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  غلطباورهاي 

كنيـد؛   «save» اساس را در درون مغز خودتـان  اگر خدايي ناخواسته باورهاي پوچ و بي
چنانچـه مـرگ،    ضـمن  در. توانيد از چنگال آنها خالص شـويد  نه تنها ساليان سال نمي

پـس اميـدوارم در   !!! شـود؟  فرصت جبران و برگشت به اصل را، به شما ندهد چه مـي 
اگـر فكـر كنيـد شـما     . دهيـد بيشـتر دقـت كنيـد     دريافت باورهايي كه به مغزتان مـي 

  .توانيد به خوبي همكار يا رقيب خود باشيد؛ پس اين گونه هم خواهد شد نمي
تر از خود بدانيد و خود را در برابر آنها ضعيف پنداريد؛ اصـالً   آيا اگر ديگران را قوي

به شـما در  توانيد به موفقيت برسيد؟ و افكاري مانند عقب بودن از ديگران كمكي  مي
آوريد همـان چيـزي    آنچه به دست مي«زندگي خواهد كرد؟ يك حقيقت وجود دارد 

اي كه به آن مشـغول هسـتيد بسـيار مـاهر      حتي اگر در حرفه» .پنداريد است كه مي
شك شكست به سراغ شـما خواهـد    باشيد؛ اگر خود را ضعيف و ناتوان تصور كنيد بي

  . گردد تا از اعتقادات شما پشتيباني كند آمد چون مغز شما به دنبال اطالعاتي مي
ي راز موفقيـت و يـا    ؛ بنده اصالً به دنبال اين نيستم كـه دربـاره   ستا بحث همين جا

ي ايـن گونـه مـوارد     قدرت فكر براي شما بنويسم چرا كه تا به حال االماشااهللا درباره
بسـيار مهـم   ي  از مطرح كردن موارد فوق، اين نكتـه  بلكه منظور ؛مطلب نوشته شده

و حاضـر نيسـتند بـه    » شـوند  كسي يا چيزي مي«ها مسخ  است كه، چرا برخي از آدم
ها خود را درگير  اكثر آدم:  توان گفت هيچ عنوان آن را از دست بدهند به عبارتي مي

در حالي كـه بهتـرين و   ؛ كنند كه اساساً هيچگونه ارزش و اعتباري ندارد باورهايي مي
توانيـد از   كنيـد مـي   واقعاً چرا فكـر مـي  . را بايد از خدا بخواهندها  ترين راهنمايي مهم
  . هاي ديگر براي ارتقاء و تكامل به سمت خدا كمك بگيريد ها و يا چيز آدم

به نظر بنده بايد اين قدر در راه رضايت خداوند، پدر و مادر خود، خدمت خلق خـدا،  
پس ايـن قـدر وقـت     .دتان باز كن تالش كنيد تا حضرت حق خودش درها را به روي

  .هاي باطل نكنيد خود را صرف چيز
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»ي يبقُلْ إِنَّ رنْ يمقَ لطُ الرِّزسبي و هادبنْ عم شَاء و فُهيخْل وفَه نْ شَيءم ا أَنْفَقْتُمم و لَه رقْد
روزي يـا   عخداي من هر كه از بنـدگان خـود را خواهـد وسـي    : بگو »هو خَيرُ الرَّازِقينَ

انفاق كنيـد بـه شـما عـوض     ) در راه رضاي حق(گرداند و شما هر چه  روزي مي تنگ
  )39ي  آيه -ي سباء سوره( .دهندگان است بخشد و او بهترين روزي مي

»رِ اهللا يبِنَصنْ يرُ منْصيمزِيزُ الرَّحالْع وه و به ياري خدا، كه خدا هر كه را بخواهـد   »شَاء
  )5ي  آيه -ي روم سوره( .ست كه مقتدر و مهربان استا بخشد و او وزي مينصرت و فير

»األ لَه و اتاومالس يدقَالـ    م ه بِكُ  »علـيم  ء شـى   لِّرضِ يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَـاء و يقْـدر إِنـَّ
دهـد   در روزىِ هر كه بخواهد گشايش مى. ها و زمين از آن او است كليدهاى آسمان

  )12ي  آيه -ي شورا سوره ( .گيرد و او به هر چيزى دانا است يا تنگ مى

زننـد؛ اينـان همـان      ها، در تنگناهاي روحي و رواني بـه هـر چيـزي چنـگ مـي      انسان
ست كـه  ا رو يابند؛ از اين  شدگاني هستند كه هر خار و خاشاكي را ابزار نجات مي غرق

. شـان بيفروزنـد   هـاي  اميـدي را در دل زنند تا   در اوج نوميدي به هر چيزي چنگ مي
ها و مشكالت خود را از طريق ماورايي حل كنند و چون  برخي دوست دارند گرفتاري

شان را از مسائل ماورايي و يا از طريـق   اي توانايي حل مشكالت كنند عده  احساس مي
ايـن  شايد . روند  شود دارند؛ به سراغ آنها مي رموز و اعدادي كه با حروف تركيب مي

شان جا نيفتاده است كه اين گونه كارها، يك كار شيطاني و انحرافـي در   موضوع براي
ميلـي بـه كارهـاي     هاي انسان تمايل به آسايش و بـي  از ويژگي يكي ديگر .دين است

توان بر  هايي كه فقط با تربيت صحيح مي ورزي دقيق است؛ ويژگي پرزحمت و انديشه
آن  خواهند بدون فكر و كوشش و بي  ها مي ي از انساندر نتيجه بسيار ؛آنها غلبه يافت

آن كه رنجي ببرند به گنجي برسـند   كه خود را خسته كنند از آينده باخبر شوند و بي
  .و بر آينده تأثير بگذارند

»الٌ مكَانَ رِج أَنَّه ونَ الْإِنْسِ يالٍ موذُونَ بِرِجقًاعهر موهنا مردانـي از  و هما »نَ الْجِنِّ فَزَاد
هـا بـه جنّيـان     و خـود را در بيابـان  (بردنـد   نوع بشر به مرداني از گروه جن پناه مـي 

www.takbook.com



 

 

11 

آيه چنين تفسـير شـده   (افزودند  و جنّيان بر غرور و جهل آنها سخت مي) سپردند مي
بـرد تـا ايمـن باشـد      كه زمان جاهليت، عرب در بيابان پناه به بزرگ جنّيان آنجا مي

  )6و  5ي ها آيه -ي جن سوره (). افتاد خفت و مال و جانش به خطر مي گاه آسوده مي آن

»لُواْ لعج رَه شُلّوالىتَع و انَهحبلْمٍ سبِغَيرِ ع نَاتب ينَ ونب خَرَقُواْ لَه و مخَلَقَه الْجِنَّ و ا   كاَءمع
فُونَيجن را خدا آفريده است و براى خدا شريكانى از جن قرار دادند و حال آنكه  »ص

او منزه و فراتر است . هيچ دانشى، به دروغ دختران و پسرانى براى او تصور كردند بى
  )100ي  آيه -ي انعام سوره ( .كنند از آنچه وصفش مى

خـداي  و هر كس به  »ولَئك لَهم الدرجات الْعلَىاُا قَد عملَ الصالحات فَو منْ يأْته مؤْمنً«
تـرين درجـات    هـا هـم عـالي   نخود مؤمن باشد و با اعمال صالح بر او وارد شود اجر آ

  )75ي  آيه -ي طه سوره( .بهشتي است

»فَلَمĤ ُرحالس بِه ا جِئْتُمى موسا قَالَ مأَلْقَو يإِنَّ اهللاَإِنَّ اهللا س لُهطب ينَ اليـدفْسلَ الْممع حلص« 
خدا البته سـحر شـما را باطـل    : ان بساط جادو انداختند؛ موسي گفتگاه كه ساحر آن

  )81ي  آيه -ي يونس سوره( .خواهد كرد؛ كه خدا هرگز عمل مفسدان را اصالح نكند
و چون حق از جانب مـا برآنهـا    »بِينٌقَالُوا إِنَّ هذَا لَسحرٌ م فَلَما جاءهم الْحقُّ منْ عنْدنَا«

  )76ي  آيه -ي يونس سوره(. سحر بودنش بر همه آشكار است اين: آمد گفتند
احرُونَ ايقَالَ موسى أَتَقُولُونَ للْحقِّ لَما جاءكُم أَسحرٌ هذَا ولَ« السـ حموسـي بـه آنـان     »فْل

دهيد؟ آيا اين سحر است و  آيا به آيات حق كه براي شما آمد نسبت سحر مي: گفت
  )77ي  آيه -ي يونس سوره( !هرگز فالح و فيروزي نخواهد بود؟حال آن كه ساحران را 

كند كه معتقدند سحر، جادو،  آري خداوند در اين آيات مستقيم اشاره به آنهايي مي
هـا را جـايگزين سـعي     ها كمك كنند و اين نيرو به انسان ، قادرند جنيان و طلسمات

كه آنهـا سـخت در   : رمايندف خداوند در اين آيات مي. كنند ي الهي مي خود و اراده
  .اشتباه هستند
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شود مسحور به توهم كشيده شود؛ همان تلقين و  به نظر بنده علتي كه باعث مي
هـا   اين حـرف   به طور كلي تمامي. شود القا است كه به شخص مسحور داده مي

يك سلسله علوم وجود دارد كه در گذشته ساحران با اسـتفاده  . خرافات است
ي  اسـتفاده از خـواص ناشـناخته   . سـاختند   هاي خود را عملـي مـي   برنامهاز آنها 

طور كه در داستان ساحران زمان موسي آمده  همان. فيزيكي و شيميايي اجسام
كه آنها با استفاده از خواص فيزيكي و شـيميايي ماننـد جيـوه و تركيبـات آن     

ـ . توانستند چيزهايي به شكل مار بسازند و به حركت درآورند ه اسـتفاده از  البت
 تر بلكه بايد هرچه بيش. خواص فيزيكي و شيميايي اجسام هرگز ممنوع نيست

ها آگاه شويد و در زندگي از آن استفاده كنيد تـا كسـي نتوانـد شـما را      آن از
ولي اگر كسي از خواص مرموز براي اغفال و فريب مردم ناآگـاه  . منحرف كند

ق دهـد؛ يكـي از مصـاديق سـحر     هـاي غلـط سـو    استفاده كند و آنها را بـه راه 
  . محسوب خواهد شد

انتقـال افكـار از    (پـاتي   تيزم و تله ، ماينه ، هيپنوتيزم استفاده از خواب مغناطيسي
. شـود  ي سوء كند سحر محسوب مي كه اگر كسي از آنها استفاده) ي دور فاصله

. ها را بـه انحـراف و تبـاهي بكشـد     به طور كلي سحر يعني هر چيزي كه انسان
هـا رواج پيـدا كـرده     ي فعلي به ويژه غربي متأسفانه امروزه اين امور در جامعه

گير و سحر و  هايي با مضمون خرافي، جادوگري همچون جن ساخت فيلم. است
باشد، كـه غالبـاً اثـرات سـوئي بـر روي مخاطبـان خـود بـه جـاي           مي... جادو 
نيـافتني سـوق    دسـت گذارند و آنها را به عالم وهـم و دنيـايي غيرواقعـي و      مي
ها جوانان و نوجوانـاني   با توجه به اين كه اكثر مخاطبان اين گونه فيلم. دهند  مي

ي ثبـوت   يعنـي مرحلـه   ي زنـدگي خـود   تـرين مرحلـه   هستند كـه در حسـاس  
،  چنين نياز جامعه به مغزهاي متفكر جوان برند و هم  شخصيت و افكار به سر مي

مردم، تا نسـل جـوان جامعـه را، از      ماميها و ت زنگ خطري است براي خانواده
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هـاي شـكوفايي و    ي موهومات و خرافات نجات دهنـد و زمينـه   افتادن در ورطه
  . رشد استعدادهاي آنان را فراهم كنند

ها  گونه برنامه بدين منظور و براي جلوگيري از روند رو به رشد گرايش جوانان به اين
گـويي بـه    و نـو و جـواب    هاي كامالً علمي روشو مجالس، پرداختن به اين مسائل به 

بهتـرين روش بـراي جلـوگيري از ايـن     . سؤاالت و شبهات وارده از ضروريات اسـت 
اقشار مردم هر چه بيشـتر بـاال بـرده      ها، آن است كه رشد و آگاهي تمامي ناهنجاري

يغات امروزه تبل.  هاي مردم نقش تبليغات است يكي ديگر از عوامل مهم در باور. شود
... ، فرهنگـي و   ، اجتمـاعي  زند؛ چه مسائل سياسـي  ها مي زمينه  حرف اول را در تمامي

شود شما مسخ فرد يـا   كنيد چه عاملي باعث مي مي فكر ؛ حتي در موارد سحر و جادو
بله درست است تبليغاتي كـه خـود فـرد يـا آشـنايان او و يـا       . هاي ديگر بشويد چيز

گيـريم   پـس نتيجـه مـي   . اند شما با او، به شما خوراندهديگران كه قبل از روبرو شدن 
  .در باورهاي ما دارد  تبليغات نقش مهمي

  سحر و جادو

  آيا واقعاً سحر و جادو وجود دارد؟
ترين دليل براي ترسيدن  مهم .براي رسيدن به آرامش درون، بايد آگاهي كسب كنيم

من از مار : براي مثالي آن موضوع است  از يك موضوع نداشتن آگاهي كامل درباره
دانم مار چيست؛ رفتارهايش چگونـه اسـت؛ در موقـع خطـر چـه       ترسم چون نمي مي

دهد؛ اگر در اين حالت قرار گرفتيد چه كار بايد بكنيد؛  العملي از خود نشان مي عكس
شود تا هر وقت مار را ديديد؛ به سـرعت خـود را از آن محـل     اين عوامل باعث مي
عجـب  : گوييد هايش گرفته مي بينيد كه مار را با دست را مي  ميدور كنيد و وقتي خان

ايد؛ ولي اعتماد به نفس نداريد بـاز هـم از    حال كسب آگاهي كرده. دل و جرأتي دارد
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ء سـوم كمـك    توانيـد از يـك شـي    اين جا مي ؟حال چه بايد كرد ترسيد؛ موضوع مي
اشيد و اگر نيسـتيد يـك   اگر معتقد به مذهب هستيد؛ يك دعا همراه داشته ب. بگيريد

شئ يا سنگ را براي اين كه خـود را پيـدا كنيـد؛ در دسـت بگيريـد؛ فهميـدن ايـن        
يعنـي چـه؟    ؛اين بستگي زيادي به خود شما دارد. موضوع هم سخت است هم آسان
  !شناسيد؟ يعني اين كه خودتان را چقدر مي
ر زنـدگي خـود   سـري تغييـرات د    آرام متوجه يك بعد از يك اتفاق در زندگي، آرام

خـورد و بعـد از آن، اغلـب     براي مثال جريان يك خواستگاري به هـم مـي  . شويد مي
خورد يا ايـن كـه شـما     تان با مشكالت بسيار پيش پا افتاده به هم مي هاي خواستگاري

خواهيـد   در اين لحظه از خدا مـي . شود ي زيادي به ازدواج داريد ولي جور نمي عالقه
تـان   شود طرف مقابل بـه چشـم   لي زمان خواستگاري كه ميكه اين اتفاق رخ دهد؛ و

شود كـه او لياقـت بـا     آيد؛ يا اين كه اين ذهنيت در شما پرورانده مي بسيار زشت مي
كنيد كه كسي  هميشه احساس مي: شود گفت ها مي شما بودن را ندارد؛ از ديگر نشانه
وفق هسـتيد ولـي در   ي كارها بسيار م شما در همه. تمام مدت شما را تحت نظر دارد

بينيـد؛   جهت داريد؛ كـابوس مـي   ها احساس اضطراب بي ، شب يك كار به خصوص نه
  . ي ديگر كنيد كسي روي شما افتاده و هزاران نشانه موقع خواب احساس مي

اي از سحر و جادو براي شما باشد؛ البته داليل ديگـري   تواند نشانه اگر دقت كنيد مي
هايي هسـتند كـه از نظـر قـدرت مقابلـه بـا حقـايق،         اد آدممعموالً اين افر. نيز دارد

العمـل   ها عكس توانند در مقابل مشكالت و سختي هاي ضعيفي هستند و چون نمي آدم
  . كنند شوند و به طلسم مبادرت مي مناسبي انجام دهند؛ به سحر و جادو متوسل مي

هـا بـه    طلسـم . چه در ايـن دنيـا و چـه در آخـرت    . جايگاه اين افراد در جهنم است
به نظر من جادو . تر هستند شود ولي چندتاي آنها رايج هاي مختلف نوشته مي صورت

اذهان مردم قابل درك نباشـد   سري اعمال كه در  چيزي نيست جز انجام دادن يك
از زماني كـه  ، از فهم يا پيشگويي براي مثال ازدواج غيرمعمول و يا ثروت زياد و دور
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يدا كرد و در شرايطي قرار گرفـت كـه نيـاز بـه امـداد      بشر قدرت شناخت خود را پ
در جادو نياز به چيزي نيست؛ جز اسـتفاده  . توانست جادو را كشف كند ؛غيبي داشت

  شـويد؛ تمـامي   اي متمركـز مـي   وقتـي شـما بـر روي مسـئله    . از نيروهاي دروني خود
كـار دارد   شويد كـه آن  كنيد تا كاري را انجام دهيد؛ متوجه مي تان را جمع مي حواس

ي شديدي به يك  دهم؛ شما عالقه شود؛ با يك مثال ساده ادامه مي به خوبي انجام مي
كنيد كـه   بينيد در افكار خود به آن شخص فكر مي نفر داريد و وقتي آن طرف را مي

  ... بايد به سمت شما بيايد و شما به او سالم كنيد و 
بينيد كه فرد موردنظر به طـرف   ميكنيد و  ي خود مي بعد از مدتي احساسي در معده

چه اتفاقي افتاده آيا يك اتفاق و يك تصـادف اسـت؟ دوبـاره در مـورد      ؛آيد شما مي
كنيد ولي قوت و صحت انجام آن به  درست است شما جادو مي. ديگري امتحان كنيد

جادوگري مانند درس . چقدر توانايي تمركز و ديگر شرايط را داريد ؛شما بستگي دارد
شويد ولـيكن ماننـد بعضـي از     سعي كنيد بيشتر موفق مي ن است هر چه بيشترخواند

  . اند اين هم مانند آن است خوانند باز هم كالس اول افراد كه هر چه درس مي
 .زمينه در خود پيدا كنيد؛ عالقه داشته باشيد و ادامـه دهيـد   پس ابتدا بايد يك پيش

گذارنـد كـه    تلفي روي اين اعمال مـي هاي مخ دانشمندان و اقوام مختلف هر كدام نام
  ...و  سحر، دعا،  ، ورد بستگي به نوع جادو دارد مانند

 ؛به هر حال خارج شدن يك نيرو از شما به عنوان برآوردن يك عمل، جادو نـام دارد 
ي من شايد بگوييد پس وِرد چيست؟ آيا همه چيز با تمركز قابل حـل   البته به عقيده

لي مؤثرتر است چون ورد داراي يك آهنگ خاصي است و است؟ بايد بگويم وِرد خي
هـارموني، تعـادل،     ريـتم، . شود اين آهنگ باعث تمركز و بيرون آمدن نيروي شما مي

؛ خواهيـد توانسـت بـر     نيروهايي هستند كه وقتي شما آن را در خود به وجود بياوريد
اشـته باشـيد و   هر جادويي غلبه كنيد؛ به شرط اين كه در هر كاري خدا را مـدنظر د 

ي خداوند منّان در كار باشـد آن شـخص مكافـات عمـل      بدانيد در مواردي كه اراده
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تواند آن فـرد را   ي قوي نمي هيچ نيرويي حتي ذهن فعال و انديشه. بيند خويش را مي
ي  هـاي روانشناسـي را خوانـده باشـيد و اراده     كتـاب  ؛ هر چند كـه تمـامي   نجات دهد

  :ر اين كهمگ.  پوالدين داشته باشيد

  . زود اشتباه خود را بفهميد و توبه كنيد -1
بايد خيلي سريع خود را به آنـان   اگر چنانچه نعمت داشتن پدر و مادر را داريد  -2

  .خدا بكنند برسانيد و از آنان بخواهيد شفاعت شما را نزد
شـدايد باعـث   . سعي كنيد مكافات اعمال خود را ببينيد و از چيزي فرار نكنيـد  -3
  . شود د و آگاهي شما ميرش
شايد بعضي افراد بگوينـد كـه   . از هر نوع خرافات و سحر يا جادو اجتناب كنيد -4

پس چرا در قرآن اشاره به سحر و جادو شده؛ اگر وجود ندارد پـس چـرا در آنجـا    
  .گفته شده است

خوب بسيار روشن است همان طور كه گفتم جادو چيزي نيسـت جـز اسـتفاده از    
  شويد؛ وقتـي تمـامي   اي متمركز مي وقتي شما بر روي مسئله. ني خودنيروهاي درو

شـويد كـه آن كـار     كنيد تا كاري را انجام دهيد؛ متوجه مي تان را جمع مي حواس
جز انجام دادن يك سري اعمال كه در اذهان مـردم   شود؛ دارد به خوبي انجام مي

بايسـت   رموده و ميقابل درك نباشد و اين چيزي است كه خداوند به آن اشاره ف
چون موسي كه تكيه بر عصـاي الهـي    فريب سحر و جادوي آنان را نخوريد و هم

اجازه دهيـد اراده و قـدرت    ؛زد و در هنگام ورود شياطين، عصا را در ميان افكند
آيـا واقعيـت دارد؟ قبـل از     .الهي حاكم بر اوضاع شود و از شـما مواظبـت كنـد   

ـ   پرداختن به جواب ايـن سـؤال   ر اسـت در ابتـدا عامـل پيـدايش سـحر و      هـا بهت
  .جادوگري را مورد بررسي قرار دهيم

به وجود آمد كه بشـر خـواص گياهـان را يكـي بعـد از        فرهنگ جادويي از هنگامي 
انـواع  . دانشِ اثرات مفيد و مضر گياهان پيدا شد و ادامـه يافـت  . ديگري كشف كرد
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ها و گاهي باعث مرگ انسـان  گياهان كه گاه موجب بيماري، گاه آرامش، درمان درد
ي مـواد   گذشـته و بـا تهيـه     ي توهمي شده؛ اين امكان را به او داد تا از مرز جامعه مي

  . يا مخدر و يا نيروبخش از گياهان گوناگون، در دنياي بهتري زندگي كند  سمي
اين فرهنگ  ؛همين كشف آثار گياهان، نخستين عامل پيدايش جادوگري و سحر شده

هايي كـه در اشـيا بـه     وانين طبيعي اشيا الهام گرفته؛ مثالً از عالئم و نشانهاز نظم و ق
ويژه در گياهان ديده؛ ابتدا به صورت زبان جادوگري اسـتفاده كـرد و سـپس همـين     

بينيم كه ريشه و عامـل اصـلي    مي. ها و عالئم مبناي پيدايش خط گرديده است نشانه
هـاي   بشر به خاطر رسيدن به خواستهسحر و جادو چيزي عجيب و غريب نبوده بلكه 

نامشروع خود از اين حرفه در راه باطل استفاده كرده و با انجـام اعمـالي كـه امكـان     
وقوع دارند و در شرع از آنها نهي شده ذهن و فكر و وقت افراد را بـه ايـن موضـوع    

  . متوجه ساخته است
و پنهـان باشـد؛   سحر در اصل به معني هر كار و هر چيزي است كه مأخذ آن مخفي 

اي گويند؛ كه با استفاده از وسـايل مختلـف    العاده ولي در زبان روزمره به اعمال خارق
گـاهي يـك نـوع    . گـذارد  ها به جا مـي  آثاري از خود در وجود انسان  شود و انجام مي

  .خيالي دارد ي رواني و بندي و تردستي است و گاه تنها جنبه چشم

  حر از نظر لغتس
خدعـه و  : به سه معنـي اشـاره شـده   ) سحر( السحارهي  در مفردات راغب، ذيل كلمه

هـاي   ها از راه خياالت بدون حقيقت و واقعيت، همانند شعبده و تردستي، جلب شيطان
ممكن اسـت بـا وسـايلي ماهيـت و شـكل اشـخاص و       . خاص و كمك گرفتن از آنان

ولـي  ؛ ي آن به صورت حيواني درآورد مثالً انسان را به وسيله ؛موجودات را تغيير داد
ي  مـورد كلمـه   51از بررسي حدود . اين خيال و پنداري بيش نيست و واقعيت ندارد

راجـع  ... هاي قرآن از قبيل طه، شعراء، يونس، اعراف و  سحر و مشتقات آن در سوره
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رسـيم كـه    موسي، عيسي و پيامبر اسالم به اين نتيجه مي: به سرگذشت پيامبران خدا
  :شود ر از نظر قرآن به دو بخش تقسيم ميسح
. بندي اسـت و حقيقتـي نـدارد    آنجا كه مقصود از آن فريفتن و تردستي و چشم -1

  :خوانيم چنان كه مي
عى  « أَنَّهـا تَسـ مرِهحنْ سم هلُ إِلَيخَيي مهيصع و مبالُهلْ أَلْقُوا فَإِذا حآنهـا بسـاط   ( »قالَ ب

. ها به جنبش و حركت درآمد كه ناگاه در اثر سحر، پنداشتي چوب) خويش افكندند
  )66 ي آيه -طه ي سوره(

شود كه سـحر داراي حقيقتـي نيسـت كـه بتوانـد در اشـياء        از اين آيات روشن مي
بندي سـاحران اسـت كـه ايـن      تصرف كرده و اثر بگذارد؛ بلكه اين تردستي و چشم

  .دهد چنين جلوه مي
شود كه بعضي از انواع سحر، به راستي اثرگذار  استفاده مياز بعضي آيات قرآن  -2

گرفتند كه ميان مرد  آنها سحرهايي را فرا مي«: فرمايد مانند اين آيه كه مي. هستند
  .»افكند و همسرش جدايي مي

ي رواني دارد و يـا اثـر جسـماني و خـارجي هـم       ولي به اين كه تأثير سحر فقط جنبه
سحر تنهـا   بعضي معتقد هستند اثر. اي نشده ات اشارهممكن است داشته باشد؛ در آي

بين  ؛هاي رواني است در اين كه آيا سحر واقعيت دارد يا جزء خرافات است در جنبه
بيشتر علماي شيعه . نظر وجود دارد علماي اسالم به ويژه علماي شيعه و سني اختالف

  :كنند به  دانند و استدالل مي سحر را صرف خرافات مي
اءو بِسـحرٍ عظـيمٍ     أَلْقَواْ سحرُواْ أَعينُ Ĥأَلْقُواْ فَلَمقَالَ « جـ و موهبترَهاس گفـت ( »النَّاسِ و: 

پس چون افكندند، چشمان مـردم را جـادو كردنـد و آنهـا را ترسـانيدند و      . بيافكنيد
  )116 ي آيه -اعراف ي سوره( .سحرى بزرگ آوردند

  .اند به اين كه سحر حقيقت دارد ائلها ق اما از بين اهل سنت بعضي
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علمـا و   نـزد بيشـتر  «: گويد شيخ طوسي از بزرگان علماي شيعه، در كتاب خالف مي
توان كسـي را كشـت يـا     حنيفه و مالكي و شافعي، سحر حقيقت دارد و با جادو مي ابي

در مقابـل،  » .مريض كرد يا دستش را فلج نمود يا بين زن و شـوهر تفرقـه انـداخت   
 بنـدي  چشـم  صـرف تخيـل و   حقيقت ندارد بلكه سحر«: گويد استرآبادي مي رابوجعف
حقيقت داشتنِ سحر، ترديد كرده و مـواردي   عالمه حلي در افراد بزرگي مانند. است

 .»اند از سحر را كه در تاريخ ذكر شده نقل كرده

اگـر مسـحور   : اند در توجيه اثر سحر گفته ؛هايي كه معتقدند سحر از خرافات استنآ
شود كـه اثـر سـحر     اند؛ توهم مسحور شدن باعث مي ي او سحر كرده بداند كه درباره

گوينـد سـحر از خرافـات     ا ميهبه طور كلي آن. در او ظاهر شود مثل تلقين به مريض
 اما آنها كـه معتقدنـد  . كنند است و به ماجراي حضرت موسي و ساحران استدالل مي
كنند كه مكرر ديده شده بـر   سحر واقعيت دارد؛ به موارد تجربي در جامعه استناد مي

بر اثر   اثر سحر، محبتي از شخص در دل ديگري ايجاد شده؛ يا زن و شوهري صميمي
  . اند سحر از هم جدا گشته و يا چيزهاي به سرقت رفته پيدا شده
يمـن يـا    چيـزي خـوش   خرافات عبارت است از اعتقادي غيرمعقول به اين كـه 

 80عنـوان مثـال، بـيش از     به  ؛آورد همراه مي  بديمن است و اقبال نيك يا بد به
ها فاقـد   ي سيزدهم ندارند؛ اكثر فرودگاه هاي بلند دنيا طبقه درصد از ساختمان

هـا و   وجـود نـدارد و بيمارسـتان    13هستند؛ در هواپيماها صـندلي   13ورودي 
هـد كـه دنيـا     د ها نشان مي تمام اين. ندارند 13ي  هها نيز اغلب اتاق شمار هتل

برخـي  . آورد گرفتار اين ترس غيرمعقول است كه عدد سـيزده بدشانسـي مـي   
  .ي محلي دارند جنبه ديگر از خرافات بيشتر

استفاده از جـارو  . ها در مورد جارو به انواع و اقسام خرافات معتقدند مثالً، چيني
ندارد زيرا ممكن است تمام بخـت و اقبـالي را    تا سه روز بعد از سال نو شگون

در انگلـيس نعـل اسـب را    ! كه سال نو با خود آورده جمع كند و با خـود ببـرد  
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دانند؛ منتها نبايد آن را وارونه آويزان كرد چون در ايـن صـورت    يمن مي خوش
در روسيه نيز شكسـتن بشـقاب را بـه فـال     ! شود تمام بخت نيك آن خالي مي

همين خاطر هم هست كه در پايان هر دسـتاورد مهـم    و البد به گيرند نيك مي
  !پردازند شكني مي  گروهي، تمام اعضاي گروه به اتفاق به بشقاب

همـين جهـت اكثـر     كننده؛ بـه   خرافه براي بسياري صرفاً فكري است مبهم و ناراحت
. مردم دوست ندارند در روز جمعه سيزدهم مـاه مـورد عمـل جراحـي قـرار گيرنـد      

توانـد مـردم    جوانا مي خطري چون ماري طور كه استعمال مواد مخدرِ كم ت هماندرس
راحتـي   گـرايش بـه خرافـات نيـز بـه      را به استفاده از موادي چون هروئين بكشـاند؛ 

محـض ايـن كـه     به . هاي شيطاني سازد تواند شخص را اسير جادو و جنبل و آيين مي
مـان   توانـد بـر زنـدگي    ارد كه ميبپذيريم چيزي به اسم قدرت بخت و اقبال وجود د

تأثير بگذارد يا در مورد آينده به ما خبر دهد؛ دير يـا زود دچـار ايـن وسوسـه نيـز      
بـدين ترتيـب   . استفاده كنـيم  خواهيم شد كه تا حد امكان از اين قدرت كاذب بيشتر

رفتـه خـود را درگيـر كارهـايي      كساني كه در ابتدا صرفاً اندكي خرافاتي بودند؛ رفتـه 
جـادو و جنبـل بـا     .شود هاي شيطاني مربوط مي طور مستقيم به آيين  سازند كه به مي

ي آن برخورداري از آگاهي يـا قـدرتي پنهـاني     امور ناديدني سر و كار دارد كه الزمه
هـا در ايـن مختصـر    ني آ انواع و اقسـام گونـاگون دارد كـه اشـاره بـه همـه       است و

  ).دگانتماس با مر(گنجد؛ همچون احضار ارواح  نمي

  احضار ارواح
طـرق    ايـن كـار معمـوالً بـه    . كوششي است در جهت ايجاد ارتباط با ارواح مردگـان 

يك شيوه ايـن اسـت كـه حـروف الفبـا را روي يـك ميـز        . گيرد مختلف صورت مي
خواهنـد   گاه از روح شخص مرده مي دهند؛ آن  چينند و در وسط ميز ليواني قرار مي مي

گاه . به آنها بدهد  لف حركت دهد و از اين طريق پياميسمت حروف مخت  ليوان را به

www.takbook.com



 

 

21 

ها با ارواح مردگـان ارتبـاط برقـرار    نوساطت آ  روند تا به نيز افراد نزد جادوگران مي
هاي گوناگون نظير ريختن خون قرباني يا رفتن به رودخانه يا  برخي نيز به شيوه. كنند

  !.!!!كوشند ارواح مردگان را احضار كنند كوهي خاص مي
رسم كه براي بنده اصالً قابل قبول و باور نيسـت كـه آن    در نهايت به اين نتيجه مي

خداي حكيم و بخشنده و قادر، چنين اختياري را به كسي يا كسـاني بدهـد كـه ايـن     
آنچه مـا را  . چنين اعمالي را انجام دهند و بندگان خدا را به تباهي و انحراف بكشانند

است كه متأسفانه تا زماني كـه فرهنـگ مـردم    » ادانين جهل و«از حقيقت دور كرده 
مردم بايد كمـك كننـد تـا آگـاهي،       تمامي .هم باقي خواهد ماند باال نرود همين طور

جاي جهل را در بين مردم بگيرد؛ در آن زمـان اسـت كـه ديگـر بـه خرافـات روي       
مـا  ا. هاي مردم همين خرافات و سـحر و جـادو اسـت    عامل تمام بدبختي. آورند نمي

دانند كه با ايـن اعتقـاد در    مؤمنين هرگز به خرافه اعتقاد نداشته؛ زيرا آنها خوب مي
دارند كه قدرت ديگري نيز در عالم هستي در كـار اسـت كـه همانـا      واقع اذعان مي

. پـس هرگـز چنـين فكـري را قبـول ندارنـد       ؛يا بخت و اقبال اسـت » شانس«قدرت 
كنـد؛   ا خرافات نه تنها ايمان را تضعيف ميام. گري دشمن ايمان است بنابراين خرافه

  .هاي شيطاني نيز سوق دهد سوي جادو و آيين  بلكه ممكن است افراد را به

  ها نقش تبليغات در باور
فهمـيم كـه تبليغـات     اگر تنها نگاهي ساده به نشريات موجود بيندازيم؛ به راحتي مـي 

هـاي ديگـر در    پـاتر  پاتر و يـا هـري   مثالً نقش هري ؛در رشد باورها دارد  نقش مهمي
هـاي   شود؛ روزنامه پاتر چاپ مي اي از كتاب هري دقت كنيد وقتي جلد تازه. زندگي ما

ي آن اختصـاص   مختلف اعم از سياسـي و غيرسياسـي سـتوني را بـه چـاپ ترجمـه      
اي ملّـي   سانهتلويزيون هم به عنوان ر. كنند پاتر منتشر مي ي هري نامه دهند يا ويژه مي

  . كند هاي آن را بالفاصله بعد از چند ماه پخش مي اين جريان را حمايت كرده و فيلم
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رو  در جهان جديد، ما با نوعي جريان تبليغـاتي پيچيـده بـراي باورهـاي مـردم روبـه      
كند و در كوچه و خيابان  ي تلقين و القا مي ها را گرفتار نوعي زنجيره هستيم كه انسان

 .كننـد  شود؛ صحبت مي مردم اكثراً راجع به چيزي كه در مورد آن تبليغ ميبينيد  مي
  . شود براي همين امر است كه روزانه ميلياردها دالر صرف تبليغات مختلف مي

سـازند و ذهـن    ي جالب اين جا است كه متأسفانه تبليغـات باورهـاي مـا را مـي     نكته
گونه تبليغات به نظر بنده  اين از منظور. كشند هاي خود مي ها را به طرف خواسته آدم

در فرد يا افراد   هرموردي است كه بتواند ؛ منظور نيست... تنها روزنامه و تلويزيون و 
  ). هيپنوتيزم (باوري را القا كند   جامعه

اول ايـن كـه   . آيد؛ خوب داليل  آن بسيار است حال چرا اين وضع به وجود مي
ب در خود به وجود بياورد؛ البتـه  خود شخص دوست دارد يك نوع هيجان كاذ

ايـد   مگر نديـده . شود گونه ارضا مي چون اين!!! دليل آن نيز خيلي روشن است
عصـبي   هاي كامپيوتري بخرنـد و  دهند تا بازي افرادي كه مبالغ زيادي پول مي

 ايـن و  چقـدر . ايد ها را ديدهنبارها و بارها آ. هي حرص بخورند و  شوند؛ بترسند
  !  كنگويند ن آن مي

دهند و حرص  روند و باز هم پول مي كنند؟؟؟ نه باز مي آيا آنها بازي را رها مي
ام كه با خـود   ها را ديده اين يعني خودباوري غلط كه متأسفانه خيلي. خورند مي

او در جـواب   ؟روي گيـر مـي   چرا پيش فال: گفتم  كنند مثالً به خانمي چنين مي
كند ولي شما  نده مرا به زندگي اميدوار ميهاي اميدواركن او با حرف: بنده گفت

گوييـد كـه از شـنيدن آنهـا ناراحـت       هايي را به من مـي  به عنوان فاميلم حرف
گويي شـما دوسـت    گير را بهتر از راست هاي آن فال ، دروغ اش واقعيت. شوم مي

  .گويم باور غلط بنده به اين نوع فكر، مي. دارم
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  خودباوري

ها درصدد آن بودنـد كـه از رازهـاي عـالم      نسانواقعيت اين است كه هميشه ا
ها در زندگي خود بهره گيرنـد و  نوجود آگاهي يابند تا بتوانند از تأثير و نقش آ

ها را به اين امر تشـويق كـرده و    قرآن نيز انسان. با ملكوت عالم مأنوس باشند
بصرَ و الْفُؤَاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنْـه  وال تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع و الْ« :فرموده
هرگـز آنچـه را كـه بـدان علـم و      ) اي انسـان (و  ) 36  ي آيه -ي اسراء سوره( »امسئُولً

  .اند اطمينان نداري دنبال مكن كه چشم و گوش و دل همه مسئول
الشَّمس و الْقَمرُ و النُّجـوم   األَرضِ و في  السماوات و منْ أَلَم تَرَ أَنَّ اهللاَ يسجد لَه منْ في «

ما و الْجِبالُ و الشَّجرُ و الدواب و كَثيرٌ منَ النَّاسِ و كَثيرٌ حقَّ علَيه الْعذَاب و منْ يهِنِ اهللاُ فَ
ا يشَاءلُ مكْرِمٍ إِنَّ اهللاَ يفْعنْ مم 18ي  آيه -ي حج سوره( »لَه(.  

هـا و   مشاهده نكردي كه هر كـه در آسـمان  ) اي هوشمند به چشم بصيرت(آيا 
هـا و درختـان و    هر كه در زمـين اسـت و خورشـيد و مـاه و سـتارگان و كـوه      

) اطاعـت او (به سجده خدا ) با كمال شوق(جنبندگان و بسياري از آدميان همه 
عـذاب حـق    مستوجب) در اثر كفر و عصيان(اند و بسياري از مردم هم  مشغول

 شدند؟ و هر كه را خدا خوار و ذليل گرداند ديگر كسي او را عزيـز و گرامـي  
  .اش تعلق گيرد خواهد كرد نتواند كرد كه البته خدا هر چه مشيت كامله 

ه  بِإِ وحىفَي رْسلَ رسوالًحجابٍ أَو ي ىِآأَو من ور ا وحياًوما كاَنَ لبشَرٍ أَن يكلَّمه اهللا إِلَّ« ذْنـ
لع إِنَّه ا يشَاءمى يمكهيچ بشرى را نرسد كه خدا جز به وحى يا از آن سوى پرده،  »ح

. فرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او وحى كند اى مى يا فرشته. با او سخن گويد
  .)51 ي آيه -ي شورا سوره(. او بلندپايه و حكيم است
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» يدقَالم الْلَه و اتاومأالسضِ ير     بِكُـلِّ شـى ه  »ء علـيم  بسطُ الرِّزقَ لمن يشَـاء و يقْـدر إِنـَّ
دهـد   در روزى هر كه بخواهد گشايش مى. ها و زمين از آن او است كليدهاى آسمان

  )12ي  آيه -ي شورا  سوره ( .گيرد و او به هر چيزى دانا است يا تنگ مى
كند و همه چيـز در   گويد همه كار مي اين چه خدايي است كه مي گويند كه برخي مي

دانـد او را   كند و چون آن بشـر نمـي   دست او است و باز اين بشر مفلوك را خلق مي
  .دهد كند و مورد عذاب خود قرار مي محاكمه مي

ها را در حـد و   ي چيز خوب جواب خيلي روشن است؛ اول اين كه آن خداي دانا همه
ما به طور نشانه و شهود آورده و از طرفي هم پيـامبراني از خـود شـما،    ش) بشر(فهم 
تان به عنوان راهنما فرسـتاده و از طرفـي كتـاب راهنمـا نيـز فرسـتاده تـا اگـر          براي

  . ها استفاده كنيد دسترسي به آنها نداشتيد از آن كتاب
حفظ آن الزم آنچه را كه شما براي دانستن و دريافت و   تر اين كه تمامي ز همه مهما

 چنـين  و هم) هايي كه در باال ذكر كردم منظور همان (داريد را در بدن شما قرار داده 
 دانيـد از  تان خلق كرده تا هـر چـه را نمـي    موجودات فراوان و طبيعتي بزرگ را براي

طلبـيم و گلـه و شـكايت     كنيم و او را به مبارزه مي ولي باز ما غفلت مي. آنها بياموزيد
دانـد كـه مـا     اما او به درستي مـي . دانيم خود كيستيم و او كيست ون نميچ. كنيم مي

تـوان و اقتـدار     ي خلقت را با تمامي او خدايي است كه برنامه. كيستيم و خود چيست
دانيد مگر در  ي موجودات چيز زيادي از آن نمي خود ساخته؛ خلق كرده و شما و بقيه

  .كنيد به سوي او مي ي فهم و تالشي كه براي رسيدن حد و اندازه
و برخـى از مـردم    »علْمٍ و يتَّبِع كُـلَّ شَـيطانٍ مرِيـد    رِبِغَي و منَ النَّاسِ من يجادلُ فىِ اهللاِ«
كننـد و از هـر شـيطان سركشـى پيـروى       ي خدا بدون هيچ علمى مجادله مـى  باره در
  )3ي  آيه -ي حج سوره ( .نمايند مى
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ما آنچه را كه در زمـين   »وهم أَيهم أَحسنُ عمالًاالرضِ زِينَةً لَها لنَبلُ إِنَّا جعلْنَا ما علَى«
گر است زينت و آرايش ملك زمين قرار داديم تا مـردم را امتحـان كنـيم كـه      جلوه

  )7ي  آيه -ي كهف سوره( .شان نيكوتر خواهد بود كدام يك عمل
خـرَةَ إِنَّ اهللا علَـى كُـلِّ    نْشئُ النَّشْأَةَ اآلبدأَ الْخَلْقَ ثُم اهللا ي رضِ فَانْظُرُوا كَيفاأل قُلْ سيرُوا في«

تـا از  (بگو كه در زمين سير كنيد و ببينيد كه خدا چگونه خلق را ايجاد كرده  شَيء قَديرٌ
سپس خدا نشأت آخـرت  ) ي اسرار خلقت نخست بر شما به خوبي روشن شود مشاهده

  ) 20ي  آيه - ي عنكبوت سوره( .همانا خدا بر هر چيز توانا استرا ايجاد خواهد كرد؛ 

انسان با شوق و رغبتـي كـه    »اعجولً بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَيرِ و كَانَ الْانسانُ و يدع الْانسانُ«
با همان شوق و رغبت شر و زيـان  ) چه بسا به ناداني(جويد  خير و منفعت خود را مي

  )11ي  آيه -ي اسراء سوره( .كار است صبر و شتاب انسان بسيار بيطلبد و  خود را مي
»صنْ أَبفَم كُمبن رائرُ مصكُم باءج قَدفَع ىمنْ عم و هنَفْسلَيكُم بِرَ فَلا أَنَا عم ا ولَيهح يظ فـ« 

هـر كـه از روى بصـيرت    . هـاى روشـن آمـد    از سوى پروردگارتان براى شما نشـانه 
نگرد به سود او است و هر كه چشم بصيرت برهم نهد بـه زيـان او اسـت و مـن      مى

  )104ي  آيه -ي انعام سوره ( .ي شما نيستم نگهدارنده
»لىلَ  ب و هبر ندع رُهأَج نٌ فَلَهسمح وه هللا و ههجو لَمنْ أَسلَم و لَيهِمع فزَنُونَاخَويح ماه« 

كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد؛ پس مـزد  آرى، هر كس 
ي  سـوره ( .وى پيش پروردگار او است و بيمى بر آنان نيست و غمگـين نخواهنـد شـد   

  )112ي  آيه  -بقره

و عالوه بر اين خداوند مهربان تالش كـرده كـه در كتـاب خـود قـرآن، مومنـان را       
تـرين اسـرار و سـنن     ترين و دقيـق  ند تا عميقتشويق به تدبر در آيات كتاب خود ك
تا بلكه عطش رازآمـوزي انسـان را   . ها قرار دهد واقعي عالم وجود را در اختيار انسان

  .به صورتي صحيح سيراب كند
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  وجـينْ الثَّمرَات جعلَ فيها ز  لِّهاراً و من كُاَن و   رض و جعلَ فيها رواسىِو هو الَّذى مد األ«
او است كه زمين را بگسترد و  »يغْشِى الَّيلَ النهار إِنَّ فىِ ذَلك لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ  اثْنَينْ

جفت پديد آورد و شـب را در روز   ها و رودها قرار داد و از هر ميوه جفت در آن كوه
  )3ي  آيه -ي رعد سوره( .انديشند ها است براى مردمى كه مى ها عبرت در اين. پوشاند مى

ـ « رَمكُم يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثَى و جعلْنَاكُم شُعوبا و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَكْ
زنـي  ي شما را نخسـت از مـرد و    اي مردم، ما همه »عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ

هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكـديگر را بشناسـيد؛    گاه شعبه آفريديم و آن
باافتخارترين شما نزد خدا باتقواترين شمايند؛ همانا خدا كـامالً دانـا و    و بزرگوار همانا

  )13ي  آيه -ي حجرات سوره( .آگاه است

»يلنَ الظُّلُ اهللاُ وم مهنُوا يخْرِجينَ آمالَّذ    اغُوت مات إِلَى النُّورِ و الَّذينَ كَفَـرُوا أَوليـاؤُهم الطـَّ
خـدا يـار اهـل     »يخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ

كـه   هاي جهل بيرون آرد و به عالم نور برد و آنـان  ايمان است كه آنان را از تاريكي
راه كفر گزيدند يار ايشان شياطين و ديوهـايي هسـتند كـه آنهـا را از عـالم نـور بـه        

 .اند و در آن هميشه خواهنـد بـود   هاي گمراهي درافكنند؛ اين گروه اهل دوزخ تاريكي
 .)257ي  آيه -ي بقره سوره(

  شك و ترديد

دي كـه بـه   ايمـان و اعتقـا    ش آمده باشد كه با تمـامي يشايد تا بحال براي شما هم پ
گيرد به طوري كه به همه چيـز و   ناگهان شك تمام وجودتان را فرامي ؛خداوند داريد

ها به همه چيـز   چرا گاهي ما انسان). ذات پاك الهي( كنيد حتي به همه كس شك مي
مان شـك   دانيم، خدا هست ولي در برخي مواقع براي ما به درستي مي ؟كنيم شك مي
دانيم خدايي هست، ولي باز  ايي وجود دارد، با اين كه ميآيد كه آيا واقعاً خد پيش مي
  :خواهم علت آن را برايتان شرح دهم مي. كنيم شك مي
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 اى است كـه بـراي هـر     شك و ترديد مسأله«الزم است اين نكته را يادآور شويم كه 
بنـابراين  . »اى براى رشد و كمال فكرى است  آيد، چرا كه شك، مقدمه مي كسي پيش

 اى است كـه موجـب تـالش فكـرى     شك و ترديد انگيزه. آن نبايد نگران بوداز بروز 
  . دهد  شود و آدمى را از نقاط تاريك، به وادى نور و روشنايى سوق مى مى

كارهاى مناسب جهت حـل   جوى راه و پس بايد از اين انگيزه استقبال كرد و در جست
رسيدن به حقيقت تـالش   البته اگر آدمى تسليم ترديدها بشود و براى. مشكالت بود

بنابراين . بديهى است كه در گرداب اوهام و ترديدهاى خويش غرق خواهد شد ؛نكند
نگران نباشـيد و   ؛ستا اى متناسب با احواالت شما  از بروز اين حالت كه تقريباً مسأله

دانيـد    مـى . شده به رفع ترديدها و كشف حقيقت بپردازيد اى منظم و حساب با برنامه
  : به قول مولوى. گيرد طلب است و تا آن را نيابد، آرام نمى ت آدمى حقيقتكه فطر
ــز ــتان كـ ــا نيسـ ــرا تـ ــده مـ ــد ببريـ  انـ

  

ــرم از ــرد نفيــ ــده زن و مــ ــد ناليــ  انــ
  

ــينه ــواهم س ــرحه خ ــرحه ش ــراق از ش  ف
  

 اشـــــتياق درد شـــــرح بگـــــويم تـــــا
  

 خــويش اصــل از مانــد دور كــو كســى هــر
  

ــاز ــد بـ ــار جويـ ــل روزگـ ــويش وصـ  خـ
  

اى از زالل حقيقـت    گيرد كه جرعـه   واقعيت اين است كه آدمى آن روز آرام مىآري 
حال چگونه بايد حركت كـرد تـا   . بچشد و حالوت آن را در دل خويش احساس كند

بزرگـان بـراى    ي به گفته. اين ترديدها برطرف شده و جاى خود را به اطمينان بدهد
برخـي از مـوارد ذهـن انسـان      در .كشف حقيقت و وصول به آن، دو كار الزم اسـت 

ارتباط ميان موضوع و محمول يك قضيه مردد و براي اثبات آن وارد عمـل   ي درباره
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و براي يافتن واقعيت ايـن شـك طبيعـي بـوده و موجـب        براي مسير علمي. شود مي
شـود   به همين خاطر است كه گفته مـي . آميز است برطرف شدن احتماالت اضطراب

چنين شكي كه انسان را بـه  . آن سوي پل شك و ترديد استي اصيل و مفيد، ها يقين
  مان چيست؟ پس معيار حقيقت براي. يقين ميرساند، مطلوب است

بحـث از معيـار    ؛يكي از مسائلي كه در شناخت و ارزيابي باورها بسـيار اهميـت دارد  
ا مـان ر  ، اعتقادات و باورها و اعمـال  ها توان سخن مي حقيقت است اينكه با چه معياري

اين بحـث از آن جهـت   . بسنجيم و بگوييم اين فعل يا سخن درست است يا نادرست
براي ما مهم است كه در مسير ارزيابي هستيم و در ارزيابي براي رسيدن به حقيقـت  

بنـابر همـين   . تـوان بـه ارزيـابي بـاوري نشسـت      نمي بايد معيار داشت و بدون معيار
  :نظريه وجود دارد 3سط انسان موضوع پيرامون وجود حقيقت و فهم حقيقت تو

ــايق را تمــام و انســان مــي -1 ــد حق ــد از كمــال درك كنــد و بشــر مــي  توان  توان
  .هاي وجودي خود فراتر رود و به شناخت هستي برسد محدوديت

هاي خود در بخش ادراك و حواس هيچ وقـت   انسان به دليل وجود محدوديت -2
 كند و در مورد همه چيز بايد كمي تواند حقيقت را آنطور كه بايد و شايد درك نمي

محتاط سخن گفت اين نظريه در غرب و پـس از كانـت شـروع شـد كـه بـين دو        
بود آن چيزي اسـت كـه حقيقتـاً در بيـرون و      .»نمود«و » بود«مطلب تفكيك نمود 

حقيقـت اشـياء در   ( عالم خارج وجود دارد و نمود آن چيزي است كه ما از آن بود
شايد اين فهم و برداشـت مـا از آن بـود و شـيء بيرونـي      . كنيم برداشت مي) خارج

بنـابراين ادراكـات انسـان در مـورد حقيقـت      . اساساً متفاوت بـا حقيقـت آن باشـد   
  .خطاپذير است آنهم در سطح بسيار باال

بينـيم شـبيه يـك خـواب      اساساً حقيقتي وجود ندارد و دنيا و جهان و هر آنچه مـي  - 3
  .است
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  اعتقاد و ايمان باطني
مسائل مختلف از جمله اعتقادات و باورهاى دينى خود  ي ها درباره آدم معموالً بيشتر

قابـل قبـولى    ي شوند و درصدد پيدا كردن داليل منطقـى و پشـتوانه   دچار ترديد مى
خواهند نظام فكرى و اعتقادى خود را تجديـد بنـا كننـد و     آنان مى. براى آنها هستند

شان بـر   كنند باورهاى دينى ز آنجا كه گاه گمان مىا. به آن استحكام بيشتري ببخشند
كوشند با تحقيـق و موشـكافى    گيرند و مى تصميم به اصالح آن مى ؛تقليد مبتنى است

آنها به ثبات فكرى دست يابند؛ چنين ترديـدهايى كـه فـرد را بـه تحقيـق       ي درباره
ولـى بـه   . اسـت  رساند، خوب و پسنديده يقين و علم مى ي دارد و او را به مرحله وامى

شرط آن كه همزمان با پديد آمدن آن، شخص به دنبـال پاسـخ باشـد و در ترديـد     
 ؛نيست؛ اما اگـر آغـاز حركـت باشـد      زيرا شك توقفگاه خوبى براي آدمي ؛باقى نماند

بكوشيد بـا  . نگران نباشيد ؛اگر ترديدهاى شما از اين قبيل است. نيكو و شايسته است
اعتقادى و فكرى خـود را تقويـت    ي كارشناسان، جنبه ان ومطالعه و پرسيدن از استاد

و پايبنـدى  ) مثـل نمـاز و عبـادات ديگـر    ( با عمل كردن به دستورهاى دينى و كنيد
  .به آنها، ايمان خود را مستحكم سازيد بيشتر

اي بسيار مهم است كه شما بايد چيزي را قبول كنيـد كـه آن را بـه     لهأاين مس
رسيده  باشيد وگرنه خيلي زود آن را رهـا كـرده    خوبي درك كرده و به يقين

گونـه اسـت؛ يعنـى     اگر ترديدهاى شـما وسـواس   .بنديد به چيز ديگري دل مي
كند كه قادر به قطـع   تان خطور مى بدون اختيار و به طور مكرر مطالبى به ذهن
بايـد   ؛دارد چيزهـاى ديگـر بـازمى    ي آن نيستيد و شما را از فكر كردن درباره

اين اختالل . ين طرز تفكر نوعي اختالل است كه بايد آن را درمان كنيدبدانيد ا
اين شك ناشي از ناتواني ذهن از رويارويي . نام دارد» وسواس فكرى«اصطالحاً 

در واقع مالك ايـن   .در باب واقعيات است. . .  با ادعاها، داليل، تجزيه، تحليل و
نماهـا   هـا، از خيـاالت و حقيقـت   بيماري وحشت ذهن، از بررسي واقعيات و تفكيك آن

مختصات شك، بيمـاري جسـتجوي آسـايش فكـري در      ترين يكي از اساسي. باشد مي
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اين شك در واقع ضد معرفت و ناپسند است و بايـد  . ي مغزي استها فرار از فعاليت
  .آن را درمان كرد

گاهي نيز يك نوع بيماري فكري است كه انسان در هر چيزي دچـار شـك و ترديـد    
سـؤاالت گونـاگون   . كنـد  شك مي ؛يا ناخواسته حتي به چيزهايي كه اعتقاد دارد  شده

ها عالئم نوعي بيماري  اين ؛شود شيطاني در ذهن وارد مي ناخواسته و به صورت تلقين
،  در ذهن مبتاليان بـه ايـن اخـتالل   . گويند آن بيماري وسواس فكري مي  است كه به

پايان پيوسـته   اى بى آيد و در چرخه ه وجود مىآور يا وحشتناك ب افكارى بيهوده، شرم
  . شود تكرار مى

نيازمند  ؛باورهاى دينى از نوع وسواس فكرى است ي اگر ترديدهاى شما درباره
اى حضورى با يكـى   مشاوره شود با گيرى و تالش بيشتري است و توصيه مى پى

  .بپردازيدبه حل آن ) شناسان بالينى روان( اين زمينه از كارشناسان در
گونه توجـه   در ابتدا الزم است به آثار و پيامدهاى سوء اين نوع افكار و تفكرات وسواس

 .كارهاى ارائه شده در جهت رهايى از آن گام برداريد فرماييد و سپس با انجام راه

  :بخشى از پيامدهاى سوء وسواس فكرى عبارت است از
  اتالف عمر -1
   حواس حواس پرتى و ناتوانى در تمركز -2
  بازماندن از كارهاى اصلى مانند تحصيل علم و مطالعه -3
  سست شدن باورهاى دينى -4

النفس بـراي نشـان دادن اوج قـدرت     البته در برخي از موارد نيز برخي افراد ضعيف
ايم كـه   از مراحل درك و شناخت رسيده  شوند كه ما به مقامي عي ميفكري خود مد

 اصـل واقعيـت   اين در نهايت منجر به انكـار . بينيم نمي جز شك و ترديد راه ديگري
شود كه اين موضـوع خـود    فرد مبتال مجبور به انكار هر واقعيت و باوري مي ؛شود مي
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در اين بـين  . قابل رفع است  و بحث علمي  است كه با تأمل علمي  نوعي بيماري علمي
بـه شـك    بلكـه  ؛ت قرار گرفته شك منطقي نيسـت آن شكي كه در قرآن مورد مذم

  . اي اشاره دارد بيماري و شك حرفه
همين اساس، شك در باورها و اعتقادات مانند شك در اصل وجود خداوند اگـر از   بر

 ي آن مشخص است و بايد ريشـه  ي اي باشد كه علت و ريشه نوع بيماري و يا حرفه
انسان به ويژه در اوايل جـواني  . اما گاهي شك كردن منطقي است. آن را درمان كرد

  .كند در مورد پذيرش وجود خداوند واقعاً گاهي شك مي
اگـر نسـبت بـه     ؛گاه خوبي نيسـت  ولي توقف ؛در اين موارد شك گذرگاه خوبي است

يقـت را  امري شك كرد و پيرامون آن تحقيق و مطالعه و سـؤال و تفكـر كـرد تـا حق    
 ي رشد خواهد كرد و معرفت و ايمان او مستحكم خواهد شد ولـي اگـر دربـاره    ؛بيابد

شود و ايمانش را بـه   اعتماد مي آن به تحقيق نپرداخت به مرور زمان نسبت به آن بي
  . گردد دهد و دچار بحران روحي و گاهي انحراف مي آن از دست مي

ند كـامالً از سـر شـناخت و معرفـت     باور وجود خداو ايمان برخي از مردم عادي در
برخي هنوز خودشـان بـا تفكـر و     ؛بلكه برخي از آنها ايمان شان تقليدي است ؛نيست

وقتـي در  . انـد  ثير اطرافيان به اين باور رسيدهأاند و فقط تحت ت استدالل خدا را نيافته
دچـار   ؛گيرنـد  كننـد و جـواب نمـي    يك مشكل و گرفتاري از خداوند چيزي طلب مي

چنين شكي ناشي از عدم شناخت واقعـي خداونـد   . شوند كه البته اشاره شد يد ميترد
اعطـاي هـر حـاجتي بـه      داند كه خداوند قادر و حكيم بر زيرا مؤمن حقيقي مي ؛است

. رشد و كمال انسان باشد كند بخشش او در مسير انسان است اما حكمت او اقتضا مي
رسـد و   تي بكند  وگرنه به مقصودش نميخود نيز حرك گاهي انسان بايد عالوه بر دعا

با چنـين   …به صالح او نيست و  ؛كند يا در دعا اصرار كند و يا اصالً آنچه طلب مي
  .شناختي دچار ترديد نخواهد شد
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بارها پيش آمده است چيزي را از تـه دل و بـا    ؛شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد
ـ   د از خداوند خواستهوجي و همه ي بـه هـر دليلـي آن چيـز را بـه دسـت       ايم امـا وقت

ايم كه خدايا شكرت كه فالن خواسته را به من ندادي  ايم به اين نتيجه رسيده نياورده
آيـا واقعـاً چنـين     .صـالح مـا نبـوده    خواستيم اصالً ايم چيزي كه مي و يا متقاعد شده

را اي  چـرا عـده  ! بخشـد؟  يعني واقعاً اگر چيزي خوب نباشد هستي به ما نمي! است؟
اصـالً  ! انـد و پشـيمان هسـتند؟    بينيم كه چيزي كه خوب نبوده را به دست آورده مي

  !مگر معيار خوب و بد از ديدگاه هستي و ما يكسان است؟
زيرا فقط يك حقيقت در اين ؛ ها منفي است اين سؤال ي جواب همه !خير دوست محترم
كنيم بسيار سخاوتمند اسـت   ميباور كنيد جهاني كه ما در آن زندگي  .امر موجود است

مطلب مهم اين است كه، هيچ چيز در جهـان  . بخشد و هر آنچه را كه بخواهيم به ما مي
وقتـي مـا نتـوانيم    ؛ كند خوب مطلق نيست و همه چيز در خود خوبي و بدي را حمل مي

به هر دليلي آنچه به ما اعطا شده را دريابيم خداونـد هسـتي را در جهتـي بـه حركـت      
. ازد كه ما بتوانيم عيوب آن چيز را ببينيم و دلمان از خواستن آن چيز خالي شـود اند مي

  …بخشد  در واقع خداوند با اين كار به ما قدرت فراموش كردن و ادامه دادن مي
گوييـد عمـل    فهميـد و مـي   حرف بزنيد و بيشتر به آنچه مي تر سعي كنيد در دنيا كم

 ؛اينقدر ديگـران را قضـاوت نكنيـد    ؛باطل شود امور به نگذاريد مغز شما آلوده !كنيد
. تالش كنيد تا بالشك به خدا اطمينان داشته و در هر حال راضي به رضاي او باشـيد 

بـراي ايشـان هـيچ فـرق      ؛داننـد  هاي عارف همه چيز را از طرف خداونـد مـي   انسان
سـت  ا ر شده است خوب است يا بد، زيرا خوب و بد ذهـن مـا  كند كه آنچه مقد نمي
  .درگير آن شده نه واقعيت كه

، مرگ،  پولي ، بي مريضي. بينند ست و آنها همه را به ديد الهي ميا همه چيز براي خدا
چرا ما به خدا . السالطين اي است از سلطان ها براي آنها نشانه ، حتي شادي غصه غم و

او دوسـت   ي هدانيم كسـي مـا را بـه انـداز     كه مي كنيم در صورتي نمي اعتماد و اتكاء
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دار،  همـت عـالي  . توكل بر غير او خسران دنيا و عقبي است ؛ندارد و به فكر ما نيست
تالش كن و همه چيز را بـه   ؛اين قدر دور خودت نگرد !به چيزهاي كوچك قانع نشو

ترس از خداونـد  . همت باشد انسان بزرگ بايد عالي !خداوند رحمان بسپار و جلو برو
 ؛ي اول سخت به نظر آيـد  اطاعت ممكن است در وهله؛ ستا ارتباط مستقيم با او در

   .اطاعت است از تر سخت آمدهاي نافرماني هميشه بسيار اما پي
ست كه مـا را  ا بريم و همين لطف و رحمت او ما در همه حال از الطاف الهي بهره مي

 ي خـدا بـر   هرچـه بيشـتر دربـاره   . سازد تا از صميم قلب او را اطاعت نمائيم قادر مي
تري از وجـود نامتنـاهي او را    بخش عظيم ؛اساس كالم وحي او مطالعه و بررسي كنيم

 تـر  حكمت و وفاداري و محبـت او عميـق   هرچه درك ما از عدالت،. خواهيم شناخت
آشكار   خداوند در زندگي ما هنگامي ترس از. تر خواهد نمود اطاعت از او آسان باشد،
عبادت در زيـادي  . درنگ از او داشته باشيم شود كه اطاعتي محض، شادمانه و بي مي

امـام حسـن   «. ستا عبادت، انديشيدن در كار خدا) حقيقت( بلكه ؛نماز و روزه نيست
  . ترين شرط عبادت استمرار و تداوم بر بندگي حق است مهم: فرمودند» )ع(عسگري 

خورد  ميهاي آن را  ريشه، تنه و ساقه. افتد تنومند درختي بزرگ مي ي موريانه در تنه
هـا و   در جنگـل  .افتـد  اين درخت بـزرگ از رشـد و ثمـره دادن مـي     ؛كند و پوك مي

گاهي  درختان سرسبز و سر به فلك كشيده ي رويد و در بين همه ي زيبا راه ميها باغ
هـا ديـده   نآ زندگي در اثرحيات و اند و اند و مرده بينيد كه خشك شده درختاني را مي

اي  مـا را مـرده   روح و روان مـا چنـين اثـري دارد    شـك و ترديـد نيـز در    ؛شود نمي
  . گيرد رشد و تكامل ما را از ما مي ؛كند حركت مي بي

هركدام از انواع موجودات براي خود هدف و غايتي از كمال دارند كه از بدو پيدايش 
كنند و با حركـت وجودشـان آن كمـال را جسـتجو      به سوي آن حد از كمال سير مي

حركاتشان طوري است كه با آن كمال متناسب است و تـا خـود    ي لذا، همه. كنند مي
مگر آنكه مانعي بر سر راهشان بيابند و او را از . گيرند را به آن حد نرسانند آرام نمي

مـثالً درخـت بـه خـاطر     . سر باز بدارند و قبل از رسيدن به هدف او را از بين ببرند
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 شك و ترديد عامل مهمي. ايستد يمشود از رشد و نمو  هايي كه به آن حمله مي آفت
  .در محروميت انسان از رسيدن به هدف است 

در اصطالح قرآنـي آن  . باشد شك به معناي دودل بودن در كاري و به معناي توقف مي
شـك  . است كه شخص به هيچ يك از دو طرف قضيه يقين نكنـد و تـرجيح هـم ندهـد    

تنها راه به دسـت  . باشد قلب مي شبهه در ءي جهل است و آن القانوع ؛آورد اضطراب مي
عبادت اثـر عميقـي در تقويـت روح و ايمـان و      .ستا آوردن يقين عبادت و بندگي خدا

  .شود هاي عبادت به آن منتهي مي دارد و يقين دريايي است كه رودخانه  آدمي ي اراده
ترين اشتباه ما آن است كـه   بزرگ. دشمن انسان است ترين جهل و ناآگاهي بزرگ

مان مسلمان بودند ما نيز  چون پدران و مادران؛ ايم يق شناسنامه مسلمان شدهاز طر
ابهامـات آن را در   مسلمانيم و هيچ وقت در پي آن نبوديم كه دين را بشناسـيم و 

اند نمـاز بخوانيـد و روزه بگيريـد مـا هـم       ذهن خود برطرف كنيم چون به ما گفته
  .كنيم پيروي مي

ه آباء و إِذَا قيلَ لَهم اتَّ« لَيـنَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُواْ ب ا أَنزَلَ اللّهوا مـ بِع اؤُهم     ا أَون كَـانَ آبـ لَـو
چون به آنان گفته شود از آنچـه خـدا نـازل كـرده اسـت       »الَيهتَدونَ يعقلُونَ شَيئًا والَ

ايـم پيـروي    آن يافتـه گويند نه بلكه از چيزي كه پدران خـود را بـر    پيروي كنيد مي
. انـد  رفته كرده و به راه صواب نمي كنيم آيا هر چند پدرانشان چيزي را درك نمي مي

  )170 ي آيه -بقره ي سوره(
ي  تاريك و هواي ابري و مـه گرفتـه   ي دانيم براي همين در جاده ولي علت آن را نمي
ـ    كنـيم و  نتيجه صددرصد تصادف مي در دين رانندگي كرده و ه مقصـد  گـاهي هـم ب

بـاد بـدهيم؛ بـا     ايمانمان را هـم بـر   بين راه خيلي راحت شايد دين و در رسيم و نمي
 خداونـد در . دهـيم  همه چيز را از دست مـي  اي در دين، اندك سختي يا اندك شبهه

يقين به معناي باور چيزي . كند قرآن تنها راه درمان شك و ترديد را يقين معرفي مي
اگر  ضعف نباشد باشد به طوري كه قابل زوال و مي رآشكا واضح و است كه معلوم و

يقـين بـه انسـان آرامـش خاصـي      ؛ آورد توقف مـي  اضطراب، دلهره و ترديد و شك؛
  .رساند دهد و او را تا سرمنزل مقصود مي مي
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» بر يمرَاهإِذْ قَالَ إِبيِوتُح في كَينَّ قَلْبِي أَرِنئطْمن لِّيلَكلَي ون قَالَ بتُؤْم لَمتَي قَالَ أَووالْم«  
پروردگارا، به مـن نشـان ده؛ چگونـه مردگـان را     : (آنگاه كه ابراهيم گفت) ياد كن(و 

.) چرا، ولي تا دلم آرامش يابـد : (گفت) اي؟ نياورده ايمان مگر: (فرمود) كني؟ زنده مي
  )260ي  آيه -بقره ي سوره(

خواهد تا چگـونگي زنـده شـدن مردگـان را بـه او       از خداوند مي )ع(حضرت ابراهيم 
زيـرا   ؛كند ش درخواست ميا نشان دهد و اين حاجت را براي آرامش و اطمينان قلب

، كشـف و   بنابراين تنها راه به دست آوردن آگاهي و بينش. عبادت است ي يقين ميوه
  . ستا و بندگي خدا عبادت نهايت يقين كردن در شهود و در

تـو فـرا   ) مرگ(و پروردگارت را عبادت كن تا يقين  »واعبد ربك حتَّي يأْتيك الْيقينُ«
  )99 ي آيه -حجر ي سوره( .رسد

عدم بـه آغـاز    ي از نقطه. انسان موجودي است كه باالترين استعداد و تكامل را دارد
. و عبادت مكتب عـالي تربيـت اسـت   رود  نهايت پيش مي حركت كرده و به سوي بي

گردوغبار گنـاه و غفلـت    ؛سازد نهايت مي انديشه، انسان را بيدار و فكر او را متوجه بي
روح  ؛دهـد  صفات عالي انساني را در وجود او پـرورش مـي  . شويد را از دل و جان مي

  . بخشد ايمان را تقويت و آگاهي و مسئوليت به انسان مي
 بمانـد  انكـار  در ندانسـت  كار اين كه وآن  بمانـد  يـار  حـرم  در دل محرَمِ شد كه هر
ــدم عشــق ســخن صــداي از ــاري  خوشــتر ندي ــه يادگ ــن در ك ــد اي ــد دوار گنب  بمان

  :سه مرتبه است  يقين را
، يعنـي   »اليقـين  علـم «خوانند يعني درسـتي يقـين و ديگـري را      »اليقين حق«يكي را 

  .ذات يقين و حقيقت يقين يعني» اليقين عين«سوم  دانستن يقين و
  .آخرت كرده باشند به جانبكه از دنيا روي  استمؤمناني  ي  درجه: اليقين حق
  .مؤمناني باشد كه به كمال آخرت رسيده باشند ي درجه: اليقين علم
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آنها كه از آخرت بگذرنـد  . مؤمناني باشد كه از آخرت بگذرند ي درجه: اليقين عين
  .اند كه دنيا و آخرت بر اهل خدا حرام است اهل وحدت باشند؛ چه فرموده

وحدت، بعد از آن تواند رسيدن كـه هسـتي و نيسـتي بـه خـود       ي و انسان به درجه
دربازد و نظرش از اين دو مرتبه بگذرد و تا مادام كه ميان هسـتي و نيسـتي متـردد    

 ؛اگر هسـتي مجـازي و نيسـتي حقيقـي خواهـد     . يا انسان دنيا بود يا آدم آخرت ؛بود
نسان دنيا است و آخرت بر او حرام است و اگـر هسـتي حقيقـي و نيسـتي مجـازي      ا

  .آدم آخرت است و دنيا بر او حرام است ؛خواهد
خودي خود و نـه   و اگر نه هستي خواهد و نه نيستي خود، بلكه نه خود خواهد و نه بي

خدا باشد و دنيا و آخرت هر دو بـر وي   ي اين هر دو داند و نه اين هر دو بيند؛ بنده
از كمـال آن درجـه بيفتـد و     ؛يعني اگر به دنيا يا بـه آخـرت نظـر كنـد     ؛حرام باشد

كمال خـود   ؛ثواب و سعادت بايد ،بهشت ،معكوس شود؛ چه مادام كه آدم را آخرت
خواسته باشد و كمال خود به سوي خود خواسته باشد پس خود را خواسته باشـد نـه   

  .نه انسان وحدت ؛و چون چنين بود؛ انسان كثرت بودخدا را 
 وطـن  را غريبي يا بخشد وصل را عاشقي  شـبي  يـك  گـردان  گردون تا كه بايد روزها
 سـخن  شـيرين  شاعري يا شود دانا عالمي   طبـع  روي از كـودكي  يـك  تا كه بايد سالها
 زمـن  فخر مرتضي يا اصفهان در مجلسي  شـود  پيـدا  حـق  لطـف  از تـا  كـه  بايد قرنها
 قـرن  يا خيزد فارس از اي بنده سلمان چو يا  اويـس  چـون  صـاحبقراني  تـا  كـه  بايد قرنها
 شكن درهم بود بت آن خدا جز بيني چه هر  نشان جان بر بود دين آن هوا جز بيني چه هر
 اهرمن شد برون آنگه دين تو بر آيد در چون  درآيد بر تو دين آنگه از تو حرص رفت برون چون
 خويشـتن  هـواي  يا بايد دوست رضاي يا  راسـت  رفـت  نتـوان  توحيـد  در قبلـه  دو با

 پيرهن با كس هيچ نخسبد گلرخ چنين با  آرزو بـا  دل هـيچ  نپويـد  حضـرت  آن سوي
»سنايي حكيم«  
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 ؛مـان را تقويـت كنـيم    بايست عنصر معرفت در ايمان پس براي اينكه شك نكنيم مي
هائي را كـه مربـوط    و شبه شك ؛قوي براي اثبات مطلب داشته باشيم ي اول بايد ادلّه
هـاي   ها گرفتـه شـود البتـه وسوسـه     رفع كنيم تا قدري جلوي وسوسه ؛به آن هستند

تا برهان هم كه اقامه كنيـد بـاز منتظـر     صد ؛دارد شيطاني با اين چيزها دست برنمي
او دسـت  . تان القاء كنـد  اي به ذهن شبهه ؛فرصت است كه جايي شما را غافلگير كند

  . دارد ولي به هر حال، ما هم بايد تالش خودمان را بكنيم برنمي
تـر و گويـاتر بـراي     تـر و روشـن   اول تالش كنيم براهين و داليل محكـم  ي درجه در

دوم اينكه سـعي كنـيم چيزهـائي را كـه دانسـتيم در       ؛مان اقامه كنيم متعلّقات ايمان
وقتـي   ؛وقتي غافل شديم. شه به آنها توجه داشته باشيمهمي ؛مان زنده نگه داريم ذهن

گيـرد و آدم   جاي آن را مي ؛آيد توجه به چيزهايي ديگر مي ؛توجه به اينها ملكه نشد
  :آيند كند اما با اين تكرارها به صورت ملكه درمي را غافل مي

»ق ذكُرونَ اللّهالَّذينَ ياًيام وداًو قُع و نُلَعوبِهِي جهمه حال، بايد به يـاد خـدا بـود؛     در »م
هر طور هست، حتي اگر مـثالً   )191آل عمران آيه  ي سوره( ايستاده يا نشسته يا خوابيده،

كند به آنكه آن معرفـت در ذهـن انسـان     اين كمك مي. كند كسي در فضا پرواز مي
  .هميشه زنده باشد، ملكه شود تا خدا را فراموش نكند

مـان   روحي و رواني براي پذيرش اين حقيقت در ما پيـدا شـود؛ يعنـي دل    ي بايد زمينه
مگر دل ما چه اشكالي دارد؟ . بخواهد اين حقيقت را بپذيريم و به لوازم آن ملتزم شويم

هـا   خواسـته  .هاي ديگري داريم پذيريم؟ چون خواسته نمي ؛چرا وقتي حقيقتي را فهميديم
گذارنـد دل مـا تسـليم     نمي ؛ستگي زياد داشته باشيمب اگر به آنها دل. هم تزاحم دارند با

  .رود ها نمي اما دل ما زير بار آندانيم درست هستند  حقيقت شود؛ با اينكه مي
»دحج ووا بِها و تَاسيقَنَتْها اَنفُسهماًلْظُ م لُ وع14 ي آيه -نمل ي سوره( ».او(  

هـاي مـزاحم را در قلـب     خواسـته : كنـيم پس تالش ديگري بايد بكنيم تا دل را رام 
رنگ كنيم، بلكه به كلي  آنها كه با اين اعتقاد سازگار نيستند نه تنها كم ؛تضعيف كنيم
  .ازبين ببريم
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بـه   ؛دلش نخواهد ايمانش قوي شـود  ؛ستا كه معتقد به خدا  مگر ممكن است آدمي
ربه حاصـل شـود   ام، شايد براي شما هم اين تج خدا نزديك گردد؟ بنده تجربه كرده
  !نماز نداشته باشد ي كه انسان گاهي چندان رغبتي به اقامه

ـ  اذا ذُكـرَ اهللاُ «ممكن است كار انسان به جايي برسد كه  حـ و ـ قُ أَزتمده اشْ ـ وب الُ ذينَ لَّ
  )45 ي آيه -زمر ي سوره( »اليؤمنونَ بِاآلخرةِ

نه تنها حالت وجد و سـروري  شود  وقتي نام خدا برده مي ؛اگر ايمان به آخرت نباشد
چـون  : فرمايد چرا؟ قرآن مي. كند دهد بلكه حالت اشمئزاز پيدا مي به آنها دست نمي

ـ «: فرمايـد  مي ؛فرمايد چون ايمان به خدا ندارند ايمان به آخرت ندارند، نمي  أَزتماشْ
پس عامل دوم اين است كه سعي كنيم دلمان را رام  ».ذينَ اليؤمنونَ بِاآلخرةِلَّوب الُقُ

 اين هم دست خـود مـا   .كنيم و آن را از حالت شيطنت به حالت انسانيت برگردانيم
معنايش اين نيست كه افساري است » ستا دست خود ما«گويم  البته اينكه مي !ستا

بتوانـد  تـوانيم آن را بكشـيم، نـه، آن هـم مقـدماتي دارد تـا انسـان         دست ما كه مي
  . هاي خودش را تعديل كند و بر نفس خود مسلّط شود خواسته

بايد  ؛آن هم راه دارد ددر دل تضعيف كن ؛با ايمان منافات داردكه ابتدا بايد آنچه را 
در ايـن  . تر اسـت شـروع كنـيم    بايد از آنجا كه آسان. هايش را پيدا كنيم بگرديم راه

 و كنـيم  شوق پيـدا مـي   ؛كنيم پيدا ميبيشتر رغبت  ؛صورت، اثرش هم كه ظاهر شود
اگر از اول بخـواهيم كارهـاي سـنگين را، كـه دور از حـاالت      . رويم تر پيش مي راحت

هـاي سـنگيني بـراي     اگر برنامه. شود انجام دهيم، ميسر نمي ؛روحي و رواني ما هستند
كنـيم نفـس چموشـي     پس از يكي دو روز يـا چنـد روز تـرك مـي     ؛خودمان بگذاريم

  . رود از زير بار درمي ؛كند مي
هاي نفسـاني و شـيطاني    اي در نظر گرفت كه بتوانيم خواسته بايد براي اين كار برنامه

بتوانيم در مسير خودسازي گام برداريم؛ يعنـي دلمـان را آن چنـان    . را تضعيف كنيم
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تـر   روز بتوانيم به خدا نزديـك  بسازيم و آن چنان تربيت كنيم و رشد دهيم كه روزبه
  .تر گردد يعني ايمانمان قوي شويم؛

هـاي   انسـان . تـر گـردد   كند كه ايمانش قوي انسان زماني بيشتر قرب به خدا پيدا مي
ميزاني كه اهل عمل و  به هر. ترند كوشا و پرهمت در اين مسير موفق ،جدي ،عملگرا

 شك. قانع به اين كه شك نكنيد !بايد قانع باشيد .خواهيد بود تر اهل باور باشيد موفق
پس قانع بودن فهم و كماالت اسـت   ؛شود نفس هم هيچ وقت قانع نمي ؛از نفس است

  . توانيد كسب و كار و معيشت كنيد مي ،با سواد ؛و فهم و كمال به سواد نيست
 ؛توان معرفت پيدا كـرد  ولي فقط با كسب سواد نمي؛ توانيد به دنيا برسيد با سواد، مي

چرا كه براي فهم بايد تفكر كرد همان است كـه  . به فهم رسيد توان درك كرد و نمي
با تفكر و عمل كـردن بـه آن،   . اند يك ساعتش از هفتاد سال عبادت برتر است گفته
تـرك دسـتور دادن بـه     !بايد روي خودتان بيشتر كار كنيد ؛شود شنو مي حرف  آدمي

سـتعداد  ا. دهد شما مي به آن موقع خدا استعداد فهم و فهيم شدن را !كنيد اين و آن
اين  ؛بايد عاشق شويد؛ دهد استعداد رشد يافتن را مي ؛قانع بودن را به شما خواهد داد

آدم را  گيـرد  مـي   محاسبات دو دو تا چهار تا را از آدمـي  ؛عشق اكسير عجيبي است
   .كند جسور و شجاع مي

راه چنـد دهـه را چنـد شـبه و      !را پرّان  عشق آدمي ؛كند گير مي را زمين  ترس آدمي
در سلوك بايد وفادار  ؛شود در عاشقي فرد ملتزم و وفادار مي ؛كند نهايتاً چند ساله مي

شوند ترك هوا كنند ولي چون وفادار نيستند مجدداً به اعمـال   بعضي موفق مي. باشيد
هـا همـه درس معرفـت اسـت      ايـن . بهترين دارو وفاداري است ؛گردند نفساني برمي

 بايـد  ؛كه بشود سر هركالسـي يـاد گرفـت    درسي نيست. كسب علم و معرفت است
اي ندارد و اين عملكرد  تك تك آنها را، ابتدا خودتان عمل كنيد تا تجربه نكنيد فايده

تحقق آرزو و  ي حافظ همت را الزمه. گيريد كه همت باال پيدا كنيد زماني صورت مي
  : گويد مقصود دانسته و مي

 شــدم كــامران خــود همــتمنتهــايبــر  خـدا از كـردم طلـبچههركهخداشكر
 )حـافظ (انـد   رسـيده  جاييبهبلندهمتاز  روزگـــار مـــردانكـــهداربلنـــدهمـــت
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در جايي ديگر همت را با دعاهاي سحرخيزان باعث نجـات از قيـد و بنـد و تعلقـات     
 :گويد داند و مي دنيوي و توجه به خداوند مي

ــود ســحرخيزان انفــاس و حــافظ همــت  دادنــد نجــاتم ايــام غــم بنــد ز كــه   ب
قـوي بـراي انجـام     ي همت در اشعار سعدي نيز به عنـوان حـالل مشـكالت و اراده   

  : كارهاي بزرگ معرفي شده است
ــه   تيــر و شمشــير كــه كــن مــدد همــت بــه ــر در نـ ــايي هـ ــود وغـ ــتگير بـ  دسـ
 زور دســـت از بـــه همـــت بـــازوي كـــه   شـــور ســـتيزنده از بـــر آر همـــت بـــه
 كارگشـاي  خـداي  ببنـدد  فتنـه  دسـت  كه   بنـد  همـت  و برگشـاي  حـق  بـه  نياز كف

مطرح اسـت  ) مثالً سخن از وجود خدا( معيار حقيقت گاه در مسائل تئوريكي و علمي
مـا    در مسائل تئـوريكي و علمـي   ).مثالً عملكرد فالن شخص( و گاه در مسايل عملي
ر د ؛كنيم به صادق و كاذب و به دنبـال صـدق و كـذب هسـتيم     مسائل را تقسيم مي

گوئيم عملكرد فالني خوب يا بـد   يعني مي ،عملي به دنبال سنجش خوب و بدمسائل 
گوئيم عملكرد فالني صادق يا كاذب بود بنابراين خـوب و بـد مربـوط بـه      بود و نمي

 اصـلي اينجـا   ي مسـأله  .فعل است و صدق و كذب مربوط به باور و فكر و عالم ذهن
تـوان   اي مـي  درست و به چـه جملـه   شود گفت صادق و مي اي ست كه به چه جملها

شود گفت كار  شود گفت كار خوب و به چه كاري مي به چه كاري مي. گفت نادرست
سؤال اصلي اين است كه معيار چيست؟ در واقع معيار حقيقت يـك اسـتاندارد و    .بد

آنهـا مـورد    ي هـا و عقايـد و عملكردهـا بـه وسـيله      حد قانوني است كه صحت گفته
در اينجا چند معيار براي حقيقت كـه در دنيـاي امـروز شـايع     . يردگ قضاوت قرار مي

  .كنيم است را مطرح و بررسي مختصري مي

  عادت :معيار اول
مـردم بـه آسـاني    . برند اكثر افراد دانسته يا ندانسته عادت را معيار حقيقت بكار مي

ييـد  أت پذيرند و به اصول اخالقي كه به طور متداول عادت را به عنوان يك معيار مي
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آنچه عموميت دارد برايشـان درسـت و    ورزند به عبارت ديگر هر اند اهتمام مي شده
مهم اين است كه مطـابق عـرف و عـادت    ! خوب و صادق است؛ حرف باشد يا عمل

ن همين معيار نزد واقع مبي در» خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو«شعار . باشد
  .بودن استمردم است و رسوايي همان بد بودن و كاذب 

در بطالن اين معيار شكي نيست چرا كه تاريخ نشان داده عادات و عرفيـات همـواره   
خصوصـاً  . سـت ا هـا  اساساً همين عـادت عامـل بسـياري بـدبختي     خطاپذير هستند و

تر بـود تـا در اجتمـاع بـه ايـن       ي اجتماعي كه اگر فرد تنها بود بسيار موفقها عادت
فيلسوف و روانشناس معروف امريكايي است كـه   »ويليام جيمز«. عادات گرفتار شود

اصـل  . دارد) Principle of social proof(  »اصـل برهـان اجتمـاعي   «اصلي به نام 
البـد برهـاني    ؛گوينـد  برهان اجتماعي، يعني اعتقاد به اينكه هر چيزي كه ديگران مـي 

 گيـرم و شـما هـم    شما غير از خودم را در نظر مي ي پشت آن است و چون من همه
گيريد و ديگران هم به همين ترتيب، در واقع مـا از   نظر مي در خودتان از همه را غير

 ؛گوييم خدا وجود دارد ايم مي ما كه اينجا نشسته ي كنيم مثالً همه كس تبعيت مي هيچ
گوييم در محلّ خودش ثابـت شـده و در ايـن     اما اگر از تك تك ما بپرسند چرا؟ مي

دهيم كه آنان هـم بـه ايـن     سخن خود قرار مي ي پشتوانهپاسخ، افراد ديگر جامعه را 
گفتند خـدا وجـود    محيطي بوديم كه همه مي طبعاً با اين وصف اگر در. باور معتقدند

  .»!گفتيم خدا وجود ندارد ما هم مي ؛ندارد

  ها و سيره ها سنت :معيار دوم
فـرد  ) اسـت هاي خانوادگي و اجتماعي  البته منظور از سنت، سنت ديني نيست سنت(

. ادامـه دارد بايـد معتبـر دانسـته شـود      هـا  اي كه براي نسل گويد عقيده گرا مي سنت
: شان بگويند در دفاع از نظريه توانند پذيرند مي كه سنت را به عنوان معيار مي آنهائي
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ي بعدي فراهم كند بايد از ميـزان  ها هر عملي كه وفاداري و اعتبار خود را براي نسل
مثالً ازدواج فاميلي اگر در اكثر موارد و در طـي چنـد    ؛رخوردار باشداعتبار و ارزش ب

امـوري   هـا  اما اكثر سـنت . نسل براي يك خانداني موفق بود بايد امتداد داشته باشد
تجربـه نشـان داده   . باشند مي صرفاً تكراري هستند كه نادرستند و از واقعيت به دور

توانند نادرست از آب دربياينـد   مي هاي اجتماعي و خانوادگي اموري هستند كه سنت
  .و افراد زيادي را به خاك مذلت بكشند

  زمان :معيار سوم
بنده بر اساس آزمون زمـان   ي عقيده :گويند برخي زمان را آزمون حقيقت دانسته مي

اي واقعاً نادرست باشد نادرسـتي و خطـاي    هرگاه عقيده: شان اين است كه است دليل
اي خطـا نداشـت صـرف گذشـت زمـان       شود و اگر عقيـده  ميآن دير يا زود آشكار 

ـ    اعتبـاري ايـن اد   اما بي. تواند اعتبارش را مخدوش كند نمي ل روشـن  عـا بـا ايـن تأم
هاي طوالني پـيش از آنكـه بـه     دوره در ها شود كه ببينيم بيشتر خطاها و نادرستي مي

نادرسـت و   هـاي  بسـياري از همـان عـادت   . اند عنوان خطا مطرح شوند وجود داشته
اند و در ايـن زمـان    چند نسل مطرح بوده ي ي طوالني به اندازهها هاي غلط سال سنت

زمـان   بنـابراين، . اي بـر ايـن باورهـاي غلـط گرفتـه نشـد       خرده ترين طوالني كوچك
عـا را داشـت كـه بـه     تـوان ايـن اد   لذا، مي ؛تواند محك خوبي براي حقيقت باشد نمي

چنـين اگـر بـاوري جـزو      هـم  آن را رد نكنـيم و اسـت    صرف اينكه يك فكر قديمي
  .دستاوردهاي جديد بود آن را به صرف اينكه جديد است قبول يا رد نكنيم

  ريب به يقينقظن قوي يا گمان  :معيار چهارم
 4براي ايـن جملـه    :مثال به طور. كنند مي در منطق سه حالت براي يك جمله تصور

  .»زرنگي استعلي دانش آموز « :توان تصور كرد حالت مي
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درصد به پايين احتمال درست بـودن آن را   50بودن كه در آن   وهمي :حالت اول
  .آلود است وهم ي گوييم، اين جمله يك جمله بدهيم در آنجا مي

درصـد   50 درصـد احتمـال درسـت بـودن و     50 شك وقتي است كه :حالت دوم
گوينـد وقتـي طـرفين     مـي به اين حالت شك . احتمال غلط بودن اين جمله را بدهيم

  .مساوي باشند
درصد احتمال درست بودن جملـه را   50ظن قوي كه در آن ما باالي  :حالت سوم

  .گويند به يقين مي قريببه اين حالت ظن قوي يا گمان  ؛دهيم مي
 ي درصد مطمئن هستيم و يقين به درسـت بـودن جملـه    100اينكه  :حالت چهارم

  .دهيم تمال نادرست بودن در اين جمله را نميدرصد هم اح 1 مذكور داريم و حتي
شان  بنابراين ظن قوي حالت سوم است كه در بسياري موارد افراد به همين ظن قوي

شود كه افـراد بـدون    در مورد ازدواج در بسياري موارد ديده مي مثالً. كنند عمل مي
آور  هـاي ديگـران كـه گمـان     اساس گفتـه  نظر و بر تحقيق كامل در مورد طرف مورد
شـوند ظـن و    كننـد و پـس از چنـدي متوجـه مـي      است اقدام به تشكيل زندگي مـي 

اين نكته بديهي است كه به صرف اينكه مـا  . شان همه بي اساس بوده است هاي گمان
توان گفت آن  به باوري يا كاري ظن قوي به درست بودن يا خوب بودنش داريم نمي

ست بدانيم در قرآن و روايات هم از عمـل  جالب ا. اي از حقيقت دارد باور يا كار بهره
   …فرمايد  به ظن نهي شده است در قرآن كريم به صراحت مي

»نَّالظَّ نَّا غْاليين الْ نَمنيـاز   را از حـق بـي    ظن و گمان به هـيچ وجـه آدمـي    »يئاًشَ قِّح
تواند معياري خـوب بـراي سـنجش     اي از حقيقت نبرده و نمي يعني ظن بهره كند نمي

  )36 ي آيه -يونس ي سوره(. حق باشد
تخصص خـود مـوقعيتي    ي كه در سطح باالتري تربيت يافته و در زمينه  غالباً مردمي
ايـن   .گيرنـد  اند به عنوان الگو و دليل قابل قبول مورد توجـه قـرار مـي    بدست آورده
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اي  شـان بـر موضـوعات ويـژه     از جهت آشنايي و تسـلط   متخصصان يا مقامات علمي
 …مانند پزشكان و حكيمـان و فرزانگـان و   ؛ توانند مورد اعتماد مردم قرار بگيرند مي

توانند نسبت به موضوعاتي كه خود به عنـوان خبـره و    برخي از افراد با شايستگي مي
ردم نـه بـه خـاطر    استدالل نمايند و در اكثر موارد م ؛اند متخصص آنها شناخته شده

آورند؛ بلكه به دليل نفوذ كالم ايشان و اساساً خودشـان سـخن و    داليلي كه ايشان مي
ضمن  .دهند عمل ايشان را تأييد و مالك حقيقت براي زندگي خود و ديگران قرار مي

 ي سـخن بنـده ايـن اسـت كـه در حـوزه       ؛اعتقادات اسـت  ي اينكه بحث ما در حوزه
خود فـرد بايـد    .ثير اقتدار و نخبگي كسي قرار گرفتأاعتقادات و باورها نبايد تحت ت

انظـر  «نقل شده است كـه  ) ع(حضرت علي  در روايتي جالب از. بكوشد و تحقيق كند
و ) محتوي كالم فرد(يعني نگاه كن به سخن فرد و » الي ما قال و ال تنظر الي من قال

اي  يعني فرد چـه نخبـه بـود و چـه بچـه      !باش توجه و نظري به خود شخص نداشته
بـالعكس آن   چون ممكن است آن نخبه اشـتباه كنـد و   ؛كوچك به سخنش توجه كن

  .بچه سخن حقي را بر زبان جاري كند
امـا در بسـياري مـوارد    . هر چند اتوريته و اقتدار به نظر بسياري معيار مطلوبي باشد

در بسياري . ند معيار خوبي براي حقيقت باشدتوا اتوريته و اقتدار ولو اقتدار علمي، نمي
شخصيت مورد اتكاء ديگران دو سـخن متنـاقض    دوموارد اتفاق افتاده كه دو نخبه و 

بگويند و يكي مخالف ديگري باشد كه در اين صورت هر دو را از كليت و اقتدار بـه  
  صـحنه نظـر خـودم وارد    كند كه با عقل و سازد و در نهايت من را مجبور مي دور مي

در اينجا است كه باز بـه  . شوم و حقيقت را از بين سخنان اين نخبگان تشخيص دهم
بـراي سـنجش حقيقـت    ) و عملـي   اقتدار و نخبگـي علمـي  (معياري غير از اين معيار 

  .نيازمند خواهيم بود
از نظر شخص عملگرا اگر باوري در عمل مفيد افتـد بايـد    :گرايي و سودمندي عمل

نظريه صحت آنها به دسـت   از از طريق نتايج حاصله. ذيرفته شودبه عنوان حقيقت پ
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توان حكم به درست  اما اگر باوري در عمل مفيد نبود ولو هر باوري باشد نمي ؛آيد مي
سـيلين در معالجـه و درمـان     مثالً نتايج كـاربردي پنـي   ؛بودن و صادق بودن آن داد

. و در عمـل سـودمند بـود   عفونت باكتري و ميكروب اعتبار خود را بـه دسـت آورد   
اعتقادات، اخالقيات و خالصه . كنند باورها اين مسئله را اجرا مي ي گراها در همه عمل

ترين معيـار را   ارزشگرايي با هر چند عمل. سنجند همه چيز را با معيار سودمندي مي
 افكار و نظراتي كـه در  ي ولي بايد با احتياط با آن برخورد كرد چه همه ؛دهد ارائه مي

گرايـي در   توان حكم قطعي داد كه عمـل  عمل مفيدند با حقيقت مقرون نيستند و نمي
   .همه جا معيار حقيقت است

 ؛ترين و مهجورترين معيارها براي حقيقت، عمل به قواعد منطقي اسـت  يكي از قديمي
منطق جديد در  ي كه از زمان ارسطو به بعد به صورت منسجم شده و امروزه با شيوه

 ؛اي چون اجتمـاع نقيضـين محـال اسـت     توجه به قواعد ساده. اختيار بشر قرار گرفت
تواند  ها از مواردي است كه مي ي قياسها توجه به سازگاري منطقي و رعايت صورت

 .بسياري از باورهاي عرضه شده به ما را به خوبي محك بزند

  مطلقاً كامل نيست   هيچ دانش و علمي

اي را در  برخالف فلسفه و فيزيك كه به لحاظ روش شـناختي روش ويـژه   به هرحال
هويـت   ،شـان  تواننـد عـدول كننـد چـون هويـت      نظر دارند و از آن چهارچوب نمـي 

هاي علوم تجربي تكيه و استناد  شناسانه است؛ اغلب ما تمايل داريم كه به يافته روش
تر به نظـر   تر و مطمئن لمس كنيم چرا كه در نظر اول به ضمن تكرارپذير بودن؛ قابل

روش اساساً امري عقاليي است و به تعبير ديگـر،  اين آيا واقعاً چنين است؟ . دنآي مي
توانند مورد استفاده قرار بگيرنـد يـا نگيرنـد از     ها مي اين روش. عقالني، عقاليي است

 فكري معتبر به حساب بيايند يا معتبر بـه حسـاب نياينـد؛ مـثالً     ي ديدگاه يك حوزه
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اعتبـاري آن   دانيم؛ اين به معناي بـي  گويند ما روش تجربي را معتبر نمي فيلسوفان مي
 .روش به نحو مطلق نيست

علـم  . اوليه و اصلي دارد يعني علم شيمي، فيزيك و رياضـي  ي علوم تجربي سه شاخه
ي خارج مواد حرفي براي گفـتن نـدارد و    محدود به علم مواد است و در حوزه  شيمي

علـم فيزيـك علـم    . وابسـته بـه علـم فيزيـك اسـت     ... براي اثبات اتـم، مولكـول و   
را توضـيح داده و  ... تري است و به كمك رياضيات قـوانين حركـت، نـور و     گسترده

ي خلقـت   تي در مـورد نحـوه  كند و حتـي نظريـا   اغلب اتفاقات اطراف ما را توجيه مي
  . نمايد جهان هستي ارائه مي

ترين قسمت علوم تجربي رياضيات باشد چرا كه به مرور زمان  آيد مطمئن به نظر مي
كننـد مـثالً    تغيير مـي   فيزيك و شيمي  با پيشرفت علوم دائماً نظريات و قوانين علمي

اعتبـار كـرده ولـي از اول     نظريات نيوتوني را زير سئوال برده؛ كـم   ي كوانتومي نظريه
اند به طور مثال حاصل ضـرب عـدد دو در    تاريخ مسائل رياضي تغيير چنداني نكرده

بينيم كه در  دقت كنيم مي  آيا واقعاً چنين است؟ اگر كمي. خودش هميشه چهار بوده
اوليه، بدون علت و به طور اجبار تعريف و تحميل شـده اسـت     رياضيات نيز مفاهيمي

شود و در  گاه به اين اشكاالت توجه نمي ها اشكال دارند ولي هيچ ن تعريفكه اغلب اي
شـوند اشـكال خواهنـد     ريـزي مـي   كه بر روي اين اشكاالت پايـه   علومي  نتيجه تمامي

دقـت  ... خـط و   رياضي مثل نقطه، صفر، خـط، پـاره   ي هاي اوليه داشت اگر به تعريف
  .گيرد ي بيشتر مورد ترديد قرار ميي ثبات و قطعيت علوم تجرب بيشتري كنيد مسئله

متـري و يـك    خـط يـك سـانتي    يك پاره: خط دقت كنيد به طور مثال به تعريف پاره
پـس تفـاوت آنهـا كجـا     . اند نهايت نقطه تشكيل شده بي از خط صد متري هر دو پاره

توان گفـت كـه نقـاط     نهايت نقطه دارد و نمي هر دو بي(است؟  تر است؟ كدام بزرگ
هـم فكـر   ... به تعريف نقطه، صفر، يك و ...) بيشتر است و   خط دومي ارهموجود در پ

را كـه بـه آنهـا      شود؛ ممكن است به جايي برسيد كه علومي تر مي كنيد مسئله جالب
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جزءنگري و گزينشي بودن . ايم و باور داريم؛ چيزي جز توهم به نظر نيايد دست يافته
گرايي يا مطالعـه و   به عبارت ديگر، كل .ناپذير علوم تجربي است هم از صفات جدائي

ي جوانب يك پديده در علـم تجربـي جايگـاهي نـدارد و اصـوالً       زمان همه تجربه هم
  . آيد هاي يك واقعيت بدست مي تجربه، از بررسي يكي از جنبه

تجربي است مثالً وقتي يك بـرگ   هاي اصلي علوم گرايي يكي از محدوديت در نتيجه جزء
تـوان تمـام خـواص آن را مثـل خـواص       گيريم در علم تجربي نمي يدرخت را در نظر م

ها، تـأثير   ي آرايش اتم هاي سازنده، خواص و نحوه دارويي، قدرت فتوسنتز، مقدار آب، اتم
را ... اين برگ بر اكوسيستم، انرژي ذخيره شده در آن، تنوع و مقدار امالح معـدني آن و  

اي  نگرد و فرضيه محدود و خاص به آن مي زمان بررسي كرد بلكه محقق، از يك ديد هم
  .كند سازد و بعد فقط آن مورد را به طور مستقل بررسي مي را در ذهن مي

تجربـي بـود و تصـور     ي اول قرن بيستم دوران رشد و غرور علوم قرن نوزدهم و نيمه
ي معماهاي جهان از طريق علوم تجربـي   شد از رازهاي جهان پرده برداشته و همه مي

ولي نه تنها اين گونه نشد بلكه ضـعف ايـن علـوم بيشـتر مشـخص       ؛اهد شدحل خو
گرديد و با پيشرفت اين علوم برخي از اصولي را كه به آنها رسيده بودند؛ زير سئوال 

هايي از انرژي است كه بـه شـكل    رفت به طور مثال، اول ثابت شده بود كه نور بسته
بعد مشخص شد كه نور خواص حركت موجي  ؛شوند فوتون از منبع نوراني پرتاب مي

دهـد   از خود نشان مي  دهد كه نور خواص كوانتومي هاي اخير نشان مي دارد و بررسي
   .و در آينده مطالب جديدتر ديگري مشخص خواهد شد

شك ذهن و فكـر جسـتجوگر و پويـاي انسـان همـواره در تـالش بـراي شـناخت          بي
تمام نيـروي خـود را بـراي دسـتيابي بـه        ها و اسرار جهان هستي است؛ آدمي شگفتي

هـاي خـود را    در ايـن راسـتا بـراي راحتـي كارهـا دانسـته       ؛بـرد  ها بكار مي ناشناخته
نامـد؛   دهد و آن را علـم مـي   هاي مختلفي قرار مي آنها را در شاخه بندي كرده و طبقه

اي  يـده در دنيا، كمتر پد... و مهندسي  پزشكي، منطق، فلسفه، فيزيك، شيمي، مثل علم
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توان يافت كه به صورت كامل فيزيكي و يا به صورت كامل متـافيزيكي باشـد؛    را مي
آنچه ما به نـام    زيرا تمامي  اساساً به نظر بنده مرزي ميان فيزيك و متافيزيك نيست

و فيزيكـي اسـت و چـون هنـوز درك و فهـم آن        تماماً علمي ؛بريم متافيزيك نام مي
نمايـد كـه    چنـين مـي  . دهنـد  به متافيزيك اشارت مـي  را آن ؛مان روشن نيست براي

ها وقوع در طبيعت و عـروج بـه سـوي     سرشت و سرنوشت تمام يا بسياري از پديده
  .ماوراي طبيعت است

داشت مرزهاي فهم و فكـر بـيش از   ساساس حفظ و پا بر آنچه در زبان فلسفي رايج، 
ادا » متافيزيـك «و » فيزيـك «آنكه با عبارت طبيعت و ماوراي آن بيان شود؛ با تعبير 

يك پديـده هرگـز از ايـن دو      ي نگريم كه به مثابه در اين ميان زندگي را مي. شود مي
گردد؛ از آن رو كه زندگي با خأل بيگانه است و هم از آن رو كـه خـأل    حوزه جدا نمي

توجـه جـدي زنـدگي بـه اصـول      . آيد گريزي از نخستين اوصاف زندگي به شمار مي
توانـد زنـدگي را از منظـري     و انطباق آن با مباني عالم متافيزيكي مـي  دنياي فيزيكي

 . ديگر براي انسان قابل فهم سازد

  مابعدالطبيعه، متافيزيكي ،ها ناشناخته

. ترين تعريف، پژوهش در كنه وجود و چيستي هستي اسـت  مابعدالطبيعه در گسترده
وري كـه فراسـوي قلمـرو    توان مابعدالطبيعه را پژوهش در آن دسـته از امـ   مي ضمناً
به طور كلـي هـر   . اند يا نظريه اصول نخستين يا حقايق نهايي عالم تعريف كرد تجربه
چيسـتي زنـدگي و    ؛اي را كه هدف آن رسيدگي به كنه امور و تعريـف كـردن   فلسفه

زني و بحث نظـري در بـاب غايـت وجـود      يا به گمانه ؛جهان به عنوان يك كل باشد
  .د الطبيعه ناميدتوان مابع مي ؛بپردازد
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  :شود اصلي تقسيم مي ي مسائلي كه در اين شاخه از فلسفه مطرح است، به سه دسته
  .چيستي خدا و هستي است ي مسائلي كه درباره -1
  .لي كه در باب چيستي انسان استئمسا -2
  .چيستي جهان است ي مسائلي كه درباره -3

. سـت ا موضوع بحث و گفتگو آن، مشكل مابعدالطبيعه در اين است كه بود و نبود
تـوان انحصـاراً آنهـا را     هايي واقعـي هسـت كـه مـي     با اين وصف، به ظاهر پرسش

اي  مبحثـي اسـت كـه جاذبـه    » مابعدالطبيعـه « .بعـدالطبيعي ناميـد  ماهـاي   پرسش
 ي هيچ موضوعي نيست كه بتوان در قلمـرو آن بـه سـادگي حـوزه     ؛خطرناك دارد

ـ     فزون »مابعدالطبيعه« در بـاب اعتقـاد بـه     ؛ال و پـر خيـال گشـود   خـواه شـد يـا ب
  :توان فيلسوفان را به دو دسته ، مي»مابعدالطبيعه«

  .عالمان مابعدالطبيعي مثبت -1
كوشـند تـا حـدود     دوم مي ي دسته. انتقادي تقسيم نمود ي عالمان مابعدالطبيعه -2

اش  اول از آن گذرا گذشـته باشـند يـا دربـاره     ي موضوعي را كه ممكن است دسته
  .داللت نوشته باشند، تعيين كنند طلبي بيم

  مابعدالطبيعه چيست؟
بررسي اصـل وجـود و هسـتي اسـت؛     » فلسفه اولي«يا » متافيزيك«يا »مابعدالطبيعه«

تمـام علـوم و   . يعني درك و فهم عقالني اصول اوليه و اساسي واقعيت وجود و هستي
گيرنـد؛ سـپس قلمـرو     و موجودات را مفروض مي ءديگر، وجود اشيا  هاي علمي رشته

؛ كننـد  سازند و صفات موجود را در آن حيطه بررسـي مـي   خاصي از وجود را جدا مي
به وجود اشياء كاري ندارد بلكه با اجسام از آن حيـث كـه حركـت و    » فيزيك« مثالً

اند و  ، موجودات را از آن جنبه كه زنده»شناسي زيست«سروكار دارد يا  ؛سكون دارند
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است كه در موجود از آن   تنها علمي »مابعدالطبيعه«اما،  كند مي بررسي ؛حيات دارند
 عـالم خـارج دو چيـز    هـر موجـودي در   مـا از . كنـد  تأمل مـي  ؛جنبه كه وجود دارد

  .ئ و وجود آن شئماهيت آن ش: فهميم مي
: دهـيم  گوييم اين چيست؟ و جـواب مـي   است مثالً ميشئ همان چيستي شئ ماهيت 
 شاما اين موجود كه مـاهيت  .ناميم است كه درخت ميدرخت، ماهيت چيزي . درخت

درخت بـودن آن نـدارد و غيـر از     يك وجودي هم دارد كه ارتباطي با ؛درخت است
هـم   تواند هم موجـود باشـد و   به چه دليل؟ زيرا ماهيت درخت مي. ماهيت آن است

ارد درخت وجـود د : گوييم چنانچه مي ،يعني هم وجود را بپذيرد و هم عدم را ،معدوم
بـه  ) هميشه همراه با اين ماهيـت نيسـت   يعني وجود ضرورتاً. (يا درخت وجود ندارد

ايـن  . كنيم كه خيـالي اسـت و وجـود واقعـي نـدارد      عنوان نمونه، درختي را تصور مي
  .اما وجود واقعي ندارد ؛درخت خيالي ماهيت درخت را دارد

جنبـه كـه درخـت    با درخت بودن درخت، يعني با درخـت از آن  » مابعدالطبيعه«
را  ؛كاري ندارد بلكه وجود درخت، يعني درخت از آن جنبه كـه وجـود دارد   ؛است

  .كند بررسي مي
كـه در مـورد    ل رائمسا ترين ترين و عام خواهد كلي مي» متافيزيك«يا »مابعدالطبيعه«

مربوط بـه هـر چيـزي كـه     ل ئمسااساساً . تعقيب كند ؛توان مطرح كرد مي هر چيزي
ثبات و تغيير، اين هماني، مكان، زمان، عليـت، قـوه و فعـل،    : مانند يلئامسوجود دارد 

