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ر و يا نگراني، پراكندگي خاط هاي ضد كمال، يكي از حاالت منفي مانند ترس، اندوه، نا اميدي، هريك از من
هاي كمال، يكي از حاالت مثبت مانند  حالي كه هريك از من كنند؛ در طلبي را ايجاد مي گرايشاتي مانند قدرت

  .آورند وجود مي طلبي را به شادماني، حضور ذهن و يا گرايشات مثبت مانند كمال آرامش، اميد،
اين است كه نسبت به آنها مديريت  ،ها كه در كشاكش با يكديگر هستند ي انسان در قبال وجود اين من وظيفه

  و به دنبال آن، به تعالي ابديتحت كنترل در آورد تا به وحدت دروني دست  را» هاي ضدكمال من« يعنيداشته باشد. 
  .برسد بيشتر

آگاه شود و سپس با  كيهر  ي فهيهاي وجود خود و وظ براي داشتن چنين مديريتي ابتدا الزم است كه انسان از من
  خود را اصالح كند. نشيهر كدام از آن ها در راه كمال، ب يمنف ايمثبت  نقش يشناساي

وجود دو دسته عوامل است. بنابراين  اي شده توجه به اين نكته مهم است كه طراحي انسان طراحي دقيق و حساب
 جاديعوامل ا نياكه  ياگر دو گرايش متضاد درون .در او دليل مهمي دارد )هاي كمال و ضد كمال نم(مثبت و منفي 

. شد ينم فراهم او يسازنده بود و امكان آزمايش و پختگ ييو انتخاب انسان فاقد كارا ارياخت وجود نداشت، نند،ك يم
شود.  يان با غلبه بر موانع كمال حاصل ممعنوي انس رشد نيست و بدون غلبه بر نيروي مخالف، هنراوج گرفتن  رايز

(ال توحيد دروني و به  برداشته گام يي وجود خود را به وحدت برساند، در جهت تعالها ناو بتواند م هرگاه ن،يبنابرا
  دست يافته است.اله اال اهللا دروني) 

دوقطبي، تضاد حكمفرما است؛ يعني خداوند چنين  ي جهان به همين دليل از ابتدا تا پايان مسير حركت آدم در چرخه
 در چرخه، او همواره نيباشد تا در ا (ارض) ي حركت آدم مينهعامل برقراري تضاد در ز ابليس خواسته است كه

  .كند نييخود را تع يگمراه اي تيهدا ك،يبتواند با انتخاب هر  لهيوس نيمعرض خير و شر بماند و به ا
 . زيرا هنر جلوهابدي يسمت كمال ارزش م به كند و حركت او در اين شرايط است كه اختيار آدم اهميت پيدا مي تنها
ايجاد تضاد و عامل نيروي مخالف كمال است و  بر غلبه (آدميزادها كه در اين زندگي انسانها هستند)متكثر آدم  يها

  .است» ابليس« دوقطبي، ي كمال در سراسر چرخه جاري كردن نيروي مخالف
دوقطبي  كارگزار، عامل نيو ا نيست عبارت ديگر، سجده نكردن ابليس به آدم، خارج از طراحي دقيق خداوند هب

  .ي امتحان انسان است هصحن و شكل گرفتن» جهان دوقطبي «بودن 
ي هم نبود؛ اما در عين حال، تضاد نبود، تبعيت نكردن از فرمان سجده، در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني پس
  ت.ن كرده اسپيش تعيي از نبرداري است. چون خداوند آن رافرما

؛ اما اين به معناي آن )كه جز بر او سجده نكند نيبا امر به ا( به ابليس داده استاين نافرماني را  تيخداوند مأمور
اي را اجرا كرده است و يا مجبور به آن  شده فرمان الهي را اطاعت نكند، طرح از پيش تعيين هركس نيست كه

  ).ستيمختار است، قابل قبول ن يمورد انسان كه موجود در موضوع نيا(نافرماني است. 
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كه بايد آدم در طول مسير خود به  است ف ديگر، ظاهر تكبرآميز اين نافرماني و نكوهش خداوند از آن، درسيطر از
  انسان اين تكبر و نافرماني از جهان بدون تضاد به جهان تضاد فرود آمد و اثر آن توجه داشته باشد. يعني ابليس در

ابتداي خلقت خود يك نافرماني  در زيآمدن است. آدم نعامل تنزل و فرود  زيبداند كه هر نافرماني ديگري ن ديبا
عنوان  هابليس باما ي جهان دوقطبي كرد.  هشروع به سير در چرخ و كرد كه در اثر آن، به جهان تضاد فرود آمد

 هب كردسير در آن را انتخا كه كه همچنان در هر مرحله از مسيري گذارد ياو م يرو شيدرس را پ نيا  معلم اولين
  كند. يم دور سرپيچي از فرمان خداوند، او را از وحدتاست، 

منهاي «همين هاي متعدد وجود ابليس،  هجلو .دچار كثرت ميشود زين ابليسكه عالم كثرت است،  يدر جهان دوقطب
و  گيرند. در آفرينش هر انساني دو نوع كشش به سمت كمال نام مي»  نيشياط« در وجود انسان هستند كه» ضدكمال 
شود. به بيان ديگر،  ايجاد مي» ضدكمال  هاي من«و » هاي كمال  نم«ل طراحي شده است كه در اثر وجود ضد كما

  .مشخصي دارد و كسي نيست كه در درون خود، عامل تضاد نداشته باشد شيطان در وجود هر انساني سهم
هاي ضد كمال را در خود از  نتواند م ينم تواند عامل تضاد را از درون خود حذف كند؛ يعني هيچكس نمي ن،يهمچن

 مي در كند و تحت كنترل شود و يا آ نها را مهار مي مي يدرون نياطيش نيا مغلوب يا يهر فرد ن،يبين ببرد. بنابرا
  .آورد

ن يهاي درون خود برآيد و شياط من صحيح در صدد مديريت يكاف يانسان همين است كه بتواند با آگاه هنرمندي
شود. از  ينم نشان داده»  طانيش«مسير كمال را طي كند. اين هنر بدون وجود  بتواند آورد تادرونش را به تسليم در 

ضد كمال  يها ني خود كه م هيافت تدر قالب كثر كه يكي از اركان هستي است» ابليس «توان گفت كه  اين منظر مي
  دارد. تيلحاظ، وجود او اهم نيو به هم بخشد يم ارزش ل انسانهستند، به كما

بلكه هر  ان،ياهل طغ ي دروني و همه شياطين ي بناميم، نه تنها همه» طاغوت«و هر عامل طغياني را  انگرياگر هر طغ
تعريف،  . با اينگرددي طاغوت محسوب م زيشود ن باعث طوالني شدن راه خدا مي يا كه وجود آن مانع كمال يعامل

توانند براي  درون مي نياطيش انيطغ با ستند،ياغوت نخود ط ياگرچه به خود زيمال، مقام، فرزند و امثال آن ن
  زند و پيشروي كشتي را همچون طوفاني كه آرامش دريا را بر هم مي طاغوت .به شمار روند» طاغوت «بسياري افراد 

  .كند اختالل ايجاد مي لكمابه سوي اندازد، در سير  تعويق مي به
 يرا فراهم م )هاي ضدكمال نم(» تهاي درونيطاغو« فعاليت ي ههايي هستند كه زمين هواسط» طاغوتهاي بيروني«

 كنند.
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  تشتت ذهني، به عنوان يك طاغوت درون
و  يتشتت ذهن جادياش ا فهيوظكه  يمن .ضد كمال خواهد بود يمن ها نياز ا يكيمربوط به  سه، بحث حلقه دوره

  .باشد وجود حاضرد فرد دارد كه نگذار فهيمن ضد كمال وظ نيا است. هدف يو ب هودهيافكار ب
  .مكان قرار دارد نيزمان و در هم نيكه در هم يكس يعنيحاضر  وجود

  
  من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است          هرگز وجود حاضر غايب شنيده اي

  
يك ذهن  در دوره اين نامگذاري در حقيقت غلط است.اما  م؛يشناس يبا نام ذهن مدر دوره سه من ضد كمال را  نيا
ي كه در دوره سه از آن نام مي بريم يك نام قراردادي »ذهن«ه است و داده شد حيبه طور كامل توض ي)لبد ذهنكا(

و همواره در  گردد يم يذهن يست كه ذهن را برده خود كرده و باعث هدر رفتن انرژامن ضد كمال  نيا براي 
  )گردد يم يتشتت ذهن جاديامل اكه ع يمنمكان و زمان حضور نداشته باشد ( نيتالش است كه ذهن در هم

به آن  يبه طور قرارداد سه من ضد كمال است كه در دوره نيدر واقع كنترل ا ،كنترل ذهن يمنظور از حلقه  پس
  .ستين يكالبد ذهن دوره سه،در  ذهن نيمنظور از ا. پس مييگو يذهن م
 .ذهن است من ضد كمال هستند و ارباب آنها نيانسان و تفكرات او برده ا نيبنابرا

گترين از بزر يكياز اغتشاش ذهن،  يريجلوگ ت.خ مبارزه با ذهن  بوده اسيطول تارمبارزه بشر در  نيبزرگتر
عنان اختيار او  يعامل درون يكاست كه  برده يمسئله پ نيبه ا زود يلياو خ رايانسان در طول تاريخ است. ز يتالشها

  .شاندك خود ميبه سمت دلخواه  و در فكر كردن را در دست دارد
اين عامل  اما. داشته، بر آن مسلط باشد اريكنترل فكر خود را در اخت خواهد يچند هزار سال است كه انسان م شايد
كه دچار  يذهن رايند. زميك عمل و در جهت ضد كمال شود يمانع م زند، يذهن او را به هم م يپارچگكيكه  يدرون

عامل مزاحم او را به  نيو در هر لحظه ا كندر آن تفك يو چگونگ يتدر مورد هس تواند ينم يتشتت است، به خوب
ه دست آورده ب يمثبت ي هجينت چيكه ه نيشده، بدون ا خسته سرانجام يذهن يشهاگرد نيو او در ا برد يم ييسو

  .كشد يباشد، از تالش دست م
  يذهن يتشتت و آشفتگ جاديبا ا است كه ذهن نيا ميده يضد كمال قرار م يمن را در زمره من ها نيا نكهيا ليدل

شود  يم يمثال در هنگام خواندن نماز فرد دچار تشتت ذهن يكشد. برا ياز اعمال فرد م ياريبس يبر رو يخط بطالن
 نيبرد و ا ينم يفرد به باطن نماز پ رايندارد ز ينوع نماز خواندن در واقع ارزش نيرسد، ا ينم يبه درك خود مازنو از 

   .رديگ يبه خود م فيرفع تكلكار صرفا جنبه 
  ).كل شهياندبحث گردند ( يم يآگاه افتيكه باعث عدم در ميپرداخت يليدال يدوره دوم به بررس از
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. اما مشخص دينما افتيخود را در اقيمزد اشت ديمثبت است با يآگاه افتيمشتاق در يفرد يقانون بازتاب وقت طبق
و  ندارد يآگاه افتيبه زمان در ياطبگردد (ساعت اتصال ارت يم يارفرد ج يبرا يدر چه زمان يآگاه نيكه ا ستين

گردد اما فرد وجود  يجار ياگر آگاه نيا.) بنابراتفاقا آگاهي زماني دريافت مي شود كه اصال انتظارش را نداريم
 انيدر م يآگاه نينخواهد شد و ا يآگاه اين در همان مكان و زمان حضور نداشته باشد) متوجه يعنيحاضر نباشد (

  .شود يگم م يصدها فكر و دغدغه ذهن
 يآگاه ،ها با وجود حاضر بودن. ممكن است فرد بعد(اصل عدم تكرار و مانند) هرگز تكرار نخواهد شد يآگاه كي
 نينخواهد كرد و چن افتيرا كه از دست داده است دوباره در ييها ياما هرگز آگاه دينما افتيدر ياريبس يها

 اريذهن در راه كمال بس نترلبه ك يابيكه دست ميابي يدست م نشيب نيبه ا نينخواهند شد. بنابراتكرار  ييها يآگاه
  :واجب و مهم است

 يلذت م گريكردن و غرق شدن در مكان و زمان د يكند و از زندگ يرا رد م ياله هيهد نيافراد چن يبرخ گرچه
  كنند و همواره برده ذهن خود هستند. يخاطرات م ايها و  ايخود را صرف رو يبرند و تمام مدت زندگ

  .ازمندين اريو به وجود آن بس ميحلقه واقف نيا تيكمال به لزوم و اهم رياما ما در مس
  دو راه كلي براي به دست آوردن كنترل ذهن

     :نديگز يدو راه را بر م نياز ا يكي ارخوديبدست آوردن كنترل ذهن دو راه وجود دارد كه انسان با اخت يبرا
 ...و حيها، تمركز، اختراع تسب شنيتيمدتمركزها، : مانند انواع يتوان فرد -1

  .به وجود آمدند ذهن و خاموشي ذهنكنترل  يروش ها برا نيا همه
و تالش وجود ندارد و  يو سع يگونه توان فرد چيروش ها در عرفان حلقه ه نياحترام كامل به تمام ا با

 يتوان ها نيا يگردد. اما تمام ي) استفاده مميز اتصال مربوطه (و تسلا يبه هر مقوله ا يابيدست يهمواره برا
و هرگز  مي باشد »ميگل نكن اآب ر«خود محترم هستند و عرفان حلقه معتقد به اصل  يدر سر جا يفرد

به كنترل ذهن به سراغ  يابيدست ياصال برا ليبد هستند اما به دو دل ،يفرد يتوان ها نيدارد كه ا ينم انيب
      :ميرو ينم ين فردتوا
  .يفرد و متدهاي ها تكنيكزمان بر بودن  -  الف
به كنترل  يتيفيفرد با چه ك يطوالن يزمان يپس از ط ستيمشخص ن نكهيآنها (ا تيفكي نبودن مشخص –ب 

  د).ابيذهن دست 
به شعور  و اتصال يما استفاده از رحمت عام اله دگاهيبه كنترل ذهن از د يابيروش دست  نيبهتر اتصال : -2

قابل  يبهتر تيفي) بلكه با كستيزمان بر ن جهي(در نت ستين نيتالش و تمر دازمنيست كه نه تنها نا ياله
  ست.ا يدسترس
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  كنترل ذهن
  اين حلقه كه فقط مربوط به خود دانشجو است و قابل تفويض به ديگران توسط دانشجويان نمي باشد، دو فاز دارد:

خود  اريبا اختدر حلقه كنترل ذهن، فرد و  كند يصورت عمل م نيصال به اتا نيدر ابتدا ا كه ):عانهيباوليه (فاز  - الف 
سكوت و  نيا هياتصال حداقل به مدت چند ثان نيدهد. همه افراد در ا يم يدستور خاموش مزاحم افكار يبه تمام
  .خواهد شد )كياتومات( يفاز بعد وارد با اشتياق فردفاز  نيكنند اما ا يم سذهن را احسا يخاموش

گردد  يشود و مشاهده م يبه هر فكر مزاحم دستور خروج داده مبا نظر به حلقه در ارتباط كنترل ذهن اوليه، فاز  در
به افكار مزاحم دهد اما به مرور متوجه » خاموش«. (دانشجو مي تواند در ابتدا دستور روند يم نيكه افكار مزاحم از ب

است و با نظر به حلقه كنترل ذهن مي تواند در كسري از ثانيه جاري شدن حلقه » نظر«خواهد شد كه كل ماجرا بحث 
  .گردد يبر م يگريد شنهاديبا پ يپردازد و پس از اندك ياما ذهن به مقابله م و سكوت ذهن را تجربه كند) 

كامل  يصل خاموشفوا ممكن است ارتباط يمثال در ابتدا يباشند: برا ريتوانند متغ يها م يخاموش نيا نيب فواصل
ارتباط كم شود  يشده و هجوم افكار در انتها شتريفواصل ب نيكمتر باشد و پس از گذشت زمان ابين دو فكر مزاحم 

  العكس.ب ايو 
داده شود،  يمثبت دستور خاموش يمثبت است و هرچه به آگاه يآگاه افتيمورد مجاز در ارتباط كنترل ذهن در تنها
  .مثبت است يها يآگاه شتريب افتياتصال در نيهدف از كل ا رايزگردد.  يمثبت قطع نم يآگاه
 كيارتباط وارد فاز اتومات نيحلقه ابراز داشت، ا نيخود را نسبت به ا اقي: پس از آنكه فرد اشتكيفاز اتومات - ب

هد بود و افكار نخواقرار گرفتن در حلقه و خاموش شدن  يبرا نظر انداختن لحظه به لحظه فردبه  ازين گريشده و د
  .ابندي يخود به خود افكار مزاحم اجازه ورود نم

با  ينخست در صورت مراجعه هر شخص يشود در روزها ياستخدام م يشركت ينگهبان يكه فرد برا يمثال زمان يبرا
 ياما پس از مدت ر،يشخص اجازه ورود به شركت را دارد با خ نيا ايشود كه آ يم ايخود تماس گرفته و جو سيرئ

حلقه نيز در صورت اتوماتيك شدن،  اين .دبه شركت وارد شون ديبا يدهد كه چه اشخاص صيتشخ دتوان يو مخود ا
  خود به خود اجازه تشتت ذهني و خود نمايي به اين من ضد كمال را نخواهد داد.

  اين ارتباط در طول كالس، چندين بار با چشم بسته و به شكل سكوت ذهني كامل اجرا خواهد شد.
كند و همواره  ساكتتواند در تمام لحظات تمام افكار خود را  ينم و با چشم باز روزمره خود يد در طول زندگفراما 

دور  ياز حواش ،خاص يآن است كه در زمان فكر كردن به موضوع ازمنديذهن خود را خاموش مطلق نگاه دارد بلكه ن
 و كنترل ذهن ينسب يخاموش ازمندين مرهروز يل زندگفرد در طو ني. بنابرااورنديبوده و افكار مزاحم به او هجوم ن

  .است
در ارتباطهاي ابتدايي اين حلقه، ممكن است دانشجو فشارهايي روي سر خود احساس كند كه ناشي از تطابق ذهن با 

  شرايط جديد كنترل ذهن مي باشد و به زودي اين فشارها حذف خواهند شد.
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  ل ذهندر حلقه كنتر ينسب يموارد مجاز در خاموش
  ي)ذهن ،يداري، شن يداري(د يآگاه افتيدر

  تفكر و تعقل
  يريگ ميتصم

  استدالل
  ...)و يهنر ،ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسي(س ليو تحل هيتجز
  يطراح

  انتخاب
  مرور هدفمند خاطرات

  و...
اموشي و و دستور به خطراحي يك موضوع دلخواه در كالس با چشم بسته، اين باز حلقه كنترل ذهن توسط دانشجو با 

  نظر به حلقه براي هر فكر مزاحم ديگر، تست مي گردد.
  

  ؟چرا بيمار مي شويم
همانطور كه در دوره دو نيز بررسي شد، عامل بيمار شدن انسان، خود او و تخلفات او مي باشد و خداوند هيچ نقش 

  ديدگاه مي باشد:مستقيم در ايجاد بيماري براي فرد ندارد. در اين دوره نيز اسكن دوره مشتمل بر دو 
  

  اسكن دوره :
  در ايجاد بيماريتشتت ذهني اثر و نقش  – 1
  
  
  
 ها در ايجاد بيماري بينشاثر و نقش  -  2

 
 

بدن انسان را  يبه خوب تواند ينم ختهيذهن مشوش و به هم ر كي تشتت ذهني به عنوان عامل بيماري : -1
ي ماريابتال به ب يبرا ييباال يآمادگ، است يا ذهن آشفته نيچن صاحب كه يفرد ن،يكند. بنابرا تيريمد
 تواني م هاي ماريدسته از ب ني. از نمونه اشودي برنامه سلول و بدن مختل م ينوع دارد كه در آنها به ييها
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 اي هيرو يب ريدچار تكثو  كنندي ها سلول ها برنامه خود را گم م يماريب نيكرد. در ا اشاره سرطانهابه انواع 
 .شوندي معضو مربوط به خود  ليتحل وي كم كار

 حالت . ذهن درندكيهم ادامه همان روند روز را دنبال م خواب ذهن مغشوش است، در يكه دارا يفرد
بچيند تا در  درست را مرتب كند و در جاي يدارياطالعات مربوط به زمان ب يلهادارد كه فاي فهيخواب وظ

سترسها و ا ن،يو همچن باشد برخوردار يخوب ي حافظه و فرد از رديدر دسترس قرار گ يمواقع لزوم به راحت
كند تا پس از خواب، بدن  آزاد )شده است جاديروز ا يكه در ط(اطالعات را  نياز ا يناش يها شتن
  .نداشته باشد يچگونه تنشيه

  قيبدن از طر ياجزا فهيشرح وظ نييسلول و بدن تع يسازمانده تيريمد ياصل فهيوظ ن،يبر ا عالوه
  نها دچاربه سلولها عرضه نكند، آ يحيصح فهيدستور و شرح وظ ريمد نياست. اگر ا يعورش عيتوز
  .شوند يم )تحليل رفتگي(و يا كم كاري  )سرطان(كاري  پر

  در زمينه تشتت ذهني قالب موارد زير مي تواند صورت گيرد: 3پس بيرون ريزي هاي دوره 
 بيرون ريزي انواع بيماري ها در زمينه تشتت ذهني -1

شكالت خواب (در دوره سه ممكن است در طول اتصال كنترل ذهن نيز، انواع خوابهاي عميق م -2
 اتفاق بيافتد.

