشق                                                   

  
  تعجب شعور تعقل غير غريزی      حيرت و                               

  
  شعور تعقل غريزی            ايثار و فداکاری                               
                                 
  شعور حيات                     مھر ومحبت                               

  
  انرژی) –شعور زمينه (ماده                                

  

  شعور ارتعاش بنيادی                                                             
  

 
 بر حد در فقط و كنند نمي رعايت را قانوني هيچ و بقا براي تنازع يعني. كنند مي زندگي 4 شعوري ي پلهدر  جوامع برخي
 .  نظمي هيچ بدون ، كنند مي عمل خود غريزي نيازهاي كردن طرف

 زمين كسي اگر اما ، قوانين تمام رعايت با ، منظم بسيار ، كنند مي زندگيپنجم  شعورير پله ي د ديگر جوامع برخي -
 . است معني بي عشق و احساس و همدردي مفهــوم و. گيرند مي ناديده را او قانون طبق ، بخورد

 بروز عشق شعور مقاطع برخي در. كندبراي مدتي طوالني شعور عشق را تجربه  كامل طور به نتوانسته اي جامعه هنوز -
 . است بوده مدت كوتاه بسيار اما كرده پيدا

 خواهد رسيد.  شود حاكم عشق شعور كه عصري و طاليي عصر اين به قطعاً بشر -

 ...  ديدان نمي شما كه دانم مي چيزي من گفتبه مالئك  خداوند زيرا

 كرده است.  تغيير بسيار جهــان جمعي روح هم اكنون هم ، بدهد رخ سريعبسيار  توانند مي شعوري پله تغيير اين
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  چرا انسان اشرف مخلوقات است؟
 بررسي خلقت از ديد  ورودي و خروجي

 . شود مي تعريف خروجي يك و فرآيند يك ، ورودي يك ، سازمندي سيستم نظام هر براي -

 : گياهان سيستم بررسي -
 ) كافي مقدار به...  و نور ، خاك ، آب(  است ثابت گياه ورودي

  )  داردو ... فتوسنتز مشخص فرآيند يك(  است ثابت نيز گياه فرآيند -
 ... )و دهد مي سيب درخت نهايت در ، شود تغذيه درستي ورودي  با اگر سيب درخت(  است ثابت نيز گياه خروجي

  
 ... ) و گوشت گاهي ، خورند مي گياه گاهي(  است يرمتغ حيوانات روديو

  . است ثابت حيوانات فرآيند
  ... )  و است شير همان هميشه ، شير(  است ثابت حيوانات خروجي

  
  : انسان

  
 خواند مي ، بيند مي كه چيزي ، نيست خورد مي كه چيزي تنها زيرا ، است حيوانات و گياهان از تر پيچيده بسيار انسان ورودي

  . است يرمتغ انسان ورودي پس. شود مي محسوب ورودي....  و شوند مي ،
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 نيز قلوها دو در حتي و است متفاوت گذارد مي تاثير مختلف افراد روي بر كه اي انديشه زيرا ، است رمتغي نيز انسان دفرآين
  . است متفاوت
  . شود مي حاصل متفاوت خروجي دو مختلف فرد دو روي به فرآيند نوع به توجه با ، است رمتغي نيز انسان خروجي
   . باشد داشته متفاوت خروجي دو ، ورودي يك از تواند مي كه است موجودي تنها انسان

 

مثال با ديدن يك فرد معتاد (ورودي منفي) يك نفر به اين نتيجه مي رسد كه او بهترين كار را كرده است (خروجي منفي) و 
  ديگري به اين نتيجه مي رسد كه درس عبرتي است و بايد از مواد مخدر حذر كرد (خروجي مثبت)

 نبايد. بدهد درستي ي نتيجه و شود ساخته درست بايد كه است آيند فر اين. نيست خروجي ي كننده تضمين هميشه ورودي
  . شود كار فرآيند روي بايد شود گذاري سرمايه ورودي روي
ين آنها تبعيت مي كساني كه تمام حرف ها را مي شنوند و از بهتر» : فَيتَّبِعونَ أَحسنَه  يستَمعونَ الْقَولَ« شود مي گفته اينكه
  كنند.