  ....جوهر، عرض، وحدت و كثرت و

  تاريخ مابعدالطبيعه
دهد و اولين سؤاالت فلسـفي تـاريخ،    بخش اصلي فلسفه را تشكيل مي »مابعدالطبيعه«

ديدند كه همه چيـز در حـال تغييـر     يونانيان باستان مي. سؤاالتي مابعدالطبيعي بودند
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انسـان متولـد   . شـود  مدتي هست و بعد نـابود مـي   ؛آيد هر چيزي به وجود مي ؛است
ن اين گونه در حـال حركـت   ميرد و تمام جها كند و بعد مي مدتي زندگي مي ؛شود مي

رغم هرگونه تغيير و دگرگـوني، بايـد    چنين دريافتند كه علي اما آنها هم .است  دائمي
زيرا اساساً تغيير، همواره تغيير يك چيز  چرا؟. چيزي ثابت و پايدار وجود داشته باشد

اساسـي و   ،بايد چيزي كه اولي. است و تغيير و حركت، از چيزي به چيزي ديگر است
وجـود   ؛گيرد و حامل اين جريان تغيير اسـت  يدار است و صور گوناگون به خود ميپا

  .داشته باشد
يونـاني   ي تمام اين تفكرات، تأمالت مابعدالطبيعي بود و از آن پس هر يك از فالسفه

  .نخستين است ي كرد ماده كرد كه فكر مي اي را انتخاب مي عنصر و يا ماده
. اوج خود رساند و مفاهيم اساسي آن را به وجود آورد را به» مابعدالطبيعه« »ارسطو«

 ؛اولي است ي هاي او كه مربوط به فلسفه به بخشي از نوشته» مابعدالطبيعه«اساساً نام 
بسـيار   »مابعدالطبيعـه « ي نيز جزء كساني بـود كـه دربـاره   » ارسطو«. شود اطالق مي

نام گرفت  »مابعدالطبيعه«اين مباحث به اين دليل  .تحقيق كرد و به نتايجي هم رسيد
، آثار ارسـطو را  »آندرونيكوس رودسي«كه در قرن اول پيش از ميالد، شخصي به نام 

» متافيزيـك «يا  »مابعدالطبيعه« او كتابي را كه امروزه به. كرد آوري و تنظيم مي جمع
داد و به اين جهت، اسـم آن را   قرار» طبيعت يا فيزيك«بعد از كتاب  ؛معروف است

آيـد،   مـي ) كتاب فيزيـك (يك گذاشت زيرا در يوناني هر آنچه بعد از فيزيك متافيز
  . شود متافيزيك خوانده مي

آيد  مي چون بعد از بحث طبيعت ؛به همين ترتيب، مابعدالطبيعه كه لغتي عربي است
از آن پس، . مشهور شدند ؛ستا لذا به كلمه مابعدالطبيعه كه هر دو واژه به يك معنا

اصـطالحات  «و اصـطالحاتش،   »متافيزيـك «يـا   »مابعـد الطبيعـه  « اين نوع مباحـث، 
  .نام گرفت» مابعدالطبيعي

www.takbook.com



 

 

52 

  معناي ديگر مابعدالطبيعه
گفتـه   »الهيـات «كه به تعريف اصـلي آن نزديـك اسـت    »مابعدالطبيعه«معناي ديگر 

  :اند به اين صورت كه بعضي از فالسفه گفته. شود مي
 ؛كنـد  آن وجود را مطالعه مي »مابعدالطبيعه«اگر موجود نامتغيري وجود داشته باشد 

با موجـود از آن حيـث كـه     اصوالً» مابعدالطبيعه«نه شيئ متغير و فسادپذير را زيرا 
حقيقت و واقعيت اصلي وجود نيز در آنچـه تغييرناپـذير و   . سروكار دارد ؛وجود دارد

نابود  بعداًشود نه در آنچه دستخوش تغيير است و  نشان داده مي ؛قائم به خود است
موجـودات   ي ر و نامتحرك، خودش علت حركت همـه اين موجود نامتغي .خواهد شد
بايد به علتي ختم شود كه خود آن علت، نامتحرك  ها حركت ي زيرا همه ؛ديگر است

. صـفت الهـي دارد   ؛حركت كه داراي طبيعت كامل وجود اسـت  اين موجود بي. باشد
دهد و به همين خاطر به نظر  را حركت مي موجودات ديگر ي ست كه همها لهذا خدا

را بايد الهيات ناميد و مباحث آن نيـز بايـد بـه امـور     » الطبيعه مابعد«اين فيلسوفان، 
  .الطبيعه و غيرمادي اختصاص يابد وراي حس و تجربه و به اصطالح امور ماوراء

  )metaphysic(متافيزيك 
اي بـا   پرستي انگيـزه  شهرت. كند يافزايش هر نوع توانايي در انسان مسئوليت ايجاد م

انسـان   هاي اساسي قلب هر ازخواسته! قدرت شگرف درون انسان است؛ مرا نگاه كن
هـر آنچـه كـه بشـر     . ها وجـود دارد  است و خودنمايي است كه در وجود تمام انسان

اگر تاريخ علم را . اي بسيار دارد دهد و تا واقعيت فاصله گويد؛ ظواهر را تشكيل مي مي
ي بـين علـم و فلسـفه،     كنيم كه همواره از روزگار قديم رابطه ر كنيم؛ مالحظه ميمرو

متأسفانه در بسياري از جوامع به طـور   ؛خصوصاً بين فيزيك و متافيزيك مطرح بوده
دنياهاي زير كوانتوم، مرز فيزيـك    جهت شناخت اين مهم، يعني تعاريف علمي  علمي

 21دانشـمندان در آغـاز قـرن     .اسـت  و متافيزيك كاري اساسي صـورت نپذيرفتـه  
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تلويحاً، وجود و حضور دنياهاي موازي كه در طيـف شـهود رصـدي بشـر نيسـت را      
در كنـار چهـار بعـد    «اند و به كمك رياضيات، بـه ابعـاد ديگـري از جهـان      پذيرفته
به عبارتي تعاريف ماده و ضد ماده، فيزيك و متافيزيك، غيـب   ؛اند پي برده» مكشوف

آيـا فيزيـك   . انگيز خلقت الهي است ي مضاميني از حقيقت دنياي شگفتو شهود، دارا
ي متافيزيـك را دارد؟ آيـا    انـدازي در حـوزه   ي كوانتوم قصد دسـت  با تشريح نظريه

ي فيزيك و متافيزيك مرزي تعيين كرد؟ آيا دنياهاي موازي در  توان در دو حوزه مي
  زيستي هستند؟ كنار يكديگر به حكمت الهي داراي هم

كيهـاني   ها، به دنبال كشف نيروي واحد ي ريسمان ي نظريه انشمندان فيزيك با ارائهد
ما همواره درگير مسائل زندگي فيزيكي در يك دنياي فيزيكي هستيم مسائلي  .هستند
امـا  ... شغل، ثروت، خوراك، پوشاك، ازدواج، شهرت، تحصيل، سالمت، رفاه و  :مانند

سـازد چيـزي نيسـت مگـر      هاي خداوند متمايز مـي  ي آفريده چيزي كه ما را از بقيه
ها موجوداتي متفكر و  انسان. هاي نشأت گرفته از ذهن خالقيت و انديشه ،قدرت تفكر

لحظات زندگي خود در حال فكـر    هوشمند هستند واقعيت اين است كه ما در تمامي
سـت  كردن هستيم؛ تفكرات ما به صورت پيوسته در حال اجراء هستند و اين گونه ني

اي انسـاني هـيچ    كه لحظه بگذرد و ما در حال فكر كردن نباشيم؛ در واقع اگر لحظـه 
توان گفت كه در آن لحظه آن انسان  تفكري نداشته باشد و به هيچ چيز فكر نكند مي

  . وجود خارجي ندارد
ها  انسان عهد باستان بر اين باور بود كه نيروي خاصي در جهان وجود دارد كه انسان

 متافيزيك عصر علم و تكنولوژي، كشد و امروزه در دنياي جديد، ت خود مىرا به سم
(metaphysic) توان گفت يكـي از   اين باورها شده و به نوعي مي ترين يكي از جذاب

يـابي بـه همـين نيـروي      مسائل مورد توجه بسياري از افراد در سراسر جهان دسـت 
  .جوانان به آن توجه دارند به خصوص شود كه افراد، متافيزيكي است و مشاهده مي
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شود و يا سمينارهايي كـه در   هايي كه در اين زمينه منتشر مي استقبال فراوان از كتاب
چنين استقبال قابل توجـه از جلسـات    هم. ن آن استگردد؛ مبي اين مقوله برگزار مي

 باشد و ي اين امر مهم مي گردد؛ نيز تأييدكننده خصوصي كه در اين ارتباط تشكيل مي
ي جهاني اينترنـت پيرامـون متافيزيـك و علـوم      حجم اطالعات موجود بر روي شبكه
بـه معنـي دريافـت    » ادراكـات فراحسـي  «. باشـد  مرتبط با آن نيز دليلـي ديگـر مـي   

. باشـد  ي ظـاهري مـي   گانه هايي غير از حواس پنج ي گيرنده تحريكات ماورايي، بوسيله
هـاي   باشـند كـه گيرنـده    كي مـي هاي فيزي اي از محرك مجموعه» هاي حسي محرك«

كند و منجـر بـه بـروز ادراكـات      ي ظاهري، تحريك مي گانه فيزيكي را در حواس پنج
هاي متافيزيكي هسـتند   اي از محرك ، مجموعه»هاي فراحسي محرك«شوند  حسي مي
منجر به بـروز   ؛هاي متافيزيكي را در ابعاد غيرفيزيكي انسان تحريك نموده كه گيرنده

  . شوند حسي ميادراكات فرا
جسم در دنياي فيزيكـي زنـدگي    ؛انسان از سه بخش جسم، روان و روح تشكيل شده

كنـد   ها، ادراكات محيط فيزيكي را دريافت مي ي يك سري گيرنده كند و به وسيله مي
) بينايي، شنوايي، بويـايي، المسـه و چشـايي   (گانه  حواس پنج. و با آن در ارتباط است
ي خاصـي   هر يك از اين حواس در محدوده. باشند طبيعي ميمسئول ارتباط با محيط 
ي مشـخص قـادر بـه     اين محـدوده  تر از طيف باالتر يا پايين قدرت عمل دارند و در

براي مثال، فقط انواري براي چشم انسان قابل رؤيت است كـه در  . باشند فعاليت نمي
ادون قرمـز و  باشـد؛ يعنـي امـواج مـ    ) قرمز تا بنفش(ها  ي طيف مرئي رنگ محدوده

بيند كه طول  در واقع، چشم فقط نوري را مي. فرابنفش براي انسان قابل رؤيت نيست
  .هاي چشم تطابق داشته باشد موج و فركانس آن با قدرت گيرنده

كنـد و اگـر    در شنوايي نيز، گوش انسان ارتعاشي مشخص و محدود را دريافـت مـي  
شود به عبـارت ديگـر    دريافت نمييا بيشتر از حد معمول باشد؛  ارتعاش صوت كمتر

ايـن در حـالي اسـت كـه     . شنود گوش انسان اصوات بسيار بلند و بسيار كوتاه را نمي
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هاي فراحسي، كه در ابعاد غيرفيزيكي وجود انسان قرار دارند؛ قادر به دريافت  گيرنده
ي مهـم   در ادراكات فراحسي، چند مقوله .ها هستند هاي خارج از اين محدوده محرك

مـورد  » بيني روشن«و » سايكوكنسيس«، »نگري آينده«،»سايكومتري«، »پاتي تله«مل شا
هـا اسـت؛ در    ي تمام انسان العاده هاي خارق اين مقوالت بخشي از توانايي. توجه است

ي افراد امكان توسـعه و پـرورش    هاي فردي هر شخص بوده؛ در همه اصل جزء توان
هـا،   ي ايـن تـوان   يد قبل از اقدام بـراي توسـعه  البته هر انسان آگاه با ؛آن وجود دارد

بسياري از دانشمندان اين سـؤال را  . هدف خود را از اين كار مشخص و ترسيم نمايد
  مطرح كردند كه چرا موجودات به جاي آن كه نباشند؛ هستند؟

  متافيزيك چيست؟ 
شـناخت  ي عطفي بوده كه اميد اسـت بـه    نقطه» متافيزيك«اما قرار گرفتن در مسير 

» خداشناسي« انشاءاهللا كه اين امر مهـم. خود و معرفت خداوند عزّوجل منتهي گردد
متأسفانه برخـي افـراد بـه    ). اهللا اعلم(نيز از جمله اهداف خلقت انسان به شمار برود 

به سراغ   جويي و يا براي تفريح و سرگرمي دليل حـس ماجراجويي، كنجكاوي، حقيقت
هـا   يابي به ناشـناخته  نان به دليل عطش زيادي كه براي دستآيند؛ جوا متافيزيك مي

عنوان يـك نيـاز     برخي بزرگان نيز از متافيزيك به. باشند دارند؛ مشتاق اين مقوله مي
  .اند فطري ياد كرده

» اكثر مسـائل اساسـي وجـود   «كه متافيزيك به انديشه در مورد  :ارسطو معتقد است
آنـان   ؛اند مفهوم را با تعابير ديگري بيان داشته حكيمان مسلمان نيز همين. پردازد مي

  . است» وجود«معتقدند كه موضوع متافيزيـك 
  . داند متافيزيك را جهد بليغ و سعي وافر در طريق تفكر واضح مي :ويليام جيمز
ي  خـود، متافيزيـك را انديشـيدن دربـاره    » الطبيعـه  مابعـد «در كتـاب   :ريچارد تيلور

  . كند دون تحكّم بيان ميترين مسائل وجود ب اساسي
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  . داند متافيزيك را كوشش براي شناختن كل عالم از راه تفكر مي :راسل برتراند
» مابعدالطبيعـه «و » الطبيعه ماقبل«اي از حكمت  مجموعه :سينا متافيزيك به تعبير ابن

شـود؛ كـه بـا     ابعاد فرافيزيكي و ماورايي انسان را نيـز شـامل مـي    چنين باشد؛ هم مي
توان آن را ادراك كـرد   باشد؛ ولي با حواس برتر مي گانه قابل احساس نمي پنجحواس 

ادراك بـا حـواس ظـاهري      به عبارت ديگر متافيزيك به مجموعه مقوالت غيرقابـل 
آمـده  » رفتن به مـاوراي فيزيـك  «در برخي منابع، متافيزيك به معني  ؛شود گفته مي

گانـه در حالـت عـادي     ا حواس پنجهايي كه ب است؛ فيزيك نيز عبارت است از پديده
گيريم كـه   شود و قابل تكرار و اثبات هستند؛ لذا با اين صحبت نتيجه مي احساس مي

تر از متافيزيك الزم و ضروري است كه از حواس برتـر و   براي درك بهتر و مطلوب
  .واالتري  بهره گرفت

  تعريف متافيزيك
ــافيزيكي از زمــان افالطــون و ارســطو آغــاز   ي  متافيزيــك از ريشــه. شــدتفكــر مت

ي  كلمــه . باشـد؛ گرفتـه شـده اسـت     ي يونـاني مـي   كـه يـك كلمـه   » متافيزيكاس«
به معنــاي طبيعـت   » فيزيكاس«و » تغيير«معناي    به» متا«متافيزيكـاس از دو بخش 

اند كه با  دانسته» متاتافوسيكا«ي يوناني  برخي نيز متافيزيك را از ريشه ؛تشـكيل شده
صـورت متافيزيـك    بـه  » فيزيـك «بـه  » فوسيكا«و تبديل » تا«ي  هحذف حرف اضاف

بـه معنـاي وراء، فـرا،    » متـا «در حال حاضر لغت متافيزيك از پيشوند . درآمده است
. به معنـاي طبيعـت تشــكيل شـده اسـت   » فيزيـك«ي  پشـت و كلمـه ،ماوراء، بعد

ه؛ آن را منظور از طبيعت، دنيـايي اسـت كـه در حـال حاضـر، در آن زنـدگي كـرد       
الطبيعـه و   ماوراءالطبيعه، مابعد پس متافيزيك به معناي. نماييم احسـاس و ادراك مي

كـران هسـتي و موجـوداتي     هــايي از جهـان بـي    طبيعت است و شامل بخـش يا فوق
  .ي ظاهري ما خارج است گانه ي ادراك حـواس پنج شود كه از حوزه مي
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به توجيه برخي رويـدادها نيسـت؛ دليلـي    بايد قبول كنيم كه اگر ذهن و علم ما قادر 
چه بسا در تاريخ علوم موارد متعددي وجود داشته كـه در   ؛براي رد آن وجود ندارد

هـا  نزمان مطرح شدن به دليل ناقص بودن علم بشري، دانشمندان قـادر بـه قبـول آ   
  .هاي بعد، اين مورد را به اثبات رسانده است اما پيشرفت علم در زمان. اند نبوده

ي علـم در   فلسـفه «در كتاب خود به نـام  » دانالدگيليس«يلسوف بزرگ قرن بيستم ف
زند كه در يـك فعاليـت و پـژوهش كـامالً      از رياضيات محض مثال مي» قرن بيستم

شـود؛ پـس از    گيرد و بعد در فيزيك به كار برده مي نظري و فارغ از تجربه شكل مي
شـود و اگـر از آزمـون بـه      اقع مـي اي ارائه شد؛ در عمل مورد آزمون و آنكه فرضيه

هاي رياضـيات محـض قبـل از     آيا مفاهيم و يافته. گردد سالمت بيرون آمد ثبت مي
معنـي هسـتند؟ حـال و روز     اي جديـد باشـند؛ بـي    گـر فرضـيه   اينكه در فيزيك الهام

  . هاي متافيزيكي نيز اين چنين است گزاره
ـ  مردم مي» اسحاق نيوتن«در زمان  ك جسـم در يـك جـا سـاكن     دانستند كه وقتي ي

هـا قابـل   نكند ولي ايـن مسـئله بـراي آ    است تا نيرويي به آن وارد نشود حركت نمي
كنند از طرف زمين بايد به آنهـا   كه به سمت زمين سقوط مي  هضم نبود كه اجسامي

ها توليـد نيـرو فقـط از طريـق     آناز نظر .نيرو وارد شود تا به طرف زمين سقوط كنند
پذير بود و امكان توليد نيرو توسـط زمـين    امكان ...ي مكانيكي يا  عضله يا يك وسيله
ولي اسحاق نيـوتن  . رسيد حركت است بسيار دور از ذهن به نظر مي كه يك جسم بي

كـه بـر    حركت بودنش؛ به اجسـامي  جان و بي ي بي به آنها ثابت كرد كه زمين با همه
انند كه براي اين كـه نيـرو   د ي مردم مي امروز همه. كند سطح آن است نيرو وارد مي

ا قابـل  هـ ولـي بـراي آن  ) انـرژي = نيرو × زمان . (ايجاد كنيم بايد انرژي مصرف كنيم
كنـد بـراي نيـرو وارد     زمين كه به اجسام روي سطح خود نيرو وارد مي. قبول نيست

مسـأله   امروز يك اسحاق نيوتن ديگر الزم است تا اين. كند كردن؛ انرژي مصرف مي
  .را ثابت كند
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تـوان ادعـا كـرد كـه كمتـر       ي مردم از فلسفه و متافيزيك تصوري دارند؛ اما مي همه
متافيزيك، حداقل چيزي اسـت كـه   . كسي است كه معناي متافيزيك را بتواند بفهمد

ممكن است گفتـه شـود خيلـي از مـردم اصـالً      ؛ نياز نيست هيچ بشر عاقلي از آن بي
ولي انسان عـاقلي  . كنند كلي زندگي ميدانند متافيزيك چيست؛ اما بدون هيچ مش نمي

مگـر در  . (نيـاز باشـد   كنم از متافيزيـك بـي   اش فعال و زنده است گمان نمي كه عقل
زيرا هستي و فهم هستي يـك فهـم متـافيزيكي    ) متافيزيك چه مسائلي مطرح است؟

شـود يعنـي    ي اشياء جلـب مـي   ها به همه توجه ذهن، شود هستي است وقتي گفته مي
آيا اين معناي هستي است؟ اصالً خود . اند همگي هستي... ا، شجر، حجر و ديوار، صحر

ي  بـه انـدازه     شايد هـيچ مفهـومي   ترين مفهوم است؛ يعني چه؟ فهم هستي كه بديهي
فهمـد هسـتي يعنـي چـه؟      واقع هركس به زبان خودش مي هستي بديهي نباشد و در

اين ميـز هسـت؟ همـه    : ندپرس وقتي از ما مي. شود يممشكل هم از همين جا شروع 
بينم؟ اما آيا هر چيـزي   گوييم هست؛ اما اين هست يعني چه؟ يعني من آن را مي مي

يعني سنگين است » هست«بينيم؛ هستي است؟ و اگر نبينيم نيست؟ اين  را كه ما مي
  و وزن دارد؟ اما آيا هر چه وزن دارد؛ هستي است؟ 

اندازه دارد؟ اما آيا هر چـه انـدازه   اگر چيزي وزن نداشته باشد هستي نيست؟ يعني 
داشته باشد؛ هستي است؟ در غير اين صورت هستي نيسـت؟ يعنـي فضـا را اشـغال     
كرده و حجم دارد؟ اما آيا هر چه فضا را اشغال نكرده باشـد هسـتي نيسـت؟ وقتـي     

بينـيم؛   ست كه ما آن را ميا يعني چه؟ آيا به اين معنا ؛گوييم اين ميز هستي دارد مي
ايم و جلـوي مـا اسـت؛ وزن دارد؛ فضـا اشـغال كـرده؛ مـورد         روي آن گذاشته ابزار

شود كه اگر چيزي وزن نداشت؛ فضـا   ولي بالفاصله سؤال مي ...ي من است و  استفاده
هستي نيست؟ در نتيجه اگر چيزي اين صفات مادي را نداشت ... اشغال نكرده بود و 

... ال فضا و اندازه و رنـگ و بعـد و   آن چيست؟ بنابراين آيا هستي منهاي وزن و اشغ
ي سقراط است كه  مساوي با صفر است و در نتيجه نيست؟ اين همان حرف جاودانه

  .دو هزار و پانصد سال پيش گفته است
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ي ما كه من كيستم؟ تعـداد   ي روزمره ي متافيزيك همين است؛ يعني همين مسأله مسأله
  :گويد ست كه ميا ها موالنانكي از آي. شوند معدودي از اشخاص متوجه اين حقيقت مي

ــن دو ــن و  زيـــ ــزاران مـــ ــا هـــ  اي عجبـــــا مـــــن چـــــه مـــــنم  مـــ
ــده   ــوش بــــــ ــده را گــــــ ــنم    عربــــــ ــر دهـــ ــه بـــ ــت منـــ  دســـ

هـا را بتـوان    ي سلول اي فلسفي است كه من كيستم؟ حتي اگر همه اين مسأله، مسأله
را تـوان گفـت انسـان     زير ميكروسكوپ ديد و انسان را هم ساخت آيا بـاز هـم مـي   

حاصـل جمـع   . هـا نيسـت   آن سـلول » مـن «توان گفت؛ چرا كه اين  ايم؟ نمي شناخته
او » !خودت را بشناس«اش همين بود كه گفت  سقراط مسأله. شود نمي» من«ها،  سلول

تواننـد ايـن را    همه مي! خوب. اين را ارسطو گفت. انسان را حيوان ناطق تعريف نكرد
قبل از سقراط بيشتر بـه فيزيـك و نجـوم    . بوداما سقراط به آنچه گفت آگاه . بگويند

شد؛ اما سقراط رويه را تغيير داد كه اين تحولي بزرگ در تـاريخ فلسـفه    پرداخته مي
ارسـطو، يونـان، چـين، ايـران       ي فلسفه بيش از هزاران سال قدمت دارد؛ فلسـفه . بود

اين حق ... ابي و سينا، مالصدرا، فار فيلسوفاني چون سهروردي، ابن... باستان و ژاپن و 
پـردازد؛ ميـان هسـتي و     تفكر متافيزيكي تفكري است كه به هستي نمـي . را ادا كرده

  .ها است  شود و فقط متوجه موجودات و چيستي آن موجودات تفاوتي قائل نمي
انسان عاقل به همان اندازه كه به نفس كشيدن نيازمند است به متافيزيك هـم نيـاز   

ارم؟ اگر بنده مختار باشـم اختيـار بنـده مختـار اسـت يـا       بنده مجبورم يا مخت. دارد
شـود كـه    اما اين اشكال هـم مطـرح مـي   . اند ا مسائل متافيزيك و فلسفهنهاي مجبور؟

ي جدي اسـت؛ كـه بـه نظـر      فيلسوف چه چيز را حل كرده است؟ اگر نياز به فلسفه
حـال چـه   ي ما تا بـه   و اگر اين سؤال هم جدي است پس فالسفه... بنده جدي است 

كند  ها نظر مي فيلسوف راستين كه متافيزيك برايش مهم است در اين پاسخ. اند كرده
فيلسـوف حـداقل، مزخرفـات    . گويد كدام يك اشـتباه و كـدام سـراب هسـتند     و مي
همين امروز اگر در كوچه و خيابـان تهـران بگرديـد؛     ؛كند هاي شياد را كشف مي آدم
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گيـري،   درماني گرفته تـا جـن   وجود دارد؛ از انرژيبينيد كه چقدر انواع متافيزيك  مي
توان  مي... كه در همه جا، تهران، اصفهان، لندن و نيويورك و ...   پوستي و عرفان سرخ
  . آنها را ديد

خواهم بگـويم اگـر فيلسـوف     دهد؛ يعني مي ا را نشان مينهفيلسوف راستين، بطالن اي
كرده؛ حداقل اين كه مطالب  بدلي را هيچ كاري در عالم نكرده باشد كه خيلي كارها 

دهـد كـه نبايـد     فيلسوف نشان مي. است  به مردم نشان داده است و اين كار عظيمي
براي اين موضوع بايد درك و آگاهي . باورانه با مسائل برخورد كرد كودكانه و خوش

ه تـا  بدين منظور بنـد . مردم را باال برد و اطالعات بيشتري را در اختيار آنها گذاشت
كنم شما را با برخي از اين فنون آشنا كـنم تـا شـناخت     توانم سعي مي آنجايي كه مي

  .ها پيدا كنيد  بهتري نسبت به آن
» مابعدالطبيعـه « و» ماقبل الطبيعه« حكمت اي از سينا مجموعه ابن متافيزيك به تعبير

د كه با حواس شو ابعاد غيرفيزيكي و ماورايي انسان را نيز شامل مي چنين باشد، هم مي
امـروزه  . توان آن را ادراك كرد باشد ولي با حواس برتر مي پنجگانه قابل احساس نمي
ي مورد توجه بسـياري  ها سوم، متافيزيك يكي از حكمت ي در قرن جديد و در هزاره

شود كه افـراد بـه خصـوص     در ايران نيز مشاهده مي. از افراد در سراسر جهان است
يي كـه در ايـن زمينـه منتشـر     هـا  د؛ استقبال فراوان از كتابجوانان به آن توجه دارن

  . ن آن استمبي ؛گردد شود و يا سمينارهايي كه در اين مقوله برگزار مي مي
شناســي، پيشــگويي،  هالــه  روح، ســايكومتري، پــاتي، ســفر تلــه«متافيزيــك پيرامــون 

ح پزشـكي،  شناسـي، رو   شناسي، حس ششم، هيپنوتيزم، انـواع مراقبـه، روح و روح   كف
 شناسـي، ارتبـاط بـا اجنـه، نيروهـاي غيرفيزيكـي       جـن  ارتباط با ارواح، مرگ، جـن و 

، نقش ماده، انـرژي، مكـان و زمـان در فيزيـك و     )نيروهاي رواني، فرارواني و روحي(
ات پيرامون جن، روح، مرگ، عالم ذر، عالم در قرآن كريم به كرّ .باشد متافيزيك، مي

. ت شده كه همگي مقوالت مربوط بـه متافيزيـك اسـت   برزخ، معاد و امثال آن صحب
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فقـط در برخـي مـوارد     ؛اسالم در هيچ جا متافيزيك و فراروانشناسي را انكـار نكـرده  
رفتن به سوي آن و يا استفاده از آن را نهي نموده است و آن هم بـه دليـل خطراتـي    

 . است كه براي فرد يا جامعه دارد

  وجودات آليبندي موجودات غيرارگانيك و م دسته

موجوداتي ماورايي بنويسم كـه تـا    ي در اين قسمت سعي دارم مقداري مطلب درباره
توجـه از كنارشـان    راق صـحبت شـده و يـا بسـيار بـي     غـ ان يا با اشبه حال در مورد

آنهـا   ي اميدوارم با شرح مختصري از اين موجودات، حق مطلب را درباره. اند گذشته
  .ادا كرده باشم

  :طور اختصار عبارتند از اين موجودات به
  .جامدات كه مخلوقات خدا بوده مانند سنگ و شن و ماسه و كوه و بيابان -1
  .اي باالتر از جامدات در مسير تكامل هستند گياهان و نباتات كه در مرحله -2
  حيوانات -3
  ها انسان -4
  اجنه -5
  ديوها -6
  ها پري -7
  موكلين -8
  فرشتگان -9

  شيطان -10

www.takbook.com



 

 

62 

  ها جن

اين موجود همانند انسان داراي . هاي خداوند موجودي است به نام جن از آفريدهيكي 
تكليف است و هدف از خلقت او، همانند انسـان، شـناخت حضـرت حـق، عبـادت و      

  .بندگي خداوند است
جن موجـودي اسـت كـه از آتـش      »ارٍنَّ نْم جٍارِن مم انَّجالْ قَلَخَ و«: فرمايد  قرآن مي

  )15ي  ي الرحمن آيه و سوره 56ي  آيه -ذارياتي  سوره(. آفريده شده است

العاده را دارد ولي  جن اگر چه موجودي است كه قدرت انجام كارهاي استثنائي و فوق
دانـيم همـين    تر از انسان و تحت تسخير او است؛ چنان كه مي از نظر وجودي، ضعيف

پيامبري كـه از  . ي او بودند ت حضرت سليمان پيامبر تحت سلطهموجودات در حكوم
  .ها برانگيخته شود پيامبر جنيان نيز هست جنس انسان

  ماهيت جن چيست و از چه آفريده شده است؟
»قَلَ ونْإنَا الْقْلَخَ دنْسانَ م لصصنْالٍ م حمم اءونٍنُس .الْ وـ قْلَخَ انَّج ـ  اهنَ ـ قَ نْم ـ  لُب ـ  نْم  ارِنَّ
تـر از آتـش    قطعاً انسان را از گل خشك سياه و بدبو آفريديم و جن را قبـل » ومِمسال

  )27 و 26هاي  آيه -ي حجر سوره(. نافذ آفريديم
»الْ قَلَخَ وانَّج مجٍارِن م 15ي  آيه - ي الرحمن ه سور. (جن را از مخلوطي از آتش آفريد» ارٍنَّ نْم(  

  جن بر چند قسم است؟
  :فرمايند اقسام آن آمده است؛ ايشان مي) ص(در حديثي از پيامبر اعظم 

  :خداوند عز و جل جن را بر سه قسم آفريد
  .اند ها و حشرات مارها، عقرب قسم اول
  .اند مانند باد در هوا روان قسم دوم
  )680حديث  -الفصاحه نهج( . حساب و عقاب دارند قسم سوم
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و او عاصـي درگـاه    )50ي  آيـه  -ي كهـف  سوره( با توجه به اين كه شيطان جن است
همان طور كه پيامبر در قسم سوم . شود كه آنها مختاراند خدا است؛ نتيجه حاصل مي

  .  و عقاب دارند حسابكند كه اينها  ها ذكر مي اقسام جن

  است؟ موجودي نوع چه جن
ناپيدا و در آيد؛ موجودى است  چنان كه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مى» جن«

  :قرآن مشخصات زيادى براى او ذكر شده، از جمله اين كه
جن موجودى است كه از آتش آفريـده شـده؛ بـرخالف انسـان كـه از خـاك        -1

  .آفريده شده است
»الْ قَلَخَ وانَّج مجٍارِن م 15ي  آيه -ي الرحمن سوره( »ارٍنَّ نْم(  
ـ   -2 . درت منطـق و اسـتدالل اسـت   داراى علم، ادراك و تشخيص حق از باطـل، ق
  )ي جن آيات مختلف سوره(

  )ي الرحمن ي جن و سوره آيات سوره. (داراى تكليف و مسئووليت است -3
ـ ا منَّأَو «. ها مؤمن صالح و گروهى كافرند  آن گروهى از -4 ـ نَّ ا الصالونَح و ـ م  ونَا دنَّ
  )11ي  آيه -ي جن سوره( »كلذَ
ـ طَح منَّهجل واْانُكَفَ ونَطُاسقَا الْأم و«. آنها داراى حشر و نشر و معادند -5 ي  سـوره ( »اًب
  )15ي  آيه -جن

ها و خبرگيرى و استراق سمع داشتند و بعداً از ايـن   آنها قدرت نفوذ در آسمان -6
ن مفَ عِملسل داعقَا مهنْم دعقْا نَنَّا كُنَّأ و«. كار منع شدند و قدرت خود را از دست دادند

يتَسنَأالْ عِم جِيلَ ده شاباًه ر9ي  آيه -ي جن سوره( »داًص(  
ها ارتباط برقرار كننـد؛ بـا آگـاهى محـدودى كـه       توانند با بعضى انسان آنها مي -7

ـ رِ انَكَ هنَّأ و«. ها بپردازند نسبت به بعضى از اسرار نهانى دارند؛ به اغواى انسان الٌج 
سِاإلنْ نَم يرِبِ ونَوذُعالٍج زَفَ نِّجِالْ نَمادوهم ر6ي  آيه -ي جن سوره( »اقًه(  
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گونه كه  شوند كه از قدرت زيادى برخوردارند؛ همان در ميان آنها افرادى يافت مى - 8
ـ قَ هبِ يكتءا اْأنَ نِّجِالْ نَم يترِفْع الَقَ«. ها نيز چنين اسـت  در ميان انسان ـ تَ أنْ لَب ـ  ومقُ ن م

قَمامي سبا را، پـيش   كشان جن به سليمان گفت من تخت ملكه يعني يكى از گردن »ك
  )39ي  آيه - ي نمل سوره(. آورم از آن كه از جاى برخيزى؛ از سرزمين او به اينجا مى

ـ  و. . . «. آنها قدرت بر انجام بعضى كارهاى موردنياز انسان را دارند -9 ـ الْ نَم  نِّجِ
نْم يعلُم بنَي يدينِإذْبِ ه ربه … يعلَ ونَلُمه مـ ا ي ـ  اءشَ نْم مارِح يـب تَ وـ م ـ جِ و لَاثيِ  انٍفَ
يعني گروهـى از جـن پـيش روى سـليمان بـه اذن پروردگـار كـار         ». . . ابِوجالْكَ

ي  سوره(. كردند هاي بزرگ غذا تهيه مى ها و ظرف كردند و براى او معبدها، تمثال مى
  )13و  12هاي  آيه -سبا

ـ الْ و«. ها بوده است خلقت آنها در روى زمين قبل از خلقت انسان -10 ـ قْلَخَ انَّج  اهنَ
قَ نْملُب رِان نَّم الس27ي  آيه -ي حجر سوره( ومِم(  

ي مشـتقات كلمـه    به معناى پوشاندن است و همين معنا در همه» جن«ي  كلمه اصل 
چون آدمى را ) سپر(نظير جن، چون از نظر پوشيده است و مجنه و جنه ؛ جريان دارد

، چـون از نظرهـا   )قلـب (پوشاند و جنين، و جنان، به فـتح جـيم،    مى از شمشير دشمن 
مشتقات ديگر آن، اين  »جن عليه الليل«: قرآن ي در اين جمله  چنين پنهان است و هم
هسـتند كـه بـالطبع از حـواس مـا        اى از موجـودات  طايفه» ها جن«. معنا جريان دارد

  .اند و مانند خود ما شعور و اراده دارند پنهان
كات سريع از ؛ حر شان برده شده و كارهاى عجيب و غريب در قرآن كريم بسيار اسم

داده و نيـز    هاى سليمان انجام دادند بـه ايشـان نسـبت    قبيل كارهايى كه در داستان
اينهـا از   ي  اند و چون ما زندگى و مرگ و حشر دارند؛ همه مانند ما مكلّف به تكاليف

و اين كـه آيـا جـان هـم     » جان«شود و اما  بسيارى از آيات متفرق قرآنى استفاده مى
ابلـيس و يـا    ي راغب نسل جنـي  همان ابليس است و يا به گفته همان جن است و يا

  . دليل است كه بيشتر بى  نوع مخصوصى از جن است؛ اقوال مختلفى است
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ي مـورد   دهد اين است كـه در دو آيـه   آنچه كه تدبر در آيات قرآن كريم به دست مى
مـين دو نـوع   كنـد و ه  گرفته و آن دو را دو نوع بيان مـي » انس«را مقابل » جان«بحث 
ي  آن اشاره دارد بر اين كه يك نوع ارتباطى در خلقت آن دو هست؛ نظير دو آيـه  بودن 

  .»ارنَّ نْم  جٍارِن مم انَّجالْ قَلَخَ و ارٍخَّفَالْكَ الٍصلْص نْم انَسنْإالْ قَلَخَ« ي آيهمورد بحث، 
جن   بر اين معنا نيست كه ابليس از جنس سياق آيات مورد بحث هم خالى از داللت 

  . شد لغو مى »...لُبقَ نْم اهنَقْلَخَ انَّجالْ و «بوده وگرنه جمله 
كان من الجن «در جاى ديگر از كالم خود هم فرموده كه ابليس از جن بود و آن آيه 

ي مـورد   در آيـه (آيـد كـه جـان     است؛ از اين آيه به خوبى برمى »ففسق عن امر ربه
همان جن بوده و يا يك نوعى از انواع آن، در غير اين دو آيه ديگـر اسـمى از   ) بحث

جان برده نشده و هر جا بحثى از موجود مقابل انسان اسمى رفته به عنوان جن بـوده؛  
گرفتـه ماننـد    و را هـم مـى  جنسـان ا  كالم، ابليس و هم حتى در مواردى كه عموميت 

القول فى امم قد خلت من قبلهم  مهِيلَع قَّح و«ي  و آيه »االنس و الجن ،شياطين«ي  آيه
يا معشر الجن و االنس ان «ي  و آيه »الثقالن سنفرغ لكم ايه«ي  و آيه »من الجن و االنس

  . عبير شده استبه لفظ جن ت »فانفذوا استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و االرض
ظاهر اين آيات با در نظر گرفتن اين كه ميان انسان و جان در يكى و انسـان و جـن   

تـا   در ديگرى مقابله افتاده؛ اين است كه جن و جان هر دو يكى باشد و تنها تعبير دو
و «ي  و جملـه » ..و لقـد خلقنـا االنسـان    «ي  اى كه ميان جملـه  نيز ظاهر مقابله؛ است

ي اولى درصدد  برقرار شده اين است كه همان طور كه جمله ».. ن قبل خلقنا الجان م
  .ي دومى هم در مقام بيان همين معنا باشد بشر است؛ جمله  بيان اصل خلقت

تـوان فهميـد كـه     خلقت جن در آغاز از آتشى زهرآگين بوده و از اين دو نشانى مـى 
تناسل در ميان جن نيز جارى است؛ زيرا معهود و مألوف از هر جاندارى كه ذريـه و  

چيزى كه هسـت ايـن سـؤال    . باشد مرگ و مير دارد؛ اين است كه تناسل هم داشته 
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و سـاير جانـداران بـا عمـل      ند انسـان  ماند كه آيا تناسل جن هم مان بدون جواب مى
اضـافه   »خلقناه من قبـل «ي  در جمله ي ديگرى؟ يابد و يا به وسيله آميزش انجام مى
ي مقابلـه دو خلقـت در    بوده و چون قرينه »من قبل خلق االنسان«: قطع شده و تقدير

  . نظر شده است اليه صرف كار بوده از ذكر مضاف
ي  ي سـوره  قت جن از نار سموم دانسته شده؛ با آيهي مورد بحث مبدأ خل اگر در آيه

ـ  نْم جٍارِن مم انَّجالْ قَلَخَ و«: ناميده و فرموده »مارجى از نار«الرحمن كه آن را    »ارنَّ
اي است كه همراه دود باشد؛ پس دو آيه در  منافات ندارد؛ زيرا مارج از آتش، شعله

كند كه مشتعل گشته و به صـورت   ى ميمبدأ خلقت جن را باد سمومى معرف مجموع 
اى كـه در التفـات از تكلـم بـه      و نكته» بشر«ي  مارجى از آتش درآمده معناى كلمه

سـوگند  : شـود  پـس معنـاى دو آيـه ايـن مـي     .  هست »كبر الَقَ ذْا و«: غيب در آيه
خوريم كه ما خلقت نوع آدمى را از گلى خشكيده كه قـبالً گلـى روان و متغيـر و     مي
بسيار داغ خلـق كـرديم كـه از شـدت      تعفن بود آغاز كرديم و نوع جن را از بادى م

  .داغى مشتعل گشته و آتش شده بود
. خـورد  السالم موارد متعددي در اين مورد به چشم مـي  در تاريخ زندگاني ائمه عليهم

نمودنـد؛   گاهي نيز خود جنيـان بـراي انجـام خـدمت و كمـك اعـالم آمـادگي مـي        
كردند؛ زيـرا امـام    و مشكالت خود را با مراجعه به امام برطرف مي هاي ديني پرسش

  . براي گروه جن نيز امام است
ها، اختيار، اراده، ثـواب، عقـاب و    ي سخن آن كه جنيان در تكليف؛ مسؤوليت خالصه

  .  رهسپار شدن به سوي بهشت و يا فرو افتادن در دوزخ با آدميان يكسان هستند

  ها مشخصات جن
و ) چشـم الفـي  (شـان عمـودي اسـت     ، چشـم )مثـل آتـش  (خ رنگ هستند ها سر جن

ديوها خاكسـتري  .  شان كوتاه و گرد است؛ شبيه سم، نه اين كه سم واقعي باشد پاهاي
  . شان حدواسط افقي و عمودي است رنگ و خشن هستند؛ چشم
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شـان   و چشـم ) زادهاي سفيدپوسـت  مثل آدمي(ها سفيد و بسيار خوشگل هستند  پري
چون پنج حس بـراي عمـوم   (ها مو هم دارند  ي اين همه . زاد افقي است آدمي هم مثل

چون كه ( زاد ندارند دستگاه گوارش مثل آدمي.  )مخلوق است و جزء مخلوقيت است
شـان مايعـات    غـذاي   )توانند داشته باشند ي جذب غذا نمي عنصر خاك ندارند و قوه
 .تواننـد اسـتفاده كننـد    زاد هم مي آدمياز بوي غذاهاي .  كنند نيست؛ از هوا تغذيه مي

آزاد .  ي غـذا ندارنـد   شان مثل حيوانات است؛ احتياج به لبـاس و تهيـه   زندگي كردن
  . اند و برخي از آنها در فضا هم هستند هستند؛ برخي از آنها به زمين چسبيده

ي مخصوصي دارند كه مانع از تصادم اشياء  كنند و قوه در همه جاي زمين زندگي مي
شان اجازه دارند به بعضي كرات بروند؛ ولي در قعر زمـين   هاي بعضي.  شود با آنها مي

روند براي اين است كه يا اجازه ندارنـد   توانند فرو بروند؛ اگر به كرات ديگر نمي نمي
بـه صـورت خـانوادگي    . شـان مسـاعد نيسـت    و يا اين كه شرايط جوي آن كره براي

شان از اتمسفر زمـين   چون تغذيه.  ان مطرح نيستش كنند؛ جا و مكان براي زندگي مي
توانند بروند كه از اتمسفرش بتوانند تغذيـه كننـد؛ نـر و     رو به كراتي مي است؛ از اين

برخي ؛  كنند؛ توليد بچه با ماده است گيري مي ماده دارند؛ دستگاه تناسلي دارند؛ جفت
مالـك  : جـن دوشـنبه   مالك ذهب: جن يكشنبه: هاي مشهوري دارند مثل از آنان نام

مالـك  : مالك دزيس جـن پنجشـنبه  : مالك احمر جن چهارشنبه: شنبه زوبعه جن سه
  ...شمهويس و غيره 

اند؛ به سه جنس تقسيم شدند كه  جان باقي مانده جن و ديو و پري از نسل جان و بني
خلقت جن خيلـي  .  شوند ي زمين محسوب مي در عرض هم هستند و از مخلوقات كره

ي  ي موجودات كـره  زاد را خلق كرد و بر همه زاد بود؛ بعد خداوند آدمي دميقبل از آ
خلقت آنهـا   . زاد از همين است ي جنيان به آدمي زمين برتري داد؛ علت بغض و كينه

بيشتر نيست؛ در صورتي كه خلقت انسـان و حيوانـات   ) آتش آب، باد،(از سه عنصر 
ون جنيان عنصر خاك ندارند؛ از اين چ.  است) آب، باد، آتش و خاك(از چهار عنصر 

  . ها اثر ندارد  ي ثقل زمين بر روي آن روي قوه
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زاد است؛ منتهـي برخـي از آنهـا     ي آدمي هيكل و شباهت آنها تقريباً به مثل و اندازه
شـكل  . زاد هسـتند  ريزتـر از آدمـي   هـا كمـي   مثل غول هستند و برخي ديگـر از جـن  

اكثـر   .دارنـد ... و دو گـوش، بينـي و دهـان و    زاد است؛ دو چشم  شان مثل آدمي كلي
رو بـه آنهـا حملـه     شان عادي است؛ از اين بينند و براي حيوانات و جانوران آنها را مي

توانند خود را به بشر نشان دهند؛ به هر صورتي كه باعث وحشت بشـر   مي.  كنند نمي
  .  شوند اگر به كرات ديگر بروند؛ ديده مي. نشوند

البتـه  . زاد بزرگ و كوچك جلـوه بدهنـد   رند كه خود را در نظر آدمياي دا جنيان قوه
بـه صـورت    ؛آيـد  طور به نظر مـي  اين تغيير وزن و حجم در ماهيت نيست؛ بلكه اين

زاد درآورنـد؛ بشـر    توانند خود را به صورت آدمي توانند درآيند؛ اما نمي حيوانات مي
شـوند   زاد متنفر مي فهمند و از آدمي آنها را بكشد؛ اما جنيان اين نيت را مي تواند نمي

شـان از   اذيـت . كنند از همين جنيـان هسـتند   ها اذيت مي هايي كه در خانه و اين شبح
  . شود مي... زدگي سبب مريضي، ديوانگي و  جن.  قبيل نفاق انداختن و ترساندن است

بـه خورشـيد   . كننـد  ها به او حمله مـي  همان طور كه اگر جسم ضعيف شود ميكروب
هر جايي هوا بتواند عبور كنـد؛  .  كند شان مي چون اشعه اذيت  توانند نزديك شوند مين

مثالً در يك صندوق آهني كه در آن هـوا   ؛ توانند عبور كنند جن و ديو و پري هم مي
. توانـد از بعـد زمـان عبـور كنـد      جن مـي . توانند رخنه كنند رخنه نكند؛ اينها هم نمي

خوانند ولي نـه آينـده و نـه     پاتي افكار را مي ك نوع تلهفكرشان بسيار قوي است با ي
زيرا خداوند اين توانايي را بـه   ؛توانند بدانند يا حدس بزنند زاد را نمي ي آدمي گذشته

   .آنها نداده است
سـت وآنهـا نيـز    ا اين كار فرشتگان و مالئك و موكلين است كه آن هم به اذن خـدا 

دانـد و در لـوح    يا اسراري كه خداوند صالح نمـي ي خود به علوم  توانند به اراده نمي
دست يابند مگر به اذن پروردگار و آن نيز مقررات و ضـوابط خـود را    ؛محفوظ است

است كـه بايـد بـه آن توجـه كنيـد كـه         اقه ندارند اين مطلب مهميي خلّ قوه. دارد
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هـر چـه دارنـد؛ ذاتـي اسـت و همـان اسـت كـه در         ) اقه ندارنـد اجنيان قدرت خلّ(
شـود خرافـات و    هـا گفتـه مـي   ني چيزها كه در مورد آ شان گذاشته شده؛ بقيه قتخل

 انـد و  پرداختـه  هايي است كه براي مهـم جلـوه دادن خـود سـاخته و     تخيالت انسان
ايم كه كسي گفته باشد يا ديده باشد  زيرا تا به حال ياد نشده يا نشنيده؛ حقيقت ندارد

   .جنيان چيزي از خود اختراع كرده باشند
با يك نـوع رمـزي كـه    .  ي تقليدشان خيلي قوي است شان خيلي زياد است؛ جنبه هوش

زيـرا  . زاد آشنا هسـتند  هاي آدمي ي زبان توانند افكار انسان را بخوانند؛ به همه دارند؛ مي
و فركـانس   (Hertz) آنها قادرند با تغيير هرتز دارد؛  ا نقش مهميهاصوات در زندگي آن
ان قابل درك باشد تغييـر دهنـد و ايـن    شبراي خواهند و ه خود مياصوات را به آنچه ك

شـود از   مـي . احتياج به تحصيل ندارند؛ همان هستند كه هسـتند . هاستنرمز موفقيت آ
اگـر اجـازه داشـته     .ها عكس گرفت به شرطي كه خودشان به اين كار راضـي باشـند  آن

البته يادتان نرود اگر اجازه داشته (جا كنند  توانند اشياء و اوزان را حمل و جابه باشند مي
  . نند چيزي را از جايي به جاي ديگر ببرند توا ي خدا نمي بدون اجازه.  )باشند
ا تماس گرفت؛ ولي مشروط به بعضي موارد كـه  هشود با آن توانند خبر بدهند و مي مي

اصـوالً چـون   ؛ گونـه ارتباطـات نيسـت    اسرار است و هر كسي قادر به انجام اينجزو 
مـثالً گـرگ و سـگ هـم      ؛بينند از بشر عادي مي اند؛ محدودند؛ منتهي بيشتر مخلوق

داراي روح هسـتند و نفـس هـم    .  بينـيم  بيند كه ما نمـي  چيزهايي در اعماق زمين مي
. زاد كمتـر اسـت   شان از آدمـي  كمال ي سير سير كمال هم دارند؛ منتهي دامنه ؛دارند

و  از بـين خودشـان پيغمبـر ندارنـد    .  قواعدي براي تكميل روح و اتمام حجت دارنـد 
ا به حضـرت  هآن اي از چنان كه عده. زاد پيغمبر پيدا كنند بايستي بيايند در بين آدمي

اديــان حقيقــي را ). ص(اي ديگــر بــه حضــرت محمــد  گرويدنــد و عــده) ع(مســيح 
ا به خداوند گفتند هاين  يك كلمه. خدا را دارند  هاي رسمي ي دين يعني همه پذيرند مي

خداوند بر آنها غضب نمـود؛ اوالً هنـوز يـك پيغمبـر در     ) ما از آتشيم و او از خاك(
  ...رسند  زاد پيروي نكنند؛ به جايي نمي شان نيامده و تا از پيغمبران آدمي بين
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ا از پيـامبران و اوليـاء پيـروي    هو رؤساي آنهر كدام از رئيس خودشان پيروي دارند 
شان كه آنها نيز بعـد از مـدتي بألخـره ايمـان خواهنـد       مگر گروهي از خبيثان دارند
شـوند؛ ولـي كـاري بـه كـار       اين سه گروه از هم جدا هستند داخل همديگر مي. آورد

جنـگ  .  تا حاال دعوايي بين دو جن واقع نشده؛ كه همديگر را بكشـند .  همديگر ندارند
شـود   به هنگام درگيري، آن جني كه مغلوب مـي . شود شان نمييها بين گروه و خودي

  .بايست از جمع خارج شده و به جاي ديگر برود مي
جن جانوري است داراي شعور، فيزيكي غيرارگانيك كه از لحاظ شأن وجـودي،   -1

ر فرهنـگ فارسـي   د.  گيـرد  تر از انسان و باالتر از حيوان جاي مي از ديد اديان پايين
نـام   jinn يـا   demonبه آن ديو و در فرهنگ عرب به آن جن و در فرهنگ التين

جن به معناي چيزي است كه پوشيده شده و منظور پوشيده مانـدن او  . گرفته است
  .تواند هم به پري و هم به جن اطالق شود ي جن مي ست؛ لذا كلمها از حواس ما

عنصر اصـلي وجـودي   . آور است ن، اعجابخصوصيات فيزيكي جن از ديد انسا -2
توانـد   جن آتش است و به علت نداشتن عنصر خاك، در وجودش مانند بارباپاپا مي

.  جـا كنـد   بسياري از چيزها را در يك آن جابـه  .اي تبديل شود به هر شكل و اندازه
ي  دقيقه فاصـله  5تواند مثالً ظرف  سرعت نقل مكان بسيار بااليي دارد مي چنين هم
  .ين الهور و تهران را طي كرده و برگرددب

جن ابزارساز نيست؛ به علت خصوصيات فيزيكي منحصر به فرد قادر اسـت در   -3
زيـرا  . هر مكان و شرايطي زندگي كند؛ براي همين به خانه و مسـكن نيـازي نـدارد   

نيـاز   سرما و گرما و باد و بوران بر او كارگر نيست جن به وسايل حمـل و نقـل بـي   
ها داراي صنعت و تكنولوژي نيستند و شهر و  توان فهميد كه جن ز اين جا مياست؛ ا
  .اي ندارند مكان معمول زندگي آنها كوه و جنگل و دشت است كاشانه

تر  اما به مقداري بسيار كم  كند ي جانداران غذا مصرف مي جن مانند همه - 4
  .از انسان
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كننـد و تشـكيل    توليـدمثل مـي  .  ها مثل انسان جنسيت و نر يا ماده دارنـد  جن -5
هـايي   طايفـه . كنند و جامعه ندارنـد  دهند؛ به صورت جماعت زندگي مي خانواده مي

شان مرحوم جعفر جني بود كه در چنـد سـال پـيش درگذشـت و      دارند كه پادشاه
  .اش مسئوليت او را برعهده دارد اكنون جانشين

هايي كه در  جن.  سال به باال 1000حدود .  كند نسبت به انسان زياد عمر ميجن  -6
ها نام برده شده؛ كه وقتي اولين بـار آيـات قـرآن را شـنيدند؛ از      آن ي جن از سوره

ها مانند  جن.  اند شدند؛ احتماالً هنوز زنده شدت ازدحام داشتند بر سر هم خراب مي
انبردار، ارباب و بنده، كافر و متدين، شفيق و شرور انسان دانا و نادان، فرمانده و فرم

  .روند و نيازي به قبر و گورستان ندارند وقتي كه مردند ازبين مي. دارند
عقل .  اما نه عقل ابزارساز و عقل فلسفي و خالقيت هنري.  جن داراي عقل است -7

خيص ي تشـ  ي ارزيابي امور روزمره يا همان عقـل معـاش و قـوه    جن به معناي قوه
ي هوشي سرشار، اعم از قـدرت خوانـدن فكـر و جسـتجو و يـافتن       است؛ به اضافه
  .گذشته و آينده

شوند؛ داراي اسم، رسم و شهرت هستند داراي  گذاري مي ها مانند انسان نام جن -8
  .ي تكلم هستند و قادر به فهم زبان آدميان هستند زبان خاص و قوه

ايد؛ كـه   ان نام دارد؛ وصف حال او را شنيدهترين جن، ابليس يا همان شيط معروف - 9
هاي مقرب رسيد؛ اما چون حاضر  چون بسيار در قرب به حق كوشيد به جايگاه فرشته

  .به سجده بر انسان، يعني شريك قرار دادن بر خدا نشد از درگاه خدا رانده شد
ن جن در شرايطي قادر به تسخير انسان، انسان در شرايطي؛ قادر به تسخير ج -10

ديـو،  : اند گويند خود جنيان بر سه قسم انسان مسخّر شده را مجنون يا ديوانه.  است
  .جن و پري كه از لحاظ مكاني مادون فرشته هستند
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چنـين سـنتي در    .تواند در مواردي تربيت شده؛ به انسان خدمت كند جن مي -11
ه بودا، نه داالي اما به طور كل ن.  گيران ايران و پاكستان و هند وجود دارد ميان جن

كدام به مدد خواستن از موجوداتي كـه    الما، نه اوليا اهللا، نه عرفا و نه پيامبران هيچ
ا را هـ اند اما همگـي وجـود آن   كنند؛ توصيه نكرده مثل انسان خطا و اشتباه و گناه مي

  . اند تأييد كرده
شـوند؛ امـا    اهر نمـي اي با ما ارتباط دارند ظ جنيان مانند امواج راديويي و ماهواره - 12

وآمـد   رفـت  هـاي ضـعيف،   شخصيت ها و بدن شوند و بعضي از آنها درخانه حاضر مي
آيه از قـران   4خواندن و آويختن  هاي مزاحم، هاي دور كردن جن يكي از راه .كنند مي

  .بسياري ادعيه كه در كتب مختلف وجود دارند.  شوند است كه با قل شروع مي
مـان   ا به شكل همـزاد و غيرهمـزاد دوسـت دارنـد؛ كمـك     ها؛ بعضي از ما ر جن - 13
طور جواهرات و اشياي قيمتي ما، از جمله انگشترهايي با نگـين سـنگ    كنند؛ همين مي

را بسيار دوست دارند و مخصوصاً اگـر بـر آن آيـات و اوراد حـك     ) مخصوصاً عقيق(
شـتر بـه   مان داشته باشـند و سـخني بـا مـا داشـته باشـند بي       اگر دوست.  شده باشند

هـا خـدمتگزار ارواح   نخيلـي از آ .  كنند آيند و دلسوزي خود را اعالم مي مان مي خواب
ها هم به كردار اكثر آدميان اهل شـيطنت،   اند؛ خيلي اولياء هستند و دست ما را گرفته

  .اند ضررند و مثل ما گرفتار اين دنيا و در گيرودار تقدير خويش ا بيهبيشتر آن
راي طبيعت و موجوداتش را باور ندارند؛ كساني كـه آنچـه را   اما آنان كه ماو -14
هـاي جـن و پـري     اينهـا معمـوالً فقـط آن تيـپ از قصـه     .  بيننـد؛ بـاور ندارنـد    نمي

ترين اطالعاتي جز نقد داستان  ها هستند؛ كه حتي زحمت دانستن كوچك مادربزرگ
جن . اند خودشان ندادهبه  ها را و عروسي جن  هاي پاسمي هاي تاريك وكوتوله گرمابه

همان طور كه انسان براي كوسه؛ از كوسه .  تر نيست براي انسان، از انسان خطرناك
در تاريخ بشر حتي يك مورد مرگ انسان به دست جن گزارش ! (تر است خطرناك

ميليـون روس بـه قتـل     35حكومـت اسـتالين    ي نشده در حالي كـه فقـط در دوره  
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اي  و قبيلـه   هاي جهاني، قومي ذهبي صليبي و جنگهاي م آمار كشتار جنگ. رسيدند
تر از انسـان نيسـت كـه بـه      تر و هوسناك در حقيقت هيچ چيز؛ هراسناك) پيشكش

  .انسان گرگ انسان است: هابز  قول توماس
آنها به ما كاري ندارند؛ ما هم به  در كل و بدون در نظر گرفتن موارد خاص؛ -15

.  فرارينـد . . . سر و صداهاي شهر و بوي فاضالب و  از دود و دم،.  آنها كاري نداريم
  .مثل ما كار و مكافات دارند

  كرد؟ بايد چه ها  آن از ماندن امان در براي ترسيد؟ ها جن از بايد آيا
ها در ارتباط با موجودات ناشناخته بسيار متفـاوت   هاي انسان العمل ها و عكس ظرفيت

تي كه سينه به سينه و نسل بـه نسـل منتقـل    بنابر اعتقادا. بيني است و غيرقابل پيش
اند؛ هرگـاه بيمـاري    ها موجوداتي آزاردهنده؛ موجب شر و فساد بوده شده؛ همواره جن

العالجي پيش آمده و يا اتفاق غيرقابل توجيهي روي داده به جـن و شـيطان نسـبت    
ا ناشـي  اند كه بيماري خود ر پريش ديده شده موارد زيادي از بيماران روان. داده شده

مسـلّم  . انـد  زده لقب گرفتـه  دانند و از سوي اطرافيان، جن از ديدن اين موجودات مي
است كه وحشت، ترس و اضطراب بيش از حد موجب بسياري از اختالالت روحـي و  

  . رواني خواهد شد
. به راستي كدام انسان است كه در برخورد با اين موجودات بـيم در دلـش راه نيابـد   

ها را منسوب به جن و شياطين دانست؟ بـه طـور    ي اين بيماري همه توان ولي آيا مي
اي  ايد؛ عارضـه  خوردگان شنيده را به كرّات از سال» زدگي آل«ي  حتم شما هم عارضه

كه مردم در ايام قديم و امروزه در برخي از روستاها و مناطق دورافتـاده آن را بـاور   
چنان . (اندازد اش را به خطر مي و طفلداشته و معتقدند كه اين موجود، جان زنِ زائو 

گذاشتند تا آل و جن از بوي بد  كنده را در باالي سر زائو مي كه چند سيخ پياز پوست
ثابـت شـده     در حالي كه امروزه از طريق علمي.) پياز فرار كرده و به او نزديك نشود
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ميكـروب  ها، ميكروب و موجودات ميكروسكوپي بوده؛ وجود  عامل بسياري از بيماري
شـده؛ خاصـيت    اش موجـب بيمـاري مـي    و نفوذ آن در بـدن ضـعيف زائـو و طفـل    

زدايي پياز عامل سالمت و محافظت بوده؛ نه بوي بد آن، يا عوام، بسياري از  ميكروب
  .دهند ها نسبت مي كساني كه به بيماري صرع گرفتارند را به جن

با استناد بر اين آيـه آن را   توان حال اينها تا چه حد واقعيت دارد؛ سؤالي است كه مي
خيزند كه بـه   خورند؛ در قيامت چون كساني از قبر برمي آنان كه ربا مي« :پاسخ گفت

  )27و  26هاي  آيه -ي جن سوره( .»اند افسون شيطان ديوانه شده
ي شيطاني دارند و در واقع در اثـر نفـوذ    بنابراين بسياري از اعمال نادرست كه جنبه

شوند؛ موجب اخـتالالت روحـي، روانـي گشـته و در      ن اعمال ميشيطان در روح انسا
  .كنند واقع يك جنون شيطاني را در فرد ايجاد مي

  ها پري

، در «parik» است كه در پهلوي«pairika»  ي لغت اوستايي ، بازمانده»پري«ي  واژه
 «perik» در ارمني «parik» و «pryk» در سغدي ، »«parig ي ترفاني فارسي ميانه

ي پري اظهارنظرهاي فـراوان از سـوي    براي معني واژه. باشد مي «perai» در پشتو و
گاه اين اظهارنظرها با هـم تنـاقض و    شناسان به عمل آمده كه گه پژوهشگران و شرق

هـا هسـتند و تقريبـاً در اكثـر مـوارد مهربـان و        تر از جن ها لطيف پري. تفاوت دارند
انسان و فرشته؛ اما حساب و كتاب دارند؛ همانند برخوردند؛ تقريباً چيزي مابين  خوش

قيافـه و زيبـاروي    ها اكثريت خـوش  انتخاب كنند اما پري ؛ما اختيار داشته و مختارند
كننـد   ها در درياها زندگي ميناي از آ عده. هاي زيادي دارند ها نيز طايفه هستند؛ پري

كنند كه در عين زيبايي  ها زندگي مي اي در جنگل عده. اند كه به پري دريايي معروف
ها بال دارند و بيشتر شـبيه پروانـه    اي از پري عده. كشيده دارند هايي تيز و كمي گوش
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اي از  عـده . تـر از گنجشـك   بـزرگ   شان نيز كوچك است؛ شـايد كمـي   هستند؛ اندازه
ي آنهـا   اما مشخّصـه . ها اي نيز در عمق چاه كنند و عده ها زندگي مي ها در دشت پري

امـا  . هـا اسـت  نآزار بودن و دور از انسان زندگي كردن آ بودن؛ زيبا بودن؛ بيمهربان 
شناسـند؛ بـه    ها اين موجودات را كامـل نمـي   چيزي كه مهم است اين كه چون انسان

 .گويند ي آنها جن مي  كليه

  Doppelgangerهمزاد 

 اسـت از عوام در ايران، باور به چندين موجود تخيلي رواج داشته   در باورهاي قديمي
بنابراين باورهـا، هـر شـخص داراي همـزادي      »span« جمله موجوداتي به نام همزاد

كنـد و   زمان با او زندگي مي به طور هم» دنياي از ما بهتران«است كه در جايي به نام 
 مصريان قديم بر اين باور بودنـد كـه كـالً تمـامي    . رشدي همگام با آن شخص دارد

به بـاور مصـريان   . ناميدند مي» كا«د كه اين همزادها را افراد زنده داراي همزاد هستن 
  .ميرد پس از مرگ انسان همزاد آنها نمي

زمـان بـه دنيـا     تواند در معني هر دو يا چند چيزي كه هم مي چنين همزاد هم ي واژه
اي همـزاد   آمده باشند به كار برود مانند افراد دوقلو و چندقلو يا براي مثال منظومـه 

ها؛ همـزاد چيـزي مسـتقل از     دانشنامه همزاد از ي تحقيق درباره .مسيش ي با منظومه
  .انسان نيست

آيد و توسط فـرد خاصـي    همزاد در شرايط خاصي به وجود مي: گويند برخي ديگر مي
، هـا  لذا در دنياي ما برخى موجودات وجود دارنـد كـه غيـر از انسـان     .شود ديده مي

كنـد بـه نـام     موازي آنهـا زنـدگي مـي   ست كه در دنياي ا هستند ولي جفت ديگر او
البتـه نـه آنكـه هـر      .شـود  ها و كنار آنها از آن ياد مـى  كه در رديف انسان» همزاد«

خـود داشـته باشـد بلكـه منظـور       ي انسانى يك همزادى در باطن خود و يا در سايه
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در عـالم هسـتى برخـى از    . كند وجودي است كه فقط در دنياي موازي او زندگي مي
  . اند و با حواس طبيعى و عادى، قابل درك نيستند رمحسوسموجودات غي

قـرآن وجـود   . دارد، از چشم انسان پوشيده اسـت » پوشيدگى«در اصل معنا و مفهوم 
در . در قـرآن وجـود دارد  » جن«اى هم به نام  اين موجودات را تصديق كرده و سوره

قسمت جن به طـور   در كه قبالً. (شود نيز ياد مى» جانّ«قرآن گاهى از اين موجود به 
ي آلماني  از ريشه  ها اين موجود با نامي در برخي از نسخه )مفصل به آن پرداخته شد

تصويري از خود شخص است كه واقعاً ترسي منحصر به فرد را بـه مـورد   » دابلگور«
تا به امروز ترس از همزاد در ملل مختلف مشهود بـوده و ايـن   . كند مشاهده القاء مي
هـاي منزلـي كـه در آن فـردي      رخي از ملل در پوشاندن تمام آينهترس در آداب ب

  . متوفي هست؛ نمايان است
فكني است  اي از كالبد اثيري ما هنگام برون برخي هم معتقدند كالً همزاد شبيه نسخه

در قـرون وسـطي ايـن تصـور را     . كنـد  و اكثراً براي هشدار خود را به فرد نمايان مي
تواند هميشه يك همزاد را هر وقت بخواهد توليد كند كه  داشتند كه يك جادوگر مي

دانيم كه اين در واقع همان كالبد  اكنون در عصر ما اين نظريه كامالً رد شده و مي هم
متأسـفانه در آن  . شود و نه همزاد فكني، فرافكني مي اثيري جادوگر است كه در برون

كـرد در كارهـاي    كه ثابت ميگناه در اثر همين سوءظن  زمان بانوان ساحر زيادي بي
  .هاي مخوف برده شدند چاله جادوگري هستند سوزانده يا به سياه

موجـودى متـوهم   «: همزاد نوشته اسـت  ي ، درباره5183، ص 4در فرهنگ معين ج، 
شود و در تمام حيات با او همراه  مى كه گويند با شخص در يك زمان متولد) از جن(

باعث زحمت و صدمه زدن به  ؛همزاد گاهى ممكن استبنا به اعتقادى عاميانه . است
رساند و نيـز   همزاد انسان خويش شود و گاه هم او را به سعادت و مكنت و ثروت مى

 ي با همزاد خويش رابطه) ها گيران و جن خاصه جن(عامه معتقدند كه بعضى از مردم 
  .»شوند كالم مى دوستانه يا خصمانه دارند و با آنها روبرو و هم
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 ل كيست؟كّمو

در بين مخلوقات خداوند انواع مختلفي از مخلوقات هسـتند كـه تعدادشـان شـايد از     
ما تنهـا تعـداد معـدودي از نـام     . ها و يا صدها مورد برسد نظر عقلِ محدود ما، به ده

ايم و اكثريت ما فقط بـا انسـان، حيـوان، گياهـان، نباتـات و در نهايـت        آنها را شنيده
موكّل يعني محافظ و . يكي از اين موجودات موكلين هستند. مجامدات سر و كار داري

چـرا كـه   . شود روي موجود خاصـي نـام آن را گذاشـت    كه نمي... نگهبان يا گماشته 
در اين ميـان هـر دسـته از ايـن     . توانند به شكل هر موجودي ظاهر شوند موكّلين مي

  . ها و نژادهاي مختلفي دارند لين نيز زيردستههاي موكّ گروه
هـاي   پوست، سفيدپوست و زردپوست دارند آنها هم به صورت كه سياه ها مانند انسان

وقتـي انسـان مراتـب     ؛لين سفلي نيز قضيه چنين اسـت در مورد موكّ. مختلف هستند
كمال مطلـوب   ي روي زمين با موفقيت به پايان رسانيد و به درجه تكاملي خود را بر

 ؛اسـت  »عالم معنا«گذارد كه نام آن سرا  مي از دنيا رفته و به سراي ديگري پا .رسيد
لذا در ؛ سير تحوالت تكاملي خود را انتخاب كند ي ادامه تواند ست كه او ميا در آنجا

چون ارواح ديگر به سراي عقبي بروي؟  خواهي هم شود كه آيا مي آنجا از او سئوال مي
وي زمـين كمـك و   هـاي ر  خواهي به دنياي ناسوتي بازگردي تا به انسـان  يا اينكه مي

تواند انتخاب كند بمانـد   ست كه او ميا در اين جا. هنمايي كنياياري دهي و آنها را ر
ش از همان زمان آغـاز  ا كند بازگردد مسئوليت كه او انتخاب مي هنگامي. و يا برگردد

هاي زيادي در طول حياتش داشته است و امتحانـات فراوانـي    او چون تجربه. شود مي
هايي كـه از راه   ييراهنما ي ت به خوبي هدايت بندگان خدا را به واسطهقادر اس ؛داده

 .شود دريافت كرده و انجام وظيفه كند اشراق و الهامات و شهودات كه به او مي

خـدمت   هـا  چون فرشته است با اين تفـاوت كـه او بايـد سـال     ل همماهيت يك موكّ
داشت و پاداشي بكند تا به قـرب الهـي    چشم  بندگان خدا را در روي زمين بدون هيچ
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سلسله مراتب مقامات الهي بـدين طريـق اسـت كـه     . نزديك شود و او را قبول كنند
اين انوار ابتدا به انبياء و اولياء و بعد بـه   .آيد وقتي نور الهي از باال به سمت پايين مي

عليـا بـه   رسـد و بعـد از مـوكّلين     فرشتگان مقرب درگاه و سپس به موكّلين عليا مي
ي  روي كـره  ها و ديگر موجـوداتي كـه در   نهايت به انسان موكّلين سفلي رسيده و در

  .بخشد منتقل و در نهايت به آنها حيات مي كنند زمين زندگي مي
چنين  هم. به صورت الهام و شهود است »عليا و سفلي« با عالم لارتباطات موكّ ي كليه

گذشـته و آينـده را بـه    . گانيك داشته باشداو قادر است ارتباطاتي با موجودات غيرار
تواند بـه   ولي هرگز نمي داند و قادر است حوادث حال و آينده را درك كند خوبي مي

ارتباطات او با . مگر به اذن خداوندي ؛رأي خود چيزي را عوض كند و يا تغيير بدهد
امـا   ؛نـد دا علل بسياري از امور را بـه خـوبي مـي    ؛جهان موازي دائماً در جريان است

،  ، حيـوان  ، گيـاه  تواند به هر صورتي كه بخواهد با سـنگ  مي .بيان آن را ندارد ي اجازه
، پـول و   سن و سال. تواند به صورت انسان معمولي درآيد مي ارتباط برقرار كند ضمناً

هـاي دنيـا را    بـازي  ي زيرا همـه  ؛ندارد  دنيا برايش ارزش و مفهومي ، و مقام، سياست
راضي به رضـاي حـق و   . فقط بايد نقش خودش را خوب بازي كند ؛ستبارها ديده ا

 فهمـد و بـه تمـامي    خدا را به خوبي مـي . باشد اند مي قانع به آنچه برايش مقدر كرده
ست و هـيچ  ا در كل كار او خدمت به بندگان خدا. انبياء و اولياء مؤمن و وفادار است 

پرسـتي مخالفـت    خرافه و خرافهبا هرگونه . برتري نسبت به كسي نبايد احساس كند
گويد حتي اگـر   حق را مي؛ كند سحر و جادو را قبول ندارد و با آنها مخالفت مي ؛دارد

داري و قضـاوت   اهـل مملكـت  . مخالف هرگونه ريا و تظـاهر اسـت   .به ضرر او باشد
كند و  ي نمييكارهاي دنيا خود را درگير. تقاضاي مزد و پاداش از كسي ندارد ؛نيست
دهـد و موجـب    جهت كاري را انجام نمـي  بي. ها برايش مهم نيست مقام انسان رتبه و

شـرايط   ي در همـه . توبيخ و تنبيه كسي را ندارد ي اجازه. شود اذيت و آزار كسي نمي
 .كند هر كاري را با رضايت او انجام دهد خدا را مدنظر دارد و سعي مي
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يا هر موجود در جهان كـه   هر حرف در ملكي نگهبان است و در نتيجه براي هر شخص
  .اند ب است موكّلي، نگهبان و فرشتگاني از جانب خالق هستي گماشته شدهبر او مترتّ  نامي

  موكل  حروف

  

  موكل  حروف

  

  موكل  حروف

  

  موكل  حروف

  حروزاييل  ك  عطكاييل  ض  درداييل  د  اسرافيل  الف

  طاطاييل  ل  اسمانييل  ط  اهراييل  ذ  جبراييل  ب

  روماييل  م  توراييل  ظ  امواكيل  ر  عزراييل  ت

  حوالييل  ن  لوماييل  ع  سرفاييل  ز  ميكاييل  ث

  رفتماييل  و  لوغاييل  غ  همواكيل  س  كاكاييل  ج

  دورياييل  ه  سرحماييل  ف  همراييل  ش  تنكفاييل  ح

  سركيطاييل  ي  عطراييل  ق  اهجماييل  ص  مهكاييل  خ

  .»اي از فرشتگان شود انسان عفيف نزديك است كه فرشته«السالم فرمود  امام علي عليه

  فرشتگان
خداوند به آفرينش موجـودات تعلـق گرفـت و نخسـتين مخلـوق پيـر        ي آنگاه اراده

كـه مـا    فرشتگان موجوداتي هستند. بنيامين را خلق نمود و نام او را جبرائيل گذاشت
از عبـادت   ؛كننـد  ها گناه نمي فرشته. توانيم آنها را با چشم حسي ببينيم نمي) ها انسان(

در . شوند و همواره مشغول تسـبيح و تقـديس و عبـادت خداونـد هسـتند      خسته نمي
اي بر آن گماشته شده كـه هـر روز    زمين درختي و كلوخي نباشد مگر آن كه فرشته

. تـر اسـت   الي كه خداوند خـود بـه حـال آن آگـاه    در ح .گزارش آن را به خدا بدهد
يعني بدون جسم و (جسماني نيستند و اصطالحاً به آنها مجرّد ؛ ها جسم نيستند فرشته

  . آيند به شمارش درنمي لذا. گويند مي) عوارض جسماني
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هاي برتـر الهـي    موجوداتي قابل شمردن هستند كه جسم و يا جسماني باشند؟ فرشته
هـاي   از جمله فرشـته ؛ شود ياد مي) بمقرّ ي فرشته(كه از آنها به  هايي هستند فرشته

حضرت ميكائيـل، اسـرافيل،    :مردم با اسم آنان بيشتر آشنا هستند  برتر الهي كه نوعاً
 هـا  حضرت ميكائيل مسئول رساندن رزق و روزي به انسان. جبرائيل و عزرائيل است

دمـد و جبرئيـل مـأمور آوردن     ست و اسرافيل در هنگام برپائي قيامت در صور مـي ا
عزرائيـل  . وحي و كالم خدا به پيامبران است كه در واقع معلم و آموزگار بشر اسـت 

هـا را از دنيـا بـه عـالم      آيد و انسان ملكي است كه به هنگام مرگ بر بالين انسان مي
  .و در واقع مأمور قبض ارواح است كند ديگر منتقل مي

  خداوند با فرشتگان ي  ابطهر
ه فَـاطرِ السـماوات والْـأَرضِ      اَ: اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم بِسمِ«: فرمايد در قرآن مي لْحمـد للـَّ

ثْنَى وةٍ محني أَجلًا أُولسكَةِ رلَائلِ الْماعج ثُلَاثَ و    ه رباع يزِيد في الْخَلْقِ ما يشَـاء إِنَّ اللـَّ
ءلَــى كُــلِّ شَــييرٌ عســپاس خــداى را كــه : بــه نــام خداونــد رحمتگــر مهربــان »قَــد

ى دوگانـه و  هـا  فرشـتگان را كـه داراى بـال   ] و[آسمان و زمين است  ي پديدآورنده
آفـرينش هـر چـه بخواهـد      داده اسـت در  آورنـده قـرار   اند پيام چهارگانه گانه و سه
  )1 ي هآي -فاطر ي سوره(. ستا چيزى توانا هر افزايد زيرا خدا بر مى

  را داده  عـالم   ايـن   هـاي  آنها مأموريت  و به  خود آفريده  را خداوند بر سنّت  فرشتگان
و   الهي  و رحمت  فيض ش هستند درا خلق واسطة بين خدا و  فقط  فرشتگان  پس.  است
  امـورات   واسطه  بدون  باشند و گاهي  واسطه  گاهي  كه  نيست  اتّفاق  بر سبيل  معني  اين
جاعـلِ  «اسـت؛    نمـوده   معنـي   ايـن   براي  خداوند آنها را جعل  گيرد؛ چون  انجام  لقخ
  . ستا آنها  و محدودة مأموريت  وظيفه  و اين »رسالً ةِكَائلَمالْ
»ي وبر لَى اللّهع كَّلْتإِنِّي تَو ةٍ إِلَّرآبن دا مكُم ماب   ـرَاطلَى صي عبا إِنَّ رهتيذٌ بِنَاصآخ وه

در حقيقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شـما توكـل كـردم هـيچ      »مستَقيمٍ
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اش را در دست دارد به راسـتى پروردگـار    اى نيست مگر اينكه او مهار هستى جنبنده
  )56ي  آيه -هود ي سوره(. من به راه راست است

هايى بين او و بـين عـالم مشـهود كـه      جوداتى هستند مخلوق خدا و واسطهمالئكه مو
  .خداوند آنان را موكل بر امور عالم تكوين و تشريع كرده است
وساطت در نزول وحـي   ؛قرآن كريم كارهاي فراواني را براي فرشتگان برشمرده است

ـ   يض الهـي بـه   و ابالغ پيام الهي به پيامبران، تدبير امور عالم و وساطت در وصـول ف
مخلوقات، استغفار و شفاعت براي مؤمنان و امداد آنـان، لعـن كـافران، ثبـت اعمـال      

هـاي الهـي اسـت كـه      بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ از جملـه مأموريـت  
وجـودي   ي اين پرسش كه علـل و فلسـفه   ي اما درباره .كنند فرشتگان آنها را اجرا مي

خداونـد  : آنها مقسمات امر باشند بايـد بگـوييم  مالئكه چيست و چه نيازي است كه 
تبارك و تعالي جهان هستي را بر اساس قانون علت و معلول و رعايت ترتيـب ميـان   
سلسله علل، خلق نموده است و بر اساس حكمت الهي كه همان رعايت قانون علت و 

سـت و اراده و خواسـت خـداي متعـال،     ا معلول و لزوم تناسب و سنخيت ميان آنهـا 
اين كـه   عالوه بر. گردد وجود مالئكه و نقش آنان در جهان هستي، تبيين مي ي سفهفل

از نظر عقلي نيز خلقت و عليت بدون رعايت تناسب ميان علت و معلـول و سـنخيت   
براي ايجاد سنخيت و تناسب بين خدايي كه از وحدت ذاتـي  . بين آن دو محال است

به موجوداتي نياز است كـه نقـش   ) موجودات مادي(برخوردار است و كثرات امكاني 
واسطه را بازي كنند و كثرت محض نداشته باشند و از اين جهت اين قابليـت پديـد   

فرشتگان الهي موجوداتي هسـتند كـه   . آيد كه فيض از عرش به فرش سرازير گردد
  .شوند هاي ديني صاحب اين نقش هستند و از كارگزاران الهي محسوب مي در آموزه

  !كه آشنا شويمبا وظايف مالئ
، چهار ملك وجود دارند كه در پيشگاه خداوند قرب خاصـي   اهللا ي در بـيـن مـالئكـه

شود، آنهـا   الهي از آنها تعبير به رئوس مالئكه مي ي دارند و در لسان حكما و فالسفه
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در روايـــات و .  ، اسـرافـيـــل و عـزرائيـــل ، مـيـكـائيـــل جـبـرئيـــل: عبارتنــد از
از جملـه   ؛، بـه صـراحت اشـاره شـده     ايـن چـهار ملك مقـرب معـروف   اخـبـار بـه

ان اهللا تـبــارك و  «: وارد است كـه فرمـود  ) ص(اسـالم   روايـتـي از رسـول گـرامي
، و اخـتــار مــن المـالئكــه جـبـرئيــل و      ء اربـعــه  تـعـالي اخـتـار مـن كـل شـي

مـتـعــال از هــر چـيــزي    خـداونــد   »مـيـكـائيـل اسـرافـيـل و مــلك المــوت  
چـهـار تـا را اخـتـيـار و انـتـخـاب فـرمـوده و از فـرشـتـگــان نـيــز جبرئيـل و    

  . را اختيار كرده است) عزرائيل(الموت  ميكائيل و اسرافيل و ملك
او . رساند مي) ص(اي است كه وحي الهي را به پيامبر اكرم  فرشته :جبرئيل ي فرشته

تر از جميع فرشتگان اسـت كـه علـم حضـرت حـق در او       گملك مـقرب خدا و بزر
تـر   تر و كوچـك  وحـي بـه فـرشـتـگـان پايين ي كند و از او در طـريـقـه تـجـلي مي

تجلـي  ) ص( كنـد و از آنهـا بـر پيـامبر     كه تعدادشان بسيار است تجلي و ظهور مـي 
  . ب بلكه برترين آنها استمقرّ ي جبرئيل يكي از چهار فرشته. يابد مي

و خـداونـد نــام او را   »كبِلْي قَلَع مينُاأل  وحالرُّ هبِ لَزَنَ«: جبرئيل صاحب وحي است 
 »فـان اهللا هـو مـواله و جبرئيـل و صـالح المـومنين   « :پـس از خـود قـرار داده اسـت

ـ   «: نام او را پيش از فرشتگان ديگر در قرآن بيان نموده اسـت   مـن كـان عداًو ـ ل  و هلّ
گانه در  خـداونـد او را بـه صـفـات شش» ـالمـيـكَ و يـلَئـرـبجِ و هـلسر و تَهمالئك

رسالت او، ارجـمـنـدي او، نيرومندي او، منزلـت و  : قرآن ستوده است كه عبارتند از
  .مطاع ثم امين: مقام او، فرماندهي او بر فرشتگان و امين وحي بودن او

، مـيكـائيــل   يكـي از رئـوس چهارگانـه مـالئكــه    : ي ميكائيل موكل بر ارزاق فرشته
  .)98 ي آيـه -بقره ي سوره در( اسـت و قـرآن مجيد

خـدا و   بااز مـيـكـائيـل به عنوان ميكال ياد فرمود و دشمني با او را در رديف دشمني 
ـ ل اًودمن كان ع « :است مالئكه و انبيا قرار داده و دشمن او متهم به كفر  و تَـه مالئك و هلّ
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رسـله جِ ويـلَئـرـب اهللاَ نَّإـفَ ـالمـيـكَ و عـدكَلْلِّ وارزاق  ميكائيـل موكـل بـر    »ـريـنْـاف
در روايتي كـه از رســول خـدا    . موجودات بوده و اعوان و ياراني نيز در جمع عالم دارد

جــبرئيل مـؤذن   : فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين . اسم ميكائيل عبيداهللا است: رسيده) ص(
امـامـت مقام . كنند المأمور به او اقتدا مي ها و ميكائيل امام آنها، كه در بيت اهل آسمان

تـر   آن نيست مگر كسي كه مقام باالتر و داراي شرايط جامع ي بلندي است كه شايسته
 :در حـديث آمـده اسـت   . رزق اسـت  ي ميكائيل و به تعبير قرآن ميكال فرشـته . باشد

رعـد و بـرق و    ي انـد همچـون ابـر و مالئكـه     اي كه بر ارزاق موكل ميكائيل بر مالئكه«
  .)221، ص 59بحاراالنوار، ج ( »باد و باران و غيره سروري دارد ي مالئكه
) ع( امـام سـجاد  . نفـخ صـور اسـت    ي اسـرافيل، فرشـته   :اي به نام اسرافيل فرشته

و ...  به دنيا فرود آيد و صور با او است كند تا خداوند به اسرافيل امر مي« :فرمايد مي
مرگ از سوي اسـرافيل اسـت و    ي هنفخ«: فرمايد يم) ع( امام سجاد. »دمد در آن مي

حيات از سـوي خـود پروردگـار عـالم      ي هميرد و نفخ آن خود اسرافيل هم ميبعد از 
  .)324، ص 6بحاراالنوار، ج ( -.)72، ص 6پيام قرآن، ج (. »گيرد انجام مي
گـاه   آن ؛ستا ذات پاك خدا ،اصلي ي كننده قبض ):عزرائيل(ملك الموت   ي فرشته

، يعني عـزرائيـل مـجري اين فرمان است و او نيز بـه   مرگ ي در عالم اسباب فرشته
قـبض  . دهـد  گروهي از فرشتگان و رسوالن الهي اين مأموريت را انجـام مـي   ي وسيله

و گاهي نيز بـه  ) عزرائيل(به ملك الموت  گاهي ؛ارواح گاهي به خدا نسبت داده شده
 »اهللا يـتـوفـي االنـفــس حـيــن مـوتـهــا   «: در حديث آمده است. فرشتگان مرگ
: جـاي ديگـر فرمودنـد    دارد و در ها را به وقت مرگ كامالً دريافت مي خـداوند جان

مـرگ كـه بـر     ي جان شما را فرشته :بگو» قل يتوفاكم ملك الموت الذي و كل بكم«
  . دارد ا گمارده شده دريافت ميشم

تا اينكه چون مرگ يكي از » يفرطونهم ال ء احدكم الموت توفت رسلنا وحتي اذا جا«
دقــت    كمي. كنند گيرند و ايشان كوتاهي نمي رسوالن ما جان او را مي ؛آنان فرا رسد
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گونـه تضـادي در ميـان آنهـا نيسـت؛ زيـرا        دهـد كـه هـيچ    در آيات فوق، نشان مي
مـرگ،   ي گاه در عـالم اسـباب فرشـته    آن ؛ستا ذات پاك خدا ،اصلي ي نندهك قـبض

گروهـي از فرشـتگان و    ي يعني عزرائيل مجري اين فرمان است و او نيـز بـه وسـيله   
  .دهد رسوالن الهي اين مأموريت را انجام مي

  شيطان

شود كه  مشتق مي» شطن«ي  ي عربى است بر وزن فيعال و از ماده يك واژه» شيطان«
د از انس، جن و حيوان در اصطالح گر متمرّ به معناى دور شدن است و به هر عصيان

ه و اعـوان  به معناى خبيث است و به ابليس و ذري» شاطن«شود و  گفته مى» شيطان«
گـرى، شـيطان اطـالق     گـرى و خباثـت و وسوسـه    د، عصـيان او به مناسبت همان تمرّ

. بشر هم ممكن است كسى شيطان باشد از افراد: توان گفت به طورى كه مي. شود مى
شيطان از جنس جن و مانند انسان موجـودي   .گونه كه در آيات زير آمده است همان
ي آن را  هاي خوب و بد برگزيند و نتيجه تواند راه است و هر موجود مختار مي مختار

ر هاي انساني و جنّي كـه از نظـ   ي شيطان به شيطان در قرآن كريم، واژه. دريافت كند
  .ما پنهان هستند؛ اطالق شده است

  اما ابليس
قـرار  ) ع(، اسم خاص براي شيطان است؛ همـان موجـودي كـه در برابـر آدم      ابليس

خداوند جن و انس را اساساً براي سـعادت و رسـيدن بـه    . گرفت و بر او سجده نكرد
و  هـا  لـيكن برخـي از انسـان    ؛كمال آفريده و آن دو را به راه سعادت هدايت فرموده

جنيان راه هدايت را پذيرفتـه و برخـي ديگـر آن راه را قبـول نكـرده؛ راه انحـراف و       
نتيجـه خـود و ديگـران را بـه راه باطـل       دعوت بـه انحـراف را پـيش گرفتـه و در    

اديان وجـود داشـته؛ نـام او      هاي كهن و در تمامي شيطان در تمام داستان. كشانند مي
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ه شده؛ شيطان به سان تاريكي مطلق است كه در ها و قرآن برد بارها و بارها در كتاب
  .مقابل روشنايي و نور رحمت الهي قرار گرفته است

ا     « إِنَّمـ كْـمعا م نَحـنُ   و إِذَا لَقُواْ الَّذينَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا و إِذَا خَلَواْ إِلَى شَـياطينهِم قَـالُواْ إِنـَّ
گويند ايمان آورديم  اند برخورد كنند مى ايمان آورده و چون با كسانى كه »مستَهزِؤُونَ

گويند در حقيقت مـا بـا شـماييم مـا فقـط       هاى خود خلوت كنند مى و چون با شيطان
  )14ي  آيه -ي بقره سوره( .كنيم ريشخند مى] آنان را[

كار؛ همان كه از  ابليس، موجودى است حقيقى و زنده، باشعور، مكلّف، نامرئى و فريب
ـ  ي ابلـيس، چهـره   چهـره . سرپيچى نمود امر خدا د، ر و عصـيان، نخـوت و تمـرّ   ي تكب

  ).ر، عنادغرور، تكب. (خودخواهى و خودمحورى و مظهر غرور و خودبرتربينى است
 .»و استَكْبرَ و كانَ منَ الْكـافرينَ   إِبليس أَبى اَجدوا لĤدم فَسجدوا إِلّاس ةِو إِذْ قُلْنا للْمالئكَ«
  )34ي  آيه -ي بقره سوره(

» !بـراى آدم سـجده و خضـوع كنيـد    «: هنگامى را كه به فرشتگان گفتـيم ) ياد كن(و 
و بـه خـاطر نافرمـانى و    (ر ورزيد همگى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكب

از كافران شد) رشتكب.  
  :براى شيطان اسامى و صفات متعددى ذكر شده كه از اين قرارند

ي بلـى و   از مـاده ) اباليس و بالسـه (اى است مفرد و داراى دو جمع  اين كلمه س؛ابلي
ـ       . ابالس گرفته شـده  ر و معنـاى آن نااميـدى، مـأيوس شـدن از رحمـت خـدا؛ تحي

شود؛ اندوهگين و سر در گريبـان آمـده؛    سرگردانى، حزنى كه از شدت يأس پيدا مى
راى همان كسى كـه آدم را  ي عربى و اسم خاص است و معروف شده ب ابليس، كلمه

لفـظ ابلـيس، بـه    . فريب داد و باعث بيرون شـدن او و همسـرش از بهشـت گرديـد    
صورت مفرد، يازده بار در قرآن آمده كه جز دو مورد بقيه مربـوط بـه خلقـت آدم    

  )11ي  آيه -ي اعراف سوره(: از جمله. السالم است عليه
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إِبليس لَم يكُن منَ  اĤدم فَسجدواْ إِلَّاسجدواْ ل ةِثُم قُلْنَا للْمآلئكَ كُمو لَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَا«
شما را خلق كرديم سپس به صورتگرى شما پرداختيم آنگاه  و در حقيقت  »الساجِدينَ

سجده كردند جز ابليس كـه از  ] همه[به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد پس 
  )11ي  آيه -ي اعراف سوره( .كنندگان نبود سجده

و  »كَانَ منَ الْكَـافرِينَ  يس أَبى واستَكْبرَ وإِبل اĤدم فَسجدواْ إِلَّاسجدواْ ل ةِو إِذْ قُلْنَا للْمالَئكَ«
چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد پس به جز ابليس كه سر بـاز زد و  

  )34ي  آيه -ي بقره سوره( .به سجده درافتادند] همه[كبر ورزيد و از كافران شد 

جز ابليس كه خوددارى كـرد از ايـن كـه بـا      »ى أَن يكُونَ مع الساجِدينَا إِبليس أَبإِلَّ«
  )31ي  آيه -ي حجر سوره( .كنندگان باشد سجده

فرمود اى ابليس تو را چه شـده اسـت    »تَكُونَ مع الساجِدينَ الَ يا إِبليس ما لَك أَلَّقَا«
  )32ي  آيه -ي حجر سوره(. كنندگان نيستى كه با سجده

ه      ةِو إِذْ قُلْنَا للْملَائكَ« بــرِ رـنْ أَمـقَ عنَ الْجِنِّ فَفَسكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مدĤوا لدجاس
اءيلأَو تَهيذُر و ذُونَهلًا    أَفَتَتَّخـدينَ بملظَّـالل بِـئْس ودع لَكُم مه ي وونن ديـاد كـن  [و  »م [

جـز ابلـيس سـجده    ] همه[ا سجده كنيد پس هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم آدم ر
او و ] با اين حـال [جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد آيا ] گروه[كردند كه از 

گيريد و حال آن كه آنها دشمن شمايند و چه  نسلش را به جاى من دوستان خود مى
  )50ي  آيه -ي كهف سوره( .بد جانشينانى براى ستمگرانند

» كنَعا مينٍ اأَلَّقَالَ من طم خَلَقْتَه ن نَّارٍ وي مخَلَقْتَن نْهرٌ مقَالَ أَنَاْ خَي رْتُكإِذْ أَم دجفرمود  »تَس
چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را بازداشت از اين كه سجده كنى گفت مـن از  

  )12ي  آيه - ي اعراف سوره( .او بهترم مرا از آتش آفريدى و او را از گل آفريدى

فرمـود از آن   »قَالَ فَاهبِطْ منْها فَما يكُونُ لَك أَن تَتَكَبرَ فيها فَاخْرُج إِنَّك منَ الصاغرِينَ«
تكبر نمايى پس بيرون شـو كـه تـو از    ] جايگاه[فرو شو تو را نرسد كه در آن ] مقام[

  )13ي  آيه -ي اعراف سوره(. خوارشدگانى
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برانگيختـه خواهنـد شـد    ] مردم[گفت مرا تا روزى كه  »إِلَى يومِ يبعثُونَ قَالَ أَنظرْني«
  )14ي  آيه -ي اعراف سوره( مهلت ده

  .)15ي  آيه -ي اعراف سوره( .يافته گانى  فرمود تو از مهلت »قَالَ إِنَّك منَ المنظَرِينَ«
گفت پس به سبب آن كـه مـرا بـه     »لْمستَقيمقَالَ فَبِما أَغْويتَني ألَقْعدنَّ لَهم صرَاطَك ا«

 .آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشسـت ] فريفتن[بيراهه افكندى من هم براى 
  )16ي  آيه -ي اعراف سوره(

» نْ ايمـانعو هِمنْ خَلْفم و يهِمدنِ أَيين بم منَّهيآلت لَ  ثُم و هِملائـن شَـمعو اهِم  تَجِـد  مأَكْثَـرَه
سرشان و از طرف راست و از طـرف چپشـان     گاه از پيش رو و از پشت آن »شَاكرِينَ

  )17ي  آيه -ي اعراف سوره( .تازم و  بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت ها مىنآ بر

نكُم أَجمعـينَ   أنَّ جهنَّمأَملَقَالَ اخْرُج منْها مذْؤُوما مدحورا لَّمن تَبِعك منْهم لَ« فرمـود   »مـ
بيرون شو كه قطعاً هر كه از آنـان از تـو پيـروى كنـد     ] مقام[نكوهيده و رانده از آن 

  )18ي  آيه -ي اعراف سوره( .ي شما پر خواهم كرد جهنم را از همه

گـذرد   كننده؛ به كالمى كه در باطن انسان مـى  گر؛ وسوسه به معناى وسوسه وسواس؛
بجوشد از شيطان و يا از كس ديگرى، كـه از بيـرون عامـل آن     از درون خود انسان
وسواس در اصل صداى آهسـته اسـت كـه از بـه هـم خـوردن       . شود وسواس گويند

معنـاى ديگـر آن   . شود اى هم گفته مى خيزد و به هر صداى آهسته آالت برمى زينت
داى يـا بـا صـ    ؛كنـد  ى است كه به ذهن انسان خطور مىافكار بد و نامطلوب و مضرّ

آهسته به سوئي دعوت كردن و مخفيانه در قلب كسى نفوذ نمودن هم وسوسـه نـام   
  :وسواس در قرآن پنج بار استعمال شده ي كلمه و ماده. دارد

خنّـاس؛ بـه معنـاى كنـار      »من شَرِّ الوسواسِ الخَنّاس، اَلَّذى يوسوِس فى صدورِ النّاس«
گرد كردن و پنهان شدن است؛ چون هنگامى كه انسان به ياد خدا بيفتد و  رفتن؛ عقب

شود اين واژه نيز بـه چنـد    پنهان و مخفى مى. كند گرد مى نام او را ببرد؛ شيطان عقب
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كند؛ مثالً رجوع كردن و برگشتن به اين اعتبار كه انسان  اعتبار معناى خاصى پيدا مى
ى از خدا غافل شد و او را فراموش كـرد؛ شـيطان بـراى وسوسـه و اغـوا نمـودن       وقت

كند؛ همـه   حس مى رو كه انسان وجود وسوسه را كمتر كارى، از اين پنهان. گردد برمى
اى از راسـت در   آيد و خـود را در لعـابى از حـق، در پوسـته     جا هست؛ با ظاهرى مى

بر اساس بعضي از آيـات  . كند ر مىگ لباس عبادت و گمراهى در پوشش هدايت، جلوه
كه بر  قرآن، جن مانند انسان موجودي مختار، انتخابگر و صاحب اراده است و هنگامي

بنابراين، شيطان از آنجا كه جن بـوده  . گزيند گيرد، يكي را برمي سر دو راهي قرار مي
را گر و صاحب اراده بوده و توان سرپيچي از فرمـان خداونـد    است؛ موجودي انتخاب

  .هم داشته است

  ماهيت فرشتگان

آنچـه  . ي ماهيت و چيستي فرشتگان نيامده اسـت  در قرآن كريم، سخن صريحي درباره
جـن و  (شـعور   مسلّم است؛ فرشتگان مـاهيتي مغـاير بـا انسـان و ديگـر مخلوقـات ذي      

گروهـي از  . دارند؛ اما اين مسأله كه ماهيت آنها چيست؛ مورد اختالف اسـت ) حيوانات
داننـد؛ گروهـي ديگـر     ي ميان مسلمان، فرشتگان را موجوداتي مجرد و غيرماددانشمند

گانه، وزن، حجم و نيـز   آنان را داراي جسم لطيف كه با جسم غيرلطيف، داراي ابعاد سه
با اين حال، هر دو گروه بر ايـن  . آورند قابل ادراك حسي است؛ تفاوت دارد به شمار مي

آينـد و قابـل    به كمند حواس ظاهري بشر درنمـي  مطلب اتفاق نظر دارند كه فرشتگان
توانند در زماني كه شما اصـالً انتظـارش را    فرشتگان شفابخش مي. ادراك حسي نيستند

نداريد انبوهي از انرژي را به سوي شما حواله كنند و يا در مواقعي كه از حـق خـود در   
رسالت فرشـتگان ايـن   . ايد شما را بيدار سازند انگيز غافل شده ايجاد يك زندگي شگفت

فرشـتگان حتـي در   . است كه شما را در پرورش ذهن و بدنتان ياري و راهنمايي نمايند
  .پردازند زماني كه شما خواب هستيد به فعاليت مي
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اند كه ابلـيس از فرشـتگان درگـاه نبـوده بلكـه يكـي از        بر اين عقيده  عرفاي اسالمي
ياد به درگاه مقرب الهـي راه يافتـه و   ي جنيان است كه در اثر عبوديت بسيار ز طايفه

سال عبادت خالصانه  60000با رموز احديت آشنا است؛ اين قدرت و مهلت به خاطر 
داننـد كـه بـر اسـاس اصـول       به او داده شده و آن را دليل قابل بحث اين مدعا مـي 

چـون و چـرا از    چون فرشته فقـط اطاعـت بـي   . اي خطاكار نيست كائنات هيچ فرشته
اوند را در وجود خود دارد؛ فقط آفريده شده تا اطاعت نمايـد و در وجـود   فرامين خد

فرشتگان جبري است كه هيچ اختيار براي هيچ عملي به جز دسـتور خـدا قـرار داده    
توانست فرشته  نشده و در نتيجه چون شيطان قادر به عصيان و نافرماني بود پس نمي

 .كيد شده استأهمين موضوع تدر روايات شيعيان هم  ؛باشد بلكه از جنيان است

ــرد ــدآموزي ك ــرا ب ــيطان م ــر ش ــدايا اگ  به من بگو گندم آن را كـه روزي كـرد    خ
پـا   شان امري مبتذل و پـيش  هاي اين دوره و زمانه، موضوع ابليس براي متأسفانه انسان

ش افتاده شده كه اعتنايي به آن ندارند؛ فقط روزي چند بار او را لعنـت كـرده و از شـرّ   
ي او اسـت   برند و بعضي افكار پريشان خود را به اين جهت كه از ناحيـه  دا پناه ميبه خ

ـ    ؛كنند تقبيح مي ل و ليكن بايد دانست كه اين موضوع، موضوعي است بسـيار قابـل تأم
اند تـا شـناخت خـود را     ها درصدد برنيامده شايان توجه و بحث، متأسفانه تاكنون انسان

سناريويي كه خداوند رحمان بوجود آورده را بيشـتر و  و » شيطان«نسبت به اين موجود 
هاي افراد نسبت به شناخت شيطان يا افـراط   نتيجه هميشه دانسته در ؛بهتر درك كنند
ايد كه چگونه شيطان با ايـن كـه    آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده.  بوده يا تفريط

و چگونه توانسته است با خـدا  ترين مخلوقات الهي بوده؛ چرا  دورترين و به ظاهر دشمن
ترين موضوعي كه تا به حال بـراي اكثـر    شيم كند؟ بحرف بزند و خداوند هم با او تكلّ

انديشمندان سؤال بوده اين است كه آيا اين سناريو خداوند بوده كه به شيطان امر كـرد  
  تا اين بازي را انجام بدهد و در حضور همه بر آدم سجده نكند؟

. مگر اين نيست كه سراسر عالم هستي رحمت عـام الهـي اسـت    :ياز ديدگاه عرفان
سـتيزان و حتـي شـيطان و      طلبـان، حقيقـت    مؤمنان و كافران، خوبان و بدان، حقيقـت 
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رحمانيت خداوند هيچ مقابل . فرشتگان غرق در رحمت عام يا رحمت رحماني هستند
جويـان و   يقـت مخصوص خوبان، حق خدا  اما رحمت خاصه يا رحيمي و متضادي ندارد

ش به ا خداوند با رحمانيت. دوستان خدا است و در مقابل آن قهر و غضب الهي است
بـه   زندگي و نعمت، تـا يـا خـود را تغييـر دهنـد و      ،شيطان فرصت داد و به بدكاران

بنـابراين رحمانيـت او هـيچ    . شـوند  ور  غوطـه  او قهر يابند يا در رحيميت خداوند راه 
دربرگرفته است از يك جهت هم شامل رحيميـت خـدا و    خصوصيتي ندارد و همه را
برخورداري از رحمانيت، هم هدايت اسـت   ي ست و نتيجها هم شامل قهر و غضب او
اگر در فرصتي كه رحمانيت خداوند به انسان داده شـده بـه   . و هم گمراهي و اضالل

 اسـت و بـه زودي در   رحيميت او بينديشد و آن را بجويد بـه راسـتي اهـل رحمـت     
اي «: خداوند آرام خواهد گرفت و از او خواهد شـنيد  ي آغوش عشق و رحمت خاصه

كـه شـادمان و راضـي     پروردگارت بـازگرد در حـالي   جان به آرامش رسيده به سوي
  ).28و  27هاي  آيه -ي فجر سوره(» .هستي و او نيز از تو خشنود و راضي است

  ).28( »مرْضية ربك راضيةً  رجِعى إِلىا« )27( »ا النَّفْس الْمطْمئنَّههيأَيتُ«
  ).28(خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت بازگرد، ) 27(اى روح آرامش يافته،

انـد؛   كساني كه به رحمانيت تكيه نكرده و در آن فرومانـده : اي معتقدند كه باري عده
همان رفتارهاي شيطاني و نما كه به نوعي اعمال و رفتارشان  هاي انسان همچون انسان

هاي الهي بـراي دور شـدن و دشـمني بـا خـدا       ها و نعمت اسي است كه از فرصتخنّ
خداوند به ابليس مأموريت . گيرند كنند؛ مورد قهر و ناخشنودي او قرار مي استفاده مي

داد كه به فرمان سجده بر آدم اعتنا نكند و او نيز اين مأموريت را به خوبي پذيرفت 
از فرمان سجده سرپيچي كرد و بـه اذن  . ف مالئكي كه بر آدم سجده كردندو برخال

. خداوند تا پايان سير او در جهان دوقطبي، بـه سـجده در برابـر وي درنخواهـد آمـد     
خواسـت؛   نقش خود پابرجا خواهد بود و اگر خداوند نمي سر بر  يعني تا مقطع معلومي
قطبي هيچ بستري براي ظهور اختيار  تكگاه در جهان  داد و آن به او چنين مهلتي نمي

  !باشد پس مرحوم مي ؛شيطان موجود است. شد انسان و رشد او فراهم نمي
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باشند؛ منتهي خداوند در هـر كـدام بـه صـورتي      ي ذات خداوند ميجميع كائنات تجلّ
چرا كه اگر ! از مصاديق خيرات است ششرارت  ي نموده ولي با تماميظاهر شده و تجلّ

شد و مورد رحمت عام خداونـد واقـع    ش غالب نبود؛ هرگز آفريده نميشرّ خير او بر
روزي شيطان در جـواب  : خوانيم كه در قرآن مي!!! محض نيست شد؛ پس او شرّ نمي

رحمتـي وسـعت كُـلَّ    «: گويـد  چنين گفت كه مگر خداوند نمي) ع(به حضرت موسي 
مـن هـم جـزو اشـياء و      آيـا . ي اشـياء را فراگرفتـه اسـت    رحمت من همـه » !شَيء؟

البته برخي هم بر ايـن  !!! پس رحمت او شامل من هم شده است!!! موجودات نيستم؟
چرا كه حاضر نشد حتـي  ! دانند باورند كه او را بر سبيل مطايبه موحدترين خاليق مي

بـه طـور مثـال در    !!! يك لحظه هم، به فرمان خود خداوند، بر غير خدا سـجده كنـد  
  :دكنن داستاني نقل مي

  .تو كافري و فاسق: عارف به او گفت! اي درگرفت يك روز بين يكي از عرفا و شيطان مباحثه
كارواني عازم شهري دور بود ! اي بگويم بگذار برايت قصه: شيطان با خونسردي گفت

شخصي زاهـد و عابـد هـم در ايـن     . و در اين كاروان شاهزاده خانم بسيار زيبايي بود
ي  پـرده   طي مسير، در محلي كاروان ايستاد و ناگهان نسيمي بعد از مدتي. كاروان بود

عابد نگاهش به او افتاد و با همان نگاه اول، . محل استقرار شاهزاده خانم را به كنار زد
ي مسير تمام كاروانيان فقط از او اشك و آه  در ادامه! قرار او شد ي بي عاشق و ديوانه

  )!ش به شاهزاده خانماز شدت محبت و عشق(و گريه ديدند و بس 
شاهزاده عابـد را خواسـت و بـه او    . تا جايي كه داستانش به گوش شاهزاده هم رسيد

آيا اين تن و روح خسته و اشك و آه : عابد گفت! حقيقتاً عاشق زار من هستي؟: گفت
  !ام گواه كافي بر اين حقيقت نيست؟ و ناله

! ام تاكنون كسـي را نديـده   چون به حسن و جمال تو: چرا؟ عابد گفت: شاهزاده گفت
آيـد و بـه    ديدي كه اكنون از پشت سر تو مـي  پس اگر خواهر مرا مي: شاهزاده گفت

  !كردي؟ مراتب از من زيباتر است؛ چه مي
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ببريد گردن : شاهزاده خانم گفت! عابد ناگهان به عقب نگريست؛ ولي كسي آنجا نبود
بـه ديگـري غيـر از مـن     ش صـادق بـود؛   ا اين دروغگو را بزنيـد كـه اگـر در عشـق    

  !نگريست نمي
ي جمـال خداونـد، حاضـر     ، چنان در عشقم صادق بودم كه با مشـاهده )ابليس(و من 

  !غير او سجده نمايم نشدم به كسي ديگر نظر كنم و بر
تنها فردي كه جسارت آن را داشت تا اين مسائل را به طور شفاف مطرح كند، پـدر  

الدين عربي كسي است كه بزرگاني چـون   محي. بود» الدين عربي محي« عرفان نظري،
اهللا حاج ميـرزا علـي آقـاي قاضـي      سبزواري و شيخ بهايي و آيت مالصدرا و مالهادي

صدها مستشرق و حكيم در سراسر جهان از شرق و  …آيت اهللا عالمه طباطبايي و (
ابـن  «اند مكتـب   اش قائل وع را براي او و نظريات جنجالينهايت احترام و خض) غرب
هـا خـون دل    دانند كه بـا سـال   را فقط موكول و متوقف بر شناخت عميقي مي »عربي

خوردن و تفحگويـد كـه هـيچ     مـي » الـدين عربـي   محي«. گردد ر ميص و تحقيق ميس
نصـيب نيسـت؛ چـرا كـه همـان خلقـت و        موجودي از رحمـت خـدا محـروم و بـي    

ق بـا رحمـت   اساساً وجـود مسـاوي و مسـاو   ( .ستا موجوديتش دليل بر رحمت خدا
  )!به هر چه و به هر كه تعلق گيرد ولو ابليس ؛است

ـ رح«: فرمايـد  خداوند مـي  تم تع سـي موجـودات را   رحمـت مـن همـه    »كُلَّشَـيء  ي و
همـين فرصـت خداونـد بـه     !!! آيا ابليس جزو موجودات و اشياء نيست؟ ؛دربرگرفته

البتـه   !قت به او نيست؟رغم نافرماني او، نوعي رحمت و شف ابليس تا روز قيامت، علي
  :اي هم معتقد بودند كه عده

عناد و خودخواهى شيطان او را از توبه بازداشت؛ بـه دليـل ايـن كـه وقتـى خـدا بـه        
برى نافرمانى كـرده و   فرشتگان فرمان داد تا براى آدم سجده كنند؛ او به جاى فرمان

را بـا آفـرينش    جويى زد؛ او آفرينش خـود  براى خالف خود متكبرانه دست به بهانه
به نظـرش آتـش بـر    » مرا از آتش آفريدى و او را از گل«: آدم مقايسه كرد و گفت
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تر از آن ديد كه براى آدم سجده كنـد و سـجده    گل شرافت داشت و خود را بزرگ
يا از «از سجود » ر كردىتكب«: خدا به او فرمود» از كافران شد«نكرد؛ با آن نافرمانى 

چون من از آتشم؛ او از خاك و آتش » من از او بهترم«: گفت ؟ ابليس»برتران هستى
وقتى خودخواهى، عناد، نافرمانى و اصرار شـيطان بـر عصـيان    . بر خاك شرافت دارد

يعنى از رحمـت  » .اى تو رانده شده«: برمال شد و حاضر به توبه نبود؛ خدا به او فرمود
  .»ودو لعنت من تا روز قيامت بر تو خواهد ب«من رانده شدى 

  سؤال استاد دانشگاه
  آيا شيطان وجود دارد؟ آيا خدا شيطان را خلق كرد؟

  .ها شاگردانش را به چالش ذهني كشاند استاد دانشگاه با اين سوال
  آيا خدا هر چيزي كه وجود دارد را خلق كرد؟

  »بله او خلق كرد« :شاگردي با قاطعيت پاسخ داد
  »كرد؟آيا خدا همه چيز را خلق «: استاد پرسيد

  »بله، آقا«: شاگرد پاسخ داد
چـون  . اگر خدا همه چيز را خلق كرد؛ پس او شيطان را نيز خلـق كـرد  «: استاد گفت

شيطان نيز وجود دارد و مطابق قانون كه كردار ما نمايانگر ما است؛ خدا نيز شـيطان  
از خودش خيال كرد بـار   استاد با رضايت. ست و پاسخي ندادشاگرد آرام نش» است
  .اي بيش نيست ر توانست ثابت كند كه عقيده به مذهب افسانه و خرافهديگ

  »توانم از شما سؤالي بپرسم؟ استاد مي«: شاگرد ديگري دستش را بلند كرد و گفت
  »البته«: استاد پاسخ داد

  »استاد، سرما وجود دارد؟«: شاگرد ايستاد و پرسيد
آيـا تـاكنون حسـش    . ارداين چه سؤالي اسـت البتـه كـه وجـود د    «: استاد پاسخ داد

  .شاگردان به سؤال مرد جوان خنديدند» اي؟ نكرده
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مطابق قانون فيزيك چيـزي كـه   . در واقع استاد، سرما وجود ندارد«: مرد جوان گفت
هر موجـود يـا شـيء را    . كنيم در حقيقت نبودن گرما است ما از آن به سرما ياد، مي

داشته باشد يا آن را انتقال دهد؛ گرما توان مطالعه و آزمايش كرد وقتي كه انرژي  مي
شود بدن يا هر شيء انـرژي را انتقـال دهـد يـا آن را دارا      چيزي است كه باعث مي

ايـن درجـه، بـدون     مـام مـواد در  ت نبود كامل گرما است) F 460(صفر مطلق . باشد
اين كلمه را بشر براي ايـن كـه از نبـودن    . سرما وجود ندارد ؛شوند حيات و بازده مي

  .»رما توصيفي داشته باشد خلق كردگ
  »استاد تاريكي وجود دارد؟«: شاگرد ادامه داد
  .»البته كه وجود دارد«: استاد پاسخ داد
تاريكي هم وجود نـدارد؛ تـاريكي در حقيقـت    ! دوباره اشتباه كرديد آقا«: شاگرد گفت

ا تـوان آن را مطالعـه و آزمـايش كـرد؛ امـ      نبودن نور است؛ نور چيزي است كه مـي 
هـاي   تـوان نـور را بـه رنـگ     در واقع با استفاده از قانون نيوتن مي ،توان تاريكي را نمي

توانيـد   امـا شـما نمـي   . مختلف شكست و طول موج هر رنگ را جداگانه مطالعه كرد
شـكند و   يك پرتو بسيار كوچك نور دنيايي از تاريكي را مـي . تاريكي را اندازه بگيريد

توانيد تعيين كنيد كه يك فضـاي بـه خصـوص     ور ميشما چط. سازد آن را روشن مي
كنيد اين است كه ميزان وجـود نـور را در    چه ميزان تاريكي دارد؟ تنها كاري كه مي

اي است كـه بشـر بـراي توصـيف      درست است؟ تاريكي واژه. آن فضا اندازه بگيريد
  .»زماني كه نور وجود ندارد بكار ببرد
  .زياد مطمئن نبود» آقا، شيطان وجود دارد؟«: در آخر مرد جوان از استاد پرسيد

او هر روز . بينيم طور كه قبالً هم گفتم ما او را هر روز مي البته همان«: استاد پاسخ داد
او در . شـود  نـوع خـود ديـده مـي     هايي از رفتارهاي غيرانساني بشـر بـه هـم    در مثال
اينهـا  . د وجود داردافت شماري كه در سراسر دنيا اتفاق مي هاي بي ها و خشونت جنايت
شـيطان وجـود   «: و آن شاگرد پاسخ داد ».گر هيچ چيزي به جز شيطان نيست نمايان
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توان نبـود خـدا    شيطان را به سادگي مي. ندارد آقا يا حداقل در نوع خود وجود ندارد
اي كه بشر خلق كرد تـا توصـيفي از نبـود     دانست؛ درست مثل تاريكي و سرما، كلمه

ي آن چيزي است كه وقتي  شيطان نتيجه. دا شيطان را خلق نكردخدا داشته باشد؛ خ
مثل سرما كه وقتي اثري از گرمـا  . بشر عشق به خدا را در قلب خودش حاضر نبيند

آري نـام آن شـاگرد   » آيـد  آيد و تاريكي كه در نبود نور مـي  نيست خود به خود مي
 .بود »نيشتينآلبرت ا«: جوان

  پرستي شيطان

گونه استقالل فكري برخـوردار نيسـتند و از    وجود دارند كه از هيچ دنيا ي دريها فرقه
ميـل بـه    به خردمندان تمايـل دارنـد و بيشترشـان    همه بدتر آن كه اين گروه كمتر

ها  يكي از اين فرقه. اند ي كار خود قرار داده كساني دارند كه هوي و هوس را سرلوحه
پرسـتي؛   شـيطان . باشـد  مـي  »پرسـتي  شـيطان «كه خود داراي اشكاالت مختلفي است 

دارد و جوانان بسياري را به دنبـال  » witchcraft«نزديكي بسيار زيادي با جادوگري 
اي بـه جوامـع    هاي مختلف فرقـه  خود كشانده و بيشتر از همه خود را در غالب گروه

هـايي نيـز    ها و نشـانه  شان، اين گروه داراي سمبل گذشته از اعتقادات. كند معرفي مي
 پرستان جديد به خدايي اعتقاد ندارند و شيطان را تنها نوعي كهن نماد شيطان. هستند

«archetype» هـا تنهـا در برابـر خـود      دانند؛ آنها اعتقاد به آن دارند كه انسـان  مي
بـه همـين   . توانند به تنهايي راه درست و غلط را تشخيص دهند مسئول هستند و مي

  . شود قاد فلسفي شناخته ميدليل اين اعتقاد بيشتر به عنوان يك اعت
شيطان در اين اعتقاد نماد نيروي تاريكي طبيعت، طبيعـت شـهواني، مـرگ، بهتـرين     

پرستي به جاي اطاعت از قوانين خدايي  شيطان. ي قدرت و ضد دين بودن است نشانه
هاي موجـودي   يا قوانين طبيعي و اخالقي، عموماً بر پيشرفت فيزيكي خود با راهنمايي

پرستان  به همين دليل بسياري از شيطان. قوانيني فرستاده شده تمركز دارندمافوق يا 
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گرايشـات   كننـد؛  بيشـتر   هاي اديان گذشـته اجتنـاب مـي    معاصر از باورها و گرايش
بيننـد و   اي كه خود را در مركز هستي و قوانين طبيعي مي به گونه. خودپرستانه دارند

به هر . يا خودمحوري و جادومحوري هستندگرايي و  بيشتر شبيه به مكاتبي چون ماده
پرستان به طـور داوطلبانـه بعضـي از قـوانين اخالقـي را انتخـاب        حال بعضي شيطان

پرستان بـه   بر اين مبنا شيطان. دهد سازي را نشان مي كنند؛ اين يك جريان وارونه مي
اين  .دشون بندي مي  پرستان ديني تقسيم پرستان فلسفي و شيطان دو گروه اصلي شيطان

  :باشند ها داراي اصول زير مي توان گفت آن هاي متعددي است مي اعتقاد داراي شاخه
Atheism: آنها به هيچ عنوان خدايي را قبول ندارد.  