  خواب دو فاز دارد : 
) كه چرخش چشم صورت ميگيرد و REM )Rapid eye movementخواب در مرحله  -الف 

  خواب ديدن در اين فاز است.
  كه خواب عميق است. Non-REMخواب در مرحله  - ب

  
كنترل ذهن حتي ممكن است در طول اتصال خوابهاي عميق نيز براي استراحت ذهن صورت  در

  گيرد.
 مشكالت حافظه، فراموشي و ... -3

 
 واكنش خود، پيرامون وقايع و حوادث از يك هر مقابل در انسانبينش غلط به عنوان عامل بيماري:  -2

 يكسان مختلف، افراد رفتار و پندار ز،ني حادثه هر در كه است اين جالب نكته و دهد مي نشان متفاوتي

 خود به مختص و متفاوت واكنشي يكسان، وقايع با مقابله در ديگر اشخاص به نسبت شخصي هر و نيست

 همان .باشند داشته سزايي به سهم مختلف يهاي بيمار ايجاد در توانند مي واكنشها اين از برخي .دارد را

» بينش« از ناشي كه اوست عملكرد نحوه انسان، در بيماري جاداي علل از يكي شد، خواهد بررسي كه طور
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بينشي  هاي بيماريرا  نهاآ مي توان كه است بيماريهايي منشأ آن، به مربوط اشكاالت وي بوده،
 ذهني، غلط بينش هاي اثر بر كه هستند بيماري هايي» بينشي يهايبيمار« بنابراين، .ناميد )منتوسوماتيك(

 .آيند مي وجود به انسان براي

 بازار در ... و طال ارز، نرخ ناگهاني كاهش مانند خبرهايي شنيدن محض به عده اي همواره مثال، براي

 با حال است، شايع بسيار دنيا در رخداد اين و شوند مي ها بيماري ساير و بدن رعشه قلبي، يه سكت دچار

 بين رابطه كه آيد مي پيش سؤال اين ند،ا داشته برخورد آن با افراد اكثر كه تجربه اين قطعيت به توجه

 ايجاد باعث اشخاص بعضي در چرا و چيست؟ قلب عملكرد با قبيل اين از ديگري چيز هر و طال ارز، نرخ

 خبر شنيدن با افراد از برخي چرا يا و است؟ نگذاشته جا به بدي اثر ديگر بعضي در شده، ... و قلبي سكته

 علم در كه حالي در شوند؛ مي بيماري دچار ترتيب همين به دخو دوستان و خويشان نزديكان، مرگ

 .است نشده مطرح انسان بدن مختلف اعضاي عملكرد و وقايع و حوادث بين اي رابطه هيچ ظاهراً پزشكي

  شود؟ انسان روان و ذهن جسم، در منفي يا مثبت تغييرات باعث تواند مي خبر يك شنيدن چرا راستي به
 مختلفي داليل به انسان .كنيم مي بندي دسته را انسان بيماري علل ابتدا سؤال، ناي به دادن پاسخ براي

 در بيماري ايجاد عوامل از يكي« غلط بينش وجودكه  دهد مي دست از را خود سالمتي شده، بيماري دچار

 مواجه انهآ با او كه وقايعي كليه و خود پيرامون از انسان تلقي طرز از است عبارت« بينش». است انسان

 افزار نرم چارچوب از كند، مي برداشت زندگي رويدادهاي از انسان چه آن ديگر، عبارت به .شود مي

 او واكنش خودكار، صورت به و كند مي عبور است، روان و ذهن فرايندهاي شده خالصه نتيجه كه بينشي

 سطح در و است ترفيل و برنامه پيش يك صورت به چارچوب اين .شود مي تعيين حوادث با برخورد در

 تفكر به وتحليل، تجزيه نحوه حسب بر و است خودآگاه آن ريزي برنامه زيرا دارد؛ قرار خودآگاه نيمه

 توان مي نتيجه در .گردد مي آشكار خودكار و ناخودآگاه صورت به آن عملكرد ولي دارد؛ بستگي شخص

 »بينش« افزار نرم كه امتيازي شود مي معلوم توضيح اين با .كرد محسوب خودآگاه نيمه برنامه يك را آن
 خودآگاه صورت به را آن برنامه توان مي كه است اين دارد، ناخودآگاهي هايمه برنا ساير به نسبت

 .كرد ريزي برنامه و هدايت دلخواه، سمت به و داد تغيير

  

  نقش بينش در زندگي
 ادراكات، كه بخشي ذهن، و شود يم تعيين و تعريف انسان عواطف و احساسات آن در كه است بخشي روان،

 .ميكند تعيين زندگي به نسبت را او نگاه نوع و برداشتها تفكرات،
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وا كه خودآگاه
فعاليت و زش

شد تعيين يش
زير .گيرد مي

تغيير و شود

د شده نهادينه 
گيري تصميم

در و است ير
ريزي برنامه ل

اطالعا از پذير
تغيير در ذهن، 

 
از و پس شوند

ش يم نيينها تع

آن، دنبال و به
مرگ دهياز پد ي
وقا نياز ا ياوت

– 1.1نسخه   

خ بخش عاليت
پرداز تا است م

پيش از اي رنامه
نم انجام فرد 
 مي ريزي مه

اطالعات( شده
ت و توجه دون
تغيي قابل و س
قابل شود، قاعد

تغيير و رپذير
خودآگاه خش

ش يم افتيدر
نآ ييبايز و يت

  .د داشت
و شود يكار م
يهر كس داشت

درك متفا يرد

–دوره سه  –ه

فع .است فعال
الزم زماني دت

. 

بر نتيجه با را ن
گيري تصميم

برنام سالگي6 

ش تعيين پيش
بد و لحظه در ،

دسترس در نيز
متق آن يرتغي

تأثير و كودكي
بخ و روان نش

جگانه دس پن
زشت ،يو بد يب

خواهد يدشانس
مختلف آشك عي

برد ل، درك و
است هر فر يه

زی عرفان حلقه

ف ناخودآگاه و
مد زيرا شود؛
.شود ختم اي

انسان زمان، ف
ت و تفكر ساس
 6الي 5 سن

از اي برنامه س
آن، به وابسته

بزرگسالي در
به نسبت يا و

ك دوران در شده
واكن و دارد گاه

حوا ايمغز  ي
ت و ضعف، خوب

دب و يشانس ش
ين در مقابل وقا

مثا ي. براگردد
هي. بددارد يگ

روه آموزش مجاز

خودآگاه يمه
يم انجام زمان
نتيجه به و جام
صرف بدون اه،

اسا بر بخش،
تا و طفوليت

  .ت

اساس بر كه ل
و واكنشهاي و
ناخودآگاه ش

و باشد داشته

ش نهادينه عات
خودآگ نيمه ت

يخارج يها هد
شدت رند؛يگ 

خو ش اي يدبخت
، واكنش ذهن

گ يم نييتع ي
چارچوب بستگ

گر
 

ني خودآگاه، ش
ز صرف با ست،

انج آن، مبناي
ناخودآگا خش
اين به ربوط

دوران در ده
است پذيركان
حال عين در اه،

كنشها و كند
بخش خالف بر 
آن تغيير به م

اطالع از گرفته
فعاليت ،است ي

رنديتوسط گ 
يقرار م يابيز

و بد ي خوشبخت
چارچوب ني ا

ي حوادث خارج
نيه او ... ب ي

بخش سه در ن
اس گيريم صمي

بر گيري صميم
بخ كه است لي
مر واكنشهاي 
عمد طور به 
امك سختي به ،
خودآگا نيمه ش

مي نقش فاي
شود، مي نجام

تصميم گاهانه

گ شكل كه »سان
بزرگسالي وران

  .دارد ت

يرونيب عي وقا
مورد ارز نشيب

، فرد احساس
س از عبور از

فرد در مقابل 
يماريگ، فقر، ب

10

انسان ذهن
تص و تفكر
تص و ذهن
حال در اين
و كند مي

ناخودآگاه
بزرگسالي،

بخش اما و
ايف )ندگيز

ان )خودكار
آ فرد، كه

 .است

انس بينش«
د در قبول
لتدخا آن

  

حوادث و
چارچوب ب
اساس آن،

واقع، پس در
يطرز تلق

انفجار، جنگ
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 يو احساس يتا واكنش روان رسد ينوبت به بخش روان م ،يذهن يتهاو برداش درك پس از عبور از چارچوب ذهن و
معادل  به عيقا(و شود يم دايهو ياحساس يشهامرحله، واكن نيها آشكار كند. در ا هديحوادث و پد نيا به را نسبت
. در مرحله بعد، افتيخواهد  ظهور... غرور و ،يديغم، انزجار، ناام اي يو احساس شاد )شونديم ليخود تبد ياحساس

 - يذهن يتهاو حال دهد ياز خود نشان م يروان - يذهن جيواكنش متناسب با نتا ،ييايميش يمها ايپ جاديا قيمغز از طر
  .واكنش جسم را به دنبال خواهد داشت تينها در و دشو يترجمه م كيزيبه زبان ف يروان
شود،  دهيشن يبيانفجار مه يسالن، صدا رونيحضور داشته باشند و ناگهان از ب يدر سالن يا همثال، اگر عد يبرا
. شوند يبا خبر م انفجار نيو افراد از وقوع ا كند يم افتيانفجار را در يگوش صدااز طريق مغز  ييشنوا يها رندهيگ
ترس و وحشت هر  زانيداشت و م خواهد يواكنش متفاوت يگرينسبت به د نياز حاضر كيحادثه، هر  نيقبال ا در
 لتريچوب و فاست كه اطالعات همه حوادث از چار نيا تفاوت در نيخواهد بود. علت ا نيريمتفاوت از سا يكس

  .مييگو يم» ينشيب لتريف« كه به آن كنند يعبور م نشيب يشخص
ضعف و  و نها، شدتداده شده است كه در اثر آ ييها هحوادث، از قبل برنام ريو تفس ريتعب يبرا ترليف نيا در

ذهن از آن  يادراك واكنش مرحله است كه ني. پس از اگردد يم نييتع عيبودن حوادث و وقا نديناخوشا اي نديخوشا
كه  شود يم يابيمرحله ارز نيدر ا مثال يبرا( كند يم نييها تع هديو ادراك ما را نسبت به پد شود يم يابيحادثه ارز

نشان  داديكه احساس ما را نسبت به آن رو رسد يم روان و بعد نوبت )ريخ اياست  يآن واقعه انفجار مسئله خطرناك
. در واقع واكنش )ناراحت كننده بوده است ايمسرت بخش و  دهيپد آن كه كند يم نييمثال روان تع يبرا( دهد يم

ذهن و روان، واكنش مغز و  يها يابيدنبال ارز به .كند يرا آشكار م يو عاطف ياحساس يها يابيارز روان، ياحساس
 نيو پس از ا شود يم انينما ييايميش يشهاشده، به صورت واكن آغاز و جسم كيزيبه زبان ف يترجمه حاالت احساس
جسم ظاهر  يبر رو رهيگونه و غ لرزش دست و بدن، سرخ شدن ،يدگيرنگ پر مانند يكيزيترجمه است كه آثار ف

...  و بودن نديو ناخوشا نديمتناسب با شدت و ضعف حوادث، خوشا يهر فرد يها برا تحال نياز ا كي . هرشود يم
است و  يمعنا و مفهوم چه حامل يهر كس يبرا يو حادثه ا داديكه هر رو نيا ي. به طور كلشود يم يابيمشخص و ارز
  .شود يم مشخص لتريف نيدر عبور از ا دهد، يبه او انتقال م را يو احساس يچه بار ادراك

داد. به  رخ خواهد يمتعدد يها شبلكه واكن ترسند؛ ينسبت نم كيحادثه انفجار مورد مثال، همه افراد به  در
و ضعف حادثه به  شدت يهرانسان يها شنيب لتريدر بخش ف رايها متفاوت است؛ ز شاما واكن كسان،يحادثه  ،يعبارت

  .شود يم نييور منحصر به فرد تعط
و به دنبال  شود يبه مغز دستور واكنش الزم داده م كند، يم نييكه شدت ترس را تع ينشيب لتريف يابياساس ارز بر

حوادث  يكه ط يعامل واقع، . دركند يرا به بخش مربوط به آن صادر م ييايميش يمهاايفرمان ترشح پ زيآن، مغز ن
سؤال مهم رو به  نيجا با ا ني. حال، در ااست» ينشيب لتريف« كند، يم نييآن را تع زانيو م ييايميش اميمختلف نوع پ
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ابتدا  ايو  دهد يم نيو پس از آن دستور ترشح آدرنال شود يم رو مثال مغز ابتدا با ترس رو به يبرا ايكه آ ميرو هست
  شود؟ يبر انسان حاكم م ترس و پس از آن كند يترشح م نيآدرنال
 ييايميش يشهاواكن و سپس دستور كند يم يابينها را ارزو آ گردد يمواجه م عيكه اشاره شد، ابتدا انسان با وقا چنان

 ديكننده است و ما با نييتع اريبس دارد، را بر عهده يو حوادث زندگ عيوقا يابيكه ارز يبخش ن،ي. بنابراشود يصادر م
رابط  كيجا تنها  ني. مغز در افتديسالمت ما به خطر ن و ميوكه حداقل ضربه را متحمل ش ميبه آن بده يا هبرنام

  .به زبان جسم است احساسات آن، ترجمه ادراكات و فهياست كه وظ
كه تعادل ترشح  يصورت مثال در ي. براشود يصادر شده توجه م ييايميش اميفقط به هورمون و پ يدرمان پزشك در

اما اگر قبل  كنند؛ يمتعادل كردن آن م به اقدام ييوهابا كمك داربر هم خورده باشد،  ييايميش باتياز ترك كيهر 
 گريد م،يكن يزيرا برنامه ر حيدستورات صح ينشيب لتريف بخش در ميبه مغز صادر شود، بتوان هيكه دستور اول نياز ا

  .مغز را بر هم بزنند ييايميش توانند تعادل ينم عيحوادث و وقا
 نيدهد. در ا رخ يگريساعت از وقوع انفجار، انفجار د كيبعد از گذشت  ،يدر مورد مثال قبل ميفرض كن حال

و نوع آن را  اميساخت و ساز پ ام،يپ تيفيك ،ينشيب لتريف راي. زميرا نداشته باش نيشيصورت ممكن است واكنش پ
  د.باش يتر از دفعات قبل يقو ايتر  فيضع مراتب ممكن است واكنش ما به ي. در دفعات بعدكند يم نييتع

 يم يرا به رنگ يو جهان هست كند يم مشاهده و حوادث را از پشت آن عيبه چشم دارد كه وقا ينكيع يهر انسان
 ينكيبر طبق ع يو جهان هست ياز زندگ يهركس ريتفس و ريتعب ن،ي. بنابراكند يم نيياو تع ينشيب نكيكه ع ننديب

فرد  يممكن است برا شود، يم يدر فرد يفسردگا جاديا باعث كه يواقعه ا جه،ياست كه بر چشم دارد. در نت
  نكند. جاديرا ا تيوضع نيا يگريد
 ن،ي. بنابراداردي آن بستگ يها هانسان، به برنام يآن يها يريگ مينرم افزار است كه نگاه و تصم كي» نشيب لتريف«

 هبرنام ميشود. اگر بتوان يزير غلط برنامه اي حيصح تواند يم راينرم افزار مهم است. ز نيا يزيبرنامه ر يچگونگ
  .ميخود داشته باش يو واكنش را در زندگ يريگ ميتصم نيبهتر ميتوان يم م،ينرم افزار بده نيبه ا يحيصح يها
گونه  نيبا ا برخورد در گريد يو فرد شود يم ييهاي ماريو ب ليدچار مسا يدر برابر مشكالت مال يمثال فرد يبرا
 يرو به رو شدن با حوادث، بستگ در از ما كي. واكنش هر نديب ينم يو جسم يذهن ،يگونه لطمه روان چيه ماتينامال

  .دارد لتريف نيا يزير هبه برنام
 سالمت در ييو ... موجب نارسا يطيمح يها يها، سوانح، حوادث، آلودگ مزيكروارگانيفقط سموم، م قت،يحق در

 تواند يم زين يرونيب و حوادث عيوقا ليو تحل هيزغلط در تج يها شنيعوامل، ب نيو عالوه بر ا شوند يانسان نم
 يها يابيارز نش،يب رايكند. ز يجسم يها يرا دستخوش نابسامان يبه خطر اندازد و و يسالمت او را به صورت مهلك

روان و  يها شو به دنبال آن واكن دهد يبروز م گذرد يم ياو و در جهان هست رامونيانسان را از هر چه كه پ يذهن
  .خواهد بود ها يابيارز نيا يبرا يپاسخجسم، 
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را  ها يماريب نيا شود. يماريموجب ابتال به ب تواند ينشده باشد، م يزير هبرنام حيكه به طور صح يذهن ن،يبنابرا
  .ميكن يم ينامگذار» mentosomatic يتن يذهن« يها يماريب
 يها يماريكه ب يدر حال دهند؛ يرخ م ينو ناگها كبارهيست كه به ا نيا ها يمارياز ب دسته نيا اتيخصوص از
  .افتند ياتفاق م يزمان طوالن يبه مرور و در ط Psychosomatic) يتن روا ن( كيكوسوماتيسا
 توانند يم ذهن خود بر يمنف ريبا تأث ،ينشيدوطرفه دارد و اشكاالت ب يا هذهن رابط گريد يها شانسان با بخ نشيب

و  شود يم» ذهن  يكپارچگي عدم«موجب  ميمستق ريغلط به طور غ نشيال، بمث يشوند. برا يباعث اختالالت جسم
  است.»  يتن يذهن يها يماريب«از عوامل بروز  يكيعارضه،  نيا
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  جلسه دوم
  يطاغوت بيرون

 اهم ميرا فر )هاي ضدكمال نم( »طاغوتهاي دروني« ي فعاليت ههايي هستند كه زمين هواسط» تهاي بيرونيطاغو«
هاي  هنمون نام نها ازتوانيم براي معرفي آ يانسانها انواع مختلفي دارند كه م انيبيروني در م تهايكنند. اين طاغو

  شناخته شده در تاريخ استفاده كنيم:
 شيخو يمنافع شخص جهت را در گرانيد ريخود، مس ثروت و قدرتهستند كه با  ينها كسانيا :فرعونها -1

و  ازهاي. ني كنندمنحرف م )كند يكه آنها را راض گريد هر اقدام ضد كمال ايودن ب شياعم از مورد ستا(
ي م آنجا و به گذردي م زين» قدرت«و » ثروت«به  ليدارند، از حد تما يصفت فرعون كهي افراد يها خواسته

جر به به ثروت، من ليابتدا م ب،يواقع شوند. در اغلب افراد، به ترت» پرستش«دارند مورد  ليكه م رسد
(رجوع به  كند يبودن بروز م پرستش و شيبه مورد ستا ليشود و پس از آن، تما يبه قدرت م شيگرا

 اديكه احتمال دهند منافع  ياز وجود نوزاد يدارند، حت ييخدا يادعا كه نياما بر خالف ا .جزوه دوره چهار)
 .ترسندي م اندازد،ي خطر م به شده را

 قتيتر حق و حق قيدق فهم بهتر و ي. آنها مدعستندياي ام حق در مقابل حق مافراد، به ن نيا:  ابن ملجم ها -2
و تا سر حد جان بر  ندنكي حق اشتباه م صيتشخ در هستند كه يو خداپرستان نادان )گرانينسبت به د(

ابن ملجم ها، خداپرستان «استاد طاهري كتابي منتشر نشده به نام  .نندك يم يپافشار نادرست خود ي هديعق
  دارند كه اميدواريم به زودي منتشر گردد.» ادانن

 :هايهودا -3

 يخود م يحق را به منافع ماد خائنانه ش،يآزما زماندر  قت،يبودن به منبع حق كياشخاص، با وجود نزد نيا
يهودا، به خاطر چند سكه زر، با  بپوشند. قتيچشم از حق منافع، نيا نيبا تأم شوند يو حاضر م فروشند

  يح (ع) به او خيانت كرد.وجود شناخت مس
 :پتروس ها -4

پتروس كسي بود كه خيانت نكرد، اما زماني كه مي توانست انكار نكند، به هر دليلي از جمله ترس، انكار 
  شايد به اندازه يهودا در تاريخ بدنام نشد ولي سمبل انكار در لحظه حساس بود...كرد. 

  شناخت، فهم و درك
  . درك سر و كار داريمناخت ، فهم و سه پله ي ش بادر زندگي كنوني ، 

چ گونه شناختي از پديده ي مرگ نداريم اده مي كنيم . فرض كنيد كه ما هيبراي درك بهتر اين واژه ها از مثالي استف
پديده ي مرگ مي رسيم ، اما بعد  شناختو ناگهان خبر فوت يكي از همسايگان را به ما مي دهند . با شنيدن خبر به 
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عرفان حلقه، ذ 

نخ شيدايان پ
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نگرش به  نيها بوده است و خواهد بود، قوان نانسا همه يرو شيپ ايو در همه نقاط دن خيهمواره در تمام طول تار
  شود. يزير هاو برنام»  نشيب« لهيوس نيبه ا ات تو برخورد با آن را عرضه كرده اس يزندگ

 است تعالي حق كتاب عالم همه       است تجلي در جانش كه آن نزد به

و اساس  هيپا توان يكتاب است كه م نياست و با خواندن ا يآشكار اله اتيكتاب آ ،يماد يجهان هست قت،يدر حق
  .كرد يزير هرا برنام يحيصح نشينگرش درست را كشف و ب

  ».رد وجود دارداهل خ يبرا ييها هو در آمد و رفت شب و روز نشان نينها و زم آسما نشيهمانا در آفر«
  ) 190 هيآ - 3سوره  (

. هر مينام يم تيهدا يها هاست كه آ نها را واسط ازمندين يانيبه وجود راهنما يبه كمال و تعال دنيرس يبرا انسان
حاكم بر جهان  نيقوان درك و ييشناسا يدر راستا يو انسان كه به هر شكل وانياعم از انواع جماد، نبات، ح يعامل
  .شود يزمره محسوب م نيدر ا كنند، يم يراياو را  يهست
  يدوش، درس مقامات معنو خواند يم             يز شاخ سرو، به گلبانگ پهلو بلبل

  يبشنو ديتا از درخت، نكته توح            نمود گُل  يكه آتش موس ا،يب يعني
  
 يكي يهست كتابو  ه شودو امكانات به كار گرفت لياو الزم است كه همه وسا يحركت انسان در راه او و به سو يبرا
  به او كمال بخشد. و سها داشته باشدانسان در يبرا تواند ياست كه ذره به ذره آن م ليوسا نياز ا

  نقل قولي از استاد طاهري عزيز، در اينجا شيرين است :
 يريكوه مس در هدف يبودم، عازم كوه شدم و ب ديگرفته، افسرده و ناام اريكه بس يبه خاطر دارم سال ها قبل روز «

با دقت به آن نگاه كردم. به  و نظر گرفتم ريآن را ز ارياخت يمواجه شدم. ب يكه با تخته سنگ بزرگ كردم يم يرا ط
 يصحنه، ب نيا دنيجوانه زده بود. د ياهيگ تخته سنگ نيشدم كه در دل ا بيعج يليخ دهيپد نيناگاه متوجه ا

  ».امكان جوانه زدن هست زين سنگ ر دلد يرا در ذهنم نقش بست كه حت اميپ نيا ارياخت
  

  است معرفت كردگار يهر ورقش دفتر                                                         اريبرگ درختان سبز در نظر هوش

 
  عدم شناخت، فهم و درك مسير و مقصد

  مقصد؟ ايتر است  مهم ريمس
سؤال  نيا جا ني. در اكند يم ميرا ترس ييرهاينها مسبه آ دنيسر يبوده، برا يانسان در هر لحظه به دنبال مقاصد

  ست؟يمهم ن ريكردن مس يدارد و ط تيفقط مقصد اهم ايكه آ شود يمطرح م



 
  1390 آبان ماه 17 – 1.1نسخه   –دوره سه  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه 

 
17

 

در  زيرا ن هينقل لهيوس و ريمس نيآن بهتر يكه مقصد آن مشخص است و برا ميبرو يبه سفر ميقصد دار ديكن فرض
در  ايآ يندارد؟ و به طور كل يارزش ريمس يبه مقصد مهم است و ط دنيسفقط ر ايصورت آ ني. در اميريگي نظر م
  مقصد؟ ايتر است  مهم ريمس يزندگ
 يكه م ديريبگر : در نظميكن يم فرض طرح  كيرا در قالب  يسؤال بهتر معلوم شود، مثال نيكه منظور از ا نيا يبرا

خود  ياز جا نيمسافر نيب از يمحض حركت، فرد. به مياز تهران به زاهدان داشته باش يبا اتوبوس سفر ميخواه
شما  يجادوگر هستم و قادرم برا كي من !انيها و آقا مخان«: ديگو يم نيو خطاب به همه حاضر شود يبلند م
 كيدر  يمسافرت طوالن نيا يبرا ازيكه زمان مورد ن كنمي كار توانمي انجام دهم. من م يزيشگفت انگ يكارها

 اي. آديلحظه بگذران كيزمان خسته كننده را در  نيو ا ديبه مقصد برس اكنون د و شما همشو يچشم به هم زدن سپر
  »م؟را انجام ده زيشگفت انگ كار نيا تانيبرا ديليشما ما

زد؟ به  توان يم يچه حدس گريد نيگرفت؟ در مورد انتخاب مسافر ميخواه يميچه تصم نياز ما مسافر كيحال هر 
كند  ينها انجام دهد و كارآ يرا برا رالعقوليكار مح نيخواهند بود جادوگر مورد نظر ا ليچند نفر ما رسد ينظر م

 باًيحدس زد كه تقر توان يبرسند؟ م مقصد م زدن بهه چشم بر كيساعت ماندن در اتوبوس، در  20 يكه به جا
  .موافق خواهند بود شنهاديپ نيهمه با ا

 ييمهااز خان يتعداد جادوگر مورد بحث به دي. فرض كنميآور يرا م يگريروشن شدن موضوع باز هم مثال د يبرا
شود و  يم زدن طچشم بره كي در يكنم كه نه ماه دوران حاملگ يكار ديدار ليم«: دياند بگو هحامله شد راًيكه اخ

  »؟ديايب ايفرزندتان به دن گريد تا چند لحظه ديريوضع حمل قرار بگ تيهم اكنون در موقع
مها متولد شود و خان نيفرزند همه ا دي. حال تصور كنديايب اينها به دنهند كه همان لحظه فرزند آها بخوانهمه آ ديشا

 كيرهم زدن چشم ب كيشما در  فرزندان كنم كه يكار ديخواه يم« ديمادران بگو نيوگر خطاب به اجاد نيباز هم ا
ساله شده و در  هفرزندتان س دينيكه بب ديدوست دار ايآ آن باشد و پس از نيريكلمات ش يساله شده و در حال ادا