ها  ورودي روي ريزي برنامهچاره كار در محدود كردن ورودي ها نيست بلكه چاره در انديشه سازي و فرآيند سازي است. 
  . داردبسياري  اهميت سازي انديشه و فرآيند روي بر گذاري سرمايه ، بود نخواهد كارساز تربيت و تعليم هنگام
 (ادب از كه آموختي، از بي ادبان)  باشد داشته ثابت خروجي اما دارد متغير ورودي كه است انساني متعالي انسان -

  . است منفي هايش ورودي تمام كه است زباله يافت باز سيستم يك مانند متعالي انسان -
 . است مثبت اش خروجي اما -

 .  است زير شكل به متعالي انسان نمودار -

 
شعر يزيد بن معاويه (ادركاسا وناولها اال يا ايها الساقي) را به عنوان ورودي منفي  حافظ شيراز هم همين درس را به بشر داد . -

  استفاده كرد و خروجي مثبت كه همان غزليات عارفانه اوست به بشر هديه كرد.

  انسان به اين دليل اشرف مخلوقات است كه مي تواند انواع ورودي را بگيرد و خروجي مثبت بدهد.
 
 

  
 



 
15/6/1390 – 5.1نسخه  – گروه آموزش مجازی عرفان حلقه -دوره دو  55

 

 اي عرفانتعريف پيري در دني

  ميزان شکوفايی                                                                 
  

  اوج شکوفايی انسان معمولی                                     

  
  

  جسم، روان و ذھن

  
  محور زمان(سن)           

  افزايش سن نمودار عملكرد ذهن، روان و جسم در افراد معمولي به نسبت
  
  

  
  روان و ذھن                                       ميزان شکوفايی              

  
  
  
  

  جسم         

  تولد                                                                                       
  محور زمان(سن)           

  به نسبت افزايش سن افراد متعالين و جسم در نمودار عملكرد ذهن، روا
  

 
 

انسان متعالي پس از گذشت زمان، جسمش دچار افت مي شود (هرچند همان جسم هم ديرتر از انسان معمولي پير مي شود) 
يل به اما روان و ذهن او هرگز دچار افت نمي گردد و شكوفايي ذهن و روان اتفاق مي افتد . انسان معمولي در سنين پيري تبد

 پير خرفت مي گردد و انسان معمولي به پير دانا تبديل مي شود.
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 جلسه ششم
  چرا مرگ طراحي شده است؟

 چرا مرگ اختياري نيست؟

  تعريف اليه راجعون –تعريف كمال 
  كمال= حركت از نيازمندي به بي نيازي

  
  بی نيازی                                                                           

      
  

              
              
              
              
                                                       
              
              
              

  اوج بی نيازی انسان ھای خاص         
                                                       

                                           اوج بی نيازی انسان در جسم            

                                                       
  تولد       انسان                                                                    

  نيازمندی                                                                          
  

 است.ما خداوند در جهان تك قطبي قرار داريم ، اما در جهان دو قطبي  - 

  برا ي مثال صفاتي چون : رحمان ، رحيم ، حميد ، غني ، ستار العيوب و ...و صفاتي چون : مكار ، جبار ، قهار و....
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در حاليكه خداي  كنيم اهللا خطاب ميرا او  ا وصفات مختلف تعريف مي شود براي مثالدر جهان تك قطبي خداوند با نام ه
در جايي كه هيچ شناختي از آن نداريم در عرفان به خداي حقيقي عدم گفته مي شود در آنجا  استحقيقي در جهان هيچ قطبي 

 دديگر هيچ نامي ندار

از اين هيچ اين است كه هيچ تعريفي نيست ، منظور  خالنيستي به معني  ، اما اين  است» هيچ«و » نيستي «به معناي واژه ي عدم 
  غير قابل تعريف است "هست"نيست بلكه  "نيستي"براي جهان هيچ قطبي وجود ندارد. پس خداوند 

  هر چه انديشي پذيراي فناست                  آنچه در انديشه نايد آن خداست
  و يا

  كه مدد هاي وجود از عدم است         ي است ياين عدم خود چه مبارك جا
اهللا «آيات بررسي از  پس علت وجود صفات مختلف براي خداوند چيست؟ "سبحان اهللا عما يصفون  "گفته مي شود وقتي  

ايت كمال انسان غاست و اين صفات ا ، اين نتيجه حاصل مي شود كه خداوند از هر وصفي مبر »انا هللا و انا اليه راجعون«و  »صمد
  يعني : او صمد است و ما به سمت او مي رويم. پس ما به سمت بي نيازي مي رويم..را مشخص مي كنند