Not dualistic :   معتقدند روح و جسم غيرقابل ديدن هستند؛ هيچ جنگي بـين عـالم
  .خير و شر وجود ندارد

Autodeists: د كه خدايي جز خود انسان وجود ندارد؛ هـر  اعتقاد دارن :خودپرستي
  .انساني خود يك خداست

Materialistic :،ست و مـا يعنـي   ا خدا در دل ما: گويند مي اعتقاد به اصالت ماده
  .وجود خارجي ندارد نيست و عدم پرستش شيطان زيرا شيطان جسم ،همه چيز

Wordliness :ي آن زيـرا تمـام   اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعـال  :دنياپرستي
الزم را بـراي   ها خصوصـاً لـذات جنسـي، پتانسـيل     خوشي دنيايي است و اين خوشي

شـايد  . كنند و به هر شكلي انجام آنها الزم و ضروري اسـت  كارهاي روزانه آماده مي
افتاد و ابليس يـا همـان شـيطان از     وقتي آن ماجراي بزرگ در بارگاه ربوبي اتفاق مي

كرد؛ به ذهن خودش هم  سرپيچي مي) ع(جده بر حضرت آدم دستور الهي مبني بر س
ها در مسند خدايي قـرار بگيـرد و بـه     اي از انسان كرد كه روزي براي عده خطور نمي

  !اصطالح براي خداي الشريك هم، عرض اندام شريكي و انبازي بكند
تي اين و پست است و از پس» دني«ي  ريشه با واژه هم» دنيا«اند  به هر حال قدما گفته

اي از انحطـاط فكـري و    دنيا همين بس كه اشرف مخلوقات آن يعني انسان به درجه
  .»پناه بر خدا«. دهد رفتاري برسد كه شيطان را در مقابل خداوند متعال قرار 
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اين فرقـه   .است واقعي كلمه خيلي نادر پرستي به معناي شيطان: گويند البته برخي مي
نـوعي   بيشـتر . جوانان و نوجوانان است اطوار و ادا وكشورها رواج داشته  از برخي در

. رفتارهاي طبيعي براي جلب توجه و كسـب جايگـاه اجتمـاعي در ايـن سـنين اسـت      
هـا و   گـروه  هـا و  به اين فرقه ترين خطري كه ممكن است در تمايل ترين و جدي مهم

در هـر چنـد    .هاي فكري و جنسـي اسـت   انحراف ؛گير انسان شود ورود به آنها دامن
اما متأسـفانه   ؛او در امان باشد ابتدا بشر سعي داشت تا از شيطان دوري كند و از شرّ
كنـد بـا گفـتن ايـن      او خيال مي. بشر امروزي در پي فنا شدن در نيروي شيطان است

هاي درونـي خـود را    تواند خالء پرستم يا من از ياران شيطانم، مي جمله كه من شيطان
گونـه   ايـن  البته خداوند در كتاب آسماني خود نيـز . ستپر كند در حالي كه چنين ني

دهنـد؛   اند؛ زيرا اعمالي كـه آنهـا انجـام مـي     ها را به ياران شيطان معرفي نموده انسان
ـ . چون اعمالي شيطاني است هم ي كـه دسـت بـه اعمـال     قرآن مجيد هر انسان يا جنّ

ه ديگـران را بـه   يـا ايـن كـ   ) ي خداوند و برعليـه بشـر   خالف اراده(زند و  ناثواب مي
 .نامد كند؛ شيطان مي كارهاي شَر دعوت مي

  پرستي  ترين عوامل شيطان مهم
در بسياري از آيات قرآن كريم، پيروي از شيطان به عنوان سمبل ضد اخالق معرفي 

يكي راه خـدا  : شده تا آنجا كه در بعضي آيات آمده است انسان دو راه در پيش دارد
  .و ديگري راه شيطان

أَلَـم  «: شود؛ نظير آيـه  ي مقابل خداپرستي قرار داده مي پرستي، نقطه شيطان در قرآن
اعبدوني هذَا صـرَاطٌ   لَكُم عدو مبِينٌ و أَنِ إِنَّه انَطَيتَعبدوا الشَّ ايكُم يا بني آدم أَن لَّأَعهد إِلَ
يمتَقسآدم كه عبادت نكنيد شيطان را كـه او  آيا پيمان نبستيم با شما اي فرزندان  »م

» براي شما دشمني آشكار است و اين كه مرا عبادت كنيد؛ ايـن راه مسـتقيم اسـت؟   
  )61و  60ي  ها آيه -ي يس سوره(
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شود كه شيطان چيست؟ همان دنيا يا هواي نفس اسـت و يـا چيـزي     اكنون سؤال مي
انـد   اديان گفته  در تماميالبته همان طوري كه  مستقل و جداي از آن دو خواهد بود؟

قـرآن شـيطان يـا ابلـيس را موجـودي      . موجودي به نام شيطان وجود داشته و دارد
ولـي  . داند كه از آتش آفريده شده؛ مستقل از انسان است ي جن مي از طايفه مستقل

نهـاده   انسان نيز در ماهيت و ساختار اين ابليس صفاتي قرار داده كه همان صفات در
ن را به چالش و امتحان بكشاند و ببيند اين انسان با وجود داشتن صفات تا انسا؛ شده

نفساني و از طرفي داشتن صفات الهي در ماهيت خويش، در نهايت به كـدام سـمت   
آيا انسان به سمت نيروي الهـي درون  . نمايد كند و كدام راه را انتخاب مي حركت مي

ش فراوان گذاشته شده تمايـل  كند يا به صفات شيطاني كه در اطراف خود حركت مي
  . كند پيدا مي

ـ   اي كـه خداونـد متعـال در درون انسـان قـرار داده؛ در       ارهلذا به نظر بنده، نفـس ام
است كه بايد آن را بـه خـوبي شناسـايي و      حقيقت همان نيروي شيطاني درون انسان

اده و بـه  تا در نهايت بتواند راه الهي و راه شيطاني را به خوبي تشـخيص د  ؛مهار كند
قطعاً در اين موارد منظور خداوند در قـرآن، هـواي   . سمت نيروهاي الهي حركت كند

ـ   «: اره و نظاير آنها است؛ مثل آيهنفس يا نفس ام ي آدم الَيفْتنَـنَّكُم الشَّ نـا بيا   انُطَي كَمـ
كُميوأَب نَّ أَخْرَجنَ الْجتان ندهـد؛   طان فريبكه شي) مراقب باشيد(اي فرزندان آدم  »ةِم

  )27ي  آيه -ي اعراف سوره( .چنان كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون راند
 »يبلَياالْخُلْد و ملْك لَّ ةِم هلْ أَدلُّك علَي شَجرَقَالَ يا آد انُطَيفَوسوس إِلَيه الشَّ«: نظير آيه

را هدايت كنم به درخت ابـديت   اي آدم آيا تو :پس شيطان به او وسوسه كرد، گفت
  )120ي  آيه -ي طه سوره( و قدرتي كه كهنه نشود

شود؛ اين است كه وسوسه در دل انسان و به تعبيـر   سؤالي كه در اين زمينه طرح مي
ي شيطان است يا نه؟ ايـن وسوسـه چگونـه انجـام      ي انسان به وسيله قرآن در سينه
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گـردد؟   عواملي در ذهن انسـان ايجـاد مـي   ي چه  هايي و به وسيله شود؟ از چه راه مي
كارهايي كه انسـان متأسـفانه انجـام    . قرآن در اين زمينه روي چند عامل تأكيد دارد

گيرد؛ در  اندازد و تقصير را هم گردن نمي مي» ابليس«آنها را به گردن شيطان   تمامي
 .سـت بندي شده كه توجه به آنها براي انسان ضروري ا قرآن تحت چند عنوان دسته

صـفت، وسوسـه كـردن خـود و      هاي شـيطان  ي كار انسان عمده :توان گفت اجماالً مي
هـا مربـوط    ي انسان است و به همه  ي ناس كه عمومي سوره: ديگران است؛ نظير آيه

اس    منْ …قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ «: شود مي واسِ الْخَنـَّ سـي    اَ* شَرِّ الْو فـ وِس سـوي يذ لـَّ
از شـرِّ   …اختيـار آدميـان     بـرم بـه پروردگـار و صـاحب     بگو پناه مي »النَّاس صدورِ
  .كند در دل انسان ي شيطان كه وسوسه مي وسوسه

يعني خودشان به خودشان كه اگـر   صفت، هاي شيطان هاي دروغ انسان دادن وعده
اي سـخن   شود كه در بعضي آيات از چنـين وعـده   اين كار را بكني، چنين و چنان مي

درون ) شـيطان ( »غُرُورا اإِلَّ انُطَييعدهم و يمنِّيهِم و ما يعدهم الشَّ«: مثل آيه ؛ته استرف
كنـد و جـز فريـب، شـيطان      دهد و بـه آرزو كـردن وادارشـان مـي     مي  به آنها وعده

  .شان ندهد وعده
شـما را در نظرتـان     كارهاي زشت،  يا همان شيطان درون  نفس :تزئين اعمال زشت

: انـد؛ نظيـر آيـه    آيات فراواني موضوع تزئين شيطاني را گوشزد كـرده . كند تزئين مي
وم و لَهـم      انُطَيتَاللّه لَقَد أَرسلْنَا إِلَي أُممٍ من قَبلك فَزَينَ لَهم الشَّ« الْيـ مهي لـو و فَهـ مالَهمأَع

هايي پيش از تو، سـپس   فرستاديم به سوي امت) انبيا را(به خدا قسم كه  »معذَاب أَلي
ايشان را در نظرشان زينت داد؛ پس او امروز دوستدارشان اسـت  ) بد(شيطان كردار 

  )63ي  آيه -ي نحل سوره(. و درگير عذابي دردناكند

ـ    انُطَيو زينَ لَهم الشَّ«: و آيه ع مهـدفَص مـالَهمـ أَع لَ نِ الس ـمونَ ابِيلِ فَهتَـدهو شـيطان   »ي
بازداشـت؛ پـس آنـان    ) خـدا (شان زينت داد؛ پس ايشان را از راه  كردارشان را براي

  )24ي  آيه -ي نمل سوره( .هدايت نيافتند
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يكي ديگر از كارهاي نفساني كه باعث انجام امور شيطاني در آدميـان   :ترسيدن انسان
ي خـويش   ا نسـبت بـه آينـده   هـ ي خود بوده؛ آن به آيندهشود؛ ترس آدميان نسبت  مي

شود تمايل به كارهاي شـيطاني بيشـتر از امـور     بيمناك هستند و همين ترس باعث مي
گيـرد ولـي    زيرا كارهاي شيطاني بسيار آسـان و راحـت صـورت مـي     ؛خير و الهي باشد

ر است و نياز به زند؛ اما كارهاي الهي سخت و دشوا ي دردناكي را براي او رقم مي آينده
خداونـد در قـرآن    .چسبي دارد ممارست و تالش فراوان دارد ولي عاقبت شيرين و دل

و بـدين  . »دهـد  دستان وعـده مـي   ؛ شيطان به تهييعدكُم الْفَقْرَ انُطَيالشَّ«: فرمايد مجيد مي
  )268ي  آيه - ي بقره سوره( .دارد وسيله شما را از كار مفيد اجتماعي اخالقي انفاق باز مي

پس هواهاي نفساني خود فرد است كه باعث بوجود آمـدن تمـايالت شـيطاني در او    
زياد كـرده و   را در انسان گرايش به سمت نفس؛ صفات شيطاني. شيطان شود، نه مي

گذارد و به سـمت نيـروي الهـي گـرايش پيـدا       كه هواهاي نفساني را كنار مي هنگامي
د و زماني كه وجود خـود را بـه نفـس خـويش     كند؛ جزء لشكريان الهي خواهد ش مي

چرا كـه او اختيـار دارد در ايـن    . شود نمايد؛ جزء ياران شيطان و ابليس مي تسليم مي
امتحان الهي كه از پيش تعيين و تدوين شـده شـركت كـرده و راه خـود را خـودش      

زيـرا خداونـد   . انتخاب كند؛ تصميم بگيرد كه كدام راه به صالح او است نـه شـيطان  
هاي مختلف توسط پيامبران و اولياء خود كه بـراي راهنمـايي و    ارها و بارها در زمانب

هاي زيادي را نقل كرده تا عبـرت بگيرنـد،    ها فرستاده؛ روايات و داستان ارشاد انسان
نتيجه  در .اشتباه نكنند، از آنها كمك بگيرند و از راهنمايي و ارشاد آنها استفاده ببرند

ها هرگز به نصايح آنهـا توجـه    ولي متأسفانه تعدادي از اين انسان. ندراه را اشتباه نرو
  .نكرده و راه را اشتباه پيمودند

گيرند و از رفتار سالم و درست و پاك الهي سـر بـاز    كساني كه اعمال شيطاني را فرامي
كـم   نهند؛ كم ي عبوديت و بردگي وي را گردن مي زنند؛ به دنبال شيطان رفته و حلقه مي

ط سوءاختيار خود شخص است نه چيـز  شود و عامل اين تسلّ ط مين بر آنان مسلّشيطا
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ذينَ   إِنَّما سلْطَانُه علَي«: فرمايد ميديگر؛ چنان كه خداوند در اين زمينه  الَّذينَ يتَولَّونَه و الـَّ
 پذيرنـد و  بر كساني است كه واليـت او را مـي  ) شيطان(ط وي تنها تسلّ »هم بِه مشْرِكُونَ

  )100ي  آيه - ي نحل سوره( .مشرك باشند) نسبت به خدا( ي او آنان كه به وسيله

ـ   إِنَّا جعلْنَا الشَّياطينَ أَولياء«: گويد و نيز مي ذينَ لَ مـا شـياطين را دوسـتان     »يؤْمنُونَاللـَّ
  )27ي  آيه -ي اعراف سوره(. آورند ايم كه ايمان نمي كساني قرار داده

گرچه شيطان موجودي است مسـتقل از هـواي نفـس؛ امـا مسـتقل از هـواي نفـس        
هاي نفساني ما را  تواند كاري بر ضد انسان انجام دهد؛ بلكه همان هواها و خواسته نمي

كند؛ يعني در برابر هواي نفس، استقالل وجودي دارد؛ ولـي اسـتقالل عملـي     تأييد مي
آورند و بدين وسيله زمينـه را فـراهم    ان نميندارد يعني ايشان با سوء اختيار خود ايم

  .ط شودكنند تا شيطان بر آنان مسلّ مي
و لَـه    اناًطَيو من يعش عن ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَ«: گويد ي ديگري مي و نيز در آيه فَهـ

بـرايش  و آن كه از ياد خدا چشم پوشد؛ براي او شيطاني را برانگيزيم؛ پـس او   »قَرِينٌ
  )36ي  آيه -ي زخرف سوره(. همدم باشد

ش از خـدا، ايـن   ا شود؛ ولي پس از غفلت بنابراين نخست او است كه از خدا غافل مي
اعمال شيطاني او است كه قرين و همدم و همراه او خواهد شد؛ افساري بـر گـردنش   

ود كشاندش؛ پس ايـن سـوءاختيار خـ    ست ميا اندازد و به هر جا كه خاطرخواه او مي
  . شود كننده مي انسان است كه باعث اين اوضاع و احوال ناراحت

ي وهم  افتد يعني شيطان توسط قوه ي وهم و خيال در انسان اتفاق مي اين اعمال با قوه
دهـد و بـه نحـوي بـه      پـرورد؛ نمـايش مـي    ها را در وجود او مـي  و خيال انسان، بدي

هـا جـذب   نوه كرده و بـه سـمت آ  ها در نظر او زيبا جل آورد كه آن بدي ش ميا ذهن
، بدي به  ط شيطان بر انسان تا زماني است كه در وجود خود انسانبنابراين تسلّ .شود

  . عنوان اخالق رذيله وجود داشته باشد
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طي بر وجودش نداشته و زماني كه اين دو از وجود انسان پاك شود شيطان ديگر تسلّ
و سرپيچي از امر خود بود كه شيطان  رآن خودخواهي، تكب. شود از وجود او خارج مي

اين چنين  را گمراه كرد و اگر انسان نيز اين رذائل را از وجود خود بيرون نكند؛ او نيز
وجود انسان همان شيطاني اسـت كـه هنگـام جـاري     . قهر خداوند خواهد شد گرفتار

چرخـد ماننـد چرخيـدن خـون در بـدن،       بودن در وجود آدمي، در وجود انسان مـي 
افتد كه فرد، مؤمن حقيقي شـده و   ، زماني اتفاق مي طي كامل عدم تسلّ اين مرحلهبنابر

يعني از ظلمات و حيوانيت خارج شـده و بـه    ؛توكل كاملي نسبت به خدا داشته باشد
  . نور رسيده باشد

در اين صورت است كه چيزي در وجود انسان بـاقي نمانـده تـا شـيطان بتوانـد بـه       
سه نمايد؛ بنابراين حقيقت طلب پناهندگي به خدا از دست ي آن انسان را وسو وسيله

گيـريم كـه گرچـه شـيطان      بنـابراين نتيجـه مـي    .باشـد  شيطان، خروج از ظلمات مي
توانـد كـاري بـر     موجودي است مستقل از هواي نفس؛ اما مستقل از هواي نفس نمي

يعني  كند د ميهاي نفساني ما را تأيي ضد انسان انجام دهد؛ بلكه همان هواها و خواسته
ممكـن اسـت    .در برابر هواي نفس، استقالل وجودي دارد؛ ولي استقالل عملي نـدارد 

ارتكاب گناه و سرپيچي از دستورات الهي مدتي بين بنده و خدا فاصله ايجاد كند؛ امـا  
ي واقعي و پشيماني از كارهاي بد خود، آثار بد گناهان را پـاك   تواند با توبه انسان مي

خداوند نيز در اين راه يار و مـددكار   امان مهر و محبت خداوند بازگردد؛سازد و به د
  .انسان است و همواره در كنار او خواهد بود و او را تنها نخواهد گذاشت

  :علوم مختلف متافيزيك عبارتند از
كه در مورد تبديل مس، فلـزّات، يـا حتّـي سـنگ بـه طـال بحـث          علمي :كيميا -1
  .شد  زمينه منشاء به وجود آمدن علم شيميتالش در اين . كند مي
  .روش تركيب قواي عالم باال با موجودات عالم پايين :ها هيميا يا علم و فن طلسم - 2
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ي ارتبـاط اعـداد و حـروف مطالـب بـا هـم و        دربـاره  :علم و فن اعداد و اوفاق -3
ر تشكيل جداول خاصي به صورت مثلّـث يـا مربـع و قـرار دادن حـروف و اعـداد د      

  .هاي آن براي رسيدن به مطالب مختلف به طرزي مخصوص خانه
چيـزي كـه      در مورد چگونگي تغيير، تكثيـر حـروف و اسـامي    :علم و فن خافيه -4

هاي مالئكه و شياطين موكّل بر آنها، سپس دعا كـردن   موردنظر است و استخراج نام
  .آنها تشكيل شده با وردي كه از

  . چگونگي ارتباط با ارواح قدرتمند عالم باال :علم و فن احضار ارواح -5
شبيه . (چگونگي ارتباط با ارواح قدرتمند عالم باال :ليميا يا علم و فن تسخيرات -6

  .مانند تسخير جن) احضار ارواح
ي چگونگي تركيـب اراده و قـواي فيزيكـي خـاص بـراي كارهـاي        درباره :سيميا -7

 در عربي» شعبده«در فارسي يا » بندي چشم«عجيب از انواع آن ريميا يا علم و فن.  
روش استفاده از قواي فيزيكي و خطاهاي حس براي وانمـود كـردن آثـار     :سحر -8

ي به حواس يعني به كمك قوـم    ،ي خيال بيننده هخاصآثاري عجيب در نظـرش مجس
  .كند كه وجود ندارند مي
بـر  : كـه انـواعي دارد  علم خبر دادن از حوادث آينده،  :گويي پيشگويي يا غيب -9

  :شوند، عبارتند از سه قسمت تقسيم مي
كننـده پـي بـه     عرّاف كسي است كه از كلمات، حاالت و رفتار سؤال :عرّافي -الف
. گويي با نگاه كردن به ظـاهر فـرد، بـه كمـك جـادوي سـياه       غيب. ي او ببرد آينده

  .مشورت با فردي غيرقابل رؤيت
ي جن باشد و او را  رأيي از طايفه و صاحبكاهن كسي است كه براي ا :كهانت -ب

به آينده خبر دهد يا به امور مخفي خبر دهد مثالً فـالن مـال دزديـده شـده كجـا      
اگر با فردي از نوع جن مشورت انجـام شـود؛   ... است؟ چه كسي فالني را كشت؟ 
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اين لغـت معـاني ديگـري هـم دارد نـوع       ؛گر را كاهن گويند آن را كهان و مشورت
  .نامند چينگ مي آن را ئي خاصي از

يك عمل جـادوگري مشـهود ديگـر اسـت كـه هـدف آن دادن        :گويي غيب -پ
پيشگويي است اين كـار اغلـب بـا ابـزاري      ي گذشته، حال و آينده  اطالعات درباره

 . شود انجام مي

  :گويي عبارتند از انواع غيب

  گيري و تفسير فال يا طالع بيني، فال طالع *
  گيري گويي به كمك ورق فال غيب: فال ورق* 
  گويي به كمك رصد ستارگان غيب* 
  گويي به كمك رمل و اسطرالب غيب* 
  بيني گويي به كمك گوي غيب* 
كه عبارت است از ارتباط بين دو يا چند نفر بدون استفاده از حـواس   :پاتي تله -10

  .پنجگانه و با استفاده از نيروي فكر
ز خروج اختياري روح از بدن و بازگشت اختيـاري  كه عبارت است ا :سفر روح -11

  .آن به بدن
استخراج خـاطرات ثبـت شـده در     كه عبارت است از سنجش و :سايكومتري -12

  .جان اشياء بي
هاي لطيف و ظريف اطراف بدن  كه عبارت است از بررسي انرژي :شناسي هاله  -13

گانـه قابـل احسـاس و     انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حـواس پـنج  
 ارسـال و (ها بين افـراد   چنين چگونگي انتقال و تبادل اين انرژي باشد و هم ادراك نمي
  .نوراني با بهداشت و سالمت جسم و روان ي هاله  ارتباط چنين هم )دريافت آن
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كه عبارت است از تالش جهت كسب اطالعات و اخبـار در مـورد    :پيشگويي -14
  .ي مختلفها شآينده با استفاده از رو

كه عبارت است از دريافـت برخـي اطالعـات و احسـاس برخـي       :حس ششم -15
  .چيزها بدون استفاده از حواس پنجگانه

كه عبـارت اسـت از قـرار گـرفتن فـرد در وضـعيت خاصـي كـه          :هيپنوتيزم -16
  .گيرد ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمركز ذهن قرار مي

كه عبارت است از توجه و تمركز بـدون تـالش بـر يـك      ):مديتيشن( مراقبه -17
موضوع خاص ديداري، شنيداري، گفتاري، فكري و قلبي به عنوان ابزاري براي درك 
و احساس جهان هسـتي و رهـايي موقـت و محـدود از دنيـاي فيزيكـي و مسـائل و        

  .مشكالت آن و سوق دادن توجه و تمركز به درون
است از قـرار گـرفتن جسـم در يـك وضـعيت      كه عبارت  :ديداري ي مراقبه -18
حركت و تمركز بر يك منظره و يا تصوير و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم  بي

و تجسم آن منظره و يا تصوير و تداوم اين كار به منظور رها شدن از دنياي فيزيكـي  
  .و فراموش كردن آن و درك و احساس تمام جهان هستي

حركت  است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي كه عبارت :گفتاري ي مراقبه - 19
  .آن و تكرار يك كلمه و يا عبارت مقدس به زبان و يا به دل همراه با تمركز بر

كه عبارت است از قرار گـرفتن جسـم در يـك وضـعيت      :شنيداري ي مراقبه -20
حركت و تمركز بر حس شنوايي و گوش دادن به يك صدا و يا صوت طبيعي و يـا   بي

  .دادن به يك نوار موسيقيگوش 
كه عبـارت اسـت از قـرار گـرفتن جسـم در يـك وضـعيت         :فكري ي مراقبه -21
ايـن  . حركت و تمركز بر يك موضـوع خـاص فكـري و انديشـيدن در مـورد آن      بي

مثالً انديشيدن در مورد علـوم  . تواند مربوط به دنيا و يا عقبي باشد موضوع فكري مي
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انديشيدن در مورد علت خلقت، خودشناسـي، مـرگ،   ها و  مختلف مرسوم در دانشگاه
  …حساب و كتابِ آخرت و

كه عبارت است از قرار گـرفتن جسـم در يـك وضـعيت      :احساسي ي مراقبه -22
حركت و تمركز بر قلب و ايجاد يـك احسـاس خـوب و مطلـوب در آن و تـداوم       بي

  .آن حس تمركز بر
مورد ماهيت روح،  حص دركه عبارت است از تحقيق و تف :شناسي روح و روح -23

ي آن، غايـت و مقصـد آن، تشـابه و    هـا  منشاء و مرجـع آن، خصوصـيات و ويژگـي   
  .ي آن با جسم و روانها تفاوت

  .ي روحيها كه عبارت است از شناسايي و درمان بيماري :روح پزشكي -24
كه شامل تالش براي ايجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان  :ارتباط با ارواح -25

توانند متعلق به  ابزار و وسايل بوده و اين ارواح مي ي واسطه به صورت مستقيم و يا با
 .يافته و پاك باشند افراد معمولي يا افراد تكامل

  )psychometry(سايكومتري 

اسـتخراج اطالعـات نهفتـه    : توان تعريف كرد گونه مي نگري را اين سنجي يا روان روان
سازي اطالعـات تـاريخي، امـاكن تـاريخي و در كشـف      اشياء، باز) نهان(ي  در حافظه

ارتبـاط بـا   . ي مخلوقات جهان هستي، ارتباط با دنيـا و هسـتي   جنايات، ارتباط با همه
ـ     ي اشياء، ابزار و همكاري بهتر آن همه را بـاال    و كيفـي آدمـي    يها كـه رانـدمان كم
سـايكومتري اشـياء   در . ها و تشخيص اصل از بدل هر چيـز  تشخيص بيماري. برد مي

ي  نظريـه » يونگ«. هاله دارند و حافظه دارند  اشياء همه جان دارند؛. هستند موردنظر
شعور جمعي را مطرح كرد و گفت هر كسي در اعماق ناخودآگاه خود مستقيماً با اين 
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تـرين   ترين و آموزنـده  توانايي سايكومتري يكي از جالب. شعور جمعي در ارتباط است
  . باشد ني ميمقوالت فراروا

انـد   دانشـمندان توانسـته  . باشد سايكومتري از نظر علمي، ديني و عملي قابل اثبات مي
. خوانده از آن اسـتخراج كننـد   گر در موقع ساختن كوزه مي صداي آوازي را كه كوزه

دبليـو اچ  «است و نيز » پروفسور دنتون«اولين شخصي كه روي سايكومتري كار كرد 
كـه  » بينـي  هالـه «س مشهوري است و كتابي دارد تحـت عنـوان   كه فراروانشنا» باتلر

علـم فراروانشناسـي كـه بـه بررسـي      . بخشي از آن به سـايكومتري اختصـاص دارد  
ي  نمونـه  ؛پردازد ي ذهن انسان مي هاي ماورايي نشأت گرفته از نيروي ناشناخته پديده

 .شده بود خته است كه در گذشته در بين مردم به عنوان جادوگري شنا   جديد علومي
ي باسـتان وجـود داشـته و تنهـا      در واقع اصول و قـوانين همـان اسـت كـه در دوره    

نكات جديدي هستند كه به آن اضافه شده و اين   و قواعد كار علمي  كارهاي علمي راه
 .علم را از حالت شفاهي و تجربي به صورت مـدرن و تكنيكـال تبـديل كـرده اسـت     

(Psychometry)   هـاي   هـاي جالـب و كـاربردي پديـده     از نمونـه سايكومتري يكـي
هـاي عملـي جـادوگري در قـديم نيـز       باشد كه به عنوان يكي از تكنيـك  فرارواني مي

  .شناخته شده بوده
ي آن شيء  تواند به تاريخچه در اين تكنيك فرد سايكومتريست با لمس يك شيء مي

شـود بـه ايـن     مـي  ي پليس لنـدن بسـيار اسـتفاده    آگاهي يابد از اين تكنيك در اداره
صورت كه اين افراد با لمس يكي از اشياء مربوط به يك شخص گمشده محـل او را  

كننـد؛ سـايكومتري    ي قتل را مشـاهده مـي   كنند و يا با لمس آلت قتل صحنه پيدا مي
چنان شايع و فراگير است كه به هيچ وجه قابل انكار نيست و به نوعي حديث متواتر 

ي فراروانشناسـي   هاي مورد مطالعه توان انواع پديده ي ميبندي كل در يك طبقه. است
 :ي كلي تقسيم كرد را به دو دسته

ي اتفاقـاتي كـه در    يعنـي مشـاهده   «Remote Viewing» ي فرارواني مشاهده -1
  .ي فيزيكي محل ناظر قرار دارند خارج از محدوده
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2- »Remote Hearing «    ي  دهبه معناي شنيدن اصـواتي كـه در خـارج از محـدو
  .فيزيكي شنونده قرار دارند

امواج خروشان سطح اقيانوس هرگـز آرامـش اعمـاق آن را    : گويد مي» ويليام جيمز«
زند؛ كسي كه متكي به خدا، حقايق بزرگ و معنوي است؛ از تغييرات، فراز و  نمي برهم
هاي زندگي دستخوش تشويش و نگراني نخواهد شد؛ بنابراين اين شخص واقعاً  نشيب
اي كـه   ناپذير، فارغ از دغدغه و تشويش است و براي هرگونـه وظيفـه   ، تزلزلمتدين

باشد ا ميروزگار پيش آورد با خونسردي آماده و مهي.  

  انرژي چيست؟

شـود   اين گونه تعريف مي در فيزيك نيز ،انرژي، در يك جمله يعني توانايي انجام كار
،  در خـالل روز . شـود  مـي  هاي مختلـف در اطـراف مـا  كه انـرژي باعث وقوع پديده

اسـتفاده از   ها بـا  شب المپ اما در ؛ كند خورشيد روشنايـي و انرژي گرمايي توليد مي
، كـه   ماشين توسط بنزين. سازند ها را براي ما روشن مي انرژي الكتريكي، مسير خيابان

خـوريم حـاوي    كند حتي غذايي كه ما مـي  اي است؛ حركت مي يك نوع انرژي ذخيره
  .  كنيم از اين انرژي براي كار و بازي استفاده مي. ستانرژي ا

» توانـايي انجـام كـار   «تـوان   كه قبالً گفته شد انرژي را مـي   طوري بدين ترتيب همان
گويد كه حالت تعـادل ماكروسـكوپي يـك     قوانين انرژي در فيزيك مي. تعريف نمود

روني داراي خاصيتي انرژي د. شود بيان مي(U) سيستم با كميتي به نام انرژي دروني 
U( داريم) ايزوله(است كه براي يك سيستم منزوي  = سيسـتم   اگر به  )مقدار ثابت

ي خود بـه   كنش با محيط داده شود؛ سيستم از حالت ماكروسكوپي اوليه ي برهم اجازه
  .شود و اين جريان حيات است حالت ماكروسكوپي ديگري منتقل مي

توانيم بگوييم كه اين جريان حيات، صـداي خـود پروردگـار     ترين عبارت مي به ساده
تنها كيفيت خداوند است كه همـه چيـز را   . متعال است كه در فضا در ارتعاش است
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انعكاس صداي سـخن   ؛كنيم كند و آنچه كه ما دريافت مي در سراسر كيهان لمس مي
از سرمنشأ الهي در حال منتشر شدن به بنابراين، از موج حيات معنوي كه .  خدا است

سوي هر آنچه كه در هستي است توسط اين جريان موجي، همه چيز را آفريده است 
كننـد؛   در اين جريان است كه همگان زندگي مـي . و بقاء همه چيز هم توسط او است

  . گرديم ي همين جريان هم به منشأ و هستي بازمي هستي دارند و به واسطه
تـوان آن را در قالـب    است آسان نباشد؛ نمي  اين جريان صوتي ممكنتوضيح طبيعت 

اكنون براي اين كه تصـويري از ايـن جريـان موسـيقي     . كلمات تعريف و تشريح كرد
پوشـاند   داشته باشيم بايد بدانيم كه اين جريان فواصل بين ستارگان و سيارگان را مي

ر قـوانين انرژيكـي وجـود مـا     از نظـ . هاي بسيار بـاالتر  حتي تا اعماق دوردست جهان
عملكردهايمـان در   متشكل از تراكم انواع انرژي است و ما در زندگي فعلي خويش با

  . توانيم؛ پيش برويم دو جهت متفاوت مي
تر باشد؛ شخص آزادتر و رهاتر است و اين  چه تراكم انرژي و فشار در زندگي كم هر

. سان به لطافت روحي همراه اسـت رهايي با پيروي از قوانين باطني و نزديك شدن ان
هاي مـادي در او بيشـتر باشـد؛ از     هر چه شخص از مسائل معنوي دورتر و وابستگي

؛ به طـوري   شود تر مي ي انرژيكي خود نزديك نظر انرژيكي به تراكم و فشردگي هسته
تـراكم در  . مانـد  هاي فضايي شده و در آن مي چاله كه طبق تعاريف فيزيكي وارد سياه

هـاي دنيـوي    گيـرد يعنـي زمـاني كـه خواسـته      شـان صـورت مـي    ها با آگاهي انسان
بيشتر باشد؛ تراكم هم بيشتر است و هر چه از آمال و آرزوهـا كاسـته   ) غيرضروري(

ما انرژي اضافي براي ورود بـه دنياهـاي ناشـناخته و سـر     .  شود ؛ تراكم كمتر مي شود
  .  درآوردن از آن را نداريم

كـن كـردن آنهـا در فـروغ آگـاهي انسـان تـأثير         ترك عادات غيرضروري و ريشـه 
گسـلد و بـه آن اجـازه     ي خود مي بدين شكل كه آگاهي را، از تعمق درباره. گذارد مي
؛ دنيـاي ناشـناخته جـزء     دهد تا توجه خويش را به چيز ديگـري معطـوف بـدارد    مي
  .  العاده ضروري هستي انسان است فوق
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ي زمـين   پايـه  هـم .  ي زمـين نيسـت   تنها شكل زندگي موجود در كره ،حيات عنصري
چيزي وجود دارد كه نواحي تاريك است و در اين نواحي با عناصري سـروكار داريـم   

ي زمين حضور دارند  اي كه روي كره موجودات زنده.  كه فاقد زندگي عنصري هستند
  . دهند و همراه ساير موجودات عنصري جمعيت زمين را تشكيل مي

كنيـد   هاي خدا را شما دو تا تكذيب مي پس كدامين نعمت» فباي االء ربكما تكذبان«
  )ي الرحمن سوره(

آنها .  معناي جاندار بودن آگاه بودن است ؛ آنها تنها آفريدگاني نيستند كه جان دارند
و ســاز از تجليــات آگــاهي و   در وجــود خــويش غيــر از توليــدمثل، عمــل ســوخت

، در مقابل ما موجـودات  )غيرآلي(موجودات غيرعنصري .  ورند رههاي حيات به ويژگي
ما كالبد داريم؛ ولي آگاهي نداريم و آنان كالبد ندارنـد و  .  اند خلق شده) آلي(عنصري 

،  ، اندوه وابستگي عاطفي شوند مثل  تجلياتي كه علت آگاهي محسوب مي. آگاهي دارند
  .  باشد است و بهترين آنها عشق مي... شادي، خشم و 

) همـزادان (موجـودات غيرآلـي   . اي عشق كه انسان حتي از تصورش عاجز است گونه
ها  هايي در درون خود دارند، كه براي آن جلوه فايده كه شمار آنها زياد است؛ جلوه بي

معادلي در درون ما وجود ندارند و موجودات غيرآلي ديگر مانند مـا هسـتند؛ بـدين    
كنـد و   هاي خود ما تطبيق مـي  رون خود دارند؛ كه با جلوههايي در د معنا كه گاه جلوه

ي  ي منصـفانه  بـرداري مبادلـه   ي بهتر به جاي بهره واژه.  برداري انسان است قابل بهره
  . انرژي است

پذيرد و آن تجليـات طبعـاً در    اين مبادله از طريق تجليات مطابق با آنان صورت مي
كه انسان متوسط هرگز آن را به كار آگاهي سمت چپ انسان جاي دارند؛ آن سويي 

تواننـد بـه    تر هستند و با آن حتي مي همزادان، خواهان كانون انرژي بزرگ.  گيرد نمي
ي عواطـف و هيجانـات    آنها مجذوب انرژي رها شده به وسـيله .  خود عينيت بخشند

ايـن  .  ربايـد  ترس حيواني چيزي است كه بيش از هر چيز ديگر آنان را مـي .  شوند مي
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تجليـات درون آنهـا بـا    . كنـد  ترس آن نوع انرژي را كه با آنها سازگار است رها مي
عشق نيز افزوده بر نفرت يـا انـدوه و تـرس بـه همـان      .  ترس حيواني پيوستگي دارد

  ؟. اندازه كارساز است
عشق يعنـي خالصـه كـردن عـالم خلقـت در يـك       «. عشق اسطرالب اسرار خداست

 »تا مقام خداييموجود و بزرگ كردن يك موجود 

  انرژي را چگونه به دست آوريم؟
توماس يانگ دانشمند انگليسي به كار  1807ي انرژي را براي اولين بار در سال  كلمه
ي انرژي را از عبارتي يوناني به مفهوم چيزي كه در آن توانـايي   در واقع او كلمه. برد

شـود؛   م كـار مـي  انرژي چيزي است كه، موجـب انجـا  . انجام كار وجود دارد؛ گرفت
هر قدر ما كار بيشتري انجام دهيم؛ بـراي انجـام   . انرژي با كار و حركت همراه است
انرژي جنبشي نوعي از انرژي است كـه وابسـته بـه    . آن به انرژي بيشتري نياز است

  . حركت اجسام است و بستگي به جرم جسم و سرعت آن دارد
وقتي يك فنر را تحت كشش يـا   پتانسيل، انرژي ذخيره شده در يك جسم است مثالً

كه با رها شدن فنر  شود دهيد؛ در هر دو حالت در آن انرژي ذخيره مي فشار قرار مي
دهيـد در آن انـرژي    وقتي سنگي را در يك ارتفاع قرار مـي . شود اين انرژي آزاد مي

انـرژي  . شود كنيد اين انرژي آزاد مي شود به طوري كه وقتي آن را رها مي ذخيره مي
گويند؛ كـه بسـتگي بـه تغييـر      ره شده در فنر را انرژي پتانسيل كشساني فنر ميذخي

كـه   گوينـد  انرژي ذخيره شده در سنگ را انرژي پتانسيل گرانشي مي. طول فنر دارد
  . بستگي به وزن جسم و ارتفاع آن نسبت به سطح زمين دارد

هر چـه  . دهيد شي ميكنيد، به آن انرژي جنب كه توپي را رو به باال پرتاب مي  هنگامي
شود؛ امـا انـرژي پتانسـيل     تر مي باالتر رود حركت آن كندتر و انرژي جنبشي آن كم

رسـد؛ تمامـاً داراي    ي ممكن مي وقتي توپ به باالترين نقطه. شود گرانشي آن زياد مي
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اگر آيات قرآن را مطالعه كرده باشيد و . انرژي پتانسيل است و انرژي جنبشي ندارد
اين نـور  . ايد ي پرمعناي نور برخورد كرده دعاها آشنا باشيد؛ حتماً به واژه يا با معناي

  . چيست؟ و چرا اين قدر زياد از آن ياد شده؟ در واقع نور همان انرژي است
دانيـد كـه نـور خصوصـيات      حتمـاً مـي  . ها و تمام هستي اسـت  انرژي ماهيت ما انسان

رعت حركت آن و عدم تأثيرپذيري ايـن  توان به س ي آنها مي استثنايي دارد كه از جمله
بينـيم دقيقـاً    البته اين نوري كـه مـا مـي   . سرعت نسبت به محل شروع حركت نام برد

  . ترين شكل به انرژي نام برد توان از آن به عنوان نزديك همان انرژي نيست؛ ولي مي
 ايـن . شـود  به نور تبديل مي ؛گويند هر چيزي كه به سرعت نور برسد دانشمندان مي

در مورد انرژي به اين صـورت اسـت كـه،    . خصلت در انرژي هم هست؛ اما نه دقيقاً
ي انـرژي   ي يك انرژي قوي قرار بگيرد؛ خصوصيات همان حـوزه  اگر چيزي در حوزه

يعني هر چـه آن چيـز   . كند؛ البته اين مهم به آمادگي آن نيز بستگي دارد را پيدا مي
. كند ي انرژي پيدا مي يشتري به آن حوزههاي ب آمادگي بيشتري داشته باشد، شباهت

  .گيرد اين فرآيند يك فرآيند دفعاتي نيست، بلكه تدريجاً صورت مي
اي از صـفات خداونـد متعـال     كه ايـن صـفات جلـوه    ها صفات زيادي داريم ما انسان
حاال هر چقدر ما بيشتر پذيراي انرژي خداوند باشيم؛ بيشـتر بـه او شـباهت    . هستند
هـا مقـدس    كنيد چرا عشق و عاشقي اين قدر در نزد مـا انسـان   فكر مي .كنيم پيدا مي
ي انـرژي خداونـدي قـرار     ي مـا در حـوزه   به نظر بنده علت اين است كه همه. است

اش را  ي ما و تمام مخلوقات او همه. ترين است او مهربان. داريم كه عشق مطلق است
به او شباهت پيـدا كنـيم    عاشقانه دوست دارد پس طبيعي است كه ما هم از اين كه

ها و  ها، سياره همه چيز انرژي است كل جهان را در نظر بگيريد؛ كهكشان. لذت ببريم
هـا،   ها، بعد مولكـول  گاه سلول هاي حياتي، آن مان، اندام ها و بعد درون بدن سپس آدم

  . ها و دست آخر هم انرژي اتم
دارد؛ ولي در واقع همه چيز انرژي  هاي مختلفي در اين دنيا وجود بنابراين، ظاهراً اليه

انـد و در حـال    ها و آرزوهاي شما نيـز از انـرژي سـاخته شـده     ي خواسته همه. است
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انگيـز ايـن اسـت؛ وقتـي در مـورد چيـزي كـه         اما واقعيـت شـگفت  . ارتعاش هستند
شـويد   كنيـد؛ باعـث مـي    كنيد و آن فركانس را توليد و منتشر مي خواهيد فكر مي مي

خواهيد نيز با همان فركانس به ارتعاش درآيد و به سـمت شـما    مي انرژي چيزي كه
كنيد؛ در واقع در حال تغييـر   خواهيد تمركز مي وقتي روي چيزي كه مي! حركت كند
شويد آن چيز به سمت شما و بـراي شـما بـه     هاي آن هستيد و باعث مي ارتعاش اتم
  .يداارتعاش دربي

است؛ كه ذات مقدس پروردگـار مـاده نيسـت؛    هاي دين اسالم به ما ياد داده  آموزه
دانيم كه ذات خداوند متعال قابل شناخت با عقل ما  چنين ما مي هم. يعني فراتر است

توانيم اوصاف خداوند را  ما فقط مي. ي خداوند است نيست؛ چون عقل ما خود آفريده
نـد را بـا   تـوان خداو  پس نمي. مند شويم ي درك خود بشناسيم و از آن بهره به اندازه

دانشـمندان بارهـا    .انرژي مقايسه كرد؛ انرژي نيز خود توسط خداوند خلق شده است
  . اند كه موجودات آزمايشگاهي را خلق كنند سعي كرده

و  انـد  ولي چون آن موجودات زنده داراي روح نبودند؛ تنها زمان كوتـاهي دوام آورده 
يعي در جهان وجـود دارد بـراي   بايد بگويم انرژي كه به طور طب. اند دچار تباهي شده

هـا نيـز    اين شـامل مـا انسـان   . ي حيات و فعاليت يك موجود زنده كافي نيست ادامه
ي كافي از انرژي برخـوردار نباشـيم، دچـار مشـكالت      زماني كه ما به اندازه. شود مي

  . شويم و رفتاري مي  روحي، رواني، جسمي
... اشـتن اعتمـاد بـه نفـس و     بيني، ند چون افسردگي، خودكوچك مشكالت روحي هم
ي  اما از همه... خوني، كاهش بينايي و  مثل سرطان، بيماري قلبي، كم  مشكالت جسمي

ما . شود ريختگي در جامعه مي هم چرا كه موجب به. ها بدتر مشكالت رفتاري استناي
پس طبيعي است كه وقتـي از ايـن   . ي حيات خودمان به انرژي نياز داريم براي ادامه

. شود مند نباشيم؛ عملكرد حياتي جسم ما هم دچار اشكال مي به قدر كافي بهرهنعمت 
در ايـن  . حالي شده باشـيد  هايي پيش آمده كه دچار پريشان حتماً براي شما هم زمان
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. تـوانيم درسـت تصـميم بگيـريم     نمـي . گـردد  هاي ما دچار اخـالل مـي   مواقع توانايي
  . و بدون نقص انجام دهيم توانيم به مانند قبل كارها را با دقت نمي

ا نيز در اثر كمبود هآن. افتد هاي بدن ما مي اين دقيقاً همان اتفاقي است كه براي سلول
توانند به وظايف خود عمل كنند و اما مشكالت رفتاري كه بـدترين   انرژي، ديگر نمي

توسـل بـه   . العمل ما نسبت به كمبود انرژي هستند؛ انواع گوناگوني دارنـد  نوع عكس
واقعيـت ايـن اسـت كـه در     . اند زور، تحقير ديگران، اظهار عجز و ناتواني از اين جمله

تمام طول زندگي خود، جهان هستي در حال پاسخ دادن به شما بـوده، ولـي شـما تـا     
ي چيزهـاي اطرافتـان توجـه     به همـه . توانيد آنها را دريافت كنيد هوشيار نباشيد نمي

هـاي   روش. تـان هسـتيد   هـاي  حال دريافـت پاسـخ  كنيد؛ زيرا در هر لحظه از روز در 
  . اين شما هستيد كه  بايد آنها را پيدا كنيد .دريافت پاسخ نامحدود هستند

. ها دچار كمبود انرژي هستيم متأسفانه بايد اقرار كرد كه بيش از نود درصد ما انسان
بـودم  گفتـه  . ي ما الاقل دچار يكي از پيامدهاي كمبود انرژي خـواهيم بـود   پس همه

دليل اين مطلـب  . مشكالت رفتاري بدترين نوع واكنش نسبت به كمبود انرژي است
آهنـگ   اين مشكالت رفتاري ارتباطي به مجنون بودن يا عدم هـم . كامالً واضح است

بودن با معيارهاي عرف ندارد؛ بلكه عبارت است از هر رفتاري كه مخالف با فطـرت  
در هـر صـورت مشـكل     و چه غيردائمـي؛   يچه كم و چه زياد، چه دائم. انسان باشد

  . تاسرفتاري 
تفاوت باشيم؛ دچـار مشـكل رفتـاري     نوع خود بي اگر نسبت به سعادت و بدبختي هم

بياييم قدري با . دچار مشكل رفتاري هستيم ؛ي نبرده باشيمياگر از معرفت بو. هستيم
شـكل رفتـاري   توانيم ادعـا كنـيم كـه هـيچ م     يك از ما مي كدام. خود روراست باشيم

بهتر نيست به جاي اين كه پيكان بازجويي را به سمت ديگران نشانه برويم؛ ! نداريم؟
تـوانيم   مـي  حاال بايد ببينيم چطور !اين بار جهت آن را به سمت خودمان برگردانيم؟

ي آنهـا منشـأ الهـي     هاي مختلفي هست كه همه راه. اين كمبود انرژي را جبران كنيم
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هايي كـه   پس كسب انرژي به غير از راه. ها الهي است ي انسان هچون منشأ هم. دارند
هاي كسـب انـرژي بـه دو     راه. منشأ الهي دارند؛ عواقب بدي را در پي خواهد داشت

  :شوند نوع كلي تقسيم مي
  هاي ابتدايي راه -1
  يافته هاي تكامل راه -2

  هاي ابتدايي راه
كـه شـامل تـنفس، غـذا     . ها اسـت  هاي ابتدايي و حياتي ما انسان در واقع همان فعاليت

البته هر چه بيشتر به ايـن قبيـل   . است …خوردن، ورزش كردن، حضور در طبيعت و 
انـرژي بيشـتري كسـب    ) روي نيسـت  اهميت به معناي زيـاده (ها اهميت دهيم،  فعاليت

اين اعمال حياتي تمركز كـافي داشـته باشـيم     ايد موقع انجام هر يك ازولي ب. نماييم مي
مثالً نبايد موقع غذا خوردن، به فكر مشكالت زندگي باشيم يا زماني كه در يك هـواي  

ها را با تمام وجود بكشيم اين روش زنـدگي بايـد    اين نفس. پاك مشغول تنفس هستيم
  .ودمان جبران ش براي ما به صورت عادت دربيايد؛ تا به تدريج كمبود انرژي

  يافته هاي تكامل راه
هـا   وجه اشتراك تمام اين راه. شوند هايي هستند كه بيشتر به بعد معنوي ما مربوط مي راه

هر چـه كـه بيشـتر    . برقراري يك ارتباط پايدار و عاشقانه با خالق هستي. يك چيز است
ت صـحب . كنـد  خود را بشناسيم توان برقراري يك چنين ارتباطي در ما افزايش پيـدا مـي  

هـاي برقـراري    از جملـه راه ... كردن با خدا، دعا كردن، درددل كردن با او، ستايش او و 
ي بهتـر يـا    بدون شك در هر كاري، هر چه ابزار كار بهتـر باشـد نتيجـه   . ارتباط هستند

آيد ولي بايد قبل از آن با خود آن كـار و ابـزار ابتـدايي آن آشـنايي      بيشتري بدست مي
خـواهيم از   پس اگر مي. ما خداوند عشق است خداوند رحمت استخداوند . داشته باشيم

  . ورزد او انرژي كسب كنيم بايد عاشقش باشيم؛ چون او نيز به ما عشق مي
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گونه كه عاشـق و   همان. بايد سعي كنيم در همه حال به او بيانديشيم و از او ياد كنيم
ايـن كـه مـا فطـرت     شـود؛ مگـر    اين امر ميسر نمي. معشوق مدام به ياد هم هستند

بهتــر اســت مــا دســت از دزديــدن انــرژي از . مــان را دوبــاره بيــدار كنــيم انســاني
به او وابسـته شـويم؛    هر چه بيشتر. مان برداريم و رو به خالق هستي بياوريم نوعان هم

اگر بتوانيم ديدمان را وسعت دهـيم و پـا از ديوارهـا و    . شويم نياز مي بيشتر از دنيا بي
انـد فراتـر بگـذاريم؛ بـدون شـك چيزهـايي را        سي كه براي ما كشيدهاسا مرزهاي بي

بايـد  . پنداشـتيم  تجربه خواهيم كرد، كه تاكنون آنها را معجزه و يا حتـي افسـانه مـي   
اش باشد؛ مگر اين كه اول از همه  تواند واقعاً عاشق خالق پذيرفت كه هيچ انساني نمي

  . و كامل شناخته باشد خود را به عنوان مخلوق همان خالق به طور درست
ما نيست اطراف خود را آكنده از افكار منفي كنيم؛ حتـي اگـر      دانيم كه به نفع اغلب مي

هذا، وقتي افكار منفـي بـه    مع. سازد گيري را مشكل مي در وضعيتي باشيم كه اين تصميم
شويم يا  شود كه ضرر آن را متحمل  شوند؛ براي ما دشوار مي سوي ديگران منعطف مي

چرا؟ چرا كـه قضـاوت در مـورد    . از عادت ايراد گرفتن و قضاوت كردن چشم بپوشيم
گيري فـرق   ولي واقعيت با اين نتيجه. دهد ديگران به ما نوعي احساس قدرت موقت مي

. افكار منفي شما مثل تيري نيستند كه به شخص ديگري صـدمه بزننـد  . به سزايي دارد
اند؛ روي سرتان شـناور هسـتند    خي وصل شدهمانند كه به ن در عوض، مثل بادكنكي مي

  . دارد ي انرژي خود نگه مي بافي، شما را در همان دايره و اين منفي
انـديش بـا آرامـش بيشـتري لحظـات را سـپري         علم و تجربه ثابت كرده افراد مثبـت 

آورد؛ كه مدام آنها  افكار منفي نوعي تشنّج فكري را در ذهن افراد به وجود مي. كنند مي
سازد و فرصت لذت بردن از وقايع، و بودن در كنار اطرافيان  ور مي غوطه  در ناآرامي را

بنابراين، شرط عقل ايـن اسـت كـه هـر فـردي      . سازد ظن مبدل مي را به بدبيني و سوء
پـس حـال كـه    . ها نهايت تالش خـود را داشـته باشـد    ي بهينه از فرصت براي استفاده

  . به دست آورد؛ سزا است كه در يافتن آن بكوشيم توان فرصتي به اين باارزشي را مي
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كننـد، كـه جهـان     اين موضوع را تأييد مـي   شناسي كوانتومي مكانيك كوانتوم و كيهان
منشـأ  ! انـد  ي امور دوروبرمان از فكر ساخته شده آيد و همه اساساً از فكر به وجود مي

از راه تجربـه درك كنـيم؛    مان را مسـتقيماً  دنيا نهايتاً ما هستيم و وقتي نيروي دروني
هـر  . مان را به كار بياندازيم و به دستاوردهاي بيشـتر برسـيم   توانيم نفوذ و قدرت مي

مـان، كـه در واقـع همـان      چيزي را خلق كنيم و هر چيزي را از طريق آگاهي درونـي 
  .آگاهي جهاني است كه دنيا را به حركت درآورده است؛ بفهميم

  و قدرت بخشيدن كدامند؟هاي به دست آوردن انرژي  راه

  .هاي فيزيكي مانند ورزش و يا يوگا انجام دادن فعاليت -1
  .هاي مفيد خصوصاً گياهي مصرف غذاها و نوشيدني -2
هاي معطر مانند سرو كوهي، اكـاليپتوس، كـاج،    ها و گل استفاده و بوييدن روغن -3

  .نعنا و سدر، سنبل، گل ياس و مگنوليا
  .صورت امكان نواختن ساز شنيدن موسيقي و يا در -4
هاي معدني مفيد مانند مرجان، عقيق سرخ، مسي، كهربـا،   سنگ به همراه داشتن -5

  .ياقوت زرد، الجوردي، ياقوت كبود
  .حمام معطّر و ماساژ عميق -6
  .شنيدن موسيقي طبيعي، مثل صداي پرندگان، آب روان، امواج دريا -7
، جـدول و   هـاي آموزنـده، حـل پـازل     هاي مفيد و خواندن كتاب رفتن به كالس -8

  .ي تصويري، نور شمع معما، پرورش حافظه
  .استفاده از رنگ شاد در خانه و محيط كار و پوشيدن لباس راحت -9

روي در طبيعت، گذراندن وقت با خانواده و دوستان، قـرار دادن گياهـان    پياده -10
  .در اطراف محيط خودتان
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مراقبـه كـردن كـه بيـنش،     . هاي خـود  چشم چرخاندن. نگريستن به ستارگان -11
  .بصيرت و توانايي روحي به همراه دارد

بر رؤياهاي خود تمركز كنيد و تصـورات خـود را بنويسـيد؛ تفكـر كنيـد؛ بـه        -12
  .تمرين مراقبه و يوگا بپردازيد

  .هميشه يادتان باشد كه شما تنها نيستيد؛ خداوند با شما است -13
خيرش به ديگران برسد؛ يعني نيك بيند؛ نيك گويـد و  اگر آدم خوب باشد و  -14
  .رسد كردار باشد؛ اول خيرش به خودش مي نيك
  .از آنچه كه داريد نهايت لذت را ببريد و استفاده كنيد و با ديگران نيز سهيم شويد - 15
  .به طبيعت احترام بگذاريد تا طبيعت هر چه را كه الزم داريد، در اختيار شما بگذارد - 16
هاي خداوند باشيد و خطاهـاي ديگـران را ببخشـيد و     هميشه شكرگذار نعمت -17

  .هاي ديگران و اطرافيان نگاه كنيد فقط به خوبي
دوري از گناهان و انجام كارهاي نيك و داشتن ايمان قوي باعث قـوي شـدن    -18

  .شود سطح انرژي حياتي مي

  امواج پرانا

متجلي هسـتند؛ پرانـا نيـروي حيـاتي     پرانا، ماحصل كلي نيروهايي است كه در جهان 
تـوان   هاي درست كنترل تنفس مـي  با اجراي روش !است و تنفس، تجلي ظاهري پرانا

كنترل پرانا كنترل فكر اسـت؛ در  .  كنترل و جذب كرد ،ي لطيف را در درون اين ماده
اي اسـت كـه در    پرانا ماحصل انرژي نهفتـه .  تواند عمل كند واقع فكر بدون پرانا نمي

، الكتريسيته و مغناطيس همه تجليات پرانـا   هان و انسان وجود دارد؛ گرما، روشناييج
قرارگاه پرانا قلب انسان است؛ نيروي واحدي اسـت كـه وظـايف بسـياري را     .  هستند
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هاي مختلفي دارد كه  دهد، نام رو متناسب با وظايفي كه انجام مي دهد، از اين انجام مي
  . سامانا، اودانا، ويانا ، پرانا، آيانا: عبارتند از

نيروي حياتي مجـددي اسـت   .  ي فكر و تحت كنترل اراده است هدايت پرانا به وسيله
هـاي   توان آن را هشيارانه براي پيشرفت خـود يـا شـفاي بسـياري از بيمـاري      كه مي
ي كنتـرل   اگر شـما بـه طريقـه   .  عالج و يا براي مقاصد مفيد ديگر به كار برد غيرقابل

گيـر بـر    ي عـالم  آن وقت راز پرانـا . ك پرانا طي اعمال فكري پي ببريديك موج كوچ
پيرو يوگا يعني كسي كه آگاه بر دانش اين راز اسـت از هـيچ   .  شما آشكار خواهد شد

ما نبايـد خـود   .  هاي عالم تسلط يافته ي تجليات نيرو ي بيم ندارد؛ زيرا او بر كليهينيرو
  بشـري   مـافوق   و احساسـات   ، پيشگويي پاتي ، تله مديتيشن  ماوراء حواس  ادراك  را به

  . است  جسم  حواس  ماورايي  ، فهم و يا شنيدن  كردن  يا لمس  ؛ وراء ديدن محدود كنيم
  و پيونـدخورده   مرتعش  هاي از اتم  جرمي  صورت  به  هستند كه  از ماده  اشياء انعكاسي

شـود بايـد    مـي   مجسم  در ذهن  آنچهشود؛ اما  مي  تالقي» فضاي اتري«يكديگر در   به
  شـرايط   بـه   كه  شود تا جايي  ي شما بايد فعال  اقهخلّ  قدرت. پيدا كند  و زندگي  حيات
  تحقـق   ا بـراي ر  الزم  و شـرايط   بدهد؛ و بتواند منابع  جذب  دور و بر شما قدرت  الزم

؛ بـاور داشـته    كنيد ميمهم اين است كه آنچه براي خود تصور . دكن  ها جذب خواسته
  . موفقيت حاصل اعتماد است.  باشيد

يا يوگا با روش تنفس   يا مديتراپي  يا مديتيشن  ؛ تعمق ذكر گفتن:  در اين جا بايد گفت
ضمير   ايجاد شود و به طور عميق  قدرتمندي  ما منبع  شود، در درون مي  پرانايي باعث

و   دراماتيـك   ذكر، پيامـدهاي   و حاالت  مديتيشن ،  اما متأسفانه.  كنيم را باور مي  دروني
شـد اگـر     گفتـه   طور كه همان. دارد  از زمان  ي كوتاهي  را نيز در دوره  ترسناك  گاهي
  خـوبي   بـه   تـوانيم  ؛ مـي  بگيـريم   ، و از اسـتاد كمـك   خود را باال بـرده   و دانش  آگاهي

  . شويمدچار ن  و خرافات  و ديگر به اوهامات  دهيم  تشخيص
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  ناخت سنگها و خاصيت آنها در زندگي بشرش

  هاي مربوط به ماه تولد سنگ

 هاي مربوط به ماه تولد سنگ ماه تولد

 جاسپر قرمز. هماتيت. كارنلين. كريستال. آميتيست فروردين

 ماالكيت. الجورد. كوارتز صورتي. عقيق آبي. اون تورينارديبهشت

 چشم ببر. رودونيت. كوارتز صورتي. سنگ سليمان. اي خزهعقيق  خرداد

 رودونيت. اي عقيق خزه. اون تورين ،جيد. سوداليت تير

 چشم ببر. كوارتز صورتي. اون تورين. كارنلين. كمان آبسيدان رنگين مرداد

 چشم ببر. كارنلين. آميتيست. كوارتز دودي. آمازونيت شهريور

 ببرچشم . كارنلين. آميتيست. كوارتز دودي. فلوريت مهر

 ماالكيت. رودونيت. عقيق آبي. هماتيت. كارنلين آبان

 البرادوريت. الجورد. آميتيست. كوارتز دودي. سوداليت آذر

 كوارتز دودي. كارنلين. كريستال. آميتيست. آبسيدان لكه برفي دي

 فلوريت. الجورد. كوارتز صورتي. عقيق آبي. آمازونيت بهمن

 فلوريت. فيروزه. البرادوريت. جيد. آميتيست اسفند
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  ها انواع سنگ
 خواص شفابخش خواص درماني رواني  نوع سنگ

 آكوامارين

 ضـريب هوشـي،   افزايش قدرت بيان و
ســـــودمند بـــــراي هنرمنـــــدان و 

 دانان موسيقي

 هــاي مجــراي تنفســي، مخصــوص بيمــاري
 ي هـاي ناحيـه   هـا و نـاراحتي   ريه برونشيت،

 افزايش قـدرت سيسـتم دفـاعي در    گردن،
 تيموس ي بدن و غده

  آبسيدان
 كمان رنگين

بافي و حساس بودن بـيش   درمان منفي
 هاي احساسي از حد كنترل ضربه

شود و  ها و التهابات مي باعث تسكين عفونت
كند و همچنين ما  ها مبارزه مي عليه باكتري

 كند را در برابر زخم معده محافظت مي

 آبسيدان

 لكه برفي

در برابـر   افزايش قدرت بيان، محـافظ 
 ي كننـده  و اضطراب، برطـرف  شتشوي

 افسردگي

كنـد و داراي   ها را آسـان مـي   عملكرد روده
روي اسـتخوانها،   كننـدگي بـر   عمل تقويـت 
 .ها و قسمت پايين است ستون مهره

 آمازونيت
 جـوش در  و ايجاد انرژي حياتي و جنـب 

 طول زندگي

هـاي عصـبي،    تقويت مغز، اعصاب و شـاخه 
 بخش آرام

 ايجاد تعادل دروني، افزايش قدرت و اراده كهربا
ــرژي  شــگفت ــه آل ــز علي ــا و  انگي ــا، اگزم ه
 هاي پوستي ناراحتي

 آمتيست

ــار،    ــت و ابتك ــروي خالقي ــرورش ني پ
افـزايش شــهامت، محافظــت در برابــر  

 فشار عصبي شديد

مخصوص دردهـاي ناحيـه سـر، ميگـرن و     
صــبي و سيســتم كلــي بــدن را فشــارهاي ع
 .بخشد بهبود مي

 توريناون 

كاهش فشار عصبي، تعادل بخشيدن به 
احساســات، افــزايش اســتقالل فــردي، 

 كمك به شفافيت ذهن

هاي چشمي، ريزش اشـك و   مناسب بيماري
ارتعاشات ماليم ايـن   ي شوره سر، به وسيله

هاي قلبـي و سيسـتم عصـبي     سنگ ناراحتي
 .شود درمان مي

 تتيپريدو

ــي    ــأثيرات منف ــر ت ــت در براب محافظ
ــان،  ــنشاطرافي ــت بي ، )بصــيرت( تقوي

 مقابله با غم و اندوه

هـا دارد   انرژي خوب بر اصالح بافت عموماً
هـاي انـدام داخلـي و     همچنين براي بيماري

 .گردش خون مفيد است
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 خواص شفابخش خواص درماني رواني  نوع سنگ

 آبي توپلز

پـذيري   تقويت تنفس، افزايش انعطـاف 
ــده  ــاطفي اي ــدان و   ع ــراي هنرمن آل ب

 دانان موسيقي

گلـو و   براي التهابات. كند صدا را تقويت مي
اعصاب را قـوي و   گرفتگي صدا موثر است،
 .كند افسردگي را درمان مي

 تورمالين
ــط    ــود رواب ــخص، بهب ــت از ش محافظ
 اجتماعي، افزايش شور و نشاط اجتماعي

اعصــاب را آرام و قــدرت تمركــز را زيــاد 
 ي كنــد در ضــمن ســرطان در مرحلــه مــي
 .شود اش توسط تورمالين مداوا مي اوليه

 چشم ببر
بين بردن احساسات ناخواسته، ايجاد از 

 تناسب در نيازهاي مادي و جسمي

مراكـز حركتـي در    ي كننده اين سنگ فعال
 باشد بدن از جمله استخوانها و مفاصل مي

 رودونيت
تقويت اعتماد به نفـس، حـافظ نيـروي    
 جواني، تقويت حافظه، آرام نمودن ذهن

ها را  شش. شنوايي دارد اثري بسيار قوي بر
كند و مناسب براي درمان ديابت  تقويت مي

باشد در ضـمن قـدرت فراگيـري را     نيز مي
 .دهد افزايش مي

 سنگ
 سليمان 

افزايش شهامت، كمك به كشف حقايق، 
 برطرف نمودن استرس و افسردگي

 كنـد و از  ناخن، پوست، چشم را تقويت مـي 
كاهد، اين سنگ جريان خـون   ريزش مو مي
 كند را تقويت مي

 سنگ
 كريستال 

 محافظت در برابر نيروهاي منفي، تأثير
 مثبت براي مديتيشن

مناسب براي قلـب، بافـت لنفـاوي، غـدد و     
باشد در ضمن موجـب   هاي خون مي جريان

 .شود تقويت چشم و ريه نيز مي

سنگ 
 الجورد

كــاهش اســترس و درمــان  تقويــت بيــان،
 افسردگي

تسكين دردهاي سـر، مـوثر بـراي فشـار     
 خون باال

 سوداليت
ايجاد نظم و هماهنگي دروني، شهامت و 

 توان برقراري ارتباط با اطرافيان

كند، تيروييد و  اعصاب را آرام و موزون مي
محركي بـراي   كند، غدد ديگر را تقويت مي

 هاي لنفاوي است مغز و بافت
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 خواص شفابخش خواص درماني رواني  نوع سنگ

 بهبود نگرش به زندگي مقابله با افسردگي، سيترين
افســردگي، روشــنايي و گرمــي قلــب، رفــع 

 عصبانيت و نگراني

 عقيق آبي
نفس، افزايش شهامت، تقويـت  ت تقويت

 بخش تمركز، شادي

هـاي   موثر در درمـان سـردردها، گرفتگـي   
 عضالني

عقيق 
 اي خزه

مقابله با افسردگي، حفظ تعادل ذهني و 
 عاطفي

موثر براي ديابت و متعادل ساختن درصـد  
 قند خون

 كارنلين

ــادي ــي در   ش ــش، گرم ــورد و بخ برخ
ايجـاد   تقويـت تمركـز،   اجتماعي بودن،
 تعادل دروني

به پـاك كـردن و تصـفيه كـردن دسـتگاه      
 كند گوارش كمك مي

 از بين بردن تشويش و اضطراب فلوريت
هــا و عــوارض  درمــان مخصــوص بيمــاري

 مغزي و مشكالت ذهني

 فيروزه

محافظـــت در برابـــر  تقويـــت بنيـــه،
ــرژي ــود ارتباطــات   ان ــي، بهب هــاي منف
 اجتماعي

كمك به عوارض عملكردهاي نادرست كبد 
 ها و غدد و تقويت چشم

كوارتز 
 دودي

افزايش خالقيت و نشاط، ايجاد تعـادل  
 در احساسات

انرژي به عالوه  مناسب است جهت افراد كم
هـاي   براي شكم، كليـه، لوزالمعـده و انـدام   

 جنسي بسيار مناسب است

كوارتز 
 صورتي

تقويت قـدرت  افزايش اعتماد به نفس و 
 بيان و خالقيت، ايجاد آرامش و آسودگي

ها در هر دو جنس  ها و بيضه به عمل تخمدان
 كند و براي عمل باروري موثر است كمك مي

 گارنت
ايجاد نشاط و انرژي زنـدگي، مناسـب   

 براي مديتيشن

مناسب جهـت دسـتگاه توليـدمثل، تقويـت     
 ها قسمت مياني ستون مهره

البرادوريت
مقابله با افسردگي، تقويت بخش،  شادي

 سيستم ايمني بدن

افزايش عمل مركز درماني در بدن، درمان 
 رماتيسم

www.takbook.com



 

 

124

 خواص شفابخش خواص درماني رواني  نوع سنگ

 ماالكيت
فشار عصـبي، افـزايش    ي كننده برطرف

 قدرت بيان
 التهاب كنندگي، ضد خاصيت تصفيه

 مرجان

 قلـب،  ي كننده درمان افسردگي، تقويت
ايجــاد آرامــش، ايجــاد مقاومــت و    

 پذيري انعطاف

خوني و همچنين بـراي   هاي كم بيماريبراي 
 .هاي عادت ماهيانه مناسب است ناراحتي

 افزايش اعتماد به نفس  هماتيت
درمان واريس، انعقاد خون، بازسازي خون و 

 هاي بدن سلول

 )يشم( جيد
ايجاد آرامـش و خونسـردي، افـزايش    

 توانايي بيان

نوســانات مــوزون يشــم باعــث تعــادل در 
 .شود تمامي اعضاي بدن مي

 قرمز جاسپر
ــل و    ــزايش تحم ــترس، اف ــاهش اس ك

 بردباري
 ها و كمر مناسب جهت مفاصل، پادرد، استخوان

  )Amethyst cluster( ارغوانيياقوت 

  
خاصيت اين سنگ عمدتاً بـه  . سنگهاي شفابخش است ياقوت ارغواني يكي از بهترين

بيرون بكشـد و   منفي را از وجود شخص نوع احساس تواند هر خاطر اين است كه مي
تواند اضطراب و آشفتگي ناشي از  مي در مورد كودكان. ضمير او را پاك و شفاف كند
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تحصـيلي، يـا شـنيدن اخبـار      نوع غـم و افسـردگي مربـوط بـه شكسـت      بلوغ، يا هر
  .ببرد از بين ا، و غيره را در آنه ناخوشايند مثل طالق يا مرگ

 ات منفي را بـه طـرف خـود جـذب    اين گونه موارد تمام احساس ياقوت ارغواني در
هاي گوناگون دارند  هايي كه ناتواني براي بچه. بخشد آرامش مي كند و به كودك مي
و روحي هستند چند تكه سنگ ياقوت ارغواني در اتـاق    يا دچار مشكالت جسمي و

شود اين نيروهاي منفي از وجود آنها تخليه شود و اتاق آنها به يـك   آنها باعث مي
سـنگ يـاقوت    بـراي درمـان دردهـاي موضـعي،    . متعادل برگردد و وضعيت آرام

دقيقـه در روي محـل درد يـا اطـراف آن      20به مدت  ارغواني را به طور مستقيم
  .يابد تا تسكين بگذاريد

سنگ ياقوت ارغواني براي استفاده در كارهاي درماني، براي درمانگران مبتـدي و يـا   
همچنين كريستال ياقوت ارغواني براي افزايش حس شادي . بسيار عاليست -اي حرفه

  .شود و نشاط استفاده مي

  )AMETHYST CATHEDRAL( اي ياقوت ارغواني خوشه

   
همچنـين  . آورد اين سنگ انرژي صلح، تعادل، جرأت و قدرت دروني را به ارمغان مي

  .بخشي در محيط دارد اين سنگ اثر آرام
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  )Amethyst crystal( ارغواني كاسدرالياقوت 

    
همچنـين ايـن سـنگ بـراي     . حضور اين سنگ در خانه و يا بـاغ بسـيار عـالي اسـت    

پـاتي و سـاير    براي استفاده در تلـه  مؤثر است و هاي رواني بسيار محافظت عليه حمله
  .هاي سايكيك نقش بازكننده دارد فعاليت

  كريستال ياقوت ارغواني

  
هـاي سـايكيك، صـلح و     قدرت فعاليـت  كريستال، آگاهي روحاني، مديتيشن،اين نوع 

  .برد دهد و استرس را از بين مي آرامش دروني، انتقال انرژي مثبت را افزايش مي
ريستال آمتيسـت  كسري متنوعي از سنگ كوارتز بنفش، بنفش كمرنگ و ارغواني را 

بـنفش پررنـگ قـرار دارد و    اين كريستال در طيف رنگي بنفش كمرنگ و . نامند مي
 .اي و كاسدرال موجود است تيز، خوشه بصورت نوك

و همچنين تزئينات اسـتفاده   اظتكريستالها و سنگها از مدتهاي طوالني براي درمان، حف
، بـه سـوي    دهنـدگي كريسـتالها   بخشي و انتقال امروزه انسان بدليل كيفيت آرام. اند شده
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ايـن كريسـتالها بـراي انسـانها     ) سمبليك(مادي همچنين خاصيت ن. اند آنها جذب شده
 .شوند امروزه همچنين كريستالها در صنعت نيز بيشتر استفاده مي. جذاب است

كنيد كه سمبلي از كيفيـت نيازهايتـان در يـك     براي مثال، زماني كه شما سنگي را انتخاب مي
  .آورد شما به ارمغان ميباشد، اين سنگ اغلب اوقات اين كيفيت را در روابط  رابطه را دارا مي

ايـن انـرژي قـادر بـه از بـين بـردن       . كننـد  ، انرژي را جذب و منتقل مـي  كريستالها
همچنـين  . باشـد  انسدادها، ازبين بردن استرسـها، حمايـت از مقصـدهاي جديـد مـي     

 .باشد خاصيت خنثي كردن انرژي منفي و تجديد انرژي را دارا مي

  )MINERALS( سنگهاي معدني
ريـت، رز  وآز: اين سنگها عبارتند از. ي، قدرتهاي درماني متفاوتي دارندسنگهاي معدن

انواع سـنگهاي معـدني هـر    . كوير، ماالشيت، كيانيت، كاروليت، هميتسيت و مكسيت
   .، هم قدرت هستند آنها با هم از باشند و برخي كدام قدرت درماني خود را دارا مي

ارتعاشاتي است و هنگـامي كـه    هر سنگ معدني، در بسامد مخصوص به خود، داراي
تواننـد قـدرت يكـديگر را     در ارتباط با ساير كريستالهاي مرتعش استفاده شـوند مـي  

هاي فراواني از سنگهاي معدني وجود دارنـد   در جهان پيرامون ما، نمونه .تقويت كنند
 .شوند كه براي موضوعات بسيار زيادي استفاده مي

  )specimens	Malachite( نمونه سنگهاي ماالشيت

    
را دارا ) رواني(اي براي برانگيختن ديد فيزيكي و سايكيك  العاده اين سنگ قدرت فوق

كنـد و همچنـين در درمـان دردهـاي احساسـي       به تمركز كردن كمك مـي  .باشد مي
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همچنـين ايـن سـنگ، سـنگ     . ، در انتقال صلح مؤثر باشد تواند بعنوان همكار شما مي
 .پشتيبان مسافران است

  )AZURITE( آزوريت

   

بين بردن اعتقادات كهنه از سيستم ذهنـي بسـيار مـؤثر و قدرتمنـد      اين سنگ در از
كند و فهم عميق و درك بـاالتري   است و شما را به سوي واقعيت باالتري هدايت مي

 .سازد از معناي زندگي را برايتان ميسر مي

  )agate	lace	Blue( عقيق نوار آبي

    
بخش و ماليم است و در رسـيدن بـه روح برتـر شـما را كمـك       آرام اين سنگ، سنگ

  .رساند كند و به شما ياري مي مي
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بخش است كه در رسيدن به تعادل دروني مـؤثر اسـت و در    عقيق نوار آبي سنگي الهام
 .از اين سنگ استفاده شده است ،انجام معجزات

  )CHRYSOCOLLA( كريسوكوال

    
همچنـين ايـن سـنگ، بـا     . آرامش، صلح و صبر اسـت  ي اين سنگ برانگيزاننده

و خاصيت ماليمـت و لطافـت را   . تعادل دروني و عشق بالشرط در ارتباط است
  .كند عرضه مي

  )HEMATITS( هماتيت

   
ايـن  . كند آورد و حافظه و تمركز را قوي مي سنگ هماتيت آرامش ذهني را فراهم مي

 .شود ذهن مي سنگ همچنين باعث باال رفتن فرايند منطقي
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  )CARROLLITE( كاروليت

    
 .شود و همچنين قادر است هاله را قوي كند هاي رواني استفاده مي اين سنگ بر ضد حمله

  )ROSE	DESERT( رز كوير

    
كند، و همچنين ادراك را قـوي   اين سنگ قدرت فكر كردن و ديد ذهني را روشن مي

 .گرداند سازد و ذهن را آرام مي مي

  )KYANITE( كيانيت

   
اين سنگ هيچگاه به پاكسـازي نيـازي نـدارد و انـرژيِ منفـي را بـه خـود جـذب         

ي صـداقت و وفـاداري، راسـتگويي و آرامـش اسـت و       اين سنگ آورنـده . كند نمي
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 ي دهنـده  همچنين اين سنگ يـك انتقـال  . كند كمك مي) خوابها(همچنين به روياها 
 .العاده است انرژِي فوق

  يشم سبز

  

ها تهيه  توان براي بچه مي را به راحتي» احساسات ي دهنده سنگ تسكين «يشم سبز يا 
،  هاي حسـاس و هيجـاني   بچه. و مثل جواهرآالت معمولي مورد استفاده قرار داد كرد

همراهشـان باشـد و از ايـن     كننده احتياج دارنـد كـه   محافظت ي وسيله اغلب به يك
كند و آنها را تحت تأثير قـرار   نمي غلبه آنها طريق مطمئن شوند كه احساساتشان بر

يشم . كند و اتكا به خويشتن را در بچه تقويت مي اين سنگ اعتماد به نفس،. دهد نمي
  .تك آرزوهاي خود برسد به تك زندگي بخشد تا در سبز به فرد ايمان مي

  ببر چشم

   
كـه بـه    هاي نازك قرمز رنگي كه در آن وجود دارد هنگامي با اليه» چشم ببر«سنگ 

كنـد و بـه    شود نور را در مسير معيني مـنعكس مـي   سمت جلو و عقب تكان داده مي
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اجازه دهيد كودكتان نيروي ايـن  ! رسد چشم يك ببر به شما خيره شده است مي نظر
انـد   از نظـر روحـي سـركوب شـده     هايي كه اين سنگ براي بچه. كند سنگ را كشف

  .كند آنها را تقويت مي رواني -قواي روحي بسيار خوب است و
  كوارتز سرخ

  
 ي هـاي چنـدمنظوره   يكـي ديگـر از سـنگ   » سنگ عشـق و دوسـتي  «كوارتز سرخ يا 

آزاردهنـده و يـا تمـايالت     شفابخش است به ويـژه بـراي كودكـاني كـه احساسـات     
را كـه در اثـر    شكسـته هاي يك قلـب   تواند زخم كوارتز سرخ مي. پرخاشگرانه دارند

  .بخشد ديده است التيام ، آسيب رودررويي با واقعيتي تلخ و خشن
تشـويش و   قرار و بسيار فعال هسـتند و مبـتال بـه    هايي كه بي كوارتز سرخ براي بچه

 نگراني، ترس، اضطراب، دلواپسي و بسياري از اختالالت روحي ديگر هستند آرامـش 
  .آورد را به ارمغان مي

در بـاالي مراكـز عصـبي     يعني اگر اين سـنگ را . شناسي نيز دارد عصب برخي فوايد
در مـورد  . شـود  برد و عضله شل مـي  مربوطه نگه داريم، گرفتگي عضله را از بين مي

داشـته   تواند كمك كند تا چاكراهاي قلـب بـاز نگـه    هاي جوان، كوارتز سرخ مي قلب
را  هاي خـوب  سنگ انرژي اين. كند بخشد و آن را حفظ مي شود، و به قلب حيات مي

  كند هاي بد جلوگيري مي وارد قلب كرده و از ورود انرژي
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  كوارتز شفاف

   

براي همـه نـوع درمـان     نوعي كريستال است كه» سنگ شفابخش«كوارتز شفاف يا 
خاصـيت   سـنگ كـوارتز در واقـع نيـرو و انـرژي خاصـي دارد و از       هر. رود بكار مي

  .اي برخوردار است شفابخشي ويژه

گيرد، انـرژي آن يـا خيلـي آهسـته      دست مي اي از سنگ را در كه كودك تكه وقتي
شـدن انـرژي سـنگ، كـودك      در حين خالي. شود يا خيلي سريع و ناگهاني تخليه مي

. گرفتـه اسـت   كند كه گويا در معرض يك شوك الكتريكي ماليـم قـرار   احساس مي
دور  ي و غـم را از كـودك  ، كافي است كه هرگونه احساس ناراحت همين انرژي طبيعي

 اگر كسي. كند و حالت منفي احساسي در او تغيير كند و احساس شادابي و نشاط كند
 چندين تكه از اين سنگ را به همراه داشته باشد انگار از انـواع مختلفـي از سـنگهاي   

تكه از سنگ كوارتز شفاف داراي خاصيت درماني  شفابخش را به همراه دارد زيرا هر
. توانـد از آنهـا در مـوارد و موقعيتهـاي گونـاگون اسـتفاده كنـد        او مي است و خاصي

بـراي سـازماندهي افكـار پراكنـده و از بـين بـردن        اين سـنگها همچنـين   ي مجموعه
  .مفيد هستند نيروهاي منفي

www.takbook.com



 

 

134

  )حجرالبرق(شفاف سنگ 

   
كننده و نيرودهنده اسـت كـه انـرژي     تقويت يك سنگ  »سنگ رهبري«حجرالبرق يا 

. كنـد  مردانه در بدن تعادل ايجـاد مـي   هاي زنانه و كند و ميان انرژي احيا ميقلب را 
بسـياري از  . محافظ قلـب اسـت   دوست داشتني و اين سنگ سبز رنگ است و بسيار

بازيابي اعتماد به نفـس   ، ترسو و مطيع و سربه زير هستند، براي هايي كه خجالتي بچه
باشد و كـارش   كند تا فعال كمك مياين سنگ به شخص  .نياز به چنين سنگي دارند
گيرد  خواهد شروع كند و خالصه ابتكار عمل را در دست مي را آنطور كه خودش مي

شوند زيـرا ايـن    هايي كه دچار تنگي نفس هستند، به سوي اين سنگ جذب مي و بچه
  .كنند شود احساس سبكي و آرامش كند و باعث مي ها را باز مي ريه سنگ

  بنفش لعل

   
كنـد و   دور مـي  گرايي را از وجود فرد بدبيني و منفي  »دهنده سنگ شفا«بنفش يا لعل 
در فرد ازبين  بيني را اين سنگ احساس حقارت و خودكم. بخشد صفا و پاكي مي به او
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شخص افـزايش   آرامش و صبر را در. بخشد انداز معنوي مي يك چشم برد و به او مي
  .كند سبك مي دهد و قلب را مي

  سرخپوستاشك 

  
عبـور   خيلي تيره است ولي در عين حال نور را از خود» سنگ غم«اشك سرخپوست يا 

شيشـه،   توانيد همچون كوچكي از آن را جلوي نور نگه داريد مي ي اگر شما تكه، دهد مي
 ، اگر شـما از سـنگ اشـك سرخپوسـت بـراي جـذب       به هرحال. طرف ديگر را ببينيد

 اهيد ديد كه قسمتي از فضاي دروني آن تيـره و كـدر  خو، احساسات منفي استفاده كنيد
 .گردد ، دوباره شفاف مي غم و اندوه شود و گاهي اوقات بعد از برطرف شدن مي

  كهربا

    
كريستال است كه به اعصاب شـخص آرامـش    نوعي» دهنده سنگ آرامش«كهربا يا 

كند كه زنـدگي را   كند و او را تشويق مي هاي منفي را از فرد دور مي انرژي .بخشد مي
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تواند  مراقبتهاي بعد از عمل جراحي مي اين سنگ همچنين در طي .زياد سخت نگيرد
 .باشد و عواطف هيجانات ي دهنده آرامش

  الجورد

   
 هـاي سـينه و گلـو و خلـط را درمـان      نـاراحتي  باشد، خشك ميو  گرم ، مزاج الجورد

بيماريهاي سوداوي قلب را درمان  هاي سوداوي بوده و نمايد، خصوصاً دافع بيماري مي
كند و  را بند مي» خونريزي معده و دل« باشد و نكسير قلب مي ي كننده تقويت. ميكند
هاي چشم را درمان نموده و بـراي آب مرواريـد و اشـك چشـم      آن بيماري  ي سرمه

  .نمايد نموده و از افتادن پلكها جلوگيري مي اعصاب چشم را درمان .باشد مفيد مي
ها بيندازيم خوف را از آنها دور نموده و  اگر الجورد را به گردن بچه :خواص سحري

استفاده از انگشتري آن خوف و ترس را از آدمي دور ساخته . كند آنان را حفاظت مي
 .دهد و به آدمي آرامش مي

 :ترين خواص الجورد مهم

 سرتسكين دردهاي  -1

 موثر براي فشار خون باال -2

 قواي ذهني ي كننده تحريك -3

 درك شهودي ي هقو ي كننده تقويت -4
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بـاور نكردنـي بـراي     ي كننـده  يك متعـادل » روحي ي سنگ موازنه«سنگ الجورد يا 
زندگي خود  ي اي را از همان دوران اوليه العاده كودكاني است كه قابليتهاي رواني فوق

اين سنگ باعث تحريك هوشـياري و خودآگـاهي و    ي آبي تيره رنگ. دهند نشان مي
سنگ الجورد زمينه را براي قبول خـود و  . شود پااليش بصيرت معنوي در كودك مي

كنـد و بـه كـودك كمـك      هايي كه به او ارزاني شده است آمـاده مـي   پذيرش نعمت
هـاي محـافظ اسـت و     ايـن سـنگ داراي قـدرت   . كند كه به آگاهي معنوي برسد مي
 .كند و از همين رو بسيار ارزشمند است هاي روحي رواني را تحريك مي حس ي همه

يك قطعه سنگ الجورد را درون مقداري آب ولـرم قـرار داده و    :استفاده ي طريقه
ها و كـف پاهـا ريختـه و     زماني كه آب سرد شد، آب را بر روي صورت، كف دست

اني آرام بر روي زمـين دراز  در مك. (سنگ را نيز بر روي چشم سوم خويش بگذاريد
پس از مدتي، گرم شدن سنگ را احساس ). ها به سمت باال باشد كشيده و كف دست

بهتر است اين روش در هنگام ظهر انجام شود و هنگامي كـه احسـاس   . خواهيد نمود
. ديگر نيز بـه همـان حالـت بـاقي بمانيـد      ي گرم شدن سنگ به وجود آمد، ده دقيقه

دهيـد، بـه كسـب     هنگامي كه سنگ الجورد را بر روي چشم سوم خويش قـرار مـي  
  .نمايد بخش كمك مي هاي مثبت و آرام انرژي

  عقيق سرخ

  
براي تقويت حس احترام به نفـس و ارزش قائـل   : »سنگ عزت نفس«سنگ عقيق يا 

ايـن سـنگ بـه خـوبي      ي هاي نارنجي تيـره  رنگ .رود شدن براي خويشتن به كار مي
چاكراهاي اول و دوم و سوم در اين سنگ است و باعـث   ي كننده نيروي تقويت بيانگر

 .شود حس امنيت و عشق به خويشتن مي
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عشق و عالقه را در بين والدين و فرزنـد   هاي صورتي رنگ موجود در اين سنگ، رگه
هـاي پوسـتي از جملـه آكنـه بكـار       اين سنگ همچنين براي بيمـاري  .كند تقويت مي

براي اين كار بايد سنگ را در باالي پوست نگه داشته و بـراي مـدت چنـد     .رود مي
  .وار حركت دهيد دقيقه بصورت دايره

  :باشد هاي موجود در سنگ عقيق قرمز داراي اثرات شفابخش زير مي انرژي
اي،  دردهـاي ماهيچـه  درد و همچنـين   هاي كمردرد، پـادرد، اسـتخوان   درمان بيماري

ناسب و مفيـد  هاي عصبي م درمان استرس، اضطراب، ميگرن، انواع سردرد و بيماري
ي آن باعـث گرديـده اسـت كـه مـدارات و ذرات       العـاده  چرا كه حركت فوق. است

  .شفابخش را به سوي خويش جذب نموده و تشكيل يك انرژي شفابخش قوي دهد
اطع شده از اين سنگ را به رنگ سبز مشـاهده  تمركز، امواج س  توانيد با كمي شما مي

 . اين انرژي در عقيق قرمز هميشه به رنگ سبز است. كنيد

يك قطعه سنگ عقيق قرمز را به مدت ده دقيقه داخـل مقـداري    :استفاده ي طريقه
بـه مـدت پـنج دقيقـه در      آب نمك قرار داده و پس از آن عقيق را خارج نمـوده و 

به مدت ده الي پانزده دقيقه بـر روي محـل درد قـرار    سپس آن را . ذاريدآفتاب بگ
چنانچه سـه بـار محـل درد داغ    . اين عمل را روزي يك الي دو بار تكرار كنيد .دهيد

  .باشد و ديگر نياز به انجام اين روش نيست ي بهبودي مي شد، نشانه
هتر است در اين مدت استراحت نموده و محل درد تكان نخورد؛ چرا كه منجـر بـه   ب

داغ شـدن محـل درد گويـاي انجـام عمـل      ( شود  هاي درماني مي رج شدن انرژيخا
، انواع  ، ميگرن ، اضطراب اين سنگ داراي خواص درمان استرس). باشد شفادرماني مي

. سنگ عقيق قرمز داراي انرژي مغناطيسـي اسـت  . است هاي عصبي سردرد و بيماري
فقـط در   ، ضـعيف اسـت و   اين انرژي چنانچه سنگ عقيق قرمز تراش خـورده باشـد  

، انـواع   ، ميگرن ، اضطراب ، جهت درمان استرس صورتي كه سنگ تراش نخورده باشد
در اين روش وجود انرژي درمان و تلقينات . هاي عصبي مفيد است سر درد و بيماري

  مثبت نيز موثر است
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  جيد
  )صنعتي(و عقيق چشمي ) اصل(گردنبند شفادهنده از سنگ جيد 

  
  .، افزايش توانايي بيان ايجاد آرامش و خونسردي :خواص درماني
هاي  هاي مربوط به اندام ناراحتي .شود اعضاي بدن مي  باعث تعادل در تمامي :خواص شفابخش

  .بخشد را بهبود مي است دستگاه گوارشي كه شامل شكم، كيسه صفرا، معده، كبد، طحال

  كوارتز شيري
  )مشفابخش اعظ(گردنبند كوارتز شيري يا سنگ 

 
باشد كـه بـه    كوارتز فوق كوارتز شيري مي :)شفاف(خواص و فوايد كوارتز شيري 

 .گردد جهت زيبايي بيشتر به رنگ صورتي ارائه مي
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لذا به آن كـوارتز  . كنند درمان استفاده مي امروزه به طور وسيعي از كوارتز شيري در
 .گويند شفابخش اعظم نيز مي

العاده افزايش  قرار گيرد، انرژي آن قسمت را فوقكوارتز شيري در هر جاي بدن كه 
  . لذا براي رفع خستگي و ترميم و بازيابي قوا بسيار مناسب است. دهد مي

هـا را فعـال و    غـدد و هورمـون   كند و كوارتز شيري سيستم عصبي بدن را تقويت مي
ه روميان نيز در گذشته براي كـاهش تـب، درد و ورم از آن اسـتفاد    .نمايد تنظيم مي

  .گذاشتند اي كوارتز را روي زبان بيمار مي اند به طوري كه هنگام تب قطعه كرده مي
كنند زيرا عالوه بـر   اي از كوارتز شيري را در محل كار و خانه سفارش مي گذاشتن قطعه

  .شود سبب تعادل روح و تحرك و پرانرژي شدن بدن مي ،دفع نيروهاي منفي از محيط

  )نارسنگ -حجرسيالن(گارنت 
  )نارسنگ -حجرسيالن(گردنبند از سنگ شفادهنده گارنت 

   

  .سنگ وفور و باروري خوبي است :خواص جادويي
بـراي قاعـدگي   . رود اگر به عنوان هديه باشد يك نماد خوشي و وفاداري به شمار مي

كنـد و   سيستم انرژي را متعـادل مـي   .در برابر دزدها محافظ است .زنان خوب است

www.takbook.com



 

 

141

توانيـد   اگر هنگام خواب اين سنگ همراهتـان باشـد شـما مـي     .انگيزد ها را برمي ميل
  .روياهايتان را به خاطر بياوريد

دريافت خوشي، نيرو، دارايي و ثروت، صلح، بردبـاري، اصـرار،    :از ديگر خصوصيات
تمايالت نفساني، تطهير، تيز شدن ادراكات، قوي شدن بدن و باال رفتن تحمل، كمـك  

  .به كالبد عاطفي

  نيترودو
  رودونيت ي شفادهنده سنگ از زيبا بسيار گردنبند

   

هم زيبايي رودونيت كه به رنگ صورتي كثيف در طبيعـت يافـت    و هم شفادهندگي
ميشود، باعث تقويت اعتماد به نفس و حفظ نيروي جواني شـده و همچنـين تـأثيري    

  .بسيار قوي بر شنوايي دارد
نيروي جواني، تقويـت حافظـه، آرام نمـودن    اعتماد به نفس، حفظ   تقويت :رودونيت

كند و مناسـب بـراي درمـان     ها را تقويت مي شش. ذهن، اثري بسيار بر شنوايي دارد
  .دهد باشد در ضمن قدرت فراگيري را افزايش مي ديابت نيز مي
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  آبسيدان لكه برفي
  دستبند بسيار زيبا از سنگ شفادهنده آبسيدان لكه برفي

  
، كه جهت محافظت بدن  ماند به رنگ صد و يك سگ خالدار مي،  آبسيدان لكه برفي

  .ميرود در برابر تشويش و اضطراب بكار
،  ، محافظت در برابر تشـويش و اضـطراب   افزايش قدرت بيان :از ديگر خصوصيات

ــده برطــرف ــا را آســان مــي عملكــرد روده. افســردگي ي كنن ــد و داراي عمــل  ه كن
 .ها و قسمت پشت است ستون مهره،  ها كنندگي بر روي استخوان تقويت
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 شناخت بهتر چاكراها

 

 چاكراي موالدهارا: اول مركز

ترين استخوان لگن خاصره و اطـراف پروسـتات    موالدهارا در پاييني :جايگاه فيزيكي
 .قرار دارد

 زمين و كربن  :عنصر

،  يـابي  ، حس جهت ، طهارت ، دانايي ، معصوميت ، فرخندگي سادگي :خواص اين چاكرا
  .، نشاط و پاكي تعادل

، اعمـال   تريـك چـپ  ، اعمال تان ، هرزگي راني شهوت :داليل مسدود شدن اين چاكرا
 ...عام و منافي عفت در مإل

ارتباطي رحـم بـه    ي ، لوله رحم ي ، دهانه ، بيضه پروستات :نقاط مربوط به اين چاكرا
 ...تخمدان و 

www.takbook.com



 

 

144

 ابتـداي  در موالدهـارا  .شـد  داده شرح بدن ظريف سيستم قسمت در كه طور همان

 هرزگـي،  انسـاني،  احساسـات  ي همه ي ريشه يعني .است گرفته قرار چپ سمت كانال
 تشـكيل  مثـل  غيرمجـاز،  يـا  مجـاز  حـد  از بـيش  استفاده سوء هرگونه و راني شهوت

 فقـط  نه اعمال اين .شوند مي مركز اين شدن ضعيف سبب خالف، روابط و حرمسراها

 و روانـي  هـاي  بيماري از بسياري ي ريشه بلكه آورند، مي بوجود را تناسلي هاي بيماري
 .باشند مي نيز انسان بدن هاي سلول كلي فرسودگي

 و روحـي  بيماريهـاي  ديگر عامل غيرمجاز اعمال بدنبال وجدان عذاب و گناه احساس
 را ناخودآگـاهي  عالم توان مي مركز، اين دادن توضيح بهتر براي. باشد مي بشر جسمي

 كانـال  سـه  و انـرژي  مركـز  هفـت  از درخـت  اين كرد، تشبيه تنومند درخت يك به

 .است شده تشكيل

 »ساهاسـرارا « گلبرگ هزار مركز يا هفتم مركز به مستقيماً اول، مركز و سه كانال اين
. دارند انسانها تكامل در بسيار بارزي تأثير مركز، هفت اين از يك هر .شوند مي متصل
 الهي مظاهران و پيامبران متعدد زمانهاي در مراكز اين از يك هر براي متعال خداوند

 علـم  در. اسـت  كـرده  منصـوب  و تعيـين  بشـريت  رشد و تكامل منظوره ب را خاصي

 به نقطه يك از پيامها، انتقال در آنها. شناسند مي پالكسوس بنام را مراكز اين پزشكي

 ايـن  تـوان  مـي . نمايند مي بازي را مهمي رل بدن عصبي سيستم كل در ديگر، ي نقطه

 .كرد تشبيه نيز جهان خلقت روز هفت به را مركز هفت

 اي ويـژه  اهميـت  ي دارا ما كشور در جمله از فرهنگها، و اديان از خيلي در هفت عدد

 ين ا هستند مشهور مردم بين در كه عشق شهر هفت يا رستم خان هفت مثل باشد، مي

 روز آخـرين  تـا  تولـد  بـدو  از را الهـي  نور كه مانند مي بلوري منشورهاي مثل مراكز

 قسـمت  تـرين  پايين در موالدهارا. نمايند مي منعكس ما به ، مختلف عناوين به زندگي

 و ريشـه  بمعنـاي  »موال« سانسكريت زبان در. است گرفته قرار خاصره لگن استخوان
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 و گرفتـه  قرار كنداليني زير مركز اين .باشد مي كننده حفاظت و حامل بعنوان »دهارا«
 .باشد مي آن محافظ و حامل

 .باشد مي »ما احساسات« ماه كانال يا چپ كانال طريق از مركز اين به رسيدن راه تنها
 روي در زنـدگي  بقاء. موجود است زمين روي ي زنده موجودات ي همه در مركز اين

 چهار با گل يك از ، موالدهار. باشد مي مركز اين فيزيولوژيكي فعاليتهاي مديون زمين

 ميدهد، تشكيل را ما بدن ظريف سيستم بنيان، چهار عدد. است شده تشكيل گلبرگ

 مورد همواره االيام قديم از بلكه است، نشده انتخاب اتفاقي يا و تصادفي بطور عدد اين

. اسـت  بـوده  سـايرين  و يونـگ  پيالتـو،  مثل خارجي و ايراني دانشمندان و عرفا توجه
 همـان  كـه  ضـلع،  چهار بر معماري و باستاني بناهاي از بسياريدانيد  مي كه همانطور