به  خواهد ياكنون باز هم بزرگتر شده است و مكه فرزند شما هم  دينيبب ديخواه ياست؟ م يو باز دنيحال دو
 يدر حال رفتن به دانشگاه چطور؟ م د؟ينيفرزندتان را در حال رفتن به مدرسه بب اكنون هم ديليما ايمدرسه برود؟آ

  »؟دينيازدواج بب شرف در او را ديخواه
ه هم زدن ب چشم كيو ... چند نفر حاضرند كه در  يرانندگ نامهيگواه ،يلينامه تحص نايموارد مانند اخذ پا ريسا در

 يهم اكنون زمان الزم برا دارند و ... دوست نيخانه، ماش ديدر مورد خر ايمدارك مورد نظر خود را اخذ كنند؟ و 
  برسند؟ ظه به خواسته مورد نظرشانلح نيشود و در هم يبه آن ط دنيرس
به  عيبه طور سر نها رادارند جادوگر مورد نظر، آ لياند و تما هنها آمادحذف زما نيا يهمه برا باًيكه تقر مييبگو ديبا

جادوگر  نيلحظه به ا كي در را ريكردن آن مس يط يبرا ازيآن زمان مورد ن يخواسته مطلوبشان برساند و در ازا
  .كنند ميتقد
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 ريچشم دوخته، مس مقصد به آن گريكرد، د نييكه آن را تع نياست و هم يمقصد نييدر هر لحظه در حال تع انسان
لحظه  كيكند و آن را در  ياست به سرعت سپر الزم ريآن مس يط يرا كه برا يو حاضر است همه زمان نديب يرا نم

 ياستفاده نم رياز مس ديآن گونه كه با ن،يشته باشد. بنابرادا اريخود را در اخت نظر جا بگذارد تا در عوض مقصد مورد
 عمرشان، از ييشدن سا لها ي. همه افراد پس از سپركند ينم يزندگ زين ليدل نيبه هم برد؛ ينم لذت كند و از آن

 اشكال از نيكه ا ستين واقفه نكت نيبه ا ياغلب كس يول »تچرا عمر مثل برق و باد گذش ميدان ينم«د نيگو يم
كه عمر  يهر كس جه،ياست. در نت دهيشياند يدها ممقص خواسته است و تنها به ينها را نمخود اوست كه زما يسو

  .همه عمر خود را باخته است كند، يم يسپر يزندگ ريبه مس خود را به فكر مقاصد و بدون توجه
ازدواج خود  مراسم توانستم يتا م دش يچند ماه هم زودتر تمام م نيكاش ا يا« نديگو يكه افراد م ميشنو يم اريبس

موظف به پرداخت  گريو د شد يم تا اقساط بانك تمام گذشت يده سال زودتر م نيكاش ا يا« ايو » را برگزار كنم 
 هيگذشته، سرما يتمام شود، ده سال از زندگ يبانك اقساط نيكه ا يكه روز نيغافل از ا». خانه نبودم  ديقسط وام خر

 يها، خواستار سر آمدن زمان هبه خواست يبا نگاه انحصار دينبا هرگز حساب، نيت رفته است. با ااز دس يزندگ ياصل
  .تمام شود گريد يكارها اي ما آپارتمان يكه اقساط بانك ميباش

 "»اگر ...؟  شدي م چه« انهيمور"عبارتند از  انهيدو نوع مور نيخطرناك مواجه است. ا ينامرئ انهيبا دو نوع مور انسان
نها كند. آ يكه او زندگ گذارند ينم و بلعند يانسان را م يزندگ انهيدو نوع مور ني. ا"»...؟  شودي م يك« ي هانيمور"و 

به  شود يم يك«كه  چنديپ يمدام به خود م هستند، ريكه در مس ي. اكثر افراد زماننديربا يرا از انسان م رهايهمه مس
خسته  ريمس انيدر پا جه،يكنند و از آن لذت ببرند. در نت يتوجه ريبه مس گذارد ينم انهيمور نيا».  م؟يمقصد برس

بدن آ نها  ل،يدل نياند و به هم هشد ياند كه دچار گرفتگ هداشت يشانيپر ريمس ينقدر در طآ رايخواهند بود. ز
  .برند يبه سر م يو عصب يحوصلگ يحالت ب در مسموم است و كامالً

را در كنار  خود ناگاه كند، يآن م يرها را فدايو به سرعت مس دوزد يمقصدها مكه انسان چشم به  بيترت نيا به
كنم كه هر چه  يكار يخواه يم ديگو يكه به او م نديب يسر خود م يكه همان جادوگر را باال يدر حال ابد؛ي يگور م
 يزبان يه او با زبان بجا باشد ك نيا ديشا ؟ينشو انجام شود تا معطل يسپارتر مراسم غسل و كفن و به خاك عيسر
 يگريمقصد د چيكاش طالب ه يو ا ستميرا طالب ن يمقصد چيه . اصالًخواهم يمقصد را نم نينه. ا«بكشد كه  اديفر
  ».نبودم زين
مقاصد خود بوده،  حصول يرهايدر حال حذف مس وقفه ياو ب است.» زمان «انسان قاتل  توجه به مطالب ذكر شده، با

 انيكه به ز ياز شهود يكي جه،ينت . درشود ياست كه توسط او كشته م» زمان «ن ست داددر حال از د قتيدر حق
روا  يكه انسان با كشتن آن، به خود ظلم بزرگ )خسر يوالعصر* ان االنسان لف(است » زمان « دهد، يانسان شهادت م

 يدر زندگ يگذار هيسرما يبرااست كه انسان  يا هيسرما نيتر ياصل» زمان« رايقابل جبران. ز ريغ يظلم دارد؛ يم
  .بخشد يكاهش را سرعت م نيدر حال كاهش است و او ا ميطور دا به هيسرما نيدارد. ا اريخود در اخت
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نباشد و  ريمس طالب خاطر نشان كرد كه اگر انسان ديبا ،يماريب جاديدر ا»  ريمس«مجادله درباره  ريه نظر تأثاز نقط اما
 ينم دايتحقق پ يبه طور فور مقصد به دنيشود؛ از آن جا كه به خواست او رس يبخواهد كه زودتر زمان آن سپر

باعث ترشح مواد  زيحاالت ن نيو ا شود يم خوردن و حرص يحوصلگ يبودن، ب ياسپاسم، عصب ،يدچار كالفگ كند،
  .شوند يم يماريب به منجر ت،يمسموم كننده در بدن و در نها ييايميش

در  راي. زنباشد ريكند؛ از آن لذت برد و هرگز خواهان اتمام مس يزندگ ريبا مس يل همراهدر حا ديانسان با ن،يبنابرا
  .ببرد يا هخود بهر يصورت، مرگ را طالب شده است؛ بدون آن كه از زندگ نيا ريغ

 يو روز شود يم گور برداشته يبه سو گريد يگام ،يبه هر مقصد دنيو رس ريكه با اتمام هر مس ميبدان ديما با همه
 .ميا هخود را ندانست يزندگ يرهايشد كه چرا ارزش مس ميخواه مانيپش

  ...اال الذين آمنوا و عملو الصالحات *خسر يوالعصر* ان االنسان لف
عملوا الصالحات مجموعه اعمالي است كه ما را به مقام صالح شدن مي رساند و يكي از مشكالت بينشي انسان عدم 

  ست.شناخت، فهم و درك مقام صالح ا

  عدم شناخت، فهم و درك صالح بودن
 يم يمختلف يها تبرداش» انسان صالح«و » عمل صالح«دارد، از  ياغلب مردم مفهوم روشن يبرا» صلح «كه واژه  نيبا ا

. اين ، به آن برسيميكانجام كارهاي ن با مقام انسان صالح، مقامي نيست كه بتوانيم تنها ج،يشود. بر خالف تصور را
شود.  يي، صلح با خود و صلح با ديگران مبا هست صلح آيد كه منجر به صلح با خدا، يراكاتي به دست ممقام با اد

كدام تضادي  چياست و با ه دهيبا خود و با ديگران به صلح رس هستي، از اجزاي  يكيعني انسان صالح، با خدا، با هر
  .گيرد يجانبه شكل م هلح دروني و همنيز بر مبناي اين صگفتار او  و افكار، اعمال ن،يندارد. بنابرا

كه در صلح به سر  استي و انسان صالح كس كندي م كياست كه انسان را به صلح نزد يعمل صالح عمل گر،يد انيب به
رها شود.  زين گريد يبا تضادها يرياز درگ كند و دايغلبه پ شيخو يوجود يدهاتوانسته است بر تضا يعني. بردي م

 نيترمز است؛ اما به لحاظ ا ياز انواع تضاد، نوع كيبا هر  يريدرگ كمال، يبه سو يمعمول يانهحركت انسا ريدر مس
او  يذهن يو انرژ كند ياو را متوقف نم يحركت متعال يدرون يترمزها نيا برد، يمكه انسان صالح در صلح به سر 

 فرد است كه يمقام نين صالح باالترگفت كه مقام انسا توان يم ب،يترت ني. به اشود يتضادها نم نيا معطوف به حل
  .به آن برسد تواند يم

 يهورمونها ترشح حالت، مغز دستور نيو در ا كند يپارچه عمل نم كيتضاد است، وجود او  ريكه انسان درگ يزمان
ا به ر يسالمت تواند يكننده است كه م مسموم از عوام يكيعامل تضاد  گر،يد اني. به بكند يمسموم را صادر م ييايميش

  .از انسان سلب كند زيخطر انداخته، آرامش درون را ن
است  حيالزم به توض( .عدم صالح بودن است اياو با تضاد و  يريرگانسان، د يزا برا يمارياز عوامل ب يكي جه،ينت در

شود  يميكند؛ اما اين باعث نم برطرف كه رسيدن به مقام انسان صالح، تضاد دروني انسان را با هر چيزي و هركسي
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در مقابل  ت،ينه، اما با حس مسئولكينفرت و  بدون كه او در دفاع از حق، با باطل مقابله نكند. در واقع، انسان صالح،
  ).ندايستد و همواره از حق دفاع ميك ظلم ظالم مي

نام  گرانيبا د و يدر چند گروه عمده صلح با خدا، با خود، با هست توان يرا م» صلح «اره شد، انواع مختلف كه اش چنان
ه صلح را چهار مرحل بخواهيم تر و صلح با ديگران، از همه دشوارتر است. اگر ن. صلح با خدا از انواع ديگر، آسابرد

  :خواهد بود نيبه ترتيب سهولت نام ببريم، چن
  صلح با خدا  -1
  صلح با هستي  -2
  صلح با خود  -3
  صلح با ديگران -4
طور  هركدام، به شود يكه در مسير حركت عرفاني حاصل م ياساساز اين چهار تحول  يكآشنايي بيشتر با هر براي

  :شود يداده م حيجداگانه توض
 صلح با خدا -1

 و نها از عدالتانتظارات آ راي. زبرند يخداوند در تضاد به سر م عدالتو  حكمتافراد نسبت به  اغلب
نها و بر آ به نفع يزندگ يدادهايهستند رو ليطور است كه هر كدام، ما نيدر وقوع اتفاقات ا يحكمت اله

كه  كنند يم در بر نداشته باشد، تصور يا دهيها فانآ يكه در ظاهر برا يوفق مرادشان باشد و در صورت
و به  گرانينفع د به به طور معمول همواره اينكرده است و امور دن تيخداوند نسبت به آ نها عدالت را رعا

 جه،يو در نت شود يم انكار زيبلكه حكمت او ن ينها عدالت الهنه ت ب،يترت ني. به اابدي يضرر آنها خاتمه م
 يدر هست يجار نيقوان» يعدالت اله«است كه  يدر حال نيا .خواهد شد يتلق هودهيخلقت انسان عبث و ب

آن عدالت بوده،  ينحوه اجرا» يحكمت اله«شده است و  تيرعا عالم ه ذراتاست كه در آن، حقوق هم
خود را در  اقيقانون، انسان مزد اشت ني. بر اساس اابدي يبازتاب تحقق م قانون ياقانونمند است و بر مبن

 يبه نحوه جار توان ي. با شناخت قانون بازتاب مكند يم افتيدر شيخو يو منف مثبت يها هجهت خواست
 يبشر، هر كس يزندگ يو دانست كه چگونه در طراح برد يپ يمتعاقب آن به عدالت اله و شدن حكمت

 و اسباب رنديگ يقرار م گريكدينها سر راه است و چرا انسا يتحقق حكمت اله يبرا يا هليوس و دارد ينقش
  (از دوره چهار به بعد در مورد اين موضوع صحبت خواهد شد). .شوند يم گريهمد شيآزما
 عيوقا ليلو تح هيو قانون بازتاب نداشته باشد، قادر به تجز ياز حكمت اله يكه انسان فهم درست يزمان تا

طرح  ياريبسي اهااو باشد، چر يكه به ظاهر خالف مصالح زندگ يا هديو در مواجهه با هر پد ستين يزندگ
  .كه عامل تضاد با خداوند است كند يم
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 شود يم اعتراض نياست كه موجب ا»  عبادت«از عوامل تضاد با خداوند عدم فهم و درك فلسفه  گريد يكي
خداوند در قبال  و چرا شود يبرطرف نم يچرا با انجام عبادت مشكالت زندگ ايعبادت كرد و  ديكه چرا با

  كند؟ يعطا نم يسالمت مارانيعبادت، به ب
 است؛ نند كه عبادت، كااليي از سوي بنده، براي داد و ستد با خداوندك از افراد به اشتباه گمان مي بسياري

هم يقين  كه ندا هخدا بوده، براي اين مقرر شد ن بهشد يكشهايي براي نزددر حالي كه عبادات، را ه و رو
  .كمالي او بشوند رشد نند و هم تحول دروني ايجاد كنند و عاملن را نسبت به حقايق هستي بيشتر كانسا
 كه اي دارد و با برقراري اين ارتباط است هاتصال و ارتباط با خدا اهميت ويژاز مراسم عبادي،  يكهر  در

به  و ابدي است كه انسان خود را حامل عشق ميفقط در اين صورت  رايسد. زر يآن عبادت به نتيجه م
كه او  است شود و براساس برانگيخته شدن همان عشق و دلدادگي يجايگاه و نقش عظيم خود واقف م

ت، بر مبناي نياز اين حالت، ديگر اين تصور غلط وجود ندارد كه عباد در. گردد يمشتاق استمرار عبادت م
به درگاه او است تا منفعتي به دست آيد و حاجتي بر آورده شود. به  يپيشكش و يا شود ينجام مخداوند ا

بر خدا يا  نه تمنايي هست و نه منتي )( شود يكه با بينش درست انجام م( صحيح عبارت ديگر، در عبادت
به همين دليل، دست نيافتن ديگر انتظار و توقعي وجود ندارد و » منتي  يب«و » تمنايي  يب«مقام  در). خلق خدا

 است» انجام رسالت بندگي«توان گفت عبادت،  يشود. در مجمو ع م يها عامل تضاد با خداوند نم خواسته به
نرسيدن  دليل شود و اگر كسي به درك آن برسد، نه تنها در مورد علت انجام آن و يا به يكه باعث تعالي م
 بيشتر و بيشتر مي را رسد، بلكه با عشقي كه خود عبادت آن ينم انتظار دارد، با خدا به تضاد به مقاصدي كه

  .رود يكند، به سراغ آن م
  نشد آگاه كه در ترك تمناست بهشت      بهشت  يزاهد به سر آمد به تمنا عمر

عشق از  هكمال و با ادراكات مربوط به پل يه آن ذكر شد، در حركت به سوانواع تضاد با خدا كه چند نمون
كه  است گفتني زيرسد. اين نكته ن يه صلح دروني با پروردگار متعال مشود و انسان ب يه مميان برداشت

در جاي خود قابل  امكان دارد كه» اناالحق «ه صلح با خدا، با درك فتن به زيباترين و باالترين مرحلدست يا
  بحث است.

  صلح با هستي -2
ه واژ . اگرابدي يتحقق م زين يبا هست صلح م،يبرس يحاكم بر جهان هست نيكه به درك قوان يدر صورت

 ،ياله اتيتجل تها بوده، عالوه بر همهدر نظر بگيريم، هستي، مجموعه هسرا با توجه به معني آن » هستي«
ه طور اصطالحي از اين لغت . اما وقتي ب(رجوع به جزوه دوره شش)شود يم زيشامل ذات مقدس خداوند ن

  با اين معناي» هستي«وند باشد. در اين جا واژ ه اند فقط تجليات خداتو يمنظور از هستي م نيم،ميك استفاده
  .رود يكار م ه تجليات الهي بهو براي اشاره به مجموع اصطالحي
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  و شود ياز اجزاي هستي آشكار م وجود هر جزء تيبا هستي شامل دو تحول است. اول اين كه اهم صلح

لك يا از اجزا از جمله ف  يل شخصي خود را به هيچ كيم دينباه رسد ك يو دوم اين كه فرد به اين درك م
 »فازي با فلك  مه« ،»هانيكيفازي  مه«دهد،  يصلحي سوق م چنين نچه انسان را به سويزمان تحميل كند. آ

  .است» مفازي با زمان ه«و  (حلقه اي كه هنوز در دوره ها استارت نخورده است)
صلح با آنها نباشد،  در با ساير اجزاي اين مجموعه و م فازه جزئي از مجموعه هستي است كه اگر زيانسان ن

ي يكخواهد داشت. بر عكس،  كمتري بهاي ذهني، رواني و جسمي مختلفي خواهد شد و طول عمردچار آسي
ورزي با  قطريق عشق است. در صورت عش از مصونيت )نهاو بلكه مهمترين آ(از انواع مصونيت انسان 

  به دنبال ندارد. خطري زا چندان يعوامل بيماري، حتي مواجه شدن با هست
همواره د ده يهاي مختلف نشان م نزا با انسا يهاي بيمار مروارگانيسيكه مبراي مثال، رابطه هوشمندان

بيشتري با دنياي  برند كه آشتي يا جان سالم به در مه يبيشتر برخوردارند و يا از اپيدم كساني از سالمت
به  توان يمثال، م نيا ليدهند. در تكم يها نگراني كمتري به خود راه م ياين آلودگارج از خود دارند و از خ
 يكآيد. سالمت  يدنيا م به فاز با طبيعت مطور طبيعي همسو و ه هموضوع اشاره كرد كه هر كودكي ب نيا

م كودك شهرنشين كه به رغ يك با سهيند، در مقاك طور غير بهداشتي زندگي مي هكودك روستايي كه ب
دهد كه براي هر كودك، تشعشعات  يم هاي مكرر است، نشان يهاي بهداشتي والدين دچار بيمار تمراقب

نسبت به طبيعت مؤثر است و يا تضاد او  و از تفكر پدر و مادر و حتي جامعه در قبال صلح يشعوري ناش
كه  انيروستائ يه زندگحودر ن رسد، ينظر م به ن،يننده در سالمتي و بيماري اش دارد. بنابراك ييننقش تع

  .دهد يرخ م نياز افراد شهرنش كمتر ،يماريتر هستند، ابتال به ب كينزد ستميبه شعور اكوس
  صلح با خود -3

 رسيده به خودشناسي و برده يدر هستي پ شيرسد كه به جايگاه خو يانسان، هنگامي به صلح با خود م
  اد با خود، مورد بررسي قرار گيرد.باشد. براي فهم بهتر اين موضوع الزم است كه انواع تض

  : باشد يشامل چند بخش متضاد با خود، 
  ي اصلي تضاد با خود و هر نوع تضاد ديگري، دوقطبي بودن وجود  هزمين:  نياديتضاد بن - الف 

  هر انساني داراي دو دسته عواملند. ك آزمايش و رشد او را فراهم مي انسان است كه امكان
  اند و خواهند بود. در  همال است كه هميشه در وجود او بودمال و ضد كك هاي مربوط به شگراي

  مانند و در  يوند، عوامل دروني ضد كمال فعال مضد كمال، كنترل و مهار نش صورتي كه تمايالت
                                 افتد. يق نمخود اتفا حقيقت، صلح با
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 و بد را از هم تشخيص دهد و از اين بابت احساس تواند خوب يدر شرايطي كه انسان نمدر ضمن، 
انتخاب  شود و هم در صورتي كه يگام انتخاب، دچار به هم ريختگي مند، هم در هندرماندگي ميك

    برد. يلوبي نرسد، از تضاد با خود رنج مه مطاو به نتيج
  

  يطلب يبرتر 
  يمهر طلب              هيتضاد اول - ب
  يت طلبلعز           
  

   اي است كه مربوط به ههاي چندگان شاز گراي يكنوع ديگر از عوامل اصلي تضاد با خود، هر  كي  
   و سرشت نتيط اد،يبوده، از بدو تولد با انسان همراه است. منظور از نرم افزار بن»  اديبن«افزار  منر  

   شها وين گرايكي از ايممكن است  ينوزاد از بدو تولد با خود همراه دارد. در هر فرد كه است    
  اين .شود يسئله باعث ايجاد تضادهاي دروني مبه آن بارزتر باشد كه خود اين م مربوط واكنش

 واكنشي است كه به ترتيب رفتارهاي» مهرطلبي «و » طلبي  يبرتر» ،« طلبي  تعزل«مجموعه، شامل 
 ارد كه از هرد ليطلب تما تكنند. فرد عزل ارانه را ايجاد ميكگريزجويانه، تهاجمي و سازش

 و شيشود. گرا يرين مزاحمتي دچار آشفتگي دروني مدور باشد. به همين دليل، با كمت مزاحمتي
  وقتي با كسي ن،ياست كه ديگران را تحت قدرت خود در بياورد. بنابرا نيطلب ا يفرد برتر تالش
 عف فرده ضشود. نقط يخورد و سرخورده م يپذيرد، شكست م يشود كه اين سلطه را نم مواجه

 اين است كه دوست دارد همواره مورد توجه و محبت ديگران باشد. به دليل همين زين مهرطلب
  هم هدر اثر احساس كمبود محبت، دچار بند و ك مهري او را دگرگون مي ينياز است كه هر نوع ب

ه ، بين اين س)ياز نظر روا نشناس(شخصيت سالم  يكه مهم اين است كه در نكت .شود يريختگي م
هاني و به كيفازي  مدل برقرار است. معرفت و آگاهي، هنها تعابه آ مربوط هاي شتمايل و واكن

  ند.ك ايجاد اين تعادل كمك مي به ها، شدنبال آن، اصالح بين
اگر بين عمل و انديشه كسي تطابق و هماهنگي وجود نداشته باشد، : و عمل شهياند نيتضاد ب- ج

هاي  ياست كه در نهايت، منجر به بيمار زايش فشارهاي درونيديد، اف كمترين آسيبي كه خواهد
دوره انواع تضاد عمل و انديشه، همان رفتارهاي دوگانه است كه در  از يكيتني خواهد شد.  نروا

  دو مطرح شده است (رجوع به جزوه دوره دو)
 هت ايدو شخصي يه زيادي بين وضعيت واقعكساني كه فاصل: آل  دهيبا من امن مجري تضاد  -د

مادر دوم، در اثر واكنش  اگر اين تضاد شدت يابد،كه  هستند ابند، دچار تضاديي يمآل خود 
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فاصله بين من و من ايده آل در ذهن فرد از بين مي رود و فرد خود را جاي من ايده آل مي بيند. 
واني به ر يتهاكساني كه در مراكز مراقب از . بسياريخواهد شدبه جنون كشيده  در اين حالت او

رواني و  دفاع افراد باعث واكنش نياند. اضطراب و آشفتگي ا هبقبرند داراي همين سا يسر م
ه عالق مورد آل و هآنها خود را در قالب شخصيت ايد تا هر كدام از شود يمنجر به اين اختالل م

از  يبخشمادر دوم، هستند. در واقع،  تيخود آن شخص يخود بيابند و باور كنند كه به طور واقع
آل  دهيو فرد خود را همان من ا كند يآل را قطع م هديمن او  يمجر نم ني( ارتباط بيكالبد ذهن

است. در  كه ادعا دارد امام زمان مينيرا بب يفرد مارستانيدر ت است مثال، ممكن ي. برانديب يم
  .كه مشاعرش را از دست داده است شود يم گفته يفرد نيمورد چن

در صورتي كه فرد، آمادگي رو ره (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...) : تضادهاي روزم –ه 
ه باشد، در هنگام مواجه را نداشت...  به رو شدن با تضادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و

 ياصطالح، دچار تضاد با خود م دهد و در يحتي تعادل دروني خود را از دست منها به راشدن با آ
  شود.