  ما به سمت بي نياز شدن حركت مي كنيم .پس در واقع خداوند بي نياز است  و ما به سوي او حركت مي كنيم 
به سمت صمد شدن ، غني شدن و... نسان در مسير كمال اما به سمت رحمان شدن حركت  مي كنيم ،  پس او رحمان است

  با او يكي مي شود. يپيش مي رود و در نهايت در انتهاي چرخه در جهان تك قطب
تعريف كمال : كمال تعاريف بسياري دارد كه از منظر ديدگاه ناظر با آن آشنا شديم كه كمال يعني ارتقا ي ديد ناظر از منظري 

  ي نيازي .حركت از نيازمندي به سوي بديگر كمال يعني 
  

  
  

به خوراك ،  نياز براي مثال در زندگي دنيا تا حد مشخصي به بي نيازي مي رسد و بيشتر از آن امكان پذير نخواهد بود انسان
   از بين نخواهند رفت در زندگي دنياپوشاك ، هوا و...
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را كم كنند اما باز هم نياز به تنفس برخي مثل مرتاضها ممكن است اندكي از نيازهاي مادي خود را مثل خوراك و پوشاك و.... 
و تغذيه و ... دارند. (در نمودار زير منظور از انسانهاي خاص كساني مثل مرتاضها هستند كه اندكي نيازهاي خود را كم كرده 

 اند ولي باز نيازمندند)

دان همواره خالف مسيرا ليه جاويدان باشد در نتيجه نيازمندي هم جاويدان خواهد بود و نيازمندي جاويدنيا  اگر زندگي - 
  استراجعون مي باشد و به تبع آن خالف كمال مي باشد. هيچ انسان وارسته اي طلب زندگي جاويدان را ندارد و مشتاق لقا اهللا 

  
  کمال =اليه راجعون= نيازمندی ابدی =زندگی جاويدان

  بی نيازی                                                                           
      

              
              
              
              

  
                                                                                    
                                         
  د ذھنیکالب                                                  

  اوج بی نيازی انسان ھای خاص         
                                                       

                                           اوج بی نيازی انسان در جسم            

                      انسان                                      

  تولد                                                                                       
                                                                           

  
  نيازمندی    
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مي شود و اينكه  گفته ميشود كسي به دنبال آب حيات است ، منظور از آب حيات آگاهي ناب است كه باعث جاودانگي قتيو
همه چيز به آب زنده است منظور اين است كه همه چيز به شعور و آگاهي  "كل شئ حي  ءمن الماو جعلنا  "گفته مي شود 

  زنده است.
اولين دليل طراحي مرگ اين است كه اگر زندگي جاودان بود ، نيازمندي جاودان را به دنبال داشت كه اين مخالف اليه راجعون 

  استر كمال و مخالف مسي
  

بهانه جويي هاي انسان است . انسان همواره براي كم كاري هايش بهانه مي آ ورد . براي  پاسخي به دليل دوم طراحي مرگ ؛
مثال مي گويد به دليل وجود جسم و گرفتاري براي تامين نيازهاي آن وقتي براي انديشه و تفكر در باره فلسفه خلقت و 

 عالم رداين است كه با مرگ بعد مكان  از انسان گرفته مي شود و در زندگي بعدي  پاسخاينجا وجود نداشت در  و...  خداوند
بار از زمان گله مي كند كه  فرامكاني نيازمندي هاي مربوط به جسم از او گرفته مي شود ، اما انسان باز هم بهانه مي آورد اين

  .از او گرفته مي شود نيزمان ، در اينجا با مرگ بعد ز زمان براي اين انديشه كافي نبود
  چرا مرگ اختياري نيست؟

زند ، براي مثال با فشار دكمه برا رقم مرگ خود اگر هنگام تولد اين امكان در اختيار انسان قرار ميگرفت كه هرگاه بخواهد 
اي خود. ونيز اگر نه برو و تصور مرگ را هميشه براي ديگران دارد  بودنخواهد  مشتاق مرگ خوداي بتواند بميرد ، هرگز 

اين  مي تواند اندكي پيش از مرگ خود از تمام گناهان خود توبه كرده و ... وآنگاه لحظه ي مرگ خود را از پيش مي دانست 
  ي مرگ باشد .  هر لحظه آمادهو لحظه ي مرگ خود را نداند بسيار غير واقعي است . معماي خلقت اين است كه انسان

.  و اين را در دوره دفاعي و با صحبت با كالبدهاي ذهني متوجه خواهيم شد. جان كندن نداريمدر مورد مرگ چيزي به نام  
:مرگ آنقدر سريع اتفاق مي افتد كه اگر چشم ها بسته باشد فرصت باز كردن نيست و اگر چشم روايتي هست كه مي گويند 