 .اند شده ساخته باشد، مي مربع

 قسـمت  چهار اصلي، جهت چهار همانند است، شده تشكيل فصل چهار از هم طبيعت

 ظرفيـت  چهـار  داراي ميدهـد،  تشـكيل  را آلـي  شـيمي  پايه كه كربن همچنين و ماه

 ، فكـر  ، تن. كنيم تعريف اصلي بخش چهار در را هم خود بدن حتي، ميتوانيم .باشد مي
 .دهنـد  مـي  تشـكيل  را انسـانها  زنـدگي  ستون چهار هم با كه ظريف انرژي و احساس
 اول مركـز  الهـه  و مظهـر . باشـند  مي ضلع چهار داراي دو هر نيز سواستيكاء و صليب

 خـواص . ميدهنـد  نشان بازو چهار با هند متولوژي در را او .باشد مي »گنشاء شيري«

 ، پـاكي  :از عبارتنـد  كـه  باشـد  مـي  مهـم  آيفيت چهار داراي هم مركز اين به مربوط
 عرفا نظر از چه چهار عدد كنيد مي مشاهده كه طوريه ب و آگاهي و خرد ،معصوميت

 همواره طبيعت، در همچنين و كهن معماري و دانشمندان يا معتبر اديان نظر از چه و

 را موالدهارا مركز وجود صلح دروني، نيز جهت همين به .است كرده ايفا بارزي نقش

 .داند مي زمين روي در زندگي آغاز

 ايـن  وجـود  بـدون  كـه  فهميد خواهيم نماييم، مطالعه را مركز اين بارز خواص ما اگر

 مهمتـرين  مركـز  اين. بود نخواهيم توليدمثل يا و حيات ي ادامه به قادر حتي ما مركز
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 مركـز  ايـن  بـارز  صـفات  از يكـي  معصوميت. ميدهد تشكيل را انسانها ما بدن مركز

 شـده  نهـاده  شـخص  هـر  بنيان در خداوند طرف از طبيعي بطور هم آن كه باشد، مي

 يا و خواست بدون و است خودجوش و طبيعي ي غريزه يك بنابراين معصوميت. است

 كـودك  طبيعـي  رفتـار  هماننـد  درست معصوميت، خصايص. كند  مي جلوه ما  ي اراده

  .است يمبرّ بزرگساالن آرزوهاي و خواست از كه است
 پايمـال  قابـل  و براحتي باشد مي او طبيعي دانايي و خرد ي پايه كودك هر معصوميت

 توانـد  مـي  كـودك  كـه  اسـت  معصـوميت  ايـن  توسط. نيست رفتن بين از يا و شدن

 كـه  اسـت،  آگاهي همان اين نمايد، آگاه سوانح از بعضي رخداد از حتي را بزرگساالن

 طبيعـي  بطـور  موجـودي  هـر  نوزاد مثالً .باشند مي مند بهره آن از هم حيوانات  ي همه

خوشـحالي   و اعتـراض  توانند مي آنها كند، تغذيه خود مادر شير از بايستي كه ميداند،
 و ديگـران  نفـوذ  بـدون  طفلـي  اگر بفهمانند، ما به زباني بي زبان با را خودشان دروني

 ، آگـاه  كـامالً  انسـاني  بـه  تبـديل  حال هر در بدهد، ادامه خويش زندگي به اطرافيان
 شد خواهد آزاد و متعادل

 تغييـرات  اين. دهد مي تغيير را كودك طبيعي رشد روند والدين ذهنيت متأسفانه ولي

 .برد مي كرده و ازبين كمتر را كودك ذاتي دانايي و خرد معصوميت، مروره ب

 غيرمجـاز  و ناشايسـت  اعمـال  و رفتار كه است خدادادي و طبيعي جوهر معصوميت

 اسـت  آتشـي  مثل كنداليني شدن بيدار. بگيرند غبار و گرد مثل را آن روي توانند مي

 خواهـد  احيـاء  و ارشـاد  را »موالدهـارا « اول مركز ، خود درخشش با كه خاكستر، زير

 همانـا  كـه  را باارزشـمان  هـاي  رفته ازدست بود خواهيم قادر ما احياء اين توسط .كرد

 .برگردانيم تعادل به و كرده احيا مجدداً را باشند، مي صداقت و پاكي معصوميت،

هرگـز  . اسـت  بخـش  لـذت  و آور نشاط معصوميت، و پاكي ، به بخشيدن دوباره گي زند
 بـه  گيـرد  مي تأآن نش از كه آزادي حس برسانيد، اذيت و آزار كسي به نيد، توا نمي

 ارشـاد  يـا  يافته تحقق انسان چنين. شود مي نمايان ما باطن و ظاهر در مختلف اشكال
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 ديگـر  بـراي  را خـاطر  آرامش فقط نمايد، اقدام كاري به يا برود جايي هر به اي شده

 نمايـد،  شركت اجتماعي كار هر در يا نمايد، مالقات كسي با اگر. آورد مي بوجود افراد
 .نمايند مي احساس كامالً را نشاط و تمسرّ اين او نيز به نزديك اشخاص و اطرافيان

 مشـكالت  خـاكي،  ي كـره  اين در پاكي، و معصوميت از استفاده سوء دليله ب متأسفانه

 گفـت  توان مي به جرأت. است آمده بوجود جهان صلح در و جامعه درون در بزرگي

. اسـت  بوده انسانها پاكي و معصوميت به احترامي بي ي نتيجه افتاده اتفاق تابحال آنچه
 بنيـان  و ريشـه  نمـاييم،  برقرار دوباره را پاكي اين كه باشيم داشته آنرا قدرت ما اگر

 مـدرن  و مرگبار هاي اسلحه به نيازي ديگر. شد خواهد كنده خود خوديه ب نيز فساد

 دست به با كرد، نخواهيم پيدا بشريت دشمنان و جانيان تروريستها، كردن نابود براي

 حـل  خـود  خودي به لئمسا اين تمام شما و من در پاكي و معصوميت مجدد آوردن

 و پـاكي  رفـتن  بـين  از باعـث  مـا  فنـاتيكي  هـاي  افراط و ها تعصب اغلب. شد خواهند
 .شوند مي ما دروني معصوميت

 قـرار  بـر  صـلح  جهان در توانيم نمي ، اول مركز در معصوميت و پاكي دادن دست از با

 و معصـوميت  كسـي  هـر  كـه  است مهم خيلي مشوش و متالطم دنياي اين در كنيم،
 كنـداليني  توسـط  و مركـز  ايـن  ارشـاد  با كه چرا نمايد حفظ را خويش پاكي و برائت

 در خـونريزي  و جنايت و قتل بر و اجتماعي و اخالقي فسادهاي بر توانيم مي خودمان

 .كنيم مبارزه مدرن افزار جنگ و وسيله گونه هيچ بدون جهان،

 نوشـته  كـه  مطلبـي  هـر . داد خواهد نجات را جهان اين كه ماست پاكي و برائت تنها

 معصوميت از توجه نهايت با بايستي زندگي، از لحظه هر در شود، مي بيان يا و شود مي

 فقـط  بشـريت  ي امروزه دردهاي تمامي براي. كنيم مراقبت ديگران و خويش پاكي و

 آشـنائي  بـا . باشـد  مي پاكي و معصوميت آنهم و دارد وجود عالج راه يك و دارو يك

 و باشـد  مـي  برخـوردار  واالئي اهميت چه از مركز اين كه دريافتيد مركز اين با بيشتر
 بايـد  كارهائي چه از باشد مي ما  ي ريشه كه مركز اين نخوردن صدمه و حفاظت براي
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 را مركز اين بايد ما كنند، مي آلوده را مهم مركز اين كارهائي چه دريافتيد. كرد پرهيز
 . باشد مي »كنداليني« درونمان در ما ي كننده حفاظت او كه زيرا بداريم نگه پاك

 ي رفتـه  دسـت  از معصوميت به اول مركز نگهداشتن پاك و كنداليني بيداري توسط
 كـه  اسـت  كليدي شاه همانند مراكز اين از حراست. كرد خواهيم پيدا دست خودمان

  .كرد خواهد باز شما رويه ب را بسته هاي درب تمام

	كنداليني

باشد كه سـه دور و نـيم    همانند فنري مي ، كنداليني قدرت اميال پاك هر انسان است
مـابين   انتهاي ستون فقـرات و  نهفته در غيرفعال و بطور .به دور خويش پيچيده است
  .قرار گرفته است) استخوان مقدس(ساكرُم  استخوان مثلث شكلي بنام اُ

    
  از كنار استخوان مقدس

  )ساكرُماُ (
  از روبرو استخوان مقدس  نماد كنداليني

  )اُ ساكرُم(

شـروع بـه   ) سوشـومنا (در كانال مركزي  شود، مي زماني كه اين نيرو در وجود ما ارشاد
چاكرا وارد مخچـه و قسـمت تحتـاني مـخ يعنـي       حركت ميكند و بعد از عبور از شش

يعنـي  ) براهماراندهارا( از نمايد و بيك شده و بدين ترتيب مغز را روشن ميملي ي منطقه
از مالج سر به بيرون فوران ميكند و اين عمل باعث برقراري ارتباط بين نيروي فـردي  

 .شود ، مي كه بشر را از نيستي به هستي آفريده است  با نيروي كائنات يا همان نيرويي

 .»ناميم ما اين ارتباط را تحقق نفس يا خودپردازي مي«
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نسـيمي  « كه مابين ما و خالق ما برقرار شده اسـت بصـورت   رااين اتحاد  و اثر نشانه
  .كنيم ، پاها و همچنين ديگر اعضاي بدنمان احساس مي ، صورت در كف دستها »خنك

، بيداري كنداليني را عمـالً   اند دانيم كه هزاران نفر كه طالب حقيقت بوده ما امروزه مي
با صلح دروني آشنايي دارنـد و بـا    كشور دنيا 65اكنون بيش از  اند و هم تجربه نموده

 .اند بيداري كنداليني به نيروي بيكران كائنات پيوند خورده

 

	نماي حركت كنداليني

بيدار . ، ديدن يا شنيدن است بيداري كنداليني يك امر كامالً طبيعي مانند نفس كشيدن
مـا اثـرات    .گونه مشكل يا ناراحتي نخواهد كرد شدن اين نيرو در بدن انسان توليد هيچ

سودبخش و مفيدي را كه بعد از بيداري اين نيرو احساس ميكنيم نميتوانيم به صـورت  
، ولي ما سعي ميكنيم بعضي از خصوصياتي را كه بعـد از فعـال شـدن     عبارت بيان كنيم

 : اين نيروي بيكران در بدن هر شخصي رخ ميدهد براي شما عزيزان شرح دهيم

، طالـب سـاكت شـده و احسـاس      رسـد  مـي ) مركز ششـم (زماني كه كنداليني به آگنيا 
براي اينكه طالب بتواند تمام حواس خـود را بـه درون خـويش جلـب     . كند آرامش مي
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بنـابراين در ايـن   . بايست چشمانش را در حين بيداري كنداليني بسته نگاهدارد ، مي كند
....  سـتي و خـود شـدن و م   گونه از حاالت هيپنوتيزم يا از خود بي حالت شخص در هيچ

 .باشد آگاه به پيرامون خويش مي قرار ندارد و طالب كامالً

افكار مختلف دنيـوي   ي در اين حالت طالب بسيار آرام است و توجهش مدام بوسيله
گونه فشار يـا عمليـات فيزيكـي يـا تمرينـات       اين حالت بدون هيچ. شود پريشان نمي

كنداليني در بدن اين است كه وقتي ايـن  م بيداري ئيكي از عال. گيرد روحي انجام نمي
، ايـن امـر در مفهـوم     سازد رسد يك نسيم خنك را پديدار مي مي انرژي به مالج سر

 . بيني از هوشياري و ذهن انسان است خودش يك پيشرفت غيرقابل پيش

اگر در مسير حركت كنداليني به مالج سر يكي از چاكراها بنا به داليلـي مسـدود يـا    
توانـد بـه    ، در هنگام عبور از آن چاكرا نيرو متوقـف ميشـود و نمـي    اشدگرفته شده ب

توانيم ضربات كنداليني را به حالـت   در اين هنگام ما مي. چاكراي بعدي صعود نمايد
گرما يا سوزشي كه در حوالي آن چاكرا ايجاد ميشود توسط دستها و همچنين گوشـي  

بر روي دستها احساس مينمـاييم  و از شدت گرما و سرمايي كه  .طبي احساس نماييم
 . معين نماييم توان وضعيت چاكراها را در خود و يا بر روي شخص ثالثي كامالً مي

نماينـد و   ، شروع به ابراز وجـود مـي   و چاكراها) كانالها(ها  بدين طريق است كه نادي
 ي روزمـره  ي شد بعنـوان بخشـي از تجربـه    آنچه كه تا به امروز يك فرضيه تلقي مي

 . شود محسوب مي شخص

ايـم ظـرف انـدك مـدتي بـه آن       است كه ما توسط اين روش توانسـته  بدين ترتيب
مرحله از رشد و خودآگاهي برسيم كه بتـوانيم حـاالت خـود و ديگـران را از طريـق      

 .انگشتانمان احساس كنيم

،  به سـمت بـاال حركـت ميكنـد    ) چاكراي ششم(همانطور كه كنداليني از طريق آگنيا 
ايـن   .شدن سيستم ظريف بـدن و همچنـين مـايع درون نخـاع ميشـود      باعث خنك
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موضوع باعث از بين رفتن و تهي شدن دو بادكنك سمت چپ و سمت راست آگنيـا  
، كنداليني قادر است كـه خـود را بـه     به مجرد چنين اتفاقي .شود مي) اگو و سوپراگو(

 .سوشومنا يعني چاكراي ساهاسرارا برساند ي قله

صـلح   ايـم و  گوييم كه ما با نيروي بيكران كائنات اتحاد پيـدا كـرده   يدر اين لحظه م
كسي از طريق دانـش صـلح درونـي و     اگر .دروني به معناي واقعي انجام گرفته است

تواند چاكراهاي خسته  ، مي بيداري كنداليني بياموزد كه چگونه چاكراها را تغذيه نمايد
، بيـداري   در بـاال توضـيح داده شـده   كـه    همـانطوري    .و ضعيف خود را فعال نمايـد 

را سـازد تـا تشعشـعات چاكراهـاي خـود و ديگـران        كنداليني هر انسان را قادر مـي 
يد تغييرات كيفي از آگاهي انسان است كه در سيستم ؤ، احساسي كه م يداحساس نما

تكاملي هستي ماسـت كـه    ي اي از پروسه لذا اين خالصه. كند مركزي عصبي بروز مي
توانيم نتيجه بگيـريم كـه    حال ما مي .شود طبيعت بارور مي ي نيروهاي زنده ي بوسيله

هـاي سيسـتم    و از انـرژي   ما قادر خـواهيم بـود تـا سيسـتم عصـبي خـود را كنتـرل       
  .برداري نماييم پاراسمپاتيك بهره

جه
تو

  
  

مگـر آن كـه   . هر كسي قادر به حركت دادن انرژي كنداليني در افراد نيسـت 
خود به آگاهي كامل و صلح دروني رسـيده باشـد و نيروهـاي     به، خود  شخص

از انجـام هرگونـه    شما خواهشـمنديم كـه،   از. كائنات در او ارشاد شده باشند
ديگـر اينكـه    ي و نكتـه  .آزمايشات غيرمجاز بـا نيـروي كنـداليني بپرهيزيـد    

باشد و بيداري و احياي آن امريسـت   كنداليني يك انرژي زنده در بدن ما مي
هيچگونـه وجـه   دريافت سيار طبيعي و هيچكس از طالبان صلح دروني حق ب

و بيـداري كنـداليني بـه صـورت رايگـان در       را ندارنددادوستد مالي  مادي و
  .گيرد اختيار مردم جهان قرار مي
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 چاكراي سواديستانا: مركز دوم

 .، طحال و پايين تنه قرار دارد  ، جگر، پانكراس اطراف مثانه :جايگاه فيزيكي

 .آتش براي سمت چپ و آب براي سمت راست :عنصر

، نيـروي تمركـز    ، الهامـات  ، آرزوهاي پاك ، هوش خالقيت هنري :خواص اين چاكرا
  ...، دانش معنوي و  اعصاب

، افكـار   ، مصـرف الكـل و مـواد مخـدر     خرافـات  :داليل مسدود شدن ايـن چـاكرا  
،  ، ديكتاتوري ، زندگي مستبدانه ، عادات بد ريزي مدام در زندگي ، برنامه كنترل غيرقابل

 ...هاي دروغين و  هاطاعت از اساتيد و گرو

،  ديابـت  :آيند امراضي كه از مسدود شدن اين چاكرا در بدن فيزيكي بوجود مي
 ...، دردهاي مجاري ادرار و  ، اختالل در كليه ، امراض مثانه سرطان خون

 ، جگر و طحال پانكراس :نقاط مربوط به اين چاكرا

به محض اينكه كنداليني در بدن ما به حركـت درآمـد، وارد ايـن مركـز، يعنـي مركـز       
ايالت، در اجابـت ايـن تمـ    تمايالت هر انسان در قسمت چپ و قدرت. خالقيت ميشود
اين خواستها توسط كانال چپ، وارد  بطوريكه مالحظه خواهيد كرد،. باشد طرف راست مي

مغز شده، به همان ترتيـب قـدرت اجابـت ايـن      ي ست نيمكره را سوپراگو قسمت طرف
  .شود اكو مي مغز، يعني ي همزمان توسط كانال راست، وارد قسمت چپ نيمكره) خواستها(

. باشـد  هاي هر شخص مـي  ها و ناراحتي وليد خشم و غضبدر ضمن اين مركز محل ت
كـه از كجـا   «باشد،  بشر پي بردن به راز خلقت مي ي ي ديرينههايكي از اميال و آرزو

 ».گرديم به سوي او برمي ايم، و چرا دوباره از چه خلق شده. رويم ييم و به كجا ميآ مي
تابحـال بـدون نتيجـه مانـده     كننده به اين سـئواالت   تالش ما براي يافتن جواب قانع

كه رسيدن به اين جوابها كار مشكلي اسـت، ولـي    اين بوده است ر بشردر تصو. است
 هاي مرور زمان بشر به آن پي برده است كه كاشف اين اسرار نياز مبرمي به شيوهه ب
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ـ هنوز  عميقتري دارد، براي اينكه بشر د، كـه راز  به اين آگاهي نرسيده كه درك نماي
ست، بدين جهت است كه ما دائمـاً بـه دنبـال     قت در وجود خودش نهفته اتمامي خل
  :توانيم نام خاصي به آن بدهيم، به قولي اي هستيم، كه حتي نمي گمشده

 گـرديم  ما گـرد جهـان مـي    يار در خانه و  گـرديم  آب در كوزه و ما تشـنه لبـان مـي   
 اد و نياكـان مـا هـم در   تمام شواهد حاكي بر اين امر هستند كه از هزاران سال، اجـد 

اند، ولـي هيچكـدام تـاكنون موفـق بـه حـلّ آن        بوده جستجوي جوابي براي اين معما
اند راه مشخصي را براي رسـيدن بـه راز خلقـت     اند و بدين ترتيب هم نتوانسته نشده
 ي متأسفانه انسان از ذات طبيعي كه خداوند در نهادش گنجانده است، بوسيله. بيابند

دليـل اسـت كـه،     بـه همـين  . ، انديشه و درك خـويش دور شـده اسـت   اميال، افكار
ايـن ظلمـت و نـاداني بيـرون بيـاييم و جـواب        ايم، به اين راز پي ببريم، و از نتوانسته

 .نماييم ا اي براي سؤاالت خويش پيد كننده قانع

سـت يـافتن بـه     با رعايت و آشنايي با اصول صلح دروني نه تنها جواب، بلكه روش د
خواهـد كـه سـوالي     نمي مان را نيز پيدا خواهيم كرد، زيرا كه خداوند دروني ي گمشده

بدون جواب براي انسان بماند زيرا كه خداوند انسان را بـا عشـق و هماننـد خـودش     
انسان ببيند، پـس بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف        خلق كرده، تا تصوير خودش را در

ء و بيـداري كنـداليني در مـا    بايست سرنخي را بدست ما بدهد، كـه همانـا احيـا    مي
ا اشرف مخلوقات ميدانيم زيرا معتقديم كه در درون او نيروي الهـي   انسان ر. باشد مي

حكـم مـادري را    اين نيرو در وجود مـا . اي بنام كنداليني نهاده شده است العاده خارق
 . دكن الذكر را عطا مي دارد كه به ما درك الزم براي جوابگويي به تمام سئواالت فوق

كسب معرفت از امـور خلقـت   . گيرد شناخت ما از كانون افكار محدودمان نشأت مي
توسط بيـداري كنـداليني و    باشد، كه آن مستلزم داشتن درك و شعوري نامحدود مي

هاي ما توسط حواس  شناخت، افكار و انديشه. شود وارد شدن آن به مغزمان انجام مي
درون  ، بـه  يمان صدا را از بيرون گوشها. شوند يپنجگانه، از بيرون به درونمان منتقل م
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كننـد، و   چشمهايمان، تصاوير محيط اطراف را به درونمان ارسال مي. كنند هدايت مي
  . گردانند ما را از زيبايي آن تصاوير آگاه مي

بيني عطر و بوي محيط خـويش را   ي به وسيله. كنيم دستهايمان اجسام را لمس مي با
ولـي بـا   . چشـيم  ها را مـي  ن خويش طعم مواد غذايي و آشاميدنيبا زبا. كنيم حس مي

، تـا بحـال قـادر بـه درك او      ها كه خداوند در اختيـار مـا گذاشـته    تمامي اين نعمت
با وجود پيشرفتهاي . ما انجام نشده است ي ايم و تا به امروز، اين آرزوي ديرينه نبوده

و خدا نبوده است، چرا كـه  عظيم علمي، انسان هنوز قادر به شناخت و درك خويش 
  .العاده هنوز در ما احياء نشده است حس خارق آن

ما هر چقدر هم قـوي باشـند، بـاز بطـور نـاقص كـار        ي ، هوش و حافظه ، ذهن درك
صددرصد كامل و بدون نقص  اي براي شناخت خداوند، نياز به ابزار و وسيله. كنند مي

حيوانـات بهتـر اسـتفاده     به نسـبت از خود  ي اگر چه انسان از حواس پنجگانه. داريم
يابيم كه نياز به قدرتي داريم، كه مـا را بـه آگـاهي برتـر      كند، ولي عمالً باز درمي مي

 ناميم، با داشتن ايـن حـس و پـنج    برساند، كه ما آنرا در زبان عاميانه حس ششم مي
طالب آن هستيم كه با كائنات و همچنين با او كه خالق ما اسـت ارتبـاط    حس ديگر

بـا آن مـا     ما وسايل ناقصي هستند كـه  ي سفانه حواس پنجگانهأولي مت. برقرار نماييم
 .هرگز نخواهيم توانست به وجودي كامل پي ببريم

براي . بريم خويش را به كار مي ي در حين غذا خوردن بيشترين تعداد حواس پنجگانه
كـافي نيسـت، بلكـه     گـوش مـا   درك مفهوم واقعي موسيقي مثل موتزارت نيز تنهـا 

بنابراين ما به نيرويي باالتر و . و هارموني آن هم الزم است شناخت زبان آن موسيقي
البته اگـر بخواهيـد بـه آگـاهي برتـر كـه       . خود نيازمنديم ي گانهجپن قويتر از حواس
كمك صلح دروني، شما خواهيد توانست با نيروي  برسيد، با دادخواهيم برايتان شرح 

  . آشنايي پيدا كنيد ، مادري، كه در درونتان از آغاز خلقت نهاده شده است
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جستجوگران، از آغـاز خلقـت تـا بـه      باشد كه تمامي اين همان نيرويي مي به نظر ما،
) ظريفتصوير سيستم (اين نيروي مادري، طبق  .گردند حال، به دنبال آن گشته و مي

ستون فقرات يعني در استخوان مقدس يا لگن خاصـره مسـتقر    ترين قسمت در پايين
پنجگانـه   همانطور كه قبالً توضيح داديم، بدن ما قادر نيست تمامي حواس. شده است

دهيم، تنها بخشي از اعصـاب مـا    را توأماً با هم بكار بياندازد و هر كاري كه انجام مي
اعصاب و عضـالت حسـي و حركتـي مـا      سمت زيادي ازگيرد، ق مي تحت تأثير قرار

  . ماند استفاده مي بي
 تواننـد بطـور همزمـان    فرماييد كه اوالً حواس پنجگانه بـا هـم نمـي    پس مالحظه مي

فعاليت كنند و به فرض هم اگر بتوانند هيچگاه قادر به كاراندازي كل سيستم عصبي 
ه و كامل با چنـين ابـزاري كـه در    در نتيجه براي فهم اين مطلب پيچيد ، نخواهند بود

در ( كـه كنـداليني   حال توجه خود را به جـايي . مشكل خواهيم شد اختيار داريم دچار
زماني كه كنـداليني  . در آن مستقر شده است بدهيد )ترين قسمت ستون فقرات پايين

 نمايد و بعد از احياء تمـامي  ارشاد شود در امتداد ستون فقرات شروع به حركت مي

آن را  منشعب شده از ستون فقرات وارد نخاع و از آن به طرف مغز رفتـه و  اعصاب
تاب حركـت ايـن    از باز. شود مي نمايد و در آخرين مرحله از مالج سر خارج ر ميمنو

 .ناميم آيد، كه ما آنرا  نسيم الهي مي نيرو در بدن ما نسيم خنكي بوجود مي

بيـرون و  . ن و اطـراف مـا وجـود دارد   ، در بيرو چه كه در بدن ما وجود ندارد هر آن
در ايـام ارشـاد يـا تحقـق     . خارج بدن را تمامي كائنات يعني خدا احاطه كرده اسـت 
ايـن امـر بـراي مغـز     . شـوند  نفس، تمامي اعصاب موجود در بدن تحريك و فعال مي

افكـار و تجـارب    ي چون مشـابه آن را در خزانـه   باشد، اي بسيار نو و جديد مي واقعه
خويش ندارد، بدين وسيله مغز ما براي مدت خيلي كوتاهي به زمـان حـال    ي گذشته
در ايـن زمـان   . دهـد  ارتباط خود را با گذشته و آينده از دست مي گردد و تمام برمي

مـا آن   آيد كه ، يعني حالت مخصوصي به وجود مي نسبتاً كوتاه ما قدرت تفكر نداريم
  . ناميم را نظارت بدون تفكر مي
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نماييم تا قـدرت اليـزال    وي ظريف و حركت آن آمادگي كامل پيدا ميتوسط اين نير
، تمامي اعصـاب   از اين به بعد براي زمان كوتاهي. احساس نماييم را در وجود خويش

ويبريشـن   گيرنـد كـه آن را   ما و هر يك از سلولهاي بدن مـا را ارتعاشـات دربرمـي   
ت ولي به مرور زمـان كـه   در ابتدا درك اين ارتعاشات زياد محسوس نيس. ناميم مي

نماييـد، جريـان    معصوميت خودتان را كسب مي شود و دوباره بدن شما واقعاً پاك مي
كه ارشاد و تحقق نفس از هيچ زمـان   از آنجايي شود، اين ارتعاشات خيلي شديدتر مي

توانيم در هر حال و در هر جـايي مثـل خانـه، سـينما،      كند، ما مي و مكاني تبعيت نمي
از اين به بعـد ايـن ويبريشـن هـدايت شـما را در      . ليسا آنرا حس نماييمك مسجد يا
زمـان در   توانيد با اين نيروي سازنده در هر مكـان و در هـر   شما مي. گيرد دست مي

كه تجربيات شـما كامـل    تماس باشيد، تا تجربيات شخصي خود را كسب نماييد وقتي
 .شد، آنرا در اختيار ديگران خواهيد گذاشت

، زور و  ، غضـب  دوم محـل توليـد خشـم    اشاره شد كه در طرف راست مركـز در باال 
دفاع خويش استفاده نمـاييم   توانيم از آنها بطور مثبت براي باشد كه ما مي قدرت مي

شـود، يـا    ولي امروزه فقط از خواص اين مركز براي زور گفتن به ديگران استفاده مـي 
نظرها پنهان نماينـد و خـود را آدم   خويش را از  خواهند خشم اينكه مردم به زور مي

  . رئوف و مظلوم جلوه بدهند
اين است كه بتـوانيم   توانيم بر خشم و غضب خويش چيره شويم، تنها راهي كه ما مي
آيـد كـه متضـاد آن     ، چونكه از خشم، انتقام به وجود مي ببخشيم كسي را عفو كنيم و

شـود و   مركز دوم شروع ميكه خواهيد ديد خشم و غضب در  طوري  به. باشد عفو مي
كند كه  بروز مي صورت خشم مركز پنجم شده و در آنجا به توسط كانال راست راهيِ

كه شرح داده شد فقـط و   طوري اين عمل باعث بسته شدن مركز ششم شده و آن به
ايد تمـامي ايـن مراكـز،     تا بحال فهميده چنانكه. شود فقط توسط عفو و بخشش باز مي

بار بيايـد  ه اند، اگر يك مشكلي در يكي از آنها ب يكديگر وصل شدهبصورت زنجير به 
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شدن تمامي سلسله مراكز شده و شما بـدين ترتيـب نخواهيـد     باعث بلوكه و مسدود
 .توانست نسيم الهي را حس نماييد

  چاكراي نابي :مركز سوم
  .رار دارد، طحال و پانكراس ق كوچك ي ، روده ، معده نابي در اطراف كبد :جايگاه فيزيكي

  آب  :عنصر
،  ، خجسـتگي  ، فرخنـدگي  ، رضـايت كامـل از زنـدگي    سـخاوت  :خواص ايـن چـاكرا  

  ...، طهارت كامل دروني و  نوازي ، مهمان ، درستكاري شناسي وظيفه
، مشـروبات   ، عادات بد نادرست ي ، تغذيه خساست :داليل مسدود شدن اين چاكرا

، مـرد يـا    ي، اختالفات خـانوادگي و زناشـويي  هاي خانوادگ ، مواد مخدر، وابستگي الكلي
  ...، استرس و فشارهاي بيش از حد در زندگي و  ، نگراني ، عجول بودن ساالري زن

، رحم و بخشي ديگر از  ، كليه ، پانكراس كليوي فوق ي غده :نقاط مربوط به اين چاكرا
  . جگر و طحال

آغـاز آفـرينش و    .ايـد  ههمانطوري كه در كتاب تورات، انجيل و قرآن مطالعـه كـرد  
اند، كه خداوند انسان را از خـاك آفريـد و سـپس در     خلقت آدم را چنين شرح داده

 اي شـد و بعـد از   دماغ او روح حيات دميده و به او جان بخشيد و آدم، موجود زنـده 
روايت شده است، حضـرت آدم زمـان خاصـي را     كه به طوري. ، حوا را خلق كرد آدم

برده است، ما هرگـز قـدرت تخمـين ايـن زمـان را نخـواهيم         كه بسرئبه صورت مال
شـود كـه آدم و حـوا     زيرا كه قدرت تصور و تجسم بشر از زماني شروع مـي  .داشت
آنچـه مسـلّم اسـت     .اند شناخت را ميل فرموده ي نيك و بد يا به عبارتي ميوه ي ميوه

دم و حـوا  شرايط بخصوصي الزم بوده است كـه آ  براي كسب درك و شناخت، حتماً
 . ل شوندئانسانيت نا كردند تا به مقام بايستي آنرا طي مي
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تواند با خدا زندگي كند و بسـوي او   خداوند به بشر حق انتخاب داده است، انسان مي
اديـان معتبـر    ي برگشت به سوي خداوند در همه. يا اينكه تباه و نابود شود. بازگردد

اولـين   ،حـق انتخـاب  . باشـد  جهنم مـي  وجود دارد، كه در سنت ما رفتن به بهشت يا
) نـابي (است، كه خداوند بزرگ بناي آن را در مركز سوم يعني  جستجوي بشر ي  پايه

ايـن جسـتجوها اخيـراً بـه دو     . انسان از بدو تولّد جستجوگر بـوده اسـت  . ست نهاده ا
 ديگر ي اول را تحقيقات دانشمندان و دسته ي دسته. است  بزرگ تقسيم شده ي دسته

كـه تـا ايـن اواخـر ايـن دو گـروه        دهند را تحقيقات علماي اديان مختلف تشكيل مي
  . اند هميشه متضاد همديگر بوده

دوم اين مركز  ي باشد، شك و ترديد پايه اين تضاد بيانگر ترديد و شك هر انسان مي
دا البته هر جا كه شك موجود باشد، ما اعتماد به عملي و يا شخصي پي. نمايد مي را بنا
نداشتن اعتماد و مشكوك بودن ما به هر موضوع، حس كنجكـاوي مـا را   . نماييم نمي

عدم اعتماد به نفـس  . باشد ديگر مركز سوم مي ي نمايد، كه اين خود پايه تحريك مي
هـا را   باشد كـه مبنـاي ايـن نارضـايتي     ها در بشر مي باعث بروز يك تعداد نارضايتي

 .خويش جستجو نمائيم ي انوادهبايست در مكان امن، يعني در خ مي

از نظر ما تنها پيوند متعـادل   ، باشد اولين تكاپوي بشر بعد از غذا، جستجوي همسر مي
طبيعي بودن جستجو را  غريزي، ي اين عمل ساده. باشد ازدواج يك مرد و يك زن مي

كه . دهد هاي بشر را تشكيل مي دهد كه امروزه قسمت اعظم نارضايتي ه ما پاسخ ميب
دهيم، با علـم بـه اينكـه مـرد و زن      بارز آن را برايتان شرح مي ي ر زير چند نمونهد

توانند بهتر نقايص همديگر را رفع نمايند و به يـاري   ها مي آن. مكمل همديگر هستند
آل كـه   ولي متأسفانه اين تناسـب ايـده  . همديگر به سوي خداي متعال حركت نمايند

باشـد، امـروزه از هـزاران     در جامعه قابل اجرا نميموردنظر ما است امروزه به آساني 
اي كه بايـد   گونه نباشد در عوض شاهد آن هستيم، خانواده خانواده شايد يكي هم اين

، جنـگ و جـدال، بگـو و مگـو و      مبـارزه  كانون عشق و محبت باشد، تبديل به ميدان
  . آزمايي شده است ميدان زور
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ها در غرب و شرق با همديگر فرق  يدن خانوادههاي موجود براي از هم پاش البته بهانه
هـاي   هـا، طـالق   محصول اين نارضـايتي . باشد آن در جامعه يكسان مي ولي اثر. دارند
كثيـري از   ي  عده باشيم، در غرب، شماري هستند،كه ما همگي شاهد عيني آنها مي بي

ديگر داشـته  نامشروع با همـ  ي شوند، زيرا آنها آزاد هستند كه رابطه يكديگر جدا مي
اي در  ، عرفان و اخالق اجتماعي كلمـات ناشـناخته   به اين دليل است كه عشق. باشند

افراد افراطي، اشخاصـي   گونه مقابل اين ي درست نقطه. باشند زندگي زناشويي آنها مي
هـاي   نشينان و يا كشـيش  هستند مثل پدران و خواهران روحاني كاتوليك و يا صومعه

  . ز، يا اگر زن باشند از مردگريزان هستندگري هاي زن ديگر فرقه
اند و  طبيعي يعني جستجوي همسر غلبه نموده ي يك غريزه آنها به حساب خويش به

افـراد،   گونه اين. خواهند بدون وابستگي به خانواده به شناخت خويش و خدا برسند مي
را از هـر   باشند، كـه خويشـتن   هاي تنهايي مي اند و آدم به اصطالح دنيا را ترك كرده

تواند راه درستي  به نظر ما هر افراطي در اين مورد نمي. اند لذت دنيايي محروم نموده
و تعادل بخصوصي  جانبه است براي رسيدن به خدا باشد، چون پيروي از اين راه، يك

در زندگي اينگونه افراد موجود نيست، زيرا كه زندگي آنها يك تحريم عمدي اسـت،  
شوند يا  مي مرده ، بدون عاطفه و دل ، خشك هاي سرد يل به آدمبدين ترتيب آنها تبد

اي انتظار  توان ميوه مانند كه از يك درخت خشكيده نمي مثل يك درخت خشكيده مي
. دهـد  پنجم مـا را تشـكيل مـي    ي پس جستجو و تالش براي امرار معاش پلّه. داشت

جديـدي بـراي    هاي س، حسادت ورزيدن به ديگران انعكا چشمي هم و ، چشم خودنمايي
  . تالش و جستجو هستند

كاذب خـويش خودمـان را بـه هرگونـه آب و آتـش       براي اجابت اميال و آرزوهاي
ما ماشين جديدي خريده مـا هـم بايسـتي مشـابه همـان را       ي مثالً همسايه. زنيم مي

شـماري در تكـاپو    بـي  ي عـده ...  رفته ما هم بايد به مكـه بـرويم و   يا به مكه. بخريم
كنند، هر چيزي كه الزم  مي آنها مدام فكر! دانند به دنبال چه هستند د، ولي نميهستن
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هـا و آرزوهـاي آنهـا در زمـان ديگـر يـا در        دارند در جاي ديگري است، يا خواسته
اي بـاال رفتـه    اينگونه افراد و اين طرز تفكر به انـدازه  قيامت اجابت خواهد شد، تعداد

 هـاي  هاي روانـي و هيجـان   اي روحي و ناراحتياست كه سبب انواع استرس و فشاره

  . شديدي شده است كه حتي در موقع خواب هم آرامش ندارند
حقارت مـا، بـه    ي بيني و عقده ها، احساس كوچك خوابي ها، كم گونه ناراحتي حاصل اين

خواهيد؟ چـه   يك دقيقه بنشينيد و فكر كنيد، آيا شما واقعاً چه مي. كجا خواهد رسيد
هايي كـه   نماييد؟ آيا فقط دنبال مقام هستيد؟ شما نگاه كنيد به آن جستجو مي چيز را

اندوزي  آيا ثروت و مال. برند اند در چه شرايط روحي و دروني بسر مي به مقام رسيده
دهد؟ نگاه كنيد به ثروتمندان، آيا هـدف نهـايي شـما     مي اميال شما را تشكيل ي پايه

 بهشت است؟ 

تمامي كوشش  ، اند كه به قهرماني نرسيده را نگاه كنيد، تا زماني ورزشكاران و قهرمانان
ها براي رسيدن به مقام قهرماني است ولي بعـد از رسـيدن بـه آن همـه      و تالش آن

يابنـد كـه    ها بعد از رسيدن به قهرماني تازه درمي خيلي .شود ها تمام مي چيز براي آن
بـا   بعدي نمايش زنـدگي  ي وقت پرده  آن ، اند اين نبوده است كرده چه جستجو مي آن

هاي ناراضي زخم معـده دارنـد و    اكثر انسان. شود هاي مخصوصي شروع مي نارضايتي
اينكـه عامـل نارضـايتي در     كنند، براي ها به طور كامل كار نمي هاي گوارشي آن اندام

نيـاز بـه راه و   ، بتـوانيم بـه هـدف واقعـي خـود برسـيم      براي اينكه . ها است مغز آن
خودمـان بـه آنهـا     ي هـاي روزمـره   تابحـال كـه بـا تـالش    . هاي ديگري داريم روش

، پريشاني، تشنج و بيماريهـاي ديگـر    خوابي هيجان ، بي سردرد ي بلكه مايه. ايم نرسيده
ما بايد رضايت و تعادل داشتن در زندگي را ياد بگيريم، تا زماني كه  پس. شده است

اييم و با آنچـه داريـم خشـنود شـويم، مـا      ما قادر نيستيم درون خويش را متعادل نم
، ايـن   اين تعادل توسط ارشـاد نيـروي كنـداليني   . بجايي يا به مقام واال نخواهيم رسيد

 .است مادر دروني در اختيار ما گذاشته شده
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 چاكراي آناهاتا: چهارم مركز

 .، محلي است كه روح پاك ما در آن مستقر شده است)قلب(چاكراي آناهاتا 

 قلب و شُشها :زيكيجايگاه في

 هوا :عنصر

،  ، نشـاط درونـي   ، خجسـتگي  ، اطمينان و اعتماد كامـل  عشق پاك :خواص اين چاكرا
هـاي سـفيد    ، تقويت سـلول  ، شناخت و اطاعت از اصول و قوانين صلح دروني خالقيت

 ... ، اعتماد به نفس و ، ترميم زخمها براي بدن

  .، كُفر ، طالب و جستجوگر نبودن ، ترس ناامني :داليل مسدود شدن اين چاكرا

، كليـه   نفس تنگي: آيند عبارتند از امراضي كه از مسدود شدن اين چاكرا به وجود مي
  ... هاي مربوط به قلب و عروق و بيماري

  .باشند هاي قلب و ريه مي ماهيچه :نقاط مربوط به اين چاكرا

 ما بدن مركز چهارمين قلب، كه شديد متوجه كرديد مطالعه متن اول در كه همانطور

ـ  را بـدن  الزم مركز، انـرژي  اين. دارد قرار سينهي  قفسه وسط در كه باشد مي  مينأت

و  مكـان  ، مركز اين همچنين .كند مي ارسال بدن ديگر قسمتهاي تمامي به آنرا و كرده
 كـه  همـانطور . باشد مي انسان هر بدن مقتدر در خداوند و مقدس پاك روح انعكاس

 ايـن  هـم  ترتيـب  همـان  بـه  دهد، مي تشكيل را ما آرزوهاي و اميال مكان دوم، مركز

 جهـت  به اين. باشد مي انسان هر بدن در رحمان خداوند خواست و آرزو مكان مركز،

 از يـك  هر در منفي انرژي يا مشكلي اگر و بوده تر حساس مراكزي  همه از مركز اين

 باعـث  آنهـا  و گـذارد  مـي  مهمـي  خيلـي  اثر مركز اين روي شود ايجاد ما بدن مراكز

 .شوند مي متعال خداي با انسان ي رابطه شدن و قطع مركز اين شدن مسدود
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 :باشد مي قسمت سه از متشكل مركز اين

 بخـش  زنـدگي  هواي آنها از .باشند مي چهارم مركز راست سمت در كه ها، شش -1

 .باشند ما مي حيات بدن مسئول آنها .شود مي جاري

 ي همـه  ي جـايي كـه سرچشـمه    باشـد  مـي  قلـب  مركـز،  ايـن  چـپ  سمت در -2
 عشقها ، ها شرارت نفاقها، ، ها كينه ، ها خواسته و اميدها تمامي ي سرچشمه ها، موجوديت

 هـم  همانجـا  باشد، شادي و محبت و عشق كه مكاني هر در. باشد مي ما شاديهاي و

 .باشد مي موجود شرارت و نفاق ي آينه

 .باشد مي بدن دفاعي مركز ششها و قلب مابين -3

دهند، تـرس   مي تشكيل را ما شروط و خودبيني هاي پايه ما هاي خواسته كه همانطوري
 كه نماييم سعي و بترسيم بيشتر چه هر ما. است گرفته قرار ما گناهان ي ريشه هم در

 گناه مرداب در بيشتر اندازه همان به كنيم، پنهان ديگران و از خودمان از را ترس اين

 مردابـي  چـه  در كه شويم نمي متوجه خودمان اكثراً ما اينجا است جالب. رويم مي فرو

 را آن محبـت  مـا  نمايـد  كمـك  به ما بخواهد دلسوزي راه از هم كسي اگر و هستيم

 كينـه  باعث تصور گيريم و اين مي جبهه شخص آن مقابل در فوراً و شويم نمي متوجه

بـه   را محبـت  ي دريچـه  خـويش  ورزي كينه اين با .شود مي شخص آن به ما ورزيدن
 خشـم،  و عصـبانيت  به ترسها اين سرانجام و بنديم مي ديگران به روي و خويش روي

 .شود مي لمبد انتقام و كينه

 و از مرداب شويد چيره ترستان به توانست نخواهيد شما ورزي كينه يا و جويي انتقام با

 ديگـر  طـرف  از مـا چيسـت؟   تـرس  عامـل  راستي به. بدهيد نجات را خودتان گناه

 هـاي  شـجاعت  و ترس رفع براي بايستي ما پس. است مضر هم حد از بيش شجاعت

  . كنيم پيدا حلي راه خود
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  ترس	بزرگ	عوامل
 بـاقي  خـود  مكـان  در باشد، مي پنهان و نيست رويت قابل كه آنچه :بودن غايب -1

 يكي. است سرّ و راز و يك نيست هم رويت قابل است غايب كه چيزي هر و ماند مي

 آتش و قيامت از ترس اند كرده تلقين ما به كه طور آن بشريت ترس بزرگ عوامل از

 هـر  .ترسانند مي عمالً را ما يا ترسيم مي خودمان ما. باشد مي بهشت از دوري و جهنم

 مـا  كند و رخنه مي ما ي انديشه و فكر در كنيم مي لمس و درك يا بينيم مي كه چيزي

 آن بـه  مـا  كه واقعيتي يا حقيقت هر برعكس. پنداريم مي مشخص واقعيت يك آن را

 ما درك و فهم از خارج يا است پنهان نظر ما از يا ، بينيم نمي آن را و نداريم دسترسي

 غايب ، حقيقت يك ما براي كه شرايطي در. است ناآشنا و مجهول ما و براي باشد مي

 يـا  كنـيم،  مـي  رد كلي طور به را آن يا و نداريم دسترسي آن به ما كه است مجهول و

 طريقي به را او ولي داريم ايمان خدا وجود به ما مثالً. آوريم مي ايمان آن به ناشناخته

 آن بـه  مـا  چگونه. شناسيم نمي و بينيم نمي شناسيم مي و ايم ديده را خورشيد و ماه كه

  معتقد هستيم؟ او به و آوريم مي ايمان
 داشته واقعيت ما براي نبايد ظاهراً بينيم نمي ما كه چيزي هر و بينيم، نمي را خداوند ما

 وجـود  مـا  براي چيزي ، نباشد بيش اي انديشه يا خيال م،تجس يك است ممكن باشد،

 كـوه  بـه وجـود   كـه  يافـت  نخواهيد را كسي شما بنابراين. باشد رويت قابل كه دارد

 . شناسيم مي آنرا و ايم ديده آنرا ما اكثراً براي اينكه نياورد، ايمان دماوند

 از چرا ولي شناسيم، مي و ايم ديده هم را وحشي حيوانات ما كه آيد مي پيش سئوال اين

 حملـه  مـا  بـه  حيوانـات  اين اينكه امكان باشيم جنگل در شب ما اگر ترسيم؟ مي آنها

 امـر  يـك  باشـيم،  داشـته  تـرس  شرايطي چنين در اگر ما پس ، است زياد خيلي كنند

 خصوصي به شرايط بايستي حيوانات، اين از ترسيدن براي پس .است منطقي و طبيعي

 در امن چه محل در چه! بترسيم شرايطي هر در خداوند از بايستي ما اما ، بيايد بوجود
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 هـم  بـه  را كلمـه  ايـن  هميشـه  ما. داريم قرار كه مردم بين در و شهر در چه و خانه

 ديگـران  بـه  را جملـه  ايـن  آيـا خودتـان   ترسـيد؟  نمي خدا از شما مگر كه گوييم مي

 شـرايط  بايسـتي  بترسـيم  خـدا  از بخـواهيم  ما اگر پس اند؟ نگفته شما به يا ايد، نگفته

  .شود حاكم ما بر بخصوصي
 و خود براي را تجسمي و خيالي فكر يك متوالي تكرارهاي ي وسيله به است قادر بشر

 يـك  مـا  اگـر . كننـد  باور را بتوانند آن مردم تا. نمايد تبديل واقعيت يك به ديگران

 صددرصـد  مـا  اينكـه  وجـود  بـا  شود، مي تبديل واقعيت به كنيم تكرار خيلي را دروغ

 روانشناسان را آن كه است روانشناسي امر يك اين البته. است دروغ آن كه دانيم مي

 هيواليي خيالي موجود يك از توانيم مي ما پس. بدهند توضيح بهتر شما براي توانند مي

 خـداي  از كه نداريم نيازي و بترسانيم هم را ديگران و بترسيم آن از و نماييم درست

 آيـا  است، سكون شايد اندازد مي به واهمه را ما آنچه .بترسيم بخشنده و رحيم و دانا

  .داريم واهمه ازآن ما جهت همين به باشد؟ ابدي سكون تواند مي خدا
 جهنمـي  مـذهب  آن شريعت طبق ، ندهد انجام را خود مذهبي اعمال شخصي اگر -2

 آن بـه  رفـتن  از چرا هستيم، جهنم در همواره ما ديدگاهي چنين با مسلماً. شد خواهد

 را تـرس  اگـر  ولـي  .كنند مي القا عمداً ما به را ترسها اين تمامي. باشيم داشته هراسي

 گناه احساس شود گذاشته كنار ترس اگر شد؟ نخواهيم خداپرست ديگر ببريم، ازبين

 بـدين  .داشـت  نخواهيم هم وجدان عذاب نتيجه در و رود مي بين از خود بخودي هم

 مـدام  را ما كه انسانهايي. بسوزيم آن آتش در شد،كه نخواهيم جهنمي ما هم ترتيب

 از را مـا  عمالً بلكه كنند نمي هدايت او سوي به را ما كنند، مي دعوت خدا از ترس به

  .شويد نمي طبيعتاً نزديكش ترسيد مي كه چيزي هر از شما كه چرا ، سازند مي دور خدا
 و پرمحبـت  وجـود  از شـدن  دور و كـردن  فـرار  باعـث  وحشت و ترس ترتيب بدين
 و او به شدن نزديك براي اي وسيله زودتر چه هر بايستي ما .باشد خداوند مي كران بي

 دروني با صلح آشنايي با ، باشد مي دروني صلح ها راه اين از يكي. كنيم پيدا خود نجات
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 تمـام  بررسي و آشنايي به شروع امكان حد تا كه شد خواهيد آشنا حلي راه و روش با

 يـك  شـما  خـود  بـدن  مـثالً  .كرد خواهيد در بدنتان موجود هاي انرژي تمام و رازها

 نماييد لمس را خودتان بدن توانيد مي و شناسيد مي خوبي به را آن ، شما است واقعيت

 و افكـار  چنين هم و ي خود كارها ي ثمره و بدهيد قرار آزمايش محك در را خودتان و
. نماييـد  تجربـه  و بسـنجيد  خودتـان  هاي خواسته و شروط به نسبت را تان هاي انديشه

  .كرد نخواهيد شك خودتان وجود به هرگز شما
عملـي   ، تجربه هر ي پايه بيابيد، بر دست تجربياتي به توانيد مي خود بدن به آشنايي با

 مباحـث  ولـي  ايـم،  گرفتـه  ياد و ايم شنيده زياد تاكنون را تئوري مباحث ، است موجود

 مجموعـه  ايـن  كـل  ، كنـيم  بايد عمل را باشد، مي دسته آن از دروني صلح كه تجربي

 من كه وقتي. ناميد خودشناسي توان مي را خودمان از اطالعات و عملي و علمي تجارب

 خـواهم  هـم  را خدا خودكار، طور به ، بردم پي درونم هاي قدرت به و شناختم را خودم

 و تمـامي  اديـان  تمـامي . داشت نخواهم نياز ديگري موجود يا و شخص به و شناخت

 .رسـيد  خواهيـد  خداشناسـي  بـه  خودشناسي از كه ، اند داده ما به را نويد اين هم عرفا
 دوباره باز ما ، آن نتايج آوري جمع و تحقيقات با ، كه نيست معنا بدان مطلب اين البته

 ما هاي روش و رفتار و اعمال و تحقيقات تمامي اگر و كنيم جديدي تحقيقات به شروع

 بلكه ، نيست طور اين نه. رفت خواهيم بهشت به باشد مطلوب نظرخودمان از و خوب

 كـه  آنجـايي  از .دارد بسـتگي  درونتـان،  از شـما،  خود شناخت به اساساً خدا شناخت

 جماعـت  از دور يا و اجتماع در يا تنهايي در چه و ظلمت در چه انساني هيچ دانيد مي

 مفهومي بترسيد خودتان مهربان خالق از شما اينكه امكان پس ندارد، ترسي خودش از

 . داشت نخواهد

 متعـال  خداونـد  از شـما  اگـر . است ما گناهان محرك و آغاز ترس، گفتيم مقدمه در

 و معصـوم  انسـان  توانيـد يـك   نمـي  شما. بمانيد گناه بي توانيد نمي باشيد، داشته ترس
 كه نمايد خداوند، مالقات با تواند مي كسي فقط. بمانيد باقي خداوند محبوب و گناه بي
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 تنهـا  نه او از شما بعد به آن از. باشد نهاده خود پاكي به قدم و رسيده خودشناسي به

او  دلسوزي و شفقت و داريد دوست را او و ورزيد خواهيد عشق او به بلكه ترسيد، نمي
 درك را خـالق  قـدرت  اقتـدار و  ، بزرگـي  بودنش، رحيم و رحمان نماييد، مي حس را

 . كرد خواهيد زندگي حال زمان در او با عاقبت و شويد مي او عاشق و كرد خواهيد

 خداونـد  آرزوي و خواست مركز چهارم، مركز گفت بايد مبحث اين بندي جمع در

 وااليـي  حساسـيت  چـه  مركز از اين كه شديد متوجه و باشد مي ما بدن در رحمان

 خـواهيم  اجازه خداوند و خود به باال مطالب به عمل و رعايت با ما است، برخوردار

 و شـده  بـاز  ، باشـد  مـي  ما بدن در خداوند روح انعكاس مكان مركز كه، اين كه داد
 ارتبـاط  باعـث  و كنـد  كمـك  ما تعالي و رشد به خود نور انعكاس با بتواند خداوند

  . او شود با ما مستقيم

 چاكراي ويشودهي :مركز پنجم

، چشـمها و   ، بينـي  ، صـورت  ، دهـان  ، گردن ويشودهي در اطراف گلو :جايگاه فيزيكي
 .پوست قرار دارد

 )قسمت بااليي جو(اتر  :عنصر

، روابـط   ، عزت نفـس  بهبود بخشيدن به روابط سياسي و اجتماعي :خواص اين چاكرا
  .باشد ، مقام نظارت و اتصال با كائنات از خواص اين چاكرا مي ، آگاهي اجتماعي پاك

، احسـاس   ، احسـاس تقـدم و برتـري    احساس گناه :داليل مسدود شدن اين چاكرا
،  جـويي  ، عيـب  كـردن  ، فحاشي به مقدسين، مسـخره  ارزشي ، احساس پوچي و بي نفرت

 ...، نظارت نداشتن بر اعمال خويش و  اعتراض كردن

 تيروييد تيروييد و فوق :نقاط مربوط به اين چاكرا

و ) قلـب ( اين مركز مابين مركز چهـارم . باشد مركز پنجم بزرگترين مركز بدن ما مي
كنتـرل و تحريـك عضـالت     آن ي وظيفـه . ر گرفتـه اسـت   قـرا ) پيشاني(مركز ششم 
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ت، بيني، دهان، زبان، گلو و قسمتي از پوست بدن است، ما به هر چيزي كه فكر صور
آهنگ صداي ما به همراه  نماييم، خويش آن را آشكار و بيان مي كنيم، توسط كالم مي

يـا فكـر    افكار ما با خشم همراه باشد يا يك فكـر منفـي   اگر. شود افكارمان عوض مي
شود، به  آهنگ صدايي كه از دهان ما خارج مي مثبت و سازنده از نظرمان عبور بكند،

  . باشد همان طريق خشن، عصباني و يا ماليم مي
دهد كه ما عصباني و يـا   بيني ما در دم و بازدم همراه با آهنگ صدايمان به ما نشان مي

شـود    ترسد نفسش تندتر مي كسي مي كه ايد وقتي خودتان حتماً متوجه شده. ايم ترسيده
ر كند اگر كسـي در   خواهد فرا نمايد كه هر آن مي شده و حالتي پيدا ميدستهايش سرد 
باشـد بـراي    بزند كلماتش منقطع و اكثر جمالتش كامل و واضـح نمـي   اين حالت حرف

مركـز چهـارم    كارگـاه توليـد تـرس در   . اينكه ترس يا خشم وجود او را فراگرفته است
اسـت توسـط كانـال     يا قادر گذارد و ميباشد، يا مستقيماً از مركز چهارم روي ما اثر  مي

اگر به طرف باال يعني مركز پنجم حركت كنـد   .طرف باال و پايين حركت نمايد چپ به
اگر به طرف مركز سوم حركـت نمايـد مـا احسـاس عـذاب      . كنيم ما احساس گناه مي

. گذارنـد  اين سه حالت با هم روي مـا اثـر مـي    ي اكثراً همه. نماييم ندامت مي وجدان و
كنيم بدون اينكه به  را قبول يا آنها را رد مي لئليل بارز آن اين است كه ما خيلي مساد
ن توجه خاصي داشته باشيم يا اينكه توجه ما بـه آن انـدازه قـوي نيسـت كـه بتوانـد        آ

) چيتـا (ناگفته نماند كـه كارگـاه توليـد توجـه مـا كبـد       . واقعيتها را درك نمايد ي همه
 .شود آن، در مركز پنجم نمايان مي روي در ادهولي كم و يا زي. باشد مي

مـا از   .كي خويش بـازنگري نمـاييم   دوران كود براي درك اين موضوع ما بايستي در
، جامعه يـا   ايم كه در مقابل سنتها و رسومات مخصوص خانوادگي كودكي عادت كرده

ـ  مجالس عمومي آرام و بـدون هـر   سنتهاي تاريخي و فرهنگي خاموش باشيم در ه گون
اند ديگـر جـايي بـراي     ها پركرده تمامي مغز ما را با اينگونه تربيت. اعتراضي بنشينيم

به خاطر هر اتفاقي كـه در خـانواده اتفـاق افتـاده     . ما باقي نمانده است )چيتاي(توجه 
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 زده و انـد والـدين مـا بـراي اينكـه از رفتـار مـا خجالـت         است، ما را سرزنش نمـوده 
 ي هـا قـوه   مثـال ايـن تمثيـل    يا ا) سر به هوا( اي زيادي مثله افكنده نشوند با لقب سر
اند  واقعيت را از ما گرفته اند و متأسفانه چنان قدرت تشخيص اقيت را در ما كشتهخلّ

تحليـل   و ل كوچك را هم براي خودمان تجزيهئكه ما قادر نخواهيم بود، حداقل مسا
  .آوريم تربيتها مثالي ميدرست يا غلط بودن اين نوع  نماييم، حاال براي بررسي

از  نهاد ما پـر . ما در قضاوت نياز به تمامي آنچه كه در نهادمان ذخيره شده است، داريم
،  هـا  ، حسد و پر از شرمندگي و خجالت است، نهاد ما حاصل تنبيـه  ، احساس حقارت ترس

 كه ما تـرس خـويش را بـا اينگونـه چيزهـا      وقتي ها يا اعمال زوري ديگر است، سرزنش
شود يا احساس عصبانيت، يا احساس ندامت و گناه  كنيم، عذر بدتر از گناه مي مقايسه مي

ميلـي مخصوصـي بـه مـا دسـت       ، بـي  عالقگـي  ، بي توجهي يا اينكه يك حالت بي ، كنيم مي
،  تعريف نمايند كـه بـا تـرس    اي را براي ما در مدرسه كافي است كه قصه مثالً. دهد مي

  . شود آشكار مي) مركز پنجم( شد عالئم بر ويشودهي ماتنبيه و سرزنش همراه با
عصباني و  رويم، بتوانيم آنرا كنترل نماييم از كوره درمي ما به خودي خود بدون اينكه

 يا مثل خيلي از مطالب روزمره فرهنگ مـا كـه در خيلـي محافـل    . شويم ناراحت مي

نـه افكـار مـا را وادار    ايـد اينگو  ن را شنيده شود كه شما هم خيلي آ بحث و بررسي مي
كنيم و در هراس، نفرت، كينه، انتقام و عصبانيت زندگي  ئماً از خود فرار كند كه دا مي

اي  شويم و از آن به بعد گم شـده  اعتنا مي رسد كه ما به همه چيز بي مي روزي. نماييم
فضايي ما در كجا هستيم؟ در جهـنم يـا    در چنين اتمسفري و در چنين. بيش نيستيم

 اينطور نيست؟  بهشت؟ حتماً در جهنم هستيم،در 

نمـاييم عيـب خـويش را در وجـود ديگـران       كنيم و شروع مـي  دانيم چكار مي ما نمي
نماييم يا بـه آنهـا    آنها پرخاش مي كردن و اشخاصي كه در خط ما نباشند به جستجو

كنيم، يا برعكس عصبانيت خود را جلوي رييس خويش طـور   با چشم حقارت نگاه مي
در مقابل ارباب رجوع خويش سعي ما بر اين است كه گرك  كنيم، يگري وانمود ميد
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كنيم كه خود را نوع ديگري به  رويم، يا سعي مي گناه مي بي ي ما در پوست بره شويم، ا
بدين صورت كه ما، فقط به فكر مردم و خدمتگذار آنها هستيم و . مردم نشان بدهيم
  .باشد اهللا مي سبيل كارهاي ما همه في

ترين غذاي مركز پنجم ماست، در زندگي ما  يواش يواش تعصب كه مقوي با اين كار،
دهيم، همـه   نشان مي بخصوصي ا در مقابل بعضي از اعمال حساسيتم. كند ريشه مي

گيريم، همه چيز را تا آنجا كه ممكن است براي خود و خانواده  چيز را خيلي جدي مي
چنـين شخصـي    نيم بخنديم زيرا كه خنديدن از نظرتوا نمي كنيم، ما خويش مشكل مي

شود كـه مـردم مـا را سـبك      چنين قانوني صحيح نيست، يا آنكه باعث مي يا از نظر
 يراني مخصوصـاً فيلمهـاي  فيلم اهر  .نمايند احترامي مي از آن به بعد به ما بي ، بدانند

اسـت كـه او   كنيم، بدون شك يك قلندر يا كـاله مخملـي آنج   قديمي را كه تماشا مي
  . دهد همه چيز را با قدرتش سروسامان مي

كننـد كـه    براي اينكه آنها فكر مي! ايد؟ چرا  يا پهلوان خندان ديده و شما هرگز قلندر
كننـد   مـي  كه زندگي خنديدن باعث سبك شدن ايشان در جامعه مخصوصاً در جايي

فيلمهـا را بـر حسـب    هاست ولي سناريوي اين  فيلم البته قلندري فقط در. خواهد شد
، از لـذت   ، نشاط را از خنديدن همين سنتها است كه ما اند، هاي قديمي ما نوشته سنت

سخت بگيريـد،   شما هر چقدر. زندگي يك بازي بيش نيست. دارد بردن زندگي بازمي
اگر شما بخنديد يا گريـه   عادي طي شود، زندگي بايستي بطور. ايد در اين بازي باخته

امـا خنديـدن از   . عمر شما به خودي خود سپري خواهد شد ال وقت وكنيد، به هر ح
 .مركز پنجم است ي الهه) كريشنا( خصوصيات

خودتـان را كنتـرل    ي بـراي چـه خنـده   . درمـان دواسـت   گويند خنده بر هر درد بي
يي است،  ترس، ترس از رسوا گرفتن نيز هم يك عامل  جدي بودن و خود را. كنيد مي

، هستيد، شما رسوا شويد يا نشويد، مقـام   هر چه هستيد. د بشويدخواهي رسواي چه مي
كنند  كه بيشتر گريه مي خيال نكنيد آنهايي شما در پيشگاه خداوند فرقي نخواهد كرد،
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 يد و خند زنند در روز قيامت در رديف اول خواهند بود، شما كه مي يا سينه و قمه مي
ر رديف آخر، فقط ايـن لحظـه كـه در    دانيد د گذرانيد و زندگي را بازي مي خوش مي

ترسها، وابستگي كامل به ديروز يا فـرداي  . آن هستيم عمر شماست نه ديروز نه فردا
  . رند ثري ندا ا» حال« ما دارند، به امروز، به دقيقه

باشيد؟ ولي اين دقيقه هـم كـه    خواهيد غمگين حاال خودتان قضاوت كنيد، باز هم مي
اي از زندگي شماسـت، چـه بهتـر كـه آنـرا بـا شـادي         لحظه شما غمگين هستيد، باز

بگذرانيد، البته شادي اين نيست كه مزاحم ديگران شويد و فرياد بزنيد و بگوييد كـه  
. ايـد  شاديد، شادي يك منبع و يك سرچشمه دارد كه شما هنوز آن را لمـس نكـرده  

ر دم شادي مطلق كه ما از آن صحبت ميكنيم به آن رسـيده باشـيد، حتـي د    اگر آن
هم مثل تمامي عرفا و انسانهاي واال خوشـحال خواهيـد بـود و چيـزي جـز       آخر عمر

خواهيم پيش معبود خـويش برگـرديم، اگـر     ما همگي مي. ديخواه معشوق خويش نمي
  . آيد غمگين باشيد او هم از غم شما خوشش نمي

را خودي سـنگ ديگـران    شما در هر زمان و مكان كه هستيد، فكر خودتان باشيد، بي
خودتان را به اعمال خـوب و بـد ديگـران     خويش نزنيد، بدون علت توجه ي به سينه

خـودي در   ، خودتان را بي ندهيد، هر كس مسئول اعمال و كردار و رفتار خويش است
همه چيز را انجام يافته ننگريد، شب آبستن اسـت تـا چـه     زندگي قرار ندهيد، پرتگاه

هاي بيشـماري موجـود اسـت از اولـين      نشيبكسي فراز و  در سر راه هر. زايد سحر
اي كه سر خورديد نااميد نشويد اين را بدانيد، چيزي كه در زندگي حـاكم اسـت،    تپه

  . است باشد كه در وجود خود شما مستقر مي) كنداليني(مادر درون و شمع فروزان 
ر شود، ميتوانيـد در هـر حالـت و د    توسط اين نور كه در درون شما فعال و روشن مي

كـه درون   شـمعي . كيفيت يا وضعيت، با درون خود، و با خداوند در تماس باشـيد  هر
كند تا شما هميشه توسط ايـن نـور    خرين بار روشن مي تاريك شما را، براي اولين و آ

هـاي بعـدي را بعـد از     داريـد، قـدم   ديگر شما قدمي در تاريكي برنمي. هدايت شويد
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شما هميشه و در هـر حـال   . داريد خودتان برميوجود  نور ي ارشاد كنداليني در اشعه
توانيد با او ارتباط برقرار كنيد، شما همواره با او و در ملكوت او هستيد،  كه هستيد مي

  . يعني همين االن و در اين زمان با او هستيد
  .زمان حال بياموزيم د زندگي كردن را با او دريبياي

 چاكراي آگنيا :مركز ششم

 ).ناحيه مغز(، هيپوتاالموسها  مخاطي ي ، غده ، هيپوفيز هاي مغزي غده :جايگاه فيزيكي

 نور :عنصر

، شـروط و قيـد و    ، از بـين رفـتن خودپسـندي    ، انسانيت بخشش :خواص اين چاكرا
  ... ، عقايد دروغين و هويت نامعلوم و بندها

چشمان ناپاك و حريص، خـودبيني و خودپسـندي،    :داليل مسدود شدن اين چاكرا
نگـري   ، قادر نبودن به بخشيدن خويش، آينده ، مستبد بودن ، خشونت بخشش نداشتن

 ...، آزار و اذيت ديگران و  بيش از حد

هر زماني كه خورشيد حقيقت تالش كرده كه در آسمان درون انسانها بتابد، همزمان 
بيشتري گرفتـه و مـا را از    ما قدرت ي م ديرينههاي قديم و آداب و رسو با آن سنت

كشيدن و اميد داشـتن عـادت    ما به انتظار. ر بازداشته استشناخت آن خورشيد منو
هاي ما نخواهند گذاشت تـا مـا بـه     كشيم، زيرا كه سنت ، ما انتظار بيهوده مي ايم كرده

ـ  . حقيقت پي ببريم راي مـا عـادت   رسومات كهنه و گرد و غبار گرفته و تكرار آنهـا ب
كـه   ديگـر قـدرت آن را نـداريم    شويم، آنها نابينا و ناشنوا مي ي شده است ما بوسيله
  .، يا او را ببينيم نداي الهي را بشنويم

بسيار غمنـاكي   ي  انتظارهاي ما به فاجعه ي كنيم، همه عشق او را هم درك نمي محبت و
آنوقـت تـازه عشـق او بـه آن      .، تازه شايد او را بشناسـيم  ختم شده است، بعد از فاجعه

عشـق او،   و تمامي فرمايشات، هدايت. صورتي كه بايد در دلمان جاي گيرد نخواهد بود
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هاي مجريان  ييگو ، زور ، از فرداي آن فاجعه شوند به قوانيني خشك و تكراري تبديل مي
كه آنها نه چشم دارنـد كـه ببينـد نـه گـوش       زيرا. شود و خادمان اين اديان شروع مي

اي جـز ايـن    دارند كه بشنوند، نه قلب دارند كه عشق را احسـاس نماينـد، آنهـا چـاره    
  . ندارند كه اعمال و رسومات و رفتار تكراري خودشان را تكرار نمايند

. كورانه همه را از آن راه الهي، سـير و متنفـر كـرده اسـت     اين برخوردها و اعمال كور
هـاي سـاختمان    اگر چه پايه. خويش را كنار بگذارند ي ترسند عادات ديرينه مردم مي

ايـن سـاختمان    لرزان شـده و  كهنه و قديمي تفكرات و آداب و رسوم و شريعت آنها
پوسيده در حال ويران شدن است، با وجود اينكه هيچ اطمينان و اميدي ندارند كه در 

از آنها دل بكننـد   توانند زندگي بدهند، ولي نمي ي ادامه ندزير همچون ساختماني بتوان
اگـر آنـرا هـم از نظـر     . جديد را قبـول نمـائيم   ي ولي هرگز حاضر نيستيم يك واقعه

كنـيم كـه بنـاي جديـد را بـا       سـعي مـي   كنجكاوي و يا اجبار خانواده قبول كنيم، باز
 در. كنـيم  فقط شكل و رنگ نو بـه آن اضـافه مـي    .آجرهاي ساختمان قديمي بسازيم

عشق خدا پر شده است، محال است كه كينـه بتوانـد در   چنين قلبي كه صددرصد از 
 . آن رخنه كند

امروز بخشش . توسط اين نوع بخشش ما خواهيم توانست از افكار خويش آزاد شويم
شـما در عصـبانيت و   . شده است هاي افكار ما ها و درگيري و گذشت هم يكي از بازي

آتش خشم شـما خـاموش    كنيد و بعد از اينكه خودتان توهين مي ي خشم به همسايه
صـدد آن   عجب كار بدي انجام دادم و در ، گوييد آييد به خود مي شد، به خودتان مي

ايـن بـه خـاطر پشـيماني شـما      . خويش عذرخواهي نماييد  ي  آييد كه از همسايه برمي
خواهيـد بـه ايـن وسـيله تـوپ را بـه زمـين حريـف          نيست بلكه به قول معروف مي

. نماييـد  مي از او عذرخواهي ، طرح انتقام از شما را كشيده است بياندازيد و حاال كه او
افكارش قرار گرفته اسـت، اگـر او عـذر     ي حاال آن همسايه است كه در مقابل حمله

عوض خودپسندي و غرور شما شـاد   شما را قبول كرده و يا رد بكند بازنده است، در
  . شود و برنده مي
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ز شما انتقام بگيرد يا نـه، در ايـن صـورت شـما     حاال او بايستي تصميم بگيرد كه آيا ا
چنين بازيهـا شـما نخواهيـد توانسـت وارد ملكـوت       او ظالم، با اين شويد و مظلوم مي

كننـد   است، كه هر سه كانال از آنجا عبور مي مركز ششم تنها مركزي. خداوند شويد
 درسـت  و در آنجا به همديگر متصل و مخلوط شده و راه تنگ و غير قابل عبوري را

، فروتنـي تظـاهري، تواضـع و صـالح بـودن       نمايند، كه غرور و خودپسندي، قيـود  مي
شـاه كليـد آن   . كند، تا ما بتوانيم ازآن عبور نمائيم را باز نمي فريبي آن دروغين و عوام
زيرا كه تمامي . شما بايستي ياد بگيريد از صميم قلب همه را ببخشيد! فقط يكي است

افكـار   ي هستند كـه توسـط ايـن   يها گيرند، يا طرح رچشمه ميافكار شما از گذشته س
توانيـد كسـي را ببخشـيد، شـما      گذشته باشيد نمي شما اگر در آينده يا. اند طرح شده

بايستي به زمـان حـال برگرديـد، شـما بايسـتي اول خودتـان را ببخشـيد، البتـه مـا          
راهنمـائي كنـيم، بلكـه    را به يك دين يا آئين يـا روش جديـدي    خواهيم كه شما نمي

را كنـار زده و   هاي الوان مـا  منظور رسيدن به يك آگاهي جديدي است كه آن نقاب
  .واقعي ما را برمال خواهد كرد ي چهره

نمـاييم و   ايم هنوز در گذشـته و آينـده سـير مـي     تا زمانيكه ما به زمان حال برنگشته
پـذير   ر زمان حال امكانفقط د امكان همچون بخششي واقعاً وجود ندارد، زيرا بخشش

باشد، اول اين  است افكار و پريشاني و احساس ندامت ما، مثل دو طرف يك سكه مي
كنار بگذاريد ديگر نيازي بـه پشـيماني    توانستيد افكار خودتان را بعداً آن، اگر شما و

خـويش   شما با بخشـيدن افكـار  . نيست، زيرا كه آن در هر صورت اتفاق خواهد افتاد
  . كه به غرور خويش غلبه كنيد موفق شديد

بعـد از  . اكنون زمان آن رسيده است كه از دست قيود و شروط رهـايي پيـدا نمـاييم   
مـين  ه ، بـه  نوبت آن ميرسد كه، شما از خالق خويش طلب بخشش نماييـد  بخشيدن

پشت سـر   داريد و در جهت است كه شما بالفاصله دستان را از پيشاني خويش برمي
باشد كه اي خالق من، اگر دانسـته يـا    اين عمل بدين معني مي يد،خودتان قرار ميده
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مـرا عفـو    در شأن و مقام شما نبوده، كه) مقابل شما در(ام  ندانسته گناهي انجام داده
در چنين زماني امكان دارد كه شما از خودپسـندي خـارج شـده و قيـود و     . بفرمائيد

  . اي ساكت شده باشد ثانيه شروط شما براي چند
 وقت آن رسيده است كه شما قدم به باال بگذاريد، يعني قدم به سرزمين پاك و حاال
اي يـا چنـد    اگر چه اين گشت و گذار چند ثانيه. بگذاريد ر ساهاسرارا مركز هفتممطه

 ، ولي شما خواهيد ديد كه در زندگي شما اثـر بسـيار   كشد صدم ثانيه بيشتر طول نمي
ا كاري را انجام خواهيد داد، كه قلبتان بـه شـما   از فردا شم. بزرگي را خواهد گذاشت

ايد، وقتيكه حضرت  شنيده ف موسي و شبان راوشما حتماً داستان معر. دهد گواهي مي
نيايش شبان را شنيد، از او ايراد گرفت و به وي گفت كـه ايـن نـوع     ي موسي طريقه

  . باشد نمي پرستي بيش پرستش خدا بت
چـرا؟ بـراي اينكـه    . خشمگين شد و به وي وحي نازل كردعمل و گفتار او  خداوند از

قانون و شريعتي بـراي خودمـان درسـت     خواهد ما از همه چيز، وظيفه و خداوند نمي
مو به ميـل و نظـر خـود     نمائيم، بعداً هم وكال و مجرياني هم پيدا بشوند كه آنرا موبه

، يـا اينكـه اجبـاراً بـه شـما      يا از ما ايراد بگيرند به اجرا درآورند و به ما ياد بدهند و
چكـار   بگويند بايد در صلح دروني حتماً اين كار را انجام بدهيد، يا چه بايـد بكنيـد، و  

راه و روش صلح دروني به هيچ وجه اينگونه نيست و هيچگونه اجبـار و زوري  . نكنيد
از فردا شما جهان را به چشم ديگري خواهيـد ديـد و از بركـت    . در آن وجود ندارد

بسيار رشد خواهد كـرد و شـما همـه     ، بصيرت و بينائي و آگاهي شما د كندالينيارشا
بينيد، مغز شما هم مغز ديروزي نيست، زيرا كـه او   چيز را بدون آاليش و با پاكي مي

توانيـد مثـل    اي با روح و با خداي اليزال مالقات كـرده اسـت و نمـي    براي چند ثانيه
  . سابق باشيد
محبـت او پـر    قلب شما از. شما را دگرگون ساخته است كوچك، زندگي ي آن جرقه

. پشت آن را تماشا نمائيـد  اسرار را ببينيد و ي ايد ماوراي پرده شده، شما شروع كرده
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. ما آنرا خواهيم شـناخت  به آن نيست، بينيم نياز به ايمان آوردن هر چيزي كه ما مي
شود، قلب ما بسوي او بـاز   كه مغز ما روشن و باز شد، به طرف او راهنمائي مي زماني

چشم ما بطرف او دوخته خواهـد شـد و نـداي او را خـواهيم شـنيد كـه        خواهد شد،
روي زمـين   گويد، من از اين فرزندم رضـايت كامـل دارم، او عزيزتـرين موجـود     مي

شما كاري براي رسيدن به اين مقام انجام نخواهيـد داد، زيـرا كـه همـه چيـز      . است
  .نجام خواهد گرفتبرايمان به خودي خود ا

بندي كوتاه بايـد گفـت كـه     در جمع .كنيد و لذّت ببريد) خود دروني(فقط مديتيشن 
مركز ششم، مركز آگاهي و ديد جديد است و بـراي بـاز شـدن ايـن مركـز بايـد از       

بايـد پـذيرفت كـه ايـن     . هاي ساخت انسانها دوري كـرد  تعصبات مذهبي و شريعت
 باشـد،  رم تعصبات قومي و مذهبي خويش مـي هنوز كه هنوزه بشر سرگ خداست ولي

دانـيم و درك   بلكه كوركورانه از چيـزي كـه نمـي   . تعصباتي كه به آن پايبند نيستيم
دهـد   و اعمال هيچ وقت به ما اجازه نمي اينگونه افكار و. كنيم كنيم از آن دفاع مي نمي

مه چيز را تا زماني كه ه. به خدا باشيم جستجوي آگاهي جديدي براي پيوستن كه در
 .كنيم، از اين مركز عبور نخواهيم كرد نفي مي

 چاكراي ساهاسرارا :مركز هفتم

 همانند گل نيلوفر با هزاران گلبرگ

 مالج سر، مخچه و سطحي از مخ :جايگاه فيزيكي

آگاهي كامل و درك حقـايق توسـط سلسـله اعصـاب مركـزي،       :خواص اين چاكرا
  نظارت بدون تفكر، پاكي مطلق

شك و ترديد بر وجود خالق، كفرگويي، مخالفـت و   :مسدود شدن اين چاكراداليل 
 .گونه فعاليتي بر ضد مسير خدا يا هر
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كته
ن

  

  

ساهاسرارا هفتمين مركز و باالترين مركز در سيستم ظريف بدن است و 
اجتماع و استقرار تمامي چاكراها در ساهاسرارا باعث بوجود آمدن هزاران 

  .شود اين چاكرا مي گلبرگ رنگارنگ بر روي

 

 

   

اي مجهز به قدرت زندگي است از هزاران هزار دانه كه يـك درخـت توليـد     هر دانه
چندتايي دوباره بـه درخـت    آنها جوانه بزنند ولي فقط ي كند، ممكن است كه همه مي

همچنين هر درخت قـدرت آنـرا دارد   . ديگري تبديل شوند و به گل و ميوه بنشينند
هاي اين  ممكن است هم از تمامي دانه. خويش پر كند جهان را از همنوعانكه تمامي 

تمامي آنهـا قبـل از رسـيدن بـه      درخت حتي يك درخت ديگري نتواند ببار بيايد، و
  . موانع داخلي يا خارجي شوند، و عاقبت از بين بروند ي طعمه هدف،

 ي نوبه جامد هم بهاين خواص تنها اختصاص به موجودات زنده ندارد، بلكه هر جسم 
مخصـوص بخـواهيم    ي طريقه  هايي را در خود حفظ كرده است، كه اگر به خود انرژي

مخرب يـا منفـي آن آشـكار     مثبت يا نيروهاي ي آنرا تجزيه نماييم، نيروهاي سازنده
م است اين خواص در تمامي موجودات و جامدات بـه يـك نـوع    آنچه مسلّ .شود مي

عبارت ديگر   اند، به طرف انهدام در حركت بطرف تكامل يا بهيا آنها . نمايد رفتار مي
ل است فقط نياز داريـم  هر مكان، دائماً در حال تبديل و تحو موجود در هر حال و هر

 .تحول را تشخيص بدهيم كه جهت اين

جهـت   هـاي ايـن درخـت داراي دو    دانايي و خودآگاهي انسـان هماننـد دانـه    عقل و
يعني تحول پيدا كنـد مـا    آگاهي ما بطرف مثبت حركت نمايد،اگر دانايي و . باشد مي

اگـر جهـت حركـت منفـي     . كنيم ارتقاء پيدا مي »ارشاد«به مقام واالي انسانيت يعني 
پـس  . كنـيم  نـزول مـي   »ديـوانگي و پسـتي  « باشد، ما به اعماق خوي حيـواني يعنـي  

در نهاد هر  ماند كه آنها خودآگاهي و دانايي هر شخص مثل قدرت رشد هر دانه مي
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كه ما الزم داريم اين اسـت كـه روش مناسـبي     انساني گذاشته شده است، تنها چيزي
 براي تعيين جهت تحول آنها پيدا نماييم، تا بتوانيم از اين نيروهـاي نهفتـه در درون  

خواسـت شـما   . خويش استفاده نمـاييم  ي خودمان به نحو احسن براي زندگي روزمره
 بينـي و اعتمـاد بـه    خواست با خوش ار گرفته است اگر اينبزرگ قر ي بين دو دروازه

  . نماييد و كامياب خواهيد شد نفس باشد، شما بطرف مثبت حركت مي 
ايد،  شده باشد، شما جهت منفي را انتخاب كرده گذاري گرايي پايه اگر با بدبيني و منفي

ترتيـب  كه شما بخواهيد خواهيـد شـد، بـدين     بينيد كه در هر صورت، هر طوري مي
دوم اينكه بـراي كسـب ايـن مقـام ده     . شود شخص شما مربوط مي  انتخاب به جهت

كـه    همـانطوري  .نيازمنديـد ) مديتيشـن (دقيقه شب و ده دقيقه صبح به خود دروني 
مريض به دارو نيازمند اسـت، تـا شـفا پيـدا نمايـد همـانطور روح هـر شـخص بـه          

  .خوددروني نياز دارد تا بهبود بيابد
كـه هـر    ته نماند كه براي كسب آگاهي هيچگونه زور و اجباري نيست زيراالبته ناگف

طبق تجربيـاتي كـه مـا در     .انساني آزاد است كه راه و جهت خويش را انتخاب نمايد
اي سـعي خواهنـد كـرد بعـد از      دانـيم كـه عـده    ايم، مي اين چند سال اخير اخذ كرده

ن يك حربـه و يـا يـك اسـلحه     از آن به عنوا يابي به اين دانش جديد روحاني، دست
اي ديگـر آنـرا بـدون     عـده  .براي خودنمايي كردن در مقابل ديگران اسـتفاده نماينـد  

  . ل نخواهند شدئارزشي براي آن قا خواهند كرد و مفهوم و معنا تصور
 ولي اگر شـما در . هر دانشي كه مجاني عرضه شود به نظر مردم نبايستي خوب باشد

مرگ و زنـدگي شـما مطـرح     ي باشيد كه در آنجا مسئلهحالت اضطراب قرار گرفته 
آنوقت در همان حال دستي  باشد همواره در تالش هستيد تا خودتان را نجات بدهيد

شود تا شما را از اين مـرداب بيـرون بكشـد، ديگـر شـما فكـر        به سوي شما دراز مي
نش به خودي اين دا ي نخواهيد بود و تمامي سوالها درباره نخواهيد كرد و كنجكاو هم

گيـري ارزش   خود جواب داده خواهد شد و شما متوجه خواهيـد شـد كـه آن دسـت    
زنـدگي   ي زيرا كه شما بـه ادامـه  . دارد كه خودتان را از گرداب نجات بدهيد وااليي

www.takbook.com



 

 

178

 شما ثابـت   عالقه داريد آنوقت تنها چيزي كه ما نياز خواهيم داشت اين است كه به

ايـد شـما    را شروع نمـوده  دقيقه است كه شما آن نماييم كه آن زمانِ اضطراب همين
  .شما موجود نيست حيات ي بايستي خودتان را نجات بدهيد راه ديگري براي ادامه

كس را نسبت به شخص ديگر برتـر    ها شبيه به هم هستند خداوند هيچ انسان ي همه
خدا آيد كه چطور ممكن است  سوال پيش مي خلق نكرده است، پس اين تر و يا پست

شخصي را از ميان افراد انتخاب نمايد و با او از راز خلقت و بهشت و جهـنم صـحبت   
هـا از   دليلش ايـن اسـت كـه مـا انسـان     . شما اين كار را انجام ندهد كند، اما با من و

هاي دروني با همديگر متفاوت هسـتيم هـر انسـاني در سـطح انـرژي       نظر انرژي نقطه
  . مخصوص خودش قرار دارد

اقيـت  ها روي مركز دوم يعني مركـز خلّ  يك سري افراد مركز ثقل انرژي آن مثالً در
ضـمن   در. مثل انسـاني كـه قـدرت شـعرگويي و كارهـاي هنـري عـالي دارد       . است

مـدار و   گونه افـراد سياسـت   ها روي مركز پنجم باشد، اين كه تمركز انرژي آن كساني
گونه افراد كـه در ايـن    يستي، اينالبته نبا. باشند خانواده مي ي هادي خوبي براي اداره

سطوح انرژي مراكز نامبرده هستند، دانش و قدرت خود را در ارتقاء تكامل بشـريت  
از جمله كساني بود كه جزو گـروه دوم و پـنجم بـود ولـي      هيتلر  مثالً. استفاده نمايند

خالقيت و سياست خويش را در راه منفي بـه كـار گرفتـه و باعـث كشـتن       نيروهاي
 .ها انسان شد نميليو

هاي مكـرر را   مراكز انرژيكي، سيستم ظريف زندگي ي براي شناسايي خصوصيات همه
 فرض بر اين باشد كه همـه چيـز بـراي مـا، در تمـامي     . بايست طي نماييم اجباراً مي

 خوبي داشته) هاي قبلي كارهاي زندگي( هاي گذشته مثبت باشد، يعني كارماي زندگي 

، بـه ارشـاد   )كننـده  هدايت(ما به ياري كسي به نام گورو  وقت ممكن است آن. باشيم
پـس مـا بـراي    . باشـد  نمـي  آن چيزي به جز جهت دادن انرژي مركز هفـتم . برسيم

ها سال منتظر بمانيم و اگر به دليلي ارشاد هم ممكن  رسيدن به ارشاد، بايستي ميليون
  .نصيب شما نخواهد شد باشد، از كجا معلوم كه اين ارشاد
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كننـد يـا زنـدگي     نظر آماري ممكن است كه در اين جهـان افـرادي زنـدگي     هاز نقط
اگـر  . مركـز ارشـاد باشـد    ها روي مركز هفتم يعنـي  اند كه مركز ثقل انرژي آن كرده

. چنين انساني به دنيا بيايد، بدون شك يكـي از مقـربين درگـاه خداونـد خواهـد بـود      
دانيـد و   كه شما مـي  اند، بطوري دهانرژي به دنيا آم نفر تا بحال در اين سطح 124000

مخصـوص   ي خويش در زمـان خـويش بـه شـيوه     ي ها به نوبه آن ي شناسيد همه مي
باشـد ارشـاد    ارشاد قدم اول ما به سوي خدا مي. اند خودشان به ارشاد مردم پرداخته

بـه ايـن دليـل مـا بـه      . در ماوراي انديشه، درك و شعور و افكار ما قرار گرفته است
مراكـز مـا    ي شود كه همه احيايِ كنداليني باعث مي .يابيم ه آن دسترسي نميآساني ب

به عبارتي توسط كنداليني مابين مركـز اول و هفـتم ارتبـاط     به طور منظم كار نمايد،
 .شود برقرار مي

هـاي   گذارد هميشه منـور نيسـت، اغلـب چالـه     راهي را كه كنداليني پشت سر مي شاه
كه ما بايد  موجود است هاي متعددي بلنديو و پستي بزرگ وكوچك، خار وخاشاك 

 .تر نماييم نماييم تا بتوانيم خودآگاهي خويش را عميقها عبور  نروزانه از آ

. شـوند  شش دشمن اصلي يا شيطان دروني داريم كه روزانه مـانع و سـد راه مـا مـي    
 محكـم مركـز سـوم،    سـد غضـب  ، مانع مركـز دوم شهوتراني،  مركز اول دشمنِ

 دشـمن مركـز پـنجم،   تـرس و نفـرت و كينـه     در مركز چهارم،خساست و طمع، 
امـا  خيالبـافي   و پرسـتي  اوهام ،در مركز ششمحسودي و نگراني بيش از حد و دروغ 

به همين جهت است كه هـر كسـي بـه آنجـا وارد شـود      . دشمني ندارد مركز هفتم
  . شود معصوم مي

از  .در نيست كه جلو آن را بگيـرد مركز خورشيد درخشاني است كه هيچ كس قا اين
هاي جديد و نـو را   باشد كه ما چشم بصيرت و پيشرفت وجود اين دشمنان دروني مي

هستيم كه در دام شكارچي بيـافتيم   مثل حلزوني هستيم كه هميشه نگران آن نداريم،
خويشتن را در مـاوراي آن   گرديم و قديمي خويش مي ي و در هر فرصت سراغ خانه

 ي هاي ديرينه شويم عادت ل ميبزرگترين پناهگاه ما كه به آن متوس .نماييم پنهان مي
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كنيم از اين حاالت خودمان را نجـات بـدهيم، ولـي از راه     خيلي تالش مي. باشد ما مي
تيز  خواهد ولي از خارهاي نوك ترسيم، دلمان شايد بوي عطر گل را مي سنگالخش مي

  . آن هراس داريم
 ي مقام واالي فضيلت رسـيده باشـد و يـا بـه بـاالترين پلّـه       بهخره اگر هم كسي باأل

همـه چيـز را در   . كنـيم  حسـودي پيشـه نمـي    انسانيت قدم نهاده باشد، ما كاري جز
كنيم ممكن است مـن هـم دشـمني     بينيم ولي هرگز به خودمان توجه نمي مي ديگران

تالش كـنم   بايستياين من هستم كه  .دارد داشته باشم كه مرا از رسيدن به او باز مي
هاي  مقامي كه حضرت رسول به آن رسيده بود براي انسان. تا به آزادي مطلق برسم

او سدها و موانع ماوراي ارشاد را . است معمولي تحقق نيافته و تا به حال ممكن نشده
. شكسته است و راه رسيدن به حضرت حق را براي طالبان حقيقت هموار نموده است

خـواهيم ديگـر تقصـير هـيچ      را نمي ه او را بلد نيستيم، يا اينكه آنرسيدن ب اگر ما راه
  . باشد مرشدي نمي

او جان، مال و خانواده و زنـدگيش   .بود او شخصي بود كه دلش ماالمال از عشق خدا
از خودتان صـادقانه بپرسـيد آيـا شـما هـم همينطـور       . را در راه اين عشق باخته بود

ها نيست، منتهـي زمـاني كـه     به اينگونه فداكاري دروني نيازي هستيد؟ البته در صلح
 م حقيقـت را بشناسـيم وآزادي و ارشـاد را كسـب    يموقعش رسيده باشد كه ما بتوان

كننـد و مـا را از دريافـت ارشـاد محـروم       نماييم، دشمنان دروني ما به ما حمله مـي 
ا كـامالً  مطالب ر اين ي بعد از خواندن اين مطالب شايد شما عشق نويسنده. نمايند مي

درك نكنيد و برايتان اين سوال پيش بيايد كه منظور ما از اين مطالب در اين جا چه 
  . شود باشد؟ دقيقاً سئوال ما هم از شما از اينجا شروع مي مي

رسـيدن بـه آزادي مطلـق را بـه شـما       ي خواهيم اولين كساني باشيم كه مـژده  ما مي
ضـمن خوانـدن ايـن مطالـب يـا       در تـرين حركتـي   اگر شما كوچـك . عزيزان بدهيم

ايـد، اگـر واقعـاً در درون     اي را حس كـرده  ترين نسيمي و يا كوچكترين جرقه كوچك
ايـد، تـا    كليـد آزادي را كسـب كـرده    را بگيريد  دنبال آن بينيد، پس لي ميخود تحو

www.takbook.com



 

 

181

ق آييـد  ئخويش فا ي به دشمنان ديرينه. هاي درون خويش را باز نماييد درهاي زندان
توانيـد آزاد   شما مـي . هاي خود را باز كرده و به سوي او پرواز نماييد آن بال و پس از

كار را ادامه بدهيد، بدانيد كه راه آساني نيست، اين نسيم ماليم و ضعيف  بشويد اين
  . شما را به پيشگاه او ببرد ي بايد باد صبا و تندي شود كه بتواند آرزوي ديرينه

حـال بايـد   . كنيد ول را از طريق اين مطالب پيدا ميبا كمي تالش راه و چراغ و قدم ا
ممكن است در قدم بعدي ايـن  . هاي دوم و سوم را، خودتان برداريد سعي نماييد قدم

نـور هـر   . تر شود و يا آنكه كامالً واضح نباشـد، نااميـد نباشـيد    باز ضعيف نسيم الهي
بسـتگي بـه بيـنش و     اينجا فقـط  .شكافد چقدر هم ضعيف باشد، باز دل تاريكي را مي

خدا را شـكر  . را به طور مثبت قضاوت نماييد  توانيد آن بيني شما دارد، شما مي روشن
از ايـن جرقـه نورهـاي    . اي در آسمان ظلمت شما نمايان شده اسـت  نماييد كه جرقه

  .خورشيدي ساخته خواهد شد، كه در آسمان آزادي شما خواهد درخشيد
بدانيـد كـه خـود درونـي     . رامش مطلق خواهد رسانيدنات و به آئشما را به روح، به كا

) ص( دانيد، حضرت محمـد  كه مي طوري به. تنها راه موفقيت شما خواهد بود) مديتيشن(
كـرد   هاي متمادي در غار حرا خلوت و خوددروني مي براي مالقات با خدا، روزها و شب

. م نشـده اسـت  عـام الهـا  هيچ يك از آيـات قـران در مإل  . گشت و به عالم سكون برمي
منظور ما اين نيست كه شما غارنشين بشويد و از خانه و زندگي فرار نماييـد و بگوييـد   

باشـد، اگـر شـما فقـط      هـر خلـوتي مالقـات بـا خـدا نمـي      . خواهم تنها باشم كه من مي
وقـت بـا    تـان را بـه درون خـويش معطـوف نماييـد آن      تان را ببنديد و توجه هاي چشم

  . كس در اين مورد مصلحت يا مشورت نكنيد  نماييد با هيچسعي . خودتان تنها هستيد
 خويش برسيد نه پدر نه مادر ي خواهيد به اين آرزوي ديرينه اين شما هستيد كه مي

نه خويشاوندان شما، بلكه تنها شما البته اگر آنها هـم مايـل باشـند ايـن تجربـه را       و
هيـاهويي كـه در زنـدگي    در  .تواننـد بـا شـما همـراه شـوند      كسب نمايند، مسلماً مي

  . ما موجود است، شايد نتوانيد نداي ظريف درونتان را بشنويد ي روزمره
هايتـان را ببنديـد اگـر در     چشـم  اي آرام و سـاكت بنشـينيد،   اول براي چنـد دقيقـه  

و در جنـگ و  داريـد  تان هنوز آرامش برقرار نشده و هنوز با خودتان بگو مگـو   درون
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تمـامي ايـن   . دستور بدهيد كه من با شما كاري نـدارم  ها آن ي جدال هستيد به همه
بزرگـي رخنـه    ي ما بايستي به گنجينه. بخشم افكار، بگو مگو، اين جنگ و جدال را مي

  . باشد آگاهي ما مي نماييم كه آن ناخود
شـري  . گونه شكي به خودتان راه ندهيد كليد اين گنجينه فقط و فقط سكون است هيچ

زماني بـه ارشـاد واقعـي رسـيد كـه       هاي مكرر ا، بعد از تالشبود: فرمايد ماتاجي مي
نهايي برساند و بعد از ايـن تصـميم    ي مصمم به آن شد تا كه تالش خود را به نتيجه

اين ارشاد نه به خاطر اينكه خـدا از او ترسـيد و او را بـه    . او به ارشاد واقعي نايل شد
ود خدا اعتماد و اطمينان كـرد تـا   ارشاد رسانيد، بلكه اين بودا بود كه به وج ي درجه
ايـد،   م بـه رسـيدن بـه ارشـاد شـده     ماگر شـما هـم مصـ   . بيني دست يافت شنبه رو
هايتـان را كـامالً بـاز     هايتان را ببنديد توجه خويش را به درونتان بدهيد دسـت  چشم

روي زانو  هاي شما به طرف باال و و پشت آنها در نماييد بدين صورت كه كف دست
  .توانيد نسيم الهي را احساس نماييد اين حالت شما ميباشد در 

نمايـد و   امتداد ستون فقرات شروع به حركـت مـي   كنيد كه كنداليني در احساس مي
بعد از مدتي . آيد بيرون مي) مكان نرم سر نوزاد در زمان تولد(كم از مالج سرتان  كم

شـويد و   خـويش مـي   شود، شما ناظر اعمال تكرار خوددروني جريان افكار شما كم مي
نماييد همه چيز را با چشمان بسته يـا بـاز و چـه در خـواب يـا       را پيدا مي  قدرت آن

درون شما به كلي سكون است، و بدون هر گونه فكر، آرامـش  . بيداري نظارت نماييد
مانيد كه خودتـان،   صددرصد در بدن شما حكمفرما است و شما مثل شخص ثالثي مي

  . نماييد خود را نظارت مي
كـه شـما    شـود چنـان   بعد از مدت كوتاهي روح و جسم شـما در همـديگر ذوب مـي   

شما اينجا هسـتيد ولـي روح شـما در جـاي     . توانيد ما بين اين دو فرقي پيدا كنيد نمي
تـان باشـد    شايد كالبد شما در روي زمين، در خانه، همراه عزيـزان . كند ديگر سير مي

ين حالت قدم آخر است كه ما آنـرا معـراج   ها سير نمايد ا ولي روح شما در كهكشان
  .از آن به بعد شما در حضور حضرت حق هستيد. ناميم مي
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  جايگاه چاكراها روي بدن
  دايره ويد  چاكراي سوم  چاكراي دوم  چاكراي اول

     
  چاكراي هفتم  چاكراي ششم  چاكراي پنجم  چاكراي چهارم
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 جايگاه چاكراها از نمايي ديگر
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 اعداد علم

 و شـومي  يـا  و تقـدس  از اشـكال  و اعـداد  هـا  فرهنـگ  و ها سنت بيشتر ديرباز در از
 ها آن اهميت از هم امروزه كه جايي تا اند، بوده برخوردار خاصي كاركردهاي همچنين
 شده مطرح ييها بحث نامبرده، مباحث بيشتر ي درباره متأسفانه …است نشده كاسته

 و عددشناسـي  بشـر،  تفكـر  تاريخ در حتي. تفريط بصورت يا و بوده افراط بصورت يا
 پـردازي  خيـال  و خرافـه  نهايت تا كه بطوري. است شده ديده هم اعداد ستايش حتي
هـر  . قبيـل  از اين و علومي كيمياگري شناسي، ستاره بيني، طالع: همچون. اند رفته پيش
  .نرود بيراهه به بشر تا باشند مي مربوطه علوم و دانش به احتياج نوعي به كدام

بـر   را او انـد،  داشته قرار بشر اوليه درك در ماوراي كه بسياري وقايع ديگر، طرف از
 ابـداع  گونـاگون  از عالئـم  نظـامي  هايش دريافت و ها انديشه بيان براي تا داشتند آن
 معنـاي  از فراتر چيزي گوياي حقيقت در اند شده تبديل »نماد« به كه عالئم اين. كند

 البتـه  و زنـدگي  در مهمـي  نقـش  اعداد همچون نمادها. هستند خود مستقيم و آشكار
 بزرگـي  روانشناسـان  هـاي  دغدغه از يكي نمادها اين تفسير و دارند انسان ناخودآگاه
 نيسـتند  شـمارش  بـراي  فقط اعداد ديگر سوي از. است بوده يونگ و فرويد همچون

 از يكـي  اعـداد  تفسـير  و انـد  بـوده  تنگاتنـگ  ارتبـاط  در نمادهـا  با قديم ايام از بلكه
 از انسانها مشترك زبان نمادها شود، مي محسوب نمادها بررسي در علوم ترين قديمي

 اي انـدازه  تـا  زنـدگي  جريانهـاي  خـم  و پيچ در و اند بوده امروز به تا روزگار ديرترين
 زمـان،  و مكان شرايط با را خود اند توانسته تغييرات اين وجود با اما .اند شده دگرگون
  .دهند ادامه خود زندگي به همچنان و كنند هماهنگ

 مثـال  طوره ب. باشد نداشته كار و سر اعداد با روز طول در كه باشد كسي كمتر شايد
 يـا  ديـدم،  خـواب  يك گوييد مي خود نزديكان به شويد مي بيدار شبانه خواب از وقتي
 آدرس كنيـد  مي سئوال يا كنيد، مي نان تكه يك درخواست و نشينيد مي سفره سر در

 يا و منزل ي شماره كه هنگامي يا و. … واحد. … پالك .… خيابان كجاست؟ فالني
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 بـه  شـروع  كـار  سـر  وقتـي  يا و گيريد مي خود همراه تلفن با را همكارانتان كار محل
 هنگـام  شـب  آخـر  تـا  كـه  ديگـر  اعـداد  هزاران و كنيد مي وسايل و اجناس شمارش
 اعـداد  ايـن  كـه  ايـد  كـرده  سئوال خود از بحال تا آيا. هستيد درگير آنها با خوابيدن،

 هستند؟ اي انرژي و نيرو چه داراي

، دو تـا   چـرا دو  تـا؟  شود چهار مي تا دو دو،« قبل، ساليان از چرا ايد  كرده فكر بحال تا
 فيزيك و رياضي يها فرمول همه اين رمزگشاي اصلي عمل چهار چرا ؟،»نشده تا پنج
   كجاست؟ از اعداد اين انرژي بوده؟. … و

چنـدرقمي   ي شـماره  يك فقط كه زنند مي نوزاد دست دور بر را نواري آييم مي دنيا به وقتي
  . گردد با آن شماره شناسايي مي كه پدر و مادر او .شود مي شناسايي آن با است كه نوزاد،

را  مـا  هويـت  با ماسـت كـه   زندگي آخر تا شمارش؛ كه گيرند مي برايمان شناسنامه
  . كند معلوم مي
 و آن را بـه  شـويم  چند رقمي مي ي شماره يك به تبديل باز كنيم مي فوت كه هنگامي

  .… و قبر ي شماره نهايت در و زنند مي ت پايمانشس دور
 جهان زيرا. شود آشنا شمردن با،  لنگان لنگان،  توانست انسان تا كشيد طول سال هزارها  ده

. دارد وجـود  اعـداد  نيـاز فراوانـي بـه ايـن     طبيعـت  در كه است، وسيع چنان ما پيرامون
 علـم  طوريكـه  به. است عددشناسي و رياضي علم مرهون بشري تمدن و دانش پيشرفت
،  شناسـي  روان( انسـاني  علـوم  از اعـم  علـوم  ي كليـه  و اسـاس  پايه عددشناسي و رياضي
  .باشد مي) …و  هنر،  موسيقي و شعر،  ادبيات،  جغرافيا،  تاريخ،  فلسفه،  شناسي جامعه

 بودنـد؛  قـابلي  رياضـيدانان  از همـه ،  مهندسـان  و معمـاران  ايران، در صفويه ي دوره در
 تجربــي علــوم همچنــين. اســت )عــاملي بهاءالــدين(رياضــيدان  ي چهــره تــرين معــروف

 مكانيـك، عمـران،   فنـون،  نجـوم،  پزشـكي،  شيمي، فيزيك، شناسي، زمين شناسي، زيست(
 و تغذيـه  معـامالت،  در معمـولي  زنـدگي  الينفك اجزاء از جزئي رياضي ).…ساختمان

  … آيد مي حساب به دارد، كار و سر آن با روزمره در بشر كه معمولي كارهاي و فنون
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 و ارزش داراي نيز شناسي جامعه ويژه به اجتماعي علوم در عددشناسي و رياضي علم
 اسـتفاده  تحقيـق  مهـم  وسـايل  از يكـي  بعنوان آمار از چنانكه. است معتبري قطعيت

 كثـرت  ،هـا  خودكشـي  موضـوع  در تحقيـق  مانند موارد اغلب در محققين و گردد مي
 زيادي موارد وها  نرخ آمدن پائين يا و رفتن باال و ها طالق و افزايش شيوع ،ها ازدواج
. بخشـند  مـي  علمـي  ارزش را خـود  تحقيقات آماري اطالعات از استفاده با آنها مانند
 مـوارد  صـدها  و بانكـداري  در حساب ، معماري در هندسه لزوم و اهميت از توان مي

  .آورد ميان به سخن عملي، زندگاني در رياضيات كاربرد
 اسـت  كافي نيز علوم در عددشناسي و رياضي علم اعتبار و قطعيت و ارزش مورد در

 و روشـن  هنگـامي  را حاصـله  معلومات و كشفيات اغلب دانشمندان كه نمائيم تكرار
 داد نشـان  رياضي هاي فرمول يا اعداد صورت به را آنها توان مي كه شمارند مي قطعي

 اي اندازه به راه اين در و داشت عرضه كميت صورت به را كيفيت ديگر عبارت به و
  :اند گفته كه اند رفته پيش

 ها كارگاه لوازم و وسايل ي عمده قسمت امروز اگر). گيري اندازه از عبارتست شناخت(
 علـوم  قطعيـت  همـين  علـتش  دهنـد       مي تشكيل گيري اندازه وسايل را ها آزمايشگاه و

  .است مقدار و كميت آن موضوع كه است رياضي
،  سـينا  ابـن  همچـون  علمائي. اند بوده قائل فراواني اهميت رياضي علم براي دانشمندان

 ابوسـهل ،  الصـفا  اخـوان ،  هثـيم  ابن،  خوارزمي جبر كتاب شارح بوزجاني ابوالوفاي،  خيام
 را خـود  زمـان  ايـران  موسيقي ي نظريه كه فارابي بوده، جبر علماي از يكي كه كوهي
 همچنـين  اسـت،  مانـده  باقي آن از حاضر ي زنده سنتي موسيقي همين و كرده تكميل

 وسـطائي  قـرون  ي دوره از مهـم  بسـيار  نجومي و رياضي تأليف چند بيروني ابوريحان
 زمـين  شـعاع  تعيـين  و عددي يها رشته همچون مسائلي در و گذاشته جاي بر اسالم
  .است كرده كار

 رياضـيدان  چنـدين  رسـيدند  قدرت به سلجوقيان آن در كه يازدهم تا پنجم در قرن
 از گروهـي  و بـود  خيـام  عمـر  ايشـان  بزرگترين اند، داشته وجود دوره اين در بزرگ
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 كردنـد  مي اصالح را آن و تجديدنظر ايران شماري گاه در ديگر رياضيدانان و منجمان
 و او راهنمـائي  و شـيوائي  بـه  كه است طوسي نصيرالدين خواجه آنان ترين برجسته و

 و آمده جمع يكديگر گرد مراغه، ي رصدخانه رياضيدانان بالخاصه و دانشمند تن چند
  .بودند شده مشغول علمي كارهاي ديگر و رصد كار به
 بـراي  متنـوعي  و متعـدد  هـاي  روش زيادي دانشمندان تاريخي مختلف يها دوره در

 و فعـال ،  زبـاني  بعضـي  را هـا  روش ايـن  انواع كه اند كرده ذكر رياضي درس تدريس
 و پرسشـي ،  گفتـاري  را رياضـيات  تـدريس  هـاي  روش گروهـي . انـد  گفته اي مكاشفه
 از. انـد  كرده معرفي اي ويژه هاي روش اول سال براي. اند كرده ذكر آميخته و سقراطي

 عوامـل  از يكـي  داشـته،  اي عمـده  نقش علوم ساير پيشرفت در رياضي علم كه آنجا
 همگـاني  آمـوزش  به بيشتر توجه لذا. است بوده اخير يها دهه در آوري فن ي توسعه

  .رسد مي نظر به ضروري امروز دنياي در علم اين به
 پـول  دقيق كردن حساب از گذارند، مي تأثير ما زندگي يها جنبه تمام بر تقريباً اعداد،
 تـري  مهـم  يهـا  نقش اعداد، البته. بازنشستگي صندوق يك طرح ريختن تا گرفته غذا
 متوجـه  اغلـب  مـا  كـه  اي گونـه  بـه  هـم  آن كننـد،  مـي  ايفا ما پيرامون جهان در نيز
 بـر  عـدد،  يـك  و كند مي تعيين زيبايي از را ما برداشت رياضي، ثابت يك. شويم نمي

  . است شده نگاشته ما يها ژن بر رياضيات. گذارد مي تأثير ما دوستان تعداد
 تنها. دارد كاربرد ديگري چيز هر از بيش گيتي، سراسر در كه است ثابتي تنها اعداد،
 بهـره  اقتصـاد  حتـي  و موسـيقي  هنر، منزل، اسباب مد، در آن از كه نيستندها  انسان
 وجـود  عـدد  ايـن  نيـز  شيري راه شكل حتي و طبيعت انسان، بدن در بلكه گيرند، مي
 يافـت  طبيعـت  تمـام  در شد، كشفها  يوناني توسط بار اولين كه طاليي نسبت. دارد
 يهـا  كتـاب . دانـد  مـي  زيبـا  را آن كـه  است اي گونه بهها  انسان تمام ذهن و شود مي

 و رياضـي  علـم  چـرا  كـه  ايـن  و طاليـي  نسـبت  كـاركرد  چگونگي ي درباره بسياري
 انسـان  بـدن  و چهـره  اعضاي. دارد وجود است، عيني دانش يك زيبايي، عددشناسي