  گرانياد با دتض -4

  . است گرانيرفع تضاد با د ،عرفان يايان دنوخ نيسخت تر يو به نوع يان اصلوخ
 زي. تضاد با خود ن يصورت تضاد با هست نيو به هم سريعتر از بقيه تضادها رفع مي شودبا خداوند  تضاد

با  تضاد، رفع قسمت رفع تضاد نيكه سخت تر ياگرچه سخت تر ، اما برطرف خواهد شد . در صورت
  .بود ميخواه مقام صالحشود در حال حركت به سمت  يمراحل ط نيكه ا يزمانمي باشد.  گرانيد
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  جلسه سوم
  

  تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

  )زمان با هم فازي عدم( زمان درك و فهم شناخت، عدم

 محركت در مسير عرفان، هماهنگي و هنتايج ي از كيو  او با زمان است يانسان، عدم هم فاز يماريب لياز دال يكي
شود.  يآگاه م زيبخش، فرد، نسبت به اهميت و لزوم آن ن يتعال است. البته همراه با اين تحول )صبر( فازي با زمان

 قهيو سل لياست زمان طبق م ليقرار دارد و ما ييو زورگو يكتاتوريموضع د در طور معمول، انسان نسبت به زمان، به
 و واكنشا انهيدر مقابل خواست زورگو ،يماد يهوشمند جهان هست ياز اجزا يكيبه عنوان  زمان شود؛ اما ياو سپر

 يشود و هنگام يم يبگذرد، در نظر او به سرعت سپر ريدارد كه زمان د ليكسي تما يوقت يعني. دهدينشان م يمنف
  .گذرد يم ييا به سخت ورسد يم شود كه براي او متوقف به نظر يمزود طي شود، چنان كند  خواهد يكه م
خواسته او،  خالف ه عكس و برشود؛ اما ب ياست كه زمان حبس زودتر سپر ليدر زندان، ما يزندان يكمثال،  براي

بودن آن است. حتي ممكن  كندتر از گذر زمان دارد، احساس ياست، احساسي كه زندان دتريشد ليم نيهر چقدر ا
 كند؛ يم ياز زندان زندگ رونيباشد كه ب يفرد هفته از نظر كيشدن  يد طروز مانن كيشدن  ياو ط ياست برا

زندان هستند كه تمايل  نيخارج از ا يزمان، كسان مطور ه هب كه ياو، زمان قصد گذر ندارد. در حال يكه برا ييگو
 يزمان به سرعت م خود رسيدگي كنند؛ اما براي آنها يبه كارها بتوانند و آهسته بگذرد تا بهتر رتريدارند زمان د

 ينوز چشم بر هم نزده، شب از راه مرسد و ه يهنوز صبح نشده، ظهر فرا م نندك مي طوري كه احساس هگذرد؛ ب
  .شود يمنوال سپري م نيبه هم زين بعد و روزهاي رسد

زمان  كميت و كند يحركت م يهمه افراد به طور ثابت يجا و برا هشمار ساعت، در هم هياست كه ثان يدر حال نيا
شود، در  يسپر ريد خواهند يم كه نهازمان زود بگذرد و چه آ خواهند يكه م يسان است؛ اما چه كسانكيبراي همه 

است؛ زيرا بر اساس  به زمان ديكتاتورياز  ناشي حال رنج بردن و شكنجه شدن از نحوه گذر آن هستند. اين رنج،
  شود. يس سپري شدن آن، بر خالف انتظار ممان، احساشدن ز كند در اثر ميل دروني به تند يا ن،يمع يقانون

، ه ميزان هيجانات ما بيشتر مي شود، به اين صورت كه هرچ حس زمان با ميزان هيجانات ما نسبت عكس داردضمنا، 
همانطور كه در نمودار زير مشاهده مي كنيد در يك روستا هيجانات بسيار مي يابد و بالعكس . حس زمان كاهش 

  م در روستا ها بيشتر است.ر مي باشد و به همين نسبت حس زمان هكمتر از شه
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  ليله القدر
   : داشت ميقدر خواه يبه سوره  يالقدر نگاه هليدرك ل يبرا
   ... القدر هليل يانزلناه ف انا
، ييابر آن نور و روشناو جهل است و در بر ي؟ منظور از شب ، ظلمت نا آگاه يشب است ، اما چه شب يبه معنا ليل

  . استآگاهي  نماد
   يبه سمت آگاه و جهل يحركت از ناآگاهمشخص مي شود: » النور يال ظلمات«حركت  مفهوم فيتعار نيا با

اشاره شده است. سحر، زماني است كه تاريكي جهل جاي خود » سحرگاه«در عرفان ايران هم به لحظه مقدسي به نام 
  ار زيبا و ارزشمند است.را به نور آگاهي و معرفت مي دهد و اين زمان تحول، بسي

  دادند اتميواندر آن ظلمت شب آب ح               دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                                      
  ادندصفاتم د يباده از جام تجل                                               پرتو ذاتم كردند                 يخود از شعشعه  يب

  تازه براتم دادند نيآن شب قدر كه ا                                                  يبود و چه فرخنده شب يمبارك سحر چه
  

در  يا هيدر آ. است يآگاه يشدن جرقه  داريو پد يشدن ظلمت ناآگاه يسپر ي، لحظه طلوع يلحظه  ايسحر 
 سپيده دم، خداوند سحرگاه.برم به خداوند  يكه بگو پناه م يمعن نيه اب »قل اعوذ برب الفلق ...«:  آمده استقرآن 
  . دده يم يخود را به نور آگاه يجا جهالت كه ظلمت يلحظه ا
  . بعد از ظهر 5 ايظهر  12باشد ،  يتواند در هر زمان يم يهركس يبرا يعرفان سحر
  .است  شيخو گاهيقدر و منزلت و شناخت جا يبه معنا قدر
ظلمت قرار داده اند تا  نيبرد. انسان را در ا يبه سر م يباشد، در شب نا آگاه افتهيدست ن يبه خودشناسكه  يانسان

) نائل شود. پس رسالت او، حركت از ي(شناخت قدر خود و هست يخود را از ظلمت، به نور برساند و به قدرشناس
  .خواهد رساند به اثبات ار ينور هنر و يبه سو يراه افتنينور است و  يظلمت به سو

 نيموجود، به ا يكيدر دل ظلمت و تار ديباشود و  يم يمنجر به درك قدر اله يقدر و منزلت خود و هست شناخت
  بود. ينيافتخار آفر نيبه هم ي، اشاره ا»اعلم ما التعلمون يان«. آنجا كه خداوند به مالئكه فرمود: ديقدر رس
 يرا به ارمغان آورد (سالم ه شهيدل و اند يور را نشان دهد و سالمتن ريتواند مس ياست كه م ياله يآگاه ات،يآب ح

جزء) با عالم ملكوت (به عنوان  كيارتباط انسان (به عنوان  يبرقرار ،يآگاه نيبه ا دنيمطلع الفجر) و شرط رس يحت
  كل) است.

كه رمضان  يلحظه در ماه نيتواند شب قدر انسان باشد؛ خواه ا يروز م اياز شب  يكته مهم آن است كه هر لحظه ان
است كه به شناخت منزلت خود  يشب قدر آن زمان يهر كس يبرا راي. زگريد هاي نام دارد واقع گردد و خواه در ماه

  را درك كند. يبرد و قدر اله يپ يو هست
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اين درس به نوعي شب قدر پيامبر (ص) در ماه رمضان، به عنوان يادآور و بزرگداشت مقام اين لحظه عظيم، همواره 
  را به انسان تاكيد مي كند كه هر لحظه مي تواند ليله القدر او باشد.

  ؟ ستيكند چ يم دايپ رييالقدر سرنوشت انسان ها تغ لةيجمله كه در ل نيمفهوم ا
 شمال شهراز مركز شهر تهران به سمت  يمسابقه ا دي. فرض كن ميكن ياستفاده م يموضوع از مثال نيدرك ا يبرا

 پس از گذشت نيمي از زمان اين مسابقه،. داريمبه مقصد  دنيرس يبرا مدت زمان محدودي، وقتو ما  شود يآغاز م
 نيزمان بدتر ني. در ا ميا دهدر حال حركت بومقصد كه درست در جهت عكس  ما را متوجه مي كند يناگهان كس

. فرصت براي جبران، محدود گريد ياز زمان به هدر رفته است و از طرف نيمي ياحساس گناه است . از طرف ،اتفاق
  . گناه است ني، خود بدتر و باقي ماندن در فاز منفي احساس گناهپس 
با هر قدم به مقصد اصلي نزديكتر مي ، درست ريمسبه  ازگشتو ب توبهبازگشت است ، به محض  يبه معنا توبه

  شويم.
، در حال دور شدن از هدف بوده و  ميداد يدامه ممانند قبل به راه اشتباه خود امتوجه اشتباه مسير نمي شديم و  اگر

 زيمان نحركت ، هدف و مقصد ريمس ضي، اما با شناخت قدر خود و توبه و تعو ميديرس يبه آن نم زين تيدر نها
  خواهد كرد . رييتغ زيالقدر سرنوشت ما ن لةيصورت در ل نيكرد . به ا دايپ رييتغ
  

  )با فلك يفاز معدم ه(عدم شناخت، فهم و درك فلك 
  :داشته است تيهمواره از آن شكا ده،يباز انسان از جور فلك نال ريد از
  ه توستنيريعادت د يدادگريب    توست  نهياز ك يچرخ و فلك خراب يا
  ه توستنيكه در س يمتيبس گوهر ق     ه تو بشكافند نيخاك اگر س يا

و  يافسردگر ن امكان انجام آن را ندارند، دچاوو فلك هستند و چ يدر نظام هست رييتغ جاديبه فكر ا ياديز عده
  : شوند يم يسرخوردگ

  يهموار رديپذ يك ستا يتيگ          را  يتيكرد گ يخواه هموار
بينيم كه همچنان  يم ند؛ اما از طرف ديگرك دهد كه فلك به ميل بشر عمل نمي يها نشان م تيها و شكا هشكو اين

با آن  يبيبه طرز عج يو همگ داردج در بين انسانها روا ،يبه هست انيپا يب يها و آرزوها هخواست ليسعي بر تحم
 يها هخواست ليو او هر لحظه در حال تحم ندك نمي او را رها يا هو طمع انسان، لحظ يريناپذ يريهستند. س ريدرگ

 يها يارميب جادياز عوامل ا يكي ،ينيزم يآرزوها ليدر تحم هودهيب تالش نيبرحق و ناحق خود به فلك است. ا
  .است يو روان يذهن ،يجسم

 يم يسرخوردگو  يچگونه فرد را دچار افسردگ ،آرزو كيموضوع به طور كامل تجربه شده است كه عدم تحقق  نيا
  .سازد ياو فراهم م يبرا زيرا ن گريد يها يماريابتال به ب نهيو زم كند
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ي افتنيدست ن صورت نيا ريدر غ راين به آنها؛ زشد بنديكردن آنها الزم است نه پارها  ،ينيزم يتحقق آرزوها يبرا
  خواهند شد. تر

  .است»  ينظام هست«و ... همان  يتيمنظور از فلك، گ ينجا به طور مجازيدر ا
تحقق آن امكان  اگر رايممكن است، ز ريفرد غ يكه در حال حاضر تحقق آن برا شود ياطالق م يبه خواسته ا» آرزو«

اي است كه در حال حاضر  هخواست» آرزو«. در واقع شد يگفته نم» آرزو«به آن  گري، دمحقق شده بود ايبود و  ريپذ
 يتابع قانون تالش است و برا ينيزم يآرزو و طور كلي، تحقق هر خواسته هبه آن وجود ندارد. ب دنيرس تيقابل

ر زميني قانون )(كايلالنسان اال ما سع سيل(كند. تالش آن يكه برا نيمگر ا شود؛ يحاصل نم يزيانسان چ
  زميني)(رجوع به جزوه دوره دو).

  آرزويت را رها كن تا به دست بياوري ...در عرفان حلقه جمله اي را اعتقاد داريم با اين مفهوم : 
  :تحقق هر آرزو الزم است كه عبارتند از يبرا يعوامل اما

  هتحقق خواست تياصل قابل -1
  گريكدياصل عدم تقابل خواست هها با  -2
  دالتع تياصل رعا -3
 يهست نيها با قوان اصل عدم تقابل خواسته -4

  
 يمختلف عوامله آرزو است كه ب كيتحقق، امكان و شانس تحقق  تي: منظور از قابل»قابليت تحقق «اصل  -1

 كيو بدون وجود  يكوتاه باره در زمان كيكشور آرزو كنند كه به  كيمثال، اگر مردم  يدارد. برا يبستگ
 يپاسخگو تواندي نم يمركز بانك ثروتمند شوند، يكشور، همگ يشد اقتصادر نهيبرنامه حساب شده در زم

 و طال ميزاني كشور در رايج پول و اسكناسي در ازا رايثروتمند شدن همه مردم باشد. ز يعني ليم نيا
طرح  بود. بنابراين خواهد بي پشتوانه موجود، پول آن بدون كه است موجود مركزي بانك در ارزي ذخاير

 و اقتصاد اصول با زيرا شود؛ اقشار همه شدن ثروتمند باعث نمي تواند آن درباره و خيال پردازي» آرزو«
 عامل مي تواند صورت آن در شود، تلقي انگيزه ايجاد عامل عنوان به اگر اما .دارد بانكداري مغايرت

 .داشت خواهد بر در نتايجي شده، بيشتري تالش به منجر كه باشد آرزو آن در پيگيري مثبتي

ميزان  است، گردش در كشور آن مردم مختلف آحاد بين كه مملكت يك در رايج پول ديگر، بيان به
قطع عده  طور به باشند، داشته اختيار در را ثابت پول مقدار اين از بيشتري ميزان عده اي اگر .دارد ثابتي
 (كه حساب شده قتصاديا طرح يك بدون نتيجه، در مي دهند. دست از را آن نسبت همان به ديگر اي

 و كوشش وابسته به جمعي (كه كوشش بدون و  )كند روبه رو چشمگيري اقتصادي رشد با را كشور بتواند
 براي همچنين تحقق ندارد. قابليت شوند، ثروتمند همه كه آرزو اين )است همگاني انديشي مثبت و تالش
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 ميان در عادالنه طور را به ثروت اندبتو كه شود تعيين چارچوبي است الزم آرزويي چنين شدن محقق

 باعث تنهايي به ثروتمند شدن، تخيل و آرزو داشتن دليل، همين به .كند توزيع جامعه مختلف اقشار

  .نمي شود همه شدن ثروتمند
 ميليونها تاريخ، طول در .داد قرار بررسي مورد را آرزوها تحقق قابليت توان مي نيز ديگري مثال طرح با

 آنها از نفر چند آرزوي عمل در اما اند؛ داشته را آن روي بر زدن قدم و ماه به سفر آرزوي انسان

 زيرا .رسيم يم صد در صفر آمار به كنيم، مشخص را افراد اين درصد بخواهيم اگر است؟ شده برآورده

 چندين براي نتيجه. در است اغماض قابل ماه كره روي بر نفر يك زدن قدم آرزومند، ميليونها مقابل در

 كه است ممكن اما است؛ صفر آرزو اين تحقق امكان دارند آرزويي چنين حاضر حال در كه نفري ميليون

 يانسان آرزو اردهايليم زيآسمان ن در پرواز مورد در كه اين كما شود؛ عمومي ماه به سفر امكان آينده در
به  گريقابل حصول است و د يراحت هب شده، يموضوع همگان نيامروز ا يپرواز را با خود به گور بردند؛ ول

  .كندي را به خود مشغول نم يذهن كس» آرزو «عنوان 
 همه آنچه انسانها به همه كه ندارد وجود امكان اين مسلم، به طور: » يكديگر با خواسته ها تقابل عدم« اصل -2

 بود قرار اگر ر واقعد .است تقابل در هم با آنان خواسته هاي از بسياري زيرا كنند؛ پيدا دست مي خواهند،

 ها آرمان از زيرا بسياري مي شد؛ بشر گريبانگير زيادي مشكالت برسد، مثبت پاسخ به آرزويي هر طرح

 .كند روشن را مطلب اين مي تواند ساده اي مثالهاي .هستند يكديگر با تقابل در بشر زميني آرزوهاي و

 رفته اند، طبيعت دامن به تفريح براي كه ده ايع باران ببارد، كه دارد آرزو كشاورزي كه زماني همان در

 يك سر وقتي همين طور، .ببرند لذت بهتر خود و گذار گشت از تا نشود باراني هوا كه مي كنند آرزو

 كه هستند اين آرزومند دارند، قرار مسير انتهاي در است و سبز ها آن عبور چراغ كه كساني چهارراه

 چراغ كه مقابل، عده اي در .كنند عبور راه چهار از نيز تا آنها بماند باقي قرمز مقابل سمت چراغ كماكان

 .شود سبز عبورشان چراغ زودتر كه هستند اين آرزومند است، قرمز ها آن عبور

 كند فراهم را مقابل گروه دو هر خواسته فلك كه ندارد وجود اين امكان شده ذكر مثال دو از يكهيچ در
 خالف بر برساند، خود خواسته به را طرف دو از ييك كه صورتي در كه است تر واضح دوم مثال در و

 .نيست شدن برآورده قابل فوق هدست دو از يك هيچ آرزوي واقع، در پس .است كرده عمل عدالت

 قوانين. هدد نمي را ها خواسته همه به يافتن دست اجازه كه است ديگري اصل  :»هستي قوانين با تقابل عدم« اصل

 نمي مخدوش را آن آرزويي و درخواست هيچ كه است بخشيده عالم به نظامي هستي، اداره و برپايي به مربوط
 نخواهيم آن در تغييري هيچ انتظار خود، شخصي ميل گرفتن پي براي شويم، واقف مطلب اين به خوبي به اگر .كند

 قديم، در اينكه با دهد مي ننشا... و طوفان صاعقه، كسوف، و خسوف زلزله، همچون طبيعي رويدادهاي .داشت

 و است شده تكرار اتفاق اين اند، داشته وحشت و ترس آنها از وقايع اين وقوع علت از اطالعي بي اثر در مردم
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 همواره رويدادها اين .است نداشته تأثيري آن، از پيشگيري يا رفع در ندهند، رخ ها پديده اين كه اين آرزوي

 بر مبني خود آرزوهاي اعمال در انسانها كاميابي عدم و يابد مي تحقق قطعي طور به هستي عالم قوانين مطابق

 .كند لغو را شده ذكر اصول تواند نمي روشي هيچ كه رساند مي نتيجه اين به را ما ها پديده اين كنترل

 و سخن ذبهجا تابع را فلك و دارند پروري آرزو رواج در سعي اصول، اين گرفتن ناديده با كه كساني نظر خالف بر
 آرزوها و آمال همه تحقق كه برد پي توان مي لهامثا و توضيحات اين بر دقت با و كنند مي معرفي انسان انديشه

 بلكه نيست؛ خواهد مي انسان آنچه از تبعيت مأمور فلك، تنها نه كه دريافت توان مي همچنين،. نيست ممكن

 .كند مي عمل او اصرار خالف بر همواره

 صورت، اين در زيرا بود؛ ديكتاتور فلك به نسبت و كرد پافشاري آرزوها به يافتن دست براي يدنبا رو اين از

 يك نظر به از پس توان مي اما .كرد خواهد مقاومت آرزوها تحقق و وقوع به نسبت آن بر حاكم هوشمندي

 امكان .است نبوده نظر مورد هرگز گويي كه اي گونه به كرد؛ رها آنها از هميشه براي را ذهن زميني آرزوهاي

 رها آرزوهاي و شود مي فراهم تر آسان نيست، ما تمركز و توجه مورد كه زميني آرزوي از دسته آن به دستيابي
 .يابد مي تحقق ايم، شده قفل آن به كه آرزوهايي از تر راحت شده

 به را هستي و فلك كنيم، كپا وجودشان از را ذهن آنها، به كوتاه نظر يك از پس كه صورتي در ديگر، عبارتي به

 آرزوهاي اسارت در ما ذهن كه دهيم مي نشان وسيله اين به همچنين، و انگيزيم نمي بر نها آ تحقق در مقاومت

 را خود انرژي همه شود، گرفتار نيافتني دست و دراز و دور زميني آرزوهاي اشغال در ذهن اگر .نيست زميني

 زندگي امور ترين هدسا خصوص در گيري تصميم از درگم سر كالفي ندمان مدتي از پس و كرد خواهد آنها صرف

  .ماند يم باز نيز
  پس قانون جذب از نظر عرفان حلقه، با مفهومي كه توضيح داده شد، رد مي شود.
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  جلسه چھارم
   تعريف هنر

  انسان با انسان . ارتباط غير مستقيمهنر وسيله اي است براي 
هنر با عرضه ي هنر ارتباط تنگاتنگ  تعريف شد ، يعنيق ، در هنر حداقل دو عضو (دو انسان) تعريف فوبا توجه به 

  ، هيچ هنري خلق نمي شود .و بدون مخاطب هنر انسانو با وجود تنها يك  دارد
، و اگر در لحظه اي چيزي براي عرضه  هنرمند واقعي كسي است كه هميشه چيزي براي عرضه كردن داشته باشد

  هنرمند نيست . ديگر ،اشته باشدكردن ند
  هنرمند ترين، آدم را به مالئك عرضه كرد. خداوند نيز بعنوان

  .واالترين هنر ارتباط مستقيم انسان با انسان است
عنوان يك هنرمند چه چيزي براي عرضه كردن   ه است ، بنابراين هنرمند است . اما هريك از ما ب خالق اصغرانسان 
  داريم ؟

 كسي هر براي هستي جهان ديگر، بيان به. است دريافت آن با متناسب بازتاب كه دارد زكاتي هستي، از دريافتي هر
 يعني زكات قالب در آن، شكر و است شكر مستلزم كه است داده استعدادي فردي هر به و كرده فراهم اسبابي

 را خاطرمان يا است مفيد ما براي هك عواملي از هريك قبال در بنابراين،. باشد مي هستي به كادو يك بازگرداندن
  .... و شهرت و مال خوب، فرزند و همسر زيبايي، علم، زكات: دارد وجود زكاتي است، كرده آسوده

مساله اينجاست كه نسبت به شعوري كه هستي به ما اعطا كرده است، ما چه چيزي به هستي برگردانده ايم؟ ... 
  ي شود؟همه ما چگونه به هستي عرضه م زكات شعوري

مثال اگر فردي شعور خودنمايي، در قبال زيبايي ظاهري خود به هستي عرضه كند، با اين ساطع كردن شعور منفي، نه 
  تنها زكات شعوري خود را نمي پردازد بلكه اثر منفي بر محيط اطراف و نيز انسانهاي اطراف خود دارد.

  نياز به انرژي نوع دو)، در دوره پنج بحث خواهد شد. در مورد مفهوم حجاب به معناي قطع نياز به خودنمايي (قطع
  

  عدم شناخت ، فهم و درك هدف و وسيله
اهميت اين سوال  ؟ف و چه چيزي وسيله استهمه ي ما در زندگي با اين سوال مهم روبرو هستيم كه چه چيزي هد

را به جاي هدف در نظر بگيريم ،  در اين است كه چون هر وسيله اي تاريخ انقضا و تاريخ مصرف دارد ، اگر وسيله اي
  پايه هاي زندگي خود را ير آب بنا كرده ايمو هر لحظه ممكن است كه اين پايه ها فرو بريزد .