  ها باز باشند فرصت بستن نيست 
  

  مرگ و نحوه ي تولد در زندگي بعدي
و برزخ هر زندگي درون همان زندگي است ، براي مثال  هر مرگ تا تولد در زندگي  بعدي فاصله اي وجود دارد به نام برزخاز 

. هرگز قرار نيست كه قرار داردهنوز در محيط زندگي دنيا و وقتي انسان مي ميرد همچنان در كنار اطرافيان است در اين دنيا 
دعوت  ي هاي بعديسمت زندگدر جهت حركت به  وي نيرويي وجود دارد كه همواره از انسان در برزخ بماند  به همين دليل

است ، اما نيرويي نيز وجود دارد  يمي كند كه  پيام روح هادي است كه همان هدايت گر  انسان از هر زندگي به زندگي بعد
  برزخ نبايد توقف گاه باشد. باشد.به ماندن در برزخ دعوت مي كند كه همان وابستگي ها و دلبستگي ها مي او را كه 

و بعد از طي كردن برزخ هر زندگي در حافظه وآرشيو اطالعات ابدي فرد جزئيات زندگي هاي قبلي فوق محرمانه مي باشد 
  ذخيره شده و ديگر دسترسي به آن نيست.
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و احساس گم شدگي نيرويي بوده است كه  در زندگي هاي قبلي  ، خود شيفتگي نيرويي بوده است  كه دعوت به ماندن داشته

دعت به رفتن به دنيا را داشته است.كساني كه از برزخ زندگي قبلي وارد دنيا مي شوند بر خود شيفتگي غلبه مي كنند و متعالي 
  تر مي شوند.

ها دعوت به ماندن در زنگي دنيا روح هادي پيام و نيرويي را جهت دعوت به زندگي بعدي مي دهد و دلبستگي ها و وا بستگي 
  در برزخ دنيا را دارند.

در زندگي هاي بعدي در فرا مكاني و فرا زماني يك نيرويي كه عامل بي تضادي است دعوت به رفتن ميكند و يك نيرويي كه 
  عامل تضاد است دعوت به ماندن مي كند

  
و اگر كالبد ذهني در برزخ باشد در خواب . هر كسي كه از برزخ خارج شود هرگز نمي تواند به زندگي هاي قبلي بازگردد . 

قال از زندگي هاي قبلي به زندگي هاي بعدي مي باشد ، كليات دانش كمال تتنها چيزي كه قابل ان ديگران ديده مي شود ،
  است. دانش كمال در انتخاب تشعشع نطفه در زندگي هاي بعد بسيار موثر  مي باشد.

  
  انگيزه متعالي 

گفته شده است ابليس بر شانه هاي ضحاك بوسه مي  كهطور نهماداستان ضحاك مار دوش مي باشد. انسان همانند  داستان
و است انسان هاي جوان زند و دو مار بر شانه هاي ضحاك رشد مي كند كه آنها پيوسته خوراك مي خواهند و خوراكشان مغز

  اگر تامين نشود مجبور به خوردن مغز ضحاك مي شوند.
  مي باشد كه اگر مشغول كاري نباشند روان و ذهن انسان را در گير مي كنند. ذهنو مار   روانو مار انسان نيز داراي د
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براي مثال وقتي شخصي رژيم غذايي مي گيرد ، در ابتدا چون انگيزه دارد همه برنامه ي رژيمي اش را رعايت مي كند  زيرا تا 
ژيم غذايي مار روان بيدار شده و رپس از گذشت چند روز از  آن زمان مار روان و مار ذهن اصطالحا خواب بوده اند اما

احساس خمودي  و احساس پريشاني و افسردگي رژيم غذايي  را براي فرد به وجود مي آ ورد و مار ذهن نيز كه مديريت 
كباره فرد تحت ادراكات را بر عهده دارد بيدار شده و ادراك فرد را نسبت به غذا تغيير ميدهد ، غذا مقدس مي شود و به ي

  ماه رمضان هم ديده مي شود. در طي روزه هاي يم غذايي خود را مي شكند.اين تجربهژفشار دو مار روان و ذهن  ر