  . اند يافته هماهنگي طاليي، نسبت به توجه با نيز، سالم
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 سه، عدد!: از عبارتند دارند تأثير ما زندگي بر غيرمنتظره، اي گونه به كه عددي پنج
  صفرعدد  نه، عدد هفت، عدد پنج، عدد

  عددشناسي منشا
 هسـتند  مخفي آنان وراي در كه نيروهايي و باشد مي ارقام و اعداد دانش عددشناسي

 چيـرو  توسـط  عددشناسـي  ي زمينـه  در كتـاب  اولين. گذارد مي نمايش معرض به را
 علـوم  ي زمينـه  در ودا زمان يها برهمايي از اي عده چيرو، از قبل حتي اما. شد نوشته
 ازهـا   برهمـايي  ايـن . بودند زبردست و رمتبح سماوي اجسام ي مطالعه و نجوم اعداد،
 و نجـوم  اسـاس  بـر  را اعداد دانش دتاترايا لرد خود كه بودند بزرگ ماهاراشي نسل
 جنـوب  بـه  زمانيكه و بود جوانتر كه زماني مدت در چيرو. داد ياد او به شناسي سياره
 از را خـود  دانش كه شد آشنا برهمايي مردم از مختلفي هاي گروه با كرد مي سفر هند
  .است آورده بدست آنها

 بـا  رابطـه  در اعداد مخفي معاني يا و رمزي علوم به كه موضوعاتي تمامي برها  برهمايي
 تـا  دادنـد  چيـرو اجـازه   بـه  اين حال،آنها با. داشتند طتسلّ شود مي مربوط انسان زندگي
 كلمــات و همچنـين  اعـداد  مرمـوز  طبيعـت  بــه مربـوط  يهـا  نظريـه  در مـورد  اينكـه 

 و سـيارات  بـا  اعـداد  ي رابطـه  بـه  يـادگيري  ايـن  بگيرد، ياد آنها با مرتبط سانسكريتي
 اينكـه  از بعد چيرو. بود گسترده دست اين از مواردي و بشر زندگي روي  بر تأثيراتشان

 چنـدين  از بعـد . بازگشـت  خـود  موطن و بومي سرزمين به آورد چنگ به را اسرار اين
 دقـت  بـا  او نهايت در داشت آن صوتي هاي سيستم و اعداد مورد در كه تجربي كاربرد
  .شد سانسكريتي حروف با معادل انگليسي حروف كردن تعيين به موفق كامل
 نيـروي  و اعـداد  دانـش  بـه  مربـوط  اسرار رسيد، مطلوب ي نتيجه به او اينكه از بعد

 نوشـتن  ي بوسيله را غيره و اعداد اين روي بر سيارات تأثيرات و آنان ماوراي صوتي
 اينكـه  و عددشناسـي  اهميـت  به جهان. كرد فاش شناسي عدد ي زمينه در هايي كتاب
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 تنها بنابراين. شد واقف بگذارد تأثير انسان شانس روي بر مسئله اين تواند مي چگونه
 هيـدن  جـان  چيـرو،  از قبـل  حتي. دانست علوم اينگونه زادگاه توان مي را باستان هند

 از چيـرو . نوشـت  را غيـره  و سـيارات  ي زمينـه  در »مقدس راهنماي« عنوان با كتابي
 بـه  بـار  اولين براي را عددشناسي به مربوط كتاب و كرد استفاده كتاب اين راهنمايي

 سرتاسر در مسئله اين شد، بيان اعداد نقش و كتابها اين اسرار كه زماني. آورد جهان
  .دارد اطالعاتي علم اين مورد در خوبي به كسي هر امروزه و كرد پيدا گسترش جهان
 و كند تا بتـوانيم بـه ماهيـت اصـلي اعـداد      به ما كمك مي كه است علمي اعداد علم

 پـي  مـادي  جهـان  ارگـانيزم  چهـارچوب  در نظم نوعي برپايي در آنان نقش همچنين
 اعـداد . دارنـد  آگاهي گسترش روند در متنوعي هاي پيام داراي اعداد همچنين .ريمبب

  .باشند مي بنياديني معاني و خواص داراي آنان كدام هر كه هستند زيبا زباني داراي

  يك عدد
  ازلي ذات عدد
   كند مي نفوذ عددي هر در
  .پذيرد نمي كثرتي هيچ اما كند مي متحد خود در را اعداد ي همه
   ميدهند نشان نقطه با را يك هندسه در

  . واحدهاست از تراكمي يك عدد
  اعداد ي پديدآورنده اعداد، تمام بنياد و آغاز است، مولد نيست، عدد يك

 صوفيان. بگويد اهللا الّا الاله شهادت تواند مي واقعاً آيا كه است اين مؤمن واقعي مشكل
 وحـدانيت  او دهـان  بـا  خـدا  خود الوهيت، در سالك كامل فناي از پس فقط معتقدند
  .گفت خواهد را خويش
 كثـرت  خـود  هاسـت،  وحـدت  كثـرت  كـه  آنجا از كثرتي هر گويند مي هندي عرفاي
  . گيرد مي مفروض را وحدت
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  .است اهللا نام نخست حرف و الف حرف براي يك عددي ارزش
 را معرفـت  و حكمـت  ي همـه  بشناسـيم  را عـددش  ارزش و الفبا حرف نخستين اگر

  .نداريم الزم ديگري چيز يابيم دست واحد خداي معرفت به چون و دربردارد
 يكتاسـت  خـالق  عـدد  به معرف عدد اين است حيات ي پايه و بـوده اعـداد آغـازين

 عددشناسـي  علـم  در. باشد مي نيز مثبت خواص داراي و ،»است قادر حكيم خداوند«
 مـا  بـه  را پيونـد  و وحـدت  نوعي يك عدد. است خورشيد سمبل و فمعرّ» 1«عدد 

 يـك  عـدد . نمايد مي تعريف را خداوند وحدانيت آن اصلي معني و نمايد مي شناسايي
  .است خالق و مخلوق بين مستحكم پيوندي و شعوري وحدت نوعي گوياي

هميشـه عقايـد جديـد و بـديع     . ها پايه و اساس زندگي هستند »يك« :خالق و مبتكر
هميشه دوست دارند تمامي كارها و مسـائل  . دارند و اين حالت در آنها طبيعي است

ن مبتكـر  كنند در گردش باشـد و چـو   گويند و تعيين مي بر حول محوري كه آنها مي
شدت صادق و وفادارند و به ه ها ب »يك«با اين حال . شوند هستند، گاهي خودخواه مي

هميشه دوست دارند حـرف اول را بزننـد و   . گيرند خوبي مهارتهاي سياسي را ياد مي
در استخدام .  باشند »بهترين«رهبر و فرمانده هستند، چون عاشق اين هستند كه  غالباً

كار كردن بزرگترين كمك به آنهاست ولي بايد يـاد بگيرنـد   خود بودن و براي خود 
  .عقايد ديگران ممكن است بهتر باشد و بايد با رويي باز آنها را نيز بشنوند

  دو عدد
   دوگانگي مخالفت، دو دلي، جدايي، يعني دو

  . رود مي بكار جادو در به ندرت شود مي ناهماهنگي باعث دو اينكه بدليل
   آمد بوجود آفرينش با فقط دو
 »ب«بـا   قـرآن  همـين  براي كند مي آفرينش جهان به اشاره و است »ب«با  برابر دو

  . شود مي شروع
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  . كند مي تشبيه شده تنيده تار دو به را جهان نيز مولوي
  هست )يانگ( و) يين(چيني  اديان در

  يانگ آسمان از موجود
  ملكه يين آب، ماه،

   آيد؟ مي كي تو ملكوت پرسيد عيسي از سالومه
 نداشـته  وجـود  زني ديگر و شود زن مرد شود، يك دو كه هنگامي: داد پاسخ خداوند
  .برود بين از دوگانگي يعني. باشد

 حيـات  بد، و نيك از و خورد معرفت درخت از انسان كه آمد پديد هنگامي دوگانگي
  .شد آگاه مرگ و

 علــت  هميــن  بـه . اسـت  خورشيد مؤنث صفات داراي كه اسـت ماه ي كره فمعرّ
 شخصـيت  دو از كــه  آن بــا  يـك  گــروه  افــراد  با گـروه ايـن به متـعـلـق افـراد
 باشخصـيت،  افـرادي» 2«عـدد  افـراد. سازگارند يكديگـر با ولي باشـنـد مي مخالف
 نخستين دو عدد. باشـند مي رومانـتـيك و،  هـنـرمند،  ليتخي،  بخشنده طبيعت داراي
 منتهـا . اسـت  زيبـايي  و شادي معني داراي و نمايد مي تعريف را طبيعت زيبايي تجلي
 دو آنرا كه است خاطر همين به است جهان اين در نيرو نوع دو ورود معرف دو عدد
 بـه  مـوازي  خـط  دو ماننـد  نيرو دو اين. مثبت نيروي دو و منفي نيروي يك ناميم مي

 جهان اين در دو عدد از آنان نيروي و يابد مي راه جهان اين به دوگانه مكشي صورت
  .گردد مي يمتجلّ
 غالبـاً  از نياز ديگران خبر دارند و! آيند ها سياستمدار به دنيا مي »دو« :آور صلح پيام

دوسـتي و  .  تنهـايي را دوسـت ندارنـد    اصـالً . كننـد  پيش از ديگران به آنها فكر مـي 
وفقيت در زنـدگي  تواند آنها را به م همراهي با ديگران برايشان بسيار مهم است و مي

، چنانچه در دوستي با كسي احساس نـاراحتي كننـد    اما از طرف ديگر.  رهنمون سازد
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خجالتي هستند بايد در تقويـت اعتمـاد    از آنجايي كه ذاتاً .دهند تنها باشند ترجيح مي
  .ها آنها را از دست ندهند ها و فرصت به نفس خود تالش كنند و با استفاده از لحظه

  سه عدد
 كند نمي انكار را را قبل دوگانگي كه تركيبي. انجامد مي جديد تركيب يك به سه عدد
  . كند مي متحد را مادر و پدر كودك كه همانطور شود مي چيره آن بر بلكه

 كنـيم  مي درك حواسمان با كه كند مي ايجاد دوبعدي شكل كه است عددي نخستين
  آينده حال، گذشته، :زمان در و ارتفاع عرض، طول، :فضا در يمانها تجربه ي همه
  )گاز مايع، جامد،(مواد  حالت سه
  )گل ساقه، ريشه،( گياه

  )گوشت، هسته پوست،(ميوه 
 متضـاد  نيروي دو به جهان آفرينش براي كاملي وحدت كردند مي رتصو فيثاغورثيان

 است عددي نخستين سه. شود مي تقسيم گانگي سه به حيات توليد براي آن از و پس
  .برد بكار آن براي را همه ي كلمه توان مي كه

 9 تـا  3 اعداد بين از دقيقاً كه دانست قـوائي و خطوط نيرو آغاز توان مي را» 3«عدد 
 ركـن  سـه  كه زماني و شود مي خوانده نيز رابطه و ارتباط عدد سه عدد. كند مي عبور

 انسـاني  او و رسـيد  خواهـد  خـود  بـاالي  ي درجه به فرد نيروهاي،  شود كامل معنوي
 آفـرينش  عنصـر  گويـاي  و اسـت  هسـتي  در بنيادين عددي حقيقتاً. بود خواهد كامل
 مجـراي  و نيـرو  ايـن  آور پيغـام » 3« عـدد . نيست الهي عشق جز به عنصر اين. است
. دهـد  پيونـد  هـم  به را دو مخالف قطب دو تواند  مي چون.  است زندگي در آن ظهور

 نهنـد  مـي  بنيـاد  را هستي كه اعداد جهان راستاي در كه است عدد اين تنها بنابراين
  .برساند ثبوت به را آفرينش عناصر پيوند بستر تواند مي

 جـذاب،  اجتمـاعي،  آليست هستند، بسـيار فعـال،   ها ايده »سه« :زندگي ي قلب تپنده
 ي كننـد امـا همـه    خيلي كارها را با هم شروع مي. بسيار بردبار و پرتحمل رمانتيك و
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دوست دارند كه ديگران شاد باشند و براي ايـن كـار تمـام    . كنند پيگيري نميآنها را 
آليست هستند اما بايـد   بسيار محبوب اجتماعي و ايده. گيرند به كار مي تالش خود را

  .تري هم ببينند هنگرايا ياد بگيرند كه دنيا را از ديد واقع

  چهار عدد
 چهـار  هـاي  نـام  به آدم نام يوناني شكل مختصاتي، اصلي جهت مادي چهار نظم عدد
 مـادي  جهـان  ي شـده  كوچـك  نماد و دارد اشاره جنوب و شمال غرب، شرق، جهت
  . شده تبديل بخشي چهار
  . دارد ارتباط ماده بر مبتني جهان به چهار هاي ويژگي تمام

   قرآن زبور، انجيل، تورات، مقدس كتاب 4 باد، نوع 4 جهت، 4 فصل، 4 طبع، 4عنصر،  4
   معرفت حقيقت، طريقت، شريعت،. دارد مرحله 4 الهوت به عروج
  .كند مي سير الهوت به جبروت و ملكوت طريق از و ناسوت از انسان

 چيـز  همه و هستند اخـالقي مشخص كاراكتر داراي هستند» 4«عدد  داراي كسانيكه
 دارنـد  قرار بحث مخالف طرف در گفتگو و بحث در و بينند مي مخالف ي زاويه از را

 دشـمنان  هميشـه  كـه  شـود  مي سلب آنان صفت اين. نيستند و نزاع دعوا اهـل ولي
 عـدد  اين. است ماجراجويي و شهامت ي نشانه چهار عدد. باشند داشته زيادي مخفي
 بـا  تنهـا  كـه  اسـت  ايـن  گويـاي  و گرفتـه  قرار خودآگاهي و انساني آگاهي دو مابين

  .نمود صعود روح آگاهي به انساني آگاهي از توان مي درايت و شهامت
 روز ايـن  بـه  متعلـق  افـراد  مشـترك  صـفات . اسـت  عطارد يا تير ي سياره فمـعـرّ

 تمـامي  بازيافـت  و تكامل عدد.  ستها آن در تعبير استعداد و فهـم قدرت،  تيزهوشي
 بدسـت  و رسيدن تكامل به گوياي عدد اين است خودشناسي سطح در دروني آگاهي
  . دارد لقب روح آگاهي عدد به بنابراين. است خودآگاهي و خودشناسي آوردن
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آنها عاشـق كارهـاي روزمـره،    . ها بسيار حساس و سنتي هستند »چهار« :كار محافظه
بداننـد   شوند كه دقيقاً روتين و پيرو نظم و انضباط هستند و تنها زماني وارد عمل مي

اشـق طبيعـت و محـيط    ع. كنند به سختي كار و تالش مي. چه كاري بايد انجام دهند
امـا بايـد يـاد بگيرنـد كـه      . بسيار مقاوم و بـا پشـتكار هسـتند   .  خارج از خانه هستند

  .پذيري بيشتري داشته و با خود مهربانتر باشند انعطاف

  پنج عدد
 بـد  و خـوب  از انسـان  كـه  همانطور است انسان نفس عدد زندگي، و عشق عدد پنج

  .شده تشكيل فرد و زوج از كه است عددي اولين پنج شده، تشكيل
 ازدواج بـه  هـم  گـاهي  و عشـق  بـه  گاهي و حس پنج انسان، زندگي به معموالً را پنج

  . ميدانند مربوط
 چشـم  زخـم  كردن دور براي دارد نام فاطمه دست اسالمي فرهنگ در كه انگشت پنج
 از خـدا  خانـه  حفاظـت  بـراي  را پـر  پنج ي ستاره. است اهللا يادآور ذكر كه رود مي بكار

 اسـالمي،  حكـم  دسته 5 يوميه، نماز 5 دين، ستون 5. كردند  مي استفاده ديوها و شيطان
 از اي مجموعـه  هـيچ  و اولـوالعزم  پيـامبر  5 تـن،  5 شود، مي قسمت 5 غنيمت جنگ در

  .است 5 پايه بر اسالم گويند مي بعضي ندارد حرف 5 از بيشتر قرآن ي مقطعه حروف
جهانگرد هسـتند و كنجكـاوي ذاتـي، خطرپـذيري و     ها  »پنج« :ناهماهنگ با جماعت

برايشان  غالباً آنها به جهان هستي و ديدن محيط اطراف خود، يناپذير اشتياق سيري
دوست ندارند مانند درخت در يك جا  آنها عاشق تنوع هستند و. شود دردسرساز مي
. يري هستندآنهاست و در هر موقعيتي به دنبال يادگ ي تمام دنيا مدرسه. ثابت بمانند

انـد كـه قبـل از اقـدام بـه       آنها به خوبي ياد گرفته. شود سواالت آنها هرگز تمام نمي
تمـامي   ، گيـري  جوانب كار را سنجيده و مطمئن شوند كه پيش از نتيجـه   عمل، تمامي

  .است شما معنوي استاد و راهنما عدد پنج عدد .اند حقايق را مدنظر قرار داده
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  شش عدد
 خـود  كسـرهاي  جمعهـاي  با برابر زيرا است آفرينش جهان عدد ترين تام شش عدد

  .است) 3،  2، 1(
 چـون  و كنـد  مي خالصه را) مثلث و خط نقطه،( هندسي ساده اشكال ي همه عدد اين

  .است بسته ساختمان هر آرماني شكل شود، مي ساخته مربع شش از مكعب
. اسـت  كشـيده  طـول  روز شـش  در خداونـد  بدسـت  جهان آفرينش جهت همين به

  :گويد مي ماوروس رابانوس
 از خدا بلكه است؛ آفريده روز شش در را جهان خدا كه نيست تام جهت آن از شش
  .است تام عدد اين كه كرد تمام روز شش در را جهان جهت اين

 روز يـك  و كـاري  روز شش به هفته كردن منظم باعث روز شش در خلقت ي آموزه
  .شد تعطيل

 رفته هم در مثلث دو از كه پر شش ي ستاره گويند مي كه شود مي ديده زاهدان سنت در
  .دارد اشاره كبير عالم به شود، مي تشكيل پايين سوي به ديگري و باال سوي به يكي
 در آرمـاني  سـاختماني  اصل عنوان به و شده تر روشن علمي مشاهدات با شش نقش

  ...   و بنزن ي حلقه و برف دانه و كندو مثل شود مي پديدار طبيعت
 مـاه  هر) 24،  15 ، 6(روزهاي  متولدين.  است) ناهيد( ونوس ي سياره فمعرّ» 6«عدد 

» 6«ي  دوره متولـدين  مـورد  در عدد اين خواص دارند قرار 6 عدد گروه در ميالدي
 ي نشـانه . شد درست روز شش در قران آسماني كتاب از نقل به دنيا. باشد مي قويتر
 نهايت تا عقل كه. ناميم مي سليم عقل آنرا كه است ذهن آگاهي برترين و ترين عميق
 سـازد  مـي  احيـا  ما وجود در را كيهاني شعور كه است قوي استداللي داراي خود توان
  .است سليم عقل گوياي شش عدد

شوند كـه   آليست هستند و زماني خوشحال مي ها ايده »شش« :رمانتيك و احساساتي
خانوادگي بسيار محكم بـراي آنهـا از اهميـت     ي رابطهيك .  احساس مفيد بودن كنند

www.takbook.com



 

 

198

هايشان مـوثر اسـت و آنهـا حـس      گيري اعمالشان بر تصميم. اي برخوردار است ويژه
بسيار وفادار و صـادق بـوده و   . غريب براي مراقبت از ديگران و كمك به آنها دارند

در دوسـتي  دوستاني صـادق و  .  و موسيقي هستند عاشق هنر. شوند معلمان بزرگي مي
تواننـد آنهـا را تغييـر دهنـد و      ها بايد بين چيزهايي كه مـي  »شش« .قدم هستند ثابت

  .توانند، تفاوت قائل شوند كه نميچيزهايي 
  عدد هفت

 در وارلـري  دزمونـد . اسـت  داشـته  جذابيت انسان براي دور هاي زمان از هفت عدد
 هفـت  عـدد  بـه  را جهـان  در چيز همه كوشيده) آفرينش عدد هفت،( عنوان با اثري

  .دهد كاهش
 ي حافظـه  بـا  هفـت،  ي انـدازه  بـه  عـددي  هيچ كه گفت توان مي هفت عدد ي درباره
 يـك  در »ميلـر  جـورج »  مشـهور  روانشـناس . نـدارد  پيوند ما بلندمدت و مدت كوتاه
 از پيش ما، فعال ي حافظه همان يا مدت كوتاه ي حافظه كرد ثابت انگيز شگفت ي مقاله
 كنـد،  فرامـوش  را پيشـين  اطالعـات  يا بگيرد ناديده را جديد اطالعات بتواند كه آن
  . دارد نگاه خود در را مورد 7 تواند مي تنها
 تنهـا  شـما  بنويسيد، راها  آن بخواهد شما از و بگويد نام ده كسي ديگر؛ اگر عبارت به
 يهـا  آزمـون  طـي  بارهـا  ، موضوع اين .بياوريد ياد به راها  نام اين تاي هفت توانيد مي

 ممكـن  يعني( است رسيده اثبات به مورد دو متوسط اختالف حداكثر با زيادي، بسيار
  ). بياورند خاطر به كمتر يا بيشتر را مورد 2 افراد، بعضي است

 از بـيش  احترامـي  هفـت  عدد براي جديد، و قديم هاي تمدن و ها فرهنگ از بسياري
روز  هفـت  كعبه، طواف براي كعبه دور به چرخيدن بار هفت مثالً. قائلند اعداد ساير
 شـدن  زنـده  بـار  هفـت  بابل، قديم مردم نظر در زمين و آسمان ي طبقه هفت هفته،
 ي فرشـته  هفـت  هنـد،  در داماد و عروس همراهي قدم هفت برهما، مذهب در انسان
 ي هفتگانـه  طبقـات  مسـيحيت،  ي كبيـره  گنـاه  هفـت  و پليد روح هفت درگاه، مقرب
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 در )ع(يوسـف   حضـرت  روايت در فربه گاو هفت و الغر گاو هفت در اسالم، آسمان
 مسـلمانان  نماز ي در سجده بدن قسمت هفت قرار گرفتن ،)هفتگانه( سبع قراء قرآن،

 درب بـاالي  در شـده  نقـش  انسـان  هفـت  تصـوف،  در سلوك وادي هفت زمين، بر
 آرامگـاه  ي هفتگانه هاي پله شاهنامه، در رستم خوان هفت هخامنشي، داريوش آرامگاه
  . پاسارگاد در كبير كورش

 اورنـگ  هفـت  و نظامي پيكر هفت. دارد مهمي نقش هفت عدد نيز فارسي ادبيات در
 نشـانگر  هفـت  عـدد  نيز امروزه فرهنگ در. هستند فارسي شعر معتبر كتب از جامي
 هفت درگذشت، روز هفتمين مجلس آرايش، قلم هفت است همچون؛ بيشي و زيادي
  .دستند اين از مثالهايي نيز دورتر پشت

 طبيعـي  عددي 7 .است فرد عددي 7 :هفت عدد هاي ويژگي،  هفت عدد جادوي اما و
  .است اول عددي 7 .است
 ي درجـه  بـاالترين  احاديـث،  مفسـران  و قرآن آيات اساس بر :بهشت ي طبقه هفت

 يـا  طبقه هفت وجود به مسلمانان. است بهشت هفتم ي طبقه به ورود معنوي، سعادت
 .دارند اعتقاد شدن بهشتي و آمرزش ي مرحله

 در ويكتوريـا  آبشـار  چـين،  و نپال مرز در اورست كوه :در طبيعت هفتگانه عجايب
 اسـتراليا،  در بـزرگ  مرجـان  سـاحل  آمريكـا،  در كانيون گراند زيمبابوه، و زامبيا مرز

 ريـودوژانيرو  بندر و مكزيك در پاريكوتين آتشفشان شمال، قطب در شمالي دم سپيده
  .برزيل در

  سينما تئاتر، موسيقي، رقص، معماري، سازي، مجسمه نقاشي، :هنر هفت
 و شـمالي  آرام اقيـانوس  جنـوب،  قطـب  و شـمال  قطـب  درياهاي شامل :دريا هفت
  .هند اقيانوس و جنوبي و شمالي اطلس اقيانوس جنوبي،
 مركب او »درون مقدس بدن« يا انسان روح باستاني، تعليمات اساس بر :حس هفت

 آتـش . انـد  هفتگانـه  سـيارات  از يكـي  تـأثير  تحت يك هر كه است خاصيت هفت از
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 قـدرت  موجـب  آب كـردن،  احساس توانايي ي وجودآورنده به خاك زندگي، موجب
 و شنوايي حس ي وجودآورنده به گلها بينايي، حس موجب مه چشايي، حس هوا بيان،
  .هستند بويايي حس ي وجودآورنده به جنوب باد

 تنـديس  آرتمـيس،  نيايشـگاه  بابل، معلق باغهاي جيزه، بزرگ هرم :هفتگانه عجايب
  .اسكندريه دريايي فانوس و رودس پيكر غول تنديس ليكارناسوس،ها  آرامگاه زئوس،
) سـرداب ( كاتاكومبهـاي ) 2 روم، تئـاتر  آمفـي ) 1 :وسـطي  قـرون  ي هفتگانـه  عجايب

 كـج  برج) 5 انگلستان ويلتشاير در هنج استون) 4 چين بزرگ ديوار) 3 مصر اسكندريه،
  .استانبول در اياصوفيه مسجد) 7 چين نانكينگ،) چيني جنس از( چيني برج) 6 پيزا

 خضـرا،  گنبـد  هفت فلك، هفت بابليان، اعتقاد به آسمان ي طبقه هفت :آسمان هفت
  .آسيا هفت افالك، هفت گردون، هفت
 كنـار  بر اينك كه ديد خوابي فرعون :خوردند را فربه گاو هفت كه الغر گاو هفت
 بـر  برآمـده  گوشـت  فربـه  و صورت خوب گاو هفت نهر از ناگاه كه است ايستاده نهر

 از هـا  آن در عقب و الغرگوشت بدصورت ديگر گاو هفت اينك و چريدند مي مرغزار
 و صورت  زشت گاوان اين و ايستادند نهر كنار به اول گاوان آن پهلوي به برآمده نهر

  .شد بيدار فرعون و فروبردند را فربه و صورت  خوب گاو هفت آن الغرگوشت
 خـوابي  ديگربـاره  و بخسـبيد ) فرعون( باز و :پر ي  سنبله هفت و الغر  ي سنبله هفت
 ي سـنبله  هفـت  اينـك  و آيد برمي ساق يك بر نيكو و پر ي سنبله هفت اينك كه ديد
 ي سـنبله  هفـت  آن  الغـر  هاي  سنبله و رويد مي آنها از بعد پژمرده شرقي باد از الغر
  .است خوابي اينك ديد شده بيدار فرعون و فروبردند را پر و فربه
 بسـيار  فراوانـي  سالِ هفت همانا: گفت فرعون به يوسف :مصر در قحطي سال هفت
 تمـامي  و آيـد  مـي  پديـد  قحطي سالِ هفت آن از بعد و آيد مصر مي زمين تمامي در

  .ساخت خواهد تباه را زمين قحطي و شود مي فراموش مصر زمين در فراواني
 نـوا  - 5چهارگـاه   - 4 ماهور - 3 همايون - 2 شور - 1 :موسيقي دستگاه هفت

 .گاه سه - 7 پنجگاه راست - 6
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  Do  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si:موسيقي نت هفت

 بـه  اسـت؛  سـين  آنهـا  آغازين حرف كه سين هفت ي سفره از چيز شش :سين هفت
 شـروع  سـين  حـرف  بـا  آنهـا  نـام  كـه  سفره اين در چيز هفت يا سفره خود ي اضافه
  .سمنو و سير سبزه، سركه، سماق، سنجد، سيب، قبيل از شود؛ مي

  .است بوده معروف باستان دوران در كرده ذكر شكسپير كه انسان ي دوره هفت
 وضعيت در زندگي، در تغييري سال هفت هر نوشت براون سرتامس هفدهم قرن در
  .دهد مي رخ دو هر در حتي گاه و ذهن يا بدن
 هفـت  در دختـر  اسـت؛  مربـوط  مونـث  حيات بويژه و انساني حيات با هفت چين در

7 در و دهـد  مـي  دسـت  از سـالگي  هفـت  در و آورد درمي شيري دندان ماهگي × 2 
7 در و رسد مي بلوغ سالگي به سن ×  از سـخن   ايـن . آيد مي پيش سگيئيا سالگي 7

7 هر قاعدگي كه كرد اضافه توان مي و بوده درست كامالً پزشكي نظر ×  يكبار روز 4
7 جمـع  بـا  را بارداري همچنين و افتد مي اتفاق ×  قاعـدگي  آخـرين  آغـاز  از روز 40
 هفـتم  مـاه  در اگـر  نـوزاد  كـه  شد مي گفته مدرن، پزشكي ظهور از پيش. شمارند مي

  .هشتم ماه در نه اما ماند مي زنده شود زاييده بارداري
 بخـش  هفـت  ي خانـه « آ گوده سومري پادشاه معبد و بود طبقه هفت بابل زيگورات

  .شد مي ناميده »جهان
  .داشتند اعتقاد اليه هفت آسمان به پوستي سرخ آمريكاي در
  .است مقدس رو اين از و الهي استراحت روز هفتم روز يهوديت در

 روز هفـت  نـوح . اسـت  مـرتبط  بابلي معابد ي طبقه هفت با سليمان معبد ي پله هفت
 در. شـود  مـي  تقسـيم  نهر هفت به فرات. كند مي صبر كشتي از كبوتر فرستادن براي
 بـار  هفـت  نيـز  و اردن رود در غسـل  بار هفت،  گانه هفت قرباني بر عالوه عتيق عهد

  .است شده ذكر مرگ از شده زنده شخص ي عطسه
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 و الغـر  گـاو  هفـت  و فربه گاو هفت ي درباره فرعون روياي در خوبي به هفت دوگانگي
  .شود مي ديده رحيل براي ديگر سال هفت و ليه گرفتن براي يعقوب خدمت سال هفت
 بـه  ييهـا  نامـه  و گشـوده  مهر هفت دارد؛ شاخ هفت پيروز ي بره يوحنا ي مكاشفه در

 داوري روز تـا  آيـد  درمي صدا به شيپور هفت سرانجام شود؛ مي فرستاده كليسا هفت
  .شود آغاز

 آيـه  سـه  كـه  باشد مي آيه هفت شامل ساختاري داراي فاتحه قرآن ي سوره نخستين
 لفـظ . دارد اشـاره  انسـان  نيازهـاي  وهـا   خواسـت  بـه  آيه چهار و خداست به خطاب

  .است شده ساخته كلمه هفت از شهادتين
 ملي ي حماسه. است درآورده نظم به را نفس ي دره هفت از روح پرندگان سفر عطار
 را اسفنديار از ديگري گانه هفت و رستم خوان هفت داستان فردوسي ي شاهنامه ايراني
 تركسـتان  در سـال  هفـت  بايد گيو و داشت پسر هفت شاه گرشاسپ. كند مي روايت

  .بود مي سرگردان
  .دارد وجود فارسي خوشنويسي سبك هفت
 بايـد  كعبه دور طواف. آفريد طبقه هفت در را زمين و آسمان خدا كه آمده قرآن در

 حجـذ  پايـان  در و است بار هفت مروه و صفا بين سعي همچنين شود، انجام بار هفت
  .گيرد مي صورت سنگ هفت با بار هر و بار سه شيطان رمي منا در
 هفـت  بـه  شـايد  كـه  شود مي ذكر مثاني هفت حجر، ي سوره هفت و هشتاد ي آيه در
 تركيـب ،  مقطعـه  حروف ميان در. دارد اشاره شده نازل بار دو كه فاتحه سوره ي آيه
 تفسـير  محمـد  حبيبـي  عنـوان  بـه  بعـداً  را تركيـب  ايـن  و اسـت  آمده بار هفت حم

  .است آمده بار هفت قرآن در نيز سالم ي كلمه.اند كرده
 سـاختن  يـا  جـادو  در بعـداً  نيامـده  فاتحـه  ي سـوره  در كـه  عربي الفباي حرف هفت
  .رفت بكار وفقي هاي مربع
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در معـروف  چاكراهاي در لطايف اين گويد؛ مي سخن هفتگانه لطايف از متاخر فتصو 
 بـه  تواننـد  مـي  لطايف در حركت طريق از و دارد هايي معادل هندي عرفاني نظامهاي
  .برسند معرفت از تري عالي سطوح
  .دارد درجه هفت اسالم در عرفاني مراتب سلسله
 هفـت . است نظامي پيكر هفت ي حماسه ادبيات در هفت عدد از استفاده عالي ي نمونه
 يـا  فلـك  هفـت  نام به ييها رساله. ستها مجموعه اين از ديگري ي نمونه سندباد سفر
  .دارند وجود نيز اقليم هفت
 فرقـه  ايـن  ديگـر  نـام  و رسـد  مـي  اوج به اسماعيليه ي فرقه تعاليم در هفت نقش اما

  .است امامي هفت ي شيعه
 اصـولي  »فيكون كن« االهي ي اقهخلّ ي كلمه هفت به كردن نگاه با اسماعيلي فيلسوفان

  .ديدند مي جوشد، مي آنها از ازلي ي چشمه هفت كه را
  حكمت ستونهاي =هفت 
 شـده  تقسـيم  هفـت  از ييها بخش به ديگر ي سياره يا سياره اين در فردي هر زندگي
 را جديـدي  ي دوره و رسـانيم  مي پـايـان بـه را اي دوره سال هفت هر در يعني. است
. دارد وجـود  هفـت  از ضـرائبي  هم باز ساله هفت يها دوره اين درون و كنيم مي آغاز
 مقـدس  عـدد  يـا  و جـادويي  عـدد نـام به بسيار سالهاي كه است عددي هفت عدد

 نهفتـه  راز و بوده موجودات و اشياء روحي مبحث نشانگر عدد اين. است شده معرفي
 آور پيـام  واقعـي  معنـاي  به. دريافت آن هندسي شكل در تـوان مي را آن خاصيت در
 عـدد  آنـرا  و بـوده  بشر براي اي ديرينه ي سابقه داراي عدد اين. است لتحو و يتجلّ
بـار  هفت معناي به آن دريافت و زندگي در» 7«عدد  حضور. ناميدند مي نيز سمقد 
خـاطر  همـين  به. است درون ناب آگاهي يتجلّ و است زندگي مهم تغييرات و لتحو 
  .ناميد رشد عدد نيز آنرا توان مي
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آنها هميشه به دنبال اطالعات پنهـان  . ها جستجوگر هستند »هفت« :عاقل و خردمند
 .پذيرنـد  و مخفي بوده و به سختي اطالعات به دست آمده را با ارزش حقيقي آن مـي 

با اينكه در مورد همه چيز در . هاي آنها ندارد گيري احساسات هيچ ارتباطي با تصميم
كنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و هيچگـاه كـاري را    زندگي سوال مي

تـوان   مي  آنها اين است كه به آرامي كنند و شعار ابتدا به ساكن با سرعت شروع نمي
خواهنـد   هاي آينده هستند؛ طالبان علم كه به هر چه مـي  آنها فيلسوف. مسابقه را برد

كنند  مرموز هستند و در دنياي خودشان زندگي مي.  جوابي ندارند رسند و سوال بي مي
  .!و بايد ياد بگيرند در اين دنيا چه چيزي قابل قبول است و چه چيزي نه

  هشت عدد
 تفاضـل  مثال بطور. است بوده عالقه مورد رياضي داليل به باستان دوران از عدد اين

 معمـاري،  طراحـي  در. اسـت  هشـت  از مضـربي  يـك  از بزرگتر فرد اعداد مربعهاي
 سـاخت  در نكته اين و است ضلعي هشت دايره به مربع از انتقال براي شكل نخستين
  . دارد فراواني اهميت گنبدها

 گذر با گزيده ميترايي عرفان در دانستند، مي خدايان عدد را عدد اين باستان بابل در
  .بازگردد نوراني و روحاني وطن به مرگ از پس تواند مي) ماهيت تبدل كوه( اين از

 هفـت  كه دارند عقيده مسلمانان يافته، ادامه اعصار تمام در بهشت با هشت ي رابطه
 اين. است گرفته پيشي غضبش از خدا رحمت زيرا دارد؛ وجود بهشت هشت و دوزخ
 باغهـا  تقسيم. ديد بهشت هشت عنوان با اثري با فارسي ادبيات در توان مي را مفهوم

 مرقدي گرداگرد باغها كه هنگامي بخصوص مسلمان هند و ايران در بخش هشت به
 را »انـد  جـاري  آن زيـر  در رودها كه هايي باغ« قرآن زيرا است؛ محتمل بسيار باشند
 در. باشـد  بهشـتي  سـعادت  ي دهنـده  نشان تواند مي بخشي هشت تقسيم و داده وعده

 بعـدي  تقليدهاي در كه شده تقسيم باب هشت به سعدي گلستان نيز فارسي ادبيات
 حامـل  ي فرشـته  هشـت   اسالمي اساطير. است شده حفظ ترتيب همينبه  كتاب اين

  . كشد مي تصوير به را االهي عرش
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 يهوديان همين براي. دانست نيز باالتر سطحي در ديگر آغازي توان مي را هشت عدد
 بـراي  آن از مسـيحي  مفسـران . دهنـد  مـي  انجام هشتم روز در را ختنه و تطهير روز

 عنوان به هشت: گويد مي گرنوت آلماني متكلم. كردند استفاده حيات دتجد ي انديشه
 دانتـه . كنـد  مـي  نقش را ابدي سعادت آرامش ما روح و جسم در كامل مكعب اولين
  . دهد مي قرار هشتم آسمان در را پيروز كليساي الهي كمدي در
 صـوفي  بـراي  اصـلي  قوانين و داده نشان كيهاني تعادل به را هشتگانه شريف راه بودا

  .است آمده جنيد طريقت به معروف ي جمله هشت در سالك
 در همـواره  افـراد  اين گذارد مي تأثير ماه هر» 26،  17،  8«روزهاي  متولدين بر عدد اين
 بـه  قلباً كه است دليل همين به شايـد و برند مي سر به تـفاهم سوء در خود زندگي طول
 طبيعـت  يهـا  هسـتي  بهتـرين  خــواص  از» 8«عـدد  . كننـد  مي تنهايي احساس شدت

 جملـه  از اسـت  زنـدگي  در تكامـل  اسـاس  بـر  هشـت  عدد تعريف. باشد مي برخوردار
  .نامند مي بيروني تكامل عدد آنرا خاطر همين به. اقتصاد و ازدواج شغل، خانواده،

اي سـراغ مشـكل    اساسي و حرفـه . ال مشكالت هستندها حلّ » هشت« :گنده آدم كله
و  و طرحهـا  م هسـتند قضاوتي درست دارند و بسيار مصم. كنند آن را حل ميرفته و 
مسووليت افـراد را  . هاي بزرگي دارند و دوست دارند زندگي خوبي داشته باشند نقشه

اي اين امكان  با شرايط ويژه. بينند گيرند و مردم را با هدف خاص خود مي برعهده مي
  .نها را رئيس ببينندآورند كه ديگران هميشه آ به وجود مي را

	نه عدد

 تواننـد  مـي  لـزوم  وقت در ها نه. آنهاست درايت و عقل ها نه زندگي در موفقيت رمز
، مـديران  بگيرند، بهره خوب خود استعداد از اگر. كنند راهنمايي و هدايت را ديگران
 مثبـت  افكـار  داراي و پرجاذبـه ،  قـوي  اغلـب  اينـان ،  شـوند  مي خوبي رهبران و رؤسا

 عـدم  احساس يك ولي هستند، زندگي در بزرگي اهداف دنبال به اغلب آنان،  هستند
  .دارند خود درون در ديگران، گفتار از پذيري آسيب و خود به اطمينان

www.takbook.com



 

 

206

 از خـوبي  به ها نه اما داريم، را ديگران رهبري استعداد بيش و كم ما ي همه كه آن با
 تواننـد  مي خوبي به بوده جاذبه نيروي داراي افراد اين. هستند برخوردار استعداد اين
 كـار  بـه  مثبـت  جهـت  در را نيـرو  اين اگر حال.  نمايند جلب خود به را ديگران نظر

 منفـي  رهبـري  گيرنـد،  كار به منفي جهت در اگر و شد خواهند مثبت رهبري گيرند،
  .شد خواهند

 و قلـب  بـه  افـراد  اين اگر دارد، وجود ها نه وجود ذات در خوبي ي بالقوه استعدادهاي
 خـوبي  دانـش  و خرد به شوند، هماهنگ درون الهامات با و كنند رجوع احساساتشان

  .يابند مي دست
 الزم لـذا  ماسـت،  رفتـار  و اعمـال  از متأثر بيشتر كودكان، مانند ما، ناخودآگاه ضمير
 از و بطلبـيم  يـاري  به را همان ناخودآگاه ضمير درست، رفتار و اعمال طريق از است
  .كنيم باز دروني استعدادهاي تظاهر براي را راه طريق اين
 وقتي. بگذارند كنار را ترديدها بايستي. كنند يكي را اعمالشان و گفتار بايست مي ها نه

  .شود متحد هدف آن راستاي در وجودشان تمام بايستي گيرند، مي نظر در را هدفي
 تـا  اسـتادي  و معلمـي  از. شـوند  موفق توانند مي كاري هر در مثبت، ي وجهه در ها نه

  .... و پستچي -منشي تا گرفته آزاد مشاغل از مديريت، و رياست
 و اخالقـي  مسـئوليت  سرحد بين ها نه از بسياري. هستند متغير اعتقادي امور در ها نه
 ظـاهر  تقـوا  و اخالق اوج در بعضي. هستند در نوسان اخالقي، قوانين كلي انكار يا تقوا
  .بود خواهند دو اين به اعتنا بي ديگر بعضي و شوند، مي
 خـود  مثبـت  ي اراده و همت از ضمن در و برسند دركي و فكري بلوغ به هرگاه ها نه

 الزم افـراد  ايـن  البتـه . بود خواهند افراد براي خوبي راهنمايان و معلمان بگيرند، بهره
 بـين  تفـاوت  بايسـتي  همچنـين . شوند قائل تفاوت منفي اراده و مثبت اراده بين است
  .نمايند درك را الهي اراده بلكه و روحاني اراده و شخصي اراده
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 حتـي . گردنـد  اعتقـاد  بـي  و اعتماد بي خود به است ممكن زندگي، منفي وجوه در ها نه
 بـه  شـدن  آلوده يا،  مخدر مواد،  الكل مصرف طريق از و نااميدي روي از است ممكن
 ماننـد  مختلـف  هاي بيماري به يا و نمايند تخريب را خود جسم و روح گناهان، برخي

ـ  ديگران گفتار به نسبت ها نه از بعضي.  شوند گرفتار آرتروزها، و پشت دردهاي  دمقلّ
  .شوند مي توجه بي خود هاي ايده و افكار به مواقع چنين در. هستند متعصب بلكه و
 در امـا  كننـد،  مـي  جلـوه  آرام ظاهر در. نيست يكي شان باطن با ظاهرشان اغلب ها نه

 هـاي  نـه  در ايـن  البته. كنند مي جستجو را شده گم چيزي گويي. هستند منقلب باطن
  .شود مي ديده كمتر موفق و انديش مثبت

 مهربـان  و صـادق ،  هوشـمند ،  درستكار،  صبور و آرام هايي انسان مثبت، وجوه در ها نه
 مـردم  ي همـه  بلكـه  و دوستان و خويشان براي خوبي راهنماي و مشاور آنان. هستند
 رفتـار  و اعمـال  و گفتـار  طريق از و دارند تأثيرگذاري استعداد افراد اين. بود خواهند
  .كنند مي جلب خود سوي به را هاراد خود،
 و رشـد  لحـاظ  از دگرگـوني  نـوعي  آمـدن  بوجود و جديد يها آگاهي ترين عميق داراي
 هـيچ  كـه  اسـت  خاصي ارتعاشات داراي كه است قدرتمند عددي نه عدد .است دانايي
 و بـودن  مصـمم  و اراده گويـاي  نـه  عـدد  .نيسـتند  نه عدد توانايي داراي اعداد از كدام

 اگر. است مطلق آرامش و سكوت معناي به همچنين و است كامل نفس عزت همچنين
 نيـز  را خود كه آن شرط به نمايند توجه ترتيب و نظم به» 9«عدد  خواص داراي افراد
  .بگذارند تأثير اشياء تمام بر خود انگيز اعجاب نيروي با توانست خواهند كنند كنترل
 بخشـنده  و ديگـران  دلسـوز  بسيار. هستند هنرمند ذاتاًها  »نه« :بازيگر و كننده اجرا
 جـذابيت  با .ميكنند خرج ديگران به كمك براي نيز را خود جيب پول آخرين و بوده
 بـه  اي غريبه فرد آنها براي كس و هيچ ندارند مشكلي يابي دوست در اصالً شان ذاتي

 و دهنـد  مـي  بـروز  خود از متفاوتي يها شخصيت مختلف در حاالت. آيد نمي حساب
 آنها. رسد مي نظر به دشوار كمي افراد اين شناخت هستند اطرافشان كه افرادي براي
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. دهند مي نشان متفاوتي رفتارهاي مختلف يها موقعيت در كه هستند بازيگراني شبيه
 آن بـه  نسـبت  و بيمناك خود ي آينده از وقتها خيلي اما هستند شانس خوش افرادي
 توانـد  مـي  كه دوجانبه عشق و دوستي يك به بايد موفقيت براي آنها. هستند هراسان

  .يابند دست باشد زندگي در مكملشان

  صفر ي اما درباره
 رياضـيدانان،  و مختـرعين  امـا  رسـد؛  نمـي  مهمـي  چندان عدد نظر به »صفر« امروزه
 دنيـاي  توانسـت  صـفر  عـدد . ببرنـد  پـي  آن اهميت به تا كشيد طول سالها  ميليون

 صفر،. است آن پشت مفهوم صفر، عدد انقالبي حقيقتاً وجه. كند دگرگون را رياضيات
 بـه  اعـداد  ضـرب  در آن از توان مي اما است، اعداد فقدان ي دهنده نمايش تنهايي به

  . كرد استفاده نمايي صورت
 متفـاوتي  مفهـوم  شود، گذاشته عدد يك قسمت كدام در كه اين به بسته صفر، اساساً
 به نسبت و شود مي گفته مكاني شمارش دستگاه شمارش، سيستم اين به. كند مي پيدا
 مـا  اختيار در تري پيچيده بسيار شمارش امكان رومي، ارقام همچون ثابت سيستم يك
 فقـدان  همچـون  غيرممكن مفهومي از توانيم مي تنها نه ما صفر، لطف به. دهد مي قرار
  . دهيم افزايش نهايت بي تا را اعداد قادريم بلكه بگوييم، سخن اعداد
 نشان كه نيمك مي قول نقل را »هالستد جورج« برجسته، رياضيدان از سخني اينجا، در
 ارزش مـدرن،  ي جامعه اعضاي تمام براي كه رياضيدانان، براي فقط نه صفر دهد مي
 اختـراع  هـيچ . نيسـت  آميز مبالغه هرگز صفر، عالمت ايجاد اهميت«. دارد سزايي به

 و آگـاهي  مسـير  در حركـت  بـراي  صـفر،  ي اندازه به كه ندارد وجود ديگري رياضي
  .»باشد نيروبخش قدرت،

  تماميت و كمال عدد: ده عدد
 بـراي  كـه  اسـت  دسـت  انگشـتان  عـدد  آن زيرا داشتند؛ مي بزرگ را عدد اين قديم از

  . است بوده ده مبناي بر باستان دوران در شمارش نظامهاي بيشتر. بريم مي بكار شمردن
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 مـانع  و جامع »مادر« را آن زيرا داشت؛ فراواني اهميت ده عدد فيثاغورثيان ميان در
 يگانـه  وجـود  با نخست طبيعي عدد چهار جمع حاصل عنوان به عدد اين. دانستند مي

. اسـت  بـوده  همـراه  ماده چهارگانه وجود و روح گانه سه فعاليت تجلي، دوگانگي ازلي،
 مثلـث  يـك  با را آن شد مي هندسه در و گرفت مي بر در را چيز همه ده ترتيب بدين

  .داد نشان االضالع متساوي
 ارسـطو  اينرو از. دهد مي نشان را وحدت به كثرت بازگشت باالتر سطحي در ده عدد
 ماننـد : يابد مي بازتاب سنتها از بسياري در حس همين و گفت سخن عشر مقوالت از
 بوديسـم  در. شد داده موسي به كه فرماني ده يا هند قديمي وداي ريگ در كتاب ده
اسالمي  عرفان تاريخ در صوفيان ي نامه نظام ترين قديمي. شود مي ديده فرمان ده نيز

  . است شده تشكيل فقره ده از كرد، تنظيم يازدهم قرن آغاز در ابوالخير ابوسعيد كه 
 خـوانيم،  مي زوهر در كه همانطور بودند، آگاه ده محوري نقش از همواره نيز يهوديان
 بار ده »گفت خدا و« عبارت پيدايش سفر آغاز در زيرا شد؛ آفريده كلمه ده با جهان
 كيهـاني  ساختار كل توان مي. دارد وجود نسل ده نوح و آدم بين عالوه به. است آمده

 تجلـي  ده همـان  آورد، دسـت  به سفيرا ده ميان ي رابطه از را دروني االهي فعاليت و
  . است وجود عرفان در كه نمادين
 واژه اول حـرف  يـا  مسـيح،  صـليب  ي دهنـده  نشان را ده  رومي عدد مسيحي مفسران
 در عيسـي  نام كه يوتا حرف عددي ارزش عالوه به. دانستند مي يوناني خط در مسيح
  . است ده با برابر است، يوناني زبان
 اصـحاب  از گروهـي  كه صورتيه ب است، داشته اهميت نيز اسالمي تسنّ در ده عدد

 از پيـروي  بـا  مهـم  عرفـاني  اوليـاي . ناميدند مي مبشره عشره را) ص( محمد حضرت
  . داشتند وفادار بسيار شاگرد ده پيامبر الگوي
 در) ع( علـي  بن حسين پيامبر ي نوه. لندئقا ده براي ديگري معناي شيعيان از گروهي
  .رسيد قتل به) 680 اكتبر ده(  61 سال محرم ده در كربال
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5 بـه  توجه با را ده روانشناسان كه كنيم اشاره پايان در ×  در  كـه  كردنـد  تعبيـر  2
 به شود، مي ظاهر پنج در كه را اروس دو عدد زيرا است؛ ازدواج نماد عدد اين نتيجه
  .كند مي تبديل تر آگاهانه رفتاري

  :ختومات در چهل عدد مثل از اعداد ديگر برخي اهميت و قداست
 بيشـتري برخـوردار اسـت چـه از نظـر      اهميت و از قداست 40 عدد اعداد در ميان
   .باشد ترديدناپذير مي چه از نظر تشريع و تكوين

 علقه به تبديل سپس ماند، مي رحم در روز چهل كه است نطفه از انسان آفرينش -1
   .ماند مي علقه حالت به روز چهل،  شود مي
  .رسد مي كمال به سالگي چهل در انسان عقل -2
  .شد مبعوث پيامبري به سالگي در چهل السالم عليه موسي حضرت -3
  .شد مبعوث سالگي در چهل كائنات اشرف -4
  .شدند مبعوث سالگي چهل در نيز پيامبران ساير -5
  .ابدي مي افزايش آدمي عقل سالگي چهل از پس -6
  .شود نمي پذيرفته عذريها  ساله چهل از -7
  .شود مي بدخلقي موجب روز 40 تا گوشت نخوردن و حيواني ترك -8

 همين از »تكه چهل لباس« مثل ييها اصطالح يا و »طوطي چهل« ي درباره ييها افسانه
 معنـاي  در واقع بـه  »پا هـزار« همچنين حيواني خزنده به نام. اند گرفته سرچشمه جا

 پاهـاي  بـا  جـانوري  يعنـي  :پـا  هـزار  داشته باشد؛ پا 1000 درست كه نيست جانوري
 كـه ،  شود مي كاغذ من 70 مثنوي،  شويم عددنويسي ي مقوله وارد بخواهيم اگر .بسيار
 زمـاني  به مربوط كه است آمده حساب به مرزشمار 70  عدد خود نيز جمله اين در

 .است خاص
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  اعداد تفسيرهاي ديگر براي علم
 دانشـي  و تجربه اساس بر فرد هر كه. دارد وجود متنوعي هاي روش اعداد تفسير در
 كنتـرل  يـا  شـهود  بـه  نيـاز  اعـداد  تفسـير . كند مي تفسير را اعداد است، آموخته كه

  .اعداد ي وسيله به اعداد تفسير يعني عددشناسي .دارد ذهن نيروهاي
 در تلقـين  و ذهنيـت  كـه  داشـت  توجـه  بايـد . اسـت  حروف علم ي پايه عددشناسي
 بـاور  هـم  اي عـده  البتـه . است اعداد كردن معنادار براي ترفند يك خود عددشناسي

  !!است شما با قضاوت. باشد خرافات يك شايد و تفريح يك عددشناسي كه دارند

  )اعداد ارتعاش( اعداد تأثير
 جاذبـه  نيروي افزايش تنها اين و ندارد وجود دنيا در شانس نام به چيزي حقيقت در

 و اعـداد  ارتعاش كلمات، ارتعاش. شود مي ما ارتعاشات در هماهنگي موجب كه است
 يـا  گذشـته  تفسير براي مسيحي الهيات در حروف، علم و اعداد علم .حروف ارتعاش
 مقتـدر  بسـيار  را اعـداد  شـاگردانش  و فيثـاغورث . رود مـي  كـار  به آينده گويي پيش
 به را جهان واقعي ماهيت كلمات، و حروف اعداد، كه بودند باور اين بر و دانستند مي

  .كشند مي تصوير

  ديگر عددشناسي هاي روش
  .دارد گوناگوني هاي روش عددشناسي در تجزيه :تجزيه اول
3 با است برابر 27: مثالً × 3 ×  در ضـرب   نـه  و نـه؛  شود مي سه در ضرب سه 3
  9=  7 و 2 از شده تشكيل 27 نهايتدر  و هفت و بيست شود مي سه

 را آن اعـداد  تمـامي  عدد يك تفسير و ريشه به رسيدن براي در عددشناسي: اجماع
  9 = 1+3+5.  شود مي 531 اجماع. شود مي رقمي يك حاصل تا. كنند مي جمع هم با

30اجماع  = 7 + 8 + 9 + 6 ⟸ 3 اجماع ي ادامه و 7896 = 3 + 0 ⟸ 30   
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 رقمـي  يك عددهاي به كه هستند 11 و 22 اعداد تنها خاص موارد از برخي در البته
  .شود مي اعمال ترتيبي جفر در عمل اين. شوند نمي تبديل

  تقدير عدد همان يا شما شخصي عدد ي محاسبه ي نحوه
 جمع چند با توانيد مي خودتان و ندارد نياز خاصي تبحر داشتن به عدد اين ي محاسبه
 عـدد  يعنـي . آوريـد  دسـت  به را عدد چند بايد ابتدا در. ببريد پي تقديرتان به ساده

 پـي  تقـديرتان  عـدد  بـه  بتوانيد طريق اين از تا خورشيدي، عالمت عدد و سرنوشت
 روز عـدد  و تولـد  ماه عدد تولد، سال عدد بايد سرنوشت عدد ي محاسبه براي. ببريد
. برسـيد  22 يـا  11 عـدد  يـا  9 تا 1 اعداد از يكي به تا كنيد جمع هم با را خود تولد
 دنيـا  بـه  1359 سـال  اسفند ماه و يكم سي در كه شخصي سرنوشت عدد مثال براي
  :شود مي محاسبه طور اين باشد، آمده

= 1359 = 9 + 5 + 3 + 1 = 18 = 8 + 1 =   تولد سال عدد 9
  تولد ماه عدد= 12=  2+1= 3
  تولد روز عدد= 31= 1+3= 4
  .است )7(شما  سرنوشت عدد بنابراين .سرنوشت عدد =4+3+9=16=6+1=7
 حقيقـت  در كه باشيد داشته را خودتان خورشيدي عالمت عدد بايد بعد ي مرحله در
 عالمـت  عدد ايد آمده دنيا به ماه فروردين در اگر مثالً. است سال هاي ماه ترتيب به

  …و  3 خرداد ،2 ارديبهشت است، 1 شما خورشيدي
 بـا  را خـود  سرنوشـت  عدد است كافي. كنيد محاسبه را تقديرتان عدد توانيد مي حاال
  .برسيد 22 يا 11 يا 9 تا 1 اعداد از يكي به تا كنيد جمع خورشيدي عالمت عدد
 عـدد  باشـد  9 او خورشـيدي  عالمت عدد و 7 كسي سرنوشت عدد اگر مثال طور به

  :است» 7«او  تقدير
  عددتقدير= 9+7=16=6+1=7
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	بدست آوردن سال تولد

  :بصورت زير عمل كنيد توانيد براي تبديل سال شمسي به ميالدي مي
 سال تولد به ميالدي=  621+ دي ماه  10فروردين تا  1 *

  سال تولد به ميالدي=  622+ اسفند  30دي ماه تا  10 *
 :مثال

1360 باشـد  مـي  1360فردي كه متولـد خـرداد    * + 621 = سـال تولـد    1981
 1981: ميالدي او 

سال تولد مـيالدي   1355+  622=  1977باشد  مي 1355فردي كه متولد بهمن * 
 1977: او 

 :عدد ماه

  عدد ماه تولد؛ ماه تولد
 9سپتامبر  5مه  1ژانويه 

 10اكتبر  6ژوئن  2فوريه 

 11نوامبر  7ژوالي  3مارس 

  12دسامبر  8آگوست  4آوريل 
ابتدا سال تولد خود را با توجه به توضـيحات گفتـه شـده بدسـت      :توضيحات تكميلي

  :هاي زير خوب دقت نمائيد ، به مثال ان را محاسبه كنيد، سپس روز و ماه تولدت آوريد
  :1مثال 

  :باشد مي 1354تير  10فردي كه متولد 
 دي متولد شده 10فروردين تا  1كنيم چون بين  جمع مي 621سال تولد شمسي او را با  *
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 1354+  621=  1975: سال تولد* 

 7و ماه  1جوالي يعني روز  1: تير برابر است با 10طبق جدول باال : روز و ماه تولد* 

 .كنيم سپس براي بدست آوردن عدد سرنوشت تمام اعداد بدست آمده را باهم جمع مي* 

عدد  1 + 9 + 7 + 5 + 7 + 1 = 30 = 3 + 0 = 3      1روز +  7ماه +  1975سال 
  3 :سرنوشت

  :عدد سرنوشت
  :2مثال 

  .باشد مي 1362بهمن  15فردي كه متولد 
 .اسفند متولد شده 31دي تا  10كنيم چون بين  جمع مي 622او را با  سال تولد شمسي *

 1362+  622=  1984: سال تولد* 

 2و ماه  4فوريه يعني روز  4: بهمن برابر است با 15طبق جدول باال : روز و ماه تولد* 

 :كنيم سپس براي بدست آوردن عدد سرنوشت تمام اعداد بدست آمده را باهم جمع مي* 

   4روز +  2ماه +  1984سال 
1  =  0 + 1 = 10 = 8 +  2 = 28 = 4 + 2 + 4 + 8 + 9 + 1  

   1 :عدد سرنوشت

كته
ن

  

  

، ماه و روز  آنقدر اعداد سال. خواهد اين محاسبات كمي دقت و حوصله مي
، يعني اگر  برسيد 12و  11يا  9تا  1هم جمع كنيد تا به اعداد  تولدتان را با

يا  2ها را با هم جمع نكنيد كه به  شد ديگر آن 12يا  11عدد موردنظر شما 
  .برسيد 3
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  شناسي اعداد روان
تولـد، شـما را از آن چيـزي كـه      ي اند كه شماره اين عقيده شناسان شخصيتي بر روان
اش بـراي   كند، بلكه مانند رنگي است كه نوع آن و زيبـايي  خواهيد باشيد دور نمي مي

  :به مثال زير توجه كنيد. استافراد مختلف متفاوت 
  :پس ين ماه سال استهفتم ؛مهرماه  .هستيد 1355مهر  8كنيم كه شما متولد  فرض مي

2111107311370135578   
به كمك راهنمايي كه توانيد  است و اكنون مي» 2«به دست آمده عدد  تولد ي شماره

ره اسـت بـا خـود    اين شـما تفسير كه مربوط به  آنچه رادر قسمت پايين آمده است 
  .مطابقت دهيد

  :تقدير اعداد تفسير به رسيم مي سپس
  .ايد خودساخته شما كه گويد مي »1« عدد
  .هستيد فرمان به گوش و مطيع يعني »2« عدد
  .شماست بودن گرا برون ي دهنده نشان »3« عدد
  بودن شماست ي منضبط دهنده نشان »4« عدد
  .دهد مي خبر شما آزادمنشي از »5« عدد
  .هستيد كننده هماهنگ و گر سازمان فردي كه گويد مي »6« عدد
  .درونگرايي حكايت دارد از »7« عدد
  .دارد حكايت بودن پرقدرت و محكم از »8« عدد
  .ايد خودگذشته از و ايثارگر فردي يعني »9« عدد
  روشنفكري معني به »11« عدد
 .است خويشتنداري معني به »22« عدد
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  آموزش علم جفر

ــرخ و  ــاي چ ــر، در تمن ــه و مه ــد م ــد     توان ــاي توان ــده، در تمن ــان و دل و دي  ج

ــب و روز  ــوي، شـ ــان علـ ــد     ارواح مقدسـ ــوداي توانـ ــوح سـ ــدخوانان لـ  ابجـ

)حضرت ابوسعيد ابوالخير(  

  علوم غريبه
  .، ريميا ، سيميا ، ليميا، هيميا كيميا: شود علوم غريبه به پنج قسمت تقسيم مي

رسـد   جمادات و معدنيات و فلزات و خواص آنها بهم مي از شناخت گياهان و :كيميا
كه خداي تعالي چنان قرار داده كه اگر قطره بر فلزي چكد آنرا به فلز ديگـر تبـديل   

بـرگ آن  . گياهي است كه در ريگستان پيدا ميشود) اكي(ميكند به تحقيق رسيده كه 
يا شاخش به شكل برگ اك است ولي فرقش آن است كه اك شاخها دارد اگر برگ 

را بشكنند شيري بيرون آيد ولي اكي يك شاخست به قدر دو وجب از زمين بلنـدتر  
در شكستن شيره بيرون نيايد بايد از بـيخ   به همان متصل است مثل برگهاي اك و و

كنده خشك كند صفوف باريك ساخته حفظ كند وقت لزوم يك طوله قلع گداخته را 
  .د به حكم خداوند نقره گرددبه قدر يك ماشه از آن صفوف بر آن ريز

شود  و آن علم طلسمات است كه از كنوز اسرار به قلم آيد و با آن دانسته مي :ليميا
سافله تا از آنجا حاصلي غريـب بدسـت    ي كيفيات تمزيج قواي فاعله عاليه به منفعله

 و توان به كتـب طلسـم اسـكندر    اين قبيل مي در اين باب كتاب زياد است از بيايد و
   .اشاره نمود...  آفاق و سليماني و نقش
آن علم تسخيرات باشد كه از معرفـت بـه احـوال سـيارات سـبعه از حيـث        :هيميا

 موضـوع آن دعـوات و   اند در قوابل سفلي اثـر دارنـد و   تصرف آنها كه فواعل علوي
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عزائم جنيان و معرفت اقداح و منـازل و   بخورات آنها و تسخير روحانيات و خواتيم و
  .احراز است و افسونها
جز احداث مثاالت خياليـه   له فعاليت دارد واساس آن خياالت باشد كه مخي :سيميا

در اسالم حـرام   حاصلي نياورد و وجود خارجي ندارد بلكه كليات وجود ذهني است و
 .جايگاهي ندارد است و

اين علم شعبده است كه قواي جوهر ارضيه را با مـزج بـه يكـديگر حاصـل و      :ريميا
كتاب بحرالعيون مشتهر به ابن حالج مشتمل بـر علـم سـيميا و     اشكال تازه ميدهد و

باشـد و كتـاب    و سرالمكتوم شامل هيميا مـي  المشكالت حاوي ليميا حل ريميا است و
  .اي از اين پنج علم را دارد اسرار قاسمي نيز خالصه

 )اول ي مرحله( آموزش كامل علم جفر

بسـياري اسـت و طـرق بيشـماري و هـر كـدام از        هر چند اين علم شريف را قواعد
انـد و جمـع    صاحبان اين فن بطوري خاص طي طريق فرمـوده و راهـي بـه آن يافتـه    
هاي زيـادي از   بسياري هم به دروغ مدعي داشتن اين علم بوده و هستند و اوراق پاره

 تـر ضـرر آن   كه كم اند خود بساختگي انتشار داده و موجبات سرگرداني بسياري شده
گيـر آنهـا    باب مسئوليت عظيمي گردن اين بيهوده وقت گذرانيدن بوده و هست و از

است لكن اصل اين علم بر مبناي صحيحي است كه بسياري از بزرگان به آن دسـت  
  .عوام گردد ي يافته و از جهت اينكه مبادا موجب اختالل نظام و ملعبه

 چيزهـاي  و باشـد  وسـيع  كـه  اسـت  اي  بزغالـه  پوست معني به واقع در جفر :جفر علم
 غـار  در جبرائيـل  ملك را جفر اوراق روايات برخي اساس بر. دهد جا خود در را زيادي
 آن در آخـر  بـه  تـا  خلقت اول از عالم علم تمامي باورها، به بنا كه آورد محمد نزد حرا

 شـده  خوانـده  نـام  اين به بود، شده نوشته بزغاله پوست روي بر چون و است مستودع
) ع( علـي  حضـرت  بـه ) ص(  محمـد  حضـرت  از مسلمانان عقايد طبق اوراق اين. است
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 خواهـد  مي كس هر. است) عج( مهدي حضرت نزد در حاضر حال در كتاب اين رسيد؛
 وگرنـه  باشـد،  معرفـت  و درك صاحب بايد برسد) علمه جفر اسمه جعفر( جفر علم به
 بـه  رسـيدن  و خـدا  عبـادت  بـا  فقـط . بيايد بدست راحتي به كه نيست چيزي علم اين

 توانـد  مـي بـه آن شـخص نظـر كنـد     ) عـج (و اينكه آقا امام زمان  كمال باالي درجات
  .شود آن درك صاحب
 علـوم  از و نبوده توضيح قابل تجربي علوم نظر از علم اين كه باورند اين بر هم برخي
 بـه  خرافـه  نـوعي  جفر حصولي، علم ديدگاه از جهت همين به. شود مي شمرده غريبه
 جهـت  كـافي  قـدرت  تجربـي  علوم جفر، علم به باورمندان ديدگاه از. آيد مي حساب
 معلومي از حاكي مقوله اين روي بر علم اسم اساساً و نداشته را علوم از بسياري اثبات
  .مانده پرده در كه است
 اهـل  روايـات  بـه  بنا كه است) ع( بيت اهل غيبيه علوم از شريف اي شاخه جفر علم

 دسـت  نوشـته  آن و است نوشته را آن اميرمومنان و بيان را آن خدا رسول) ع(بيت 
  .است رسيده) عج(عصر  امام به و گشته) ع(اطهار  ي ائمه بين در دست به
1- }اللَّهدباعقُولُ )ع( أَبإِنَّ ي يْندفْرَ عالْج ضيقُلْنَا قَالَ الْأَب و أَي شَي ء يهي  فَقَالَ قَالَ ف لـ- 

وربز داود اةُ ورى تَووسم ى إِنْجِيلُ ويسع و فحص يمرَاهإِب لَالُ والْح و رَامالْح و  فـحصم 
 فيـه  إِنَّ حتَّى أَحد إِلَى نَحتَاج لَا و إِلَينَا النَّاس يحتَاج ما فيه و قُرْآناً فيه أَنَّ أَزعم ما فَاطمةَ
 الْـأَحمرُ  الْجفْرُ عنْدي و الْخَدشِ أَرش و الْجلْدةِ ربع و الْجلْدةِ ثُلُثَ و الْجلْدةِ نصف و الْجلْدةَ
ا   ذَلك و السلَاح قَالَ الْأَحمرِ الْجفْرِ في ء شَي أَي و فداك جعلْت قُلْت قَالَ أَنَّهـ  فْـتَحمِ  يلـدل 

هفْتَحي باحص فيلْقَتْلِ السفَقَالَ ل لَه دبع نُ اللَّهفُورٍ أَبِي بعي كلَحأَص اللَّه رِفعذَا  فَي نُـو  هـب 
 و الْحسـد  يحملُهـم  لَكـنْ  و نَهار أَنَّه النَّهار و لَيلٌ أَنَّه اللَّيلُ يعرَف كَما اللَّه و إِي قَالَ الْحسنِ
ا طَلَبنْيالد و وا لَوقَّ طَلَبراً لَكَانَ الْحم خَي؛} لَه  
 جفر است من نزد در: فرمودند مي السالم عليه صادق حضرت كه شنيديم گويد راوي
 انجيـل  و موسـى  تـورات  و داود زبـور : فرمود است؟ آن در چيز چه گفتيم ما. ابيض
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 جفـر  اسـت  مـن  نـزد  در و فاطمه مصحف و حرام و حالل و ابراهيم صحف و عيسى
 در سالح آن و،  سالح: فرمود چيست؟ احمر جفر در شوم فدايت كردم عرض. احمر
،  كشـتن  بـراى ،  دارد شمشير مأموريت كه كس آن. شود مى گشوده ريزى خون هنگام
 را مطلب اين آيا،  باد شما خيرخواه خدا: گفت يعفور ابى بن اللَّه عبد. گشايد مي را آن

 شـب  كه طورى همان قسم خدا به آرى: فرمود دانند؟ مي هم حسن امام بازماندگان
 اگر. واداشته كارها اين بر را آنها دنيادوستى و حسد ولى. دهند مي تشخيص روز از را
  ). 38ص، 26 ج،  األنوار بحار(» .است بهتر آنها براى بروند حقيقت دنبال به

 و إِلَي أَحبهم و عنْدي آثَرُهم و ولْدي أَكْبرُ علي ابني: قَالَ )ع( موسى الْحسنِ أَبِي عن{ -2
ونْظُرُ هي يعي مفْرِ فالْج و نْظُرْ  لَمي يهإِلَّا ف نَبِي أَو يص؛} .نَبِي و  

 بزرگتـرين ) رضـا  امـام (على  فرزندم: فرمودند السالم جعفرعليهما بن موسى حضرت
 جفـر  در من با و،  است من نزد در آنان محبوبترين و ايشان ترين برگزيده و فرزندان

 اهللا حجـج  معرف۟ه في اإلرشاد(» .پيامبر وصى يا پيامبر جز،  نگرد نمي جفر در و كند؛ مى نگاه
  ؛)250 ص، 2 ج، العباد على

 عكـاظ  بازار از پوستى كه است جفر ما نزد در«: فرمودند) ع( العلوم باقر حضرت -3
 تـا  و آنچه بوده آنچه در آن پر كرده هم را ساقهايش كه شده نوشته چنان آن است
  ؛)40،ص4 امامت،ج بحاراالنوار،بخش هفتم جلد ترجمه(. »پيوندد هست مى وقوع به قيامت روز

 سـحر،  فـال،  بـا  و دارد قـرار  آن عالي سطوح در جفر غريبه، علوم بندي دسته نظر از
 كـه  مواردي جمله از. شود نمي داده قرار سطح يك در …و نجوم و هيئت طلسمات،

 ذيـل  مـوارد  شـده  داده نسـبت ) اوليـه  استادان گفته از خارج( جفر علم به اشتباه به
 يكـديگر،  بـا  افـراد  سازگاري ميزان و فرد هر سرشت بر چيره عناصر يافتن: باشد مي

 راه از بدشـگون  و شـگون  خـوش  هـاي  زمـان  كـردن  پيـدا  فـرد،  هـر  براي پيشگويي
 افسـون،  و ورد خواندن با ها يبيمار بهبود آرزوها، شدن برآورده شرايط اخترشماري،

 تـأثير  تطهيـر،  ي آيـه  راه از اسالم پيشوايان هاي نام »رازهاي« دريافت واجها، خواص
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 هـاي  شـماره  و مـادي  لرزشـي،  آريايي، هاي شماره شناسي  شماره متعال، خداي هاي نام
 علـم  بـه  ربطـي  ولـي  شـود  مي مستخرج حروف علم از بعضاً باال موارد البته. نيرومند
  .ندارد آن خاص لغت در جفر شريف
 هـر  زايـش  زمـان  ي پايـه  بـر  تـا  كوشـند   مي جفر علم به موارد اين دهندگان انتساب
 سـوالِ  در فـرد  تولـد  زمان از استفاده مثالً. كنند بازگو را او منش و ها ويژگي شخص،
 علـم  بـا  توان مي را افراد منش و ها ويژگي و طالع كه است شده باور اين سبب جفري
 رسـاند  مـي  جواب به را فرد جفر علم در فوق موارد از پرسش گرچه. كرد بازگو جفر
 علـم  علـم،  اين استادان كه است نشده ديده و نبوده موارد اين خاص جفر كاربرد اما
  .كنند استفاده مواردي چنين در را جفر

  :است شرط دو به مشروط علم اين يادگيري
 اسـتاد  بـدون ،  آن پيچيدگي به توجه با كه كتاب راه از علم اين قواعد فراگيري -1
  .نيست آساني كار
 فيوضـات  دريافـت  ي آمـاده  را نفـس  كـه  نفسـاني  سـير  از مراحلي نمودن طي -2

 اتيـان  و حرام ترك و شريعت به عمل با مگر شود نمي حاصل آن و. كند مي ملكوتي
 علـم  بـه  رسـيدن  بـراي  كند نفس تهذيب كسي اگر حتّي لذا. نيت خلوص و واجب
 خـالف  امـر  ايـن  كه چرا برسد؛ مطلوب ي نتيجه به كه است بعيد،  آن امثال و جفر

 علم هو الحروف  علم« :است گفته عربي ابن الدين محي العرفا شيخ لذا. است اخالص
  ).191ص ،1جلد،  جلدي چهار،  مكيه الفتوحات(» االولياء

 نمـوده  ذكر چندي شروط علم، اين محاسبات از درست گيري نتيجه براي بهايي شيخ
  :است چنين آن ي خالصه كه
  .خدا رضاي و قربت قصد -1
  .كامل يقين -2
  روزه ي وسيله به حرام از بطن تطهير -3
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  .گناهان جميع از كامل ي توبه -4
  .بودن الوضو دائم -5
  .خلوت داشتن -6
  .بودن قبله به رو -7
  .اهللا الي انقطاع -8
  .باشد مباح حداقل يا مستحب يا واجب امور بايد حتماً غرضش -9

  ؛)7 ص،  بهايي شيخ،  المستتر السر( … و نباشد كار در غير ايذاء قصد -10
ملل باستاني مثل  ي توان تعيين كرد ولي از علوم مشترك همه قدمت اين علم را نمي

  . باشد مي.... فيثاغورثيان و هنديان و  ي يونانيان و فرقه.  كاباال ي يهوديان و فرقه
دارد و بيشـترين  را هاي خاص بـه خـود    توان گفت علم جفر علمي است كه روش مي

هايي است كه عالمان جفر به نظـر   كاربرد آن در حال حاضر رسيدن به پاسخ پرسش
با توجـه بـه مجهـول بـودن اصـول و      .  را درست تشخيص دهندخود رسيدن به آن 

پندارنـد و يـا كاربردهـايي بـراي آن ذكـر       علم جفر بعضي آن را خرافه مـي  ي ريشه
باشد و يا آن را با فال، سـحر، طلسـمات    علم جفر مي ي كنند كه خارج از محدوده مي

  . پندارند يكي مي... هيئت و نجوم و
علـم جفـر بـراي     برخي از افـراد از . خت در اشتباهنددر حالي كه اينطور نيست و س

كنند كه تمام افراد از  رسيدن به جواب سئواالت خود از روشهاي گوناگون استفاده مي
هـا اطـالع    دانش خـود از جفـر، از آن روش   ي آن آگاهي ندارند و هر كس به اندازه

كننده  سئوالنام  گيرد جفر براي رسيدن به جواب از رياضي و نجوم نيز بهره مي. دارد
سئوال با روش ذكـر شـده در آن علـم     ي و زمان سئوال به عالوه جمله اوو نام مادر 

  .گيرد مبناي رسيدن به جواب قرار مي
داننـد و كتـابي بنـام جفـر      ، پيشواي اول شيعه مي)ع(اين علم را مخصوص امام علي 

 خانه هسـتند  28در  28هايي كه  با جدول اي صفحه 28جلد  28جامع كه مشتمل بر 
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رسـد تمـام علـوم     بـه پايـان مـي   ) غ(شروع و با چهار حرف ) الف(كه با چهار حرف 
بايد يادآور شد كه يكـي از مراحـل مهـم كـه از     . دنياي گذشته و آينده در آن است

است كه آگاهان به جفـر معتقدنـد   ) مستحصله(شود سطر  نام برده مي) سطر(آنها به 
  .د تا به آن دسترسي پيدا كنيدباشي...  بايد با طهارت روح و

بعضي به روش به دست آوردن آن آگاهي يافتند و شنيده شده كه بعضي از اسـاتيد  
سطور آن بنابر يكـي از روشـها   . اند داده علم جفر آن را به شاگردان خود آموزش مي

  :به ترتيب ذيل است
ه اولـي  سـطر تتمـ   ، ، سطر حاصل نظيـره  ، سطر حاصل اساس سطر نظيره ، سطر اساس

، سطر نسبت دوم اساس سطر تتمه ثانيه سطر تتمه تتمتـين سـطر    سطر نسبت نظيره
، سطر صـدر مـوخر    ، سطر نظيره ، سطر حاصل سطر مستحصله ، سطر قوا حاصل اعداد

رسـيد   است و چنانچه به جـواب نمـي    كننده در اين سطر به جواب رسيده كه سئوال(
حروف و  ي علم جفر علمي است كه به وسيله ؛)داد تا به جواب دست يابد بايد ادامه 

توان به بعضي سواالت پاسخ داد اين علم با حـروف و اعـداد و    يك سري فرمولها مي
در دسـت صـوفيان    نجوم و صور فلكي سر و كار دارد البته در اسالم اين علم بيشـتر 

ددي در جفر به هر حرف عربي وزني ع.  آن ايجاد شد ي بوده و فرق متعددي بر پايه
دهند به حساب ابجد و با انجام يـك سـري محاسـبات آمـار و احتمـاالتي و وارد       مي

هـاي   آورنـد يـا اينكـه انـرژي     كردن پارامتر زمان پاسخ برخي سواالت را بدست مي
  . گيرند متافيزيكي را از اين طريق براي انجام امور مادي به كار مي

 ابجـدي  حروف اتصاالت شود مي شناخته آن به كه است علمي فن اهل زبان در جفر
 وقايع دانستن آن فائده و مجهوله ثمرات تحصيل براي يكديگر به گانه هشت و  بيست

 آنهـا حاصـل   كـه  آينـده  و حـال  و گذشـته  از است مبهمه امور و مجهوله حوادث و
 حـروف  آن موضـوع  و بـه يكـديگر   حـروف  اتصاالت احكام دانستن به مگر شود نمي

  .است ابجدي ي هشتگانه و بيست
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 فرمايـد  مي حضرت آن از معاويه استعالم جواب در السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت
»الْ نَّاكْحتَكَ مماوه كَلبِ يتالعب الَيمردمـان  تا را آن كردند كتمان حكما يعني »اسالنَّ ه 
  .نكنند بازي آن با

 زيـرا  نگـردد  نـااليق  اشخاص دستاويز تا داشته مخفي را آن مستحصله اخذ ي طريقه
ـ  ءرْمالْ مِكْحبِ«راه  اين از رهسپارند جهالت طريق در و بسيار طمع ارباب كه عدـ لِّ و ام 
جلُهشـود  نمـي  داده تعلـيم  آنهـا  بـه  آنكـه  بجـرم  طريقند اين سالك كه كساني با »ه 

 كـه  كيفيتـي  بـه هـر   دهنـد  مي قرار خود انتقاد و گويي ياوه هدف را علم اين صاحبان
  . است او پروبال طاووس دشمن آري.  باشد

  اتصاالت
  :كار برد بر سه قسم استه اتصاالتي كه در اين علم بايد دانست و هنگام عمل ب

  اتصال كلي جامع :اول
  اتصال عنصري :دوم
  اي اتصال مرتبه :سوم

  .اتصال در سه فصل بيان خواهد شد

  فصل اول
اي كه به يكـديگر اتصـال پيـدا     گانه وهشت اتصال كلي جامع آنست كه حروف بيست

 و  چهار صورت كه از ضـرب بيسـت   و هشتاد و شوند بر هفتصد كنند مشتمل مي مي
شوند زيـرا كـه حـروف ابجـد بيسـت و هشـت        هشت حاصل مي  و  هشت در بيست

 كند لهذا از ضرب بيست و هشت قسم اتصال مي باشند و هر يك از آنها بيست و مي
شود و بهمين جهـت اسـت    چهار مي هشتاد و وهشت در خود حاصل ضرب هفتصد 
  .گويند كه اين اتصال را اتصال كلي جامع مي
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  :براي اينكه عدد آن معلوم باشد و هنگام عمل معطل نمائي به جدول زير نظر نما

  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا
28  56  84  112  140  168  196  224  
  ع  س  ن  م  ل  ك  ي  ط

252  280  308  336  364  392  420  448  
  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف

476  504  532  560  588  616  644  672  

  
  غ  ظ  ض  ذ

  
700  728  756  784  

  
  .جدول طرح درجي اتصال كلي را نوشتم تا واضح باشد ،و نيز براي سهولت در عمل

  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا

28  26  24  22  20  18  16  14  12  10  

  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك

8  6  4  2  30  28  26  24  22  20  

  
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش

  
18  16  14  12  10  8  60  4  

يكي طـرح منـازلي چنانچـه شـرح داده     و اتصال كلي دو طرح دارد يكي طرح درجي 
  .خواهد شد
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  :شود در نظر بگيريد جدول طرح منازلي هم شرح داده مي ،براي سهولت و آساني عمل

  جدول طرح منازلي
  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك
20  2  12  22  4  14  24  6  16  4  
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش

  
20  8  24  12  28  16  4  20  
آيد بـراي طـرح    هاي پشت اين صفحه در اتصال جامع كلي بكار مي دايرهو  دايرهاين 

  .درجي و منازلي
  اهطمي ي دايره

  ذ  ش  ف  م  ط  ه  ا آتشي
  ض  ت  ص  ن  ي  و  ب  بادي
  ظ  ث  ق  س  ك  ز  ج  آبي
  غ  خ  ر  ع  ل  ح  د خاكي

  .افالكي است يد و طرح آن طرحآ در اتصال طبعي بكار مي دايرهاين 

  فصل دوم
ـ   طبيعتـي كـه دارنـد     اعتبـار ه بايد دانست هر حرفي كه بحرف ديگر متصل شـود ب

است كه بايد مستخرج آنها را بداند تا در وقـت عمـل سـرگردان     احكامي براي آنها
نماند و اين اتصـال را اتصـال طبعـي و عنصـري گوينـد زيـرا كـه حـروف بيسـت و          
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گانه هفت حرف از آن آتشي و هفت حرف بادي و هفت حـرف آبـي و هفـت     هشت
 اهطمي باال از آن تشكيل داده شده و آنها از ضـرب چهـار   ي دايرهحرف خاكيند كه 

كند باعتبار مماثل بودن و موافق بودن  در چهار شانزده صورت حاصل ضرب پيدا مي
اختالفي كه دارند بعضي طالـب و   ي نقيض بودن فلذا بواسطه و مخالف بودن و ضد و

جدول  ،مطلوب و بعضي ضد و نقيض و بعضي مخالف با يكديگرند براي مزيد آگاهي
  .آينده را ترسيم نمودم

  با همديگرجدول طبايع حروف 
  موافق  آتش  و  آتش

  موافق  باد و باد
  موافق  آب و آب

  موافق  خاك و خاك
  طالب و مطلوب  آتش و باد
  طالب و مطلوب  باد و آتش
  طالب و مطلوب  آب و خاك
  طالب و مطلوب  خاك و آب

  مخالف  آتش و خاك
  مخالف  خاك و آتش

  مخالف  باد و آب
  مخالف  آب و باد

  ضد و نقيض  آب و آتش
  ضد و نقيض  آتش و آب
  ضد و نقيض  باد و خاك
  ضد و نقيض  خاك و باد

  فصل سوم
از جمله آنچه كه براي استخراج در اين قاعده الزم است دانسـتن آن احكـام اتصـال    

ايست و آن عبارت است از اتصال آحاد با آحاد و عشرات با عشرات و مĤت با  مرتبه
شـوند و از   مĤت و الف با الف و اين مراتب چهارگانه به چهـار قسـمت منقسـم مـي    

شـود و احكـام هـر يـك از      ضرب چهار در چهار شانزده صورت حاصل ضـرب مـي  
  .اتصاالت ذكر خواهد شد انشاءاهللا تعالي
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  فصل چهارم
  : آن مشتمل است بر چند امر و آداب سؤال كردن و در كيفيت

ـ    سؤال را با ساعت روز يا شبي كه سؤال مي :اول حـروف  ه شود با نام مكـان سـؤال ب
رات حروف كه اين عمل را رديف خود با مكرّه مقطعه بنويس همه را در يك سطر ب

  .اهل اين فن در اصطالح خود رقم گويند
بجد كبير در زير آن مرتب بنويس پس از آن رقم هندسي هر يك را بحساب ا :دوم

  .نامند  ها را جمع كن اين حاصل جمع را مدخل ابجدي مي همه اعداد رقم
هاي حروف سئوال را تنزل بده يعني عشرات حروف آن را رد بĤحاد  اعداد رقم :سوم

  .كن و مĤت را رد بعشرات كن و الف را رد به مĤت كن
ف را به زياد كردن يك مرتبه ترقي بـده و آن را  يك از اعداد ارقام حرو هر :چهارم

هاي اعـدادي كـه    نامند لكن بايد رقم جمع كن و حاصل آن جمع را مدخل وسيط مي
يعنـي اگـر از   . در گرفتن مدخل صغير تنزل داده شد به حالت قبـل از تنـزل گـذارد   

و اگـر  عشرات بوده بهمان حال باقي باشد و اگر از مĤت بوده به حال مĤتي باقي باشد 
الف دارد چون قابل تنزل نيست آن را ده حسـاب كـرد و آنچـه در مـدخل صـغير      

  .بهمان احوال باقي بوده آن را نيز ترقي بايد داد
پس از آن دو حاصل جمع اعداد مدخل صغير را با حاصل جمع اعداد مدخل  :پنجم

  .وسيط را جمع كن اين دو مدخل را مدخل كبير گويند
ترتيـب سـطري كـن پـس از اسـتنطاق و      ه هار مدخل را بپس از آن اعداد چ :ششم

  .ملفوظي كردن آن اعداد
مكررات سطر سؤال را كه سطر اول عمل بوده بينداز و آنچه غيرمكـرر اسـت    :هفتم

ترتيب اين سطر را سـطر  ه به آخر سطر استنطاق ملحق كن و همه را يك سطر كن ب
  .سطر  اساس گويند تا اينجا همه مقدمه بود براي تشكيل اين

بعد از اينكه سطر اساس را مـنظّم كـردي در زيـر هـر حرفـي از آن نظيـره        :هشتم
  .ابجدي آن حرف را بنويس و سطر نظيره را تمام كن
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ابجد پانزدهم حـرف آن نظيـره آن حـرف اسـت مـثالً       دايرهو بدانكه هر حرفي در 
لعكس و حرف الف در ابجد نظيره آن سين است و بالعكس و نظيره با غين است و با

 .هكذا باقي حروف

  قرار است جدول نظيره ابجدي از اين
 ن  م  ل ك ي  ط  ح  ز و  ه  د  ج ب  ا اساس
 غ ظ ض  ذ  خ ث ت ش ر ق ص ف  ع س نظيره

ايقغ نظيره بگيرد و در دايره ايقـغ نيـز    دايرهپس از آن سطر نظيره ابجدي را از  :نهم
  :ايقغ اين است دايرهو  حرف پانزدهم آن نظيره همان حرف است و بالعكس

  ه  ت  م  د ش ل ج  ر ك ب  غ ق  ي  ا اساس
 ظ ص ط ض  ف ح  ذ ع  ز  خ س  و ث ن  نظيره

 سطر نظيره اهطمي بگير بهمان نحو كه گفته شد كه حرف پـانزدهم نظيـره آن   :دهم
  .اين است چنانچه قبالً هم نوشته شد دايرهحرفست و بالعكس 

 ض ت ص ن ي  و ب  ذ ش ف  م  ط  ه  ا اساس
  غ  خ  ر ع  ل ح  د ظ  ث  ق س ك ز ج  نظيره

براي اينكه زحمت عامل كمتر باشد جدول زير را تنظيم كـردم كـه در وقـت نظيـره     
ابجد و ايقغ و اهطم نباشد و اين جدول نظيره اهطمي اسـت   ي دايرهه گرفتن محتاج ب

كه از ايقغ گرفته شده و نظيره ايقغ از نظيره ابجد معروف گرفته شده كه اين جـدول  
 دايرهنظيره نظيره نظيره است براي اساس كه بعد از تنظيم سطر اساس فقط از همين 

  ).اينست دايرهو (نظيره گرفته شود مقصود حاصل است 
 ن م  ل ك ي ط ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا اساس
   ز ب  ا  د  ل  ر ق ن ح  خ ث ص ض  نظيره
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 )دوم مرحله( آموزش كامل علم جفر

  باب اول
در بيان طريق گرفتن چهار حرف از براي هر حرفي حروف مستحضره كه اين چهـار  

نامند بدانكه اين چهار حرف را از سـه اتصـال نـام     حرف را مستحضره مستحضره مي
بايد گرفت يك حرف از اتصال جامع كلي و يك حرف از اتصال طبعـي   برده شده مي

  :اي قاعده چنين است كه مرتبه عنصري و دو حرف از اتصال
دو حرف دو حرف بايد عمل شود قبالً در مقدمه گفته شد كه تمام عدد اتصال كلـي  

يسـت  چهار است كه عدد صفحات جفر جامع است كه از ضرب ب هشتاد و هفتصد و
ست و با هـر يـك   ا و هشت در بيست و هشت حاصل شده چنانچه الف در عدد يك

  .كند و همچنين ساير حروف از بيست و هفت حرف باقي اتصال پيدا مي
دهم و خوب دقيق باش و  اكنون طريق حرف گرفتن از اتصال كلي را برايت شرح مي

ننوشـته بـدون لغـز و    تر از اين كسـي   نويسم و تصديق كن كه واضح بفهم كه چه مي
ام و  اي در پـرده برداشـتن از روي مطلـب نكـرده      معما و انصاف ده كه هيچ مضـايقه 

  . كنم ام و از خدا طلب آمرزش مي دري كرده اغماض پرده برخالف روش اهل فن بي
 غــرض نقشــي اســت كــز مــا بــاز مانــد 

ــي   ــتي را نمـ ــه هسـ ــائي  كـ ــنم بقـ  بيـ
ــت   ــاحبدلي روزي برحمــ ــر صــ  مگــ

 ن دعــــائيكنــــد در حــــق درويشــــا
  

باري بعد از آنكه سطر نظيره را چهار چهار فاصله دادي نظر كن به دو حـرف اول از  
اتصـال كلـي كـه     دايـره چهار حرف اول ببين كدام يك از حروفند پس نظر كـن در  

جدول آن در مقدمه اول نوشته شده و عدد اتصـال كلـي حـرف ماقبـل آن را ببـين      
،  مع كن و حاصل جمع را سي تا؛ سي تـا چقدر است با عدد ابجد وضعي حرف دوم ج

  .طرح كن اين طرح را طرح درجي گويند
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بعد از طرح ببين چند عدد باقيماند با عدد وضعي ابجدي هر دو حرف جمع كن و بيست 
و هشت بيست و هشت طرح كن و بعدد آنچه باقي ماند از بعد حرف اول نظيره حـرف  

آن حرف را مستحضره مستحضره حرف بشمار و آن حرفي را كه عدد به آن منتهي شد 
  .اول بدان و باز بعدد همان عددي كه بعد از طرح بيست و هشت باقي ماند

ـ  هـر حرفـي كـه منتهـي شـد آن مستحضـره       ه بعد از حرف دوم نيز حرف بشمار ب
مستحضره حرف دوم است مثالً دو حرف اول از چهار حرف اول سـطر نظيـره اخيـر    

بود و عـدد  » ض« ال كلي نظر كردم حرف ماقبل آناتص دايرهدر . بود) »و«و » ظ«(
كـه شـش بـود بـر آن     » و«هشت عدد ابجـد وضـعي حـرف     آن هفتصد و بيست و

باقي مانـد عـدد    افزوديم هفتصد و سي و چهار شد سي تا سي تا طرح كرديم چهارده
كـه شـش اسـت بـر آن افـزوديم      » واو« كه بيست و هفت است و » ظا«ابجد وضعي

شد بيست و هشت از آن را طرح كرديم نوزده باقي ماند از بعـد  جمعاً چهل و هفت 
  .رسيد» ص«بحرف  ابجد نوزده حرف شمرديم دايرهدر » طا«حرف 

است از اتصال كلي آن را نوشـتيم و از  » ظ«مستحضره مستحضره » ص«دانستيم كه 
رسيد دانستيم » ذ«ابجد نيز نوزده حرف شمرديم به حرف  دايرهدر » واو«بعد حرف 

است آن را نوشتيم پس از براي هر يـك از ايـن   » واو«مستحضره مستحضره » ذ«كه 
  .دو حرف از اتصال كلي حرفي حاصل كرديم

  كليه ي قاعده
اگر عدد اتصال كلي قابل طرح درجي يا منازلي نباشد بايد به طرح بروجي برده شود 

و در وقـت مستحصـله گـرفتن    » ع« و» ز« و دو حـرف » ب« و» ن« حـرف مانند دو 
تالفي شود از چهار حرف مستحضره به اين نحو كه پس از آنكه آن چهـار حـرف را   
 به طرح منازلي برديم آن طرحي كه عمل نشده اگر درجي بوده يا طرح منازلي يا هر

كنـيم تـا قابـل     هنگام مستحصله گرفتن بر عدد چهار حرف مستحضره اضافه مـي  دو
كنم مثالً  اين كار را مي» ع«و » ز«بريم چنانچه در دو حرف  طرح شود و به طرح مي
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. »ب« و» ن« يم عـدد اتصـال كلـي   يگـو  براي اينكه اين مطلب خوب واضح شود مـي 
در جـدول  » ن«سيصد و شصت و شش عدد است به اين بيـان كـه حـروف ماقبـل     

 صد و شصت وششت است كه جمعاً شسيزده بيست و هاست و آن . »م«اتصال كلي 
بـر عـدد مجمـوع     ابجد وضعي دو است كه چون دايرهدر » ب«شود و عدد  چهار مي

شود پس از آنكه به طـرح درجـي    شش مي سيصد و شصت و، اضافه كنيم» ن« كلي
 ماند با عدد ابجد وضـعي  كليه اين اتصال است شش عدد باقي مي ي برديم كه قاعده

شـود كـه بـه طـرح      است چون اضافه كنيم بيست و دو مـي  كه شانزده» ب« و» ن«
رود لذا قاعـده آن اسـت كـه     بيست و هشت نيز كه قاعده كليه اين اتصال است نمي

  .آن را به طرح بروجي ببريم و در هنگام مستحصله گرفتن تالفي كنيم
ابجـد ده حـرف    دايـره در » ن« مانـد از بعـد حـرف    پس از طرح بروجي ده باقي مي

از » ن«اسـت پـس مستحضـره    » ذ« رسد و آن حرف شماريم بحرف دوازدهم مي مي
ـ   نيز ده حـرف مـي  » ب«شود و از بعد حرف  مي» ذ« اين اتصال ازدهم آن شـماريم ي

است و براي تدارك و تالفي » م« از اين اتصال» ب«است پس مستحضره » م« حرف
طرح فـوت شـده   كنيم و تالفي  طرح بروجي بر عدد چهار حرف مستحضره اضافه مي

  .گيريم نمائيم و مستحصله مي را مي
اسـت در  » و«كـه  » ن«عدد اتصال حرف ماقبل  )»ع«و » ز«( و اما در مثل دو حرف

ابجـد   دايـره در » ع« اتصال كلي يكصد و شصت و هشت است و عـدد حـرف   دايره
شـود پـس از آنكـه بحسـب      چهار مي وضعي شانزده است مجموعاً يكصد و هشتاد و

  .ماند طرح درجي برديم چهار عدد باقي ميقاعده به 
شانزده جمعـاً  » ع« هفت و عدد وضعي» ن« چون به مقتضاي قاعده عدد ابجد وضعي
شود و قابل طرح منازلي كه قاعده اين اتصـال   هر سه با هم بيست و هفت حاصل مي

مانـد از بعـد    بريم بعد از طرح سه باقي مي طرح بروجي ميه لذا آن را ب. است نيست
اسـت از ايـن   » ك«شماريم حرف چهارم كه  ابجد سه حرف مي دايرهدر » ن« رفح

www.takbook.com



 

 

232

شـماريم   سـه عـدد مـي    دايرهنيز در همان » ع«نويسيم و از بعد  مي» ز«اتصال براي 
نويسيم و در هنگـام مستحصـله گـرفتن طـرح      مي» ع« حرف چهارم كه راست براي

  .كنيم فوت شده به شرحي كه گفته شد تالفي مي

  عنصري طبعي و احكام آناتصال 
پس از آنكه دو حرف از اتصال كلي به قاعده معتبره مضبوطه براي دو حرف از سطر 

اتصال طبعي عنصري بـراي هـر دو    دايرهنظيره گرفتيم بايد دو حرف هم از جدول و 
؛ است و ايـن اتصـال   »اهطمفشذ« دايرهگويم بدانكه عمل اين اتصال از  بگيريم لذا مي
دانستن طبيعت دو حرفي كه با هم متصل شوند كه اول عامـل بايـد    عبارت است از

طبيعت اين دو حرف را بداند و بعد به احكامي كه دارد آشنا شود تا در وقـت عمـل   
سرگردان نشود پيش از اين در مقدمه گفته شـد اتصـاالتي كـه در حـروف حاصـل      

  :شود از شانزده صورت بيرون نيست مي

 خاكي با خاكي -4  آبي با آبي -3  بادي بادي با -2 آتشي با آتشي -1
  خاكي با آبي -8  آبي با خاكي -7  بادي با آتشي -6  آتشي با بادي -5
  آبي با بادي -12  بادي با آبي -11خاكي با آتشي -10 آتشي با خاكي -9

 خاكي با بادي -16 بادي با خاكي -15 آتشي با آبي -14 آبي با آتشي -13

بر چهار قسم است به اعتبار تماثل و توافق و تخالف و ضد احكام اين شانزده صورت 
  :كنيم و نقيض بودن و ما در اينجا حكم اين چهار را در چهار قسمت بيان مي

از : آنهائي هستند كه با هم مماثل و موافقند در طبع و آنهـا عبارتنـد   :قسمت اولي
  .و آبي با آبي و خاكي با خاكي با بادي چهار صورت اول آتشي با آتشي و بادي

از آتشـي  : آنهائي هستند كه طالب و مطلوب يكديگرند و آنها عبارتند :قسمت دوم
  .با بادي و بادي با آتشي و آبي با خاكي و خاكي با آبي
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آنهائي هستند كه مخالفند با يكديگر و آنها عبارتند از آتشي با خاكي  :قسمت سوم
  .آبي و آبي با باديو خاكي با آتشي و بادي با 

از آبي با : آنهائي هستند كه ضد و نقيضند با يكديگر و آنها عبارتند :قسمت چهارم
يك از اين چهـار   احكام هر و آتشي و آتشي با آبي و بادي با خاكي و خاكي با بادي

  .قسمت از اينقرار است

  دوميقسمت اولي و  حال
حـروف ايـن دو قسـمتند يعنـي در     شوند از  پس هرگاه دو حرفي كه با هم متصل مي

كنيم هرگاه جمع هـر دو عـدد    طبع با هم موافقند عدد مرتبه هر دو را با هم جمع مي
بـه نحـوي كـه    . كنيم لذا آنها را نُه نُه طرح مي. قابل طرح افالكي يعني نُه نُه هستند

گيريم و حـرف مطلـوب    ابجد حرف مي دايرهبعد از اين به مثال خواهي دانست و از 
قابل طرح افالكي كـه قاعـده كليـه ايـن اتصـال       اگر آوريم و ن اتصال را بدست مياي

افزائيم و به طرح افالكي  طبع آن را بر او مي حروف هم ي است نشد عدد مراتب همه
ـ   مي هبريم و نتيج مي چهـار مثـال    دگيريم در اينجا براي اينكه خوب مطلـب را دريابي

بر آنها قياس كنيد و غنيمت بشـماريد و خـداي    باقي آن را خودتان. آورم برايتان مي
  .متعال را سپاسگذار باشيد

در آنجائي كه دو حرف موافق در طبع با هم متصـل شـوند و جمـع عـدد      :مثال اول
هرگاه متصل شوند بدان كه » ش«و . »ف« مرتبه هردو قابل طرح افالكي باشد مانند

در . »ف« كنـيم چنانچـه   جمع مي اند عدد مرتبه هر دو را با هم هر دو آتشي و موافق
در مرتبه ششـم آن پـنج و شـش را بـا هـم جمـع       » ش« مرتبه پنجم آتشي است و

نُه از آن را كه يك طرح افالكي و قاعده كليه اين اتصال است  شود كنيم يازده مي مي
شـماريم   ابجد دو حـرف مـي   دايرهدر » ف« ماند بعد از حرف طرح كرده باقي دو مي

نويسـيم و بعـد از    است در اين اتصال مـي » ف« باشد مطلوب مي »ر«حرف سوم كه 
باشـد  » خ« حـرف سـوم كـه    شـماريم و  حرف مي دو دايرهنيز در همان » ش«حرف 
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و » ف« ؛ مطلـوب حـرف  »ر«فهمـيم كـه حـرف     مي نويسيم و است مي» ش« مطلوب
  .است» ش« مطلوب حرف» خ« حرف

شـوند و جمـع عـدد     هم متصل در آنجائي كه دو حرف موافق در طبع با :مثال دوم
 و» ج«: نباشـد مثـل   مرتبه هر دو قابل طرح افالكي كه قاعده كليه اين اتصال اسـت 

شـود و قابـل طـرح     كه هر دو آبي و موافق و عدد مرتبه هر دو بـا هـم دو مـي   » ج«
آن اين است كـه عـدد مراتـب حـروف     در چنين جائي حكم و قاعده . افالكي نيست

افـزائيم   ف آبي است و آن بيست و هفت است بر عدد دو ميرا كه حرو» ج« طبع هم
در » ج«ماند از بعد  از سه طرح افالكي دو باقي مي شود پس كه جمعاً بيست و نه مي

اسـت آن را  » ج« باست مطلو» و«شماريم و حرف سوم كه  ابجد دو حرف مي دايره
شـود بـاقي    مـي باشد و مماثل مطلوب هر دو و  مي» ج« نويسيم چون هر دو حرف مي

  . حروف توافق را به همين نحو قياس كنيد
 در آنجائي كه دو حرف طالب و مطلوب با همـديگر متصـل شـوند مثـل     :مثال سوم

كه حرف آتشي است و ايـن هـر دو طالـب و مطلـوب     » م« كه حرف بادي و» ض«
يكديگرند خواستيم حرف مطلوب اتصال عنصري او را بدست بياوريم عدد مرتبه هـر  

چهـار  » م« هفـت و عـدد مرتبـه   » ض« كنيم چنانچه مرتبه عدد ا با هم جمع ميدو ر
ماند بعـد از   بريم دو باقي مي شوند به طرح افالكي مي است جمعاً با همديگر يازده مي

فهمـيم   رسـد مـي   مـي » ع«شـماريم بحـرف    ابجد دو حرف مي دايرهدر » ض« حرف
  .است» ع«و  »م«و مطلوب حرف » ا« ابجد دايرهدر » ض« مطلوب حرف
ي كه دو حرف طالب و مطلوب بـا همـديگر متصـل شـوند و     يدر آنجا :مثال چهارم

عدد مرتبه هر دو بطرح افالكي نرود حكم اين است كه بطرح ديگـري ببـريم و بعـد    
.  »ي« ؛ و»م« در گرفتن مستحصله تدارك نمائيم مثالً اگر دو حرف طالب و مطلـوب 

بادي و عدد مرتبه آن سه اسـت  » ي« چهار وآتشي و عدد مرتبه آن » م«باشند كه 
حـرف   شماريم و هفت حرف مي» م«ابجد بعد از حرف  دايرهشود در  جمعاً هفت مي
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نيـز هفـت    دايـره همـان   ؛ در»ي«از حرف  بعد نويسيم و است مي »ش«هشتم را كه 
فهميم كه مطلـوب   سيم مير است مي» صاد«شماريم به حرف هشتم آن كه  حرف مي

  .است» ص«و » ي« و مطلوب حرف» ش« دايرهآن  در. »م« حرف
اي اتصال عنصري موافق و مخالف قاعده اين اسـت كـه    در جمع عدد مرتبه :تبصره

غيرافالكي بـرد از طـرح    طرح ديگره اگر عدد مرتبه دو حرف قابل طرح نشد بايد ب
كرد و اگر به هيچ طرحي نرفت عدد ماقبل يـا مابعـد آن را    كواكبي يا عنصري عمل

  . كنيم بريم و در مستحصله تالفي مي كنيم و به طرح مي الوه ميع

 )مرحله سوم(آموزش علم جفر 

  جفرمختلف هاي  روش
دانيد كه براي بررسي و طي مراحل در علم جفر اول نياز به تبـديل حـروف    مي حتماً

باشـد كـه در آنجـا     به اعداد داريم، يعني اولين قدم، بردن حروف به دنياي اعداد مي
 . روابط بسيار شگرفي در بين آنها برقرار است

ز = ج و حرف ژ = ب و حرف چ = ك و حرف پ = البته در اين نوع محاسبه حرف گ 
كننـد؛ يعنـي    برخي ديگر از روشها حرف پ، چ، گ، ژ، را در محاسبه ساقط مي. باشند مي

 .آورند جزء محاسبه نمي

، عـدد نقـاط و حـروف     ، عدد ابجد صغير ابجد وسيط ، عدد و همچنين عدد ابجد كبير
، عـدد اجـدش    ، عدد ارغي ، عدد افسج ، عدد ايقغ ، عدد اطهم متناظر با آنها عدد ابتث
  .شوند به طور كامل محاسبه مي

	انواع حروف ابجد

 ،)جمـل ( ابجـد كبيـر  : اند از معادل ابجدي حروف چند نوع است كه انواع آن عبارت
تـرين آنهـا و    كـه معـروف  ) طـرح كـوكبي  ( ابجـد گمنـام   وضـعي، ابجد  ابجد صغير،

جز در جاهايي كـه صـراحتاً   ه هاي ما ب و در نوشته. كارآمدترين آنها ابجد كبير است
  .شود منظور از ابجد، ابجد كبير است چيز ديگري ذكر مي
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  جدول ابجد
    ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  الف
1  2  3  4  5  6  7  8  9    
    ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك  ي
10  20  30  40  50  60  70  80  90    
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق

100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  
  

  سخنگو شد= كلمن   واقف شد= حطّي   در پيوست= هوز   ابتدا كرد= ابجد 
  كرد تمام=  ضظغ  نگاهداشت=  ثخذ  گرفت دل در=  قرشت  بياموخت زود=  سعفص

 جفر جامع

 گوينـد و هـر   كنند و آنرا جفر كبير مي جامع استخراج ميعلماء جواب جفر را از جفر 
فرمايند كه استخراج از  د ميبعضي از اساتي. فهمد كه صاحب فهم باشد آنرا خوب مي

و  جزء 28حروف و  28جفر جامع تحرير كردن ابجد يعني از دو چهار ابجد است از 
صـفحه دارد   28و ا ءاند و هر حرفي از يك جزئي و هر جز بر حروف ابجد مقرر كرده

خانه است و در هـر خانـه چهـار     28سطر دارد و در هر سطري  28و در هر صفحه 
بـر سـبعه    ءجـز  28خانه حـروف دارد و تقسـيم    784حروف است و تمام صفحات 

يك اقلـيم و هـر    ءو از قياس يك جزسياره است و هر سياره از هر اقليمي تعلق دارد 
ت و هر خانـه يـك مكـاني اسـت و در     صفحه يك شهر و هر يك سطر يك محله اس

  .باشد الف مي 4صفحه اول خانه اول جفر جامع 
و خانه دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و يك )) اااا((به اين ترتيب  و

باشد  مي)) اااد((و خانه چهارم )) اااج((و خانه سوم )) اااب((باشد به اين ترتيب  ب مي
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ويسـد  و اگر بخواهد تمام جفـر جـامع را بن  )) غ غ غ غ((و آخر خانه چهار غين است 
بايد احتياط كند كه در حروف غلطي نباشد و اگر يك حرفي از حروف اشـتباه باشـد   

  .باشد و اين علم تمام نشود تمام غلط مي
 .بسط سوال يعني سوال را بحروف مقطعه بايد نوشت حرف حرف :اول

كبير و جمع آن عدد را مدخل كبير جمع كردن عدد آن حروف به عدد ابجد  :دوم
 .نامند مجموعي مي

آنست كه آن جمع از حروف حاصـل شـده و آن مـدخل وسـيط مجمـوعي       :سوم
نامنـد و   نامند سه مدخل ديگر از آن درست كنند تـا جمـع مـداخل اربعـه مـي      مي

كه آحاد آنهـا را  ي او آنست كه سه مدخل ديگر را با اين روش بايد گرفت  ضابطه
كنند يعني تنزل مرتبه الف به آحاد دهند و عشرات را با مĤت بعـد   ع ميبا الف جم

بوده هزار را با پنج جمع كرديم شد شـش   1225نوشت مثالً مدخل كبير مجموعي 
بعد از آن بيست بود عقب شش نوشـتيم بعـد از آن دويسـت بـود عقـب بيسـت       

نـزل مـĤت   بعد از آن شش را به ا مĤت جمع كرديم يعني ت 226نوشتيم چنين شد 
بĤماد كه هشت شده آنرا نوشتيم بعد از آن هم بيست را نوشـتيم بيسـت و هشـت    

نامند كه حاصـل شـده از مـدخل وسـيط      مدخل وسيط مي شده اين مدخل سوم را
درسـت   گوينـد بايـد   مجموعي كه دومي باشد يك مدخل ديگر كه مـدخل صـغير  

مدخل چهـارم كـه   پس  10شود  دو جمع كرده مي او اينست كه هشت را با كرده و
 .شد 10مدخل صغير بوده 

 .هاي مداخل اربع را بايد استنطاق كرد عدد :چهارم

آنست كه آنحروف را كه از مداخل اربعه حاصل شده استنطاق كرديم آنـرا   :پنجم
ملفوظي و ملبوبي و مسروري بايد كرد يعني دو حرفي و سه حرفي را بايد به حـرف  

 .م و ميم نوشترا بايد الف و ال) 1( نوشت مثالً

آنست كه بعد از ملفوظي جمع بايد تاريخ را مثل روز يا شب يا ماه و سال  :ششم
ــاه     ــم م ــنبه بيســت نه ــوال را در روز دوش ــه بنويســيم س ــل آنك هجــرت را مث
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م هزار و دويست و چهل و هشتم هجرت و يكي از دقائق ايـن عمـل   المعظّ شعبان
كه در آن ساعت طالع اسـت   وقت را هم بايد نوشت يعني برجيآنست كه طالع 

و كواكب كه آن برج خانه اوست بايد نوشت مثل ساعت اول روز دوشـنبه بـوده   
ده و جدي خانه زحـل  كه سوال را نوشتيم حساب كرديم آفتاب در برج جدي بو

 .است پس زحل را هم نوشتيم

ر ه آنست كه آن حروف را به تدبير مثل حروف سوال بكنند در عدد كه به :هفتم
ن عدد بشود و حروف اساس امه كه حروف سوال است حروف اساس نيز به قدري

 .آن حروف را گويند كه از مداخل اربعه و از تاريخ بهم رسيده باشد

آن است كه اين حروف اساس را نظيره كند و نظيره آن اسـت كـه حـرف     :هشتم
 .را بايد نوشتپانزدهم ابجد 

 .آخر بايد كرد كه آنرا تكثير گويند آن است كه اين حروف نظيره كرده را صدر :نهم

آن  ي آنست كه اين حروف تكثيـر كـرده را مستحصـله بايـد كـرد و قاعـده       :دهم
شـود كـه مراتـب دوائـر      اينست كه محتاج است به چهار دايره كه ترتيب داده مي

آنست كه اول ابجد دوم ابتث سوم اهطم چهارم ايقغ و يكي ديگر كـه محتـاج اليـه    
 .طرح است و طروح ما چهار استاست در مستحصله 

است و چهار طـرح   دايرهپس معلوم شد كه عملي كه در مستحصله بايد بشود چهار 
شود و يـازده عمـل    شود و هشت و نه عمل كه در اسامي شده هفده مي كه هشت مي

يك از حروف خانه  ديگر آن باقي مانده است كه اول بايد ميزاني حاصل شود كه هر
ز آن حروف ميزان بسنجيم يعنـي عـدد آنـرا ضـم كنـيم و ميـزان       كنيد ا را جدا مي

عبارتست از آن كه يك حرف از بسط سوال برداريم و يكي از مداخل اربعـه و يكـي   
از طالع وقت و يكي از تاريخ هجرت مجموع عمل در حروف ميزان باشـد تـا جـواب    

 :آن اينست يعنيدرآيد و مرتب شده 

را دوم ده حـروف  ه اين طريق كه بالمرتبه نموبمدخل كبير مجموعي حرفي برداريم 
بدين طريق كه بالمرتبه نموده مراتب مداخل را سوم . از مداخل اربعه حرفي برداريم
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مرتبه بايد نوشت چهارم تـاريخ  نيز بال. در عمل ششم توضيح داديم طالع وقت را كه
و الـوف  بال مرتبه آنست كه آحاد و عشرات و مـĤت   هجرت را بالمرتبه بايد كرد و
  .همه را بايد آحاد حساب كرد

كنيم بر ميزان حروف آن معلوم شـد بـراي مستحصـله     ايقغ را چهار حساب مي: مثالً
و ميـزان سـيزده   ده و طرح و ده اسـاس   دايره 8پس هجده عمل در مستحصله شد 

از مرتبه و درجه و .  عمل ديگر باقي مانده از بيست و هشت عمل و آن ده عمل مراد
و صفحه و خانه است و چهار از عمل عدد سطر و صفحه و جـزء و خانـه    عدد سطور

دوم سه سيم شش و عمل نـوزدهم  .  است و عدد آن اينست كه حرف اول يكي است
نويسيم در عدد سباعي و رباعي كـه چهـار سـطر حاصـل      اهطم را مي دايرهاست كه 

ب و ي ن « مدو ي سطر دوم مرتبـه » ا ه ط م ف ش ذ«اول  ي سطر اول مرتبه. شود
  سوم ي سطر سوم مرتبه» ص ث ض

از ، و مـراد   »د ح ل ع ص خ غ«چهارم  ي سطر چهارم مرتبه» ج ز ك س ق ث ظ«
 .آنست كه هر عددي را در سطري مرتبه بايد قرار داد دايرهدور عدد از اين 

اگر كسي بخواهد كه تمام جفر جامع را بنويسد بايد كه با احتياط تمام بنويسد كه در 
و بـا  . آيـد  ف غلطي نباشد و اگر يك حرف از حروف غلط باشد تمام غلط درميحرو

كاري تمام نخواهد شد مگر آنكه با حضور قلب و توجه تمام بنويسـد و   چاين علم هي
ش نكنددل خود را پريشان و مشو. 