هدف عده اي از مردم خدمات علمي است و عده اي ديگر تالش براي فرزندانشان . اگر هريك از موارد علم ، 
همسر ، آرامش ، خوشبختي ، خدمت به خلق ، آزادي ، عبد بودن ، سالمتي ، ثروت ، قدرت ، شهرت ، دين ، فرزند ، 
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آن هدف چيزي جز كمال ازدواج ، عشق ، عرفان و ... را در نظر بگيريم ، وسيله اي در راه نيل به يك هدف است و 
. براي مثال از آموختن علم هدف ديگري دنبال مي شود و همين طور دين ، وسيله اي است براي خدمت به  نيست

هرچه كه هست براي اين است كه ما به  ،هدف قابل قبول وجود دارد و جز آن خلق و ارتقاء . از اين رو تنها يك
  سمت كمال برويم .

شود عدم شناخت هدف و وسيله است . ما مي توانيم هدف  يكي از بزرگترين مشكالت بينشي كه موجب بيماري مي
... يل ثروت ، قدرت ، فرزند ، همسر ويا وسيله را ستون زندگي خود قرار دهيم . اگر ستون زندگي را بر وسايلي از قب

ز بين شد اقرار دهيم نتيجه اي جز ضرر در پي ندارد چرا كه ثباتي ندارند . اما اگر هدف زندگي بر پايه ي كمال با
  .رفتني نيست و ثابت است

دارد. اغلب ما بدون  ييبه ارتقاء و كمال جو ليدر فطرت خود م رايبرد؛ ز ياز فراز لذت مو فراز طلب است انسان 
 در فراز را نيا ي. انسان گاهميبر يناخودآگاه از فراز لذت م يبه صورت م،يواقف باش قتيحق نيبه ا كه نيا

اگر حركت به سوي كمال را به حركت به سوي قله  .ابدي يتسلط بر كار و ... م ،ياندوزمال  يپرواز و حت ،يكوهنورد
  از قوانين حركت را شناسايي كنيم:تشبيه كنيم ، بهتر مي توانيم برخي 

كوهنورد حرفه اي از بهترين وسايل استفاده مي كند . براي او كارآيي آن ها مهم است و در اين زمينه خساست  – 1
حالي كه كوهنوردان غير حرفه اي يا در حين كوهنوردي به وسايلي كه تهيه كرده اند و به مارك وزيبايي ندارد  در 

  آن ها توجه دارند و يا وسايل غير ضروري را با خود حمل مي كنند .
براي  كند. انسان در مسير كمال استفاده آن از و تهيه را زندگي امكانات بهترين مي تواند انسان نيز كمال مسير در

  تهيه وسايل حركت، خساست ندارد.
كوهنورد حرفه اي بعد از تهيه ي وسايل ، ديگر به وسايل خود نگاه نمي كند . كوهنورد حرفه اي بهترين كفش  – 2

را تهيه مي كند ، اما به محض پوشيدن آن ها تنها قله را مي بيند و ديگر اهميت ندارد كه چه چيزي و با چه قيمتي 
 و آنها زيبايي و مارك به و اند كرده تهيه كه وسايلي به تنها كوهنوردي حين دركوهنوردان آماتور،  پوشيده است .

  .ندارند توجه قله به هرگز ولي كنند مي طي سطوحي تا را كوه دامنه نها آ. دارند توجه خود تيپ
  صعود به اين قله .در مسير كمال نيز چشم انسان كمال جو به قله است نه به وسايل مورد استفاده براي 

كوهنورد حرفه اي هرگز تنها و يك نفره به سفر نمي رود . براي كوهنوردان حرفه اي يك اصل بسيار مهم است  – 3
  كه هرگز بدون همراه به كوه نروند زيرا پيمودن چنين مسيري بدون وجود همراه و هم سفر، بسيار پر خطر است .

 در و است كمتر سقوط لغزش و امكان همراهان، وجود با زيرا رفت؛ قله به تنهايي به نبايد نيز كمال قله مسير در
 كمال به است، خود صعود فكر به فقط كسي كه اگر حتي همچنين،. جست مدد آنها ياري از مي توان خطا صورت
  است؟ آمده تنها بوده، فكر خود به فقط چرا كه مي شود مواجه پرسش اين با برسد،
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35

ك خواستن
ك كه است

كه ديگري
نوكوه – 4
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 او براي. كند مي فراهم كوهنوردي براي را وسايل بهترين خود، مالي توان حسب بر اي حرفه كوهنورد يك پس

 الزم نيز كمال سوي به حركت در. ندارد خساست زمينه اين در و است مهم ها آن كارايي و وسايل اين بودن سبك
 و ارتقاء مناسب پيچيده و سنگين اصطالحات و الفاظ در شدن گم. كرد استفاده امكانات ترين ساده و بهترين از است
نگين و ثقيل و پيچيده، بسياري از كتب عرفاني خواسته اند كه مفاهيم عميق عرفاني را با واژه هاي س .نيست كمال

منتقل كنند كه نتيجه آن فرار از عرفان بوده است. اما در واقع، مي توان مفاهيم عرفاني را با ساده ترين واژه ها انتقال 
  داد.

. ديستگاه هايي در مسير قله توقف كنگاهي براي كوهنورد الزم مي شود كه براي استراحت در ا ايستگاه ها : – 5
مي فرد را از مسير اصلي دور مي كند و معموال در جايي بنا مي شود كه خوش آب و هوا و سبزه و ايستگاهها حتي ك

  زيبايي است. 
تازه بر اين الزم است پس از ه از صعود به قله غفلت كند ، بناكوهنورد حرفه اي نبايد جذب اين زيبايي ها شود كاما 

بازگردد . اين نكته در پيمودن مسير قله بسيار اهميت  ايستگاه را ترك كند و مجددا به مسير اصلي كردن نفس،
  به اين توصيه توجه كرد كه :در مورد ايستگاه ها از اين رو بايد  . دارد

  به هر چمن كه رسيدي ، گلي بچين و برو ... .
  

  ينيعدم شناخت، فهم و درك عشق زم
كل عالم است.  در عامل وجود هر چيزياست و عشق او،  همتجلي كرد» عشق«ه هستي را با ممقدس خداوند، ه ذات

هاي بعد از  تهمه حرك آفرينش، بر عشق است و در نظام يبه عبارت ديگر، اولين حركت در خلقت، حركتي مبتن
  آن نيز همين ويژگي را دارد.

  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد          در ازل پرتو حسنش ز تجلي دم زد 
 مخلوقات ريمتفاوت از سا ييو رحمت خداوند نيست، آن چه به آدم معنانه تنها عامل تجلي، چيزي جز عشق 

  .سر باز زدند آن از تحمل نيكه آسمان و زم ياست، عشق است. او حامل امانت عشق شد؛ در حال دهيخشب
  زدند وانهيي كار به نام من د هقرع           ديبار امانت نتوانست كش آسمان

  :كند يه تجربه معشق را در سه مرحل» دم آ« يبه طور كل
خاطر او به  به يمورد سجده قرار گرفت و متوجه شد كه همه هست» آدم«مرحله، پس از آن كه  ني: در ااول مرحله

معطوف شد و به دنبال  خود به د،يگو يم كيخلقت او به خود تبر ليبه دل زيخود خداوند ن يوجود آمده است و حت
 يفتگيخودش ق را تجربه كرد و بهعش مرحله نياو اول ب،يترت نيبه ا شد. شيبه وجود خود برد، عاشق خو يكه پ نيا

  .مبتال شد
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 يتيقابل از مرحله، ني. ما در اميمرحله هست ني: در حال حاضر اغلب ما تحت نام بشر در حال تجربه امرحله دوم
عشق به  نيب يعني ؛خود از ريغ يكس اي يزيو هم عاشق چ ميهم عاشق خودمان باش ميو قادر ميوگانه برخوردارد

و در اثر آن،  مياز خود معطوف كن ريبه غ را عشق نيبه طور كامل ا ميكه بتوان نيتا ا ميدر نوسان هست يگريخود و د
 فتهيخود ش گذارد، يپا به عرصه وجود م ايدن نيكه در ا ينوزاد .ميرها شو يفتگيدشو از خو ميابي يجلوه رحمان

 كند، ياگر مادرش را طلب م ياست و حت شيازهايتوجه او در رابطه با رفع ن و همه عالقه جه،ي. در نتشوديمتولد م 
رشد كند و پس از  توانست ينم شد، ينبود و او طالب مادر نم ي. البته اگر احساس گرسنگاست رفع گرسنگ يبرا

  .برهاند يفتگياز خودش  خود را ،يكمال و تعال با بلوغ،
در آن،  كه مرحله ني. اكنديخود م رير كامل عشق خود را معطوف به غ: در مرحله سوم، انسان به طوسوم مرحله

  .است تيتجربه رحمانخواهد بود، مرحله  رونيعشق معطوف به ب
  = عشق كامل = عشق پخته روني= عطف كامل به ب تيرحمان
در قبال  ايآ و تابد يم يمهم باشد به چه كس شيكه برا نيكامل دارد و بدون ا تينور، رحمان يدر بخشندگ ديخورش

 ي. درختكند يم ينورافشان رد،يگ يم مورد تنفر قرار اي شود يم شينه و از او ستا اي كند يم افتيدر يزيتابش چ نيا
ثمره آن را تناول كنند و در عوض،  خواهند يم يچه كسان پرسد يهرگز نم ز،ين كند يم ثاريو ثمر خود را ا وهيكه م

است و از خود  رونيدارد و در تجربه آن، عطف كامل به ب را يژگيو نيخته همبه او خواهند داد. عشق پ يچه پاداش
  .ستين يخبر گريد
  خود را دنيهمه كس را و ند دنيد          آموخت  ديببا دهيمردمك د از

 يريتكه پن مانندي نيعشق زماست، نقش دارد.  تياز عشق كه تجربه رحمان يا هبه مرحل دنيدر رس ينيعشق زم
نچه انسان را از . آديآ رونيب خود از النه ريتا موش به خاطر آن تكه پن شودي گذاشته م ينه موشال ياست كه جلو

با دور عامل و  نيخود است. انسان به واسطه ا ريغ به عشق كشد، يم رونيب )كه مرحله اول عشق است( يفتگيخودش
خود جدا شود و به تا به مدد آن از  شود يم يعامل يگريبه د عشق قت،ي. در حقابدي يشدن از خود، عشق خدا را م

  دوره دو) –(رجوع به بحث شمس من و خداي من  .ابديدست  يفتگيدشاز خو ييرها شدن و خود يتجربه از خود ب
  انيتو نهان شو تا كه حق گردد ع              خدا باشد نهان  ييدايتو پ تا

  :رساند يم انسان را به عشق خدا تياست كه در نها يعامل ،ينيعشق زمبه هر حال 
  عاقبت ما را بدان سر رهبر است          سر و گر زان سر است  نيگر ز يعاشق
تاب و تحمل  جيتدر آن، انسان به مودنيكرد كه با پ يرا ط يپله پله مراحل ديدرجه عشق، با نيبه باالتر دنيرس يبرا

  .كند يم دايرا پ يعشق بزرگ اله
  را گذر بر عشق حق است انتها يق مجازعش      عشق آمد ضرر كوي ز تها شمر كياز عنا نيا

  در غزا رديگ ريتا او در آن استا شود شمش    دهد  يم نيچوب ريبه دست پور خود شمش يغاز
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  ابتال ديچون آخر آ شود يبا عشق رحمان م    آن بود  نيچوب ريبر انسان بود شمش كه يعشق
الزم  ن،يبنابرا .صدمه وارد خواهد كرد گرانيد داده شود، به طور حتم به خود و يواقع ريشمش يفرد مبتد كيبه  گرا

  .رديدر دست بگ يواقع ريكند و پس از آن، شمش نيتمر نيچوب يرياست ابتدا با شمش
 هيو انا ال هللا انا«الزم است. در هر مقطع از چرخه  ييها يآمادگ زيبه او ن يكيو قرب و نزد يتجربه عشق اله در

 يهايآمادگ "راجعون هيال انا انا هللا و". آدم در حركت خود در چرخه شود يحاصل م يآمادگ نيا ي، به نوع»راجعون
هدف،  نيا ياز عوامل مؤثر برا يكي ايدن ني. در اشود يموجب لقاء رب م انيكه در پا كند يكسب م زين يگريد

 نيربه ااست كه او با تج مقدر ي. در حكمت الهشود يم گفته زين ياست كه به آن عشق مجاز ينيتجربه عشق زم
  .شود ليو به درك آن نا كند يرا ط ياله تياز مدارج رحمان يا هعشق، پل
  كرد ما را عاشقان همدگر            حق در قضا و در قدر  حكمت

اسارت  ينوع را نها عشقنسان است؛ اما به طور عمده، انساا ياز نقاط عطف طراح يكيكسب تجربه عشق،  تيقابل
 يبرا يعشق عامل ،يطرح اله در كه ي. در حالكند يم ريرگد ينيعشق زم كي انيرا در جر نيكه طرف كنند يم يتلق

نظر او را از معشوق منحرف  تواني نم ينيكتابي به عاشق دنيبا رساست.  ينيكتابيبه  دنيو رس ينيتجربه وحدت زم
كه با درك  خداوند است ييكتايدرك  د،ي. توحشودي م موحد و در عشق نديبي م ييكتايكرد. او در قالب عشق 

در  ييكتاي نياز درك ا يا ه. گوشديآ يو درك آدم به دست م يهست هواحد درك تن يعني ياله اتيتجل ييكتاي
عشق در وجود انسان،  نيا تيقابل زيشگفت انگ ي. طراحكند يم جاديا ينيكه عشق زم شود يم حاصل يتجربه وحدت

در  آورد، يم تجربه به دست نيكه در ا ياز درس وحدت واندت يبلكه شاهكار خلقت است. او م ست؛ين ليدل يب تنها نه
  .كمال بهره برد يحركت به سو

  (موالنا)نفس كه عاشق شد، اماره نخواهد شد  آن
منفعت  يبرا را عقل در آن وجود ندارد و عاشق، معشوق ييدجواست كه سو يعشق ،ينيجا منظور از عشق زم نيا در

ارند، عشق بر پله عقل را د خود كه در وجود يعشق تياز قابل يمند هبهر يه جانها باز انسا ياري. بسطلبد يخود نم
 »دوست داشتن«متفاوت است، يعشق به كل يرو كه با خواستن از يخواستن عقالن نيبه ا ميتوان ي. مكنند يدنبال م

به خطر اندازد. در  زيجان او را ن يو ممكن است حت ستيانسان ن منافع ني. خواستن بر پله عشق، متضمن تأممييبگو
عقل است. عشق  هيدوست داشتن بر اساس توص رايمتفاوت است؛ ز يبودن به كل عاشق دوست داشتن با قت،يحق

عشق  با اما دهد؛ يدوست داشتن را م شنهاديعقل است كه پ نيموارد، ا نياست. در ا ينها عشق عقالنانسا اغلب
  .شود ياشتباه گرفته م

 خيو تار شود يمتزلزل م زيبرود، آن عالقه ن نيو عالقه از ب لياگر علت تمااي عقالني، در دوست داشتن هدر واقع، 
 يم مصرف دارند و خيتار شوند، يم جاديعقل ا يكه با منفعت طلب ياحساس التيتما راي. زرسد يم فرا آن يانقضا
  .كنند دايپ نيگزيجا توانند
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 يورز قعش تيقابل از نرم افزار عشق، از يبردار ل و عدم بهرهافزار عق از انسانها به واسطه فعال بودن نرم يا هعد
رساند.  جهيبه نت ايو فصل كرد  حل يبا روابط منطق توان يرا م زيهمه چ كنند يبرخوردار هستند و گمان م يفيضع
 يتهااست و به طور معمول، منجر به شكس خطرناك ارينها بسآ يزندگ يو عاطف يبخش احساس يموضوع برا نيا

  .شود يم يسخت
 ايو  ميشو يم در آن برنده ايقمار است كه  كي ينياست كه عشق زم نيافراد ا نياز هم ياريبس يذهن برداشت

 يناكام نيا لينها به دلاز آ ياديز عده ،ي. حتشود يبر باد رفته، فنا م يزندگ م،يبازنده و اگر در قمار عشق برنده نشو
به فلسفه عشق و هدف و  ،ي. به طور كلشوند ي... م و ينيدبب ،يردگافس ،يدچار سرخوردگ يدر همان دوران جوان

از  ي، درصد قابل توجهانقضا دارند خيتار يعقالن يهمه عشقهاآن جا كه  از منظور از آن، به ندرت توجه شده است و
  .باشند يو ناكام شكست در انتظار ديافراد با
اما در  ببخشد؛ يبه او رشد و تعال تواند ينعمت م نياست. اانسان  ييعشق در نظام خلقت، شكوفا ينعمت اله كاربرد

به سقوط  يو منته يافسردگ و يمنجر به پژمردگ تواند يآن و عدم درك عشق بر پله عشق، م عمل، سوء برداشت از
قمار،  نيبا شكست در ا زين يادياست كه عده ز دتر آنب نيمختلف شود. از ا يها يماريب يانسان و حت يو سرگردان

 هيپست، زشت و كر اريبس يبه ضد ارزش ليتبد يبزرگ اله ارزش كي ب،يترت نيو به ا زنند يم يدست به خودكش
  .شود يم

در  شتريب ،يزندگ راه خصوصاً نسل جوان كه در آغاز(كه اكثر انسا نها  ديآ يبه وجود م ليدل نيمشكالت به ا نيا همه
الزم  ن،ياند. بنابرا هديالزم نرس درك فهم و نش،يبه ب ينيزم درباره عشق )رنديگ يتجربه بزرگ قرار م نيمعرض ا

بهتر باشد كه از همان  ديو آشكار گردد و شا شفاف آموزش داده شود و ياله ريتقد نياست كه منظور و فلسفه ا
 يبعد عياصالح گردد تا از بروز فجا نهيزم نيآنان در ا نشيب آموزش آغاز شود و نيمقدمه ا يدوران كودك

. به هر حال رديقرار گ ميپله عقل و پله عشق مورد تعل ياديبن ميكه مفاه است . از جمله، الزمديبه عمل آ يريجلوگ
به  زيراهگشا باشد، تجه تواند يو آ نچه م كند ينم يمطرح شده، به رفع آ نها كمك اشكاالت دانست كه انكار ديبا
  است. ينيدرباره عشق زم حيصح نشيب
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  جلسه پنجم
 شناخت، فهم و درك قوانين حاكم بر جهان هستي عدم

اعتقاد داريم كه هر چيزي كه از خداوند ساطع مي گردد، چيزي جز رحمت نيست. اين ما هستيم كه با عدم شناخت، 
به معناي همين غضب الهي فهم و درك قوانين حاكم بر هستي، زمينه براي آسيب رساني به خود را فراهم مي كنيم. 

در  هم و درك قوانين حاكم بر هستي است. به عنوان مثال با عدم شناخت زلزله و ساخت خانه هايعدم شناخت، ف
معرض آسيب، با يك زلزله، غضب الهي براي ما جاري شده و ديوار خراب مي شود. اما اگر خانه هاي خود را محكم 

متوجه خواهيم شد كه همه اتفاقات بسازيم، زلزله ديگر براي ما غضب الهي نخواهد بود. ضمن اينكه در دوره پنج 
  طبيعي به نوعي براي حيات امروز ما مفيد بوده است.

 تيرا رعا يهست جهان نسبت به حيو رفتار صح يعيطب نيكه قوان يو وقت شودي اعمال م يبه نحو قانونمند ياله غضب
 يبرا ياله نيارچوب قوانو در چ يعيطب است كه به طور يمجازات ،يغضب اله قت،ي. در حقابدي يتحقق م م،ينكن

جو كه در  ژنيمصرف اكس نهيبه تيمثال، عدم رعا يبرا .دهدي رخ م رد،يگي قرار م يكه در مقابل نظام هست يانسان
كه غضب  آوردي در م انيرا به جرطوفان نوح  رينظ ميعظ يطوفان شود،ي مي قطب يها خيموجب ذوب شدن  ينديفرا
انسان  ياعمال منف جهيبازتاب قانونمند و نت يغضب اله گر،يد اني. به بشودي م محسوب از اشتباه انسان يناش ياله

   .است
 نيبزرگتر ديشااند.  هدعوت كرد (ذلك الكتاب)يانسان را به تفكر و تعمق در باره كتاب هست ،يهمه كتب آسمان

را  يو اصول حاكم بر هست نينبرود؛ بدون آن كه قوا اياز دن روزي به دنيا بيايد و روزي هم باشد كه نيا انسان گناه
شها از كتاب نيو اساس ب هيپا ن،يقوان نيا ا شناختبدون اينكه بپرسد براي چه آمده و براي چه رفته است ...ب. بشناسد

است كه منجر به مشكالت  يليشناخت از عمده مسا نيا و عدم شود ياستخراج م )نيكتاب مب( يآشكار اله اتيآ
  شود يم يماريو ب ينشيب

  ري بر برخي از قوانين حاكم بر هستي خواهيم داشت:مرو
 قانون نسبيت  -1

آنها را  تيو عدم قطع عيبودن وقا يقانون، نسب نياست. ا تيقانون نسب ،يحاكم بر جهان هست نياز قوان يكي
توان چند سوال را به عنوان نمونه مطرح كرد و پاسخ به آنها  يموضوع م نيفهم بهتر ا يدهد. برا ينشان م

  :قرار داد يمورد بررسرا 
  انسان مضر است؟ يمرگ موش برا يمصرف خوراك ايآ-
  بد است؟ طانيش ايآ-
كه با توجه به قانون  ييبا پاسخ ها م،ينوع پرسش ها دار نياز ما به ا ياريكه بس يطور معمول پاسخ به

از مسائل و  ياريسسوال ها و ب نياز ا ياديشود، متفاوت است. انسان هرروز با تعداد ز يارائه م تينسب
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او شكل  نشيدر ب »يتينسب دگاهيد«موارد اگر  نيشود. در ا يمشكالت كوچك و بزرگ مرتبط با آن مواجه م
  :انسان، عبارت است از نشيدر ب تيخواهد شد. سه نمونه از نسب ينگرفته باشد، دچار اشتباهات فاحش

  يو بد يخوب تيبنس - الف 
  تيمالك تينسب - ب
   ابيزشت و ز تينسب- ج

  
   داد؟ ميخواه يبد چه جواب ايخوب است  طانياگر سوال شود كه ش  :خوب و بد تينسب - الف 
 يبد است. وقت طانياست كه به طور مسلم و مطلق ش نيشود، ا يارائه م تيكه با در نظر نگرفتن نسب يجواب

داشته باشد. به طور  تواند ينم يازيگونه امت چيه طانياست كه وجود ش نيبه طور مطلق، منظور ا مييگو يم
 بيشكننده و آس اريشد، بس هدخوا يهمانگونه كه بررس ليدل نيانسان مطلق گرا است و به هم ديمعمول د

و  يخوب تيعدم قطع ان،يهر جر يو ماوار دهيهر پد قتيبا توجه به حق »يتينسب دگاهيد«است. اما در  ريپذ
  .ديآ يبه دست م يتر يمتعال نشيرسد و ب يآن به اثبات م يبد
گفت كه بدون وجود عوامل  »يتينسب دگاهيد«توان با توجه به  يمثال در خصوص سوال مطرح شده م يبرا

 يتواند متعال يو غلبه بر آن است كه انسان م طانيو در صورت وجود ش ستيضد كمال، كمال ارزشمند ن
شد؟! در واقع  ياو م ياله يباعث تعال يو فتح چه قله كمال ينبود، گذشتن از چه مانع طانيشود. اگر ش

 ي. به عبارتديآ يخلوص او به شمار م زانيم نييتع يبرا يانسان است و سنگ محك شيآزما لهيوس طانيش
 م،ياست عبور كن دهيما تدارك د يكه برا يشاتياز سد آزما ميو توانست ميروبرو شد طانياگر با ش گر،يد

صورت  نيو در ا ميخود مطمئن شو ياله يتعالكمال و خود در رابطه با  يبه كار آزمودگ ميتوان يآنگاه م
نبود، به  طانيدر كمال ما نقش دارد و اگر ش طانيوجود ش ن،ياست كه حركت انسان با ارزش است. بنابرا