  
  انسان= ضحاک مار دوش

  ھای شانه ی انسان= روان و ذھنمار
  

پس از گذشت باشد وگاهي پيش مي آيد كه همان فردي كه نمي توانست رژيم غذايي بگيرد ، روزي  در گير انجام كاري 
  متوجه بشود كه هيچ غذايي نخورده است بي آنكه تحت فشار مار روان و ذهن قرار گرفته باشد. چندين ساعت 

گاه مار روان و مار ذهن در گير آن  متعالي است ، اگر انسان انگيزه متعالي داشته باشد آن مشكل انسان  نداشتن انگيزه ي
  تحميل نمي كنند .د و ديگر فشاري بر فرد خواهند بو

صحبت خواهيم كرد. اما اوال كشتن  7در مورد نفس در دوره است نادرست است،  »نفس« اينكه گفته مي شود مشكل انسان
  نفس  كشتن اميال غلط است. نفس را بايد هدايت كرد.

  نمودار ساده اي از اجزاي كلي وجودي انسان:
  ركب و يك راننده و يك مسافر مي باشد .انسان به مانند ماشيني است كه ساخته شده از يك م

  مركب:جسم انسان است.
  راننده : نفس است 

 4(بحث روح اهللا در دوره و هيچ دسترسي به آن تا جهنم نيست)در حفاظي از كارماهاي ماست مسافر : روح اهللا است ( كه 
  مطرح مي شود)

نفس است اشتباه مي باشد ،  مربوط بهخواب و شهوت تفكيك مركب و نفس امر بسيار مهمي است اينكه گفته مي شود خور و 
هستند. راننده بايد سرويس هاي الزم را به ما نياز هاي جسم  در واقعويس هاي مركب هستند رخوردن و خوابيدن و شهوت س

 . اما هدف حركت، سرويس هاي مركب نيست و مهم مسيري ست كهمركب بدهد تا بتواند مركبش را به مسير درستي براند 
  در پيش مي گيرد.

درست  در مسير د تا بتواند مركب رادرگنفس بايد هدايت . كشت  مي توانن را ، نفس  ، بحث درستي نيستبحث نفس كشي 
  براند و مسافر را به مقصد برساند.
و همينطور به  كه نمي شود جلوي آنها را گرفت . مانند ميل به خوردن ، ميل به زيبا شدن و.... مشكل انسان ، مشكل اميال است

  اميال انسان اضافه مي شود (همانند فرد روزه داري كه ميل به خوردن دارد)
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  مار هاي روان و ذهن به دليل وجود اين اميال فعال مي شوند.
  

  آسمان وجودي انسان
تنها زماني كه وجود انسان به مانند آسماني است كه ميليون ها ستاره دارد و كه اين ستاره ها ، ستاره هاي اميال هستند .

  .ي طلوع كند ، ستاره ها ديده نمي شوند لعامتخورشيد انگيزه ي 
ولي از بين نمي روند. اگر فردي  هنگامي كه خورشيد انگيزه ي متعالي مي تابد ستاره هاي اميال خود به خود محو مي شوند..

  مار روان و ذهن فعال مي شوند.كه مي خواهد رژيم غذايي بگيرد انگيزه متعالي براي نخوردن نداشته باشد، دو 
  مشكل انسان، در برابر اميالش، نداشتن انگيزه متعالي است.

  

  جاذبه ها و دافعه ها
  همه ي امور زندگي براي انسان يا جاذبه محسوب مي شود و يا دافعه.

  بررسي دافعه ها:
  طول زمان ي افزايش يابنده در ها دافعه - 1             دافعه ها به دو شكل مي باشند- 

  ي كاهش يابنده در طول زمان هادافعه  - 2                                                               
  و به آلرژي ذهني تبديل مي شود . شده ي افزايش يابنده در طول زمان با گذشت زمان تشديد  ها دافعه

براي زن دافعه محسوب  ، عدم رعايت نظم توسط مردامنظم است زن بسيار منظم است و مرد ن كه اي براي مثال در خانواده
شرايط را تحمل كند. كه به اين پديده د يابد و تا جايي كه زن ديگر نمي تواني به مرور زمان اين دافعه شدت  م ومي شود و 

اگر سي شب تكرار شود مثال زني را در نظر بگيريد كه هر شب در خميردندان را باز مي بيند. شود . آلرژي ذهني گفته مي
واكنش زن در شب سي بسيار شديدتر از شب اول است و حتي سر همين موضوع به ظاهر بي اهميت، به خاطر ايجاد آلرژي 

  ذهني ممكن است كار به جدايي بكشد.
 انواع آلرژي :              