  :ابجد صغير
،  ) 8= ح ( ،  ) 7=  ز( ،  ) 6= و ( ،  ) 5= ه (،  ) 4= د ( ،  ) 3= ج  ( ،  ) 2= ب (،) 1=الــف (
ــاقط= س ( ،  ) 2= ن ( ،  ) 4= م ( ،  ) 6= ل ( ،  ) 8= ك ( ،  ) 10= ي ( ،  ) 9= ط (    ، )سـ
،  )4= ت ( ،  )ســاقط = ش ( ،  ) 8= ر ( ،  ) 4= ق ( ،  ) 6= ص ( ،  ) 8= ف ( ،  ) 10= ع ( 
  ) . 4= غ ( ،  ) ساقط= ظ ( ،  ) 8= ض ( ،  ) 4= ذ ( ،  )ساقط = خ ( ،  ) 8= ث ( 
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  :ابجد وضعي
  ي ط ح ز و ه د ج ب ا

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  ر ق ص ف ع س ن م ل ك

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11  
  غ ظ ض ذ خ ث ت ش

28 27 26 25 24 23 22 21  

  :ابجد كبير يا جمل
  ، )8= ح (  ، ) 7= ز ( ،  ) 6= و ( ،  ) 5= ه (،  ) 4= د ( ،  ) 3= ج ( ،  ) 2= ب (،) 1=الف (
  ،  ) 50= ن ( ،  ) 40= م ( ،  ) 30=ل ( ، ) 20= ك ( ، ) 10= ي ( ،  ) 9= ط (  

  ،  ) 200= ر ( ،  ) 100= ق ( ،  ) 90= ص ( ،  ) 80= ف ( ،  ) 70= ع ( ،  ) 60= س ( 
  ،  )800= ض ( ،  ) 700= ذ ( ،  ) 600= خ ( ،  ) 500= ث ( ،  ) 400= ت ( ،  ) 300= ش ( 
  .) 1000= غ ( ،  ) 900=  ظ( 

 حـروف  اتصـاالت  ميشود شناخته آن به كه است علمي فن اهل زبان جفر در بدانكه
 آن فايـده  و مجهولـه  ثمـرات  تحصـيل  بـراي  يكديگر به گانه هشت و بيست ابجدي
 آنها كه آينده و حال و گذشته از است مبهمه امور و مجهوله حوادث و وقايع دانستن
 آن موضـوع  و يكـديگر  بـه  حـروف  اتصـاالت  احكام دانستن به مگر شود نمي حاصل
 اشـكال  بـه  را حـروف  حـروف،  علـم  بزرگان .است ابجدي هشتگانه و بيست حروف
  .صغير كبير، ابتث ابتث صغير، ابجد كبير، ابجد جمله از اند كرده تقسيم مختلفي

  كاربردهاي جفر
  .كنند مي گذاري شماره عددها اين با را ها كتاب از بعضي ي مقدمه هاي صفحه )الف
 عبـارت  يك يا كلمه يك صورت به ابجد حروف تركيب با را مهم وقايع تاريخ )ب
 يـا  كلمـه  آن سـپردن  خـاطر  بـه با  كه آورند درمي شعر يا دار معني ي  جمله يك يا

  .كنند مي حساب را مزبور تاريخ شعر، يا جمله آن يا عبارت
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 شـده  استفاده ابجد حروف از دساتين و اصوات ثبت در اسالم، از پس موسيقي در )پ
 يب يه يح«: از اند بوده عبارت ابجد حروف با شور دستگاه هاي نغمه نمونه براي. است 

 بـه  امـروز  موسـيقي  در كه »ج  ج ط  ج  ج ط ط«: ها آن ابعاد و ها فاصله و »ا ج ه ح ي
  .دهند مي تشكيل را سل و فا بمل، مي ر، دو، بمل، سي الكرن، سل، هاي نت ترتيب

 حـروف  با را آنها يكديگر، از مختلف مطالب كردن جدا براي نوشتن، در گاهي )ت
 ابجـد،  حروف كاربردهاي كردن جدا براي جا همين در مثالً. كنند مي مشخص ابجد
  .كرديم مشخص … و ج ب، الف، حروف با را آنها
 :فارسي زبان در مثال عنوان به دارند تفاوت زبان نسبت به ابجدها در حروف ترتيب

 .است 7=ژ  2=پ  3=چ  20=گ 

  استفاده از جفر كبيره ي طريقه
ابتدا اعداد جفر كبيره را كه به حروف و عدد داده شده است را در جدول رمز پيدا  -

كرده و كلمه را حرف حرف نموده و حروف مشدده و تكراري و همينطور الـف و الم  
  .كنيم مي) حذف(را ساقط ) ال(
عدد به دست آمده عدد ابجـد كبيـره   . نماييم سپس كليه حروف را با هم جمع مي -

 . باشد آن كلمه مي

 .شود در جفر و ابجد، يك حساب مي) ء، ئ ( توجه داشته باشيد كه همزه  -

  )4(د  - )40(م  - )90(ص  :شود كلمه صمد به اين ترتيب حساب مي: مثال
  .باشد مي 134= عدد ابجد كبيره كلمه صمد  ، لذا134شود  مي=  4+  40+ 90كه مجموع 

 دليل آن را از استاد بپرسيد. هاي اهللا، اعلي، عالي، علي، استثناء وجود دارد در جفر كلمه . 

  لَم (در كلمات مركب، مثل حفي و خفي يا خيرالناصرين يا الم و سـهـر كلمـه   ) الس
  .دباش وسط ساقط مي) و(بايست جدا جدا حساب شود و حرف  مي
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  :شود كلمه خيرالناصرين به طريقه زير حساب ميجفر : مثال
  .)شود ال حذف مي( 810: شود مي=  200+ 10+  600كه جمع ) 200(ر ) 10(ي ) 600(خ 
   .)شود ن حذف مي) (10(ي  - )200(ر  - )90(ص  -) 1(ا  - )50(ن 

  351: شود مي=  10+  200+  90+  1 + 50كه جمع 
  .باشد كه ابجد كبيره كلمه خيرالناصرين مي 1161شود  مي=  351+  810حال جمع 

	استفاده از جفر متوسطه   ي طريقه

 1/0گيـريم يعنـي آن را در    ابتدا جفر كبيره آن را حساب نموده و اعشـار آن را مـي  
كنيم و سپس در عدد به دست آمـده اولـين رقـم     مي 10ضرب كرده و يا تقسيم بر 

  .كنيم اضافه مي بعد از مميز را به بخش صحيح آن
حال براي بدسـت آوردن جفـر متوسـطه    . باشد مي 134جفر كبيره كلمه صمد : مثال

سـپس اولـين   . شـود  مي 4/13تقسيم كرده، حاصل آن عدد  10را بر  134آن، عدد 
كنيم و حاصل عـدد   اضافه مي 13را به بخش صحيح، يعني  4رقم بعد از مميز، يعني 

  .باشد مي 17پس جفر متوسطه كلمه صمد 17د شو مي=  4+  13يعني . شود مي 17

	استفاده از جفر صغيره ي طريقه

بايد جفـر كبيـره آن را حسـاب كـرده، سـپس       در مورد گرفتن جفر صغيره، ابتدا مي
  .باشد تك ارقام آن را با هم جمع كنيم، عدد حاصل، جفر صغيره آن كلمه مي تك
كـه ارقـام    8شود عـدد   مي=  4+  3+ 1جفر صغيره كلمه صمد از جمع اعداد : مثال

  .آيد باشند به دست مي جفر كبيره آن مي

	استفاده از جفر جمل ي طريقه

قواعد جفر كبيره را كه در بـاال توضـيح داده شـد را      جفر جمل، تمامي ي در محاسبه
،  كنيم اما نماييم، با اين اختالف كه حروف مشدد و تكراري را  نيز حساب مي عمل مي

  .كنيم حساب نمي لمه را حذف والف و الم اول ك
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  كلمه جليل: مثال
  73عدد : شود كنيم مي با هم جمع مي)  30(ل  –) 10( ي  - ) 30(ل  - ) 3(ج : جفر جمل

  كلمه الجبار: مثال
كنـيم و   جمـع مـي  ) 200(ر  -) 1(ا  -)2(ب  -) 2(ب  -) 3(ال سـاقط ج  : جفر جمل

  208: شود مي
  وركلمه مص: مثال

 342: شوند كه جمع آن مي) 200(ر  - ) 6(و  - ) 6( و - ) 90( ص  - ) 40(م : جفر جمل

قـرآن ظـاهرش خوشـايند و بـاطنش     . ناپذير اسـت  هاي قرآن پايان عجايب و شگفتي
حضرت . (توان شمرد و غرائبش هرگز كهنه نخواهد شد عجايبش را نمي. عميق است

  )»ص« محمد
 بـراي  ابجـد  حـروف  اساس بر) السالم عليهم( معصوم چهارده مبارك هاي نام شماره
  ديگر نيك كارهاي و صلوات ختم اهداي

  »!اَللّهم صلِّ علي محمد و آلِ محمد و عجل فَرَجهم«
 شماره ابجد )ع(لقب خجسته معصوم  )ع(نام مبارك معصوم رديف

 92 )ص(مصطفي  )ص(محمد  1

 110 )اهللا عليه صلوات(المومنين  امير )ع(علي  2

 134 )سالم اهللا عليها(زهرا  )س(فاطمه  3

 118 )صلوات اهللا عليه(مجتبي  )ع(حسن  4

 128 )صلوات اهللا عليه(سيد الشّهدا  )ع(حسين  5

 110 )صلوات اهللا عليه(العابدين  زين )ع(علي  6

 92 )صلوات اهللا عليه(باقر العلوم  )ع(محمد  7

 353 )اهللا عليهصلوات (صادق  )ع(جعفر  8
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 شماره ابجد )ع(لقب خجسته معصوم  )ع(نام مبارك معصوم رديف

 116 )صلوات اهللا عليه(كاظم  )ع(موسي  9

 110 )صلوات اهللا عليه(رضا  )ع(علي  10

 92 )صلوات اهللا عليه(جواد  )ع(محمد  11

 110 )صلوات اهللا عليه(هادي  )ع(علي  12

 118 )صلوات اهللا عليه(عسكري  )ع(حسن  13

 59 )صلوات اهللا عليه(مهدي  )عج(مهدي ) محمد( 14

  و كاربرد علم جفر در علوم قرآني استفاده ي طريقه
 كـه  نيست اي مقوله الهي اسرار : دانم كه عرض كنم قبل از هر چيز الزم و واجب مي

شـود اسـتنباط    هر چه در اين مبحث گفتـه مـي  . باشيم آن وقوف به ها قادر انسان ما
چيـزي اسـت كـه    ايم؛ حقيقت قرانـي   شخصي است كه تا به امروز آن را درك كرده

  .بس و فقط نزد خداوند است
})و هنْدع حفاتبِ ملَ الْغَيهلَمعااي لّاا وه و لَمعي ي امرِّ فالْب رِ وحالْب و قُطُ امنْ تَسقَـةٍ  مرـ  و  االّ

هلَمعاي ةٍلَ وباح يف رضٍاأل ظُلُمات طْبٍلَ وار لّا ايابِسٍلَ وا تابٍ يفك كليـدهاى  و ؛})بينم 
 درياسـت  و خشـكى  در آنچـه  و داند، نمى را آن]  كسى[ او جز. اوست نزد تنها غيب،
 در اى دانـه  هـيچ  و دانـد،  مـى  را آن]  اينكـه [ مگـر  افتد نمى فرو برگى هيچ و داند، مى

. است]  ثبت[ روشن كتابى در اينكه مگر نيست خشكى و تر هيچ و زمين، هاى تاريكي
  ؛)59انعام آيه  ي سوره(

شـمار ادبـي شـامل كتـاب، مقالـه و گزارشـات        هاي بـي  در چهارده قرن اخير نوشته
در ايـن  . تحرير درآمده است ي آساي قرآن به رشته كيفيت معجزه ي هپژوهشي دربار

ـ   نوشته آهنـگ   ي هها فصاحت بيان، فضيلت ادبي، معجزات علمي، سبك و حتـي جاذب
    .تتالوت قرآن تشريح شده اس
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به علـت احساسـات   متأسفانه در برخي از تفاسير با وجود اين، تحقيق در اعجاز قرآن 
هـا   اين پژوهش ،شخصي ي ه و سليقهطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقيد بشري، بي

  . كنندفرسايي   عليه آن قلمصورت گرفته و باعث شده كه افرادي نادان، 
نوشته شده دسـت   يهيچ كتاب وجود دارد و درنظيري كه در قرآن  هاي بي يكي از پديده

 ، لغـات  ، هـا  آيـه  ، هـا  سورههمچون . شود، تركيب رياضي عناصر آن است بشر يافت نمي
الهـي، طـرز نوشـتن     يهـا  تعداد و انواع اسـم  ، خانواده هاي هم تعداد كلمه ، تعداد حروف

اري از بعضي لغات، عدم وجود يا تغيير عمدي بعضي حـروف در بعضـي لغـات و بسـي    
سيسـتم  . ، همگي داراي تركيبي خـاص هسـتند   عوامل ديگر قرآن، به غير از محتوياتش

مهم دارد؛ انشاء رياضي و ساختمان رياضي قـرآن كـه شـامل     ي هرياضي قرآن دو جنب
كـوچكترين   است كه رياضي جامع هايكدهمين به خاطر . ها است ها و آيه سوره هشمار

   .شود قرآن، بالفاصله آشكار مي تغيير در متن يا ساختمان تركيبي
  :آميز قرآن منحصراً از اين قرارندو اما رمزهاي اعجاز

  .حرف عربي است 19داراي » اهللا الرحمن الرحيم  بسم«قرآن  ي اولين آيه -1
  .باشد قابل تقسيم مي 19سوره تشكيل شده است و اين عدد به  114مجيد از  قرآن  - 2
نوزدهمين سوره ) 96 ي هشمار ي هسور(علق  ي هسورد اي كه نازل ش اولين سوره -3

  .از آخر قرآن است
 .آيه دارد 19علق  ي هسور -4

  .باشد قابل تقسيم مي 19حرف دارد و اين عدد به  285علق  ي هسور -5
علـق را   ي هاولي سـور  ي هآي 5جبرئيل با قرآن فرود آمد   تاولين بار كه حضر -6

  .كلمه است 19آورد كه شامل 
  .حرف دارد 76،  است» اهللا الرحمن الرحيم  بسم«كلمه، كه به تعداد حروف  19اين  - 7
 ي هسـور (قلـم   ي اول سوره ي آيه 9دومين باري كه حضرت جبرئيل فرود آمد  -8

  .كلمه است 38را آورد كه شامل ) 68ي  شماره
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 ي هسور(ل مزمي  هاول سور ي هآي 10جبرئيل فرود آمد   كه حضرت سومين بار -9
   .كلمه است 57را آورد كه شامل ) 73 ي هشمار

قـوي   طبق يك سيسـتم عـددي   بر مانند قرآنشناسيد كه  را ميدر تاريخ، كتابي آيا 
  .تنظيم شده باشد اين چنين

 اسـت  19مرتبه در قرآن تكرار شده است كه مضربي از عدد   2698اهللا  ي هكلم :الف
)19 ×  ي همسـئل . باشـد  مـي  مورد 19نيز » الرحيم الرحمن اهللا بسم«و تعداد حروف ) 14

آمـده  » اهللا الصـمد « ي هجمل» قل هو اهللا احد«اخالص بعد از  ي كه در سوره  جالب اين
از نظر دسـتور زبـاني   « .آمد، جمله صحيح بود مي» هو الصمد«است؛ در صورتي كه اگر 

د؛ امـا بـا ايـن حـال اهللا آمـده      آم شود مي مي» هو«بايد اهللا كه فاعل است و ضمير آن 
ريخـت و   آمد، سيستم رياضي قرآن به هـم مـي   مي» هو«اگر به جاي اهللا ضمير » .است

  .ق دارد ي در سوره» قوم«و » اخوان«شباهت زيادي به همان   اين مسئله
باشـد كـه بـه     مـي » كهيعص«مريم حروف مقطعه  ي مورد جالب ديگر، در سوره :ب

مريم، به صورت جداگانـه   ي هاين حروف در سور. ستغازين آمده اصورت حروف آ
 مرتبـه، حـرف   168» ه« مرتبه، حرف 137» ك« اند، حرف با اين تعداد به كار رفته

  . مرتبه 26» ص« مرتبه، حرف 122» ع« مرتبه، حرف 345» ي«
هاي ديگر كه از نظر معني با همديگر تناسب دارند  در قرآن بعضي از كلمات با كلمه

  :ثالًم. اند كار رفته  يكسان به
بار با مشتقات آن در قرآن به كار رفته است و به همـان   145» ةحيو« ي هكلم -1

 .با مشتقاتش به كار رفته است» موت« ي هكلم) بار 145( تعداد

 .بار به كار رفته است 115هم » آخرت« ي هبار و كلم 115» دنيا« ي هكلم -2

نيز بـه همـان   » شياطين«ه است و كلمة بار در قرآن آمد 88» مالئكه« ي هكلم -3
 .بار به كار رفته است 88تعداد 
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 .اند بار به كار برده شده 40نيز » سرما« »برد«بار و كلمه  40» گرما« »حر« ي هكلم - 4

 .بار 75نيز » شكر« ي هبار و كلم 75» مصائب« ي هكلم -5

 .بار 32نيز » بركات« ي بار و كلمه 32» زكات« ي هكلم -6

 .بار 49 نيز با مشتقاتش» نور« ي هبار و كلم 49و مشتقات آن » عقل« ي هكلم -7

  بـار بـه   12بار و  365در قرآن به ترتيب » ماه« »شهر«و » روز« »يوم« ي هكلم -8
 .اند كار رفته

 .اند  بار در قرآن به كار رفته 24نيز » زن« »ةامرأ« ي هو كلم» مرد« »رجل« ي هكلم - 9

  .بار در قرآن آمده است 12به صورت مفرد و جمع، » امام« ي هكلم -10
  تصادفي است؟نظير  بي هاي پديده آيا اين

  ...ها و  ها، آيه تعداد سوره
آن  ي سـوره  86باشد كه از اين ميان  سوره مي 114هاي قرآن كريم  تعداد كل سوره

ن مـدني  آ ي سـوره  28و تعـداد  ) يعني در مكه بر رسول اهللا نازل شـده اسـت  (مكّي 
حـزب   120و تعـداد    جـزء  30قرآن ). در مدينه بر رسول اهللا نازل شده است(است 

  .است) قسمت(
  .باشد آيه مي 6236كل آيات قرآن 

  .باشد كلمه مي 77927كل كلمات قرآن 
  .باشد حرف مي 330749كل حروف قرآن 
تكي  نقطه 63654باشد كه از اين ميان  كلمه مي 155072دار قرآن  كل كلمات نقطه

  .باشد تايي مي نقطه سه 3538نقطه دوتايي و تعداد  38152و تعداد 
آنچه كه حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله و سلم بـر مـا از جانـب      هدف از تمامي

خداوند متعال آورده، در آن است كه قرآن را خوب بخوانيم و درك كنـيم و بـه آن   
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لذا خداونـد  . نش صحيح دنبال شودعمل نماييم تا راه و رسم زندگيمان با آگاهي و بي
خـوان نباشـيم، بلكـه     كتاب خود تأكيد نموده است تا ما فقـط قـرآن    متعال در تمامي

  .قرآن را بپا داريم، يعني بايد بعد از درك و فهم، آنچه را گفته شده است عمل كنيم
  هاي قرآن كريم اول سوره ي حروف مقطّعه

  .شود لقمان و سجده با حروف الم شروع مي هاي بقره، آل عمران، عنكبوت، روم، سوره
  .شود هاي يونس، هود، يوسف، ابراهيم و حجر با حروف الر شروع مي سوره
  .شود هاي مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف با حروف حم شروع مي سوره
  .شود هاي شعرا و قصص با حروف طسم شروع مي سوره

  .شود سوره اعراف با حروف المص شروع مي
  .شود سوره رعد با حروف المر شروع مي

  .شود سوره مريم با حروف كهيعص شروع مي
  . شود سوره طه با حروف طه شروع مي

  .شود سوره نمل با حروف طس شروع مي
  .شود سوره يس با حروف يس شروع مي
  .شود سوره صاد با حرف ص شروع مي

  .شود سوره شوري با حروف حمعسق شروع مي
  .شود روع ميسوره ق با حرف ق ش

  .شود سوره قلم با حرف ن شروع مي
باشد كه هر كسي به قدر درك و فهم خـود   حروف مقطعات نيز جزو علوم غريبه مي

هـاي وارد   يكـي از راه . شود، نه بيشتر مند  از آن بهره تواند كند مي پيدا ميو لياقتي كه 
  . است }ترتيبي حروف ابجد كبيره و جفر{علم جفر از  استفاده ، شدن به اين رموز
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 نـه  و بيسـت  كـريم،  قرآن ي سوره چهارده و يكصد مجموع ابتدا بايست بدانيد كه از
 كـه  .شود مي شروع) مهم مطلبي دادن توجه يا تهديد معني به( تهجي حروف با سوره
  . گويند مي مقطّعات را گانه نه و بيست هاي سوره اين

 كـه  ...يـس و   المـر، ،  الم مثل؛. است حرف 78 قرآن هاي سوره اول ي مقطّعه حروف
 مجمـوع  نصـف  يعني. ماند باقي مي حرف، چهارده آنها، تكراري حروف حذف از پس

 س، ي، ه، ك، ر، ص، م، ا،{ :و شـامل  گوينـد  مي نوراني حروف را آن كه الفبا حروف
تـوان   را مـي  جملـه  ايـن  ايـن حـروف   مجموعـه  از كـه  باشد ؛ مي}ل ع، ط، ن، ق، ح،

  :استخراج نمود
  نَمسكه حقٌّ علي صراطَ
  .كند دنبال را) ع( علي راه بايست مي خواهد، مي را خدا راه هر كه

 ي سـوره  114: اي كه از استخراج حروف مقطعه گرفتيم اين بود كـه  پس اولين نتيجه
 78سوره خالصـه شـد بـه     29مقطعه و از  ي سوره نه و قرآن خالصه شد به بيست

 {حـرف نـوراني جملـه     14عه و بعد از ساقط كردن حروف تكـراري بـه   حرف مقطّ
  . را استخراج نموديم }نَمسكه حقٌّ علي صراطَ

آن الزم است  دوم استخراج اسرار حروف مقطعات ي حال براي وارد شدن به مرحله
  .محاسبات ديگري را انجام بدهيم

 تـك  ، تـك  شـود را  شـروع مـي   اي كه با آنها حروف مقطعـات  سوره 29: ابتدا بايست
هـر يـك را   ؛ )شـان را  جفر حروف(جفر كبيره از طريق انتخاب نموده و آن را حروف 

  .كنيم مي محاسبهجدا جدا 
را طبـق قـوانين   } طه{ ي جفر كلمه ابتدا: كنيد را انتخاب مي» طه« ي بطور مثال سوره

حـرف  . آوريد يبه دست م را حساب نموده و عدد آنكه در باال ذكر شد كبيره  جفر
حاصـل جمـع ايـن دو عـدد     . شود مي 5باشد و حرف ه مساوي با  مي 9ط مساوي با 

  ؛}ه ) 5+ (ط ) 9(=  14{؛ 14شود عدد  مي
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طه؛ آن  ي سوره ي شود عدد آيه كه از اين محاسبه بدست آمده؛ مي 14بنابراين عدد 
فتـه و بـه   كنيد و به سراغ ديگـر حـروف مقطعـه ر    آيه را كنار گذاشته يادداشت مي

هـر كـدام را   . داريـد  كنيـد و يادداشـت برمـي    همين صورت آنها را نيز محاسبه مـي 
نظـر در آيـه چـه     حرف و يا كلمه مـورد  دتا ببيني دهيد تك مورد بررسي قرار مي تك

  .بوده و منظور آن چيست
ـ ا{آن كه  14 ي در آيهطه  ي كليد سوره: مثالً ي و اَقـمِ  اَنـا فَاعبـدن   انَّني اَنا اهللاُ ال اله الَّ

  باشد كدام است؟ مي }الصلوةَ لذكْري
 يگانگي به مرا پس نيست من جز خدايي هيچ يكتا خداي منم كه بدان اوالً: آيه معني

  .بپادار من ياد براي مخصوصاً را نماز و بپرست
نمـاز را  ( ؛}اَقـمِ الصـلوةَ  { ؛جملـه  يابيـد  درمـي  تفحص در ايـن آيـه   با كمي بررسي و

ايـن آيـه متوجـه     شـهودي در با برداشـتي  . كند ما را جلب ميبيشتر توجه ) بپاداريد
 توانـد همـين باشـد؛    اين آيه و سوره مي در هاي كليدي يكي از نكته{كه  خواهيم شد
   ؛)عمل كردن(. }خوان باشيمداريم نه آنكه فقط نماز نماز را بپا

  العلق ي سوره
  ؛)10( گزارد؟ مى نماز كه گاه آن را اى بنده ؛صلَّى إِذَا عبدا

تيءكاَنَ إِن أَر لىع ى؛الْه؛)11( باشد هدايت بر او اگر پندارى چه د  
 چيـزي  چرا ايد، آورده ايمان كه كساني اي اال لَاتَفْعلُونَ؛ ما تَقُولُونَ لم آمنُوا الَّذينَ أَيها يا
  ؛)2 آيه صف ي سوره(كنيد؟  مي آن خالف عمل مقام در كه گوييد مي زبان به

 كنيـد  آن خـالف  و بگوييـد  سخن كه عمل اين لَاتَفْعلُونَ؛ ما تَقُولُوا أَنْ اللَّه عنْد مقْتًا كَبرَ
  ؛)3 آيه صف ي سوره(. آورد مي غضب و خشم به را خدا سخت بسيار
برخـي  اگر در  باشيد؛توجه داشته كنيم  ها را نيز به اين ترتيب حساب مي سوره ي بقيه
بايست عـدد بـه دسـت    . از عدد به دست آمده كمتر بودآن  ي تعداد آيه ها سورهاز 

رقمـي   به عـدد يـك يـا دو   ؛ صغيره تبديل نمود تا عدد بدست آمده جفربه آمده را 
بـه  ؛ 271را حسـاب نمـوده، عـدد    ) المر(كلمه  رعد كه جفر ي مانند سوره. ختم شود
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كه جمـع ايـن اعـداد    ) 200(و ر ) 40(و ميم ) 30(و الم ) 1(الف  يعني. آيد دست مي
اين تعداد آيه ندارد و تعداد آيات رعد  ي بينيم كه سوره در اينجا مي )271( ؛شود مي

بـه  ) المر(اين كلمه را  ي الزم است كه جفر كبيرهدر اين مورد؛ . آن سوره كمتر است
 شـود  آن مـي  عـدد كه ) المر( را كلمه اين كبيره جفر{ .دصغيره عدد تبديل كني جفر
  ).10عدد (شود  مي؛ }1+  7+  2{.  كنيد تبديل مي غيره آنص به جفررا } 71

آن را در جدول . )المر(آيه سوره  ي شود شماره مي 10مانده يعني عدد  پس عدد باقي
  . كنيد خود منظور مي

  بدست آوردن رمز سوم حروف مقطعات  ي طريقه
 ايـم را آورده و  ي را كه در اختيارتان قـرار داده الزم است ابتدا جدول منظوربراي اين 

   .دقيق به آن كنيد نگاه
جدول  ي و پايهاصلي  ي را به عنوان نشانه باشد، آن بقره مي ي اولين سوره را كه سوره

  . قرار داده
به بينيد  مي. را بشماريدديگر  ي سوره 11بقره تا  ي جدول از سوره فهرستسپس در 

  .نام و عدد آن سوره را نيز يادداشت كنيد. رسيد ميطه  ي سوره
 ي بـه سـوره  ؛ ديگر را شمرده ي سوره 11 ،؛ بار ديگر از روي جدولطه ي بعد از سوره

  .نام و عدد آن سوره را نيز يادداشت كنيد. درسي مي ونمؤمن
  : هاي بدست آمده را جدا جدا شماره كنيد يعني حاال عدد سوره

باشـد را و عـدد    مي) 11(طه كه  ي باشد را و عدد سوره مي )1(بقره كه  ي عدد سوره
است را از طريق جفر ترتيبي محاسبه كنيـد؛ يادتـان باشـد    ) 21(مؤمنون كه  ي سوره

 ايـن  بـه ) 21(و ) 11( و) 1(.  شود فقط خود اعداد آن را حساب كنيد، كه اينگونه مي
  .)6 عدد( شود مي آن جمع) 1+1+1+1+ 2( .كنيد مي حساب صورت

ديگـر بشـماريد    ي تا سوره 6مؤمنون  ي حاال از روي جدول داده شده دوباره از سوره
. رسيد آن را نيز يادداشت و نـام و عـدد آن را بنويسـيد    مي.  )27 احقاف(ي  به سوره
  :شود اين محاسبات مي ي نتيجه
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 = احقـاف سـوره  {و} 21 =ن نـو سـوره مؤم {و } 14=سوره طه {و  }6 =سوره بقره {
  .است} 27
سـوره يعنـي   اولـين   ست؛ بايفوق  ي سوره 4 اين بين از ترتيبي جفر از استفاده با حال
حـذف  و آن دو را انتخـاب  احقـاف را   ي سوره؛ يعني سـوره و آخرين } بقره{ ي سوره
  . )مؤمنون ي طه و سوره ي سوره(يعني : ماند دو سوره باقي مي در پايان.  نموده

لطفاً در ايـن مرحلـه كمـي    ! .نام و عدد اين دو سوره را پيدا كنيدل در جدول نمودار ذي
اسـت را   سوره مشخص شـده روي اين دو  و معاني كه روبه مفاهيم. بيشتري كنيددقت 

و سـپس  را بـا شـماره    .اسـت ) 11(عـدد آن   طه كـه  ي اول سوره انتخاب نموده؛ يعني
بينيـد در   مـي  ؛در كنار يكـديگر بگذاريـد   را باشد مي )21( عدد آن كه ونمؤمن ي سوره

 ي مقابل سـوره در و ) بپاداري(، نوشته شده است )طه( ي قسمت توضيحات مقابل سوره
  :توان چنين نتيجه گرفت كه با بررسي نهايي مي. )عدالت: (نوشته شده است) ونمؤمن(
  )عدالت را بپا داريد(

ــدالت  ــد عـ ــق نيـــك آمـ ــول خلـ  اعتپــس از وي حكمــت و عفــت، شــج     اصـ
ــد   ــعار ذات او شـ ــون شـ ــدالت چـ  نـــدارد ظلـــم از آن خلقـــش نكـــو شـــد   عـ
ــي  عـــدالت چـــون يكـــي دارد ز اضـــداد ــداد    هم ــداد ز اع ــن اض ــد اي ــت آم  هف

 از آن درهـــاي دوزخ نيـــز هفـــت اســـت  تي نهفــت اســبــه زيــر هــر عــدد ســرّ
ــت   ــدال اسـ ــويي در اعتـ ــور نيكـ  عـــدالت جســـم را اقصـــي كمـــال اســـت  ظهـ

)شبستريشيخ محمود  (  

الهي كه از طريق كتاب آسماني بـه مـا داده شـده     دروس تمامي  اينكه سخن ي نتيجه
ايـن اسـت    اسـت؛  آمده مقطعات حروف اسرار در كه را آنچه  همچنين تمامي. است
 عـدالت  گذاري نموده و تمامي امور هستي را بر اساس عدالت پايه متعال خداوند كه؛

تمامي مراحـل   و اگر انسان آن را در.  ساري استمراحل هستي جاري و   تمامي او در
  . رستگار خواهد شد شك د بيكن رعايت زندگي خود
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 بـه  .شـود  مي عام و خاص در طول قرون؛ زبانزد) ع( علي حضرت چون اگر ابرمردي
 الهـي  عـدالت  از فراتـر  پـاي را  خـود هيچگـاه   زندگي طول در او كه است اين خاطر

 ديگـران  حق در چه خود حق در چه نمود؛ زندگيش سعي امور  تمامي در و نگذاشت
  .نمايد اجرا و ايجاد را عدالت

بينيـد در اصـول ديـن مـا مسـلمانان؛       آن اين است كه اگر دقت كنيد؛ مي سوم دليل
كه حضـرت حـق    است مهم بر آن اين و. »است عدل« :ما دين اصول از اصل دومين

لـذا  .  را بر اساس عدالت بنيان نهادهخداوند متعال؛ عادل است و تمامي جهان هستي 
 ديگـران  در حـق  چـه  و خـود  حق در چه را عدالت مؤمنين نيز  تمامي الزم است كه

  .شوند تا رضايت حضرت دوست را ايجاد نموده و رستگار كنند، رعايت

  هاي قرآن كريم جدول حروف مقطعه سوره
  جفر  توضيح  كلمه  جفر  عهمقطّ  حروف  سوره  رديف

  71  )كمال(ذبح كردن   فَذَبحو  71  الم  بقره  1

  71  پوشش  تَكْتُمون  71  الم  عمران آل  2

  161  توبه  نَغْفرْ لَكُم  161  المص  اعراف  3

  6  ضد  اختالف  231  الر  يونس  4

  6  لوح محفوظ  كتاب مبين  231  الر  هود  5

  6  علم تعبير خواب  االحاديث تأويل  231  الر  يوسف  6

  10  عدالت  سواء  271  المر  رعد  7

  6  ذكر نعمت  اُذْكُر نعمةَ اهللا  231  الر  ابراهيم  8

  6  صاحبان ذكر بايد از همه چيز بگذرند  مجنون  231  الر  حجر  9

 )وفات( روز والدت  بودن نيك   يوم يبعث حياً  195  كهيعص  مريم  10
  تجرد  پايان

15  
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  جفر  توضيح  كلمه  جفر  عهمقطّ  حروف  سوره  رديف

  14  بپا داريد  اقم الصلوة  14  طه  طه  11

  109  دهد خدا ميپاداش را فقط   اجري  109  طسم  شعرا  12

  69  قدرت خداوند  الية  69  طس  نمل  13

  10  ايمان  ربِطْنا  109  طسم  قصص  14

  8  احسان به پدر و مادر  بِوالديه  71  الم  عنكبوت  15

  8  همه چيز به غير از خدا زمان دارد  اَجلٌ مسمي  71  الم  روم  16

  8  به فعل بودن ايمان و  جنات النَعيم  71  الم  لقمان  17

  8  گنج در خرابه است  ماء مهين  71  الم  سجده  18

  70  دل سپرده  حياً  70  يس  يس  19

  9  بخشندگي  وهاب  90  ص  ص  20

  48  عدالت  حكَم  48  حم  ونمؤمن  21

  48  شريك گذاشتن براي خدا: شرك  كانوا يدعون  48  حم  فصلت  22

  17  عدالت  الميزان  278  حمعسق  شوري  23

  48  خداوند دليل محكم بزرگي  اَكْبرُ  48  حم  زخرف  24

  48  )مدار بيضي( نتيجه عمل  صبوا  48  حم  دخان  25

  12  گذار باشيدشكر  تَشْكُرون  48  حم  جاثيه  26

  12  )تورات(تأييدكننده كتب الهي   مصدق  48  حم  احقاف  27

  10  نظم  نَضيد  100  ق  ق  28

  50  صالح  صالحين  50  ن  قلم  29

  احقاف) 27(مؤمن، ) 21( طه،) 11( بقره،
  )عدالت را بپا داريد(
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  متكبر  76
مستحق كبريايي و 

  دوستي خلق    14  68  662  تعظيم

  جمال و جالل يافتن    12  12  57  شريف، كريم، اكبر  مجيد  77

  جهت ازدواج و امر خير    10  10  55  كننده دعوات اجابت  مجيب  78

  محيط  79
داشتن به تمام احاطه 

  موجودات و خلق
  تسلط بر امور    13  13  67

  بهترين صورت و شاهكار  342  12  39  336  تصويرگر و نقشبند  مصور  80

  نظم بر امور    10  55  550  حافظ و رقيب و قدير  مقيت  81

    16  16  97  مصدق به توحيد و عامل  مؤمن  82
حفظ از شرور، نيل به 

  حقيقت

    6  15  105  نگهدارشاهد و شهيد و   مهيمن  83
صفاي باطن و روشني 

  ضمير

  منّان  84
گذارنده و  منّت

  كننده احسان
  كسب نيكويي  141  10  10  91

    13  13  58  بخش كننده و حيات زنده  محيي  85
براي زنده داشتن و اثر 

  دادن

    9  45  450  ستان ميراننده و جان  مميت  86
اثر گذاشتن و  براي بي

  سركوبي دشمن

  غلبه و پيروزي    8  35  341  كننده ياور و كمكيار و   ناصر  87

  نور  88
منور و مفيد و 

  كننده هدايت
256  31  13    

روشني دل، هدايت به 
  كمال

  جهت عزت يافتن    10  10  19  ثبات و اثبات  واحد  89

  بسط كالم، نفوذ كلمه    14  77  707  بر و بازستاننده ميراث  وارث  90
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ختم به قصد و منظوري 
  كه داريد

  واسع  91
دهنده و  گسترش
  كننده پهن

  دوستي در خلق و خويشان    11  20  137

  صدق گفتار    1  1  10  دوست دارنده  ودود  92

93  وفا به عهد  176  15  15  96  وفاكننده به عهد  وفي  

    12  12  66  قائم به حفظ حقوق  وكيل  94
حفظ از خرق و غرق و 

  زيان و ضرر

  خالصي از ذلت    12  66  606  فرد، يگانه  وتر  95

96  10  10  46  صاحب اختيار و مالك  ولي    
دوستي خاليق و واليت 

  داشتن

  براي طلب فرزند صالح    5  5  14  بسيار بخشنده  وهاب  97

  هدايت به كمال مطلق    2  2  20  رهبر، راهنما، دليل  هادي  98

  براي نيل به اسرار    5  5  32  تعالي حق: عبري  در لغت  هو يا هو  99

  استخاره نمودن ي طريقه
تـالش خـود   مام شرط اينكه ته به استاد نداشتيد باگر در جايي درمانديد و دسترسي 

ايد آنگاه خواستيد اسـتعالم كنيـد و    ايد ولي بر سر دوراهي مانده را تا آخر انجام داده
حمد را يكبار و  ي ابتدا سوره.  كنيد بدين ترتيب عمل مي.  كار خود را بدانيد بد نيك و
تح و عنْـده مفـا  (انعـام   ي رهسـو  59 ي سپس آيه. توحيد را سه مرتبه بخوانيد ي سوره

يا بـا تسـبيح   (آنگاه تفأل نماييد . را تا آخر آيه يكبار بخوانيد)  ... هو اغَيبِ اليعلَمها الّالْ
  ).يا با نخود يا با سنگ

اختيار گرفته، سپس آنهـا را   بدين ترتيب كه مقدار يك مشت، از نخود يا سنگ را بي
سنگها يـا نخودهـا يـا    (اگر باقيمانده . تا جدا كنيدريخته و به صورت هشت تا هشت 

آن . باشد، جواب استعالم شـما خـوب اسـت    6يا  4يا  3يا  1تعداد ) هاي تسبيح دانه
  .كار را انجام دهيد به لطف و كرم خداوند
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خيلـي   باشد، به اين معني است كه جواب اسـتعالم شـما خيلـي    5اگر تعداد باقيمانده 
  .لي سريع انجام دهيدخوب است و آن كار را خي

باشد، يعني تفأل شما خوب اسـت، ولـي زمـاني طـوالني بـراي       7اگر تعداد باقيمانده 
  .بايست كه صبر نماييد انجام آن الزم است و مي
باشد، جواب استعالم شما خوب نيست و اما اگر هيچ نماند  2ولي اگر تعداد باقيمانده 

خوب نيست و بايد بـه هـر صـورت     به اين معني است كه جواب استعالم شما اصالً
نقل از حضرت اميرالمـؤمنين  . (كه بدبختي همراه دارد ممكن از آن سر باز زنيد، چرا

 .)السالم علي عليه

  ذكر گفتن براي خود يا فرد ديگر به شرط اجازه از استاد ي طريقه
  كنيد كه چه اسـمي  ابتدا مقصود شخص يا خود را در جدول اسماءالحسني پيدا مي - 1

 .تعداد عدد جفر كبيره آن را ياداشت كنيد. را بگوييد، به چه منظور و به چه نيتي

. خواهيد برايش ذكر بگوييد به ابجد كبيره حسـاب كنيـد   اسم شخصي را كه مي -2
 ).با توجه به مقررات علم جفر كه قبالً ذكر شد(

بـه  خواهيد بـرايش ذكـر بگوييـد بايـد      سپس به تعداد ابجد اسم شخصي را كه مي
اي كه در جـدول بـراي    روز به تعداد اسماء الحسني همان عدد جفر اسم شخص هر

جفر اسـم او   . . .يعني اگر اسم شخص محسن است .  يديايد ذكر بگو او انتخاب كرده
روز آن ذكري را كه در جدول اسماء الحسـني بـراي اسـم     158شود بايد  مي 158

، البته بايـد   روز تمام شود 158د تا يمحسن انتخاب كرديد به همان تعداد ذكر بگوي
  .باشد و بعد ذكر بگوييد »استاد و استعالم ي با اجازه«بدانيد تمامي اين موارد بايد 

مثالً اگـر شـخص مشـكل    . شما ابتدا در جدول اسماءالحسني كه داريد بگرديد: مثال
كـه  بعـد اسـم شـخص    . شهيد را براي او انتخاب كنيد ي مالي و اقتصادي دارد، كلمه

. 158شـود   مثالً محسن و قرار است برايش ذكر بگوييد را به جفر حساب كنيـد مـي  
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روز براي او ذكر يا شـهيد يـا شـهيد بـه      158پس بايد وقتي اجازه از استاد گرفتيد، 
  .  انشاءاهللا اجابت شود. بار بگوييد 319تعداد 

  .باشد مي 19رمز وارد شدن به اطالعات قرآن عدد 
اهللا ابالغ شد، آيـه بِسـمِ اهللاِ    اي كه به رسول ال گفته شد اولين آيههمانطوري كه در با

بِسـمِ اهللاِ الـرَّحمنِ   «بينيـد كـه جملـه     حال اگر توجه كنيـد، مـي  . بود: الرَّحمنِ الرَّحيم
اگر حرف مشدد آنرا هم حسـاب كنيـد بـا    . حرف تشكيل شده است 19از » الرَّحيم

شـود   مـي  41(كنيد  جمع مي 22را با عدد  19پس عدد .  )حرف 22(شود  تشديد مي
بهتر است . شود عدد كليدي شما براي ورود به اسرار قرآن مي 41پس عدد) 22+19

را كه مربوط به اسم ذات  ، عدد جفر آن در هنگام ذكر گرفتن و گفتن السماء الحسني
دسـت  يعني اگر عدد به (. دارند ، نگه مي باشد، هميشه يكي از عدد را گرو احديت مي

مثـل اهللا هـو كـه جفـر     ) تاي آن را حساب كنيد يـا بگوييـد   40باشد، بايد  41آمده 
: گوييـد  بار مـي  1000يعني . گوييد تاي آن را مي 1000باشد ؛ اما  مي 1001عددي آن 

  .اهللا دم، هو بازدم
را كـه   19بايست عدد  ، مي حال براي اينكه وارد اطالعات و برخي از اسرار قرآني شويم

،  شود و كليد قرآن بود مي 40ودي قرآن بود با عدد بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم كه رمز ور
  .  عدد چهاردهشود  كنيد و بعد جفر صغيره آن را حساب نمود كه مي جمع مي

 = 19 + = به صغيره تبديل شود يعني 59شود  مي 40 5 + عـدد   14شود  مي 9
  . آيد قرآن بدست مي كليدي ديگر

خود، يكي از اسماء الحسني را كه به موضوع خواسته شما نزديك باشد براي خواست 
آن عـدد را بـا عـدد كـل      جفـر كبيـره آن را حسـاب نماييـد و    . كنيد را انتخاب مي

سپس عدد بدست آمده را . كنيد باشد جمع مي مي) 114(هاي قرآن كريم يعني   سوره
ايـن عـدد    .رقمي برسـد  يك يا دو كنيم تا عددمان به عدد به عدد صغيره تبديل مي

سپس اعداد سن خود يا فـردي  .  كنيم باشد كه انتخاب مي بدست آمده عدد سوره مي
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خواهيد در مورد آن سئوال بپرسيد را با هم جمع كنيد و به صغيره برسانيد  را كه مي
  .آيد كه جواب سئوال شما است بدست مي) عددآيه(عدد آخر 

  :كه است اين كالم حاصل
 كس هيچ و است موعود حضرت مهدي نزد در جفر علم نهايي و اصلي حقيقت -1

  .نيست آگاه جفر حقيقت از او چون
 از مراد و است كلّ عقل همان قضا لوح و است قضا لوح همان جفر علم حقيقت -2

  .است اول عقل يا فعال عقل ظاهراً كلّ، عقل
 امـام  جـز  كـه  اسـت  روشـن  و اسـت  آسـماني  كتب تأويل جفردر حقيقت علم -3

  .نيست آگاه آسماني كتب تأويالت تمام از كسي معصوم،
 ي سـعه  ي انـدازه  به نيز غيرمعصوم كه شود مي استشمام مطلب اين بوي وي كالم از

 ولي شود جفر آگاه علم از تواند مي مجرّد عقل با ارتباطش ي اندازه به و خود وجودي
 نيـز  الحروف علم به جفر علم تسميه وجه كالم از همچنين. بود نخواهد تام آگاهي اين
 نيـز  حرفـي  موجـودات  بـه  تعبيـر  مجرّده عقول از چون شود مي مشخص حدودي تا

 اينكـه  كما است شده ياد اول مخلوق عنوان به حرف از نيز روايات برخي در. شود مي
  .است شده ياد اول مخلوق عنوان به نيز عقل از
 لعلنـا  و. مـنهم  لكلّ مجعولة ضوابط أو عندهم التي االستحسانات حسب على ذلك كلّ{

 ذلـك  إيـراد  مـن  بـدا  يكـن  لـم  أنه غير التقسيمات، هذه في الكالم بتفصيل القاري أتعبنا
 لـم  إذ القـرّاء  بعـض  أنّ علمـا  الكتـاب  مطـاوي  في أكثرها من الشارح استفاد لما الموجز
 في -عذرنا هو هذا و شيئا، منها يسمعوا فلم المسائل هذه مثل إلى -اآلن حتّى -يحتاجوا

 مـن  القسـم  لهـذا  هـل  هـو  و كالم، ؛ بقي}مقبول الناس كرام عند العذر و« -التطويل هذا
   العقل؟ عند اعتبار أو حجية االستحسانات

 ثبت قد فإنّه -بالجملة المطالب هذه نفي يمكننا ال أنّه عليه التعويل يمكن الذي الجواب و
 و الجفـر  مثـل  -العلـوم  هـذه  أمثال من المسائل لهذه المستخرجين بعض استخراج صحة
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 بالجملة، -أكثرها بطالن الواضحة -االدعاءات هذه قبول يمكننا ال أنّه كما بالتواتر، -الرمل
 السـلطان  اسـم  مـن  يستخرج أنه يدعي »بايسنقُر« ل الدين صائن مكتوب في نرى فمثال

  .»شاه« و 800 »رخ« أنّ إلى استنادا التاسع، القرن سنين في يملك أنّه »شاهرخ«
 ممـن  - االسم هذا صاحب أنّ علما االستنتاج هذا بطالن في نشك ال و بالفارسية الملك هو
 ملكـا  مـنهم  أحـد  يكـن   لم و الفرس، بين كثير - معاصره أو بعده أو الملك شاهرخ قبل كان
 القـرن  في سلطانا »شاهنواز« اسمه كان من أنّ يجب االستدالل هذا سياق على أنّ كما غيره،
 - األسـماء  هذا أمثال من غيره عليه قس و - الخامس القرن في ملكا »دوست شاه« و األول،
 وجـه  يتبـين  لم ما بها االعتقاد و االستنتاجات هذه اعتبار يمكن فال- الفرس بين كثرتها على

 فـالظن  إليـه  أشـرنا  مـن  بعض استنتاج صحة من ثبت ما أما و. علميا االرتباط و االستنتاج
 ذلـك  يؤيـد  المستخرج، نفسية أثر ذلك بل الحروف، علم مسألة فيها الشأن ليس أنّه الغالب

 المطالـب  هـذه  بأمثال يخبرون كانوا الذين هم صحيحة، استنتاجاتهم نتيجة كانت الذين أنّ
 ارتـاض  إذا اإلنسان أنّ ننكر فلسنا. أيضا العلوم هذه أمثال من استفادة و محاسبة غير من

 عن إخبارات أو أعمال إجراء من تمكّنه روحية قوة ذا يصير المخصوصة بالرياضات نفسه
ا  و الخاصة، و للعامة محير المستقبل و الماضي تلـك  أمثـال  مـن  يسـتخرج  ذلـك  أنّ أمـ 

 شـرح «. السبيل يهدي هو و أعلم اهللا و -البطالن واضح قول و دليل بال فادعاء الحسابات
  ؛» 49 ص، المقدمة،  )تركه ابن( فصوص
 و حقيقت به كس هيچ لذا است معصوم اختيار در تنها جفر علم حقيقت: اينكه نهايت
 علـم  اين معصوم غير دارندگان محاسبات اوقات بسياري لذا. نيست آگاه آن تماميت
 عجمـي  زبانهـاي  در را علم اين قواعد كه زماني بخصوص. آيد درمي آب از نادرست

ـ فا،  عربـي  ابـن  چـون  عرفا برخي لذا. كنند جاري) سرياني و عبراني،  غيرعربي(  ي دهي
  .دارند وحياني منشاء كه اند كرده معرّفي قرآني و نبوي خطابات فهم را علم اين اصلي

 علـوم  و حقـايق  شـامل  كلمـه  عام معناي به) ع( ائمه جفر كه گفت توان مي بنابراين،
 اجمـالي  صورت به يا كه … و قدرت حكمت، باطني، علوم شرايع، از اعم است، الهي
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 اي مجموعـه  همچـون  تفصـيلي  طـور  بـه  يا ،)جفر كتاب( آمده كتاب يك در سرّي و
 مظهـر  كـه ) احمـر  جفر( بوده پيامبر سالح شامل يا و است؛ بوده كتب از سنگ گران
  .است الهي قهر و قدرت
 نوشته به نياز و هستند آثار و علوم اين صاحب خود باطن در امامان كه است طبيعي

 ولـي  اسـت،  كتـب  ايـن  بـاطني  حقيقت مهم و ندارند كلمه معهود معناي به كتاب و
 امالء پيامبر كه گونه همان را علوم اين تدويني طور به نيز ظاهر در كه ندارد منافاتي
 است زيادي مجهوالت و اسرار بين اين در و باشند دارا است نوشته) ع( علي و نموده
  .عاجزيم آنها درك از ما كه
 و حـروف  علـم  از بخشـي  صرفاً است؛ شده مشهور آنچه برخالف) ع( ائمه جفر پس
 داد انجـام  … و اسـطرالب  و رمـل  بـه  شـبيه  كارهايي آن با بتوان كه عرفاني اعداد
 كـه ) شـد  ذكر جفر براي كه موردي سه از اول عنوان( »جفر كتاب« چند هر. نيست

 معمـولي  اي نوشته يقيناً است، عالم حقايق و اخبار و اسرار ي همه شامل نوشته يك در
 تـدوين  منفصـل  حروف يا اعداد زبان با كه دارد سرّي يها نوشته به شباهتي و نبوده
  . است استخراج قابل آن از امام توسط تفصيالت ي همه و شده
 نيـز  اسـالم  از پـيش  كه است حروف و عدد علم عيانمد برخي دست در آنچه ولي

 علـوم  اين كه گفت توان مي چند هر. دانست ائمه جفر همان توان نمي را داشته وجود
 شـبيه  فن يك به تبديل كه بوده الهي معارف از ناقص ي استفاده و برداشت نوعي هم
 اخبـار  اسـتخراج  آن از هـدف  كـه  شده) كهانت و شناسي طالع( نجوم علم يا رمل به

 روشـن  گذشـت  آنچـه  طبـق  .اسـت  ديگـر  امور برخي و آينده گويي پيش مثل غيبي
 روايـات  طبق كه است السالم عليهم بيت اهل معارف و عرفان اسرار جفر، كه شود مي

 تحت كه است ييها فن و فوت از فراتر يقيناً و داشته الهي معارف در بديل بي جايگاهي
  .است مدعيان برخي دست در غريبه علوم عنوان

 معـرض  در عرفاني علوم و معارف همواره امامت و نبوت تاريخ در كه توضيح اين با
 و كهانـت  اهـل  توجـه  مـورد  ابـزاري  نگـاه  بـا  يـا  بوده، ابزار به تبديل و سوءاستفاده
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 عرفـاني  اعداد علم حقيقت البته. است گرفته قرار ماورائي يها قدرت به مندان عالقه
 همچـون  امـوري  از فراتـر  بسـي  برخوردارنـد،  لـدنّي  طور به آن از واصل عرفاي كه

 حافظ قول به و. است بسيار دو اين بين تفاوت و بوده … و رمل و سحر و دعانويسي
 امـور  برخـي  در كـه  هـر چنـد   نيسـت  مقايسـه  قابـل  شـعبده  اوراق بـا  الهـي  اسرار

  .باشند داشته هم با ييها شباهت
ــم ــه رق ــر مغلط ــر ب ــش دفت ــزنيم دان  نكنـيم  ملحـق  شـعبده  ورق بـر  حـق  سرّ   ن

 اعداد خواص و اسرار از كوچكي قسمت به تنها مقوله اين در بنده كه است اين واقعيت
 ايـن  بـه  را شـما  توجـه  آن، نمودن و عنوان نگارش با داشتم قصد و بيشتر كردم اشاره
 در ويژه اهميت داراي و نيست دليل بي بشر زندگي در اعداد وجود كه نمايم جلب مهم
 ارتبـاط  بـراي  مهم خيلي موارد از يكي اعداد گفت توان مي كه نوعي به. دارد هستي كل
  .گرفت ناديده يا و اهميت كم آن را نبايد و است الهي سيستم باها  انسان ما

 فقـط  بلكـه  كامـل،  نـه  بطـور  برايتان بنده كه هايي مثال اين به تنها اعداد بحث البته
 كـنم  عنوان كامل را آنها ندانستم صالح زيرا. شود نمي خالصه ام آورده كوتاه ي اشاره
 كتـاب  و عنـوان  صـدها  آنهـا  حجـم  اينكه اول چون نبود، پذير امكان دليل دو به زيرا

 حضور بدون كه است فني و تكنيكي محاسبات اين از بسياري اينكه دوم و بود خواهد
 اما. رسد نمي هم جايي به و ندارد قمحقّ شخص براي اي فايده او راهنمايي و آن استاد
 و گرفتـه  بـازي  بـه  را مهـم  ايـن  خـرد  بي اي عده متأسفانه كه آنجاست اصلي مشكل
 بيشـتر  عموماً بلكه ندارد اعتباري تنها نه اساساً كه كنند مي اشاره مواردي به ندانسته

  .است وهم و خياالت آنها
 عمـر  خداونـد  قـرب  و كمـال  طالبان كه است اين معنا و كمال اهل بزرگان سفارش
 بـه  را آنهـا  كـه  اساسـي  و ماندگار اموري صرف را جواني نفس ي سرمايه و ارزشمند

 محـدود  فرصـت  از و بنماينـد ،  سازد نزديكتر خلقت و آفرينش هدف به و معنا عالم
  . بنمايند را استفاده بيشترين و بهترين،  جواني و عمر
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 مرحوم مانند اهللا الي سير و الهي علوم متخصصين و كمال اهل بزرگان خاطر همين به
 صـرف  و غريبـه  علـوم  آموختن از را خود فرزندان »الشريف مقامه اهللا اعلي قاضي«

 مراقبـه  و ذكـر  و يـاد  بـه  را آنهـا  عوض در كردند مي منع آنها تحصيل راه در عمر
  .اند كرده مي تشويق و ترغيب او معرفت و بندگي راه در تالش و پروردگار

 فراوانـي  نـامطلوب  آثـار  و آفات داراي مطلوب، آثاري داشتن وجود با علوم گونه اين
 فـراوان  و زيـاد  علـوم  ايـن  از برخورداري و فراگيري مدعيان چند هر و باشند مي نيز
 باشند متخصص و خبره خود كار در هم كه فن اين اساتيد حال عين در ولي باشند مي
 مريدپروري و شهرت و برداري كاله و شيادي اهل و باشند وثوق و اعتماد قابل هم و
  . است كم بسيار،  نباشند زدن هم به رسم و اسم و

 مواجه آنها با انسان كه اي ناشناخته امور و دارد كه خطراتي بر عالوه راه اين در ورود
 مواجـه  خطـر  بـا  را او انديشه و فكر سالمت و اعتقاد و ايمان است ممكن كه شود مي

 زيـادي  ي عده. باشد نمي اي شده شناخته و مشخص امر بازدهي و ثمرات نظر از،  سازد
  . اند شده دچار انحرافات به اند شده وادي اين وارد كه

 آبـروي  و درآورده سـر  مـردم  اسـرار  از و انـد  شده محرمات دچار جن تسخير مانند
 اسـرار  و اخبـار  نقـل  و مردگـان  با ارتباط و ارواح احضار با يا اند داده باد بر را مردم
 ما ي توصيه بنابراين. اند شده محرمات گونه اين و تهمت و غيبت ي ورطه وارد مردم
  .بنماييد تر مهم و تر ضروري امور صرف را خود جواني و عمر و وقت كه است اين

 را اعداد علم بگويم شما به بنده كه بود چنين بحث اين كردن مطرح و بيان از هدف
 راه هفتـه  و روز طـي  در كـه  اعـدادي  كنيم سعي و نگيريم كم دست خود زندگي در

 اين بيشتر به دقت و نگيريم سرسري را آورند مي بوجود خارج دنياي با را ما ارتباطي
 خرافات مراقب اما! دهيم گسترش آنها ي درباره را خود شناخت و باشيم داشته علوم

  .نكنيم آلوده را خود زندگي فضاي تا باشيم آن توهمات و
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  زمان و معرفت حضور

  آيا تعريفي براي زمان وجود دارد؟
 ي را به نام العصـر  ا خداوند در قرآن كريم سورهشود كه  ارزش وقت از آنجا دانسته مي

با توجه بـه اينكـه وقـت    . فرو فرستاده كه به زمان اشارات داشته است» وقت يا زمان«
تـرين و گرانبهـاترين    پس وقت نفيس. گردد زودگذر است و آنچه گذشت هرگز برنمي

ت صـور » وقـت «چيزي است كه انسان دارد زيرا هـر عملـي و هـر تالشـي در قالـب      
 ؛هـاي عمـر اسـت    آورد در البـالي ثانيـه   گيرد و هر چيزي كه انسان به دست مـي  مي

دو ديدگاه گونـاگون در تعريـف زمـان وجـود      .ستا ي حقيقي ما بنابراين وقت سرمايه
 ؛كند كه زمان قسمتي از ساختارهاي اساسي جهـان اسـت   ديدگاه نخست بيان مي ؛دارد

چنـين ايـن ديـدگاه بيـان      هم ؛دهند رخ ميبعدي است كه اتفاقات پشت سر هم در آن 
اسـت كـه     گرايانـه  اين يك نوع ديـدگاه واقـع  . گيري است كند كه زمان قابل اندازه مي

  .شود كند و از اين رو گاهي با نام زمان نيوتوني شناخته مي بيان مي» آيزاك نيوتن«
ذهنـي   كند كه زمان قسـمتي از سـاختارهاي   در مقابل، ديدگاه ديگري چنين بيان مي

ي رويـدادها را    آن چنان كه ما در ذهن خـود رشـته  ) همراه فضا و عدد(انسان است 
هـايي را از قبيـل    چنين در ذهن خود براي طول آن اتفاقات كميـت  كنيم هم دنبال مي

  .كنيم ثانيه و دقيقه تعريف مي
 كند كه اتفاقـات درون آن رخ  تعريف دوم به هيچ هويت مستقلي براي زمان اشاره نمي

باشد كـه زمـان    مي»امانوئل كانت «و » گوتفريد اليبنيتس«اين ديدگاه حاصل كار  ؛دهد
 .دهد ها در سيستم ذهني بشر رخ مي گويد تمام اندازه داند و مي گيري نمي را قابل اندازه

  ماهيت زمان
افتاده و عميـق اسـت كـه نوشـتن      پا چنان آشنا، ملموس، بديهي، پيش  ، مفهومي زمان
فهم مفهوم زمان و نقد كردن برداشت رايج از . طلبد اش جسارت زيادي را مي درباره
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به تالش بـراي دسـتيابي بـه نگـاهي تـازه و       ؛اين مفهوم، اگر به قدر كافي تداوم يابد
كليـدي ماننـد مكـان، تغييـر و رخـداد منتهـي        رويكردي كارآمدتر درباره مفـاهيمي 

چنان حاضر و نافذ است كه هر پيشنهاد جديدي بـراي جـور     زمان، مفهومي. شود مي
  .انجامد ديگر ديدن آن به راهبردهايي رفتاري براي دگرگوني در كردار هم مي

هـايي   جنبـه  ترين هاي عملياتي، به طورخاص مهم اين پيشنهادهاي نظري و آن توصيه
  .نمايند زمان را چنين ترسناك مي هستند كه به چالش طلبيدن مفهوم

  شود در فيزيك، زمان با دو روش متفاوت تعريف مي

  روش اول؛ ترموديناميكي
كه به مفهوم » سلسيوس«و  »كلوين« اين روش را براي نخستين بار فيزيكداناني مانند

اما شكل پخته و امـروزين آن را  . دما و تبادالت گرمايي عالقمند بودند، بنيان نهادند
تعريـف ترمودينـاميكي زمـان، بـر     . بينـيم  مي» بولتزمان«آثار انديشمنداني مانند  در

از    بخش مهمـي . شود ي ساده ديده ميها الگوهايي از رفتار مبتني است كه در سيستم
يي ساده هستند كه از شمار زيادي ها نظام ؛يي كه در پيرامون ما وجود دارندها سيستم

تصـادفي بـه    عناصري كه رفتارشان تقريبـاً . اند افتهاز عناصر به نسبت ساده تشكيل ي
امـا برآينـد رفتارهـاي سـطح خردشـان بـر مبنـاي قواعـدي كـالن           ؛رسـد  نظر مـي 

، سـتون فقـرات علـم    هـا  بررسي تحوالت انرژيايي ايـن سيسـتم  . پذير است بيني پيش
  .دهد ترموديناميك را تشكيل مي

  مدارانه روش دوم؛ تاريخ
كنـد كـه امكـان انباشـت      اي تعريف مي ي پيچيدهها ي سيستماين روش زمان را بر مبنا

، گذر زمـان بـه كـاهش يـافتن     ها در اين سيستم. اطالعات و تجربيات را در خود دارند
مثالً وقتي به بدن مجروح يك انسان يا بذر يك . شود و افزايش نظم منتهي مي  نظمي بي

زيـاد   هـا  ظـم درونـي ايـن سيسـتم    مرور زمان مقدار ن هبينيم كه ب مي ؛كنيم گياه نگاه مي
به اين ترتيـب بـه نظـر    . شود يابد و بذر به گياه تبديل مي بهبود مي  فرد زخمي. شود مي
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چنان  .مدارانه از زمان، با تعريف ترموديناميكي آن در تضاد باشد رسد تعريف تاريخ مي
وردايي يـا  ترين ويژگي حاكم بر قوانين علوم تجربي ماننـد فيزيـك، نـا    دانيم، مهم كه مي

ر صدق ست كه قوانين ياد شده در تمام شرايط قابل تصوا تقارن بدان معنا. تقارن است
 ي ست كه قوانين مزبور بيانگر ماهيت موضوع پژوهش و شـيوه ا اين بدان معنا. كنند مي

  .باشند رفتار آن هستند و به شرايط پيرامونيِ آن وابسته نمي
ري كه اين تقـارن  تنها متغي .شرايط ناوردا هستند ي كل قوانين فيزيك، نسبت به همه

زمان است و منشأ اين نقض شدن تقارن، قانون دوم ترموديناميـك   ؛شكند مي را درهم
محور زمان، تنها شاخص فيزيكي است كه جهـت دارد و در مسـير مشخصـي    . است

يزيكـي  مفهوم ف. شود دگرگون مي ها يابد و بسته به اين جهت، رفتار سيستم جريان مي
  :زمان دو مشكل اساسي دارد
بنابراين  ؛هم در تعارض هستند مدار از زمان به ظاهر با تعريف ترموديناميكي و تاريخ

سـاده و   ي بازها گويي زمان در سيستم. تعريف يگانه و فراگيري از زمان وجود ندارد
  .شود ميپيچيده به دو شكل متفاوت تعريف 
كند و تنهـا   طرفه عمل مي يك غيري عام اين طورتوضيح اينكه چرا زمان به عنوان مت

و حركـت  » پيكـان زمـان  «،  به بيان ديگـر . در جهت خاصي جريان دارد، دشوار است
. ش از گذشته به آينده امري است كه نيـاز بـه توضـيح و تبيـين دارد    ا و ثابت  دائمي
مـان  مـدار از ز  ي زيادي براي آشتي دادن دو تعريف ترموديناميك و تـاريخ ها تالش

  .صورت گرفته است

  مفهوم زمان
هر ساعت، هر روز و هر سال به ترتيـب شـامل مقـدار معينـي     . بديهي است  مفهومي

ي سرشت و طبيعت بنيادي زمـان   ، درباره ، اما ما به ندرت. دقيقه، ساعت و روز است
گذرد و ما گذر آن را با ساعت و تقـويم مشـاهده    زمان بدون توقف مي. كنيم فكر مي

توانيم آن را با ميكروسكوپ مطالعـه كنـيم و يـا بـا آن آزمايشـي       هنوز نمي ؛يمكن مي
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چـه   توانيم بگوييم با گذشت آن دقيقاً گذرد و ما نمي با اين همه زمان مي. انجام دهيم
  .دهد چيزي رخ مي

اي زمـين بـه دور خورشـيد را نشـان      چون حركت دايـره  ، هم زمان تغيير بدون توقفي
ي نسـبيت عـام، از    بنابر نظريـه  ؛زمان با مفهوم فضا قرابت داردمفهوم گذر . دهد مي

پيش از آن . بانگ فضا يا كيهان پديد آمد ميليارد سال پيش، پس از مه 7/13حدود 
اي بود كـه   اين نقطه محتوي ماده .اي بسيار ريز فشرده شده بود ي ماده در نقطه همه

ي  وجود آمدند تا بـه مـا دربـاره   ي اجرام سماوي از آن به  خورشيد، زمين، ماه و همه
  .بانگ نه فضايي بود و نه زماني پيش از مه. گذر زمان بگويند

ي نسبيت عام مفهوم زمـان   در نظريه: گويد شناسي مي استاد كيهان» كاري انكويست«
هاي جغرافيايي كه همه از قطب شـمال   شود شبيه خطوط عرض بانگ شروع مي با مه

  .تر از قطب شمال برويد اي شمالي نيد به نقطهتوا شوند و شما نمي شروع مي
گيري  هاي زمان اين واقعيت است كه توسط حركت اندازه يكي از منحصرترين ويژگي

،  ي نسـبيت عـام   بنا بر نظريه. شود شود و عالوه بر اين از طريق حركت آشكار مي مي
اي  نقطـه  ي ماده دوباره در يعني همه؛ تواند باعث رمبش كيهان شود گسترش فضا مي

  .دانيم برسيم جمع شود و به اين ترتيب به پايان مفهوم زمان آن گونه كه ما مي

  سفر در زمان
همـين   ؛ما مسافر زمـان هسـتيم   ي البته اگر از يك بعد ديگر به قضيه نگاه كنيم همه

رود و آينده به حال  زمان در حول و حوش به پيش مي ؛خوانيد اآلن كه شما اين را مي
مـا بـزرگ    ؛اش هـم رشـد موجـودات اسـت     نشانه. شود گذشته تبديل ميو حال به 

ي حركت بين  سفر در زمان، به ايده. پس زمان در جريان است ؛ميريم شويم و مي مي
هـاي مختلـف در    نشود كه مشابه حركت بين مكـا  هاي مختلف زمان گفته مي لحظه

) ها فقط اطالعـات  و در بعضي حالت(گيرد و در آن امكان ارسال اشيا  فضا صورت مي
  .به زمان گذشته و آينده وجود دارد
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تخيلـي    هـاي علمـي   با اين كه از قرن نوزدهم، سفر در زمان همواره موضوع داسـتان 
ي پارادوكس زماني  طرفه در فضا با استناد به پديده بسياري بوده است و نيز سفر يك

لو تشريح شـده  هاي دوق ارادوكسكه در پ(مبتني بر سرعت در تئوري نسبيت خاص 
 بـر . پـذير اسـت   اي در نسبيت عام، تقريباً امكان و نيز پارادوكس زماني جاذبه) است

ي نسبيت، با افزايش سرعت يـك جسـم، زمـان بـراي آن جسـم كنـدتر         پايه نظريه
گذرد مثل اين  اگر با سرعت نور با قطار حركت كنيم زمان خيلي ديرتر مي. گذرد مي

 با اين كـار زمـان بسـيار ديرتـر     چرخيم و اي بزرگ مي هچال است كه داريم دور سياه
رويـم البتـه    سال بعد مي 100سرعت نور يك هفته حركت كنيم به  گذرد و اگر با مي

اي  اما تا به امروز فقـط عـده   ؛ييد نمودأنيز بعدها ت» هاوكينگ  استيون«را   اين فرضيه
  .اند مسافر اين سفر باشند محدود توانسته

نسبيت خاص نشان داد كه اين كار از نظـر تئـوري    ي نظريه ي با ارائه» انيشتينآلبرت «
بر طبق اين نظريه اگر شيئي به سرعت نـور نزديـك شـود گذشـت زمـان      . شدني است

بنابراين اگر بشود بـا سـرعت بـيش از سـرعت نـور      . گيرد تر صورت مي برايش آهسته
پردازها  ها و خيال برخالف نويسنده .مان كُندتر خواهد بود گذشت زمان براي ؛حركت كرد
كنند سفر در زمان حتماً و بايد با يك ماشين انجام شود دانشـمندان بـر ايـن     كه فكر مي

  .گيرد طبيعي صورت مي ي كار به كمك يك پديده عقيده هستند كه اين
  : در اين خصوص سه پديده تا به حال مطرح شده است

  ارهاي دو چاله سياه -1
  اه چاله كرم -2
  ي كيهانيها ريسمان -3

داراي جـرم فشـرده زيـادي     ؛اي تمـام سـوختش را بسـوزاند    اگر ستاره :ها چاله سياه
العـاده   دهد كه نيروي جاذبه فـوق  ي سياه رنگي مانند قيف تشكيل مي شود و حفره مي

هـا بـر دو    اين حفـره . تواند از آن فرار كند زيادي دارد؛ به نحوي كه حتي نور هم نمي
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شـود امـا    كه جذب آنها شـود نـابود مـي     چرخند و هر جسمي برخي نمي هستند؛نوع 
توانند سـكوي پرتـاب    ها مي چاله اين سياه. ها در حال دوران هستند چاله بعضي از سياه

  .به آينده يا گذشته باشند
توانـد در عـرض چنـد     سكوي ديگري براي گذر از زمـان اسـت و مـي    :ها چاله كرم

اي را  فرض كنيد دو نفر دو طـرف مالفـه  . ال نوري جابجا كندساعت، ما را چندين س
در سـطح مالفـه،    ؛كشند اگر يك توپ تنيس روي اين مالفه بگـذاريم  اند و مي گرفته

هـاي   اي را روي هر كدام ازگوشـه  حال اگر تيله ؛شود انحنايي به طرف توپ ايجاد مي
  . غلطد است مي  اي كه توپ تنيس ايجاد كرده به سمت چاله مالفه قرار دهيم،

اسـت كـه معتقـد اسـت اجـرام      » انيشـتين «ي  اي از نظريه سازي ساده شبيه اين كار،
) درست مثل همـان تـوپ روي مالفـه   ( ندكن آسماني در فضا و زمان انحناء ايجاد مي

دوبعدي روي يك محور تا شده باشد  ي حاال اگر فرض كنيم فضا به صورت يك اليه
اندازه در قسـمت بـاال و پـايين     آن خالي باشد و دو جرم همباال و پايين  ي و بين نيمه

تواند بـه همـديگر    كنند مي اي كه هر دو ايجاد مي آن وقت حفره ؛مقابل هم قرار گيرد
رسيده و ايجاد يك تونل كند مثل اين كه يك ميانبر در زمـان و مكـان ايجـاد شـده     

ـ . چاله گويند كرم به اين تونل مي. باشد ك كهكشـاني كـه ظـاهراً    اين اميد است كه ي
ـ از راه يـك چ  ؛سـت ا سال نوري دور از ما ها ميليون ين تـونلي بـيش از چنـد هـزار     ن

چالـه تونـل ارتبـاطي بـين يـك       شود گفت كرم در اصل مي. كيلومتر دور از ما نباشد
هاي موازي ارتباط برقرار كنـد و   تواند بين جهان است و مي  چاله و يك سفيدچاله سياه

  .تواند ما را در زمان جابجا كند ان ترتيب ميدر نتيجه به هم
طبق ايـن  . ي كيهاني استها ريسمان ،آخرين راه سفر در زمان :هاي كيهاني ريسمان

هايي به ضخامت يك اتم در فضا وجود دارند كه كل جهان را  نظريه يك سري رشته
 ي اينهـا هـم يـك نيـروي جاذبـه     . دهند و تحت فشار خيلي زيادي هستند پوشش مي

دهند و چـون مرزهـاي فضـا، زمـان را      را سرعت مي  يلي قوي دارند كه هر جسميخ
  .شود از آنها براي گذر از زمان استفاده كرد كند لذا، مي مغشوش مي
  واقعيت يا خيال؟: تونل زمان
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  : ي سفر در زمان وجود دارد لهأچند اشكال در مس
پـارادوكس يـا   . اسـت اول اينكه اصالً نفس تئوري سـفر در زمـان يـك پـارادوكس     

خود در درونش است به طور مثال، اگر ) نقيض(  كننده نما يعني چيزي كه نقض محال
 ؛اسـت بـرود    شخصي در زمان به عقب برگردد و به تاريخي كه هنوز به دنيا نيامـده 

هـاي مـوازي    ي جهان تواند آنجا باشد؟ يك راه حل براي اين مشكل، نظريه چطور مي
 داشته باشد كه مشابه جهان ماامكان دارد چندين جهان وجود طبق اين نظريه . است

گـرديم در يـك    پس وقتي به عقب برمي. كند ست اما ترتيب وقايع در آنها فرق ميا
  . جهان ديگر وجود داريم نه در جهاني كه در آن هستيم

زمـان   ي مسـئله  ؛يكى از مسائل مهم فلسفى كه مورد توجه و اختالف فالسـفه اسـت  
زمـان  : گويند مشاهير فالسفه مي ؛آن مطرح است ي ريات مختلفي دربارهاست كه نظ

الوجود و متقوم به حركـت و حركـت   ي مقدار حركت است و موجودى است غير قار
  . حامل آن است

مـن حيـث هـى    «زمان ميزان حركـت و مقيـاس متحركـات اسـت     : گويد مي مالصدرا
ه است كـه علمـاى طبيعـى از    ايشان در اثبات زمان روش طبيعى را برگزيد» متحركات

مالصدرا همـان برهـان معمـول را در    . كنند روش مشاهده در اثبات مسائل استفاده مى
كننـد   اثبات زمان آورده كه دو متحرك از مبدأ معين به سوى مقصد معين حركت مى

 ي دربـاره  فالسـفه . رسـد و يكـى ديرتـر    و يكى زودتر به مقصد معلوم و مشـخص مـى  
  :بعضي از اين نظريات از اين قرار است ؛ات مختلفي مطرح نمودندزمان نظري ي مسئله

  .زمان امرى موهوم يعنى موجود به وجود وهمى است -1
  .زمان وجود ندارد -2
  .االفالك است زمان عبارت از فلك -3
  .زمان عبارت از مطلق حركت است -4

ها در عمليات و كارها و حركات و سـكنات خـود    توضيح امر از اين قرار است؛ ما انسان
نخسـت كـارى را   . كنيم؛ حال به طور ارادى و يا به طور غيـرارادى  ترتيبى را رعايت مى
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پردازيم به كار ديگر از آفتاب تا آفتاب سـه وعـده غـذا     دهيم و بعد از آن مى انجام مى
خـوابيم   مـى  ؛دهـيم  كنيم و مقدارى كارهاى ديگر انجام مى مىمقدارى تفريح  ؛خوريم مى

اى  داريـم و پـاره   نويسيم بعضى را مقدم مى براى كارهاى خود برنامه مى ؛شويم بيدار مى
كنـد بـه تـدريج     كنيم كه آفتاب طلوع مـى  را مؤخر و با شهود سطحى خود مالحظه مى

بـه طـرف مغـرب     ؛رسـد  ن مىآسما ي كند به نيمه مسافتى از فضا يا آسمان را طى مى
ايـن عمليـات و ايـن حركـات در يـك       ؛كنـد  شود تا غروب مى تر مى نزديك و نزديك
كنيم، امتدادى كـه واقعـى اسـت نـه      شود امتدادى كه ما احساس مى امتدادى انجام مى
كنيم و نام آنهـا را   ناميم و به اجزاء تجزيه مى اين امتداد را ما زمان مى. خيالى و تصورى

  .گذاريم مي …نيم ساعت، ربع ساعت و باألخره دقيقه و ثانيه و  ساعت،
اند كه زمان عبـارت اسـت از نسـبت خـاص در مـورد و       كسانى گفته: گويد سينا مي ابن

جهت خاص، يعنى زمان عبارت از امرى اسـت كـه در هنگـام نسـبت چيـزى بـه آن       
ب آمد يـا مسـافرت   فالن كس در موقع طلوع آفتا: شود شود؛ مثالً گفته مى دانسته مى

، پـس  »وقت بالذات امـرى نيسـت  «شود و اال  تصور مى» وقتى«پس از اين نسبت . كرد
مثـل مسـافرت   (زمان عبارت از يك امر عرضى است كه هنگام حـدوث امـرى ديگـر    

هـا بـه    از نسبت موجودات و پديـده . شود حادث مى) كردن فالن كس در طلوع آفتاب
آيـد   ها به وجود مـى  از درجات مدار خود، وقت حركت خورشيد و وجود آن در هر يك

هايى به وجود نيايد و نسبت آنها به درجات مدار خورشيد و حركـت   و اگر چنين پديده
  . پس زمان بالذات وجود ندارد. در آن درجات داده نشود زمانى در كار نيست

  )Space(آگاهي از فضا 

،  ي گونـاگون از قبيـل فلسـفه   هـا  هاي متعدد و رشـته  اي است كه در زمينه واژه :فضا
ليكن تكثّر كـاربرد  . شود ، معماري و شهرسازي به طور وسيع استفاده مي شناسي جامعه
 ؛هـاي فـوق نيسـت    فضا به معني برداشت يكسان از اين مفهوم در تمام زمينه ي واژه
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دهد بـا   مطالعات نشان مي. ي مختلف قابل بررسي استها بلكه تعريف فضا از ديدگاه
تقريبـاً توافـق    ؛رسـد درك مشـتركي از ايـن واژه وجـود دارد     ينكه به نظر ميوجود ا

خورد و اين واژه از تعـدد   به چشم نمي  مطلقي در مورد تعريف فضا در مباحث علمي
معنايي نسبتاً بااليي برخوردار است و تعريف مشـخص و جـامعي وجـود نـدارد كـه      

 ؛بسـيار عـام اسـت    ي فضا يك مقوله. هاي اين مفهوم باشد جنبه  تمامي ي دربرگيرنده
  .است  كند و ما را در تمام طول زندگي احاطه كرده فضا تمام جهان هستي را پر مي

هاي فيزيكي و روابط بين آنها بدون توجـه بـه مفـاهيم و درك     بررسي و شناخت پديده
مفهوم و درك فضا و زمان نيـز  . رسد شهودي از فضا و زمان چندان مأنوس به نظر نمي

هاي فيزيكي روندي پويا دارد و در طول تاريخ به ويژه بعد از نسـبيت   نند ساير كميتما
 هـر . ها دستخوش تغييـرات زيـادي شـده اسـت     مفاهيم فضا، زمان و درك بشر از آن

هست به عبارتي هر عملي  فضايي نيز ي داراي يك جنبه ؛دهد كاري كه انسان انجام مي
هـاي عميقـي    دلبستگي بشـر بـه فضـا از ريشـه    . داحتياج به فضا دار ؛شود كه انجام مي

از طريـق   هـا  اين دلبستگي از نياز انسان به ايجاد ارتباط با ساير انسـان . برخوردار است
چنين بشر خود را بـا اسـتفاده از فيزيولـوژي و     هم. گيرد هاي گوناگون سرچشمه مي  زبان

بطـه و تعـادل پويـا بـين     دهد و از اين طريق يـك را  تكنولوژي، با اشياء فيزيكي وفق مي
  .آيد ، بوجود ميها ، عالوه بر ارتباط ميان انسان)اشياء(انسان و محيط 
اساس يك سري روابط خاص به دروني و بيروني، دور و نزديك، منفـرد    اين اشياء بر

رات و بـراي اينكـه بشـر بتوانـد بـه تصـو      . اند و متحد، پيوسته و گسسته تقسيم شده
بايستي كه اين روابط را درك كنـد و آنهـا را در قالـب     ؛ذهنيات خود عينيت بخشد

اي از ايجاد ارتبـاط نيسـت     يك مفهوم فضايي هماهنگ نمايد لذا فضا بيانگر نوع ويژه
هر نوع ايجاد ارتباط، چـه ميـان انسـان بـا      ي بلكه صورتي است جامع و دربرگيرنده

كه چـون نهـري سـيال،     مانند دارد فضا ماهيتي جيوه .چه ميان انسان و محيط انسان،
  . نمايد تسخير و تعريف آن را مشكل مي

كند و ناپديـد    به راحتي به بيرون رسوخ مي ؛كافي محكم نباشد  اگر قفس آن به اندازه 
تواند چنان نازك و وسيع به نظر آيد كه احساس وجود بعـد از بـين    فضا مي. شود مي
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و يا چنان ) رسد ون بعد به نظر ميي وسيع، فضا كامالً بدها براي مثال در دشت(برود 
با  ؛خاص بخشد مملو از وجود سه بعدي باشد كه به هر چيزي در حيطه خود مفهومي

اينكه تعريف دقيق و مشخص فضـا دشـوار و حتـي نـاممكن اسـت ولـي فضـا قابـل         
. اسـت  گوييم هنوز فضاي كافي موجود است يا اين فضا پر مثالً مي ؛گيري است اندازه

توانـد شـيء را    تعريف اين است كه فضا را خالئي در نظر بگيريم كه مي ترين نزديك
  .در خود جاي دهد و يا از چيزي آكنده شود

اين است كه همواره بر  ؛ديگري كه در مورد تعريف فضا بايد خاطرنشان كرد ي نكته
ارتباطي ميان نـاظر و   ؛اساس يك نسبت كه چيزي از پيش تعيين شده و ثابت نيست

كند و فضا بنا به  وجود دارد طوري كه موقعيت مكاني شخص، فضا را تعريف مي فضا
  .باشد هاي مختلف قابل ادراك مي نقطه ديد وي به صورت

  فضا و زمان

 دهـد؛  زمان را تغيير مـي  -ي فضا زمان، جرم هندسه -نمايش دو بعدي خميدگي فضا
  .شود ي نسبيت عام تعبير به گرانش مي اين خميدگي بر اساس نظريه

به   و نه فضا و زمان  )Spacetime( :به انگليسي ، زمان در علم فيزيك و در رياضي، فضا
شود كه زمان و مكـان را بـه صـورت سـاختاري واحـد و       گونه مدل رياضي گفته مي هر

بر اساس فرضيات مفهوم فضاي اقليدسي، جهـان،  . پيوسته با يكديگر تركيب كند درهم 
زمان سه بعد فضا و يـك   - در فضا. ماني مستقل از هم داردسه بعد مكاني و يك بعد ز
بـا  . كنند ايجاد مي ي چهار بعدي را شوند و يك محيط پيوسته بعد زمان درهم ادغام مي

انـد   هـا توانسـته   ي واحـد، فيزيكـدان   تركيب فضا و زمان و ايجـاد يـك محـيط خميـده    
  . سازي كنند ساده  هاي فيزيك را هم در سطح كيهاني و هم در بعد اتمي تئوري

كه زمان به عنـوان يـك معيـار ثابـت و      بهتر است كه در مكانيك كالسيك، هنگامي
شود؛ از دستگاه اقليدسي  گر درنظر گرفته مي جهاني، مستقل از حالت حركت مشاهده
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توانـد جـدا    با اين حال در فيزيك نسبيتي، زمان نمي. زمان استفاده كنيم-به جاي فضا
كه مشاهده  بر اساس نسبيت خاص نرخ گذر زمان براي جسمي. از سه بعد فضا باشد

اساس نسـبيت   بر. گر دارد شود بستگي به نسبت سرعت جسم و سرعت مشاهده مي
  .دهد عام شدت ميدان گرانشي نرخ گذر زمان را كاهش مي

  مفهوم رياضي در فضا و زمان
در  »ژان لروند داالمبر«از سوي  1754زمان اولين بار در سال  -رياضيات بحث فضا

پـس از آن  . مطـرح شـد  » بعـدها « ي در مقالـه » آنسيكلوپدي« ي فرانسوي دانشنامه
: بيـان كـرد كـه   ) 1813و  1797(» توابـع «ري تحليلـي  در تئو» ژوزف لويي الگرانژ«
مكانيكي را بـه عنـوان   هاي  ي چهار بعدي و تحليل توان علم مكانيك را با هندسه مي«

  ».هاي هندسي در نظر گرفت از تحليل تعميمي 
شـود   گفته مـي «: وي اظهار داشت» ويليام هميلتون«ها توسط  پس از كشف چهارگان

 ي هـا از همـه   رياضيات خاص چهارگـان  … زمان تنها يك بعد دارد و مكان سه بعد
مكـان  {يا } مكان ي ه ان بعالوزم{شود گفت  تر مي برد به زبان فني اين بعدها بهره مي

از اين جهت چهارگان يك مفهوم چهار بعدي است يا حداقل تلويحـاً  } زمان ي ه بعالو
ي نمادها بـه   ه در زنجير گونه يك بعد زمان و سه بعد مكان كند و اين به آن اشاره مي

ميلتون كه از نظر جبري ظرفيت مـدل كـردن   ها  هاي مركب چهارگان. »آميزد هم مي
زمان و تقارن در آن را دارد بيش از نيم قرن قبل از اينكـه نسـبيت بـه طـور      -فضا

  .ارائه شود در دست بود  رسمي
جيمـز  «كارهاي  توان از زمان انجام شد مي -ي فضا هاي ديگري كه در زمينه از تالش

نــام بــرد كــه از معــادالت ديفرانســيل جزئــي بــراي گســترش  »كــالرك ماكســول
چند نـامتغير   19در قرن » لورنتس«بعدها . هار بعد استفاده كردالكتروديناميك در چ

ي تئـوري   بعـدها، پايـه  » لـورنتس «از معادالت ماكسول را معرفي كرد؛ اين دستاورد 
شد كه سنجش زمان و مكـان   تصور مي تر يشپ. قرار گرفت» انيشتين«نسبيت خاص 

www.takbook.com



 

 

280

اينكه سنجش زمـان و   چنين پيشنهادشود؛ هم  اعداد حقيقي محدود مي فقط به دامنٔه
مكان قابل مقايسه باشد توسط كساني توسعه يافت كه فيزيك را بنيـان نهادنـد؛ امـا    

تضـاد ايجـاد   » ماكسـول «و قـانون  » گاليله«حال بين اين تصورات اوليه مانند نسبيت 
  .براي از بين بردن اين ابهام بايد به مفهوم سرعت نور بازگشت ؛بود  شده
در سال » انيشتين«اي از تئوري نسبيت خاص  به عنوان نتيجهزمان را  -حالي فضا در

ــي 1905 ــه رياضــيات آن توســط اســتاد رياضــي او   در نظــر م ــد ك ــان «گيرن هرم
هاي زيادي براي گسترش كارهـاي   تالش 1908انجام شد؛ وي در سال » مينكوفسكي

ن بـه  اولين نمايش رفتار فضا و زما» مينكوفسكي«مفهوم فضاي . انجام داد» انيشتين«
. ي نسـبيت خـاص   ه عنوان دو نمود مختلف از يك مفهوم يكپارچه بيـان شـد؛ چكيـد   

باعث شد كه به هر دو نسبيت خاص و عـام، بيشـتر از   » مينكوفسكي«انديشه فضاي 
  .ديد هندسي نگاه شود

  مفاهيم پايه
. افتـد  هاي فيزيكي اتفاق مـي  هايي هستند كه در آنها تمام رويداد ها عرصه زمان -فضا
تـوان آن را بـا زمـان و مكـانش      زمـان كـه مـي    -اي است در فضا رويداد، نقطه يك

توان با نوع خاصي از  ها به دور خورشيد را مي براي مثال حركت سياره ؛مشخص كرد
ي در حـال دوران را بـا نـوع     زمان توضيح داد و حركت نور به دور يك ستاره -فضا

زمـان   -ها هستند؛ در هر فضا ويدادزمان، ر -عناصر اصلي فضا. زمان -ديگري از فضا
هـا، نقـاط    چون رويداد ؛ك مكان يكتا در يك زمان يكتا استداده شده، يك رويداد، ي

اي از يـك رويـداد، در فيزيـك     نمونـه : دهنـد؛ بـراي مثـال    زمان را تشكيل مي -فضا
همـان  . ي خـاص اسـت   يا مكان يك ذره در يـك لحظـه  ) x,y,z,t(كالسيك نسبيتي 
يـك راسـتا تعريـف     نهايت نقطـه در  اي از بي را به صورت مجموعهطوركه يك خط 

نهايت رويداد تعريف  اي از بي توان به صورت مجموعه زمان را نيز، مي -كنيم فضا مي
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تـوان   ابعاد كوچك مـي  يك فضا كه در. دارد قرار) گونا چند( كرد كه در يك خمينه
  .آن را با استفاده از محورهاي مختصات توصيف كرد

هـاي فيزيكـي    اما در توصيف پديده ؛گر است زمان مستقل از هرگونه مشاهده - ضايك ف
هر كـدام  ) افتد مشخص از مكان اتفاق مي ي ي مشخص در يك ناحيه كه در يك لحظه(

كنـد؛ بـراي توضـيح هـر      تصات مناسب خود را انتخاب مـي گرها دستگاه مخ از مشاهده
اي  ي اوليـه  پس خط سير هر ذره. ياز استها ن رويداد به چهار عدد حقيقي از اين دستگاه

اي پيوسته از رويدادها است كـه آن را خـط جهـاني     درون فضا و زمان مجموعه) نقطه(
} جهان بـه هـم بافتـه   {زمان به يك  - بنابراين به دليل اندركنش فضا نامند؛ آن ذره مي

تعداد زيـادي  را پيوندي از ) از تعداد زيادي ذره(يافته يا مركب  توان اجزاي گسترش مي
  ).ي مويراي هنگاهي به افسان(خط جهاني به هم پيچيده دانست 

در فيزيك معمول است كه يك جسم چندبعدي را بـا حفـظ يكپـارچگي آن در مكـان و     
، بنابراين خـط جهـاني يـك ذره،    )مانند مركز جرم(زمان، نقطه يا صفحه در نظر بگيريم 

آن ذره  ي ي گذشـته  كننده كند و ارائه زمان اشغال مي - مسيري است كه آن ذره در فضا
و ) صفحه مدار زمين( yو  xبا دو بعد فضايي ) با اين تفسير(خط جهاني مدار زمين . است

مـدار زمـين در مختصـات    . شـود  نمايش داده مي yو  xيك بعد زماني عمود بر دو بعد 
 .زمـان خـط جهـاني آن بـه شـكل مـارپيچ اسـت        - گون است ولي در فضا فضايي بيضي

تـر   گيـري چهاربعـدي آن قابـل فهـم     سازي فضا و زمان با بيان واحدهاي انـدازه  يكپارچه
  :يك رويداد را به شكل :شوند گيري مي شود، اين ابعاد با واحدهاي فاصله اندازه مي

)x_0,x_1,x_2,x_3) = (ct,x,y,z) (يا )گيري لورنتز اندازه در  
)x_1,x_2,x_3,x_4) = (x,y,z,ict) (يري مينكوفسكيگ در اندازه (  

گيـري در   برابر با سرعت نور است؛ در ادامـه انـدازه   cحالي كه  دهيم، در نمايش مي
ماننـد توضـيح داده     ماننـد، نورگونـه و زمـان     هاي مكـان  و بازه» مينكوفسكي«فضاي 

  .خواهند شد
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  هاي فضازماني بازه
نقطـه  ي بـين آن دو   جـدايي بـين دو نقطـه از طريـق فاصـله     » اقليدسـي «در فضاي 

ولـي در   ،ا از جنس مكان است و همواره مثبتشود كه اين فاصله، تنه گيري مي اندازه
گيـري   ي بـين آن دو رويـداد انـدازه    زمان جدايي بين دو رويداد از طريق بـازه  -فضا
تنها اختالف مكاني بلكه اختالف زماني بـين آن دو رويـداد را    شود كه اين بازه نه مي

  :شود بين دو رويداد به شكل زير نمايش داده مي ي بازه. گيرد نيز دربرمي
s^2 = \Delta r^2 - c^2\Delta t^2 \ ,)زماني - ي فضا بازه(  

به ترتيب اخـتالف زمـاني و مكـاني دو     Δrو  Δtبرابر با سرعت نور و  cدر حالي كه 
  .رويداد در دستگاه مختصات است

 تـر  بـزرگ ) c^2 \Delta t^2(زماني بر اساس اينكه اخـتالف زمـاني    -هاي فضا  بازه
  هاي شوند؛ برخي از خط به سه دسته تقسيم مي) Delta r^2\(است يا اختالف مكاني 

 -هاي فضا هاي تعريف شده در بازه با فاصله »زمان -هاي فضا ژئودزيك« جهاني با نام
  . ند ترين مسير بين هر دو رويداد  زماني، كوتاه

گيـرد زيـرا كـه ممكـن      اني به خود ميدر نسبيت عام حالت بحر» ژئودزيك«مفهوم 
 -هاي ژئودزيك به عنوان حركت خـالص يـا اينرسـي حركتـي در فضـا      است حركت

  .زمان، كه خود فارغ از هرگونه تاثير خارجي است در نظر گرفته شود
  ؟آيا زماني كه در اين دنيا براي ما وجود دارد، با زمان عالم معنا تفاوت دارد

نتيجه ايجاد يك محـيط   ادغام فضا و زمان با يكديگر و درزمان،  -طرح كلي در فضا
طول، ( براي اين كار به سه بعد مكاني معمول. يكپارچه با دستگاه مختصاتي يكتا است

هـاي مسـتقل الزم بـراي     و يك بعد زمان نياز داريم؛ اين بعدها مؤلفه) عرض، ارتفاع
مثالً در محيط  ؛ندهست  خاص در يك فضاي تعريف شدهي  همشخص كردن يك نقط

اند كه تنها  ي مستقل دستگاه مختصات زمين طول و عرض جغرافيايي دو مؤلفه  ي كره
ي خاص را تعيـين موقعيـت كـرد؛     هتوان يك نقط هم مي ها باندوي آي هر  وسيله  به

www.takbook.com



 

 

283

دهد و چون زمان به  بعد را پوشش مي 1+  3 مختصاتي ي شبكه زمان، -فضاحال در 
توانـد   نتيجه دستگاه مختصات نه تنها مـي  دراست؛   اضافه شده ي جديد فهعنوان مؤل

ها را نيز تعيين موقعيـت نمايـد    تواند رويداد يابي كند بلكه مي نقاط را در محيط مكان
تواند تعيين كند كه كي و كجـا يـك رويـداد     به اين ترتيب اين دستگاه مختصات مي

  .اتفاق افتاده است
توانيم محور زمان را به صورت جداگانه نشان دهيم اگر بخـواهيم   زمان نمي -در فضا

دو محـور زمـاني و    محور زمان را در دستگاه مختصات نشان بدهيم ناگزيريم كه هر
دهـيم و ايـن بـه دليـل ماهيـت       هم و در يـك دسـتگاه مختصـات قـرار     مكاني را با

برخالف دسـتگاه  . ات استزمان و آزادي در انتخاب دستگاه مختص -ي فضا چهيكپار
هـاي مكـاني و    گيـري  هايي براي چگونگي انـدازه  مختصات فضايي معمولي، محدوديت

يش بـا  هـا  تفـاوت  به مـدل رياضـي خـاص آن و    ها اين محدوديت زماني وجود دارد؛
  .گردد ي اقليدسي برمي هرياضيات و هندس

فرض اين بود  وشد  تا آغاز قرن بيستم گذر زمان مستقل از حركت درنظر گرفته مي
هاي مختصات، زمان تنها در يك محور مشخص با سرعت ثابـت   كه در تمام دستگاه

 هـاي بـاال كنـدتر    سـرعت  رود؛ اما تجربيات بعدي نشان داد كـه زمـان در   پيش مي
كاهش سرعت زمان با عنوان تأخير زمان در نسبيت خاص توضـيح  ( كند حركت مي
بر روي يك شاتل فضايي نصـب كردنـد و    را  براي مثال يك ساعت اتمي ) داده شده

  .گذرد ديدند كه زمان براي ساعت روي شاتل كندتر از زمان در سطح زمين مي
، زمان در  هاي فضا فراتر از رويداد  به عنوان يك مفهوم عمومي} ، زمان فضا{ عبارت 

 تركيبـي از مكـان و زمـان    زمان واقعاً -فضا ؛شود بعد معمولي در نظر گرفته مي 1+3
شـود   اند كه بعدهاي جديدي كه بعدها اضافه مـي  است اما برخي ديگر پيشنهاد كرده

هاي ديگري وجود دارنـد كـه    نظريه(زمان قرار گيرد  -ي تئوري فضا هم در مجموعه
 اند بعدهاي جديدي را اضافه كنند كه اين بعدها ديگر شـامل مكـان و زمـان    توانسته
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بعـد   26تـا   10كنـد كـه    بيني مـي  ريسمان پيش هايي مانند تئوري ؛ تئوري)شوند نمي
 1بعد مكـاني و   10بعد شامل  11جديد را بتوان اضافه كرد يا تئوري ديگري داشتن 

داند؛ بايد به اين نكته توجه داشت كه داشـتن بـيش از چهـار     بعد زماني را ممكن مي
  .كند تفاوت ايجاد مي  هاي زير اتمي بعد فقط در اندازه

وجـودي اسـت كـه     ي عالم خلقت داراي سه مرتبه سفه و عرفاي اسالمي،به نظر فال
  :عبارتند از

  .كه بارزترين خصوصيت آن حركت و زمان است عالم ماده؛ -1
  .است غيرمادي ولي داراي شكل و رنگ و مقدار است كه عالمي عالم مثال؛ -2
  .كه منزّه از تمام آثار عالم ماده بوده و علّت عالم مثال و عالم ماده است عقل؛ عالم - 3

هر موجـودي كـه تغييـر تـدريجي     . و از جهت ديگر بايد به حقيقت زمان توجه كنيم
 حتمـاً  ؛داراي زمان است چون زمان يك وجود مستقل در جهان خـارج نيسـت   ؛دارد

نيسـت   …گردش خورشـيد و   هاي ساعت يا هم دقت داريد كه زمان گردش عقربه
گونـه كـه متـر     همـان . ايـم  بلكه ما اينها را معياري براي سنجيدن زمان درنظر گرفته

  .است ها اي براي سنجيدن مساحت مساحت نيست بلكه وسيله
امـا  . زمـان وجـود دارد   يـابيم كـه در آخـرت نيـز اجمـاالً      با توجه به دو نكته درمي

چون . كند اي زماني در اين عالم مادي فرق ميه هاي زماني در آنجا، با مقياس مقياس
  :تغييرات متفاوت است و اشاره به اين تفاوت زماني نيز، در قرآن بيان شده است

اهللا الَّذي خَلَقَ السماوات واالرض وما بينَهما في ستَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرْشِ ما لَكُم «
و زمين و آنچه  ها خدا كسى است كه آسمان »الشَفيعٍ أَفَال تَتَذَكَّرُونَ ولي و من دونه من

استيال يافـت  ] قدرت[را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش 
  )4. (گيريد براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست آيا باز هم پند نمى

 »رضِ ثُم يعرُج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنَةٍ مما تَعدونَأماء إِلَى الْمرَ منَ السأيدبرُ الْ«
] نتيجـه و گـزارش آن  [كند آنگاه  تا زمين اداره مى] گرفته[را از آسمان ] جهان[كار 

www.takbook.com



 

 

285

شماريد هزار سال اسـت بـه    برمى] آدميان[در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما 
  )5. (رود وى او باال مىس
»يمزِيزُ الرَّحةِ الْعادالشَّهبِ والْغَي مالع ككـه شـكوهمند    ست داناى نهان و آشكارا او »ذَل

  )6( مهربان است
)6تا  4 هاي آيه -سجده ي ه  سور(  

  )3. (است] و مراتب[از جانب خداوند صاحب درجات ] و[ »الْمعارِجِ  ذي منَ اهللاِ«
فرشـتگان و روح در   »أَلْف سنَةٍ تَعرُج الْمالئكَةُ والرُّوح إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره خَمسينَ«

  )4. (روند روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى
  )5. (پس صبر كن صبرى نيكو »افَاصبِرْ صبرًا جميلً«

)5تا  3 هاي آيه -رجامع ي سوره(  

  هاي هفتگانه و عالم  جهان

بـه جـز ذات   (ماسـوي اللَّـه   «عالم، كلمه عربي به معني جهان، يعني تمام موجـودات  
است و در نزد كساني كه قائل به وجود خدا نيستند يعني مجموع موجـودات؛   »)خدا

 گانه و فرشتگان و ي هفتها عوالم و آسمان ي در زمينه: گانه ي هفتها عوالم و آسمان
اسـت  ) ما سوي اهللا(به معني  ؛باشد مي) حبفت(عالم  ي عوالم كه جمع كلمه. روح اعظم

 ي هنشان گويند كه عالمت و و مشتق از عالمت است و جهان را از آن جهت عالم مي
بعضـي از قـدما عـالم را عبـارت از مجمـوع موجـودات جسـماني         .سـت ا وجود خدا

آنچـه سـطح   « : گفتند چنين مي» ميوسيبطل«دانستند، و تعريف آن را طبق نظريه  مي
آنچـه در درون سـطح   . »آن را دربرگرفتـه اسـت  ) فلك االفـالك ( بيرون فلك اعلي

عالم علـوي يـا جهـان     ؛ايشان بر دو قسم بود ي نيز به عقيده ؛بيروني فلك اعلي است
  .باال و يا همان ماوراء و عالم سفلي؛ يا جهان زيرين

انـد و عـالم سـفلي     است؛ كه از اثير تشكيل يافته عالم علوي شامل افالك و ستارگان
عـالم  . باشـد  مـي ) آب، آتش،خـاك و بـاد  (شامل اجسام عنصري يا عناصر چهارگانه 
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 ؛خواندنـد  مي) يعني جهان پيدايش و تباهي( عالم عناصر را عالم كون و فساد سفلي يا
ثيـري  سـتارگان اسـت و از جسـم ا    عالم علوي كه عـالم افـالك و   زيرا معتقد بودند

امـا   تباهي بردار نيست و پيدايش و تباهي، خاص عـالم عناصـر اسـت    ؛تشكيل يافته
غير از عالم جسماني به طور كلي بـه دو عـالم قائـل بودنـد       معتقدان به وجود عالمي

علماي اسالم و مفسـران و متكلمـان بـر ايـن دو عـالم      . عالم روحاني و عالم جسماني
) يعني عالم جسماني(جيد اقتباس شده؛ مثل عالم خلق اند كه از قرآن م هايي نهاده نام