 يبر خوردار است. از سو يا دهيدنبال خدا گشتن هم نبود. هر چه كه خلق شده است نعمت است واز فا
 يخوب مطلق ديصورت با نيخود او خواهد بود.در ا ،يو خالق بد منشاء م،يدانرا بد مطلق ب طانياگر ش گريد
كه به وجود خداوند معتقد  ياز نگاه كس يخالق خوب نيبه شمار رود. ا يوجود داشته باشد كه خالق خوب زين

وان در مقابل خداوند به عن يبه عنوان خالق بد طانيش نشيب نيباشد و با ا» او«جز  يتواند كس ياست، نم
  .آشكار خواهد بود يو شرك تياعتقاد به دوئ طان،يدر مورد ش ينيمطلق ب نيو ا رديگ يقرار م يخوب قخال

برقرار است. شبكه  يهست يتمام يبرا تيقانون نسب رايز ستيخوب مطلق ن زين ليجبرئ ايمثبت  شبكه
» مكروا و مكر اهللا« مسيپرچم مثبت هستند خوب خواهد بود اما بر اساس مكان ريكه ز يكسان يمثبت برا

 يو حمله ها تهستند باعث بروز مشكال مانيهم پ يكه با شبكه منف يشبكه و افراد نيدشمنان ا يبرا
  .گردد يم يفراوان
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  داد؟ ميخواه يبد چه پاسخ ايسوال شود مرگ موش خوب است  اگر
 ايانسان خوب است  يمتسال يكه خوردن مرگ موش برا مياز افراد بپرس جيرا نشيبه منظور اطالع از ب اگر

انسان مضر است. اما مرگ موش كه  يآنها خواهند گفت كه به طور قطع خوردن مر گ موش برا تيبد اكثر
در  يبه تجربه ا زياست و كشف آن ن يمقاربت يها يماريب يداروها ياست ماده اصل ديسف كيهمان آرسن

عدم راهكار  ليبود كه به دل يمقاربت يماري به بمبتال هياز ترك يزمان جوان نيگردد. در ا يقرن گذشته باز م
منظور اقدام به خوردن مرگ موش كرد. اما  نيگرفت و به هم يبه خودكش ميتصم يماريب نيا يدرمان برا

 يكرد. و دايبهبود پ زياو  ن يمارينرفت بلكه ب ايدن ازشد كه نه تنها  بيتجربه عج نيبا كمال تعجب شاهد ا
 يها يماريب يتجربه منجر به ساخت داروها نياطالع داد و ا يا به پزشكان آلمانموضوع ر نيبالفاصله ا

  .شد يمقاربت
 ياديمثال، ما دوستان ز ياوست. برا »ينيمطلق ب«دهد،  يكه انسان را به عالم كثرت سوق م ياز عوامل يكي

چرا  نكهيعلت ا ايها و . اگر به علت كنار گذاشتن آنستنديدر زمره دوستان ما ن گريد كه امروز ميداشته ا
 شتريب راياست. ز »ينيمطلق ب«ها  ييجدا نيا يكه عامل اصل ميابي يدر م م،يشيانديآنها ما را ترد كرده اند ب

به  ي. ولميبا آنها لذت برده ا يبوده اند و از مصاحبت و دوست يخوب و عال يليدر نظر ما خ يآنها تا زمان
و به طور مطلق قضاوت و از  ميبه عام داده ا ميآن را تعم م،يا دهيها داز آن نديرفتار نا خوشا كي نكهيمحض ا

نظرمان عوض شده است؛ آنها را كنار  كبارهيبه  يعني. ميكرده ا يبا آنها خوددار تو معاشر يادامه دوست
   مياز وحدت جدا و دچار كثرت شده ا جهيو در نت ميگذاشته ا

  
خود را انجام  يكه در خدمت من است و با آن كارها يدست«: مي: اگر از خود سوال كنتيمالك تينسب - ب
كرده  يداريكه خر يليمالك اتومب ايآ« ميداد؟ اگر بپرس ميخواه يچه پاسخ »ر؟يخ ايدهم، مال من است  يم

   د؟يرس ميخواه يبه چه جواب »ر؟يخ ايمتعلق به من است، هستم  زيام و سند آن ن
برسد كه دست خود را از  يروز ديشا ميدان ياما م» بله«كه  ميده يمپاسخ  نانيگونه سوال ها با اطم نيا به

 و... و سيها ، ادارات پل مارستانيما سرقت شودو... با مراجعه به ب ليكه اتومب يزمان ايو  ميدست بده
 ياز آنچه كه م ياريبس يا هياتفاق ساده در ثان كيشده اند و با  يكه دچار سوانح مختلف يمشاهده افراد

 يياموال و دارا ش،يبدن خود، فرزندان خو يمثال اعضا يشتند مالك آن هستند را از دست داده اند براپندا
  .خود و... را از دست داده اند يها
 يآن اسناد يو برا ديآ يمالك به حساب م يانسان به طور ظاهر نكهيبا ا ميشو يمتوجه م م،يدقت كن اگر

 تينسب«امر تابع  نياست. ا ياو اعتبار تيو مالك ستين يزيچ چيمالك ه قتيدارد در حق اريدر اخت زين
اوست،  اريو آنچه كه در اخت ديآ يمالك به حساب م يآن، انسان فقط تا اطالع ثانو يبوده، بر مبنا »تيمالك
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 يمالك اصل قتيدر حق رايتواند زمان از دست ددن آن باشد. ز يبوده، هر لحظه م يبه صورت امانت و موقت
  .است يانسان نسب تيك) و مالاالرض يالسماوات و ما ف ي ما فو هللاخداست (

 يم ييها يماريها و ب يانسان را دست خوش اضطراب ها، استرس ها، افسردگ نشيب نيبه ا زيتجه عدم
   .ديآ يبه حساب م يماريب جاديعوامل ا نيكند و از بزرگتر

  
مفهوم  ييبايو ز يگذاشت، زشت رونيب يادم ياگر بتوان انسان را از جهان هست : بايزشت و ز تينسب - ج

 نيندارد. ا ييبايو ز يزشت يبرا يفيخود تعر يبه خود يجهان هست قت،يدهد. در حق يخود را از دست م
 بايزشت و ز عت،يبكند و گرنه در ط يم ريو تفس ريدهد و آن را تعب يمعنا م يانسان است كه به جهان هست

  .وجود ندارد ياعتراض چيبابت آن ه همه جا در كنار هم قرار دارند و از
  نيقي دينگشا نيتا كه سوء الع                             نيب يو پا نيطاووس را مب پر

 يها يژگيو يداشته اند و برخ يراتييتغ زيخ نيتار يآن در ط يو مالك ها ييبايو ز يزشت فيتعر نيهمچن
 ييبايز يها يژگيه امروزه نه تنها به عنوان وك يشدند در صورت يها محسوب م ييبايز وجز يزمان يظاهر

  گردند. يمحسوب م زيزشت بودن ن يبلكه از مالك ها ستنديمطرح ن
  

 قانون نظم و بي نظمي -2

اكثر افراد در مواجه شدن با يك بي نظمي ظاهري براي مثال نامرتب بودن لباس شخصي ديگر، نامرتيب 
ذهني مي شوند و در صدد رفع هر چه سريع تر آن بي بودن محيط پيرامون و... دچار آشفتگي و درگيري 

نظمي ظاهري اقدام مي كنند براي مثال وسايل محيط زندگي را سريع در سر جاي قبلي و متعارف خود قرار 
  مي دهند و يا به شخص ديگر تذكر مي دهند كه لباس خود را مرتب كند و...

  ست يا بي نظمي؟نظم بهتر احال با پرسشي رو به رو هستيم كه در زندگي 
  بنابراين به تعرفي از نظم نيازمنديم: 

ست كه هر فرد براي خود مي سازد و در نتيجه شرايط پيرامون خود را با آن الگوي انظم الگوي ذهني 
ذهني متعارف خود مي سنجد ودر طي آن بي نظمي را تعريف مي كند. براي مثال شهري را تصور كنيد كه 

براين الگوي ذهني آنها به اين صورت بناهاي پيراهن خود را نامرتب ببندند،  در آنجا همه ي افراد دكمه
تعريف مي شود و اگر كسي دكمه هاي پيراهن خود را مرتب بسته باشد، از ديد افراد شهر بي نظم تلقي مي 

  شود.
  جهان هستي از نظم به وجود آمده يا از بي نظمي؟حال مي خواهيم ببينيم كه 
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به آسمان و چيدمان ستارگان بنگريم، مشاهده مي كنيم كه در چيدمان ستارگان هيچ در اين راستا اگر 
و  نظمي وجود ندارد. اما اگر چيدمان ستارگان را به دست انسان مي سپردند، قطعا مجموعه اي بسيار منظم

گيري  از چيدمان آنها در آسمان پديد مي آورد. در جنگل هاي طبيعي نيز، در نحوه ي قرارشايد متقارن 
درختان، اين بي نظمي به چشم مي آيد. حال اگر جنگل هاي مصنوعي را مشاهده كنيم، تمام درختان را در 

  رديف هاي منظم و مرتب مي بينيم. 
همواره مي دانيم كه انسان در شرايط حاكم بر جنگل هاي طبيعي احساس آرامش و راحتي بسيار بيشتري 

انسان در محيطي كه در الگوي متعارف ذهني اش بي نظم تعريف نسبت به جنگل هاي مصنوعي دارد. يعني 
  مي شود احساس آرامش بيشتري دارد!

براي مثال چيدمان ستارگان، سياره ها و كهكشان  جهان هستي، داراي ظاهري كامال بي نظم استبراين بنا
مثال با سرعت و زاويه ي ها، درخت ها و... اما در عين بي نظمي كامال قانونمند و پيرو نظم خاصي است براي 

مشخصي در مسير خود حركت مي كنند و هرگز از مسير مشخص خود به طرفين منحرف نمي شوند. 
  باطن جهان هستي كامال منظم است.براين بنا

اما رفتار انسان كامال متفاوت با رفتار طبيعت است. انسان ظاهر زندگي خود را بسيار منظم نشان مي دهد، 
ز بايد در محل متعارف خود قرار گيرد، همه چيز بايد صاف و مرتب باشد، رنگ لوازم براي مثال همه چي

باطن كامال بي نظم است؛ براي مثال در اكثر مواقع  . اما درشد و ..با Set خانه بايد با يكديگر هماهنگ و
درون به هم  براي پيدا كردن اشياء دچار مشكل مي شود. گويي كه تنها پوسته اي براي خود ساخته اما از

اين  براي خود تعريف كرده است. در هيچ كجاي طبيعت  Setريخته و آشفته است و نيز چارچوبي به نام 
ديده نمي شود. براي مثال در طبيعت انواع رنگ ها را در باغ ها و گل ها در كنار يكديگر مي  چارچوب

ببريم و تركيب برخي رنگ ها را به  بينيم اما هرگز حاضر نيستيم آن تركيب رنگ را در لباس خود به كار
ا تركيب چند رنگ مشخص با هم را مي پذيريم، براي مثال هني از زندگي خويش حذف مي كنيم و تطور كل

تركيب رنگ كرم با رنگ قهوه اي را مي پسنديم و اين تركيب در الگوي ذهني ما پذيرفته شده است اما 
نيستيم. بنا براين همه چيز در طبيعت را سبز و زرد و ...  وحاضر به تحمل تركيب رنگ هاي قرمز و نارنجي 

  :. به قول سهراب سپهريپارچه پارچه كرده ايم
  من نمي دانم چرا مي گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست«
  چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست؟ و

  گل شبدر چه كم از الله ي قرمز دارد
  ديدچشم ها را بايد شست جور ديگر بايد 

  واژه را بايد شست
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  واژه بايد خود باد
  » واژه  بايد خود باران باشد.

...  
براي مثال زماني كه فرد (رجوع به جزوه دوره شش). پارچه پارچه كردن جهان هستي از مصاديق شرك 

بي نظم ظاهري و  است بيشتر با طبيعت بر خوردار شباهتمدتي را در يك خانه ي روستايي كه از سادگي و 
مان منظم و دقيق، خواهد با چيدهايي سپري مي كند؛ احساس بهتري نسبت به حضور در خانه  دارند،تر 

ست كه در واقع ان طور كه پيش تر گفته شدف يكي از تضاد هاي انسان، تضاد با جهان هستي داشت.هما
و  اخته شده استجهان هستي از نظم و بي نظمي س .نيز در دل آن قرار داردتضاد با قوانين حاكم بر هستي 

اين دو در تعادل قرار دارند و و هر دو در كنار هم معني مي دهند و نظم مطلق و بي نظمي مطلق معنا ندارد. 
  يكي از داليلي كه انسان در زندگي خود دچار بيماري و گرفتاري ست، مطلق بيني نسبت به نظم است.

  گي براي نظم؟نظم براي زندگي است يا زندحال اين سوال مطرح مي شود كه 
زندگي كردن در آسايش و  ،زيرا هدف از ايجاد نظم ...ع پاسخ خواهيم داد كه نظم براي زندگيطبه طور ق

بار و اضافه راحتي بيشتر است.و تا آنجايي براي ايجاد نظم مي كوشيم كه زندگي را مختل نكند و باعث 
زندگي خود را به برقرار كردن نظم مام طول زندگي فرد نباشد، بسياري افراد ت سختي بيش از حد در

  خود را فداي نظم مي كنند.و سالمت ظاهري اختصاص مي دهند و در واقع زندگي 
  

  بحران نظم زدگي
گاهي در جامعه شاهد اتفاقاتي هستيم كه توجيه انگيزه وقوع آنها مشكل به نظر مي رسد. براي مثال، آسيب 

اصطالحا به آنها وس ها، شكستن شيشيه قطارها و... كه رساندن به تلفن هاي عمومي، تخريب صندلي اتوب
شواهد نشان مي دهد كساني كه به انجام آن مبادرت (ضد اجتماعي) گفته مي شود.  Antisocialرفتارهاي 

مي كنند، از آن لذتي مي برند. آنها به ندرت اين كار خود را كنار مي گذارند و ممكن است همه عمر را با 
كنند. همچنين افرادي از خانواده هاي مرفه و آبرومند هستند كه بدون نياز مالي، به طور اين رفتارها سپري 

مكرر دست به دزدي مي زنند. تخليل هاي متفاوتي نسبت به اين گونه رفتار هاي غير عادي وجود دارد. 
  روان شناسان به يك نحو ريشه يابي مي كنند؛ جامعه شناسان به نحوي ديگر و... 

فل منطبق با چارچوب هاي هستي و بر اساس قانون نظم و بي نظمي برنامه ريزي شده است. دنياي يك ط
براي مثال، كودكي كه با تمام وجود طالب بدست آوردن يك اسباب بازي است و با پافشاري تمام آن را 
د بدست مي آورد، پس از بدست آوردن آن اسباب بازي مدتي با آن بازي مي كند و حتي اجازه نمي ده
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كسي به آن دست بزند؛ اما پس از مدتي به طور عمدي شروع به خراب كردن و شكستن آن مي كند. در 
  و بر اساس نظم و بي نظمي است.» ساخت و تخريب«واقع دنياي ذهن يك طفل موافق با 

جودي اما بسياري از والدين براي سهولت كار خود تمايل دارند كه آنها فقط يك بخش از برنامه نرم افزار و
  را در همه امور خود به كار بگيرند.» نظم«خود را مورد استفاده قرار دهند و تنها 

نرم افزار بينش والدين و مربيان بر اساس قانون نظم و منطق تنظيم شده است و به همين دليل قصد دارند 
نها عقل، نظم و كه فرزندانشان نيز از همان كودكي بر اساس همين نظام بينشي عمل كنند. بنابراين به آ

  منطق را القا مي كنند و بعد هم افتخار مي كنند كه اين بچه ها بسيار عاقل و منظم هستند.
تمام تالش آنها و سيستم هاي آموزشي و پرورشي بر محوري پايه ريزي مي شود كه هر چه بيشتر بتوانند 

ترتيب آموزش دهند؛ اما به اين نظم پذيري را به كودك تحميل كنند و به اصطالح خودشان، به بچه نظم و 
ترنيب يك بخش از نرم افزار وجود آنها عقيم مي شود. در حقيقت، اين برنامه با نرم افزار طبيعي كود در 
تقابل قرارا دارد و به محض اينكه كنترل بر او كمتر شود ( به طور معمول در سن بلوغ) اين تضاد خود را 

باعث طغيان نوجوان و جوان عليه نظم و منطق مي شود. طغياني كه نا آشكار مي كند و تقابل اين دو برنامه 
  خودآگاه است و هر جا بتواند نظم را بهم بزند، نا خودآگاه موجب لذت مي شود.

چنين افرادي وقتي يك كيوسك تلفن عمومي مرتب و تميز را مي بينند، ناخودآگاه و به طور غير ارادي به 
آن را بر هم زنند و از اين امر لذت برند. هي چيزي كه سمبل نظم باشد، آن صدمه وارد مي كنند تا نظم 

چنين افرادي را ناخودآگاه آزار مي دهد و به تخريب وا مي دارد. براي مثال، حركت يك قطار كه سمبل 
نظم است براي اين دسته به طور ناخودآگاه آزار دهنده است و چنانچه بتوانند سنگي را به سمت آن پرتاب 

د اين نظم به هم مي خورد و موجب شادماني دروني آنها مي شود. پس اين كار را انجام مي دهند و از كنن
  اين كار غرق لذت مي شوند؛ بدون آنكه خود به  چرايي آن واقف باشند.

منطق «و » نظم زدگي«به طور كلي به دنبال تحميل نظم و منطق به اطفال، در ضمير ناخودآگاه آنها عارضه 
ايجاد مي شود و ناخودآگاه با نظم و آنچه كه سمبل نظم است، مقابله مي كنند . در جوامع پيشرفته » زدگي

تر كه اعمال نظم بيشتر است، در مرحله بروز نظم زدگي و منطق زدگي با حوادث جدي تر و رفتار هاي 
يشتري برخوردار خراب كارانه بيشتري مواجه مي شويم. براي مثال، در غرب ( كه از تكنولوژي و نظم ب

است) گاهي اخباري از اين قبيل مي شنويم كه نوجواني با اسلحه اي به مدرسه وارد شده است و به سوي 
  دانش آموزان ديگر شليك كرده است.

در بعضي افراد، طغيان عليه نظم به گونه اي تظاهر پيدا مي كند كه به اصطالح ديو وارونه كار مي شود و هر 
ها خالف آن را انجام مي دهند. در خانواده هاي پر جمعيت كه به نحوي افراد درگير چه گفته مي شود، آن

  نوعي ديكتاتوري هستند نيز اين طغيان به شكل ديگري بروز مي كند.
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است. در اين صورت فرد براي دهان كجي به  واكنش جنسيتييكي ديگر از انواع طغيان عليه نظم و منطق، 
ا خود آگاه عليه تمايل طبيعي جنسي واكنش نشان مي دهد. در نرم افزار عقل و منطق و نظم ، به طور ن

دروني انسان، تمايل به جنس مخالف برنامه ريزي شده است اما وقتي اين طغيان رخ مي دهد؛ تبديل به 
) و چون اين مقابله با بخشي از منطق حاكم بر رفتار انساني هم جنس گراييتمايل به جنس موافق مي شود. (

ناخودآگاه موجب رضايت مي شود و فرد از اين تمايل خود لذت خواهد برد. هر چه انسان بيشتر به  است،
سمت نظم و منطق سوق داده شود تمايالت همجنس گرايي و امثال آن در او بيشتر مي شود. اين مشكل 

ف پيش يكي از معضالت امروز دنياست و هر چه بشر بيشتر به سمت زندگي ماشيني و نظم و منطق صر
  برود، بيشتر با اين نوع مشكالت رو در رو خواهد شد. 

هستند اما از خود نمي پرسند كه چرا اين تمايل وجود دارد و عده  انهيتمايالت هم جنس گراعده اي دچار 
  اي ديگر كه به مشكل خود واقف هستند دليل آن و حل اين معضل را دنبال مي كنند.

  ئمي و ثابت باشد يكي از اين داليل در آن نقش دارد:داهمجنسگرايي در صورتي كه عارضه 
 عامل نرم افزاري -1

 برنامه ريزي بر اساس قانون نظم و بي نظمي ( طغيان ناخودآگاهي بر اساس نظم و منطق) -2

 (برنامه ريزي قطعي)(رجوع به جزوه دوره يك) برنامه ريزي اوليه نرم افزار ناخودآگاهي در كودكي -3

 ويروسهاي غير ارگانيك -4

5- ... 

اين دسته افراد كه به دليل طغيان عليه نظم درگير تمايالت همجنس گرايانه هستند، بيمار و يا مجرم 
  نيستند. بلكه قرباني اشتاباهات بشر به شمار مي روند.

  
 قانون حركت در سكون -3

و  مينيب يم را در آرامش و سكون كامل يها و اجرام سماو هدر آن همه ستار م،يكن يبه آسمان نگاه م يوقت
همه به مقصد  كه نيا ايندارند و  يمبدأ و مقصد چيكه ه ميكن يگمان م م،يستينها نچون متوجه حركت آ

ها نآ يو هدف از طراح است اجزا مهم نيفقط وجود و حضور ا اي. گوستندين يگرياند و عازم مقصد د هديرس
بوده  ينه آغاز يياست كه گو ماحكمفر يبر حضور آ نها چنان آرامش راي. زشود يشان خالصه م» بودن «در 

آرام  يرا حركت يهست ياز اجزا كيهر  همواره است كه يدر حال نيوجود خواهد داشت. ا يانياست و نه پا
  .فر اگرفته است

  نه انجام دا،يپ يكينه آغاز           در جنبش و دائم در آرام  همه
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 يبرا يا هعنوان نشان به» رفتن« انهآ يكه برا كنند ياعالم م حضور خود را يدر حال يهست يهمه اجزا
» دنيرس«است كه در آن  ييفضا هدف حضورشان در تيو نها تينها، غاآرامش آ اميو پاست » بودن«

  .ستين شيب يا هندارد و بهان ييمعنا
  ساحل بهانه اي است، رفتن، رسيدن است ...

و  يسماو اجرام يانتها يرام و بكه از حركت آ يامياست و پ ياميانسان حامل پ يبرا يدر هست يا هديپد هر
 آموزد يعجول م انسان در زمان حال حاضر است كه به ستنيدرس ز افت،يدر توان يم يهست ياجزا گريد

 تواند يهر آن م م،يكن يبردار هبهر چگونه از هر لحظه مياست و اگر بدان يلحظه جار نيدر هم زيهمه چ
  .باشد يبهشت نقد

هر  دل نها، دربه عكس ظاهر آرام آ م،يتر داشته باش قيدق يا هنظار ستيه يبه اجزا يوقت گر،يد يسو از
در  خود و ظاهر تيدر واقع كيهان گر،يد ي. به عبارتميشو يرو به رو م يبيبا شتاب و سرعت عج ك،ي

كه ( يهست كتاب يژگيو نيرفتار انسان با ا ي. ولو باطن خود در جنبش و شتاب است قتيسكون و در حق
 يم ييو تكاپو است كه گو ندارد. انسان در ظاهر چنان در جنبش يمطابقت )بشر است يراهنما يكتاب الگو

و در باطن حركت خود در  دهد ينم انجام يكار مثبت قابل توجه قتيدر حق يرا از جا بكند ول ايدن خواهد
  .سكون قرار دارد

 الزم و هر جا كه تطابق رديبگ از آن الگو ديضرورت دارد و با يبا هست يفاز مو ه يانسان همراه يبرا
 بشتا يژگيو مدرن همان ياز تبعات زندگ يكيخواهد بود.  نيآفر لجود نداشته باشد، به طور قطع مشكو

 يرمانسان ب هيعل عدم تطابق با قانون حركت در سكون، نه تنها زمان و فلك را لياست كه به دل يزدگ
  .كند يمواجه م يالهانسان را با غضب  زين يگريد يها لبه شك زد،يانگ

زند  يم هم فرد را به يو روان يخود كرده است، تعادل ذهن ريكه انسان امروز را به شدت درگ يزدگ شتاب
. گذارد يجا م به را يريو عوارض جبران ناپذ شود يدر جسم م ييها ييباعث بروز نارسا تيو در نها
 نيها از جمله ا يينارسا و از اختالالت گريد يارياسترس، سوء هاضمه و بس ،يخواب يمانند ب يمشكالت

  مشكالت هستند.
  