 مانند همين مثال باال (دافعه افزايشي)آلرژي ذهني :  -1

 صسيت با خوردن يك خوراكي خاآلرژي جسمي : ايجاد حسا -2

  آلرژي رواني : بروز همان حساسيت با شنيدن نام همان خوراكي خاص -3
كاهش يابنده در طول زمان به طوري است كه شدت اين دافعه با گذشت زمان كمتر مي شود تا جايي كه كامال از  هاي دافعه

  .بين برود
مرگ مادر براي كودك دافعه محسوب مي شود و در ابتدا كودك  مي دهد:براي مثال كودكي مادرش را طي حادثه اي از دست 

دافعه بتواند از شدت  كهبسيار بهانه مي گيرد. در اين شرايط وقتي چنين دافعه اي پديد مي آيد ، بايد جاذبه اي را ايجاد كرد 
پس از مدتي باز تي او را سر گرم با ايجاد جاذبه اي مانند سفر و تفريحات براي مدمي توان اگر كودك بهانه گيري كند  بكاهد.
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ه و اين دافع كاهش يابنده در هم دافعه مرگ مادرباعث بهانه گيري كودك مي شود اما به دليل اينكه مدت زماني از آن گذشت
ست و اين روال ادامه  جاذبه اي كه ايجاد مي شود كمتر از جاذبه ي قبلي زمان بوده است، اين بار به شدت قبل نيست وطول 
  اين دافعه به حداقل خود برسد. د تا جايي كه دار

  نمودار دافعه ي كاهش يابنده به صورت زير است:

  
به اين پديده مديريت بحران گفته مي شود .در بحران هاي اجتماعي وقتي يك دافعه ي خبري باعث هرج و مرج مي شود، 

مي كنند تا به مرور زمان از شدت دافعه ي به وجود  سيستم هاي حكومتي براي كنترل اين ماجرا از جاذبه هاي خبري استفاده
  آمده  بكاهند.

براي مثال تدارك يك مهماني ، خريد خانه ،خريد ماشين ، تدارك  انسان در طول زندگي با جاذبه ها و دافعه ها رو به رو است.
كند. اما بخش ديگري از  سفرو...براي انسان جاذبه محسوب مي شود بخشي از انرژي ذهني انسان را به خود معطوف مي

انرزي ذهني انسان ، صرف دافعه ها مي شود ، براي مثال قضاوت هايي كه در طول روز انجام مي شود ، غيبت كردن ، تشتت 
  ذهني ، دشارژ بيروني ، دشارژ دروني و... 

راحتي صورت نمي گيرد. بايد يكي از گله هايي كه افراد در مسير كمال از خودشان دارند اين است كه چرا دريافت آگاهي به 
  ديد چقدر آن فرد انرژي ذهني براي انديشه كل گذاشته است تا انتظار دريافت آگاهي هم داشته باشد
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  انديشه كل
، ديگر انرژي براي  براي جاذبه ها و دافعه هاي روزمره زندگي صرف مي شودهنگامي كه انرژي ذهني انسان اينطور 

  باقي نمي ماند .(انديشه كل) انديشيدن به فلسفه ي خلقت 
  نمودار جاذبه ها و دافعه ها و انديشه كل:

 

  
هيچ اعتقادي به رياضت كشيدن و تارك دنيا شدن و قطع جاذبه ها وجود ندارد ، نيازي به قطع جاذبه ها نيست در عرفان حلفه 

به آنگاه انديشه كل نديشه كل نمود انرژي ذهني كه معطوف به آنها مي گرديد را صرف اوحذف گردند دافعه ها  كافي ست
  و جاذبه ها نيز به اندازه ي قبل درخشش ندارند. ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد

اگر انرژي ذهني صرف شده براي دافعه ها حذف گردند و به انديشه كل اضافه شوند، قطعا خورشيد انديشه كل، ستاره هاي 
  ذبه ها نياز به حذف ندارندجاذبه ها را هم كم رنگ مي كند . هرچند جا
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   گر از انديشه تو كل گذرد كل باشي
  ور بلبل بي قرار بلبل باشي

  تو جزئي و حق كل اگر روزي چند
  انديشه كل پيشه كني كل باشي

  تا در طلب گوهر كاني كاني      تا در هوس لقمه ي ناني ناني
  در جستن آني آنياين نكته رمز گر بداني داني     هر چيز كه 

  

    
  

    
  با سپاس 
  گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان حلقه

  
  

  