آيـد   كه به حـس درمـي    عالمي(؛ يا عالم شهادت )يعني عالم غيرجسماني(و عالم امر 
كه از حواس انساني پنهان است   عالمي(و عالم غيب ) يعني عالم محسوسات يا اجسام

  ). آيد؛ يعني عالم غيرجسماني و به حس درنمي
از قبيل عالم ملـك و عـالم ملكـوت،     ؛به اين دو عالم داده شده استديگري نيز   اسامي

و جهـان   )عالم طبيعت و عـالم عقـل  (جهان طبع و جهان خرد  عالم تكوين و جهان ازل،
تمام اين الفاظ را «: گويد هاي مذكور مي پس از ذكر نام» بابا افضل« .جزئي و جهان كلّي

حقيقـت   حقيقـت و ديگـري مثـال،    يك معني است و آن اين كه دو جهان هست؛ يكي
حقيقت جهان كلي است و مثال جهان جزئي و موجودات جهـان   اصل است و مثال فرع،

كميـت و   داراي مقدار و اندازه است و موجودات جهـان كلـي بـي   ) جسماني(عالم جزئي 
اند و حيات ايشـان بـه عـالم     اندازه است؛ موجودات جهان جسماني در نفس خود مرده

  .»عالم عقل است و جهان جسماني سايه و حكايت جهان روحاني استحقيقت يا 

  هاي ديگر عالم ها و جهان
  :موجود است كه عبارتند از) تا پنجاه هزار عالم(هيجده هزار عالم 

  عرفان) ، ناسوت ، ملكوت ، جبروت الهوت(عوالم اربعه  -1
  كالم، فلسفه و  ، عالم برزخ ، عالم مثال ، عالم دنيا عالم آخرت -2
  ، فلسفه ، عالم انفس عالم آفاق -3
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  ، فلسفه ، عالم اشباح ، عالم ارواح ، عالم اجسام عالم اجرام -4
  ، فلسفه ، عالم تشريع ، عالم تكوين ، عالم انوار ، عالم خلق ، عالم امر عالم افالك -5
  ، عالم قدس ، عالم شهود عالم غيب -6

  عالم الهوت
يعني ذات خـدا كـه داراي جميـع صـفات       ت و احديت،يعني عالم الوهي  عالم الهوت،
، كـه حـالج آن را بيشـتر    )مشتق از االه، يعني عالم االهـي (عالم الهوت . كماليه است

مركز استقرار خداوند متعال است كه هيچ )  خبري عالم حيرت و بي(ذكر كرده است، 
  .كس و هيچ موجودي غير از خودش از آن اطالعي ندارد

  عالم جبروت
شـكل و طـول و   (عالم عقول يا جبروت، يا عالم معني كه از صور و اشباح مبرّا اسـت  

در اصـطالح جبـروت   . و فوق عالم ملكوت يعني عظمت، بزرگي و تكبر) عرض ندارد
عالم عظمت و جالل اسـماي صـفات الهـي و مرتبـة وحـدت را گوينـد كـه حقيقـت         

الهـوت و ملكـوت    سـوت و صفات دارد و مقابـل نا  ي هه مرتبق بمحمدي است و تعلّ
عالم عقول كه عالم جبروت است و عالم نفـوس كـه   : عوالم نزد حكما سه باشد .است

در كشـاف اصـطالحات فنـون    . عالم ملكوت است و عالم ملك كه عالم اجرام اسـت 
ملكوت در اصطالح شرع عبارت است از برترين عرش الهي تا زير زمين : آمده است

اعراض بين عـرش و زمـين باشـد و جبـروت، ماسـواي      و آنچه از اجسام و معاني و 
در (فـرامين الهـي   . باشـد  مي) ع( حضرت جبرائيل كه جايگاه استقرار ملكوت را نامند

  .شود از طرف خداوند گرفته شده و به عوالم ديگر داده مي) اين مكان

  عالم اعراف
حشـر و    معـال . مركز اجراي امور الهي و ابالغ دستورات و نظارت بر اجراي آن است

و   و اعـراف   و شفاعت  و صراط  و ميزان  و سؤال  و جزا و عرض  و كتاب  نشر و حساب
  .باشد محل استقرار حضرت ميكائيل و اسرافيل مي چنين و هم  و دوزخ  بهشت
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  عالم ملكوت اعلي
عالم ملكوت اعلي عالم بهشـت اسـت كـه     ؛اند ملكوت اعلي را به بهشت اطالق كرده

عالم مثال يـا   ؛شود خود عالم مستقلي است و نفوس سعيده به سوي آن سوق داده مي
برتر از طبيعت كه داراي صورت و طول و عرض و عمق و رنگ   يعني عالمي  ملكوت،
در اصطالح عرفا به عالم مثـال  . باشد اما فاقد حركت و زمان و تغيير و وزن مي؛ است

ملكـوت اعلـي    ؛و متعل معلقه، ملكوت اسفل و به عالم عقول كه مجرد محض هستند
 هـم  بنابراين عالم ملكوت اعلي عالم عقول و مجردات محـض اسـت و  . شود گفته مي

هـايي   عروج به اين عالم و مشاهدة آن براي انسـان . باشد چنين فوق زمان و مكان مي
رت در معـراج، آيـات و عظمـت    چنان كه حض ؛باشد ميسر مي) ص( مثل رسول خدا

  .الهي را در كل جهان هستي مشاهده فرمودند
خواست فرشتگان و ساكنان آسمانش را با  در معراج، خدا مي«: فرمود) ع( امام صادق

 ش بـه پيـامبر  ا هـاي عظمـت   نيز از شگفتي ؛قدم گذاشتن پيامبر ميان آنها احترام كند
  .»زگو كندنشان دهد تا پس از بازگشت براي مردم با) ص(

كـه    ملكوت به عـالمي  ؛كند در وقت مردن نيز روح به سمت عالم ملكوت حركت مي
شود البته به مجموع عالم غيب نيز ملكـوت   نيز گفته مي ؛شود در آن تعهد گرفته مي

گفته و عالم معني محل استقرار حضرت عتيق و يقيق، خضر، جرجيس، الياس و امـام  
  .باشد مي) ع(زمان 

  عالم ناسوت
يعني عالم مـاده و    عالم ناسوت،؛ است) مشتق از ناس، يعني عالم انساني(عالم ناسوت 

به عبارت ديگر، عالم طبيعت و محسوسات، عالم دنيـا، عـالم    ؛حركت و زمان و مكان
  .زميني و رشد تدريجي افكار مردم

  عالم كونْ
 مـامي بـه تعبيـري ت  . انرژي در بافت زمـين موجـود اسـت   ) عالم وجود و كل هستي(
   .هاي موجود در درون عالم كون جاي دارد كهكشان 
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  . عالم عقول و مالئكه و مقربان، كه به اصطالح عالم انوار قاهره است -1
  .عالم نفوس، كه عالم انوار مدبره دانسته است -2
  .عالم برزخيان، كه عالم حس و عبارت است از عالم افالك و ستارگان و عالم عناصر - 3
 ؛ظلمانيه و مستنيره اسـت  ي هطالح او، عالم صور معلقعالم مثال و خيال كه به اص - 4

براي عالم غيب، تحت تأثير حكمت نـو  . هستندارواح اشقيا و سعدا هر دو در آن عالم 
از قبيـل عـالم ملكـوت و عـالم      ؛انـد  افالطوني و مكتب تصوف، تقسيماتي قائـل شـده  

عقول و ارواح است و عالم جبروت بـه عقيـده   جبروت، كه عالم ملكوت عالم حقايق و 
اسـت كـه عـالم    ) يعني عالم متوسط ميان جسمانيات و روحانيـات (بعضي عالم برزخ 
  . اند بعضي عالم جبروت را عالم اسماء و صفات دانسته. شود مثال نيز خوانده مي

  عالم ذر
گرفته شده اما آورد كه به طور سربسته از فرزندان آدم  در قرآن سخن از پيماني مي
جزئيات آن در متن آيه نيامده ولي  ي  توضيحي درباره ؛اين كه اين پيمان چگونه بوده

ش ايـن  ا ترين نظرياتي دارند كه روشن ؛مفسران به اتكاء رواياتي كه در ذيل آيه آمده
منظور از عالم و پيمان ذر، عالم استعدادها و پيمان فطرت و تكوين و آفـرينش  : است

از صـلب  » نطفـه «ين ترتيب كه به هنگام خروج فرزندان آدم به صـورت  است، به ا
خداونـد اسـتعداد و    ؛پدران به رحم مادران كه در آن هنگـام ذراتـي بـيش نيسـتند    

شان اين سـرّ   هم در نهاد و فطرت ؛آمادگي براي درك حقيقت توحيد را به آنها داده
الهي به صورت يك حسـن درون ذاتـي بـه وديعـه گـذارده شـده و هـم در عقـل و         

  . خردشان به صورت يك حقيقت خودآگاه
بـه   ؛افراد بشر داراي روح توحيدند و سؤالي كه خداوند از آنها كـرده  ي بنابراين همه

بـراي  . تاند نيز به همين زبان اس زبان تكوين و آفرينش است و پاسخي كه آنها داده
: فرمايـد  البالغه خطبه اول اسـتمداد بگيـريم كـه مـي     توانيم از نهج مي تأييد اين مدعا
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هاي فطري را مطالبه كنند و  پيامبران را خداوند فرستاد براي اين كه از مردم پيمان«
هر مولـودي بـر فطـرت    » .هاي فطري عمل كنند از آنان بخواهند به تعهدات و پيمان

  . اين همان عالم ذر است كه در السنه و افواه جاري است. توحيدي استوار است
. عـالم عقـل، عـالم خيـال، و عـالم حـس      : دانـد  را سه مـي  لممجموع عوا »مالصدرا«
داند، عـالم اعيـان    شمار عوالم را پنج مي» فصوص الحكم«در مقدمه شرح » قيصري«

كـه جـامع   (اني ثابته، عالم ملك، عالم عقول و نفوس مجرده، عالم مثـال و عـالم انسـ   
شـود و   در نظر صوفيه، مجموع موجودات، عالم كبير خوانـده مـي   )جميع عوالم است

  ).عالم صغير است(انسان كه مظهر و جامع جميع عوالم است، 
  )ابديتي نهفته در هر لحظه(آيا ممكن است زمان هم مانند مكان چند بعدي باشد؟ 

بعدي اسـت امـا از ابتـداي قـرن      ها آن بود كه فضا سه ساليان سال تصور فيزيكدان
در ابتدا اين نظريه مطرح شد كـه شـايد فضـا     ؛بيستم اين تصور شروع به تغيير كرد

هـم بيشـتر شـد تـا اينكـه       چهاربعدي باشد ولي با گذشت زمان تعداد ابعاد فضا باز
  . دانند هاي مطرح در فيزيك، فضا را ده بعدي مي امروزه بهترين نظريه

كـه از همـان آغـاز تـاكنون، زمـان در       كامالً متفـاوت اسـت، چـرا    اما داستان زمان
طـول    مانده اسـت در واقـع در تمـامي    ها همچنان يك بعدي باقي معادالت فيزيكدان

شان با همين زمان يك بعدي  مسائل  ها آن بوده كه تمامي تاريخ علم، تصور فيزيكدان
كـه تنهـا ظـرف يـك      اند، چـرا  اما احتماالً همگي آنها در اشتباه بوده ؛قابل حل است

يـك   ي ها باالخره سروكله اكنون پس از قرن. اخير، همه چيز تغيير كرده است ي دهه
فيزيكدان پرشهامت پيدا شد كه معتقد است با افزودن يـك بعـد زمـاني جديـد بـه      

توان بسـياري از مسـائل الينحـل موجـود در      كائنات مي ي كننده هاي توصيف معادله
نـام دارد كـه از فيزيكـدانان    » كامران وفـا «اين فيزيكدان . حل كرد فيزيك امروز را

  .هاروارد است  ايراني دانشگاه ي برجسته
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هـايي   هاي بزرگ ديگـر بـا چـالش    نظريه  نيز مانند تمامي» كامران وفا« ي البته نظريه
سؤاالتي از قبيل اينكـه چـرا ايـن بعـد زمـاني       ؛مواجه است كه بايد به آنها پاسخ داد

في تاكنون از نگاه تيزبين دانشمندان پنهان مانده بود؟ آيا اين بعد اضـافي صـرفاً   اضا
يك بعـد زمـاني جديـد در كائنـات      ي دهنده يك سازوكار رياضي است يا واقعاً نشان

است؟ ارتباط اين بعد زماني جديد با ادراك متعارف ما نسبت بـه گذشـته و آينـده    
موجبيت در فيزيك بـه چـه صـورت     ي ها مسألچگونه است؟ تعامل اين بعد زماني ب

بـاره   پرداز دانشگاه تگزاس در اين نظريه» مايكل داف«. است؟ و سؤاالتي از اين قبيل
انگيـز و   اي بسـيار حيـرت   وجود بيش از يك بعد زماني در كائنات، مسأله«گويد؛  مي
  ».كننده است گيج
هـا بـراي كشـف نيـروي واحـد و       وجود ابعاد باالتر جهان، از تالش فيزيكـدان  ي ايده

هـا دريافتـه    مـيالدي فيزيكـدان   1920 ي از دهـه . بنيادين كائنات ريشه گرفته است
اي  توان نظريـه  مي ؛چهاربعدي، پنج بعدي باشد زمان به جاي -بودند كه چنانچه فضا

اين كار تا . و گرانش را تواماً دربربگيردهاي الكترومغناطيس  واحد ارائه داد كه نظريه
يعنـي بعـد   (حدي شبيه آن است كه از تپه مجاور ميدان جنگ باال رفته و از ارتفـاع  

تنها در اين صورت است كه به ارتبـاط  . دوبعدي جنگ را نظاره كنيم ي ، صحنه)سوم
چگونه هاي مختلف عمليات پي برده و در خواهيم يافت كه  پنهان موجود مابين بخش

جنگ، همگي به صورتي واحد و منسجم  ي نيروهاي به ظاهر مختلف درگير در صحنه
  .كنند عمل مي
در سـال  . انـد  اين نبـرد شـده   ي هاي اخير، باز هم ابعاد بيشتري وارد صحنه طي سال

جهـان را    تمـامي » ها ريسمان«نظريه  ؛به وقوع پيوست »ها ابرريسمان« انقالب 1984
بعد مكاني و يـك   9داند كه در  ي انرژي مرتعش يك بعدي ميها متشكل از ريسمان

از مؤسسـه  » ادوارد ويتن«، 1995سپس در سال  ؛حال ارتعاش هستند بعد زماني در
از دانشـگاه كمبـريج، بعـد    » پـائول تاونسـند  «مطالعات پيشرفته پرينستون امريكـا و  
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ديگـري بـه نـام     ي ريـه ها اضافه كرده و نظ ريسمان ي فضايي ديگري را نيز به نظريه
 ي هاي متفاوت نظريه از نسخه  اين نظريه در واقع تعميمي. را ارائه كردند M ي نظريه

  .ريسمان بود
هـاي   ، ايـن نظريـه نيـز نتوانسـت تفـاوت     M ي هاي ارزنده نظريه اما به رغم موفقيت
هاي ريسمان را حذف كند و دقيقاً در همين جا  هاي مختلف نظريه موجود ميان نسخه
اي كـه   نظريـه  ؛پيدا شد» Fنظريه «اش يعني  و نظريه» كامران وفا«بود كه سر و كله 

. دهد كائنات ارائه مي بعدي را از 12، تصويري Mبا افزودن يك بعد جديد به نظريه 
كه اين نظريه با بعد اضافي  چرا ؛استقبال كردند» Fنظريه «پردازان مشتاقانه از  نظريه

اما از آنجايي كـه بعـد   . كند را به خوبي حل مي Mه در نظريه خود، مسائل باقي ماند
 ؛، نه يك بعد مكاني بلكـه يـك بعـد زمـاني اسـت      »Fنظريه «اضافي مطرح شده در 

هاي فلسفي عميقي را نيز بـا خـود بـه ميـدان      بنابراين نظريه مزبور، پيامدها و چالش
  .آورده است

پردازان  اغلب نظريه«گويد؛  مي» Fنظريه «گونه  در مورد دوازدهمين بعد زمان» داف«
كـه از   چـرا  .كننـد  از ايده وجود بيش از يك بعد زماني در هستي چندان استقبال نمي

علـت  » مسائل عجيب و غريب بسياري سر در خواهنـد آورد  اي، از درون چنين ايده
در  ؛اشـد اگر زمان همانند يك خط راست يك بعدي ب. اين امر نيز كامالً واضح است

مفروض ديگر قـرار   ي اين صورت هر لحظه زماني روي اين خط، يا قبل از يك لحظه
  . گيرد يا بعد از آن مي

اي از  بدين ترتيب، آينده و گذشته به خوبي قابل تعريف خواهند بود و هـر مجموعـه  
اما با افزودن يـك بعـد زمـاني ديگـر،      ؛رويدادها الزاماً توالي مشخصي خواهند داشت

توان آينده  اما در چنين جهاني چگونه مي. مان تبديل به صفحه زمان خواهد شدخط ز
تـوان ارتبـاط مـابين رويـدادهاي هسـتي را       و گذشته را مشخص كرد؟ چگونـه مـي  

مسائل فيزيكي موجود در جهاني  ؛گويد هم مي» داف«طور كه  اما همان؛ مشخص كرد
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كه ابعـاد زمـاني،    ر خواهند بود چرات با بيش از يك بعد زماني، حتي از اين هم پيچيده
تفاوتي اساسي نسبت به ابعاد مكاني دارند؛ بعد زمان همواره به جاي عالمـت مثبـت،   

شود و به همين دليل هم بـا وارد كـردن ابعـاد     با عالمت منفي در معادالت ظاهر مي
ر هاي عجيب و غريـب ديگـ   انواع و اقسام پديده ي ها، سروكله زماني جديد به معادله

هايي نظير امكان سفر بـا سـرعتي    پديده ؛شود هم به خودي خود در معادالت پيدا مي
هايي با جرم منفي، رويدادهايي كه مجموع احتمـال وقـوع    فراتر از سرعت نور، فوتون

  … رسد و هاي ممكن آنها به يك نمي حالت  تمامي

  بعد زماني
بـريم   وصيف جهان به كار ميگويد ممكن است رياضياتي كه ما اكنون براي ت مي» داف«

هـاي   يافت ها و ره بنابراين شايد روش. افتاده باشد براي چنين كاري بيش از حد پيش پا
انگارانـه   موجود براي تبيين رفتار جهاني با ابعاد زماني چندگانه نيز بـيش از حـد سـاده   
 ؛نـداريم باشد اما به هر حال چون فعالً ابزار ديگري جز همين ابـزار موجـود در اختيـار    

را صـرفاً بـه   » وفـا « ي پس شايد ناگزير باشيم بعد زماني جديد مطرح شـده در نظريـه  
  . عنوان يك سازوكار رياضي صرف و نه نماينده يك هويت واقعي در نظر بگيريم

توان بدون درگير شدن با پيامدهاي فلسـفي ايـن نظريـه، از مزايـاي      بدين ترتيب مي
» وفـا «بعـد زمـاني جديـد مطـرح شـده توسـط       در واقـع   .مند شـد  رياضي آن بهره

هـا را از واقعـي    دهـد كـه فيزيكـدان    هاي آن چنان اسرارآميزي به جهان مـي  ويژگي
، Mبه عنوان مثال، در حالي كه در نظريـه يـازده بعـدي     ؛كند پنداشتن آن نگران مي

ايـن اصـل   » وفا«در نظريه دوازده بعدي  ؛ستا اصل نسبيت انيشتين همچنان پابرجا
  اساس اصل نسبيت، قوانين فيزيـك بـراي تمـامي    بر( دهد از دست مي اعتبار خود را

هـا را در پـذيرش    همين امر يكي از عواملي است كه فيزيكـدان ) ناظران يكسان است
  . كند بعد زماني جديد دچار ترديد مي

اين بعد جديـد را  «گويد؛  پرينستون مياز مؤسسه مطالعات پيشرفته »فرانك ويلچك«
نيـز بـا ايـن مسـأله     » داف» «.توان همانند يك بعد زماني معمولي در نظر گرفت نمي
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هايي بـا بعـد زمـان     چه اين بعد شباهت اگر«گويد؛  باره مي او نيز در اين. موافق است
   ».توان آن را به عنوان يك بعد زماني اضافي واقعي پذيرفت دارد اما نمي

چند او نيز قبول دارد كـه بعـد    هر؛ انديشد اي ديگر مي به گونه» كامران وفا«اما خود 
تر است تا بـه يـك    زماني اضافي از بسياري جهات به يك ابزار رياضي انتزاعي شبيه

 ي هويت فيزيكي واقعي، ولي در عين حال معتقد است كه چنـين برداشـتي در آينـده   
نظريه «در حال حاضر شايد به « :گويد باره مي در اين »وفا«. نزديك تغيير خواهد كرد

F« ؛تر براي تبيين رفتار كائنات نگاه شود صرفاً به عنوان يك سازوكار رياضي مناسب 
اما فراموش نكنيم كه در تاريخ فيزيك، همواره پشت سر سازوكارهاي رياضي جديـد،  

   .».اند هاي فيزيكي جديدي نيز كشف شده پديده
 ي همين چند دهـه  تا ؛كند اشاره مي» ها كوارك«مورد به عنوان مثال به  در اين» وفا«

صرفاً به عنوان يك سازوكار رياضي براي تبيين رفتار ذراتي نظير » ها كوارك«قبل به 
واقعـاً در  » ها كوارك«ها معتقدند كه  شد اما امروزه اغلب فيزيكدان ها نگاه مي پروتون

چنين سرنوشتي در انتظار بعد زمـاني جديـد و    ممكن است مشابه ؛جهان وجود دارند
اما اگر اين بعد زماني اضافي واقعاً وجود داشته باشد  .نيز باشد» Fنظريه «اسرارآميز 

ايم؟ يك احتمال آن است كه اين بعد زماني  پس چرا تاكنون متوجه حضور آن نشده
ـ  ده باشـند كـه بـه    نيز همانند هفت بعد مكاني ناپيداي ديگر، آن چنان در خود پيچي

كـردن ايـن بعـد زمـاني درهـم       تنها راه براي بـاز  ؛اگر چنين باشد. آيند چشم ما نمي
 ؛بسيار كوچك خواهـد بـود    از انرژي در حجمي  پيچيده، متمركز كردن مقدار عظيمي

  .آميز بودن، نتايج شگرفي در پي خواهد داشت كاري كه در صورت موفقيت
 ؛اگر بتوان اين بعد زماني اضافي را از هم باز كـرد « :ويدگ باره مي در اين» كامران وفا«

كنـيم در زمـان حركـت     گونه كـه اكنـون تصـور مـي     در آن صورت اشياء، ديگر آن
براي فهم بهتر اين مسأله به اين نكته توجه داشته باشيد كـه در بعـد   » .نخواهند كرد

ماً به جلو و عقب، باال و پايين و چپ و راست حركت كرد و اين در أتوان تو مي مكان
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توان بـه سـوي آينـده حركـت      حالي است كه در حالت معمول در بعد زمان تنها مي
گويد چنانچه بيش از يك بعد زمـاني وجـود    هم مي» ويلچك«اما همان طور كه  ؛كرد

ز به مسـافرتي ابـدي   توان در درون يك لحظه ني داشته باشد در آن صورت حتي مي
  . پرداخت سفري در امتداد عمود بر جهت سير زمان

تـوان بـا    بدين ترتيب اگر چنانچه از وقوع رويدادي ناگوار در آينده باخبر شديم مـي 
هـا و در جهـت سـير     به جاي حركت در امتـداد لحظـه  (حركت در درون يك لحظه 

ه بايد گفت كه تمركز انرژي البت؛ مزبور اجتناب كرد ي از مواجه شدن با واقعه) زمان
را از هم بـاز  » Fنظريه «كه بتواند بعد زماني اضافي و درهم پيچيده   آن چنان عظيمي

هـا   بـه همـين دليـل هـم برخـي فيزيكـدان      . العاده دشوار خواهد بود كاري فوق ؛كند
معتقدند تنها نقاطي كه در جهان ما امكان ظهور آثار اين ُبعد اضـافي در آنهـا وجـود    

شناسان بر اين باورنـد كـه    در ضمن، بسياري از كيهان. ها هستند چاله قلب سياه ؛ددار
كائنات وجـود دارنـد و    ي شمار ديگري نيز در پهنه هاي بي گذشته از جهان ما، جهان

ها ممكن است تعداد ابعاد مكاني و زماني كامالً متفـاوتي نسـبت    يك از اين جهان هر
  .به جهان ما داشته باشند

» ويلچـك «قعاً زندگي در جهاني با ابعـاد زمـاني چندگانـه چگونـه خواهـد بـود؟       اما وا
آيا وجـود چنـين   «دهد؛  و ادامه مي» انگيز است پاسخ اين سؤال، بسيار حيرت«گويد؛  مي

كننده چنـين   توان معادالت توصيف كه مي كنم چرا نمي جهاني غيرممكن است؟ نه، فكر
 »دالت، جهاني شبيه به جهان ما خواهد بود؟اما آيا پاسخ اين معا. جهاني را نوشت

روح موجودي است كه ذاتـاً   ؛ستا كنم حقيقت و هويت انسان به روح او بنده فكر مي
جهان هستي داراي مراتبي . مجرد بوده ولي در بعضي از افعال خود نياز به جسم دارد

ه است ولـي  شود عالم مثال مجرد از ماد است يكي از مراتب آن، عالم مثال ناميده مي
زمـان مخـتص   . باشد مي) مثل شكل و رنگ(داراي بعضي از اوصاف موجودات مادي 

حقيقت همه وقايع عـالم  . عالم ماده است و عالم مجردات گذشته، حال و آينده ندارد
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صـور مثـالي    ي طبيعت در عالم مثال به نحو مجرد است و رؤياهاي صـادق مشـاهده  
روح انسان بر اثر سير و سـلوك  . نمايد ده ميآينده را مشاه ي است لذا، شخص واقعه

عالم مثال و وقـايع   ي و پرورش قادر است در خواب و حتي بيداري موفق به مشاهده
وجود عالم طبيعت به اقتضاي مادي بودن، تدريجي است و بدون گـذر از   ؛آينده شود

ت بـاال  مابا توجه بـه مقـد  . نخواهد بود پذير مراحل تدريج تحقق مراحل آينده امكان
امكان سير روح انسان در آينده از طريق سير در عالم مثال مجرد وجود دارد ولي به 

عالم مـاده نيسـت    ي دليل تدريجي بودن عالم طبيعت امكان سفر به آينده در مرتبه
  .قبلي است ي بعدي بدون گذر از مرحله ي زيرا اين معني رسيدن به مرحله

  زمان سرمدي
نما و بيشتر كارهاي  و احوال انسان اعم از حركات، سكنات، نشوبايد دانست كه تمام 

همه در وقـت بوقـوع    فردي و اجتماعي، آموختن علوم، اصالح اعمال و اخالق همه و
وقت است كه عجايـب در آن بـه    !عمر انسان وقت است ي دهنده تشكيل ؛پيوندد مي

و بيماري، هسـتي و  تندرستي  ؛آيد آن پيش مي خوشي و ناخوشي در ؛پيوندد ظهور مي
 عمـر او  ي سرمايه بـراي انسـان سـرمايه    ترين بزرگ. گردد نيستي در آن حاصل مي

  . گردد اي كه اگر از دست برود ديگر برنمي سرمايه ؛ستا
اگـر  ؛ تشكيل شده) ، ساعات و دقايـق ، شب و روز ، هفته ، ماه سال(زمان عمر انسان از 

آنهـا منـافع بـزرگ و     ي د كـه بـه وسـيله   او هستن ي ها سرمايه همين دنيك بيانديش
كارهاي اشـتباه   را در بدست آورد و اگر اوقات عمر دتوان عجيب دنيا و آخرت را مي

انسان نبايد فراموش . گردند ها عامل نابودي جان او مي همين ؛و نادرست صرف كرده
رفع  ترين ايام در موفـق اخالقي و و  كنند كه، بهترين دوران براي كسب فضائل علمي

ضررها و جلب منافع، دوران و ايام جواني اسـت هرگـاه فـردي دوران جـواني را بـه      
فشـاند ديگـر بـه    نياند و تخم نيكي را در سرزمين وجود خـود  اغفلت و بلهوسي گذر

 :گويـد  بـه قـول دانشـمندي كـه مـي      ؛آساني قادر نخواهد بود به ترميم آن بپـردازد 
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راغ خـود را بـه دسـت خـود بيـافروزيم و      ماند كه ما بايد چ مي زندگي به شبي تار«
  .»زندگي خويش را روشن كنيم

كنـد و روي   مي سودمند استفاده ي خوشبو وها عسل از گل يعني همانطوري كه زنبور
اهل فن رفـت وآمـد كنـد تـا      انسان هم بايد با نيكان و ؛نشيند ي زهرآگين نميها گل

اوقـات   لبريز گردد اما اگـر ناب  ش عاقالنه صرف شود و جام عمرش از شهدا اوقات
هـاي بيهـوده و    خود را برخالف آنچه گفته شـد غنيمـت نشـمرد و بـه خوشـگذراني     

جام عمر را از زهر پر نموده ولي اگر حيات و عمر خود را با كـردار   ؛هدف بگذراند بي
  .گردد و پندار و گفتار نيك آرايش داده عمرش از شربت گوارا پرمي

هـاي گونـاگوني بـه     ها و جهات متعدد و به صورت جنبه سنت نبوي از قرآن كريم و
 از آن به عنوان نعمتـي بـزرگ از   اند و اي داشته توجه و عنايت ويژه» زمان  و  وقت«

 و» زمـان  و  وقـت «آنجا كه قرآن از منت ارزاني داشـتن  . اند جانب خداوند ياد كرده
ذي خَلَـقَ    « :گويـد   انسان با اعطاي آن سخن مي بيان عظمت فضل خداوند بر اللّـه الـَّ

 و قًا لَّكُـمرِز رَاتنَ الثَّمم بِه فَأَخْرَج اءم اءمنَ السأَنزَلَ مو ضاألَرو اتاومالس    خَّرَ لَكُـم سـ
و رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيتَجل الْفُلْك اراألَنْه خَّرَ لَكُمو زمـين را   هـا  ست كه آسـمان ا خدا »س

هـا بـراى شـما روزى بيـرون       آن از ميوه ي فريد و از آسمان آبى فرستاد و به وسيلهآ
آورد و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود و رودهـا را  

  )32 ي آيه -ابراهيم ي سوره(. ر كردبراى شما مسخّ
»خَّرَ وس و سالشَّم ينِ لَكُمبآئرَ دالْقَم و لَ واللَّي خَّرَ لَكُمس ارو خورشيد و ماه را كـه   »النَّه

 .ر شـما سـاخت  مسـخّ ] نيـز [پيوسته روانند براى شما رام گردانيـد و شـب و روز را   
  )33ي  آيه -ابراهيم ي سوره(

و از  »نسانَ لَظَلُوم كَفَّاروآتَاكُم من كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدواْ نعمت اللّه الَ تُحصوها إِنَّ اإلِ«
توانيـد آن    خدا را شماره كنيد نمي  هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت

  )34 ي آيه -ابراهيم ي سوره( .ناسپاس است ي پيشه انسان ستم را به شمار درآوريد قطعاً
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ـ  أنْ راداَ نْملِّ ةًفَلْخ ارهالنَّ و لَيالَّ لَعي جذالَّ وه و«: فرماينـد  جايي ديگر مي در و رَكَذَّي أو 
أرسـازد،   خداي رحمان كسي است كه شب و روز را جايگزين يكديگر مـي  »اًوركُشَ اد

 .براي انساني كه بخواهد به ياد خدا باشـد، يـا بخواهـد سپاسـگزاري او را بجـا آورد     
  )62 ي آيه -فرقان ي سوره(

هاي مكـي   آغاز سوره بيان آن در و» زمان و وقت« خداوند جهت نشان دادن اهميت
، بامـداد  )نهـار (، روز  )ليـل (مانند شب ؛ آن سوگند ياد كرده است به اجزاي معيني از

  :فرمايد گونه كه مي عصر، همان و) ضحي(، چاشت  )فجر(
»اللَّولِي غْإذا يشالنَّي وإذا تَ ارِهرا بپوشاند ن هنگام كه جهان آ سوگند به شب در »يلَّج
  .ظاهر گردد آشكار و كه تجلي كند و  سوگند به روز هنگامي و

كند و مسئوليت انسـان   ارزش آن تأكيد مي و» زمان و وقت«سنت نبوي نيز بر اهميت 
را در برابر زمان و وقت و بازخواست از آن، در پيشـگاه خداونـد و در روز رسـتاخيز را    

و مهم از چهار سؤال و پرسش اساسـي كـه در   كند تا جائي كه دو سؤال اصلي  ر ميمقرّ
  .اختصاص دارد» وقت«روز قيامت متوجه هر مكلفي خواهد شد به سؤال از 

  :سلم فرمودند از معاذ بن جبل رضي اهللا عنه روايت شده است كه پيامبر صلي اهللا عليه و
وعـن  عن عمره فيمـا افنـاه   : لن تزول قدما عبد يوم القيامه حتي يسأل عن اربع خصال«

  .»شبابه فيما اباله وعن ماله من أين إكسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به 
خورد تـا ايـن    خدا از ميدان محاسبه تكان نمي ي هاي بنده در روز رستاخيز هرگز گام

  :كه او را از چهار خصلت سؤال كنند
  اي؟ عمر و اوقات زندگي خود را در چه چيزي گذرانده :اول
  كه در چه راهي آن را به پيري رسانيده است؟از جوانيش  :دوم
از مالش كه آن را از كجا و از چه راهي بدست آورده است، و در چه راهي و  :سوم

  خرج كرده است؟ چگونه آن را
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  كرده است؟ چه كار علم و دانشش كه با آن از :چهارم
جاي هيچ چيزي  گردد و ست و گذشته هرگز برنميا با توجه به اين كه وقت زودگذر

ترين و گرانبهاترين چيزي اسـت كـه    پس وقت نفيس ،عوض ندارد گيرد و آن را نمي
، ظـرف  »وقـت «انسان دارد و اين ارزشمندي و گرانبهايي وقت بدان جهت است كه 

  .آورد تالشي و هر چيزي است كه انسان به دست مي هر عملي و هر
دانم يعنـي   را خوب ميگويد؛ من وقت  يكي از محققان حرف خوبي را مطرح كرده و مي

هـا   آري اين. اينكه اآلن چند شنبه است و ماه چندم است سال و ساعت و دقيقه و ثانيه
من بپرسند ماهيـت وقـت چيسـت؟ هـيچ      اما به مجرد اين كه از. دانم را به راحتي مي

بگـويم  . تـوان تعريـف كـرد    توانم بگويم كه وقـت را چگونـه مـي    دانم و نمي چيزي نمي
  .يا امتداد است يا گذر يا ماضي يا مستقبل يا بگويم حال است استمراري است

هاي قبلي نظرات مختلفـي از دانشـمندان و    در قسمت. زمان، بسيار تعريف سختي دارد
دانيد چند جور زمان را تعريـف   همانطور كه مي حكماي ما نيز ؛بزرگان نجوم نقل كردم

بـا طـرح    »صـدرالمتألهين «. زمان مقدار حركت است :گويد مي» صدرالمتألهين«كردند 
 اصـالً . عالم مادي داراي حركت است حركت جوهري، مطرح نمود كه، جوهر ي مسئله

پـس عـالم در يـك     ؛جوهر متحرك به ذات است و اگر جوهر متحرك به ذات اسـت 
گويد زمان مقدار حركت  او مي. چنان در جريان است اي هم حركت دائم مانند رودخانه

اين مقدار از حركـت   ؛است عالم تقطير جوهري است يعني حركتي كه هست در جوهر
  .گفتند مقدار حركت فلك البته قدما به آن مي. »زمان«گويم  را مي

محققين ديگر معتقدند؛ زمان مقدار حركت نيست؛ بلكه زمان مقـدار وجـود    برخي از
آلماني كتابي دارد به نام فيلسوف معاصر . دانند در واقع زمان را شأن وجود مي. است

البتـه  . گويد زمان مقدار حركت نيست بلكه مقدار وجود است كه مي» وجود و زمان«
عرفاي ديگر نيز چنين گفتند و منشأ سخنان خـود را از يـك    و» خواجه احمد غزالي«
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مـن  «: اين حديث نقل شده است كه اند و در گرفته) ص(حديث حضرت رسول اكرم 
  .»نشدني است گذرانم كه وصف هايي را مي قاتي دارم و زمانبا خداوند خودم او

م است كه منظـور ايشـان   اين مسلّ. كند اشاره مي  مرتبت به چه مقامي حضرت ختمي
غـروب خورشـيد    منظـور ايشـان طلـوع و    ؛كنـيم  وقت و زماني نيست كه ما فكر مي

انيـه نيسـت   نيست، گردش بهار نيست، سال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقيقه و ث
حـاالت بـاطني    ؛اينها است ي است كه مافوق همه  بلكه منظور ايشان يك نوع مقامي

محبت اسـت يـك    سرّ. در عالم هستي است كه باطن هستي همان باطن انسان است
ل نيست، تقابل نيست وجايي است كه تدريج نيست، تحو …  

ارسـال و رهـايي روح   دهـد آن   اين انقباض و گرفتگي، يك جنون به آدم دسـت مـي  
يعني آن رها بودن روح نيست بلكه يك انقباضي خـاص اسـت كـه بـه روح     . نيست
شود ايـن اسـت    چون روح سيال است حال سؤالي كه مطرح مي ؛دهد دست مي  آدمي

يعني اينكه روح سيال و روان است؛ روان يعني مثـل چـرخ روان،    كه سيال يعني چه؟
روان يعني توقف ندارد يعني ايست نـدارد يعنـي   . روان يعني رونده. روان ي رودخانه

باد متوقف نيسـت وزان و   ؛روح هم از ريح است حالت باد چگونه است. درنگ ندارد
ذلـك در همـين روح    مـع . پس روح از ريح است و روان از روندگي است. روان است

قـبض  . دهـد  كه به ذات سيال و روان و رونده و رها است گـاهي قـبض دسـت مـي    
توانـد از   شود كـه نمـي   يا انقباضي مي شود و است كه دچار فكر نامتناسبي مي آنجايي

  .اين جا قبض است گاهي هم بسط است. آن فكر و قيد خارج شود
اسـت    و مقـامي   دهد، حالتي است براي آدمي چنين توضيح مي» خواجه احمد غزالي«

ايـن   … وهـا   هـا و وزش  تقابـل . كه فوق قبض و بسط است كه قابل توصيف نيست
را تطبيق كنم با كلمات ديگر كه حكما و عرفاي ما بـه   »خواجه احمد غزالي«فرمايش 

 ي اصـالً نكتـه   ؛مطلب همين جـا اسـت   كامالً سرّ. صورت ديگر مطلب را بيان كردند
كـه  « :فرمايـد  مـي  دقت كنيد ببينيد در قرآن كريم خداونـد . مهم آن همين جا است
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ست خدا با هر چيـزي اسـت   ا ما باشيد خدا با شماكجا كه ش ست هرا خداوند با شما
ي عوامل هسـتي و   همه ملكوت و ملك و از جماد و نبات و حيوان و انسان و فرشته و

  .»اين دنيا چيزي باشد كه خدا با او نباشد، او نخواهد بود در اگر
 خبر وز تو جهان پر است و جهان از تو بي  خبـر  اي در درون جانم و جان از تـو بـي  

 خبـر  دلي دل و جان از تو بـي در جان و در   چون پي برد به تو دل و جانم كه جاودان
 خدا نه تنها با شـما  ؛ستا اين مهم نيست كه خدا با شما ؛حاال قضيه را برعكس كنيد

. سـت ا همه چيز مـال خـدا و در خـدا    ؛اينكه همه چيز با خدا است تر ست بلكه مهما
گويم؛ خدا بـا همـه چيـز     توجه كنيد چه مي. باشيدپس مهم اين است كه شما با خدا 

اگر انسان بـا خـدا   . عظمت و تعالي وقتي است كه انسان با خدا باشد است، اهميت و
 صـوفي ابـن البخـت    :فرمايـد  موالنا در همين باره مي. بود مقام بااليي پيدا كرده است

افي و صوفي يعني يك فرقي بين ص. باشد در مناليك صافي فارغ است از وقت و حال
صوفي همان سالكي است كه تازه راه افتاده و هميشه درگير زمـان و  . قائل شده است
ي صوفي ابن البخت باشد را بيان  حضرت موالنا، با اين نگاه به قضيه. مكان خود است

  .كرده است
. رسـيم  اما باز تعابير ديگري هم هست كه بين وقت و حـال بـه همـين مضـمون مـي     

زماني است كـه وقـت سـرمدي را    : فرمايند كه دعاي كميل ميدر ) ع(حضرت علي 
رسيم به همان بيان اول كه در بـاال ذكـر    حال مي .توانيم به زمان حال تبديل كنيم مي

 »زمان سـرمدي «فرمايند  مي) ع(آن رفت و در اين قسمت اميرمؤمنان حضرت علي 
كنـد و حاضـر    ياهللا آن را ذكر مـ  اين زمان سرمدي چگونه زماني است كه هم رسول

در اين جـا نقـل   ) ع(نيست آن زمان را با هيچ چيزي عوض كند و هم حضرت علي 
  اي چنين زماني است؟ از طرفي آرزوي هر عارف و دل داده كند و مي

حتـي   ،حتي مكان؛ نيز ظاهري دارد و يـك بـاطن  . انسان يك ظاهر دارد و يك باطن
كـه ماضـي و حـال و مسـتقبل     ظاهر زمان همين است . زمان؛ زمان هم ظاهري دارد

www.takbook.com



 

 

302

 بـاطني هـم دارد يعنـي    ،ايـن ظـاهر   ؛گيـرد  همين كه ساعت ما دارد اندازه مي ؛است
بدن انسـان  . خود انسان هم كه در زمان است يك باطني دارد. شود نداشته باشد نمي

با اين زمان تطبيق دارد و باطن انسان با باطن زمان هماهنگ است يعنـي بـا دهـر و    
  .…ها  باطن باز باطن دارد و همين طور باطن. ك باطن نيستباطن هم تنها ي

پـس  ) سـرمد (شـود   مي توان گفت؛ باطن دهر آنگاه مي اگر باطن زمان را دهر بدانيم،
  . است) سرمد( دهر هم يك باطن ديگري دارد كه نامش

ــق     ــرط طري ــتن ش ــردا گف ــت ف ــق نيس  اي رفي
  

ــال   ــد در منــ ــت باشــ ــن البخــ ــوفي ابــ  صــ
  

 )به باال رسيدن منال يعني ميل،( 

  )وقت طال است(ارزش زمان 

كنند به همين دليل ارزش وقت را بهتر از مـا   ها فقط يك روز عمر مي خيلي از پروانه
هم، صبح با طلوع خورشيد پـا بـه ايـن جهـان خـاكي       ها اگر بنا بود ما آدم .دانند مي

ها همين رفتـار را   آيا با ثانيه ؛بگذاريم و با غروب خورشيد از اين جهان رخت بربنديم
اغلب مـا بـا ايـن كـه هـزاران طلـوع و        .اش خياالتي داشتيم داشتيم يا براي هر ثانيه

آرزوهـاي محـال    ي بـه بهانـه  ؛ كنيم باز هم هنگام رفتن غروب خورشيد را تجربه مي
كساني كه با مشغول كردن خـود   ؛گر خورشيد باشيم خواهيم يك روز بيشتر نظاره مي

ايـن بيچارگـان بينـوا    ! كشـي كنـيم   خـواهيم وقـت   گويند ما مي به كارهاي بيهوده مي
خويشـتن را كشـته و نفـس و     شد به حقيقـت، دانند كه هر كس وقت خود را بكُ نمي

  .ي تدريجي استكشزندگي خويش را از ميان برده و اين خود
هسـتيم امـا هـر چـه انتظـار       ؛ما در انتظار فرصتي براي انجام كارهاي نشـده  ي همه
خود برنامه دارند  ي بسياري از افراد براي امور روزمره .كنيم كشيم آن را پيدا نمي مي
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مشـكل   ؛خودشان شكايت و گاليـه دارنـد    نظمي ريزي همواره از بي اما با وجود برنامه
خـود   ي گاه خود را ملزم به اجـراي برنامـه   ه هيچاصلي اين گونه افراد در اين است ك

اند و بيشتر زمان و انـرژي خـود را به خاطر عـدم سـعي و تـالش در اجـراي      نكرده
   .دهند هاي خود از دست مي برنامه

فقط كساني قادرند خود را در وضعيت درست و با ديدگاهي دقيق به جلو ببرنـد كـه   
ايـن افــراد   . شان در زندگي دسـت يابنـد   فتوانسته باشند به تعريفي صحيح از اهدا

هــاي بسيــار سخــت كــاري بــا شنــاخت اهـداف         حتـي قـادرنـد در وضعيـت
هاي بالقوه خود بيشترين استفاده را ببرنـد و بسـيار سـريع و بـا      صحيـح، از تـوانـايي

 ؛ريــزي بهتـرين وسـيله بـراي ترتيـب دادن      برنامـه  .اطمينان به مقصد خود برسـند 
دادن و حفظ خودانضباطي است كه ما از طريـق ايـن سـازماندهي و نظـارت     سازمان 

وقـت كـافي   {ايـم   هميشه گفتـه . تر خواهيم بود اجرايي و همراهي با اين وظايف موفق
ي الزم براي تنظيم ها اما مهارت ؛در اختيار ما بوده در حالي كه زمان كامالً} نداشتيم
  . مان را نداشتيم زمان

بيشتر مـردم در تنظـيم اوقـات خـود     . تنها نيستيد  در اين مشكل شما ؛نگران نباشيد
بايـد   ؛اگر درصدد كنترل اوقـات خـود هسـتيد    دچار مشكل هستند ولي راستي چرا؟

از . ريزي زماني است علت وجود آن را بشناسيد كه همانا علت اصلي آن عدم برنامه
شود ذخيـره  ا هم ميغافل از آنكه طال ر »وقت طالست«اند كه  كودكي به ما آموخته

توان دوباره بـه   درحالي كه زمان را، نه مي ؛توان دوباره به دست آورد كـرد و هـم مي
  .نه ذخيره كرد دست آورد و

تـر از   روز مهـم ، از روز تر ماه مهم؛ سال ارزشي بيش از ماه قائليم براي يك ما معموالً
آيند اما همگـي   ه حساب نميب ها هم كه اصالً تر از دقيقه و ثانيه ساعت و ساعت مهم

شايد براي كسي كه يك دريا را بين انگشـتانش داشـته   . ايم اي را فراموش كرده نكته
اما بعد از مـدتي كوتـاه   ؛ هاي كوچك از بين انگشتانش مهم نباشد است چكيدن قطره

  .خواهد ديد كه دريايي از بين انگشتانش گذشته است
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ي طالئـي خـود را جـدي    هـا  هـدف  ؛دارند اغلب كساني كه در استفاده از وقت مشكل
ي از دسـت  هـا  داننـد چـه اتفـاقي بـراي سـاعت      كنند كه نمـي  شكايت مي گيرند و نمي
ش ا كارآمدي هر فـرد در مـديريت زمـان بـه روشـنائي اهـداف       .شان افتاده است رفته

  .تر باشند موفقيت فرد در مديريت زمان بيشتر است چه اهداف روشن بستگي دارد هر
 ؛كنيم به تولد، مرگ، عشق ولـي عـادت كـردن    به هر چيزي زود عادت مي اه ما آدم

يكي از چيزهايي كه مـا بـه آن    .گيرد مان را مي چيزهاي دوست داشتني ي ارزش همه
كنـيم از   مـان فكـر نمـي    يهـا  ايم زندگي است و از آنجا كه ما به عـادت  عادت كرده

يت زمان نـوعي تغييـر نگـرش    شويم مدير اصالح و بازنگري زندگي روزانه ناتوان مي
ريـزي دقيـق آن اسـت كـه      برنامـه . ي عادي زندگي روزمره استها نسبت به روش

  .عملي پياده نماييم ي همان فكر كرده و سپس در مرحل كارهاي ي هدربار

  :ددگر مان مي عواملي كه باعث تباهي وقت
  .عدم آمادگي الزم براي انجام كارها -1
  )دادن  را در جاي نامناسب گذاشته و در اوقات نامناسب انجامكارها (ريزي غلط  برنامه - 2
  .شده  ريزي دادن كارها و وظايف از قبل برنامه هر لحظه تغيير -3
  .هنگام به هاي نا ها، برخوردها و تماس صحبت -4
  .هاي تلويزيوني روي در ديدن برنامه زياده -5
  .پراكنده ي موضوعات نامرغوب به گونه ي همطالع -6
  .گويي در محافل و مجالس و زياده  پرحرفي -7
  .كردن به كاري ديگر  كاره گذاشتن كارها و شروع نيمه -8
  .پا افتاده و گفتگو پيرامون موضوعات پيش  غيبت، خبرچيني -9

  .هاي نامنظم وسط روز خواب -10
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  :بهينه از وقت ي هكارهاي استفاد راه
اهيد در طـول هفتـه انجـام دهيـد     خو در اول هر هفته، ليست كارهايي را كه مي -1

  .تهيه نماييد و سپس روزانه به آن مراجعه كنيد
بندي نماييد؛ بـه ايـن    نمودن ليست، كارهاي خود را اولويت به خاطر بهتر تهيه  -2

  .ترتيب كه كدام كارها را در قدم اول، دوم و سوم بايد انجام داد
رد و يا اگر كسي ديگر كار شـما  دادن را دا  بايد بدانيد كه كار شما ارزش انجام -3

  .تواند انجام دهد، به او بسپاريد را مي
  .زمان را كم نماييد ي هكارهاي هدردهند -4
  .نَه گفتن را ياد بگيريد -5
  .روي اعصاب خود تمركز داشته باشيد و در رابطه با وقت عجله نكنيد -6
گوينـده باشـيد،   قبـل از ايـن كـه    . (بيش از اين كه صحبت نماييد، گوش كنيد -7

  )شنونده باشيد
مطالعه نماييـد يـا چيزهـاي الزم را     ؛در حاالتي كه منتظر كسي يا كاري هستيد -8

  …حفظ نماييد و
ضمن اين كه وقـت خـود را    ؛اگر هميشه دير بجنبيد. باشيد) دقيق(شناس   وقت -9

  .ايد وقت ديگران نيز شدهكردن ايد باعث ضايع  ضايع كرده
 …نـوازي و  داري، مهمـان  هنگام اگر كار خاصـي چـون مطالعـه، حسـاب     شب -10

  .نداريد، به وقت به رختخواب برويد و اگر ممكن است زود آرام گرفته و بخوابيد
  .خود را انجام دهيد و امروز و فردا نكنيد ي هكارهاي اساسي روزمر -11
ا مكـرراً بـه يـاد    تـان رخ داده اسـت ر   وقايع دلخراش و ناهنجاري را كه براي -12

تـان شـده و در عـين حـال هـيچ سـودي        نياوريد؛ چرا كه باعث از بين رفتن وقـت 
  .بكوشيد آنها را فراموش كنيد  تان ندارد؛ حتي براي
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حتماً ساعت و تقويم همـراه خـود داشـته باشـيد تـا در وقـت ضـرورت بـه          -13
  .شان نگرديد دنبال

بفهمانيد كه كارهاي زيـادي بـراي   مزاحمين خويش را كم كنيد و نيز به آنها  -14
  .دادن داريد  انجام
كس، در هر مورد و در هر كجـا   خواهند هميشه با هر از كساني نباشيد كه مي -15

  .صحبت نمايند
طي يـك ليسـت   ؛ كوشش نماييد تا كارهايي را كه قرار است فردا انجام دهيد -16

  .به استثناء استآماده نماييد؛ وقايع غيرمترقّ
تـان سـپري نماييـد؛     ي از وقت خود را همراه خانواده، دوستان و فرزندانقسمت -17

  .تري نداشتيد البته در صورتي كه كارهاي مهم
گيرد تـا   چقدر وقت شما را مي ؛خوريد بايد بدانيد موضوعاتي كه به آنها برمي -18

  .از انجام كارهاي بعدي خود نمانيد
د به پيش ببريد؛ هر چند انجـام  خويش را در صورتي كه صحيح باش ي هبرنام -19

  .آن دشوار باشد
و بازديـد،    در بين اوقات خود فرق قايل شويد؛ مثالً وقت مطالعه، تفريح، ديـد  -20
 .را از هم باز شناسيد …هاي اجتماعي و كردن، فعاليت فكر

  )Relaxation Meditation(مراقبه يا مديتيشن 

، تمرينات بسـيار  »Meditation«مديتيشن يا » مراقبه«و » Relaxation«ريلكسيشن 
ساده، راحت و معمولي هستند؛ كه عمدتاً به هدف آرامش، تمركـز و آگـاهي خـالص    

گرايانه براي  هاي درون ذهن توسط تكنيك» كنترل«و » تربيت«مراقبه . شود انجام مي
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بـه عبـارتي،    ؛ي ذهـن و بـدن اسـت    رسيدن به مفهوم دست كشيدن از تقلّاي بيهوده
درك . به به يك معنا تسلّط بر ذهني است كـه كماكـان بـر شـما مسـلّط اسـت      مراق

ي  حقيقت نجات خويش به دست خويشتن و درك تغيير جهـان خـويش بـه واسـطه    
. دانش شناخت و دگرگون كردن خويش و دنيـاي خـويش اسـت    ،تغيير ذهن خويش

در ايجـاد  اين تكنيك، كه امروزه علم آن را كامالً تأييد كـرده اسـت؛ نقـش مـؤثّري     
ي شـرقي دارنـد از    هـاي محبـوب مراقبـه ريشـه     اكثـر روش  ؛هـا دارد  آرامش انسان

ي ذن و  ، مراقبه)ام تي(ي متعال  توان به مراقبه ي شرقي مي هاي معروف مراقبه روش
 .ي ويپاسانا نام برد مراقبه

 »مراقبـه «هاى درمانى مفيد و رايج براى مشكل اضطراب، مديتيشن  يكى از اين روش
ي منظم و مداوم حتى اگر تنها چند دقيقه در هر روز انجـام   به طور كلى مراقبه. تاس

 :ي اساسى و حياتى در پى دارد ، چهار نتيجه ؛ از نظر كاهش تنش شود

 .بخشد فرايند توجه كردن را بهبود مى •

 .دهد مهار انسان را در پردازش افكار خود افزايش مى •

 .يابد توانايى كنترل هيجانات افزايش مى •

 .كند زدايى بدن كمك مى به تنش •

ها از انرژي ظريفي كه در ما وجود  حقيقي يوگا، شعور و آگاهي» مراقبه«در مديتيشن 
اين . گردد يابد و با مكانيزم باطني كه بر آن حاكم است مرتبط مي دارد؛ گسترش مي

سرودخواني يا مانترا تحـت تـأثير و فشـار قـرار      تواند از طريق تمرين، يكپارچگي نمي
اين عمل به صورت يك بيداري طبيعي، درست به همان طريقي كـه بـدن مـا    ؛ گيرد

اي نسـبت بـه    دارد؛ بـدون هـيچ كوشـش آگاهانـه     كند و خودش را نگه مي رشد مي
ـ  اي بوده در اين چند سال اخير، شاهد تكامل پروسه. افتد مان، اتفاق مي اعضاي بدن م اي
هاي معمولي در هر كجا بدون  تواند در انسان ي آن، يكپارچگي باطني مي كه به وسيله

 .شان حادث شود عقيده توجه به سن، شغل، نژاد، رنگ و
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هــاي  ايـن يــك تئــوري يــا مفهـوم خــاص نيســت، كــه طبـق آن عملكــرد، فعاليــت   
ح درونـي  ، حـالتي از صـل   با اين تمـرين . شود ي فرد در طول روز رها مي كننده مشغول
آمـوزيم كـه در درون    شـوند و مـي   هاي ما محو مي ها و اضطراب كند؛ نگراني بروز مي

تـرين   يكي از اصلي. نوايي و رضايت را تجربه كنيم اي از هم خود يك احساس فزاينده
مـان آگـاه    آموزيم چگونه از اين سيستم ظريف درون نتايج مراقبه آن است كه ما مي

  .ا به تعادل بكشانيم و نيروي توجه را تقويت كنيمها ر شويم كه چگونه انرژي

 ي مديتيشن تاريخچه

مـذاهب مختلـف در سرتاسـر جهـان     . شـود  هاي سال است كه انجام مي مديتيشن سال
ي مديتيشـن بـه    تاريخچـه . انـد  هاي متنوعي از تمرينات مديتيشـن را ارائـه داده   روش

در جوامـع غربـي پيـدا     70و  60ي  گردد؛ ولي محبوبيتش را در دهـه  برمي» هندوئيزم«
ها استقبال شد؛ آنها با يوگـا و هيپنـوتيزم از مديتيشـن خيلـي      بيشتر در بين هيپي. كرده

در واقع از مديتيشن بـه عنـوان عـاملي بـراي آرامـش درون اسـتفاده       . استفاده كردند
 .خواستند كه در اين دنياي پر از استرس با مديتيشن به آرامش برسند كردند و مي مي

را به عنوان يـك تمـرين   » اتحاد«و يوگا » مراقبه«ها بود كه مديتيشن  روپاييان، قرنا
ي  اما در بـيش از دو دهـه  . كردند شرقي مبهم و مرموز، با بازده عملي اندك تلقي مي

ي فشار ناشي از زندگي مدرن با اين نياز روزافزون براي يـافتن   اخير، سرعت فزاينده
. ي اين مشكالت برآمـد همـراه شـده اسـت     وان از عهدههايي كه به كمك آنها بت راه

كـه در حـال افـزايش هـم     (، عده زيـادي   اكنون علم پزشكي ثابت كرده كه در غرب
حقيقي اثرات  »مراقبه«اند كه آرامش ناشي از مديتيشن  در خود كشف كرده) هستند

  .بسيار مفيدي بر سطوح هستي آنها دارد
در شـرايط كنـوني در    .شان ايجـاد نمايـد   برايگونه عوارض جانبي  بدون آن كه هيچ

هاي زيادي براي رسيدن به آرامش و تعالي روحـي   بسياري از كشورهاي جهان انسان
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آورند و از آنجا كه مردمان اروپا و آمريكـا بـراي اولـين بـار از      به مديتيشن روي مي
 انـد بـه   بخـش آشـنايي پيـدا كـرده     هاي هند با ايـن روش آرامـش   طريق آثار يوگي

 .نگرند مديتيشن به صورت سوغات هند مي

كند؛ هميشه در هراس از آينده و غـم   زمان گذشته يا آينده سير مي انسان همواره در
انسـان نيـروي   . ي زنده و پوياي اكنون غافل اسـت  است و از لحظه و افسوس گذشته 

مراقبه تمرينـي اسـت كـه بـه انسـان       .دهد دروني خود را به اين طريق از دست مي
آموزد چگونه در زمان حال زندگي كند و نيروي ذهني خود را در راه هـدفي كـه    يم

. كنـيم  ما با تمرينات مراقبه و تمركز در زمان حال زندگي مي ؛خواهد به كار گيرد مي
حقيقت بايد دريافت كه رنج و اندوه، اول با گذشته و آينده، دوم با در نظر گرفتن  در

ي  هـا بـا مقايسـه    كنند به عبارتي انسـان  ن معنا پيدا ميها در ذه ارزيابي امور و ارزش
 .شوند هاي خود در آينده و گذشته، دچار حالت غم و غصه مي وضعيت

»TM«  آن را بـه آمريكـا بـرد؛    » ماهاريشي ماهش يوگي«كه  هنگامي 1960در سال
قـادر  ها و اساتيد مديتيشن هندي كه  هايي از يوگي در اين زمان، گزارش. شد   عمومي

به دگرگوني در حاالت آگاهي و كنترل اعمال بدن مانند فشار خون بودند؛ به غـرب  
هاي سالمتي  اي براي محقّقان غربي و كساني كه بر روي روش اين موارد جرقه. رسيد

ي عامـل نهـاني    ي زيادي از مردم براي شـروع تحقيقـات دربـاره    كردند؛ عده كار مي
دكتـر  «كـه    هنگـامي  1975در سـال  . شـد   ميهـاي قـدي   افزايش سالمتي اين تكنيك

» هـاروارد «ي دانشـگاه   ، يكي از پزشكان پرآوازه»)Herbert Benson(هربرت بنسن 
را منتشـر  ) Relaxation Response(» پاسـخ آرميـدگي  «كتاب مشهور خود به نام 
داد كه مديتيشن چگونـه   اين كتاب نشان مي. ها بيشتر شد كرد؛ اعتماد به اين تكنيك

هـاي   خوابي و بسياري از بيماري نسته به درمان فشار خون باال، دردهاي مزمن، بيتوا
  .كمك كند  جسمي

يـك اتـاق   » Pittsburgالمللى پيتزبورگ  شركت هواپيمايى بين«امروزه به طور نمونه 
با محيطى كـامالً آرام، مبلمـان راحـت و تـزيين شـده بـا       » مراقبه«بزرگ مديتيشن 
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، فراهم كرده تا مسافران بتوانند به نحو احسن از اين فرودگاه هاى ابر و طبيعت نقاشي
 .شلوغ به جايى كامالً امن و به دور از ازدحام و هياهو پناه ببرند

ابداع كرده  »مراقبه«مديتيشن  روشى در» zu –Chuang«يك فيلسوف چينى به نام 
ند و در واقـع، از  ده نشينند و هيچ حركتى انجام نمى ها كامالً آرام مى كه در آن چينى

ناشـتايى  «كننـده و آزاردهنـده، بـراى خـود يـك       طريق فكر نكردن به افكار ناراحت
دهـد؛   رخ مـى  »مراقبه«كه در مديتيشن » ناشتايى فكري«اين . كنند ايجاد مى» فكري

. كنـد  عمـل مـى  » گرسـنگي «مغز و روح را كامالً تصفيه كرده و همانند ناشتايى بدنى 
يى فكـرى هـر دو كـامالً طبيعـى بـوده و در واقـع يـك روش        ناشتايى بدنى و ناشـتا 

ي خالى كردن بـدن و روح از تمـام    باشند؛ كه به وسيله هاى بدن مى سازى بافت جوان
  .افتد آور براى مدت چند دقيقه يا چند روز اتفاق مى هاى ورودى عذاب سيگنال

ز اثـرات  رسـيد كـه حـاكى ا    ي بعد از آن گزارشات زيادى مى و دهه 1960در سال 
اى  العاده توانستند به طور خارق هايى بود كه مى در هندي »مراقبه«و مديتيشن  »يوگا«

 .هاى غيرارادى بدن خود را تحت كنتـرل درآورنـد   سطوح هوشيارى و كنترل سيستم
 اين گزارشات كه صحت آنها مورد تأييد دانشمندان بود؛ پزشكان علـوم بهداشـتى را  

روهاي بسيارى نااميد شده بودند؛ اميـدوار سـاخت كـه    عوارض دا كه در آن زمان از
يك راه حل باارزش و ايمن براى كاهش استرس بـوده و اسـتفاده    »مراقبه«مديتيشن 

  .بخش است از آن بسيار لذت
در آمريكا در گزارشى عنـوان كـرد؛    »Menihgerپاتريشيا نوريس از كلينيك «دكتر 

شان  كردند؛ ايمنى بدن را اجرا مى »قبهمرا«ي وى كه مديتيشن  كه افراد تحت مطالعه
  .در مقابل ايدز و سرطان افزايش پيدا كرده است

ها را براى افراد معتاد به مواد مخدر و الكل آزمود و دريافت  چنين وى اين روش هم
هايى است كه اعتماد به نفس ايـن افـراد    يكى از بهترين روش »مراقبه«كه مديتيشن 

 1990در تحقيـق ديگـرى در   . كنـد  در و الكل يـارى مـى  را در مقابل ترك مواد مخ
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هـزار    هـا را روى شـش   هاى دانشـگاه اسـتانفورد ايـن روش    پزشكان و فيزيولوژيست
هـاى   ي آنـان اذعـان داشـتند كـه روش     داوطلب اجرا كردند و تقريباً نزديك به همه

  . باشد بسيار سودمند مى »مراقبه«مديتيشن 
 »مراقبـه «هاروارد، تفكّر عميق به صورت مديتيشن   اهبر اساس نتايج تحقيقات دانشگ

هوشـياري در ارتبـاط اسـت و     شود كه با تمركز و باعث پيدايش امواجي در مغز مي
محققـين  . اي از مغز كه بخش تمركز و توجه اسـت؛ فعـال شـود    شود ناحيه باعث مي
دخالـت  هايي از مغز كه در حافظـه و توجـه    بخش MRIبا انجام » هاروارد«دانشگاه 

شـوند؛ در هنگـام    دريافتند حتي مناطقي از مغز كه هنگام پيري چروكيـده مـي  . دارند
 .اين توانايي را دارند كه روي جزئيات يك مسئله تمركز كنند »مراقبه«مديتيشن 

» هاى هيماليـا  ي كوه دامنه«چه كه يوگاكارها با نشستن در  تنها آن »مراقبه«مديتيشن 
پذير مقابلـه بـا اسـترس، اضـطراب و      ه يك روش انعطافبلك. دهند؛ نيست انجام مى

صـلح و  «هاى خاص پزشكى است؛ كه هر روزه به طور روزافـزون   بسيارى از وضعيت
بـراى درمـان،    »مراقبه«بهره بردن از مديتيشن . زنند ما را به هم مى» آرامش داخلي

  . چيز جديدى نيست
هـاى قـديم    جهـان و در فرهنـگ  ي اين روش از ديرباز در سراسر  بهبودى به وسيله

در حقيقـت بـه طـور عملـى     . وجود داشته و در اديان مختلف به آن اشاره شده است
هاى مختلفـى بـه اجـرا     را در صورت »مراقبه«هاى مذهبى مديتيشن  بسيارى از گروه

چنـين كـاهش درد و افـزايش     آورنـد و ارزش آن در تمركـز، آرامـش و هـم     درمى
 .ليان گذشته امرى كامالً اثبات شده است و خواهـد بـود  بهبودى سالمت انسان از سا

هـاي   ، هم پيش از اسالم و هم بعد از اسالم در متن مراسـم فرقـه  »مراقبه«مديتيشن 
  . عرفاني ايران، حضوري پرقدرت و چشمگير داشته و دارد

  در دانشـگاه » دكتر بنسـن «ي  ساله 30هاي  هاي اخير به ويژه پس از پژوهش در سال
بخـش در پيشـگيري و حتـي درمـان      ، اثرات و بركات اين تكنيك آرامـش »دهاروار«
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براي . آيند؛ به اثبات رسيده است ها كه بر اثر استرس به وجود مي بسياري از بيماري
  .ي گلستان سعدي مراجعه كرد توان به مقدمه درك بهتر اين وضعيت مي

ه جيب مراقبه فـرو  سر ب«كند كه  سعدي در اين مقدمه به عارف صاحبدلي اشاره مي
ايسـتد؛   زماني كه از اين معاملت بـازمي . برده و در بحر مكاشفت مستغرق شده است

در ايـن سـير بـاغ و بسـتان     : گويـد  يكي از ياران به طريق شوخي و انبساط به او مـي 
قصد داشـتم چـون   : گويد اي؟ عارف مي اي آورده روحاني كه بودي؛ براي ما چه تحفه

ولـي  . ت رسيدم؛ دامنم را از گل پر كنم تا به ياران تقديم كـنم به گلزارهاي باغ معرف
در  .هاي معنوي چنان مرا مست كرد كه دامنم از دسـت رفـت   هاي گلستان بوي گل

گردند؛ هرگز  وادي عرفان كساني كه در شرايط مراقبه به مشاهدات شگرفي نايل مي
  .دهند از اسراري كه به آنها رسيده؛ خبري به ديگران نمي

. هاي عرفاني اسـت  ي فرقه نين مديتيشن يا مراقبه قسمت اصلي يا موتور محركههمچ
ي بسيار  هاي عارفانه از آنجا كه پيش از اسالم در ايران در كنار دين زرتشت طريقت

ي آنهـا در   ها، مراسم و مناسك عارفانه پرقدرتي مثل طريقت مهر وجود داشته؛ سنت
يك مضمون فرهنگي حضوري بـارز و   ستمرارهاي صوفيه به عنوان ا متن مراسم فرقه

  . پرشكوه دارند
يكي از مشايخ صوفيه در شرح مسافرت به هندوسـتان بـا   » السياحه رياض«در كتاب 

پـردازد كـه    دقت و شگفتي به شرح حاالت و رفتارهاي گروهي از پارسيان هنـد مـي  
مـام مـذاهب از   در ت. اند پرداخته مطابق رسوم گذشته به انجام مديتشين يا مراقبه مي

  . پردازند جمله دين مبين اسالم، مؤمنان در زمان نماز با استفاده از تسبيح به ذكر مي
گويي مديتيشن يـا  . در قرآن مجيد ذكر خدا، موجب آرامش درون عنوان شده است

هـاي عارفانـه، علـوم اجتمـاعي و علـوم       مراقبه يكي از نكات مشترك مذاهب، فرقـه 
دانشمندان دانشگاه كنتاكي در تحقيقي جداگانه دريافتند كـه  چنين  هم. پزشكي است

. تواند باعـث افـزايش تمركـز و دقـت افـراد شـود       مي »مراقبه«دقيقه مديتيشن  40
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هاي شرقي تمركز است كـه در آن فـرد در محلـي     از جمله روش »مراقبه«مديتيشن 
  .رود مي ودقيقه در حالتي شبيه خلسه فر 20ساكت به مدت حدود 

 مراقبه يا مديتيشين انواع

 :به طور كلي دو نوع مديتيشن وجود دارد

 مديتيشن از طريق تمركز -1

 مديتيشن از طريق تفكر -2

 .شود باعث افزايش ميزان قشر خاكستري برخي نواحي در مغز مي »مراقبه«مديتيشن 

تأثيري واضـح بـر ميـزان حافظـه،      »مراقبه«ي متخصصان، مديتيشن يا همان  به گفته
فـرد را كـه بـراي     16هاي خود  محققان در بررسي. نفس و صميميت دارد د به اعتما

شـركت كـرده بودنـد؛ زيـر      »مراقبه«هاي يوگا و مديتيشن  كاهش استرس در كالس
 MRIها را بررسـي كردنـد؛     ي آن هفته احساسات و حافظه 8نظر گرفتند و به مدت 

هسـتند در قسـمت    »بـه مراق«مغز داوطلبان نشان داد افـرادي كـه اهـل مديتيشـن     
ها كه مربوط به يادگيري و حافظه است و نواحي مربوط به اعتمـاد    هيپوكمپ مغز آن

  .نفس، قشر خاكستري بيشتري دارند به 
دقيقه مديتيشن در روز شروع كنيد؛ مثالً در ساعت ناهار يا قبل از ترك محل  15با 

در زمـان حـال حـس    ها را ببنديـد و بـه هـر چيـزي كـه       كار، راست بنشينيد؛ چشم
 .تـان  اي در دوردسـت، چـه صـداي تـنفس     چه صـداي پرنـده  . كنيد؛ تمركز كنيد مي

هـاي خطرنـاكي در    گذارد و با ترشح هورمون استرس تأثير بد و مخرّبي روي مغز مي
. دهـد  هاي مغز، حافظه را تحـت تـأثير قـرار مـي     ي هيپوكمپوس و ساير قسمت ناحيه

اند كه داشتن يك زندگي متعـادل و دنبـال كـردن     بعضي از دانشمندان بر اين عقيده
هـاي هنـري    بخش مانند يوگا، حضور در اجتماع و انجـام فعاليـت   هاي آرامش فعاليت

 .تواند؛ روند فراموشي بر اثر كهولت سن و پيري مغز را به تأخير بياندازد مي
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وجودمان كنيم تا بخشي از  مثل بازگشت به خانه است؛ مراقبه مي »مراقبه«مديتيشن 
تـوانيم آن را   مـي . ايم؛ بازيابيم را كه به طور محو و ناشناخته و نادانسته از دست داده

تر شدن بـه خـود و واقعيـت     و نزديك راهي براي دست يافتن به استعدادهاي بيشتر
يافتن ظرفيت بيشتري براي دوست داشتن ذوق و احساس رسيدن بـه ايـن شـناخت    

  . بوده و هرگز جدا و بيگانه با آن نيستيم؛ بدانيم كه ما نيز جزيي از تماميت هستي
تـر بـوده و    با خود و محـيط اطـراف راحـت    »مراقبه«در حقيقت شخص با مديتيشن 

دهـد؛ بـه ديگـران نزديـك      كارهايي را كه به عهده دارد؛ به شكل موثرتري انجام مي
ـ    . تري خواهد داشت شده احساس خصومت و نگراني كم ان در ايـن راه هرگـز بـه پاي

 »مراقبـه «براي مديتيشـن  . رسيم زيرا پاياني براي رشد توانايي انسان وجود ندارد نمي
، هماهنگي و تعليم ني انواع مختلف مديتيش محدوديت سني وجود ندارد؛ هدف اوليه

در مسـيرها  . شود اين عمل باعث افزايش كارآيي فرد در امور روزمره مي. ذهن است
شق به ديگران و برخي بر عشـق بـه خـدا تأكيـد     برخي بر عشق به خود، برخي بر ع

رسـد؛   اي كه باشد به يـك نقطـه مـي    ي بنده در نهايت هر شيوه البته به عقيده. دارند
  .رسد ها به خدا مي ي راه عشق به خود، يا ديگران و يا خداوند؛ همه

  مانترا چيست؟

وتي دارد؛كـه  اي است كه صرفاً يـك فركـانس صـ    مانترا يا ذكر در مراقبه، غالباً واژه
اين واژه، يك صدا و صوت . كنيد دهد و آن را از درون تكرار مي استاد به شما ياد مي
» اوم«تـرين مانتراهـا صـوت     تـرين و متـداول   ها مهم در نزد يوگي. است و ديگر هيچ

بنـدد و مـدام در ذهـن خـود تكـرار       ها را مـي  نشيند؛ چشم يعني شخص مي. باشد مي
 .دهد دقيقه مداوم انجام مي 20و اين عمل را .. .اوم، اوم، اوم : كند مي

شناسي امروز ثابت كرده است كه با ذكر يك مانترا عمالً بعـد از دقـايقي تمـام     روان
ي فعـال بـاقي    گيـرد؛ و صـرفاً يـك نقطـه     هاي ذهن را خستگي و رخوت مـي  قسمت

www.takbook.com



 

 

315

اسـتاد شـما   ي ديگري كـه   يا هر واژه» اوم«ي  تواند واژه مانتراي شما نيز مي. ماند مي
اما آنچه بسيار مهم است اين است كه اين مانترا هميشـه ثابـت   . داند باشد صالح مي

اشـتباه  . باشد؛ هيچ وقت آن را تغيير ندهيد و هميشه با همـان مـانترا مراقبـه كنيـد    
شـوند و امـروزه    مرتكـب مـي   »مراقبه«كه بعضي از معلمان تكنيك مديتيشن  مسلّمي

گويند هر كس مـانترا يـا    كند؛ اين است كه مي عالم ميعلم، آن را به شدت مردود ا
كنند كه قادرند مانتراي هر كسـي را كشـف    صوتي مخصوص به خود دارد و ادعا مي

گوينـد كـه    كنند و مانتراي مخصوص را به طور خصوصي اعالم كنند و حتي به او مي
. يان نگذاريداين واژه صرفاً مال شما است و مراقب باشيد كه آن را با هيچ كس در م

ي ثـابتي كـه    توانيد هـر واژه  شما مي ؛علم، اين موضوع را امروزه كامالً رد كرده است
 .گويد را انتخاب كنيد و هميشه از آن استفاده كنيد دوست داريد يا استادتان مي

باعث  »مراقبه«حال بهتر است ببينيم كه چگونه و چطور تمرينات مراقبه يا مديتيشن 
هـاي   غزي ما ذهن را پااليش داده و موجب شود؛ درون را از تـنش شود؛ سيستم م مي

كم ذهن آسوده، خالي و  ابتدا با تكرار مانترا، كم. عصبي و فشارهاي روحي پاك نماييم
وقتي جسم راحت شد و ذهن . شود راحت مي شود و به دنبال آن نيز، جسم راحت مي

گوينـد ايـن    ريـد كـه مـي   ب آسوده بود؛ شما در يك حالت استراحت عميق به سر مي
در يك اسـتراحت عميـق، شـما بـه     . استراحت عميق دو برابر، مؤثرتر از خواب است

هاي عميـق مغـز ماننـد خـواب كـه در آن رؤيـا        ناخودآگاه دسترسي داريد و با اليه
در ايـن آرامـش و اسـتراحت عميـق و ارتبـاط بـا       . كنيـد  بينيد؛ ارتباط برقرار مي مي

ي  كننـده  ي، فكرهاي مزاحم و خصوصاً شايد افكـار ناراحـت  هاي عصب ناخودآگاه، تنش
جسم را پـرتنش و     بيرون آمدن اين خاطرات، شايد كمي. شما از عمق به سطح بيايد

  . منقبض كند
ايـن فعاليـت، فكـر توليـد      ي هكند و در نتيجـ  ني ذهن را فعال مياين انقباضات عضال

گرديـد و   به مـانتراي خـود بـازمي   پس از لحظاتي فرو رفتن در فكر، مجدداً . شود مي
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شـايد در بيسـت   . شـود  كند و اين چرخه مجدداً تكـرار مـي   مانترا ذهن را آسوده مي
ي شما اين چرخه چندين بـار تكـرار شـود و ايـن پـااليش       ي يك وعده دقيقه مراقبه

 .چندين بار صورت گيرد

تـر   ممارسـت كـم  شود ما بتوانيم با تمـرين و   كارهايي كه باعث مي يكي از بهترين راه
 »مراقبه«در اصل . است» مراقبه« حرف بزنيم و بيشتر عمل كنيم تمرينات مدتيشين

شـود تـا    دهد و موجب مي الشعاع قرار مي روشي است كه سراسر زندگي فرد را تحت
 ي مـداوم از   اسـتفاده . همتـاي آن سرشـار و مملـو گـردد     زندگاني فرد از موهبت بي

دهـد تـا از    كند و به وي اين امكـان را مـي   د ايجاد ميي خاصي در فري، پويا»مراقبه«
اق و سازنده تبديل به يك فرد خلّ. نيروهاي دروني و بيروني خود استفاده نمايد   تمامي

و رواني خـاص     ناپذير و داراي انرژي جسمي هاي پايان گردد و انساني شود با ظرفيت
از انفاس خوش آن  شود و شود تا سالمتي و تندرستي در وجودش لبريز كه باعث مي

هـاي آن بـراي هـر     كـارگيري روش  آشنايي با مراقبه و به. گيرند ديگران هم بهره مي
ي عطف و سكوي پرتابي باشد به سوي كمال و وصـل بـه ذات    تواند نقطه شخصي مي

كنـد تـا بـه فـردي      چرا كه به فرد كمك مـي . ي نامحدود هستي احديت و سرچشمه
و روحي قـرار گرفتـه؛      تبديل شود و در اوج سالمت جسمي سرشار از اميد و يابندگي

  .پيروزي و كاميابي را در آغوش گيرد

 آثار زيستي مراقبه

در بدن انجـام  » مراقبه«اي در رابطه با اثرات زيستي و فيزيولوژيك  تحقيقات گسترده
ي مشخصـي بـين    دهـد رابطـه   گرفته و مدارك روشني وجـود دارد؛ كـه نشـان مـي    

تـرين تـأثير مراقبـه آرام     اساسي. هاي فيزيولوژيك بدني وجود دارد پاسخو  »مراقبه«
شــدن نســبي متابوليســم، كــم شــدن نســبي مصــرف اكســيژن و كــم شــدن توليــد 

ها به دليل آرام شدن نسـبي متابوليسـم اسـت؛ نـه      اين كاهش. اكسيدكربن است دي
قلـب هـم    چنين در حالـت مراقبـه ضـربان    هم. تر شدن آن عمق تر يا كم تنفس آرام
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با توجـه بـه كـاهش    . رسد يابد؛ به طور متوسط به سه ضربه در دقيقه مي كاهش مي
غلظت اسيد الكتيك خون نيز كاهش سريعي  نسبت و ميزان تنفس در مدت مراقبه،

سطح اسيد الكتيك خون بستگي به نگراني و تنفس دارد و سطح پايين  .دهد نشان مي
مراقبه بـه احتمـال قـوي بـه حالـت       آن در موردهاي تحت آزمايش در طول مدت

بر اساس نتايج تحقيقـاتي انجـام شـده؛ نشـان     . كننده بستگي دارد آرامش فرد مراقبه
در حـالي كـه در   . يابد داده شده كه مقاومت پوست در طول مدت مراقبه افزايش مي

الگـوي امـواج مغـزي در    . آيـد  حالت تنش و نگراني، مقاومت پوست بسيار پايين مي
دهد؛ به طوري كه طـول مـوج آلفـا معمـوالً      راقبه تغييراتي را نشان ميطول مدت م
  .يابد افزايش مي

 شناختي مراقبه آثار روان

هـاي مراقبـه را    دهد كـه افـرادي كـه تكنيـك     نتايج تحقيقات در اين زمينه نشان مي
مقاومـت  . كنند؛ به ميـزان بيشـتري از سـالمت روانـي برخـوردار هسـتند       تمرين مي

دهند؛ سـطح اضـطراب در آنهـا عمـدتاً پـايين       ها نشان مي برابر استرسبيشتري در 
انــواع . دهنــد اســت؛ و در شــرايط بحرانــي، نگرانــي و نــاراحتي متناســبي نشــان مــي

ها دارد و مواردي ن  تري در آ تني شيوع كم هاي رواني و به ويژه اختالالت روان بيماري
ايـن  . دهنـد  ين اختالالت نشـان مـي  نيز با شروع تمرينات مراقبه، عالئم بهبودي در ا

  . كنند كم عزت نفس و اعتماد به نفس بيشتري نسبت به گذشته پيدا مي افراد كم
تـر هسـتند؛ احسـاس     پرانـرژي . دهنـد  توان پيگيري بيشتري در اهداف خود نشان مـي 

هـاي   به طور كلي يافتـه . تري نسبت به گذشته دارند رضايت و خرسندي بيشتر و عميق
شـناختي فـرد اثـر     دهد كه تمرين منظم مراقبه، ظاهراً بر رشـد روان  ن ميپژوهشي نشا
ها از نتـايج اساسـي    ها و استرس تقويت اراده، قدرت، حافظه و كاهش تنش. مثبت دارد

شـناختي كـه بـه     با توجه به تغييرات فيزيولوژيـك و تغييـرات روان   .اين تمرينات است
ي درمان بـراي   از آن به عنوان يك وسيله شوند؛ عنوان آثار تمرينات مراقبه شمرده مي
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از آنجا كه اكثر اختالالت . توان سود جست بيماران و افراد مبتال به مشكالت روحي مي
رواني مثل اضطراب، حاصل عدم آرامش فرد و ناتواني او در كنتـرل شـرايط زنـدگي و    

ي حـس  ست؛ اين تمرينات بـا تـأثيري كـه رو   ا در نتيجه شرايط روحي و فكري خود او
  . كنند گذارند؛ درمان او را تسريع مي ورزي افراد مي طكنترل و تسلّ

ي اساسـي آن افـزايش آگـاهي فـرد اسـت؛ درك       با انجام اين تمرينات كـه نتيجـه  
ايـن شـناخت او را در   . آورد تري از شخصيت خود و پيرامون خود به دست مي كامل

د بصيرت و بينش الزم را دهد و فر تر مشكالت خود و حل آنها ياري مي درك كامل
هاي پژوهشي كه متمركـز بـر كـاربرد ايـن روش در      از اين رو يافته. آورد بدست مي

اند؛ حداقل در مورد اختالالتي چـون انـواع اضـطراب،     هاي روحي بوده درمان ناراحتي
  . اند تني اميدبخش بوده ها و اختالالت روان ها، نااميدي يأس

به اين   گيريد كه افكار مزاحم را كنترل كنيد؛ ياد مي  هيد؛د كه مراقبه انجام مي  هنگامي
هـاي   در تمـرين . توانند تأثير زيادي روي تمركز شـما داشـته باشـند    ها نمينترتيب آ

تان را دوباره متمركز كنيد و آن را معطوف چيـزي كنيـد    كه توجه آموزيد مراقبه مي
ن روي حس تنفس و بعد انتقال اي مراقبه، مانند تمركز كرد فنون پايه. خواهيد كه مي

تـر و   براي ايجاد وضعيتي راحت. ها در بدن را تمرين كنيد كانون تمركز به ساير حس
و پس از آن كـه بـه مغـز خـود      توانيد چند نفس عميق بكشيد ريلكسيشن بيشتر مي

اكسيژن فراوان رسانديد؛ خود را براي اين تمرين ذهني و فكري آمـاده كنيـد؛ حتـي    
كه ريلكس را نيز انجام دهيد؛ عضالت چشم و صورت را رها كنيـد و   بهتر آن است

  .ها را ببنديد پس از راحتي عميق بالفاصله چشم
توانيد به خود تلقين كنيد كه من بالفاصـله پـس    ها را ببنديد؛ مي قبل از آن كه چشم
هم ي فراوان روز يا شب خود را ادامـه خـوا   هايم، با اشتياق و عالقه از باز كردن چشم

در اين تمرين نگذاريد كه فكرتـان بـه   . ببنديد   هاي خود را به آرامي سپس پلك. داد
جاهاي ديگر برود؛ هر وقت احساس كرديـد فكرتـان منحـرف شـده اسـت؛ مجـدداً       
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پس از مدتي كه در يك محيط ساكت و . تمركز بيشتري در درون خود بوجود آوريد
دقـايق  بينيـد كـه    دهيد؛ مي را انجام ميآرام با بدن ريلكس، به طور فعال اين تمرين 

هـاي ديگـر فقـط در سـير درونـي خـود        ل و درگيـري ئزيادي را بدون توجه به مسا
دهيد؛ ممكن اسـت در   از آنجا كه شما اين تمرين را براي اولين بار انجام مي. ايد بوده

ي را كم بـه شـما ايـن اميـدوار     تان ناملموس باشد؛ اما تداوم اين تمرين كم ابتدا براي
تر دچار  ايد هم به افكار خود مسلّط شده و هم در طول زندگي كم ه توانستهك دهد مي

  .شويد پرحرفي مي

  چگونه مراقبه كنيم؟
در هر وضعيتي كه دوست داريد بنشينيد و وضعيتي راحـت بـه خـود بگيريـد؛ سـپس      

 در مديتيشن از طريـق تمركـز   .هاي خود را ببنديد؛ سكوت كنيد و خاموش شويد چشم
فرد توجه خود را بر روي تنفس، تصوير واقعي يا خيالي، يك صدا، كلمه يا عبـارتي كـه   

و يا بر حركات مشخص مانند حركـات  ) مانترا(شود  يا با صداي بلند تكرار مي  به آرامي
به دنبال تمركز، نگراني و اضطراب محـو شـده   . كند كونگ متمركز مي ، چي چي، يوگا تاي

اين آرامش اثرات فيزيولوژيك مفيـدي بـر بـدن     ؛گيرد مي احساس آرامش جاي آن را
. كنـد  توجه خود براي آگاهي استفاده مي  در مديتيشن از طريق تفكر، فرد از تمامي. دارد

،  گيرد و آگاهي از افكـار  تفكر در حالت آرامش و به منظور شناخت خويشتن صورت مي
از ايـن طريـق سـكون و     ؛آيـد  ي ادراك و احساس به دست مـي  احساسات طبيعي، قوه

 .شود ط بر خويشتن و خونسردي حاصل مي، تسلّ آرامش ذهن

اگـر  . كنـيم  ي بيروني، مياني و دروني تقسيم مـي  هاي اصولي را به سه دسته مديتيشن
شـود امـا هـر     روي هر سه روش به طور مداوم پيگيري شود؛ به يك نتيجه منجر مي

  .گذارند ت شما به جاي ميكدام تأثير به خصوصي در طول مسير، در شخصي
باعث تقويت حس شايستگي، توانايي سازش بـا جهـان، اعتمـاد بـه      :روش بيروني

 .شود نفس و توانايي سريع و دقيق مي
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توانايي آرام ماندن را در فرد افزايش داده و او را در برابر حوادث خارجي  :روش مياني
ي اين كـه مسـائل چگونـه بايـد      در ضمن ادعاهاي فرد را درباره. سازد ناپذير مي ضربه

 .كند و واكنش وي را در برابر مسائل مختلف تعديل مي دهد باشند؛ كاهش مي

آگــاهي از زنــدگي احساســي و پــذيرش آن را افــزايش داده و بيــان  :روش درونــي
اي از رشد دچار چنين مشكالتي  بنابراين اگر در مرحله. سازد تر مي احساسات را آسان

 .هاي دروني هم استفاده كنيد ي خود از مديتيشن برنامهباشيد بهتر است در 

آن . ها نبايد انتظار داشت مديتيشن را به خوبي و با تمركز كامل انجام دهيـد  تا مدت
تمرينات . نه خوب انجام دادن تمرينات ؛بيشتر اهميت دارد تمرينات مداوم استچه 

انايي پـذيرش و بيـان   چون ثبات شخصيت، افزايش تو بلندمدت شما را به اهدافي هم
اي پنج بـار پـس از    ، هفته هر بار ده دقيقه تمرين كنيد يا حداقل. رساند احساسات مي

دو يا سه هفته مدت تمرين را به پانزده دقيقه و پس از يـك مـاه بـه بيسـت دقيقـه      
افزايش دهيد پس از آن در صورت تمايل آن را به مدت نيم ساعت انجام دهيد يـا  

 .تان حذف كنيد نامهبه طور كلي از بر

ي  ها و مذاهب هستند؛ ولي اساس همـه  اي از فرهنگ هاي مختلف مديتيشن آميزه روش
ي  هـاي سـاده   توانيد از يكي از روش براي مثال مي. دهد آنها را اين دو روش تشكيل مي

در . استفاده نماييـد  »selen yeagerسلن ييگر «ي  اي روزانه نوشته مديتيشن پنج دقيقه
ساده، فقط كافي است شما مكاني آرام و بدون مزاحمت پيدا كنيد و بنشـينيد   اين روش

دستان خـود را  . باشد) قوز(فراموش نكنيد كه پشت شما بايد مستقيم و بدون خميدگي 
به حالتي كامالً آرام و راحت در كنار خود قرار دهيد؛ اجازه دهيد تـا چشـمان شـما بـه     

  .دن به زمين خودداري نماييدطرف پايين نگاه كند البته از خيره ش
سرشـار از شـكرگزاري    يبا تمركز و احساس ؛بسيار آرام و عميق و منظم نفس بكشيد

افكار شـما شـناور اسـت اشـكالي        اگر كمي. انتها ادامه دهيد از آفريدگار يا قدرت بي
ندارد؛ اگر احساس سنگيني چشم داشتيد چشمان خود را ببنديد؛ بسيار آرام باشـيد و  
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تمرين را هر روز ادامه دهيد اگر دو بار در روز اين تمرين را انجام دهيد و زمان اين 
نگران نباشيد به راحتـي آن  . آن را به بيست دقيقه برسانيد بسيار مؤثرتر خواهد بود

  .انگيز آن را خواهيد ديد را انجام خواهيد داد و تأثير شگفت
و ) شـود  مانترا ناميده مي كه(شما يك كلمه يا صوت ساده » TM«در مديتيشن  -1

يا ديدن يك گل زرد يا هر چيز ديگري كه بتواند تمركزي در شما بوجـود آورد را  
كنيد؛ تا افكار خود را متمركـز كنيـد و بـه     در طول زمان مديتيشن با خود تكرار مي

 .حالت آرامش برسيد

ذهن  مديتيشن تنفسي، تمركز بر فرايند دم و بازدم، براي كمك به روشن شدن -2
 .باشد مي

، تمركــز روي زمــان حــال، قــدرداني از  »mindfulness«مديتيشــن تمركــزي  -3
سرشار  ي مراقبه. (ي آنها بدون قضاوت است آيند و مشاهده افكاري كه به سطح مي

  )داوري است اتصال با طبيعت و عدم پيش ،از سكوت

 فوايد مراقبه يا مديتيشين

بهترين روش رهايي از دست احساسات ناخوشـايند  كه  روانشناسان معتقدند بسياري از
ذهـن، بسـيار   . اسـت » خانه تكاني ذهني«آيد  و مشكالتي كه از اين رهگذر به وجود مي

بنـابراين قـدم اول بـراي مهـار     . كنـد  مرتد و نافرمان است و به سرعت باد حركت مي
توانـد در   يهاي باليني، مديتيشن مـنظم مـ   بر اساس يافته. باشد كردن آن، مديتيشن مي

ي  ، التهـاب روده  هـاي گوارشـي   ، زخـم  ، اختالل اضطرابي فراگير اضطراب ي درمان حمله
  . موثر باشد   تايمي و برخي اختالالت افسردگي مانند ديس  پسوريازيس ، بزرگ
، سـخت   ي قلبي ، پيشگيري از سكته تواند به عنوان مكمل درمان در فشار خون باال مي

، ميگـرن و   خوابي ، بي ، سرطان ، دردهاي عضالني التهاب مفاصل ، ي عروق شدن ديواره
هاي خفيـف   تواند درمان مكملي براي آلرژي چنين مي هم. ي مغزي به كار رود سكته

كننـده   ها نقش پيشـگيري  ؛ زيرا كاهش استرس در اين بيماري تا متوسط و آسم باشد
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،  عصبي مانند پاركينسـون هاي  موجب كاهش عالئم و بهبود عملكرد در بيماري. دارد
هـاى   تـوان بـه عنـوان يكـى از درمـان      مديتيشن را مـي . شود و صرع مي MSام اس 
  . ي امروزى بشمار آورد پيشرفته

درمـان و يـا طـب فكـرى     «دانيد به طور وسيعى تحت عنـوان   لذا، همان طور كه مي
رت تـا بـه حـال صـو     1960كـه از سـال     مطالعات علمي. گردد گذاري مي نام» بدني
دهند كه مديتيشن، متابوليسم و سوخت و ساز بدن، سيستم غـدد   اند؛ نشان مي گرفته
ريز، سيستم عصبي مركزي و سيسـتم اعصـاب خودكـار را تحـت تـأثير قـرار        درون
تعداد تنفس، ضربان قلب و فشار خون كـاهش يافتـه و امـواج مغـزي آلفـا      . دهد مي

نيـاز بـه مصـرف     ؛شـوند  د مـي ها موجب كـاهش اضـطراب و در  ناي. يابد افزايش مي
به عالوه اين كه مديتيشن موجب ارتقـاء شخصـيت، رشـد    . شود ها نيز كم مي مسكّن

مديتيشن به معناي متمركز كردن ذهن در بدن است كـه   ؛شود روحاني و معنوي مي
و ذهنـي    برد تا به آرامش جسـمي  توجه را به درون خود مي  در آن شخص به آرامي

، تصـوير،   ، شـئ  ، عبارت يا دعـا  تواند بر روي يك صدا مركز مياين ت. دست پيدا كند
 .صورت گيرد... ، فرائض ديني و  ي تنفس ، نحوه آگاهي از خويشتن

. ، رسيدن به آرامش و كاهش استرس اسـت  ي حال هدف از اين كار، آگاهي از لحظه
در حقيقت هر چيزي در حال حركت به سوي ريـتم اصـلي    ؛ ماهيت هستي ريتم است

از مدارهاي گردشـي الكتـرون و پروتـون گرفتـه تـا مـدارهاي عظـيم        .  باشد الهي مي
، ريتم در موجودات زنده با وضوح بيشـتري مشـاهده    ها ، ستارگان و كهكشان سيارات

مـا بـا انجـام تكنيـك صـحيح        هـاي تنفسـي   از ضربان مداوم قلبي تا سـيكل .  شود مي
 سيستم الهي برسـيم؛ پيونـد بخـوريم و    مديتيشين قادر خواهيم بود كه به ريتم اصلي

  . آنها را دريابيم و در زندگي و رشد آگاهي خود به كار ببريم
آورد  اند كه مديتيشن سطح هورمون استرس را پايين مي محققان به اين نتيجه رسيده

در حقيقـت نشـان داده   . كنـد  مي و در نتيجه به سالمت سيستم ايمني بدن نيز كمك
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مقـدار  » epinephrine«هـايي ماننـد    كـاهش سـطح هورمـون   شده كه مديتيشن بـا  
  . نمايد ها كمك مي ماندن شريان كلسترول را در خون كاهش داده و به باز

  تنــــي طــــب روان   ي علمــــي هدر مجلّــــ 1988اي كــــه در ســــال  مطالعــــه
»Psychosomatic Medicine «      منتشر شد؛ نشـان داد افـرادي كـه مديتيشـين يـا

تـري نسـبت بـه افـراد ديگـر       كم» Lipid peroxide«ح كنند؛ سط مي» TM«همان 
هـاي مـزمن    ب شـرايين و بيمـاري  تواند منجر به تصلّ مي »Lipid peroxide«. دارند

  . ديگري كه با افزايش سن مرتبط است شود
 TM؛ نشان داد افـرادي كـه    ه منتشر شددر همان مجلّ 1999اي كه در سال  مطالعه

اي در سـال   مطالعـه . آيد كنند؛ بالفاصله بعد از مديتيشن فشار خون آنها پايين مي مي
نشـان داد كـه   » Alternative Therapies«هاي جايگزين  ي درمان در زمينه 1998

هـايي ماننـد درد و    ي كمـك بـه كـاهش نشـانه     مديتيشن تمركزي بخشي از برنامـه 
كـه همـراه بـا دردهـاي      اي بيماري(» fibromyalgia«خوابي در بيماران مبتال به  بي

ي سـال   در مطالعـه . بـوده ) عضالني، فرسودگي و افسردگي خفيف تا متوسـط اسـت  
در بخش پزشكي دانشـگاه ماساچوسـت، بيمـاران مبـتال بـه بيمـاري پوسـتي         1998

ي مـاوراء بـنفش بـه نوارهـاي      كه در طول درمان با اشعه» psoriasis«پسوريازيس 
كردند؛ زودتر از كساني كه تنها تحت درمان با اشـعه قـرار    مديتيشن تمركزي گوش

  . گرفته بودند؛ درمان شدند
هـاى   هاى مـذهبى مديتيشـن را در صـورت    در حقيقت به طور عملى بسيارى از گروه

، آرامش و همچنين كـاهش درد و   آورند و ارزش آن در تمركز مختلفى به اجرا درمى
انجـام  ؛ ن گذشـته امـرى كـامالً اثبـات شـده     افزايش بهبودى سالمت انسان از ساليا
ي مـا پـر از    ضمير ناخودآگاه همه. خطر است تمرينات مديتيشن براي بيشتر افراد بي

ذهن ما همانند اتـاقي خـالي اسـت كـه افكـار و      . خاطرات تلخ و شيرين گذشته است
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ماننـد و گـاه آن را تـرك     كننـد؛ گـاهي در آن مـي    آمـد مـي   و ها در آن رفت انديشه
شـان ايـن    هاي كساني كه وابسته به خاطرات گذشته هستند؛ افكار و انديشه. كنند مي

بسـتگي    كند و سپس آنهـا را ارزيـابي كـرده و آنچـه را كـه دل      خاطرات را مرور مي
كـم بـه آنهـا     كم ؛كند ها فكر ميندارد و هر از گاهي به آ بيشتري به آن دارد؛ نگاه مي

ها در قالـب  ناي دهد و نتخاب رفتار خويش قرار ميها را مالك و معيار انخو گرفته و آ
  . دهد ها، خود را نشان مي احساسات و انديشه

هاي سالمت  ها، اميد، بخشيدن خود و ديگران، نشانه مهرورزي، محبت، ستايش، خوبي
اما نااميدي، كينـه، نفـرت،   . روان و برخورد منطقي و زندگي در اين جا و اكنون است

هاي روان هسـتند و از قـدرت تخريـب بـااليي برخوردارنـد؛       وسكه وير... بدبيني و 
گـذرد؟   ي ذهن شما چـه مـي   راستي، در خانه. گر و بدبين است ي ذهن مالمت نشانه

اندازه خالص، در حالـت   ذهني است؛ حالتي است از آگاهي بي مديتيشن راهي براي بي
ذهـن  . شيده شده باشداي كه با غبار پو عادي آگاهي مملو از زباله، درست مانند آينه

هـا همگـي در    ها، هيجان همواره پر است از هياهوي افكار در حال گذر، آرزوها، خاطره
حتـي در زمـاني   . در ذهن وجـود دارد    حال عبور هستند؛ واقعاً كه يك هياهوي دائمي

كه شما در خواب هستيد مغز در حال فعاليت است؛ به همين دليـل اسـت كـه شـما     
هـا و   نگرانـي  هنـوز در حـال فكـر كـردن اسـت؛ هنـوز اسـير        ذهـن  بينيد خواب مي

يـك آمـادگي پنهـاني و    . سـت ا ها است؛ در حال آماده شدن براي فـردا  مشغولي دل
  . مخفيانه براي فردا در حال رخ دادن است

كنيم تا بخشي از وجودمان را كه به طور محو و ناشناخته و نادانسـته   ما مديتيشن مي
توانيم آن را راهي براي دست يـافتن بـه اسـتعدادهاي     مي. بيمايم؛ بازيا از دست داده

تر شدن به خود و واقعيـت يـافتن ظرفيـت بيشـتري بـراي دوسـت        بيشتر و نزديك
داشتن ذوق و احساس رسيدن به اين شناخت كه ما نيز جزئي از تماميت هستي بوده 

  .و هرگز جدا و بيگانه با آن نيستيم بدانيم
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هاي ذهـن را   ها چگونه زباله ند كه با استفاده از اين تكنيكك مديتيشن به ما كمك مي
 : سازد تا عالوه بر اينها ما را قادر مي. خارج كرده و دور بريزيم

 .توجه و تمركز را افزايش داده و قدرت تفكر را بهبود بخشيم -1

 . دهد قدرت انسان در كنترل پردازش افكار را افزايش مى -2

 . يابد ت افزايش مىتوانايى كنترل هيجانا -3

  . كند زدايى بدن كمك مى به تنش -4
بـر روي  » الكتروآنسـفالوگراف «دسـتگاه   بر اساس تحقيقات، دانشمندان با استفاده از

گيرند و اين تكنيك را هر روز تمرين و تكرار  افرادي كه در حالت مديتيشين قرار مي
. دهنــد نشــان مــي هــاي دقيــق فعاليــت الكتريكــي مغــز را گيــري كننــد؛ انــدازه مــي

هاي متعددي در سراسر جهان با اين وسيله مطالعـات و تجربيـات زيـادي     آزمايشگاه
هـر  . انـد  انجـام داده » ، دلتا ، تتا ، آلفا بتا«الگوي اصلي امواج مغزي  4براي درك بهتر 

  . كند باشد و حالت مشخصي از آگاهي را ايجاد مي فركانس داراي ويژگي مشخصي مي
ي وضـعيت بيمـاري عـادي و     دهنـده  نشـان » سيكل در ثانيه و بـاالتر  14«امواج بتا 
  .باشد كه توجه فرد به جهان خارج مي هنگامي

كه  پردازي مديتيشن سبك هنگامي در زمان خيال» سيكل در ثانيه 8 -13«امواج آلفا 
  .  ها بسته هستند چشم

  .در هنگام خواب و مديتيشن عميق» سيكل در ثانيه 4 -7«امواج تتا 
هـاي بسـيار    در هنگام خواب عميق و مديتيشـن » سيكل در ثانيه 5/0 -3«امواج دلتا 

  . دهد عميق رخ مي
ي آن است كه ارتعاشات ناشي از اصـوات ريتميـك    دهنده مطالعات انجام شده، نشان

ها از اصوات ريتميك متناوب توليد شده  شمن.  تأثير عميقي روي فعاليت مغزي دارند
هاي درون اسـتفاده   ال آگاهي و سفرهاي خارج از كالبد به جهانتوسط طبل براي انتق
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هـاي ريتميـك و يكنواخـت بـراي ورود بـه      اراهبان تبتي با اسـتفاده از مانتر . كنند مي
كنند و اثـرات مشـابهي در شـنوندگان ايـن      هاي مديتيشن عميق استفاده مي وضعيت

  .  ها نيز مشاهده شده استامانتر
با تكنولوژي اصـوات  .  كنند دار نيز به طريق مشابهي عمل مي هاي ماليم و ضربان ريتم

تــري از  ي وســيع تــوانيم آگــاهي خــود را روي دامنــه ي مغــزي مــي كننــده هماهنــگ
،  ، تجسـم  هوشـياري، تمركـز، توجـه، ريلكسيشـن    . هاي مغـزي تنظـيم كنـيم    وضعيت

  ؛ مانند امـواج صـوتي   ، و جدايي آگاهي ، مديتيشن، خواب عميق ، حافظه خالقيت، الهام
هاي ديگـر   مغز، ارتعاشات مخصوص به خود را داشته؛ از آنها جهت ارتباط با قسمت

  . كند هاي مختلف بدن استفاده مي بافت عصبي و بخش
قرار داشته و با تمركز باال و » 13 -40«همانطور كه ذكر شد، امواج بتا در حد فاصل 

فركـانس   برخي از دانشمندان عقيده دارند كـه . باشد تبط مييافته مر هوشياري توسعه
قـرار گرفتـه بـا    » 7 -12«امواج آلفا در حـدود  .  باشد هرتز، كليد ادراك مي 40بتاي 

ما شـروع بـه    ،در آلفا .ولي نه يك مديتيشن كامل ؛باشد ريلكسيشن عميق مرتبط مي
هوشياري آگاه مـا   كنيم كه درست در زير سطح دستيابي به ثروت عظيم خالقيت مي
. باشـد  تـر آگـاهي مـي    هاي عميـق  ورود وضعيت ي  قرار گرفته؛ آلفا در حقيقت دروازه

آلفــا، محــل فركانســي اســت كــه بــه عنــوان فركــانس رزونــانس ميــدان  همچنــين
  . شود الكترومغناطيسي زمين شناخته مي

توانيم  آوري است كه مي ي شگفت هرتز قرار داشته و ناحيه» 4 -7«تتا در حد فاصل 
روشن آگاهي نيز شـناخته    آن را مورد مكاشفه قرار دهيم؛ تتا به عنوان وضعيت سايه

به طور معمول ما به صورت خيلي گذرا در هنگام برخواستن از خـواب و يـا   . شود مي
جابجا شد از هنگـام فـرورفتن در آن و دلتـاي    » دلتاي عميق«هنگام فرورفتن در آن 

  .  كنيم عميق را تجربه مي
. دهند در مقابل چشم ذهني در وضعيت تتا رخ مي ،اي لحظه ي ، تصوير زنده ر رؤياهاد

 هـم .  در اين حالت ما مستعد دريافت اطالعاتي ماوراي وضعيت عادي آگاهي هستيم
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مديتيشن تتا باعـث  .  شناخته شده است ي اي براي يادگيري و حافظه چنين تتا دروازه
، كاهش استرس و بيدار شدن قدرت اشراق  ري، تقويت قدرت يادگي افزايش خالقيت

  امـواج دلتـا در حـدود   .  شـود  ي ادراك فراحسـي مـي   هاي ديگري در زمينه و توانايي
عـالوه بـر ايـن    .  باشـد  دلتا با خواب عميق مـرتبط مـي   ؛ گيرند هرتز قرار مي» 4 - 0«

ي دلتا باعـث ترشـح هورمـون رشـد كـه در بهبـود        هاي خاصي در محدوده فركانس
ي ضرورت يـك   دهنده اين امر توضيح. شوند ها مؤثر است مي ها و ترميم بافت اريبيم

  . باشد خواب آسوده و عميق در فرآيند بهبود امراض مي

 كنيم؟ چرا مديتيشن مي

ي دائم  گسيخته را كه گويي كار آن مقايسه اگر اين ذهن ازهم آيا كسي كه ياد گرفته؛
انـدوه   ي هرا در كنترل درآورد به تجرب م استها، شرايط، مفاهيم و امور با ه وضعيت

  دچار خواهد شد؟ 
شدت مقايسـه و ارزيـابي    از ؛كاري ذهن تربيت نشده ي هاضطراب، ضرب افسردگي و

  .همه چيز با هم است
از دسـتيابي بـه يـك آرامـش     . مشـكالت را دارد  مراقبه، توانايي پاسخ به بسياري از

 ؛»حـس رضـايت خـاطر   «ا توانايي كامـل  اعصاب فوري پس از جروبحث با ديگران ت
ي خودسـاختگي مـا    حس رضايت خاطر به زندگي اصوالً به تربيـت ذهنـي و درجـه   

جويد؛ هيچ وقت  براي همين كسي كه خوشبختي را در بيرون از خود مي .بستگي دارد
  . است را نخواهد كرد» طوالني«و » عميق«در خود احساس رضايت خاطري كه 

اين بصيرت يـا آگـاهي   . كند رازمدت دچار بصيرتي باطني ميمراقبه، شخص را در د
ي ارسطو يا خواندن جنـگ و صـلح تولسـتوي و آثـار شكسـپير       مانند خواندن فلسفه

اين آگاهي، يك بصيرت دروني و يك درك باطني است؛ كه معموالً فرزانگان . نيست
نيست؛  دست كسي ي اين آگاهي موصوف به مكتبي و ساخته. دانيم را صاحب آن مي

  . ست پويي ا اي تدريجي و آرام حاصل از درون مكاشفه
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. گيرنـد  ي مكاشفه اشـتباه مـي   شوم برخي از افراد مراقبه را با مرحله البته بايد يادآور
بايد دقت داشت كه در مراقبه هر حرف يا فكر، يا صدا و هر چيز ديگر وجود داشـته  

ه عرض شد در مراقبه همه چيز همان طور ك »توهم است« باشد؛ ديگر مراقبه نيست
 .بايد طبيعي پيش برود و هيچ قصد و منظوري نبايد در كار باشد

شـخص   و اسـت » هاي عميق فكـر  دستيابي به اليه«مراقبه و مديتيشن تكنيكي براي 
بـار و   2تواند با اين تمرين، به منشأ ايجاد فكر دست پيدا كند؛ كساني كـه روزي   مي