 قانون عمل و عكس العمل (قانون كارما) -4

نام » قانون عمل و عكس العمل«در جهان هستي مادي، هر عملي، عكس العملي به همراه دارد. اين قانون كه 
زيرا در مقابل هر يك از اين قانون صادق است؛  دارد يكي از قوانين عالم تضاد است. در مورد انسان نيز

  به نتيجه آن فكر يا عمل مي رساند.كارها و انديشه هاي او واكنشي نهفته است كه او را 
  بيني هردم، پاسخ كردار تو           گر مراقب باشي و بيدار تو          
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  كز پي هر فعل، چيزي زايدت          هين مراقب باش، گر دل بايدت   
گردد) همراه است. هر صدايي در آن با پژواكي (كه به مبدا خود بازمي ست كه اجهان هستي مانند كوهي 

درو مي كند و اگر گندم  ن آن را به كشتزاري تشبيه كرد كه اگر كسي در آن جو بكارد، جوهمچنين، مي توا
ندم درو خواهد كرد. در نتيجه، هر لحظه بايد در انتظار دريافت پاسخ كرداد، رفتار و پندار خود بكارد، گ

  بود.
  بازگردد سوي او، آن سايه باز          گرچه ديوار افكند سايه دراز       

  سوي ما آيد ندا ها را صدا          اين جهان كوه است و فعل ما ندا     
هيچ يك از اعمال انسان نيست كه به طور محسوس و نامحسوس عكس العملي به دنبال نداشته باشد.اما 

براي مثال وقتي نفرت مي » . اهللا سريع الحسابو«دريافت مي شود: بخشي از اين پاسخ ها به طور فوري 
ورزيم، حرص مي خوريم و دچار خودخوري هستيم، مغز به سرعت، دستور ترشح توليدات شيميايي 
مسموم را صادر مي كند و متعاقب آن آن بدن مسموم مي شود و تبعات منفي آن كه بيماري هاي مختلف 

  انسان است، عارض مي شود.
  هرروز، روز محشر استديده گر بينا بود       فات عمل       نچنان گرم است بازار مكاآ

بخش ديگري از نتايج رفتارهاي انسان در اين دنيا در طوالني مدت اثر گذار خواهد بود. اين بخش به 
د انجام كار صورت موجي و با تاخير (با گذر زمان) به وقوع مي پيوندد. براي مثال، خانم يا آقايي صبح به قص

از منزل خارج مي شود و  در طول مسير خود با فردي مشاجره لفظي پيدا مي كند و آن فرد نيز به صورت 
ديگري باعث به هم ريختگي عصبي شخص ديگري مي شود و اين موج همين طور سلسله وار ادامه مي يابد 

به طور نامحسوس و پنهان از افراد و شب كه آن خانكم يا آقا به خانه بر مي گردد، امتداد همان موج را 
خانواده، همسايه، خويشان و... دريافت مي كند. ادامه اين موج حتي نسل بعد را فرا مي گيرد و با انتقال آثار 

  آن، آيندگان نيز بايد غرامت اين درگيري عصبي هرچند خيلي ناچيز را بپردازند.
در ره هاي باالتر، با هم اشتباه گرفته مي شوند قانون كارما و قانون بازتاب گاهي توسط دانشجويان دو
فرد به خود اوست اما قانون بازتاب دريافت  اعمالصورتي كه قانون عمل و عكس العمل مربوط به بازگشت 

  .مي باشد پاسخ اشتياق مثبت يا منفي فرد از سوي خداوند به واسطه كارگزان مثبت و يا منفي
  

 قانون مركزيت -5

  ركز زماني و مكاني عالم باشد.هر نقطه اي مي توان م
با بررسي نحوه به وقوع پيوستن بيگ بنگ به اين نتيجه مي رسيم كه تمام ذرات هستي در يك نقطه 

ست زيرا خود بيگ بنگ باعث ايجاد مكان متمركز شده بودند و بيگ بنگ در بستري شعوري به وقوع پيو
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و مركز هستي هستند  ،و در واقع همه ذرات ده اندمتمركز بوت بنابراين تمامي ذرات و نقاط در يك نقطه اس
  در نقطه شروع بيگ بنگ به شكل بسيار فشرده حضور داشته اند.

همچنين هر ذره از عالم هستي مي تواند مركز زماني آن نيز باشد. براي مثال نوري كه از بسياري از 
ي از اين ستاره ها از بين رفته ستارگان به سطح زمين مي رسند مربوط به هزاران  سال پيش است و بسيار

همچنين هر يك از ما به خاطر فاصله اي كه با محيط  پيرامون خود داريم  ما همچنان آنها را مي بينيم.اند اما 
بنابراين هيچ كس زمان حال را نمي بيند و هر . ثانيه تاخير اين وقايع را مي بينيميا چند هزارم با چند صدم 

من در زمان حال هستم و «دارد پس هر كسي مي تواند ادعا كند كه  قرار فرد در محاصره گذشته خود
هر نقطه از هستي عالوه بر بنابراين  ».شته. پس من مركز زماني عالم هستمتمامي اطراف من در زمان گذ

  اينكه مي تواند مركز مكاني هستي باشد، مي تواند مركز زماني هستي نيز باشد.
  

 قانون مركزيت عام ذرات -6

تري و هيچ ذره اي از نظر شعوري نسبت به ذرات ديگر هستي بر، به شكل ذاتيقانون بيان مي كند كه  اين
منزلت (ذاتي) ندارد و هيچ ذره اي از نظر شعوري با ديگر ذرات متفاوت نيست. در نتيجه از نظر شعور الهي 

مكاني نسبت به مكان ديگر،  هيچتمامي مكان ها و زمان ها  از نظر منزلت ذاتي با يكديگر برابر بوده و 
  دارد. ني نيز نسبت به زمان ديگر برتري ذاتي نندارد و نيز هيچ زماذاتي برتري 

در مورد منزلت ، عام ذراتهمانطور كه ذكر شد منزلت ذاتي و منزلت اكتسابي مطرح است. قانون مركزيت 
د، به دليل شعور توحيدي هنگام ساخت خته شذاتي ذرات، مكانها و .... مي باشد . اما مثال خانه كعبه كه سا

ذاتي با هم  هيچ دو مكاني به شكلكرد داراي منزلت اكتسابي گرديد. وگرنه  آن كه ابراهيم (ع) سوار بر آن
  (در مورد شعور هنگام ساخت به جزوه دوره هشت مراجعه فرماييد). تفاوت ندارند.

  
 قانون عام شعور (اصل همساني اطالعات هستي) -7

بيان مي دارد كه در دل هر ذره از عالم هستي شعور كل هستي نهفته است براي مثال در دل يك اين قانون 
سلول اطالعات كل دنيا و همچنين كل چرخه انا هللا و انا اليه راجعون وجود دارد اما اين شعور بالفعل نيست 

  ستا و بالقوه است. هر اتم، جهاني كوچك است. جهان درون يك اتم برابر با جهان هستي
  

  = ماكروكازميكروكازميك ميك
  

  (جهان درون ذرات، اطالعات كل هستي)  Universeدنياي درون يك ذره (اطالعات يك ذره) = 
  

  يك موي ندانست بسي موي شكافت              دل گرچه در اين واديه بسيار شتافت      
  ره اي راه نيافتآخر به كمال ذ         اندر دل من هزار خورشيد بتافت                 
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او اگر به هر شكلي دسترسي به اين اطالعات مقدور گردد، اين سلول مي تواند اطالعات اسپرم زوج جنسي 
، ، همانطور كه حداقل يكبار در تاريخ اتفاق افتاده پديده ولد بدون والدرا نيز از درون خود، بازخواني كند و 

صورت پذيرد و روزي اين پديده با كمك هوشمندي، درماني براي نابودي بشر بخاطر كاهش و به صفر 
پيش بيني كرده اند ممكن است در پستانداران گردد كه دانشمندان  Yرسيدن اسپرمهاي حاوي كروموزوم 

  به زودي اتفاق بيافتد.
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  جلسه ششم
 قانون تولد و مرگ -8

هستي از تولدي آغاز مي شود و به سوي مرگ حركت مي كند تا در وضعيت  يحضور هر جزئي از اجزا
پهنه عظيم كيهان  ديگري متولد شود. جريان تولد و مرگ جرياني ست كه بي نهايت اجزا هستي در كنار

تجربه مي كنند و از آن راه گريزي ندارند. مجموعه هايي مثل كره زمين و اقمار آن نيز پس از مرگ ستاره 
هايي مانند خورشيد و ايجاد سياه چاله ها به كام آنها فرو مي روند و به اين ترتيب، مرگ آنها نيز فرا مي 

  رسد. 
ناپذير هستي مشمول قانون تولد و مرگ است و به هيچ عنوان جدايي  يانسان نيز به عنوان يكي از اجزا

خداوند است كه بدون استثنا همه را به آغوش  خاص امكان فرار از آن را ندارد. مرگ جلوه ي حتمي رحمت
هستي از جمله انسان ها مي شود و به طور ويژه اي آنها را در بر  يخود فرا مي خواند و شامل حال همه اجزا

  مي گيرد.
كه با  داند يم ياست. او به خوب» او«تر شدن به  كيمرحله نزد كي يبرا يرف همواره در حال لحظه شمارعا

كه  نيتا ا شود يم كاسته زين يو يازمندياز ن يكينزد نيو با ا شود يتر م كينزد» او«رخداد مرگ، به 
  ابديخاتمه  يازمندين نيو ا وندديسرانجام به آغوش رب پ

  بزنم يپر و بال شيسر كو يبه هوا      رواز كنم تا بر دوست خوش آن روز كه پ يا
تا  است الزم يگرفته شود و حت دهيناد يزندگ يكه فرصت گرانبها ستين يمعن نيبه مرگ به ا اقيالبته، اشت

را نقض  مرگ از جمله قانون يحاكم بر جهان هست نيقوان تواند يفرصت افزود. انسان نم نيحد امكان بر ا
  به نفع خود بهره برد. نيقوان نياز ا يا هبه طور هوشمندان تواند يكند؛ اما م

  
  قانون تغيير -9

 نيكند؛ با ا ياست كه مشابه قانون تولد و مرگ عمل م يدر هست يجار نياز قوان گريد يكي ر،ييقانون تغ
ر هر قانون د نيدر لحظه اثر گذار است. ا رييمدت و قانون تغ يتفاوت كه قانون تولد و مرگ در طوالن

 رييدر آن، در حال تغ يزيهر چ يعني. رديگ يآن را در بر م يو هم اجزا يماد يلحظه، هم كل جهان هست
و همه آن اجزا به طور دائم از حال  ستين كسانيقبل خود  هيبا ثان يهست ياز اجزا كي چيه نياست. بنابرا

  .شوند يم ليتبد گريد تيبه موقع يتيو موقع
  است يو سرور ريو س رييجمله در تغ               ستين يثابت و بر جا يزيچ چيه

شود كه  يم يو حركت به سمت نقطه عطف يشدن لحظه ا يبه حال يباعث از حال ر،ييشمول تغ يهست قانون
 دايفاحش پ يخود تفاوت يقبل تيشود با وضع يست كه موجب ما يو تحول رييتغ يعني؛ »تولد و مرگ« همان 
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 ريياز قانون تغ يزيگرشود. هرگز راه  ينقطه عطف م نيبه سمت ا زيسوق همه چ باعث »رييقانون تغ« كند. 
در در آن رقم خورد.  يزند تا تولد و مرگ درخت زندگ يرا شخم م يقانون، مزرعه هست نيوجود ندارد. ا

م و ... در زير پرچ تولد و مرگ و موتاسيونبه شكل عزراييل به عنوان ملك جاري كننده اين تغيير حقيقت 
 رفتهينداشته و آن را نپذ يقانون آگاه نياگر از اهوشمندي به نحوي احسنت وظيفه خود را انجام مي دهد. 

و  يو جسم يروان ،يذهن ديشد ياز نظر ما نامطلوب هستند، دچار ضربه ها راتييكه تغ يطيدر شرا م،يباش
از  ،يزودرس، افسردگ يريانند پم يراتيي. تغميشو يم رشيعدم پذ نياز ا يناش هيثانو انيو ز ضررمتحمل 

 نياز ا يانسان است. اما در صورت آگاه يريناپذ رييمانند دندان، مو و... به علت تغ ييدست دادن اعضا
گونه اختالالت مصون  نياز موارد، از ابتال به ا ياريو به كار بردن آن، به طور قطع در بس رشيقانون و پذ

  ماند.  ميخواه
  

 قانون تناسب -10

تغيير بيان شد كه جهان هستي همواره در هر لحظه در حال تغيير است اما اين تغيير همواره منجر  در قانون
به عدم تناسب آن نمي شود. قانون تناسب بيان مي كند با اين كه هستي در حال تغيير است اما كل هستي 

بين نخواهد رفت. اين در عين تغيير، هميشه در تناسب مانده است و خواهد ماند و تناسب كيهان هرگز از 
  تغييرات همه متناسب با هم و در طي رسيدن به هدفي اتفاق مي افتند.

 
 قانون عدم تكرار و مانند -11

. هيچ واقعه اي دو بار تكرار نمي شودو در جهان هستي هيچ دو زمان و هيچ دو ذره اي مانند هم نيستند 
ز بدو خلقت، دو اتم هيدروژن شبيه يكديگر براي مثال همه اتم هاي هيدروژن يكسان عمل مي كنند؛ اما ا

وجود نداشته است و نخواهد داشت. نه تنها هر ذره اي از ذرات عالم هستي منحصر به فرد و بي همتاست، 
بلكه همه مخلوقات خالق يكتا در نوع خود يگانه و بي نظير و مانند يك اثر هنري تكرار نا پذير و بي مانند 

  است.
رمند از يك منظره دو تابلو را به يك نحو نقاشي كند، هرچند ممكن است اين دو همانطور كه اگر يك هن

تابلو به ظاهر به هم شبيه باشند، اما يكسان نخواهند بود. طراحي خداوند نيز در هر جزء هستي شاهكاري 
تشكيل  غير قابل تكرار است و هيچ دو مخلوق او يكسان نيستند. حال، در مورد انسان كه از بي نهايت اجزا

شده است و جهاني عظيم به شمار مي رود، اين تكرار ناپذيري بديهي است و مثل و مانند هيچ يك از انسان 
 ها هرگز نبوده است؛ نيست و نخواهد بود.

هر انساني شاهكاري الهي است و يكي از داليل مذمت خودكشي همين است كه با انجام اين كار، يك 
  ر كه هرگز جايگزيني براي آن وجود ندارد از صحنه زندگي خارج مي شود.اهكار و يك اثر غير قابل تكراش
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عدم توجه به اين قانون باعث مي شود قدر انساني آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگيرد و نگاه به 
هستي، نگاهي سطحي باشد. با شناخت اين قانون مي توان به ذره ذره جهان هستي بات ديده احترام 

و  د. چون وجود هر چيزي اثر هنري و شاهكار تكرار ناپذير خالق است و هرگز مثل و مانننگريست
جايگزيني نخواهد داشت. همچنين وجود هر انسان بيت اهللا و بيت المقدس است يعني جايگاه خداوند است 

 و خودكشي در واقع صدمه زدن به بيت اهللا است.

ال خلق كرده است و هيچ موجودي ناقص طراحي نشده خداوند هريك از مخلوقات خود را در نهايت كم
خداوند هنرمندي است كه هر اثر هنري او نيازي به تكرار آفرينش يك ذره بي معنا مي شود. است. 

  منحصر به فرد است.
  

 قانون اوج و حضيض (فواره) -12

فرازي ... در  هر اوجي، حضيضي دارد و بعد از هر حضيضي، اوجي است. هر فرازي، فرودي دارد و هر فرود،
هر چيزي ( از جمله احساسات، تمايالت، تمام زندگي اين قانون حكمفرماست. ان مع العسر يسري ... 

... هر باال رفتني، پايين .و...) كه اوج بگيرد، سرانجام پايين خواهد آمد ،سياسي، ماليموقعيت هاي اجتماعي
  آمدني دارد.

از  و ياقتصاد تيفرو افتادن وضع يدارند، آمادگ يقتصادا ييخود شكوفا يكه در زندگ ياز كسان ياريبس
 ياما وقت ماند؛ خواهد يصورت باق كيبه  شهياوضاع هم كنند يرا ندارند و گمان م ييدست دادن آن شكوفا

 يالزم برا يآمادگ اند و هكه احتمال وقوع آن را نداد نيا ليبه دل شوند، يناگهان با افول و سقوط مواجه م
  .شوند يم يو جسم يروان ،يرا ندارند، دچار مشكالت ذهن ديجد طيشرا رشيپذ

اگر به تاريخ نگاه كنيم، مي بينيم كه فراز و نشيب هاي تاريخ بر اساس همين قانون به وقوع پيوسته است. 
كه هرگز تصور  چه بسيار بوده اند امرا، سالطين و امپراتورهايي كه به اوج قدرت رسيده اند؛ اما در حالي

ده اند حضيض حكمراني آنها فرا برسد، ناگهان روز خود را در نقطه حضيض يافتند. يك اشتباه نمي كر
بزرگ كه همواره در طول تاريخ تكرار شده است، عدم آگاهي از قانون اوج و حضيض است. قانون اوج و 

ت دادن، حضيض، به انسان درس رسيدن به باالترين قدرت را مي دهد تا در هنگام پايين آمدن و از دس
  بتواند با قدرت تمام با شرايط مواجه گردد و دچار لطمه هاي مختلف ذهني، رواني، و جسمي نشود.

 تواندي م كه بشر يقدرت نيباالترو از آن جا كه  كند يم تيقانون قدرت از دست دادن را در انسان تقو نيا
درس  انسان به ض،يو حضگفت كه قانون اوج  توان ي، مقدرت از دست دادن است ابد،يبه آن دست 

تمام با  قدرت آمدن و از دست دادن، بتواند با نييتا در هنگام پا دهد يقدرت را م نيبه باالتر دنيرس
  .نشود يو جسم يروان ،يمختلف ذهن يها همواجه گردد و دچار لطم طيشرا
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وصل، يك مدار متعالي نيست و انسان متعالي اين مدار را در زندگي خود تبديل به مدار شمع و  مدار فراق و
  :پروانه مي كند

  
  قانون شمع و پروانه -14

  .نخواهد داشت ياو فراق و وصل معن يبرا گريكه د رساند يم يكمال، انسان را به ثبات ريمس تحول در
  يياو تمنا ريباشد از او غ فيكه ح      دوست طلب  يو وصل چه باشد رضا فراق
 گردد، يكه فقط به گرد شمع م يا فرد مانند پروانهو پروانه است و  حالت، قانون حاكم، قانون شمع نيا در
 .شود يم يخواه هگانيو  ينيب هگاني نياو منطبق بر ا يو محور وجود كند يبه گرد محور خدا حركت م تنها
همان  او يمحور وجودشده است و در واقع  نهيدر وجود او نهاد»  الحول و ال قوة ا باهللا« ،يتيوضع نيچن در

در  ايندارد كه در فراق است  يتوجه نيبه ا(رجوع به جزوه دوره هشت) و ديگر  است و بس اريمحور 
 يگرير آمده است و خواست دد ياصل اساس كياو به صورت  يبرا دنيگرد محور كيگرد  رايوصل؛ ز

  .ندارد نيجز ا
  ي هجران پسنددكيكي وصل و ي          كي درمان پسندد ي درد و يكي

  چه را جانان پسندد نپسندم آ          از درمان و درد و وصل و هجران  من
  

 قانون تاثير متقابل   -15

انسان  مورد در تيواقع ني. ارديپذ يو از آنها اثر م گذارد ياثر م گريد يبر همه اجزا هانياز ك يهر جزئ
و به طور متقابل  ميگذار يم اثر يماد يجهان هست يو بر همه اجزا گريكديها بر . ما انسا نكند يصدق م زين

  .ميريپذ ينها اثر ماز آ
 كريپ كي خود يباشد و جهان هست يمستثن» متقابل  ريقانون تأث« نيكه از ا ستين يموجود ايذره و  چيه

به  زيانسان ن وجود مختل يااجز تينها يبرقرار است. ب قيدق يا هآن رابط يهمه اجزا نيواحد است كه ب
انسان با هم در  بدن يلهامثال، تمام سلو يمتقابل قرار دارند. برا ريدر تأث گريكديجهان با  كيعنوان 

داشت و به محض آن  خواهد راندمان را نيبهتر ستميس نيمتقابل مثبت، ا ريارتباط هستند. در صورت تأث
و به  رنديگ يدر معرض خطر قرار م گريد سلول ونيليرخود خارج شود، صد ت يعيسلول از روند طب كيكه 
به طور كامل  گريسلول د ونيليمقابل صد تر در سلول كي ريتوان گفت كه ارزش و تأث ينم ل،يدل نيهم

 يعني. رنديگ يلها در معرض خطر متاستاز قرار م سلو ريسا شود، يسلول سرطان كيقابل اغماض است. اگر 
  .كند يم دايسلو لها انتقال پ ريسا به سلول نيا يعيطب ريغ يريروند خودتكث
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 نيا در .نها شكل گرفته استاست كه از مجموعه انسا ميعظ كريپ كيدر  يهمچون سلول زين يانسان هر
 يحت اگر .رشد مثبت برخوردار شود نيمتقابل ا ريرا رشد دهد تا بتواند از تأث يگريد يهر كس ديبا كر،يپ
  .شود يسقوط را متحمل م نياز ا يد، همه جامعه ضرر ناشاز افراد جامعه تنزل كن يكي
 جرائمن زايجامعه است. م يعموم تيرفتن امن نياز ب ،ياز موارد پرداخت تاوان و غرامت سقوط فرد يكي

 يكمتر بيبرخوردار باشد، كمتر است و آن جامعه آس يباالتر يكه از فرهنگ عموم يا هدر هر جامع
  .ديخواهد د

  گوهرند كيز  نشيكه در آفر             گرنديكدي يآدم اعضا يبن
  دگر عضوها را نماند قرار          به درد آورد روزگار  يعضو چو
  متقابل:  ريتوجه به قانون تاث با

 و نجات يرشد جمع هينظر(كمك كند. گرانيبه رشد د ديبخواهد رشد كند، با ياگر كس  -الف 
  )يمعج
نها را باال رفتن خود، آ يبرا و رديرا بگ رانگيرشد د يجلو يبه هر نحو يكه كس يدر صورت - ب

و  كند يسقوط م شده، متضرر تيدر نها زيساقط كند، خود ن يازسالمت فرهنگ ده،يكش ريبه ز
اكنون ما در حال  هم و بازماندگان او همان گونه كه ينسل بعد يفرزندان و نوادگان و به طور كل

او  يخطا نياز ا يناش انيز ،ميخود هست يقبل ياه لسن يهايپرداخت تاوان اشتباهات و اهمال كار 
  را متحمل خواهند شد.

  
 قانون پيوستگي  -16

 يوستگيپو  يزمان يوستگيپشاهد  ل،يدل نيوجود دارد. به هم يوستگيپ ياز هست يهر مجموعه ا ياجزا نيب
  .ميهست) يدر ماده و انرژ يوستگي(پ يمكان
قرار دارند، در  گريكديبا  يهانيك يوستگيدر پ يماده و انرژ : نه تنهايدر ماده و انرژ يوستگيپ قانون - الف 

كه حذف هر  يشود به نحو يم نييتع يذرات عالم هست ريبا سا يوستگيهر ذره در پ گاهيجا ينظام هست
  .كند ينظام را دچار اختالل م نيا ،يجزئ
  يهمه عالم سراپا ابديخلل                   ياز جا يريذره را برگ كي اگر
 نده،يآن در آ تيهر ذره در زمان حال، وابسته به گذشته آن و وضع تي: وضعدر زمان  يوستگيپ نونقا - ب

 ياست و در صورت ريبسته به زمان متغ زيآن ن يباشد. در ضمن، شكل ظاهر ياش م يكنون تيمحصول وضع
خواهد شد.  هدهشاشوند، م يم دهيمتفاوت با آنچه كه هم اكنون د يبه كل زيكه زمان حذف شود، شكل آن ن

 دهيو مجموع آنها با هم د ابدي يمختلف است، بر انطباق م يشكل آن كه مربوط به زمان ها تينها يب رايز
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شكل و فرم است كه براساس زمان از  تينها يب يخود دارا يبه خود ءيهر ش گر،يشود. به عبارت د يم
  .خواهد كرد رييتغ يآن به كل افهيهستند، اما اگر بر هم منطبق شوند، شكل و ق زيمتما گريكدي

در  ن،يكند. بنابرا يم تيزمان است) را رو كيكه مربوط به  ي(شكل ءياز ش ميفر كيانسان تنها  چشم
همراه با  زيرو خواهد داشت كه در آن هر چ شيرا پ ياز كل جهان هست يريصورت حذف زمان، تصو

همه  آن،كه در  ميابي يدست م يرخت هستد ايما به شجره و  ب،يترت نيشود و به ا يم دهيمنشاء آن د
از منظر فوق زمان  يواحد هست كريپ ريشجره، تصو نيمشترك هستند. ا شهير كيدر  گريكديمخلوقات با 

   .است
 حال نيهم منشاء وجود خود در لحظه بعد است و در ع هم محصول وجود لحظه ما قبل خود و يذره ا هر
تواند خود را نسبت  ينم ياز مجموعه هست يبه عنوان عضو زيانسان نذرات قرار دارد.  ريبا سا يوستگيدر پ

انسان  يعنياست.  شده يط خياست كه در طول تار يوجود او محصول روند رايبه زمان ومكان جدا كند، ز
قرار گرفته  يفعل تيدر موقع تياز آن وضع يطوالن يروند يو ط ستيجدا ن نينخست يامروز، از انسان ها

   .است
 سال هشت در هر يعني. شوند يبدن انسان در هر هشت سال عوض م يلهاسلو ،يس گزارشات علماسا بر
. اما با دهند يم ديجد يلهاخود را به سلو يجا يقبل يلهاو سلو شود يم ديجد يبه بدن ليدن انسان تبدب

معنا  نيبه او  شود يحفظ م او حال و گذشته انيم يوستگيانسان در پ تيباز هم هو ،يكيزيكالبد ف ضيتعو
از وجود  يجزئ زين )نئاندرتال ينها انسا يحت(نسل گذشته بشر  ب،يترت نياو نمرده است. به ا يدوران كودك

 ياياز زوا ي. وقتميستيو از هم جدا ن ميدار قرار يوستگيدر پ گريكدي. همه ما با نديآ ياو به حساب م
  .ميبر يم يپآدم  كريپ به وحدت م،يكن يم يريگ يموضوع را پ نيمختلف ا

 يم جاديشود كه در ذهن و روان و ... كثرت و تشتت ا يم يمنجر به تفكر ،يوستگيبه قانون پ يتوجه يب
  از لطمه مصون نخواهد ماند. زيآن، جسم ن جهيكند ودر نت

  

 امروزبه تا خود بشر، از كودكي 

 دهياو گرد يدرون و يبلوغ فكر به دنيحركت خود كه منجر به رس ريدر س )خينها در طول تارمجموعه انسا(بشر 
 ينطفه تا تولد و مرگ، دارا انعقاد انسان از كي يگذشته است و درست مانند مراحل زندگ ياست، از مراحل متعدد

و در هر مرحله  كند يم يرا ط يمراحل ينسالكه و يانساليم ،يجوان ،ينوجوان ،يكودك ،ينوزاد ،ينيجن ،يدوره نطفگ
مثال، همان گونه كه فرد در دوران  ي. برادهد ين را نشان مانسا يزندگ ران درمخصوص آن دو تيهمان خصوص

خود فاقد  يدر دروه نوزاد زيبشر ن كند،يعمل م  زهيو فقط بر اساس غر ستين صيتشخ عقل و قدرت يدارا ينوزاد
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 نيا از گذر يراب ياديز اريداشته است و زمان بس يوانيح اتيدر حد ح يزندگ يبوده، نوع يامروز مفهوم عقل به
  .كرده است يدوره سپر

و خود را  شناسد يم خود را رامونيپ جيدوره، كودك به تدر نيمصادف با فعال شدن عقل است. در ا يكودك دوران
خود، به مراحل  يدر دوران كودك زين . بشرستيعشق آشنا ن يايمرحله، كودك هنوز با دن ني. اما در اكند يكشف م

استمرار  يپوشاك، غذا، مسكن و... برا نيو تأم ابزار موفق به ساخت، كشف و به كاربردن ه،افتيتعقل دست  ييابتدا
به طور قطع  يعصر نيگذاشته است. در چن تيبشر» عصر عقل « عرصه پا به بيترت نيخود شده است و به ا اتيح

  .آن وجود ندارد تبعات با عشق و ييهنوز آشنا
كودك  كيمانند  درست نداشته است و او يظهور يبشر، ذوق شاعر يودكدوران ك اي» عصر عقل «مثال، در  يبرا

  .است كرده يتالش م يزندگ هياول يازهايمنظورها و رفع ن انيخود، ب رامونيكشف پ يفقط برا
دوره  نيا در و شود يآشكار م يانسان آثار ذوق و بروز آن در دوره نوجوان كيهمان طور كه در مورد  ن،يهمچن

خود به مجموعه تجارب  ينوجوان در دوره زين تيبشر دهد، يو آثار ذوق را بروز م گردد يعشق آشنا ماست كه او با 
 ليو تحل هيرا تجز يتجارب نيچن جهيدوره بتواند نت نيا است. اما بدون آن كه در افتهيمربوط به حوزه عشق دست 

خود  ياست. بشر در دوره جوان دهينفهم نها راكرده و منظور از آ تجربه نها را به صورت خام و كوركند، فقط آ
  و كيو رمانت يآثار ادب نيشتريب ك،يدوران رمانت نيآن را به طور كامل درك كند و در ا تبعات توانسته است عشق و

  .است افتهيانسان بروز  يذوق
عشق  از يريگ هجيتن ييدوران توانا نياست. در ا يانساليدوره مانتهاي  كند،يم يكه هم اكنون بشر سپر ياما دوران و

 يم يا هنام نايپا بشر دوران ني. در ارسد يفرا م ينسال. پس از آن دوران كهشود يتر به آن حاصل م هو نگاه پخت
  .شود يبرده م يخلقت پ يو نقشه كل طرح و به رساند يتجارب عقل و عشق او را به ثمر م و يخيكه تالش تار سدينو
  

 قانون ارتباط  -17

با وجود افراد  زين يدارد و وجود هر فرد تيمعنا و هو گريد يدر رابطه با اجزا يئهر جز ،يدر جهان هست
صورت  نيدر ا ايكند. آ يزندگ يينفر به تنها كيفقط  يا رهيدر جز ديكند. فرض كن يم دايمعنا پ گريد

آثارش  ايبود كه با او  خواهدو ن ستين يداشته باشد كس نانياطم يوقت ايداشته باشد؟ آ يالزم است كه اسم
 يهنر ياثر ايكند كه منظور او را منتقل كند؟ آ يم ياشكال و حروف ميارتباط بر قرار كند، مبادرت به ترس

  . ... گذارد و ياز خود به جا م
اقدام به  گر،يد يبا انسان ها ميمستق ريارتباط غ ينقاش برا كياست.  يگونه سواالت منف نيبه ا پاسخ
وجود داشته  گريكديانسان ها با  ييروايباشند و امكان رو يگريكه افراد د يكند و در اصل، زمان يم ينقاش

  .ديآ يباشد، هنر به وجود م
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انسان با انسان و  مياز ارتباط مستق يمرتبه هنر، ناش نيتر در مورد هنر گفته شد؛ اول شيكه پ همانطور
انسان ها  يا افتهيارتباط رشد  نيارتباط بر محور محبت و وحدت است. در چن نيمرتبه هنر، حفظ ا نيالتربا

 يدرون يجاذبه ا جاديكنند و هنر آن ها ا يعبور م زيو ... ن يقيموس ،يمانند شعر، نقاش ياز عوامل واسط
خفت و  تيدافعه، نها جادينسبت، ا نيشود. به هم يم گريكديآن ها به  يكياست كه باعث وحدت و نزد

  .است يهنر يب نيانسان و ع يخوار
كند.  يم دايبا عرضه معنا پ يزيشده است و در آن هر چ يعرضه طراح يبر مبنا يعالم هست ،يلطور ك به

 يبيبه چه شكل و ترت يدهد هر انسان ياست كه نشان م نيدر هم زيارتباط انسان با انسان ن يارزش برقرار
. رديگ ياز آن م يا جهيتو چه ن دكن يم يابيارتباط موجود را چگونه ارز رد؛يگ يقرار م گرانيدر ارتباط با د

  .كند يعرضه م يرا به جهان هست يزياز آن است كه چه چ يو نحوه ارتباط او حاك زهيانگ قتيدر حق
و  گريد يبه واسطه وجود انسان ها يخود معنا ندارد و وجود هر انسان يبه خود يانسان چيطور خالصه ه به

معنا  ي(آدم) هستند كه برا ينفس واحد يلوه هاكرده است. همه انسان ها ج دايارتباط با آن ها معنا پ
  .رددا ازين يبه ارتباط با هم و با هست گر،يكديبه  دنيخود و معنا بخش افتني

كنند كه  يرا ندارند و فكر م گريفرد د دنيچشم د كيباشند كه هر  يريعالم كثرت، عده كث نيدر ا ديشا
داشتند. آن ها  يبهتر ي، آسوده تر بودند و زندگوجود نداشت يگريتنها بودند و كس د نياگر بر كره زم

  .شدند ينم زيكردند و موفق به كشف خود ن ينم دايبود، هرگز معنا پ نيدانند كه اگر چن يهرگز نم
 نيهستند و از ا كريپ كيكرد كه متعلق به  هيتشب ييرا به سلول ها خيطول تار يتوان همه انسان ها يم

بر  يو عمل درست شهينفر از اند كي يمربوط است و اگر حت گريكديبه  همه آن ها شهيبابت اعمال و اند
 ل،يدل نيشوند. به هم يمو عمل را متحمل  شهياز آن اند يناش انيخوردار نباشد، همه انسان ها ضرر و ز

     .برخوردارند يقبل يهمواره از آثار حسن سابقه و سوء سابقه عملكرد نسل ها يبعد ينسل ها
 يذره ا چيو ه ابدي يمعنا م گريدر ارتباط با ذرات د يدر جهان هست يكند، هر ذره ا يم انيبقانون ارتباط  

 ستميدر اكوس گريارتباط با ذرات د يبه واسطه  زيندارد.همانطور كه گفته شد؛ انسان ن يبه طور مستقل معن
اط نباشد، وجود او در و... در ارتب تگوش اه،يخود با گ هيذتغ يمثال اگرانسان برا ي. براابدي يمعنا م
   .نخواهد داشت يمفهوم ستمياكوس
هر ذره  يروز يعنيهستند.  يدر ارتباط و همگون گريكديست كه در آن تمام اجزاء با ا يستميس ستم،ياكوس

مانند  يگريجانور د يمانند پشه، روز يموجود عتيمثال در طب يشود. برا يم نيتام گريدر درون  ذرات د
حذف شود، سالمت انسان به  ستميانسان و... . حال اگر پشه از اكوس يروز زيورباغه نشود و ق يقورباغه م

 يافتد. برا يسالمت انسان به خطر م زيحذف شود ن ستمياز اكوس يباكتر كياگر  يحت ايافتد. و  يخطر م
 يم ينگلو ا يو قارچ يروسيو يانواع عفونت ها شيدايها  باعث پ كيوتيب يانواع آنت هيرو يمثال مصرف ب
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هم  كيكنند و با بدن انسان  يم هيدارند و از آنجا تغذ دها در بدن انسان وجو يباكتر يكه برخ رايشود، ز
انسان آن  نكهيشود و به محض ا يم فيبدن انسان تعر ستميدارند كه آن در اكوس زيمسالمت آم يستيز

 نيشود. هم يظاهر م يديجد يماريشود و ب يرشد قارچ فراهم م يبرا هيبرد، تغذ يم نيرا از ب يباكتر
از اكو  يفيبه تعر انيم نيدهد. در ا يرا نشان م گريكديو ارتباط ذرات با  ستمياكوس تياهم زيماجرا ن

  .ميپرداز يروابط آن م يو بررس ستميس
  نام برده مي شود.  ميكاييلدر دنياي مذهب، از آن با نام اكوسيستم همان چيزي است كه 

است  نياز قوان يمجموعه ا ستمياكوسخود شده است و  يطراح يتوسط هوشمند تمسيكه اكوس ميدان يم
    .)ميآشنا شد  نيقوان ← يهوشمند ←اهللا  يبا رابطه  كي ي(در دوره 

، كه نشان  تغيير (عزراييل)مثال قانون  ياست.  برا ، هميشه جارينياز قوان يمجموعه ا ستميساكو در دل
انتخاب  اصل زيو ن و در حال تغيير هستند شوند يو زنده م رنديم يء مهمه اجزا  ستميدهد در اكوس يم

خواهد ماند،  يباق ستميدهد در اكوس قيتطب ستمياكوس راتييكه بتواند خود را با تغ ياصلح كه در آن، عضو
  حذف خواهد شد و ... . ستمياز اكوس نصورتيا ريدر غ

 اين رابطه اشاره كرد :  پس مي توان به

  قانون تغيير (عزراييل) ←اكوسيستم (ميكائيل)  ←شمندي (جبرئيل) هو ←خداوند 
  

 قانون تضاد  -18

دهد. به  يم ليعالم را تشك نيا يقانون تضاد است كه چارچوب اصل ،يماد يعالم هست ياصل نياز قوان يكي
ست. وجود تضاد ا زياست و عامل رشد او ن ريدر گ يمختلف يهاخود با تضاد يانسان در طول زندگ يطور كل

. اگر ابديدست  يبه تعال يا نهيزم نياست تا در چن دهيبر چارچوب تضاد آفر يخالق انسان، او را در جهان
   .داشت يثابت تيشد و او وضع ينم يوجود نداشت، توان بالقوه آدم به توان بالفعل نهيزم نيا

و هر آن چه كه بتواند  رديگ يو فنا قرار م يتضاد باشد، در معرض نابود ريگكه در يا دهيو پد داديرو هر
تضاد، عامل  گريد يبرسد. به عبارت يرها شود و به جاودانگ يتواند از فنا و نابود يخود را از تضاد برهاند، م

  .است يعامل جاودانگ ،يتضاد يو ب يو آنتروپ يخستگ
 يريعث درگبا ابد،ي يبا ظهور ضد آن معنا م يزيهر چ نكهيانسان با قانون تضاد، و ا نشيتطابق ب عدم

ببرد.  نياست، از ب يقانون اله كيتواند قانون تضاد را كه  يكس نم چيشود. ه ياو م نشيانسان با طرح آفر
آن شكل  هيكرد و اكنون كه جهان بر پا يم دايپ رييتغ يدر صورت نبودن تضاد، شكل و روابط جهان هست

 جهيكنترل، به نت نينترل در آورد و با اعوامل آن را به ك يظهور درون ،يتوان با هنرمند يگرفته است، م
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بخشد و  يم شيرا افزا يبا همه اركان جهان هست يقانون تضاد، تضاد درون رشي. عدم پذديرس يارزشمند
  .شود يم آناز  يناش يها يماريانسان و ب تيباعث تنش و مسمو

 
 قانون جبر  -19

 حركت .ستين يو فرار زين راه گررا از آ يجزئ چيحاكم است و ه» قانون جبر « ،يهست يبر همه اجزا
به طور  زيچ همه . بازگشتدينام توان يم زين»  يحركت ذات«است، » راجعون  هيال«عالم را كه حركت  يجبر

 )يذات( ي. حركت جبرستين سريحركت م نياز ا زياز اجزا، امكان گر كي چيه ياوست و برا يحتم به سو
به حركت كرده است و در  شروع مبداء كياز  يلير ريمسكرد كه در  هيتشب يبه حركت قطار توان يرا م
و در  كنند يخود حركت م ارينها به اختواگ قطار، در نياما مسافر رسد؛يمشخص خود به مقصد م  ريمس

 .انسان حاكم است يبر حركت كل» ارياخت« و» جبر« جه،يمختلف مختار هستند. در نت يها تيانجام فعال
  (رجوع به جزوه دوره شش)

 يجلوه ا يهست نيهمه قوان ياست. به عبارت» قانون جبر «عدم شناخت، فهم و درك  ،ينشياز مشكالت ب يكي
 نييتع يدر جهت ديبا چراه پرسش انسان ك نيو ا دهد يانسان معنا م ارياست كه خود به اخت ياز جبر اله

آن در  تيان و اهمنقش انس از ياآگاهاز ن ي، ناش)يپرسش درباره جبر در حركت ذات(شده حركت كرد 
  .كند يم نييحركت را تع يو چگونگ تيفياست كه ك ريطول مس

شده،  گرانيد خود و ،يموجب تضاد با خداوند و هست ز،يدرست نسبت به قانون جبر ن نشيعدم ب ن،يبنابرا
  انسان است. يبرا زا يمارياز عوامل ب يكي ل،يدل نيبه هم

  
 قانون علف هرز  -20

شود تا محصول مورد نظر خود را به ثمر برساند. اما علف  يرا متحمل م ياديز اريمزرعه دار زحمات بس كي
كند. علف هرز  يزودتر از محصول مورد نظر رشد م ،يدگيبه كشت و هرگونه توجه و رس ازيهرز بدون ن

 نكهيكند و با ا يم تحملو ... را بهتر از محصول دلخواه  يآب يمقاوم تر از محصول است؛ سرما، گرما، ب
نابود كردنش از علف كش استفاده  يو برا ستيوجه خواهان وجود آن در مزرعه خود ن چيزرعه دار به هم
برود، در كشت  نيكشد تا تخم علف هرز از ب يپس از برداشت محصول، مزرعه را به آتش م ايكند و  يم

رسد و  يبه ثمر معلف هرز است كه  نيا حصول،تر از به بار نشستن مشود كه زود يبازهم مشاهده م يبعد
 اريشده است كه هر چند بس يبه مزرعه دچار غفلت يدگيدهد كه در رس يم اميبا رشد خود به مزرعه دار پ

  .ردينگ جهياز زحمات خود نت يكوچك و قبال اغماض بوده است، باعث شده است به خوب
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گل ها و محصوالت  و به بار نشستن شياست كه در آن امكان رو يدرست مانند مزرعه ا زيانسان ن ذهن
قانون علف هرز حاكم  زيمزرعه ن نيهرز و مسموم وجود دارد. در ا يعلف ها نيارزشمند و همچن اريبس

 محصولبا از دست رفتن  يمساو يانگار لدهد كه هرگونه سه ياست. قانون كه به صراحت نشان م
 شهيكند كه اند يربه اثبات مآن است. تج يهرز به جا يعلف ها ينيگزيانسان و جا يها شهيتفكرات و اند

و سالم در ذهن  ديمف يتر از افكار و آموزه ها عيبا ادب و فرهنگ سر ريمغا ايپوچ  يغلط و آموزه ها يها
 يگروه دانش آموز شعر كيبه  وهيش كيمثال اگر با  يدارد. برا يشتريب يكند و ماندگار يانسان رسوخ م

شعر را حفظ  ميو از آنها بخواه ميا و مسموم را آموزش دهبدون محتو يشعر گريو به گروه د عارف كياز 
   .موفق به حفظ كردن شعر مورد نظر خواهند شد عتريكنند، گروه دوم سر

ها، داستان ها و مشاهدات  لميكه همواره اشعار، صحبت ها، ف ميدر سطح جامعه شاهد هست ن،يهمچن
دارند،  يكه بار معرفت يها، داستان ها و مشاهدات لمياز اشعار، صحبت ها، ف عتريسر ارينامناسب و مسموم بس

  .گذارند يخود را به جا م ريو تاث نندينش يبه ذهن م
زشت و  ك،يرك يحرف ها دنيكه اغلب با شن ميشو يمشكل مواجه م نيبا ا يگاه زين ناكودك تيترب در
و با  بايگرفتن سخنان زبا فرا اسيدر ق يريادگي نيكه ا مينيب يآموزند و م يآن را م يبه خوب يمعن يب

است  نيهرز ا لفرشد علف هرز است و خطر ع يبستر برا نياست. مزرعه ذهن انسان بهتر عتريسر ،يمعن
فرد را به مهمل  يكند و گاه يم جاديا يانحراف فكر يگاه ينابود نيكند. ا يرا نابود م يكه محصول اصل

مراقب مزرعه ذهن خود بود بلكه  دينه تنها با ن،يبراكند. بنا يخارج از كنترل او دچار م ييو گزافه گو ييگو
از «داشت كه  اديز كرد و حساب شده سخن گفت و به يپره دهيفا ياز گفتن عبارات و جمالت هجو و ب ديبا

  ».كوزه همان برون تراود كه در اوست
 نشيان، بتر است. به طور عمده منظور از علف هرز در عرف يجد اريعرفان بس يايعلف هرز در دن خطر
 نيكمال منحرف كند ا ريبرساند و انسان را از مس بيآس حيصح يها نشيتواند به ب يكه م تسا يغلط يها

را نداشته باشد و  –+ و  يها يآگاه صيتشخ اريغفلت باشد. اگر فرد، مع ايتواند در اثر جهل  ياتفاق م
 يها يآگاه جيا در نقش علف هرز، نتاه يآگاه نيكند و كنار بگذارد، ا كيرا تفك يمنف يها ينتواند آگاه

است.  نيصورت، خطر آفر نيبه هم زي+ ن يها يغلط آگاه ريو تعب ريكشند. تفس يم يمثبت را به تباه
  :توجه داشت ديمنظور با ني. به ااستتر  يعرفان، مراقبت از مزرعه ذهن ضرور ريدر مس نيبنابرا
  .ستين زيمثبت و استفاده از آنها جا يها افتيدر ليو تحل هيدر مورد تجز يل انگارنوع سه چيه - الف 
و اشكاالت  ينشيو ب يتيظرف صيكرد تا نقا يخود را باز نگر يتحوالت درون ديبا ريدر هر مرحله از مس - ب

  .و برطرف شوند ييشناسا يتيشخص
  .شود، غافل شد يكه با ظرافت وارد عمل م طانيش يتوان از ترفند ها ينم - ج
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جه نيعالوه بر ا
رييا وجود تغ

يلحظه ا يعادل
ذره ا چيقش ه

در كل، سه ن ما
تعادل استا -1
تعادل استا -2
تعادل استا -3

  

تعادل اس -لف 
بل برقوضعيت 

منفي قرار دارد
داشت براي مثا

تعادل اس - ب
حركت ادامه مي
عادل مي رسد

استات تعادل - ج
وضعيت پيشين
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 گفته مي 
 هر لحظه 
 نزديكتر 

  

نيز وجود 
دل برسد. 
راحي آن 
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ف مجازانحرا
گرچه است. 

فته رفته باعث

منفي و خنثي ن
به خود به تعاد
ابراين، بايد طر

– 1.1نسخه   

منه لغزش يا ا
 و عدم تعادل
و اين مسئله رف

اميك مثبت، م
ه بتواند خود ب

تد. بناج مي كن

–دوره سه  –ه

 كه به آن دام
معرض لغزش
متر مي شود. و

  )7وه دوره

عادل هاي دينا
ت كه آن وسيله
ا از تعادل خارج

زی عرفان حلقه

دامنه اي دارد
هرچيزي در م
كان انحراف كم
 (رجوع به جز

  

 صحبت شد تع
ه گونه اي است
است كه آن را

 دل بازگردد.

روه آموزش مجاز

مجاز است و د
جود ندارد و ه
 و همچنين امك
صمت مي گردد

 در مورد آن
يله متحركي به
عرض عواملي ا
د به حالت تعاد

گر
 

 اين انحراف م
تعادل مطلق و
اف كمتر شده

مفهوم عصرك

ل استاتيك كه
طراحي هر وسي
ك هواپيما در مع
كه خود به خود

خواهد گشت.
در اشياء تشود.

دامنه اين انحرا
درشدن فرد به 

 

 
الوه بر تعادلع
ارد. بهترين طد

راي مثال، يك
ه نحوي باشد ك
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