دقيقه به طور مداوم اين تمرينات را انجام دهند؛ پس از مـدتي از تمركـز    20هر بار 
بهتر است كه بدانيـد  . گردند حواس، خالقيت، آرامش و سالمت  بيشتر برخوردار مي

ها تنها در  وجود ندارد و انجام هر شكل از اين برنامه براي مديتيشن محدوديت سني
 .شخص باشند  كه متناسب با شرايط روحي و جسمي صورتي مفيد هستند

در دريا، سطح آب پر از موج و تالطـم اسـت و حركـت، نوسـان فـراوان      : به طور مثال
اما عمق دريا كامالً سـاكت و آرام اسـت و آن تالطـم و نوسـاني كـه در سـطح       . دارد

ها كه در سـطح بـه چشـم     ي حباب با آن كه همه. شود؛ ابداً در عمق نيست مشاهده مي
 .هسـتند   آيند اما در آنجا كامالً سـاكت و آرام  هاي عميق مي خورند از همين قسمت مي

اگـر  . آنجا كه همه چيز، شلوغ و پرهياهو است ؛ما معموالً با سطح مغز خود در ارتباطيم
تر مغز دست پيدا كنيم و به منشأ فكر راه يـابيم؛ عمـالً    ميقهاي ع قادر باشيم به قسمت

رسـيم كـه منشـأ     شود و هم به جـايي مـي   هم سكوت و سكون ذهني براي ما ميسر مي
ناميم؛ انرژي اسـت كـه    آنچه كه ما آن را فكر مي. خالقيت، تدبير و تمركز فراوان است

  .تا به سطح مغز رسيده است به سطح مغز آمده؛ يعني از منشأ خود به مرور باال آمده
به سكوت ذهن، به سكون فكـر و بـه   . برد هاي عميق مغز مي مراقبه شما را به قسمت

 ؛كنند توليد و ايجاد فكر را غالباً به سطح و عمق دريا تشبيه مي. كشاند خالي درون مي
شـود   همان طور كه يك حباب، ابتدا در عمق دريا به صورت بسيار كوچك ايجاد مي

شود؛ تا به سطح آب  تر مي زمان با باال آمدن بزرگ و بزرگ آيد و هم كم باال مي و كم
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هـاي عميـق مغـز عبـور      ابتـدا از اليـه  . كند رسد؛ فكر نيز چنين روندي را طي مي مي
مـان   گوييم كه فكـري بـه ذهـن    كنيم و مي كند و آنجا آن را احساس و تجربه مي مي

  . و تعليم ذهن است ي مديتيشن هماهنگي هدف اوليه. خطور كرد
تـوان   همچنـين مـي  . شود ي او مي اين عمل باعث افزايش كارايي فرد در امور روزمره

مديتيشـن اصـولي   . ي كلي اصولي و غيراصولي تقسيم كرد ها را به دو دسته مديتيشن
داراي دستورات دقيق و ظريفي است كه چگونگي فعاليـت درونـي فـرد را بـه طـور      

ف از مديتيشـن غيراصـولي رهـايي و آزادسـازي سـاختمان      هد.  كند منظم تعيين مي
هـاي شايسـتگي آگـاهي و پـذيرش توانـايي       شخصيتي فـرد، بـه خصـوص در زمينـه    

 . باشد مهرورزي در خود مي

 »مراقبه«نكات مهم براي مديتيشن 

 .دقيقه انجام دهيد 20مراقبه يا مديتيشن را روزي دو بار صبح و بعدازظهر و هر بار  - 1

هيچ قصـد و منظـوري نبايـد داشـته      ؛قبه همه چيز بايد طبيعي پيش بروددر مرا -2
امـا هنگـام   . اگر چه مراقبه دستاوردهاي فراواني از جملـه بهبـود تمركـز دارد   . باشيد

حتي به ايـن فكـر نكنيـد كـه     . انجام تكنيك، مطلقاً نبايد انتظار چيزي را داشته باشيد
به هيچ عنوان تصورات عجيب  ؛كنيد مي هاي عميق مغز ارتباط برقرار داريد با قسمت
 .ي اين تمرينات نداشته باشيد و منتظر نباشيد كه اتّفاق خاصي بيفتـد  و غريب درباره

 .و همراه با زندگي داشته باشد  مراقبه يا مديتيشن بايد يك روند ساده، آرام، دائمي

راقبـه يـا   تواننـد در م  كننـد كـه نمـي    اي ادعا مـي  مشكل ديگر اين است كه عده -3
گذارنـد مـن در مـانترا     گويند افكار نمي مديتيشن تمركز داشته باشند و با ناراحتي مي

كنم كه افكار، بخشي از مراقبـه يـا مديتيشـن هسـتند      مجدداً تأكيد مي ؛متمركز شوم
تـر متفـرق    ذهن شما كـم  ؛دهيد البته به تدريج كه تمرين را به طور مستمر انجام مي

پرد و آن تمركز فكري كه مـدنظر شـما    شاخه به آن شاخه نميديگر از اين  ؛شود مي
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دقيقه انجام دهيـد   20فقط تكنيك را به مدت . دهد است، به تدريج خود را نشان مي
پس هر انتظاري در طـول مراقبـه، خـود، نـوعي فكـر      . و مانترا را تكرار و تكرار كنيد

 .ديتيشن منافات داردي انجام مراقبه يا م شود كه اين تفكر با فلسفه محسوب مي

كند كامالً طبيعي اسـت مـثالً    فكرهايي كه در طول مراقبه به ذهن شما خطور مي -4
اي  ي شما نگذشته باشد كه فكري يـا خـاطره   شايد حدوداً يك دقيقه از جريان مراقبه

اين كامالً طبيعي اسـت و مطلقـاً نبايـد جلـوي ايـن رونـد       . كند تان خطور مي به ذهن
خواهد ببرد؛ دوبـاره   بگذاريد فكر، شما را با خود به هر جايي كه مي. بگيريدطبيعي را 

همـان قـدر از   . شود و دوبـاره مـانترا   دوباره فكر ايجاد مي. به مانتراي خود بازگرديد
هر دو را به عنوان يك طبيعت  ؛كنيد تكرار مانترا استقبال كنيد كه از فكر استقبال مي

 »به خود توهم ندهيد«. ا را باور نكنيدو يك واقعيت بپذيريد ولي آنه

آيد؛ كه در ذهن شـما فقـط مـانترا     در طول مراقبه يا مديتيشن لحظاتي پيش مي -5
ايـد و داريـد فكـر     بينيد از مانترا غافـل شـده   وجود دارد و لحظاتي هم هست كه مي

ا لحظاتي وجود دارد كه شما در ذهـن خـود هـم مـانتر    . ايد كنيد؛ يا به خواب رفته مي
ي  همـه . آيد كه شما نه مانترا داريد نه فكر داريد و هم فكر، سرانجام زماني پيش مي

چه مانترا، چه فكر، چه فكر و مانترا با هم و چه هيچ كـدام، بـراي    ؛اينها طبيعي است
  . گويند در مراقبه يا مديتيشن همه چيز طبيعي است همين است كه مي

خواهد ببرد؛  شما را به هر سو كه مي ايد؛ فكر ردهبگذاريد با تكرار مانترايي كه اراده ك
كـنم   تأكيد مـي . ور شويد يا در فكر، يا در هر دو و يا در هيچ كدام يا در مانترا غوطه

فقـط  . كند غلـط اسـت   هاي فكري كه به ذهن خطور مي هر مقاومتي در مقابل جريان
  .ه ادامه دهيدآسوده بنشينيد و به تكرار مانترا بپردازيد و اين را بيست دقيق

ايـن  . كند؛ در حقيقـت نـوعي پـااليش اسـت     فكرهائي كه به ذهن شما خطور مي -6
آينـد   ي بلندمدت به سطح مي هاي عميق ذهن يا ناخودآگاه يا حافظه فكرها از قسمت

ي ديروز، رؤياي فردا و گاهي اوقات رويـدادهاي   گاهي اوقات خاطره. شوند و خالي مي
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تـان پـااليش    ها بيرون آيند و درونني اي بگذاريد همه. ندآي ي شما به ذهن مي گذشته
پس از چند روز تا چند هفته انجام مداوم اين تمرين، بـه چنـان پـاكي درون و    . شود

 .داشتني است اش بسيار جالب و دوست رسيد كه تجربه خأل ذهني مي

پردازيـد بـا شـرايط ريلكسيشـن      شرايط محيطي كه در آن به انجام مراقبـه مـي   -7
  .دغدغه محيطي آرام، نسبتاً ساكت و بي. فاوتي نداردت

دهنـد   ي زيادي از اين مسأله نگران هستند كه آيا تمرين را درست انجام مي عده -8
علّت اين نگراني و وسواس، غالباً به آن خاطر است كه شخص در جسـتجوي   ،يا خير

گـاهي  . بـود هاي سحرآميز است و اين بدترين شكل موجـود خواهـد    انبوهي از جنبه
 كنيم ريلكسيشن و مراقبه يا مديتيشن را بـا هـم و بـا كمـي     اوقات ما حتي توصيه مي

و اين سؤال را به طور ذهنـي از   ي ريلكس شويد ابتدا وارد مرحله. تفاوت انجام دهيد 
مـن جسـم   «پاسخ شما اين است كـه  . »من چه كسي هستم؟« :باطن خود بپرسيد كه

  . عمق كنيدبه اين معني فكر و ت» .نيستم
هـا و   مـن اضـطراب  «: و پاسخ دهيـد » ؟من چه كسي هستم«: مجدداً از خود بپرسيد

  . ق كنيدبه اين معني فكر و تعم» .ها نيستم هيجان
مـن افكـارم   «: جواب اين اسـت » من چه كسي هستم؟«: دوباره سؤالي را مطرح كنيد

  . ق كنيدبه اين معني فكر و تعم» .نيستم
و جواب نهايي شـما  » پس من چه كسي هستم؟» «كسي هستم؟من چه «: سؤال كنيد
  .به معني اين فراز تعمق و دقّت كنيد» .من يك مركز شعور ناب هستم«: اين است

شود كه هر بار يكي از اين سؤاالت را از خود بپرسيد و گـاهي   گاهي اوقات توصيه مي
به به طور كامل انجام توانيد اين سؤاالت را به همان ترتيبي كه گفتيم در يك مراق مي

توانـد بـه آن تمركـز و     شوم كه اين تكنيك زماني كه فرد نمي البته يادآور مي ؛دهيد
  .آگاهي كامل برسد انجام شود
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  هاي مديتيشن روش
هـا را صـرفاً فقـط جهـت      لطفاً عزيزان خواننده توجه داشته باشيد كه بنده ايـن روش 

روش (بنده خودم از طريـق  . هانتأييد آكنم؛ نه  اطالع شما خوانندگان عزيز عنوان مي
هايي كه  لذا براي اطالع بيشتر شما، كل روش! دهم مراقبه را انجام مي) مراقبه و ذكر

نويسم؛ ولي ايـن كـه شـما كـدام روش را بهتـر       تا به امروز شناخته شده است را مي
 .درك كنيد؛ انتخاب و ميل باطني شما است

  ن اصولي از نوع خارجيتعمق مديتيش »مراقبه«مديتيشن  -1
اي فعـال، ديناميـك،    يـادگيري نگريسـتن بـه چيـزي بـه گونـه       اين تمرين در اصل،

شيئي را براي كار خود انتخاب نمـوده   باشد؛ ها مي هوشيارانه، اما بدون استفاده از واژه
اي قرار دهيد كه بتوانيد به راحتي آن را ببينيد؛ بهتر است شـيئي طبيعـي    و در فاصله

بهتـر اسـت    ي كوچك، مانند يك تكه صدف دريايي، يك قطعه سنگ، يا شاخهباشد 
از  .شـود  ي آتش هم باعث كنـدي پيشـرفت مـي    ي گل نباشد؛ استفاده از شعله شاخه

  .كنند و ارزش سمبوليك دارند؛ استفاده نكنيد چيزهايي كه خاطراتي را زنده مي
ت اول آن را لحظـاتي بـا   بهتر اسـ  ؛كنيد به آن طوري بنگريد كه گويا آن را حس مي

ي ديگـري   دست لمس كنيد؛ سپس به آن بنگريد هر بار كه متوجه شديد به مسـئله 
اي فعال، ديناميـك و   به گونه. انديشيد؛ دوباره برگرديد و به نگريستن ادامه دهيد مي

ها؛ همانطور كه حس المسـه در موقـع لمـس اشـياء      هوشيارانه، بدون استفاده از واژه
كند؛ اما حس بينايي در موقع رؤيت اجسام تمايل دارد؛ با  ها را درك مينآبدون واژه 

  .زبان و كلمات آن را بيان كند
شـويم،   اين روش، بستن چرخ ذهن به يك نقطه است؛ در موقـع تمـرين متوجـه مـي    

بـراي دو  . اختيار اسـت و پيوسـته در معـرض توهمـاتي قـرار دارد      چقدر ذهن ما بي
اي پنج بار پـس   ر هر بار ده دقيقه تمرين كنيد يا حداقل هفتهي اول روزي دو با هفته
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از دو يا سه هفته مدت تمرين را به پانزده دقيقه و پس از يك ماه به بيسـت دقيقـه   
  . افزايش دهيد؛ پس از آن، در صورت تمايل آن را به مدت نيم ساعت انجام دهيد

شت كه مديتيشن يا مراقبه هـر  بايد انتظار دا. تان حذف كنيد يا به طور كلي از برنامه
ي قبلي تفاوت داشته باشد؛ يك تمرين خوب دليلي براي پيشـگويي خـوبي    بار با دفعه

خوب،  ؛تواند در برخي از موارد جلسات شما مي. باشد بعدي نمي ي مديتيشن يا مراقبه
كننده باشد؛ به طـور كلـي، پـس از تمـرين مـداوم       كننده و يا حتي گاهي نااميد خسته
  هـاي خـوب، بسـيار خـوب و تمرينـاتي كـه خـوب نيسـتند؛         شويد؛ تمرين ه ميمتوج
اين نوع مديتيشن گاهي بسيار خشك، مشـكل، و گـاهي    . آورند كننده و كسالت خسته

  .بسيار عالي است

	ها از نوع خارجي است شمارش نفس» مراقبه«مديتيشن  -2

دهيـد؛   جـام مـي  يعني تنها كـاري كـه ان  . هدف، انجام كاري در زماني مشخص است
االمكـان و بـه    در اين تمرين تالش اين است كـه حتـي  . ها است شمارش تعداد بازدم

در صورت پراكنده شـدن افكارتـان، بـه    . طور كامل فقط به تنفس توجه داشته باشيد
باز به اين فعاليت بازگرديد تا وقتي افكار و ادراك شما آگاهانه باشد بـه ايـن      آرامي

ايد؛ از اين رو بهتـر اسـت    ورات اصلي اين تمرين منحرف شدهمعني است كه از دست
كنيـد   شمارش را تا عدد چهار ادامه داده سپس از يك شروع كنيد؛ وقتي احساس مي

سـعي كنيـد    .ايد انديشيد؛ از مسير اصلي منحرف شده به شمارش يا هر چيز ديگر مي
تغيير كرده اين هـم  تان  به شمارش بازگرديد؛ اگر احساس كرديد كه تنفس  به آرامي

  .تواند يك فرار ذهني باشد مي

	حباب مديتيشن اصولي از نوع دروني است »مراقبه«مديتيشن  -3

دانيـد كـه    ايد؛ مي اي با آبي زالل نشسته ر كنيد بسيار آرام و راحت در كف درياچهتصو
ا ، احساس و درك خود ر انديشه. آيند هاي بزرگ چقدر آرام تا سطح آب باال مي حباب
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چون حبابي در فضاي دريا تصـور كنيـد كـه از ايـن فضـا عبـور كـرده و از آن خـارج         
براي كامل كردن اين مرحله از پنج تا هفت يا هشت ثانيـه وقـت الزم اسـت؛    . شود مي

  . بينيد آيد؛ در همين مدت به سادگي آن را مي وقتي فكر يا احساسي در شما پديد مي
شما خارج شود؛ سـپس تصـور حبـاب دوم را     تا وقتي از آب گذشته و از فضاي ديد

شروع كنيد و در همان مدت آن را دنبال نماييـد در پـي كشـف، دنبـال كـردن يـا       
همراهي يك حباب نباشيد؛ تنها آن را با اين فكر ببينيد كه اين چيزي است كـه مـن   

 )مراقبه(اگر همان حباب چندين بار باال آمد؛ مديتيشن  .كنم انديشم و احساس مي مي
توانيد ارتباط بين  اگر نمي. شود ي تمرين اين مسئله برطرف مي با ادامه. را قطع نكنيد

  . ها يا منشأ افكار خود را ببينيد؛ نگران نشويد حباب
اگر به نظرتان رسـيد كـه   . شود با ادامه دادن اين اصول ذهني اين مسائل برطرف مي

سيار خـوب اسـت؛ بـه جـاي     حبابي ب بدانيد اين احساس خود ؛ذهن كامالً خالي شده
توانيـد تصـور كنيـد در چمنـزاري      تصور نشستن در كف درياچه و حبـاب هـوا مـي   

توانيـد   مـي  چنـين  نگريد؛ هـم  خيزد را مي ايد و دودهايي كه از اردوگاهي برمي نشسته
شوند؛ پـس   ايد و گاهي الواري روي آب شناور مي اي نشسته تصور كنيد كنار رودخانه

. ي اول ده دقيقه در روز كافي است آنها را انتخاب و براي دو هفتهاز آزمايش يكي از 
بعد از دو هفته آن را به روزي بيست دقيقه افزايش داده و پس از يك ماه اگر آن را 

سپس در پايان اين دوره تصميم بگيريد، كه ايـن   .مفيد ديديد؛ به نيم ساعت برسانيد
  .انيدي مديتيشن خود بگنج روش را چگونه در برنامه

  تراودا »مراقبه«مديتيشن  -4
هاي دروني و خارجي اسـت؛ اسـاس ايـن روش     اين مديتيشن اصولي تركيبي، از روش

شوند؛ مكـان   خود در جسم ايجاد مي تعمق و تأمل بر حركات موزوني است كه خودبه
بسـياري  . هاي خود را روي سينه يا شكم قرار دهيـد  يا وضعيتي راحت را يافته؛ دست
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دهند اين تمرين را به حال نشسـته روي زمـين انجـام دهنـد؛ امـا       افراد ترجيح مياز 
انگشتان خود را كامالً باز كنيد به  .نشستن روي يك صندلي راحت نيز مطلوب است

حركـات سـينه و   . هاي خود را هم باز كنيـد  طوري كه يكديگر را لمس نكنند؛ دست
  . امالً حس كنيدافتد بايد ك شكم را كه زير انگشتان اتفاق مي

فعاالنه مشاهده و با قدرت بررسي كنيد؛ هرگاه حس كرديـد در حـال تفسـير ادراك    
) مراقبـه (اصـول مديتيشـن    متوجـه باشـيد كـه از    ؛خود با استفاده از كلمات هسـتيد 

چنين اگـر   هم. دوباره خود را به جاي اصلي بازگردانيد   منحرف شده و بايد به آرامي
ي شما بـه اتفاقـاتي كـه در     تنفسي خود احساس كرديد يا انديشهتغييري در حركات 

گذرد كامالً متمركز شد؛ فوراً به جاي اوليه برگرديـد؛ اصـوالً تمـام مـوارد،      درون مي
با اين تفاوت كه به جـاي چشـم از انگشـتان و بـه     ؛ هاي قبل است شبيه به مديتيشن

  . دكني جاي شئ طبيعي از حركات منظّم جسم خود استفاده مي
پس از پايان اين مـدت در   ؛ي اول را با پانزده دقيقه در هر جلسه آغاز كنيد دو هفته

تان مناسب نيست آن را به كلي قطع كـرده و در غيـر    صورتي كه حس كرديد براي
ي سوم و چهارم به بيست و پـنج دقيقـه افـزايش     اين صورت، زمان آن را براي هفته

م گرفته و در صورت مفيد بودن ايـن روش آن  توانيد تصمي پس از يك ماه مي. دهيد
  .خود مورد استفاده قرار دهيد ي ي مديتيشن يا مراقبه را در برنامه

  نيلوفر هزار برگ »مراقبه«مديتيشن  -5
ايده،  مديتيشن اصولي از نوع خارجي، در اين تمرين شما به عنوان مركز نيلوفر، كلمه، 

ي تمرين به مـدت ده يـا    براي اولين جلسهبهتر است . كنيد يا تصويري را انتخاب مي
هايي چون گل، عشق، آرامش، نور، رنـگ، سـبزه، درخـت، خانـه را      پانزده دقيقه واژه

هـايي   تا احساس خوبي در شما ايجاد شود؛ پس از تمرينات زيـاد از واژه  انتخاب كنيد
خوشايند در اين صورت احتمال نا. مانند عصباني، فرياد، غم، ضربه، درد استفاده كنيد
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تر از اين است كه از ابتدا با چنين كلماتي تمرين كنيـد؛ زيـرا    بودن آنها به مراتب كم
ــود     ــي بوج ــرس و وحشــت و نگران ــاهي احســاس ت ــات گ ــن كلم ــتفاده از اي در اس

كلماتي مانند پوچ، بيهوده، هيچ، حداقل تا بعـد از بيسـت جلسـه نبايـد مـورد      ؛آيد مي
گي و حاالت ناخوشايند نشويد؛ وقتي با اين روش به استفاده قرار گيرد؛ تا دچار افسرد

اي را بـه عنـوان مركـز ايـن گـل       توانيد هر واژه، تصور يا ايـده  خوبي آشنا شديد مي
  .انتخاب كنيد
در مكـاني آرام و راحـت قـرار    . اي را به عنوان مركز گل انتخاب كرديـد  هرگاه واژه

حظه اولين كلمه در ذهـن شـما   در آن ل ؛گرفته و روي آن تأمل كرده و منتظر بمانيد
اند سـه يـا    اي كه با اولين گلبرگ، با هم ارتباط يافته شود اكنون به دو كلمه تداعي مي

شـويد يـا خيـر؛ در هـر دو مـورد       چهار ثانيه بينديشيد؛ يا متوجه دليل اين تداعي مي
مسـير گلبـرگ تـداعي سـه يـا چهـار       . كاري جز توجه مجدد به مركز اصلي نداريد

ي  باشد؛ دوبـاره بـه كلمـه    ي بعدي مي ي آن در مرحله اي تفكر روي آن و رابطه ثانيه
اين تمرين، تـداعي  . به اين روش ادامه دهيد اصلي برگرديد؛ منتظر تداعي بعد شويد
گرديـد و   ي اصلي به عنوان مركز نيلوفر بـازمي  آزاد نيست چون هميشه شما به كلمه

ايـن مديتيشـن يـا مراقبـه را بـا يـك سـري        كنيد؛ اين جا،  باز از همان جا شروع مي
  .كنم به عنوان مركز گل، كلمه نور را انتخاب مي دهيم هاي كوتاه نشان مي تداعي

خورشـيد   و ي نور اولين تداعي من خورشيد است به مدت سه يا چهار ثانيه به رابطه
ي  ه كلمـه مفهوم اين ارتباط را فهميده، دوباره ب .انديشم ي بين اين دو واژه مي و رابطه

دومين تداعي قرمز است به اين دو كلمه سـه يـا چهـار ثانيـه فكـر       گردم؛ نور بازمي
تـداعي بعـدي    گـردم؛  ي نـور بـازمي   مفهوم ارتباط را درك و دوباره به كلمه؛ كنم مي

  . تاريكي است
تـداعي   انديشـم؛  ي نـور مـي   آن را فهميده و پس از سه يا چهار ثانيه دوباره به كلمه

پس از سه يا چهار ثانيه بـه  . كنم ت ارتباط بين نور و چتر را درك نميبعدي چتر اس
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پـس از  . گردم؛ تداعي بعدي المپ است اين تداعي قابل درك است ي نور برمي واژه
دهـم اگـر    ي نور برگشته و تمرين را به اين ترتيب ادامه مي سه يا چهار ثانيه به كلمه

ز هم پس از مـدت كوتـاهي مكـث،    درك برخورديد؛ با به يك سري كلمات غيرقابل
تـر و داراي ارتبـاط    ي اصلي بازگرديد مطمئناً اين بار، كلمـات، روشـن   دوباره به واژه

در صورتي كه اين مديتيشن يا مراقبه را ادامه دهيـد، مشـاهده   . بيشتري خواهند بود
هـر چنـد ايـن    . ايد آوري از زندگي دروني خود به دست آورده كنيد؛ بينش شگفت مي

  .ت بسيار خوب و مفيد است اما نبايد هدف اصلي مديتيشن قرار بگيردبصير
كنيـد   پس از اين كه حداقل ده تا پانزده بار اين تمرين را انجام داديد؛ گاه حـس مـي  

پس از كسب . كه اين بينش به دست آمده و در حل مسائل خاصي بسيار مفيد است
اي كه با آن درگيريد؛ اسـتفاده   توانيد؛ از اين روش براي حل مسئله ي كافي مي تجربه

ايـن  . كنيد براي اين كار كافي است همان مسئله را به عنوان مركز گل انتخاب كنيـد 
ي سـوم و مـاه    تمرين را با ده دقيقه در روز به مدت دو هفته شروع كنيد؛ براي هفته

پس از پايـان ايـن مـدت، در    . ساعت افزايش دهيد اول، آن را به بيست دقيقه تا نيم
  .ي مديتيشن خود تصميم بگيريد ي روزانه ورد استفاده از آن در برنامهم

  »ذكر«مانترا  »مراقبه«مديتيشن  -6
 .گيرد تر از انواع ديگر مورد استفاده قرار مي اين مديتيشن يا مراقبه بيش

بـه صـورت ذكـر بارهـا      ؛نـاميم  اي كه مانترا مي در اين روش، كلمه، عبارت يا جمله
  .شود خوانده مي

 اوم: مثل مانتراي شرقي

 خدايا كمكم كن: ي مسلمانان جمله

 ياهو: و يا عبارت صوفيانه
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اگر كسي مدعي . هدف اصلي انجام اين تمرين، فقط يك كار در زماني مشخص است
تواند مانترايي را كه خاص شما است به شما بدهد يا بفروشـد؛ بدانيـد قصـد     مي ؛شد

ذكر به اين دليل مفيد است كه شما آن را به كـار   ي مانترا يا كلمه. تان را دارد فريب
انـد   البته برخي از اساتيد بـزرگ گفتـه  . اي كه راحتيد شروع كنيد با هر كلمه. بريد مي

معني باشـد تـا مشـغوليت ذهنـي در حـين       گوييد بي كه بهتر است مانترايي را كه مي
هـر چـه در    كنم، كر ميبلكه ف ؛تكرار ايجاد نكند ولي بنده اعتقادي به اين گفته ندارم

مگـر زمـاني كـه خـود شـخص      . تر باشد و كوتاه، بهتر اسـت  اين شرايط ذكر معنوي
 .اي كه مايل نيست مجبور نمود نخواهد؛ در اين صورت نبايد كسي را به گفته

براي شروع، يك جاي آرام بيابيد كه بدن راحت باشد و بتوانيـد بـه راحتـي تـنفس     
البته تـا آن حـد    ؛صورت امكان با صداي بلند بخوانيدشروع به ذكر نماييد در  ؛كنيد

مـانترا     بلند كه باعث ايجاد تنفس شديد و عميق نشود؛ در غير اين صورت به آرامي
در صـورتي  . در وقت تمرين فقط ذكر بخوانيد و كار ديگري انجام ندهيـد . را بخوانيد

مانتراي خـود يافتـه و   كه فكر ديگري به ذهن رسيد؛ سعي كنيد آهنگ ديگري براي 
هر جلسـه شـروع كنيـد     اين تمرين را ابتدا با پانزده دقيقه در. از آن فكر عبور كنيد

پس از دو هفته آن را بـه بيسـت دقيقـه و در صـورتي كـه احسـاس خـوبي از ايـن         
پـس از يـك مـاه    . به مـدت نـيم سـاعت افـزايش دهيـد      ؛آورديد مديتيشن بدست 

 .خود با اين روش تصميم بگيريد ريزي توانيد در مورد برنامه مي

	من كيستم؟ مديتيشن اصولي از نوع دروني »مراقبه«مديتيشن  -7

توانيم تنها به كيفيت چيزها پي برده و تا زماني كه با اين ديد و  ما با درك عادي، مي
هـم   بينيم و چيزهاي ديگر را م باقي بمانيم؛ اشيا را هميشه با همان استانداردها ميتوه
در حالي كه براي درك بينش و ديـدن واقعـي   ؛ سنجيم با اين معيارها مي ي مقايسهبا 

اين مديتيشن يا مراقبه روش مستقيم يا تحقيـق از  . اي انجام گيرد نبايد مقايسه اشياء
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هـاي ديگـر    از روش» مراقبـه «اين مديتيشن . خود براي درك و شناخت جهان است
  . است تر مشكل

هاي اصـولي، قـادر بـه     ه تمرين مداوم روزانه، با مديتيشنيعني حداقل پس از چند ما
مـن كيسـتم؟ و مرتـب و     پرسيم؛ در اين تمرين از خود مي. شويد  انجام اين روش مي

: ست بايد به خود بگوييدا اگر پاسخ، نام شما. دهيم يافته به هر سؤال پاسخ مي سازمان
ن اسم را دارد كيسـت؟ اگـر   كسي كه اي؛ام است كه خودم به خودم  داده  نه اين نامي

كـه    بگوييـد آدمـي   ؟مثالً در جواب مـن كيسـتم    .پاسخ شما احساس يا دركي است
. نه احساسي است كـه مـن دارم   ؛كند؛ پاسخ به خود چنين است احساس خستگي مي

اي اسـت؛   اگر پاسخ شما يـادآور خـاطره   حال كسي كه چنين احساسي دارد كيست؟
ست كه مـن دارم، حـاال كسـي كـه ايـن خـاطره را دارد       اي ا مثالً بگوييد اين خاطره
كه از خود در ذهن داريد؛ نه اين تصويري  ور يا تصويري استكيست؟ اگر پاسخ تص

است كه از خود دارم كسي كه اين تصوير را دارد كيست؟ اگر شخص يـا تيپـي بـه    
اي  خـاطره اي يا  گوييد؛ نه اين تفسير از ايده تان رسيد به عنوان پاسخ پرسش مي ذهن

رسد بايد بدين ترتيـب   است كه دارم ولي مفسر كيست؟ هر جوابي كه به نظرتان مي
آن در ذهن شـما  پاسخ داده شود؛ پس از هر پاسخ، جستجويي پويا و فع االنه براي رد

  .شود آغاز مي
اين تمرين بايد به طـور مـداوم و بـا    . استراحتي وجود ندارد» مراقبه«در اين مديتيشن 

متوالي براي يافتن پاسخ و رد آن انجام شود و پس از آن جسـتجوي بعـدي و    خشونتي
اصول اين روش بايد بـا دقـت و جزئيـات دقيـق دنبـال شـود؛       . رد آن پاسخ ادامه يابد

اين جستجو براي پيـدا   .شوند ها به روش فوق و در زمان حال بيان مي ها و پرسش پاسخ
پشـت بسـياري خودهـاي دروغـين و      كـه در  ي اصلي و واقعي خود است؛ كردن ريشه

وقتي براي . شناسيم ي كاذب را به عنوان خود واقعي مي كاذب نهفته است؛ ما اين چهره
ابتدا با روزي نيم ساعت و به مدت يك يـا دو هفتـه آن را انجـام     ؛تمرين آماده شديد

گـاه  . ي خود با اين روش تصميم بگيريد دهيد؛ در پايان اين دوره در مورد تنظيم برنامه
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در اين صورت اين تمرين را . تان قابل قبول است ه برايك يابيد ضمن تمرين پاسخي مي
  .هاي ديگر مديتيشن يا مراقبه استفاده كنيد متوقف كرده و تا مدتي از روش

  حركتي صوفيانه »مراقبه«مديتيشن  -8
تمرين شامل اين  .باشد براي انجام اين حركت به گروهي پنج الي پانزده نفري نياز مي

ي مديتيشـن خـود باعـث     گنجاندن اين روش در برنامه. حركت و خواندن ذكر است
در ايـن مديتيشـن شـما و    . سـازد  شود؛ جسم را هماهنگ و موزون مي ايجاد تنوع مي
دهيـد؛ بـين هـر دو     هاي قالب شده؛ در هم تشكيل مي اي را با دست افراد گروه دايره
پاهـاي   هـا شـود؛   ا حدي كه باعث كشيده شدن دستاي باشد اما نه ت نفر بايد فاصله

بـه    بـه آرامـي  . خود را به راحتي طوري قرار دهيد كه سنگيني شما روي زمين باشد
هـا را بـاال بگيريـد و     ي خود را رو به آسمان بلند كرده؛ دست پشت تكيه داده، چهره

حق، اكنون يا  :ايد، با صدايي آهنگين بگوييد وقتي حس كرديد در وضع راحتي نشسته
ها را پايين آورده، به طوري كه صورت مستقيماً به سمت پايين و در  تنه، سر و دست

  .يا هو : وضعيتي راحت بوده با همان صدا بگوييد
ها و صورت را به طرف باال بگيريد و بگوييد يا حـق و بـه همـين ترتيـب      حاال دست
و ريـتم حركـت شـما بـا      تا زماني كه سرعت ؛اين حركات را ادامه داده. ادامه دهيد

ها، اين كار را بين ده تـا پـانزده مرتبـه در هـر      بسياري از گروه. ديگران يكسان شود
وقتي حركات شما  اين بستگي به پيشرفت كار گروهي شما دارد. كنند دقيقه تكرار مي

هدف، آگاهي كامل از حركت و ذكر . متناسب با حركت گروه شد؛ آن را ادامه دهيد
حركات منظم باشد گروه مانند گلي در حال بـاز و بسـته شـدن بنظـر      اگر اين. است
اگر كسي احسـاس   .در اين تمرين، بايد از وضعيت جسماني خود آگاه باشيد ؛رسد مي
دسـت دو نفـري را كـه در       كند در جايي كه نبايد باشد؛ قرار گرفتـه بـه آرامـي    مي

  .شود كند و خارج مي يكند؛ دايره را مرتب م اند به هم نزديك مي كنارش نشسته
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در غيـر  . هر كس بايد براي خارج شدن از گروه در صورت لزوم احساس آزادي كند
اين صورت تمرين نادرست است؛ اين تمـرين را ده تـا پـانزده دقيقـه در حـدود ده      

تا جايي كه احساس كنيد گروه به انجام آن عـادت كـرده و هـيچ     مرتبه انجام دهيد
اگر همـه چيـز خـوب پـيش     . كند اراحتي و خستگي نميكس از اين تمرين احساس ن

توانيد مدت آن را تا نيم ساعت افزايش دهيد؛ آنچه در اين تمـرين اهميـت    رود؛ مي
دارد اين است كه، شما بتوانيد هنگام خستگي از گروه جدا شويد؛ پس از مدتي قـادر  

از خـود و   شويد در اين تمرين گروهي، تنها به حركت و ذكر بينديشـيد و آگـاهي   مي
شود؛ اگر از اين تمرين احسـاس   هنگي بين حركات و صداي شما پيدا مياجهان با هم

توانيـد بـدون احسـاس     ايد و از اين پس مي خوبي داريد؛ اين راه بودن را نيز، آموخته
ي خـود   ي روزانـه  در مـورد اسـتفاده از آن در برنامـه   و  خستگي آن را ادامه دهيـد 

  .تصميم بگيريد
سـازي   كه توسط انجام دادن عمل مراقبه، مراتب پاك هنگامي: ادتان باشددر نهايت ي

روح، روان و جسـم شـما پـاك    . را طي كرديد و درك حقيقي در شـما بوجـود آمـد   
 شـود و  تان مـي  گردد در اين زمان است كه ياد و نام خداوند بهترين مراقب براي مي

  . كند تان النه مي عشق حضرت حق بر جان
هـا در   شد و جمله، جملـه » جمله«شد؛ » كلمه«بود؛ سپس » حرف«فقط آري در ابتدا 

ساري   در سايه. نبودها؛ بود شدند و بودها؛ ممدود. فضاي عطرآگين نياز، هستي يافتند
اينك عشق بـود و  . ي خاك و افالك، گشوده بود ذره كه عشق، چتر خويش را بر ذره

ي  آنگـاه صـحيفه  ! »لم و ما يسطرونن والق«. را آفريد» قلم«لوح خالي از نوشتار، پس 
عشق گشوده شد و خداوند از پرتو حقيقت خويش، ايمـان  » كلمات آسماني«ها به  دل

ايماني كه نخستين معلم ازلي و ابدي آن، كسـي نبـود جـز وجـود الهـوتي       .را آفريد
  . ي كائنات، درس عشق و معرفت به خاكي و افالكي جلوه

الشعاع قـرار دادن روابـط    تر و تحت ط به روابط عالىدر بدو امر، براى تبديل اين رواب
بـدن بـا خـواب،    . ي حكومت روابط معنوى، جـان كنـدن الزم اسـت    حسى، در سايه
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انسان با حواس چشـم، شـامه، گـوش و    . برد اش بسيار قوى است؛ لذت هم مي رابطه
المسه كه پوست است و به قول معروف با اين پنج حسى كـه دارد؛ بـا ظـواهر دنيـا     

هـايى هـم كسـب     هايى كه با ظـواهر دنيـا دارد؛ لـذت    در رابطه. كند رابطه برقرار مي
در نتيجه، وابستگى انسان تا پيش از ارتباط با حقايق، با ظواهر دنيا و به ويـژه  . كند مي

در اين صورت اگر بخواهد اين رابطه را . نزديك و سخت است آور بسيار  ظواهر لذت
شايد باور نكنيد؛ ولـي ايـن   . كند؛ ابتدا بايد خود را رها كند هايى از زمان رها  در قطعه
ي بدن با لذايذ و محسوسات قوى است؛ كه كندن بدن از آنها كـار بسـيار    قدر رابطه

) مـن (رسد كـه،   عاشقى به مقام اتصال مي: اند ها نوشته در كتاب. دشواري خواهد بود
ذوب شـود؛ چـرا   ) دوسـت حضرت (ي وجودش در او  خود را فراموش كرده و با همه

  .تر از آتش هجران است  اش داغ كه آتش وصل
حـال او در دنيـا، رحمـت، عشـق،        تمامي. شدت وصل با درد هجر قابل مقايسه نيست

وقتى پاى معرفت به ميان آمد؛ پاى ارتباط با حقيقت عالَم كـه  . شود محبت و عاطفه مي
  .معنوى كار بسيار سختى استي روابط  خداست به ميان آمد؛ روابط حسى در سايه

  :ايم كه ، زمان مواجه شدن با مشكالت، اين واژه را بيان نموده تقريباً همگي ما در زندگي
گوييم و چـرا ايـن جملـه را بـه زبـان       در حالي كه آگاه نيستيم چه مي» آخر چرا من؟«

آوريم؟ بدون آن كه در نظر بگيريم، نوع و علت مشكل چيست؟ زمينـي اسـت يـا     مي
ي  بدون در نظر گرفتن همه …سماني؟ چه شرايطي بر وقوع آن حاكم بوده است؟ و آ

جوانب، توپ پر را، به سمت خدا نشانه گرفته و او را مسبب و مقصـر مشـكالت پـيش    
الي است كه جهت حل معضل بوجود آمده نـه تنهـا تالشـي    اين در ح. پنداريم آمده مي

هـايي   گرديم؛ بلكه شروع بـه تفكّـرات و بيـان واژه    نميكنيم و به دنبال علت مشكل  نمي
  .رويم كنيم كه همگي بوي كفر داشته و به جنگ خداوند مي مي
ي جالب ديگر در حل مشكالت است؛ حال كـه ايـن اشـتباه را مرتكـب شـده و       نكته

ايم؛ اشتباه دوم و بدتر را هـم مرتكـب    خداوند متعال را در بروز مشكل دخيل دانسته
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جهت حل معضل، به جاي آن كه صددرصد به خدا تكيه كنيم و بـا ايمـان    شويم؛ مي
ي خـدا   ل نماييم؛ گـام بـه سـوي بنـده    ل و توسبه او توكّ خالص از او ياري بجوييم و

يعنـي  » مـن دون اهللا «.! (خطا پشت خطـا  .شويم مي» من دون اهللا«ل به برداشته و متوس
الش در جهت حل معضل، بـه جـاي   ؛ به جاي ت)هر چيزي يا هر كسي غير از خداوند

رجـوع كـرده و از   » من دون اهللا«، به …طلب از خداوند، به جاي آشتي با خداوند و 
 !!…جالب است  .جوييم غيرخدا كمك مي

 »جوييم ابتدا مشكل را به خدا نسبت داده؛ سپس جهت حل معضل از غيرخدا مدد مي«

از او بخواهيم و نبايد به غيـر او   اي كه داشته باشيم؛ در قدم اول بايد فقط هر خواسته
  .ل شدمتوس) من دون اهللا(

تـا  (خـواهيم؛   براي به دست آوردن آنچه كه مـي » قانون زميني«در قدم بعدي، طبق 
بايد تالش كنيم و هر آنچه كه خارج ) ي توان و اختيار ما باشد، حدي كه در محدوده

خـدا توكـل كـرده و آن را رهـا     ي اختيارات ما باشد؛ بايد تسليم شده؛ به  از محدوده
نه هـيچ چيـز    ؛ل شدفراموش نكنيم كه در اين راه تنها و تنها بايد به خدا متوس .كنيم

و طبـق   اسـت » قانون زميني«تابع » زندگي زميني«رود  شايد يادمان مي .يا فرد ديگر
ولـي در مواجهـه   ! اين قانون بايد تالش نمود به عبارتي، از تو حركت و از خدا بركت

شـود؛ بـه جـاي     ي عوامل زمينـي كوتـاه مـي    مان از همه با مشكالت، زماني كه دست
» مـن دون اهللا «ل به او و تسليم شدن؛ به اشـتباه بـه   عشق و توكّ ي ايستادن روي پله

اي،  رتبـه  رود كـه بايـد از هـر انسـان عـالي      يادمان مـي . شويم بريم و كافر مي پناه مي
پي ببريم و از هر كسي، الگوي خاص خـودش را  اش را بياموزيم و به معرفتش  تجربه

يادمان باشد كه همه مخلوقيم و . كه تنها براي ما درس عشق و معرفت بود؛ بياموزيم
تنها يك حقيقت وجود دارد و ساير چيزها در برابـر ايـن حقيقـت،    . او تنها خالق است

  .مجاز هستند
ــت    ــاهي تراسـ ــان پادشـ ــدايا جهـ ــت     خـ ــدايي تراس ــد خ ــدمت آي ــا خ  ز م
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چنانچه آرزويي داريم؛ ابتدا بايـد بـراي   . ي آن افراد ناآگاه نباشيم پس بياييد در زمره
خواهـد مراقبـه    حـال مـي  . رسيدن به آن تا جايي كه امكان داشته باشد؛ تالش كنـيم 

ي تـوان و اختيـار مـا نباشـد؛      باشد يا هر روش ديگر، سپس آنچه را كه در محـدوده 
) رها كردن و تسـليم شـدن  (مراقبه يعني همين . كنيم شويم و آن را رها مي تسليم مي

شـود و هـر فكرتـان دركـي از جهـان       در اين زمان است كه هر عمل شما مراقبه مي
  . شود هستي مي

 هشدارها

در تمرينات مديتيشـن برخـي از افـراد ممكـن اسـت نتواننـد بـه آن آرامشـي كـه          
نـاموفق، ممكـن اسـت    موردنظرشان بوده و يا انتظارش را داشتند برسند و كوشـش  

بايد بدانيد كـه در تمرينـات مديتيشـين    ؛ باعث اضطراب و استرس بيشتر آنان شود
رود و اگر نوآموز شتابي بـر   صبر، حوصله و پشتكار سه عمل اصلي موفقيت بشمار مي

هايي ماننـد   اگر نشانه. گيرد ي خوبي از اين تمرينات نمي اين اعمال داشته باشد نتيجه
شـما شـد؛    زدن، خستگي يا دردهاي مزمن باعـث نگرانـي بيشـتر    نفس سردرد، نفس

ي تمرينات مديتيشن را قطع كنيد؛ به پزشـك و يـا مشـاور خـود      بدون نگراني ادامه
  . مراجعه كنيد

؛ در آن حالـت برخـي    رود در مواردي نيز وقتي نوآموز به حالت عميق مديتيشن مـي 
هـاي دوران   آزار و اذيـت  ي خـود مثـل،   ي گذشـته  افراد از خاطرات فرامـوش شـده  

شان بسيار سـخت اسـت و از    شوند و پذيرش اين خاطرات براي كودكي خود آگاه مي
بايد عرض كنم كه اين مورد اصـالً مهـم نيسـت و شـما     . برند يادآوري آنها رنج مي

نبايد از اين گونه خاطرات فرار كنيد چرا كه شما هرگز نبايد بگذاريد افكـار منفـي را   
آيد؛ را از خود دور كنيد؛ چـرا كـه مـا     جام مديتيشين به ذهن شما ميكه در مدت ان

كنيم تا اين افكار زائد كـه سـاليان سـال در ذهـن مـا انباشـته و        اساساً مديتيشين مي
هاي زيرين مغـز   وقتي شما از باال آمدن آنها از اليه. پوسيده شده است؛ را خالي كنيم

  .اصلي مديتيشين شكل پذيرد گذاريد هدف كنيد ديگر نمي خود جلوگيري مي
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مطلب ديگر اين كه ديده شده كه در برخي از موارد نيـز عملكـرد اشـتباه بعضـي از     
ي اجـرا و انجـام درسـت تمرينـات      نوآموزان به خاطر نداشتن آگاهي صحيح از نحوه

در مـواردي   چنـين  مديتيشن، باعث شده كه متأسفانه مبتال به افسردگي حـاد و هـم  
، در برخـي ديگـر تعـدادي نيـز مبـتال بـه        نشيني طوالني آنهـا  لتهاي عز باعث دوره

اختالالت شديد روانـي، اخـتالل افسـردگي اساسـي، و اخـتالالت شـديد شخصـيتي،        
كنند كه حالت آرامش و مديتيشـن بسـيار    برخي تحقيقات بيان مي. اند نامناسب شده

ه اگـر ايـن افكـار    نوآموزان بهتر است بدانند كـ . شبيه به هيپنوتيزم و ماينتيزم است
ب و متخصصين اين امـور و يـا بـه    باعث ناراحتي آنها شد بايد حتماً به پزشكان مجرّ

  .يك درمانگر سالمت ذهن نظير روانشناس مراجعه كنند

 تفاوت ذكر با مانترا

نـام  » مـانترا «هـا از آن بـه عنـوان     هـا و يـوگي   ذكر كه امروزه مكاتب هندي، بودايي
اعمـال عبـادي     تـوان گفـت تمـامي    مي ؛در عرفان كهن دارداي عميق  برند؛ ريشه مي

ذكر كه ما بـه نـوعي آن را در    اولين تأثير. انسان به يك طرف، ذكر در طرف ديگر
. بحث مراقبه و مديتيشن گفتيم؛ تأثيري است كـه بـر آرامـش ذهنـي و فكـري دارد     

ايجـاد   بـا ذكـر خـدا، آرامـش و اطمينـان قلبـي      «: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي
مغـز و   تر هاي عميق اليه گفتيم كه بيان مداوم يك ذكر، باعث فرو رفتن در» شود مي

ـ   ي همـان   شـود و ايـن منشـأ فكـر بـه مثابـه       اق مـي ارتباط با منشأ فكر و شـعور خلّ
تـأثيرات  . هاي عميق دريا است كه از سكوت و سكون فراواني برخوردار است قسمت

سالكي كه به سير و سلوك مشغول است؛ قبـل   ذكر چنان فراوان است كه هر عابد و
 .كند از همه، رسيدن به آرامش معنوي را از طريق ذكر فراوان جستجو مي

يك تفاوت اساسي كه در مديتيشن و مراقبه عرفان وجـود دارد؛ تفـاوت در مـانترا و    
معني باشد تا تفكـري ايجـاد نشـود و     مانترا بايد بي« :گويند مديتيتورها مي. ذكر است

دار باشـد؛   دار باشـد؛ جهـت   بايد در ابتدا معنـي «: گويند عرفا مي» سريع باشد ، رتباطا
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شـود و شـخص از    خود حذف مـي  به دار باشد و پس از تكرار فراوان، ذكر، خود هدف
خـود   گويند فرآيند پااليش، خودبـه  مي ؛هستند  آنها كه اهل مراقبه. گردد واژه دور مي
ها كه اهـل تصـوف و عرفاننـد؛    نآ. »رسد رون ميگيرد و شخص به پاكي د صورت مي

هاي مثبت بـه درون   پيام ؛عقيده دارند ابتدا بايد معني و تفكر باشد تا القاء انجام شده
ها برخيزند و درون بـه ايـن    ها به مبارزه با منفي فرستاده شود و بعد از آن اين مثبت

  . صورت پااليش و پاك شود
بلكـه خواسـتيم متـذكر    . م كه مديتيشن را نفي كنيمموضوعات را براي آن نگفتي  اين

بخش در ايجـاد آرامـش و تمركـز     ها تكنيك مؤثر و نتيجه شويم كه مراقبه يكي از ده
ممكـن اسـت   . تر و مؤثرتر اسـت  است اما در مقام مقايسه با ذكر عارفانه، ذكر، كامل

ه شـما از  ي سريع ندهد اين يا به آن دليـل اسـت كـ    عبادت و ذكر براي شما نتيجه
. ايـد  كنيد و يا اين كه هنـوز پـااليش نشـده    ذهن و قلب خود براي توجه مراقبت نمي

تـر اسـت تـا يـك      آسـان  بيني از يك درون پاك و تصفيه شده بسيار تمركز و روشن
 . درون آلوده، مضطرب و منفي

در ذكر نيز مانند مراقبه بايد بدون انتظار تمرين كنيـد حتـي بـه قصـد رسـيدن بـه       
اينهـا همـه   . اق و تمركز فكر، نبايد اين كار را انجام دهيـد درون و آرامش خلّ آگاهي
هـر چـه بيشـتر در ذكـر خـود      . آينـد  خود پديد مي ي جنبي ذكراند؛ كه خودبه نتيجه

ي بهتـر و بيشـتر    مداومت كنيـد و روزهـاي متـوالي بـه آن مشـغول شـويد؛ نتيجـه       
روزي دو : گوينـد  در مراقبـه مـي  آخرين تفاوت ذكر و مراقبه اين است كه . گيريد مي

 .بار و هر بار بيست دقيقه تمرين كنيد اما در ذكر، شما پايان نداريد

هر چيز را حد معيني است مگر ذكر؛ كه در آن حد و «: فرمايند مي) ص(پيامبر اكرم 
توانـد هـر يـك از     آوريد مـي  ذكري كه شما بر زبان مي» .پاياني مقرّر نگرديده است

 .داسماء الهي باش

كه با حضور ذهن، توجه عميق و آگـاهي   ها به ويژه هنگامي عبادت  نماز، ذكر و تمامي
كه  نظر از ارج و مقامي صرف. ذهني برگزار شوند؛ مركز فكري عالي را به دنبال دارند
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گرفته شده؛ ايـن اعمـال تمركـز فكـري      براي انجام عبادات، در مكاتب الهي در نظر
توانـد چنـين    به دنبال دارند؛ هر كـس بـه راحتـي مـي    ملموس و قابل توجهي را نيز 

اساساً تمام اعمال عبادي انسان، وقتي در درگـاه الهـي   . حس كند تمركزي را تجربه و
پيـامبر اسـالم   . شود كه روي آن فكر و تمركز وجود داشته باشـد  مورد قبول واقع مي

 ».يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است«: فرمايند مي

  :اند؛ ذكر را چهار مرتبه است به طوري كه ارباب معرفت گفته«: گويد فيض مي مرحوم
  .آن كه ذكر بر زبان آيد نخست

  .ر شودآن كه عالوه بر زبان، قلب نيز ذاكر و متذكّ دوم
آن كه ذكر خدا چنان در قلب ذاكر جاي گيـرد و بـر آن مسـتولي شـود كـه       سوم

  .دازگيري توجه قلب از آن مشكل باشب
ي خدا يكسره در ذكر غرق شود به طوري كـه ديگـر نـه بـه      آن كه بنده رمچها و

 .ذكر و نه به قلب خود توجه دارد

 اذكـار جالليـه   شـوند؛  ي جالليه و جماليه تقسـيم مـي   ذكرها به طور كلي به دو دسته
مانند يا قهار يا جبار يا قادر . مبتني بر صفات جالليه و قدرت و جبروت خداوند است

مانند يا رئوف . عطوفت خداوند است مبتني بر صفات رحمت ور جماليه و اذكا …و 
به كارگيري ذكرهاي جالليه و جماليـه آداب خـاص خـود را     …يا رزاق يا لطيف و 

ويـد؛  اي بگ دارد؛ مثالً اگر كسي ذكرهاي جالليه را بدون مرز، اندازه و به صورت فلّـه 
 .مانش را بر باد خواهد دادنه تنها آن ذكر كمكي به وي نخواهد كرد بلكه دود

ها ذكر گفتن و به آن عمل كردن است؛ پس  شايد بپرسيد؛ حال كه راه سعادت انسان
تنها راه اهل : بايد گفت ما چگونه ممكن است اهل ذكر شويم و عاشقانه ذكر بگوييم؟

ذكر شدن؛ آشتي كردن با خداوند و عمـل كـردن بـه آن و خـدمت بـه مخلوقـات       
گونه كه راغب در مفردات گفته اسـت؛ گـاهى بـه معنـى      همان »ذكر«. خداوند است

www.takbook.com



 

 

348

ي بـه ذهـن    به مرحلـه » حفظ«ي  حفظ مطالب و معارف آمده؛ با اين تفاوت كه كلمه
به معنى يادآورى چيزى به زبان يـا بـه قلـب    » ذكر«ي  شود و كلمه سپردن گفته مى

و هر يـك از  » انىذكر زب«و » ذكر قلبى«: اند ذكر دو گونه است اين رو گفته از ؛است
  .يا همراه با فراموشى است يا بدون فراموشى: آنها دو نوع است

 :براي گفتن ذكر در حالت مراقبه بايد چندين مورد را رعايت كرد

اگر شخصي مبادرت به گفتن يـك   :زمينه براي گفتن يك ذكر بايد فراهم باشد - 1
 در؛ داده و آنهـا را انجـام دهـد   اي گناهان نيز رغبت نشان  ذكر كرده و از طرفي به پاره

رواني درون خود را بـراي ذكـر آمـاده نكنـد؛ نـه تنهـا ذكـر         ي روحي عين حال زمينه
كنـد؛ بلكـه مشـكالت     موردنظر كمكي به رفع مشـكل و يـا پيشـرفت در عرفـان نمـي     

شخصي اعتراض خود را  اين گونه است كه. آورد شديدتري نيز براي شخص بوجود مي
ي اطهار با ترك نمـاز و يـا ديگـر واجبـات و مسـتحبات، پـس از        ائمهپيامبر و  به خدا،

گي براي خـود   تجربه غافل از اين كه خود با نابخردي و كم. دهد نتيجه نگرفتن نشان مي
ي ذكر گفتن فـراهم نشـود؛ گفـتن     پس تا زمينه .اش مشكل ايجاد كرده است و خانواده

ايـن خطـر شـايد    . كردن با دم شير اسـت آميز و بازي  ذكر همراه با انجام گناه، مخاطره
اگر گنـاه در  : كار وجود دارد اش يك راه متوجه خود شخص شود و شايد متوجه خانواده

ابتدا بايـد اذكـار    ؛فرد نهادينه شده و تالشش براي ترك گناه حاصل چنداني دربرندارد
 .ي نفس و ترك گناه را بگويد و سپس به مدارج باالتر عرفاني بپردازد تزكيه

ي  تـرين مرحلـه   از هر نقص و بـدي كـه عـالي    :تسبيح به معني تنزيه خداوند است - 2
معرفت الهي است؛ و هر كس به نسبت معرفت، درك، توان و ظرف وجودي خود، از ايـن  

ي  ي گسـترده  نظام هسـتي و در پهنـه   ي به تعبيري همه. برد ذكر مبارك و سازنده بهره مي
پردازند؛ لكن ما اركان آن را  نوعي به تسبيح خداوند ميي موجودات، به   جهان آفرينش همه

ـ م هلّل حبس«: فرمايد باره مي قرآن در اين. فهميم نمي ـ ا ف ي السموات ـ  و هـر چـه در    »ضرأالْ
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گويد؛ ما راه بيـان، سـخن گفـتن، ذكـر و      ها و زمين وجود دارد؛ خداوند را تسبيح مي آسمان
از طرفي هم فرد ذاكـر   ؛دانيم ست نميا ي خداوندي او شايسته گونه كه تسبيح خداوند را آن

 .بايد بداند كه چگونه و چطور ذكر بگويد

. ترين موارد مربوط به ذكر كارآمد و صحيح، تعـداد آن اسـت   از مهم :تعداد ذكر - 3
اگر با يك نيت خاصي يك ذكـر را بگوييـد؛ ولـي تعـداد آن را رعايـت نكنيـد؛ نتيجـه        

بيشـتر مواقـع ذكـر بـه     . داد ذكر هم بايد از افراد آگاه گرفته شـود تع. نخواهيد گرفت
افتد كه اگر ذكر را از تـه دل و بـا    شود و بسيار هم اتفاق مي نشيني گفته مي صورت چله

هاي پاياني در خواب ذكر بعـدي   نشيني خود در شب خلوص نيت بگوييد؛ در پايان چله
رفان، تعداد ذكري كه در خواب دريافـت  در مدارج ابتدايي ع .كنيد خود را دريافت مي

نشيني و ذكر گفـتن تعـداد را هـم     توانيد بگيريد؛ ولي پس از چندين چله كنيد را نمي مي
شـود؛ آن   در مواردي كه ذكر در خواب به شما داده مي انشاءاهللا، .دريافت خواهيد كرد

 .را با اهل فن در ميان گذارده و تعداد ذكر بعدي خود را دريافت كنيد

بايد از مراحلي كـه طـي كـردن آن آسـان نيسـت؛       :انسان پس از انتخاب راه -4
براي حركت در اين راه بايد خود را براي برخـورد  . بگذرد تا به هدف خود نائل شود
تـرين سـختي از راه بـه در و     او نبايـد بـا كوچـك   . و حل هرگونه مشكلي آماده كنـد 

ي كوه حركت كند تا بـه   از دامنه انسان چون كوهنوردي است كه بايد .پشيمان شود
شـود و   طاقتي باشد؛ در همان اوايل راه خسـته مـي   حوصله و كم قله برسد؛ اگر فرد بي

توانـد او را از راه   اما اگر انسان آگاه و پرطاقتي باشـد؛ هـيچ مـانعي نمـي     ؛گردد برمي
يدن؛ تر شده و اميد بـه رسـ   شود؛ قوي تر مي منصرف كند و هر قدم كه به قلّه نزديك

ـ  شـرح صـدر انسـان را آمـاده    . كشـاند  او را به سوي هدف مي ل بسـياري از  ي تحم
در حـالي كـه اگـر    . با لذّت بيشتري طي كند شود راه را كند و سبب مي كالت ميمش

رسد بلكه طي طريق براي او امـري   بدون آن حركت كند؛ نه تنها هرگز به نتيجه نمي
كند؛ ناچـار   آن كه راه حق را طي مي. دارد برنمي  رسد و هرگز قدمي محال به نظر مي

بايد آگاهانه قدم در راه گذارد و از طرف ديگر، به دليل نور بـودن علـم، راه روشـن    
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كشـش وي   شـود،  تـر مـي   شود و چون جزئيات راه روشن شود؛ معرفـت او كامـل   مي
. ودشـ  اي، هر چند مشكل، بيشتر مي رو شدن با هر واقعه تر و تحمل او براي روبه قوي

بيند و با آمـادگي كامـل از آن مـانع گـذر      نشدني را آسان مي تا آنجا كه هر امر حل
تا آنجا كه معرفت كامل را تحصـيل  . دهد تا به هدف برسد كند؛ و راه را ادامه مي مي

ي  در نتيجـه ) ع(طور كه حضرت ابراهيم  همان. ط شودكند و بر كل اسرار جهان مسلّ
ست به واليت تكويني دست يابـد؛ اسـرار آسـمان و    حركت دروني و فكري خود توان

  .ي علم است؛ دست يابد زمين بر او منكشف شود و به يقين كه باالترين مرتبه
: وحـي فرمـود  ) ع(خداي عزوجل به موسي : فرمود) ع(امام صادق  :شكر نعمت -5
 :پاسخ داد) ع( موسي »آور  به جاي اي موسي، شكر مرا، آن چنان كه شايسته است؛«
كه شـكر   پروردگارا؛ چگونه شكر تو را چنانچه شايسته است؛ به جاي آورم در حالي «

  »اي؟ ست كه تو به من بخشيده گزاردن من، نعمتي ا
اكنون شكر مرا به جاي آوردي كه دانستي آن نعمت از جانـب  « :خداي تعالي فرمود

 .»من است

توانيد شـكر نعمـت    يپس تا جايي كه م. شكر نعمت الهي، بر بندگان واجب است! بله
اما انسان براي اداي شكر، . خداوند كنيد؛ اقرار به عجز و ناتواني از اداي شكر او است

مطلب ديگـري  . هاي آنها را بداند بايد اول نعمات خداوند را بشناسد؛ اهميت و ارزش
اين است كه حتي در بال و مصيبت هـم بايـد    باشد؛ كه در مورد شكر مورد توجه مي

زيرا انسان بايد مصيبت را هم از جانب خداوند ببيند و بداند كه هـر چـه   شكر كرد؛ 
   .دهد؛ صالح و مصلحتي در آن است اش انجام مي خداوند نسبت به بنده

  اهميت ذكر در طول زندگي
ترين مردم نزد خداى متعـال   دوست دارم خاص«: عرض كرد) ص(مردى به پيامبر 

ترين بندگان خداى متعال  ار ياد كن كه خاصخدا را بسي«: فرمود) ص( پيامبر» .باشم
  ».خواهى بود
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شمارد؛ از خـداى بـزرگ    ترين نعمت مى ذكر را بزرگ) ع( سجاد پس از آن كه امام
ـ   منَفَألْه! إلهى«: كند چنين درخواست مى اء و اللَّيـلِ النَّهـارِ و   ا ذكْرَك فـى الْخَـالء و الْملَ

ى   فـ رارِ والنِ و االْسو اَ  االْع و الْضَـرّاء ـرّاءـ   الس نا بالْـذِّكْرِ الْخَف سـنلْنَ  يمتَع اسـ ـلِ  وما بِالْع
ذكر و ياد خودت را در خلوت و در ميان مردم، شب و روز، ظاهر ! معبودا »؛…الزَّكي

مـا را بـه ذكـر خفـى و پنهـان همـدم        !لهام فرماو پنهان، خوشحالى و بدحالى به ما ا
  !گردان؛ و به عمل پاك وادار فرما

امروز، قرن علم و صنعت، قـرن اكتشـاف و اختـراع، قـرن فسـاد و سـقوط بشـر در        
. هاى انسانى، در شـرق و غـرب عـالم اسـت     ي هالكت معنوى، قرن نفى ارزش ورطه
شت خـويش را در  ي ز هاى حيوانى، زيبا جلوه كرده و چهره هاى ساخت انديشه مكتب
انـد؛ چـون    علم و صنعت پنهـان سـاخته   فكرى و هاى روشن الى اصطالحات، واژه البه

مارهاى خوش خط و خال نمايان شده و مردم نيز چون كودكـانى ناآگـاه، آنهـا را در    
  . اند ميان گرفته و به بازى پرداخته

زمان كه از بازى و آن   غافل از اين كه آنها زهر خويش را بر جان و روح آنها ريخته
 ، و آن هاى غفلت كنار زده شود؛ متوجه درد ناشى از زهر خواهند شد باز مانند و پرده

 رنـج و  التيـام نخواهـد يافـت و    اما متأسفانه ديگـر ايـن درد   .»ي مرگ است لحظه«
 عبارت است از ايـن كـه آدمـي   » ذكر«به بيان ديگر،  .گرفتارى آن ابدى خواهد بود

كند؛ يا به اين كه نام او را ببرد؛ يا صـفات او  » ياد شده«ا متوجه نيروي ادراك خود ر 
  .تر اين كه در قلب به ياد او باشد مصداق مهم. را به زبان جاري كند

قلـب  . كنـد  بخش، حيات معنوي را به انسـان هديـه مـي    چون نسيم فرح» ذكر الهي«
شكالت و انبـوه  يابد؛ در كشاكش م طراوت مي» ياد خدا«ي انسان با  خسته و افسرده

هـا بـه ارمغـان     ها، به ياد معشوق است؛ كه اطمينان و آرامش را براي جـان  گرفتاري
انساني كه در هر لحظه به ياد خداوند، فقر و نيـاز خـويش بـه ذات اقـدس     . آورد مي
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در درون خويش راهي بـراي رشـدونمو رذائـل اخالقـي و      عقاب و ثواب باشد؛ الهي،
  . باشد و همواره درصدد رشد و تعالي خويش مي ارتكاب معاصي نخواهد گذاشت

ترين عوامل رسيدن به قرب الهي است كه انسان را  از مهم» ذكر و ياد خدا«بنابراين 
  .رساند از جهان ماده به عالم معنا و معنويت مي

ـ اَ ةً ورَكْحوه ببس راً كثيراً وكْذ وا اهللاَرُكُوا اذْنُآم ينَذا الَّهيا اَي«: فرمايد خداوند مي اي  »ايلًص
گاه تسبيح  گاه و شام ايد؛ خدا را بسيار ياد كنيد و او را در صبح كساني كه ايمان آورده

  )42و  41ي  ها آيه -ي احزاب سوره(. كنيد
  :بسيار بلند دارد و داراي مراتب و درجاتي است  ذكر مقامي

ي زبـان   لقلقـه » كـر لفظـي  ذ«اسـت و مـراد از   » ذكر لفظي و زبـاني « :ي اول مرتبه
باشد؛ چرا كه اگر توجه به معناي الفاظ نباشد؛ هيچ ارزشي ندارد؛ ايـن كـه گـاه     نمي

هسـتند؛ بـا   » ذكـر خداونـد  «بينيد كه در عين اين كه با زبان مشغول  افرادي را مي
حـال آن كـه   ! سـت ا عاشوند شاهد اين مد عمل خويش مرتكب گناه و معصيت مي

  .دارد مي از گناه باز ذكر حقيقي، انسان را
يعني توجه به خداوند از دل انسان بجوشـد و بـه   . است» ذكر قلبي« :ي دوم مرتبه

  .زبان جاري شود؛ هر چند كه حتماً هم الزم نيست به زبان جاري شود
احوال است و اين كه حتي يك لحظه هم از   ياد كردن خدا در تمامي :ي سوم مرتبه

  .اوقات خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خويش بداند  تماميياد خدا غافل نباشد و در 
هدف اين است كه خدا در تمام زندگى انسان حضور داشـته باشـد و نـور پروردگـار     

. العين قرار دهـد  تمام زندگى او را فراگيرد؛ همواره به او بينديشد و فرمان او را نصب
دور كردن انسـان از   … زكات و روزه، به طور كلي هدف از اعمال عبادي چون نماز،

آنچـه در ذكـر   . حيات حيواني و رهنمون شدن وي به سـوي هـدف غـايي آفـرينش    
  گوييم؛ بايد براي رضاي خدا در خدمت به مخلوقات حضرتش باشـد و در تمـامي   مي
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هاي زندگي خود احسـاس   صحنه  مراحل به ياد خداوند بودن و حضور او را در تمامي
  . كردن است

البته نه فقط آن را به زبان آوردن بلكه  ؛پرستش پروردگار است اين همان شناخت و
ـ لّا سِإنْالْ و نِّت الجِلَقْا خَم«. موارد زندگي اجراء كردن  در تمامي عبيا لو   »... وند جـن

بنابراين، حشر كساني كه از عبادت خداونـد  . انس را جز براي پرستش خود نيافريدم
) ع(حضـرت علـي   . بـه صـورت انسـاني نخواهـد بـود     گردان هستند در قيامت  روي
ي  ايـن وعـده  » مداومت بر ذكر الهي، غذاي روح و كليد رستگاري اسـت «: فرمايد مي

اما تيرگيِ گنـاه بـر قلـب     ناپذير الهي است كه اگر او را بخوانيم اجابت فرمايد؛ تخلّف
بـه عنـوان   گونـه كـه    انسان ممكن است مانع اصابت اجابت الهي به فرد گردد؛ همان

  .گردد مثال؛ چتر مانع از اصابت آب باران به انسان مي
سـت؛  ا با توجه به دو بعدي بودن انسان و با نظر به بعـد حقيقـي كـه همـان روح او    

رسـد كـه روح را بـه كمـال برسـاند و آن       انسان در صورتي به كمال حقيقي خود مي
شود؛ يعني اين جسم است  ميميسر نيست جز با ياد خداوند متعال، ذكر با زبان بيان 

گويد؛ آيا بدن به چنين حركتي نياز دارد؟ در حالي كـه بنـده معتقـدم     كه ذكر را مي
در . هيچ سـودي بـراي جسـم نـدارد     ؛انسان اساساً به چنين ذكر يا وِردي نياز ندارد

زيـرا ذكـر، جهـت تكامـل روح     . گونه اذكـار نـدارد   نيازي به اين  حقيقت جسم آدمي
چرا كه اساساً دعا و ذكر براي تكامل روح اسـت نـه جسـم، همـان     . گيرد ميصورت 

هـاي غـذا    يكـي از راه . طوري كه جسم نياز به غذا دارد؛ روح نيز به غذا احتياج دارد
تواند از طريق مراقبه و خواندن ذكـر و دعـا    اين نياز مي. ستا دادن روح، ذكر و دعا

  .صورت پذيرد
شـود؛ سـودي    خواندن دعا يا ذكر وقتي كه فقط با جسم و از طريـق زبـان بيـان مـي    

روح . يابـد  زيرا روح از طريق توجه به ذكر و عمل به آنها قـوت مـي  . نخواهد داشت
بايـد  . شود شنود و به بيان ديگر زبان جسم متوجه بعد روحاني آن مي ابتدا ذكر را مي
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نه اين كه فقط از طريـق  ؛ درك كند و بگويد به روح آموزش داد كه معنويت ذكر را
زبان چيز ديگري نيسـت  ي  هبنابراين ذكر بدون توجه جز لقلق. زبان ذكر را بيان كند

ابزار روح است كه همـراه توجـه روح     زبان هنگامي. و سود چنداني براي نفس ندارد
  . يعني ذكر را با جسم بيان نمايد و تأثيرش بر روح مترتّب باشد .باشد

آن  .بـرد  و فـيض مـي   گردد ي آن اين است كه روح از شنود آن منتفع مي تنها فايده
وقتـي  . شـود  اي بين آن يافـت نمـي   فيض ناشي از شنود ذكر است؛ وگرنه هيچ رابطه

اي روحـاني و يـك فضـاي روحـاني ايجـاد       كند يك رابطه روح به ذكر زبان توجه مي
ه ترتيب بـر روح و نفـس مترتّـب    شود كه تحت لواي يك جو روحاني و ملكوتي ب مي

  .خواهد شد
ذكـر خـدا كـه     .گيرد اي نوراني محيط ذاكر را فرا مي هاله  توجه است كه ي نتيجه در

هاى خدا بـراى   نعمتى از نعمت. همان درك خاص قلبى نسبت به خداى متعال است
  .دالهى خواهد ش با ذكر و ياد خدا، حيات انسان، حياتى ادراكى و. انسان عظيم است

لحظات زنـدگي    انساني كه در تمامي. ذكر خدا، معناي وسيع و مصاديق فراواني دارد
هـا اسـت و بـه ايـن      نيكـي  هـا و  ي تمام خوبي باشد؛ سرچشمه به ياد ذات خداوند مي

مراحـل    سـازد؛ خداونـد نيـز در تمـامي     وسيله، روح و جان خود را پاك و روشن مي
انساني كه پيوسته بـه يـاد   . گذارد را تنها نميها او  زندگي و در اوج مشكالت و سختي

چنان كه در زندگي روزمره نيز چنين . گيرد ش جاي ميا ست؛ حب الهي در قلبا خدا
كـم محبـت    ساعات، شخص خاصي را در خاطر داشته باشيد؛ كم  اگر در تمامي. است

انسان را ي رستگاري  از نظر قرآن كريم، ذكر خدا زمينه. شود تان حاكم مي او در قلب
باشـد كـه    خدا را بسيار ياد كنيـد،  »ون؛حفلتُ كُملَّعيراً لَثكَ وا اهللاَرُكُاذْ و«: سازد فراهم مي

  .رستگار شويد
كه در آرزوي به دست آوردن آن  ي انسان امروزي است آرامش و اطمينان، گمشده

اال «: نمايـد  گونه به بشر معرفي مي قرآن كريم راه رسيدن به آرامش را اين. باشد مي
  .گيرد ها آرام مي همانا با ياد خدا دل »وبلُقُالْ نُّئمطْتَ اهللاِ رِكْذبِ
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ياد خـدا سـالحي    .شوند ر نميهاي شيطان متأثّ آنان كه به ياد خدا هستند؛ از وسوسه
ـ الّذين اتَّ نَّا« :نمايد است كه از آنها در برابر شيطان محافظت مي ـ ا مذَوا اقُ سهـ  م  فائطَ

الشَّ نَموا فَرُكَّذَتَ انِطَيإذاهم مبهـاي   كـه گرفتـار وسوسـه     پرهيزكاران، هنگـامي  »ونرُص
در پرتـو يـاد او، راه حـق را    (افتنـد و   شيطان شوند؛ به ياد خدا، پاداش و كيفر او مـي 

  .شوند و ناگهان بينا مي) بينند مي
خوابيـده بـودم؛ هنگـامى كـه از     ) ص(شبى خدمت پيغمبر اكـرم  : گويد عباس مى ابن

عمران  ي آل ي آخر سوره خواب بيدار شدند سر به سوى آسمان بلند كردند و ده آيه
ـ تاخْ و أرضِالْ و واتاالسم قِلْإنَّ فى خَ«: را تالوت فرمودند ـ  افلَ لِاللّي ـ النَّ و ار ه… « 

ـ  و واتامالس ورنُ تنْأ دمحالْ كاللّهم لَ«: سپس عرضه داشتند ـ  و ضِرأالْ نَّ فـيهِ  نْم… 

اللّهم لك أسلَمو ت آم نْبِكو ت لَعتوكَّلْي كو ت ـ لَا يخداونـدا، سـتايش    » …نبـت  اَ ك
بـار  . باشـي  مـي آنچه در آن اسـت؛  ها، زمين و  مخصوص توست؛ تو روشنايي آسمان

كنم، و تنهـا   ل ميتنها به تو توكّ آورم، خدايا، فقط تسليم تو هستم، تنها به تو ايمان مي
: فرمـود  آمـد مـى   و هنگامى كه از خانه بيرون مى كنم به سوي تو بازگشت و انابه مي

أو بسم اهللا، توكَّلت على اهللا، اللهم انى اعوذُ بِـك ان اضـل، أو اضـل، أو ازل، أو اظلـم،     «
برم،  من هم بر خدا توكل كردم؛ بار خدايا به تو پناه مي »اظلم، أو اجهل أو يجهل على

از اين كه گمراه شوم و يا كسي را گمراه كنم، يا بلغزم، يا ظلم كنم، يا مورد ظلم واقع 
  .شوم؛ نادان شوم و يا اين كه مورد جهالت واقع شوم

براي عرفان خود و يا رفـع يـك مشـكل    ها يا منابع ديگر، به دنبال ذكر  اگر در كتاب
ذكـر بايـد بـا روحيـات     . تان نخواهـد شـد   ايد يا هستيد؛ بدانيد كه چيزي نصيب بوده

االرض يا هر عمل ديگر يك ذكر  شخص سازگار باشد؛ مثالً اگر فالن عارف براي طي
آن ذكـر  . خاص را بكار برده؛ لزوماً، اين ذكر براي شما هيچ كاري انجام نخواهـد داد 

داده و شايد آن ذكر براي ما  اص، فقط براي آن شخص خاص كار خاصي انجام ميخ
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گرفتن ذكر بايد از اهـل  . كار ديگري انجام دهد كه نه مطّلع هستيم و نه خواستار آن
در كتاب و منابع ديگر بـه دنبـال   . فن، اهل دل و اهل رستگاري باشد كه نتيجه دهد

  . ذكر نگرديد
هيچ جايي براي  ؛ها خالي نكنيم ها، ناپاكي ها، رنج ها، دشمني ينهاما تا درون خود را از ك

مان بايد جاي او را  براي حضور و دعوت خداوند در جان و درون. خداوند نخواهد بود
تا وقتي . اي كه پر از كثافت و صفات بد است؛ كجا جاي خدا را دارد سينه خالي كنيم؛

ترين سد راه ما در نيل به  ، كه مهمكه غيبت، دروغ، تهمت، قضاوت، حسادت و عجله
پـاك  . عرفان هستند؛ وجود دارند؛ هرگز خداوند دعوت ما را با ذكر نخواهد پذيرفت

هاي بسياري كه در اين  توان؛ با كمك گرفتن از كتاب كردن صفات بد از درون را مي
  .زمينه هستند آموخت بعد با ذكر كارهاي خاصي انجام داد

شان زياد است؛ اگر بـا   د كه خوردن، خنده، خواب و عصبانيتاهل دنيا كسانى هستن«
 كننـد؛  كسى بدى كنند زبان عذرخواهى ندارند؛ اگر كسى معذرت خواست، قبول نمى

حالند؛ و در هنگام معصيت شـجاع، از آرزوى دور   در وقت اطاعت از خدا، كسل و بى
آنـان   …هسـتند؛  پردازند؛ پرگـو   ي نفس نمى و اجل نزديك برخوردارند؛ به محاسبه

آموزنـد تواضـع    داراى جهل و حماقت بوده و در برابـر كسـى كـه از او دانـش مـى     
هاى  در حالى كه نزد انسان پندارند ي عقالء مى ل و از جملهكنند؛ خودشان را عاق نمى

  . هايى بيش نيستند عارف و باايمان، احمق
خواهد بود كه در لحظات اما اگر ذكر خداوند بر انسان غلبه داشته باشد؛ انسان قادر 

هاي جسم دچار اخـتالل گرديـده و ذهـن در     پراضطراب احتضار، كه عملكرد فعاليت
ارواح ناپاك اسير ماديـات  . موقعيتي آشفته قرار گرفته؛ خداوند را به ياد داشته باشد

اند؛ قادر به ياد كردن خداونـد در   ي خود را با خداوند متعال فراموش كرده كه رابطه
  .زند نيستند ات بسيار حساس كه سرنوشت ابدي انسان را رقم ميآن لحظ
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ي اعمال و افكاري اسـت؛ كـه    ي مرگ، عموماً منتج از مجموعه  افكار انسان در لحظه
در هنگام مـرگ، ذهـن بايـد بـا عشـق و عبوديـت بـر        . در طول زندگي داشته است
انسـان را از اسـارت   ذكر دائم خداوند، در هر فعـاليتي،  . خداوند متعال متمركز باشد

هـاي پـر زرق و بـرق عـالم      اگر ذهن تحت افسون جاذبـه . كند آلودگي مادي رها مي
ذهـن، در صـورت عـدم مهـار،     . گـردد  خاك واقع شود؛ روح دچار تنزّل و تباهي مي

  . ترين دشمن انسان است بزرگ
 اگر شعور و ذهن همواره متوجه خداوند متعال باشد؛ حواس نيز بـه طـور طبيعـي در   

ي قلـب از   بـه تـدريج بـا تهـذيب نفـس و تزكيـه      . گردد خدمت خداوند مشغول مي
آرامـش كامـل پـاي     ي آگاهي، شـعف روحـاني و   هاي مادي، انسان به عرصه آاليش

اي از  رسيدن به چنين مرحلـه . كند نهد؛ تمايالت حسي و نفساني در او فروكش مي مي
تر، انسان بايـد از   مراحل عالي در. آگاهي و آرامش، شرط ورود به ملكوت الهي است

. هرگونه حس مالكيت عاري شده و فارغ از ثمر و نتيجه، تنها براي خداوند عمل كند
  . ي خداوند، به طور كامل مهار نمود توان با خدمت خالصانه حواس را تنها مي

 .دهد ي خداوند ارتقاء مي عمل براي رضاي خداوند، به تدريج انسان را به عبادت عاشقانه
ي اصيل با خداوند و محور قـرار دادن او در   كسب معرفت روحاني و آگاه شدن به رابطه

هـا و   رنـج    ، انسـان را از تمـامي  )هـاي نفسـاني   به جاي محوريت خود و خواهش(زندگي 
ـ      . دهد هاي زندگي مادي رهايي مي پريشاني ي و تا زمـاني كـه انسـان جـذب لـذّات حس
  .ذهن، براي درك خود حقيقي غيرممكن استگردد؛ تمركز  ي ميهاي ماد ثروت

هاي روحي انسان و تنها عامـل سـعادت وي،    ي قدرت از نظر دين اسالم، منشاء همه
 كنـد  فرق نمـي  ؛دهد يعني اين كه انسان هر كاري كه انجام مي باشد توجه به خدا مي

ته عبادت باشد يا كار، يا ارتباط با دوستان و خـانواده، رضـايت خـدا را مـدنظر داشـ     
ي كمـاالت وي، در   ي همه چرا كه يك مسلمان، معتقد است همچنان كه ريشه. باشد

. باشـد  مي ها نيز، دوري از ياد خدا ي بدبختي ياد خدا بودن است؛ در مقابل، منشأ همه
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ي عمـل   هاي مختلفي وجود دارد تا در سايه بر اين اساس در دين اسالم دستورالعمل
اما سؤال اين جا است؛ با ايـن درجـة اهميـت    . ل نگرددها، انسان از ياد خدا غافنبه آ

كنيم؟ با نظر بر اين كـه طبـق تعليمـات     ذكر خدا، پس چرا بعضاً خدا را فراموش مي
باشـد؛ آن چيـزي كـه سـبب      تر از هر چيز به انسان، خداوند مـي  دين اسالم، نزديك

ان بـه خـود   شود با وجود نزديكي به خدا، از ذكر او غافل گرديم فقط توجـه انسـ   مي
  : گويد باشد، حافظ مي مي
 برخيز ميان از حافظ خودي حجاب خود تو  نيست حايل هيچ معشوق و عاشق ميان

از  ؛خواهـد  انساني كه خود را معيار همه چيز قرار داده و همه چيز را براي خـود مـي  
براي رهـايي از ايـن مـانع بايـد بـه      . گردد همه جا، غافل مي حضور خداي متعال در

تـا حـدي كـه     ؛درمان خودبيني بپردازيم؛ تا بتوانيم خداي خود را به ياد داشته باشيم
الهـي بـا   «: فرمايد مي) ع(زنده بودن و ماندن را به ياد او بدانيم، چنان كه امام سجاد 

ي  آيـه  -ي رعـد  سورهطبق (ي ذكر خدا،  چرا كه در سايه »شود ذكر تو قلبم زنده مي
ي عـدم   رسـد و بـر بيـنش وي افـزوده گرديـده؛ در سـايه       ميانسان به آرامش  )28
بستگي به دنيا و ماديات، دوري از انواع گناهان، مورد توجه حق باري تعالي قـرار   دل
  .در اين حالت است كه منِ وجودي خود را به طور واقعي خواهد شناخت. گيرد مي

  مدهاي اعراض از ذكر خدااپي
ار و بركات فراوانى است؛ دورى از يـاد خداونـد نيـز    منشأ آث» ذكر الهى«گونه كه  همان

. گـردد  همچنان كه ذكر خدا باعث سـعادت و تكامـل مـي   . پيامدهايى را به دنبال دارد
يابد؛ به طوري كه اگر كلّ عالم نيز برخالف  انسان به آرامش و اطمينان قلبي دست مي

تـرين   كنـد و كوچـك   م ميحقيقتي قيام كنند؛ چنين كسي، يك تنه به مبارزه با آنها اقدا
ناپـذير اسـت؛ در مقابـل،     كه شكستد داند پشتيباني دار داشت؛ چون مي ترسي نخواهد

دليل آن اين است كـه كسـي   . بار و ويرانگري به دنبال دارد غفلت از ياد خدا، آثار زيان
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كه خدا را فراموش كند؛ معلوم است كه زندگي دنيايي، وي را مشغول كرده؛ تمام غم و 
هاي زندگي دنيـايي اسـت؛ بـر ايـن      اش زندگي دنيا، كسب ثروت، شهرت و پست غصه

  .كند ا ميهاساس تمام توان خود را صرف به دست آوردن اين
اي ديگـر،   بيند كه هر چقدر ثروت داشته باشد باز در مقايسه با عده از سوي ديگر مي

ندارد و از نتيجه هميشه حسرت چيزهايي را خواهد خورد كه  ش كم است؛ درا ثروت
طرفي، هميشه در دل به خاطر احساس از دست دادن تمام مال و ثروتـي كـه بـراي    
آن، عمر خود را صرف نموده؛ پيوسته در استرس و نگراني به سر خواهد بـرد؛ يعنـي   
 از بابت آنچه دارد در بيم و نگراني و از بابت آنچه كـه نـدارد در حسـرت بـه سـر     

باشد؛ در  صل زندگي كه همان آرامش و اطمينان ميترين ا بر اين اساس، مهم ؛برد مي
  .زندگي وي، جايي ندارد

هـا را مـورد خطـاب     ، انسان)ي طه سوره(درست به همين دليل است كه خداوند در 
ا از ياد خدا، زياني جز به خودشان هكند؛ كه اعراض آن ها گوشزد مينقرار داده و به آ

بيـان   )4  ي آيـه  -ي فـتح  سـوره (در . ودشـ  نداشته مگر اين كه زندگاني در دنيا تنگ 
دارد كه براي اين كه به تنگي در زندگي، مبتال نشويد خدا را ياد كنيـد؛ چـرا كـه     مي

هاي مؤمنين نازل كرد تـا بـر مراتـب ايمـان خـود       خداوند سكينه و آرامش را بر دل
از كنـد همچنانكـه يكـي     كسي كه به هر دليلي از ذكر و ياد خدا، دوري مـي . بيفزايند

در مقابل بـا دوري از يـاد خـدا، بـه     . باشد فوايد ذكر خدا، بصيرت دل و نورانيت مي
وحـي گرديـد كـه اي    ) ع( گردد؛ چنان كه به حضـرت موسـي   قساوت قلب مبتال مي

چرا كه تنهـا بـا   » گرداند ها را سخت مي به درستي كه فراموشي ياد من، قلب«موسي 
 .، در فراموشي خدا استها مرگ دل شود و ها زنده مي ياد خدا دل

مداومت بر ذكر الهـى غـذاى روح و كليـد رسـتگارى     «: فرمايد مى) ع(حضرت على 
ي آن در پيشـرفت معنـوى    و نقـش سـازنده  » ذكر الهـى «با توجه به اهميت . »است

كنـد   مؤمنين، خداوند مؤمنان را از توجه به امورى كه انسان را از يـاد خـدا دور مـي   
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أَوالدكُم عنْ ذكْرِ اهللا ومنْ يفْعلْ  ايها الَّذينَ آمنُوا التُلْهِكُم أَموالُكُم و لَيا أَ«: دارد برحذر مى
ايد؛ اموال و اوالدتان شما را از  اى كسانى كه ايمان آورده »ذَلك فَأُولَئك هم الْخَاسرُونَ

  . كاران است و هر كس چنين كند از زيان ياد خدا بازندارند
بديهى است، توجه به مال و زندگى دنيوى در صورتى نهى شده؛ كه انسـان را از يـاد   

در صورتى  ؛خدا بازدارد و به عبارت ديگر؛ هدف انسان در زندگى توجه به آنها باشد
اي بـراى رسـيدن بـه     كه انسان مراقب نفس خويش باشد و از اينها به عنوان وسـيله 

پـس  . ذموم نيست بلكه سفارش هم شـده اسـت  سعادت ابدى استفاده كند؛ نه تنها م
اموال و اوالد تا آنجا كه از آنها در راه خدا و براى نيل به حيات طيبه كمـك گرفتـه   

ي افراطى به آنها سدى در ميان  اما اگر عالقه و مطلوب؛ شود؛ از مواهب الهى هستند
ي  در آيه. و خسرانى بزرگ شوند ترين بال محسوب مى انسان و خدا ايجاد كند؛ بزرگ

   .شريفه به همين معنا اشاره شده است
ي  است؛ به معناى زايل شدن صـورت معلـوم از صـفحه   » نسوا«مصدر فعل » نسيان«

ي خاطر نقش بسته بـود؛ ايـن معنـاى اصـلى      خاطرات، البته بعد از آن كه در صفحه
فاده است و در مطلق، روگردانى از چيزي كه قبالً مورد توجه بوده نيـز اسـت  » نسيان«

كر ذكر الهى و ترك طاعت در بنـدگى  در حقيقت فراموشى خداوند، ترك شُ. شود مى
شود كه انسـان در   زيرا از يك سو فراموشى پروردگار سبب مى ؛را نيز به همراه دارد

. و هدف آفرينش خود را به فراموشى بسـپارد  لذّات مادى و شهوات حيوانى فرو رود
  . رداى قيامت غافل بماندي الزم براى ف در نتيجه از ذخيره

از سوى ديگر فراموشى خدا، همراه با فراموش كردن صفات پـاك او اسـت؛ كـه هسـتى     
ست؛ و هر چه غير او است وابسته و نيازمند بـه  ا انتهاى او پايان و غناى بى مطلق، علم بى

نياز  شود كه انسان خود را مستقل و غنى و بى باشد؛ همين امر سبب مى ش مىا ذات پاك
شمرد و بر نفس خود اعتماد كند؛ با اين كه بايد به پروردگار اعتماد نموده و از او ترسان ب
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، به ايـن   اينها همه عامل اصلى فسق و فجور، بلكه اين خود فراموشى. و به او اميدوار باشد
  »اولئك هم الفاسقون«گويد  لذا مى .مصداق و خروج از طاعت خدا است

»التَكُونُوا كَالَّذ ومهأَنْفُس ماهوا اهللا فَأَنْسمانند كسـانى كـه خـدا را فرامـوش      »…ينَ نَس
  .كردند نباشيد كه خدا نيز آنان را به خودفراموشى دچار ساخت
شويد كه نام آن منافق  متأسفانه وقتي از ياد خدا غافل شديد؛ دچار بيماري سختي مي

يماري آنان را بيفزايد و بـراي  هاي منافقان، بيماري است؛ پس خداوند ب در دل .است
  )12ي  آيه -ي احزاب سوره( .گويند آنان عذابي دردناك است؛ به سزاي آن كه دروغ مي

ا وعـدنَا اهللاُ  « مـ رَضي قُلُوبِهِم مينَ فالَّذ قُونَ ونَافقُولُ الْمإِذْ ي ـ   و و  »ا غُـرُورا و رسـولُه إِلّ
خـدا و  : گفتنـد  شـان بيمـارى اسـت مـى     هـاي  در دلهنگامى كه منافقان و كسانى كه 

  )12ي  آيه -ي احزاب سوره(. اى ندادند اش جز فريب به ما وعده فرستاده

هِم ثُـم  لَّئن لَّم ينتَه الْمنَافقُونَ و الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض و الْمرْجِفُونَ في الْمدينَةِ لَنُغْرِينَّك بِ«
اوِرجا إِلّال ييهف يالونَكشان مرضى هسـت و   هاي اگر منافقان و كسانى كه در دل »ا قَل
كنـيم   باز نايستند؛ تو را سخت بر آنان مسلّط مى]  از كارشان[افكنان در مدينه،  شايعه
  )60ي  آيه -ي احزاب سوره( .اندك در همسايگى تو نپايند]  مدتى[تا جز 

ه كساني اطالق شده كه در بدو ظهـور اسـالم، در   ب» منافق«ي  در ادبيات قرآن، واژه
نمودنـد؛   گيري از منافع اسالم، به ظاهر ابراز اسالم مـي  بهره دل كافر بودند؛ اما براي

نفاق . قرآن ايشان را سخت نكوهش كرده. ايستادند همراه با مؤمنان در صف نماز مي
 .گيرد شمه ميو دورويي درد بزرگي است كه از كمبود شخصيت و ضعف اراده، سرچ

افرادي كه سعي دارند؛ خود را غير از آنچه هستند؛ نشان دهند؛ زبان و دل، ظـاهر و  
باطن و گفتار و كردارشان از هم جدا است؛ مردم نـاتواني هسـتند كـه نـه شـجاعت      

  .اظهار شخصيت واقعي خود را دارند و نه اراده و تصميم الزم براي اصالح خود
يكـي از آن   ؛دهـد  اش دو راه قرار مي ت كه براي النهمنافق همانند موش صحرايي اس

هرگـاه  . دارد كند و ديگري را بسته نگه مـي  مي وآمد گذارد و از آن رفت دو را باز مي
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نـام سـوراخ مخفـي مـوش      ؛گريزد احساس خطر كند؛ سر راه بسته را باز كرده و مي
فـاق داراي معنـاي   ن. نيز از همين واژه گرفته شـده » منافق«ي  است كه كلمه »نافقاء«

در . از نفـاق دارد    اي است؛ هر كس كه زبان و عملش هماهنگ نباشد؛ سهمي گسترده
هاي  اگر به امانت خيانت كرديم؛ در گفتار دروغ گفتيم و به وعده«: خوانيم حديث مي

  ».خود عمل نكرديم؛ منافق هستيم؛ گرچه اهل نماز و روزه باشيم
كـه در ظـاهر خـود را     ست؛ منافقان افرادي هستندتظاهر و رياكاري نيز نوعي نفاق ا

وآمد و  رياكار، رفت دهند؛ ولي در باطن ايمان ندارند؛ با افراد  مؤمن و مصلح نشان مي
شان با كراهت است؛ نسبت به همه عيـب   كنند؛ نمازشان با كسالت و انفاق خلوت مي

شان كاميابي و مالك  همند به دوستي با نادانان؛ مالك عالق ساز و عالقه جويند؛ شايعه
شان محروميت است؛ نسبت به پيشرفت همه نگران، ولي نسبت به مشـكالتي   غضب

  ».هستند آيد شاد كه براي مردم پيش مي
 و ابوشاكر ديصانى آمده است؛ ) ع(ي امام صادق  در مناظره

پذيريم كه با چشمان خود ببينيم؛ يـا   دانيد كه ما فقط چيزى را مى مى: ابـوشاكر گفت
مان لمس كنيم؛ يا با بينى خود ببـوئيم؛ يـا بـا     هاي يا با دست مان بشنويم هاي با گوش
مان تصور روشنى از آن داشته باشيم؛ يا از طريق نقل  هاي مان بچشيم؛ يا در دل دهان

گانـه را ذكـر    حواس پنج«: حضرت فرمود. هاى مسلّم و يقينى به دست آيد و گزارش
بخشند؛ هـم   هيچ سودى نمى) كه همان شناخت باشد(كردى اين حواس بدون راهنما 

  .»توان پيمود چنان كه تاريكى را بدون چراغِ روشن نمى
ها گـاه بـه صـاحب خـود      تفكر مانند ديدن با چشم نيست؛ زيرا چشم»): ع(امام على 
 . »كند گويند؛ اما شناخت به كسى كه از آن راهنمايى خواهد خيانت نمى دروغ مى

گـويى،   چون تو ندانسته سخن مى«: مناظره با طبيب هندى فرمود در) ع(امام صادق 
 :گـويم  من به تو مى» شوند ي حواس درك نمى كنى كه اشياء جز به وسيله و خيال مى

و آنهـا را  . برنـد  بــه اشـيا پـى نمـى    ) عقـل و روح (كه حواس جـز از طريـق قلـب    «
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شناسـاند؛   آن مـى  و اشياء را به شناسند؛ اين قلب است كه راهنماى حواس است نمى
 .»شناسد ي حواس نمى ها را جز به وسيلهنكنى قلب، آ همان اشيايى كه تو ادعا مى

گيريش  رسد تا اندازه ها به او نمى وهم«: فرمايد در بـاب يگانگى خدا مى) ع(امام على 
بين او را در وهم نتوانند آورد؛ تا در نتيجه تصورش كنند و  هاى باريك كنند و انديشه

آيد، تـا در نتيجـه او را    س به او نرسند؛ تا در نتيجه حسش كنند و به دست نمىحوا
 .»لمس كنند

 حضور خداوند

 كميت و كيفيت: ي وجودي انسان از دو بخش تشكيل شده است سكه

: به عنـوان مثـال  . جدا نيستيم؛ حتي براي يك لحظه» كميت و كيفيت«ما هرگز از 
يك بخش از كار اين فـرد داراي بعـد   . رود مي يك كارمند هر روز به سر كار خود

»اين فرد چند ساعت در سر كار مشغول فعاليت است؟ چه وظـايف  : است» تكمي
كند؟ و ساير مـوارد   هايي را برعهده دارد؟ چه ميزان حقوق دريافت مي و مسئوليت

 . . .  كميتي

ر محل كار حاضـر  كار چگونه است؟ اين فرد با چه ذوقي د» كيفيت«اما از بعد ديگر 
كند؟ و در يك كـالم، كيفيـت حضـور     شده است؟ با چه عشقي شروع به فعاليت مي

  اين فرد در آن محيط چگونه است؟
كنـيم؟   آفرين هستي را احسـاس مـي   اح نقشحال بيانديشيم كه ما با چه كيفيتي، طرّ

آيـا   )16ي  آيـه  -ي ق سـوره (» .ترم من از رگ گردن به شما نزديك«: فرمايد خداوند مي
او » يـاد «گـوييم تنهـا    كنيم؟ يا ايـن كـه مـي    اين نزديكي و حس حضور را تجربه مي

تـر   كنيم؟ آيا شايسـته  مي» يادش«پنداريم و تنها  كند؟ خداوند را غائب مي كفايت مي
 حركت كنيم و با تمام وجود احساسش كنيم؟» ياد«نيست كه باالتر از 
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 نديدنـد  هـيچ  خـدا  غيـر  جا همه يعني  دريدنــد پنــدار ي پــرده خــدا مــردان
 كجاسـت  اغيار شد يار از پر آفاق همه  كجاسـت  يـار  آن كه فرياد و ناله كي به تا

اما چگونه حس حضور داشته باشيم؟ آيا به هر كـس كـه از گـذري در حـال عبـور      
را داشته بـاش؟ آيـا هـر طريقـي را طريقتـي      » حس حضور«گويند بيا، اين  است؛ مي

نيست؟ بـدون شـك بـراي بـه دسـت آوردن چنـين         راهي را رسمينيست؟ آيا هر 
  .بايست متصل بود كيفيتي، مي

  حضور يعني چه؟
، ارتباط او با جهان  هاي قابل بحث در ارتباط با وجود آدمي به نظر بنده يكي از پديده

انسان همانند يك جسم راديواكتيو اسـت كـه دائمـاً انـواري از آن      بدن.  خارج است
» وصـل «توانـد بـا    و انسان مـي  هستند» انرژي«جهان و مخلوقات آن .  دشو ساطع مي

بـراي ايـن   . ي اين انرژي، آن را در مسير اهداف خود به كار گيرد شدن به سرچشمه
تـرين سـطح    كار كافي است كه امواج مغزي خود را در سطح امواج آلفا كه مناسـب 

و انتظـار  » بـاور « و »خواست«و  ذهني براي كاناليزه كردن اين انرژي است؛ قرار دهد
ها در ارتباطـات خـود    متأسفانه بسياري از ما انسان. ق آرزوهايش را داشته باشدتحقّ

و به همين جهت است كه بارهـا و بارهـا    با خالق و محيط اطراف حضور قلب نداريم
شـويم؛ ولـي    هاي پرانرژي وارد مـي  ؛ در مكان دهيم اي را كامل انجام مي اعمال مراقبه

ت و امكان حضور قلـب  اهمي. بينيم نواز آن را در خود نمي از آثار معنوي و روح اثري
نيست؛ به همين دليل است كـه   ها  و لزوم تحصيل آن، تنها در انجام عبادات و ارتباط

  . كنيم هرگز پيشرفتي در روند ارتباط پيدا نمي
ب آن، كنيم؛ تحصيل حضور قلب از امـور محـال اسـت و بـراي كسـ      ر ميگاهي تصو
چـه بسـا ايـن    . كنـيم  شويم و به يك عبادت صوري و ظـاهري اكتفـاء مـي    نااميد مي

اي  ماند كه كسي قصيده گيرد؛ مثل اين مي نااميدي، از فريب دادن خودمان نشأت مي
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فهمد بدهد؛ و بگويـد   را به طفلي كه معاني آن را نمي  در مدح ديگري بگويد و نوشته
بخواني و به طفل بفهماند كه اين قصيده در مدح تو بايد آن را در محضر آن شخص 

داند ثناي آن شخص را  خواند و او اجماالً مي آن طفل قصيده را مي.  اين شخص است
  . داند كند؛ اگر چه كيفيت آن را نمي مي

هر سالكي خوب است اين را بداند، در عبادت يا مراقبه نشستن كافي نيست؛ نشستن 
ر، همراه باشد؛ ما بايد هميشه حاضر باشـيم و حضـور را   يا همان حضو» بودن«بايد با 

گاه مراقبـه   آن. يماراده را كامل كن ،بايست در حالت مناجات و مراقبه درك كنيم، مي
آزارد؛  را مـي    ترديد، ذهـن در غيبـت مراقبـه، آدمـي     بي. را خواهد زد مان درب خانه

است كه   كه تاريكي نامي طور همان. آيد كه مراقبه غايب است ذهن، زماني بوجود مي
وقتـي  . بنـدد  رسد؛ تاريكي رخـت مـي   وقتي روشنايي از راه مي. دهند نور مي  به غيبت

مراقبه مستلزم به كار گرفتن ذهن نيست؛ . بندد رسد؛ ذهن رخت مي مراقبه از راه مي
كوشـش از جانـب شـما     چون خواب بي مستلزم سعي و كوشش نيز نيست، مراقبه هم

توانيد سـعي   توانيد سعي كنيد كه بخوابيد و نمي شما نمي. آيد رود مياست و بر شما ف
  .شود برعكس، هر تالشي مانع آمدن نرم و خاموش آن مي. كنيد كه مراقبه كنيد

عمل همواره پرخاشگر است؛ مراقبه . عمل و پرخاش در مراقبه محلي از اعراب ندارد
 گفتنـى اسـت،  . عـل اسـت  اسـت؛ مراقبـه منف    پذيرش منفعالنه است؛ ذهن تهـاجمي 

بريم؛ مفاهيمى است كه در رابطه با  مان با خداوند به كار مى مفاهيمى كه ما در ارتباط
هايش را حـذف   ضعف فقط ما آنها را به نوعى تجريد و نقطه. كنيم ها مطرح مي انسان
ها چيزهايى را بـراى خـود كمـال     در واقع ما انسان. دهيم كنيم و به خدا نسبت مى مى
نتيجه اين مفهوم را بـراى خـدا    در .آنها را نداشته باشيم؛ نقص است نيم كه اگردا مى

دهـيم؛ اول   يعنى وقتى رحمـت و غضـب را بـه خـدا نسـبت مـى      . بريم نيز به كار مى
كنـيم و بعـد آن را بـه خداونـد      ر مىهاى ديگر تصو اى را بين خودمان با انسان رابطه

  .دهيم نسبت مى
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ل داشت؛ خود را جمع كنيد؛ با تمام وجود در ساحت مراقبـه  براي مراقبه بايد حضور د
ترين نكته ايـن اسـت    اما مهم. هاي متفاوتي وجود دارد براي حضور دل راه. حاضر شويد

گـي و جمـع كـردن و داشـتن      هاي نفس كه همواره ما را به روزمره كه در برابر كشش
س بگيـريم؛ رهـايش كنـيم و    كنيم؛ از گذشته در خواند؛ مقاومتي منفي در خود ايجاد  مي

. استرسي را كه در آينده ريشه دارد؛ از ذهن دور كرده و در زمان حـال زنـدگي كنـيم   
ي زمـين غلبـه    خواهند به فضا بروند؛ با نيـروي فشـار سـفينه بـر جاذبـه      كساني كه مي

در مراقبـه  . ها غلبـه كـرد   گي هاي روزمره روند بايد با تمركز بر جاذبه كنند و باال مي مي
  .شود خود از مراقبه شروع مي» من«ولي . شود شخص شروع مي» من«مه چيز از ه

اگـر آنچـه   . پرتي چيزي نيست جز تمايل ذاتي ذهـن بـه درگيـري و فعاليـت     حواس
در . رويد خوانيد در شما درگيري ذهني ايجاد كند؛ شما مشتاق و متمركز پيش مي مي

تان در جايي ديگـر مشـغول    نكند و ذه تان خطوط را دنبال مي غير اين صورت چشم
نگـاهي بـه آينـده در زمـان حـال، تكامـل        ي خود بياموزيم و با نـيم  از گذشته. است

و شناختي زيبا به زندگي پيـدا كنـيم؛ آن را در اختيـار     شخصيت خود را بارور سازيم
  . ي خود قرار دهيم نوعان و خانواده  هم

و بـه يـك    ي خـود را سـازمان داده   پراكندهدر تمرينات مديتيشين يا مراقبه شما افكار 
ي اول يـك تـالش    رسيد؛ بنابراين شما با تمركز حـواس در وهلـه   نوع تمركز خاص مي

 هـر چـه بيشـتر   . رسيد ذهني براي انسجام بخشيدن به فكر و جمع و جور كردن آن مي
اي،  شايد در يك تمرين پـنج دقيقـه  . يابد به اين تالش ادامه دهيد؛ تمركز شما بهبود مي

خسته نشويد و فكر خود را به هر سو رها نكنيد ؛ ها يا صدها بار فكرتان منحرف شود ده
تصـاوير،  . به محض اين كه از مسير قبلي منحرف شـديد؛ بـه وضـع اصـلي بازگرديـد     

تا تصويري نباشـد،  . سازند هاي فكري ما هستند يعني هميشه تصاوير، افكار ما را مي پايه
  . گيرد ير ايجاد شد تفكر صورت ميو هر وقت تصو فكري نيست

تواند  شخص مي. است» هاي عميق فكر دستيابي به اليه«مراقبه و مديتيشن تكنيكي براي 
نـاميم؛   آنچـه كـه مـا آن را فكـر مـي     . با اين تمرين، به منشاء ايجاد فكر دست پيدا كند
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تا بـه سـطح   اي است كه به سطح مغز آمده يعني از منشاء خود به مرور باال آمده  انرژي
  .كنند توليد و ايجاد فكر را غالباً به سطح و عمق دريا تشبيه مي. مغز رسيده است

شـود؛   طور كه يك حباب ابتدا در عمق دريا به صورت بسيار كوچك ايجاد مـي  همان
شود تا بـه سـطح آب    تر مي زمان با باال آمدن، بزرگ و بزرگ آيد و هم كم باال مي كم
واقعيت اين اسـت كـه شـما بـه طـور      . كند وندي را طي ميرسد؛ فكر نيز چنين ر مي

آنهـا   توانيد اين افكار مزاحم را از ذهن خود خارج كنيد و از شّر ارادي و آگاهانه نمي
سازي ذهن خود را از راهـي غيرمسـتقيم    توانيد آزادسازي و آرام اما مي. راحت شويد
به ياد داشـته  . كنند پيدا مي گيرد؛ افكار حالت انجماد وقتي ذهن آرام مي. انجام دهيد

هاي آرام كـردن ذهـن و    يكي از راه. كنند باشيد افكار در يك ذهن آشفته زندگي مي
كنـد و   در اين حالت انرژي شما به درون حركت مي. ها است افكار، آرام كردن چشم

  . شود اين امر به رخوتي دلپذير منجر مي. ايستند افكار مي
  :شود تقسيم مي هوشياري انسان به چهار درجه

شـما  . همان است كه در هنگام راه رفتن و كار كـردن روزانـه داريـم    ،ي اول درجه
اغلـب كـار   . شويد و در عين حال قـدري هـم بيـدار هسـتيد     مشغول كار كردن مي

شـود؛ بسـياري از كارهـاي خـود را كـامالً       بيدار انجـام مـي   ها، در حالتي نيمه كردن
  .دهيد اتوماتيك انجام مي

در اين هنگام شما ظـاهراً خـواب هسـتيد؛ ولـي در     . رؤيا ديدن است ،دوم ي درجه
ي ذهن، رؤياها در حال گذر هستند و ذهن در يك ترافيك شلوغ بـه دام   زمينه پس

  . افتاده است
در اينجا رويا ديدن متوقف شـده و شـخص بـه    . خواب واقعي است ،ي سوم درجه

  . طور عميقي در خواب است
با اين تفاوت كه شخص در عـين   ؛اين درجه قدري شبيه خواب است چهارم، ي درجه

اي  اين همان درجـه . اين درجه با سكوتي عميق همراه است. خواب بودن؛ هوشيار است
  .هوشياري توأم با سكوت. ي ورود به سامادي يا اشراق است است كه آستانه
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بـه   نسان با تفكرا. است   تعالي آدمي هاي خدا، سبب رشد و تفكر در عظمت آفرينش
،  رو است كه مراقبـه  از اين. گشايد ها مينآ چشم دل بر شود؛ و ل ميئدريافت حقايق نا

سبب قوانديشـد و بـه    يك سالك به خـوبي مـي  . است   ت انديشه در آدميت و صح
كند؛ تا به يـاد خـدا    ر نگاه مينگرد با تدب او به هر چيز كه مي. دارد درستي قدم برمي

  .تر شود و نزديكافتد و به ا

  هوشياري

پـس مراقـب افكـار خـود      ؛كند گونه است كه فكر مي كس همان هر :گفت بزرگي مي
روز بـا   پس بايد هر ؛حال كار كردن است چون ساعتي پيوسته در لذا ذهن هم !باشيد
شما هـر   دقت داشته باشيد كه در ذهن و ضمير. هاي خوب آن را كوك كنيد انديشه

وجـود فـرد ايجـاد     حالتي كـه در  آرزو، هوس و احساس و يا هرميل،  حس، خواسته،
چه باور كنيـد يـا نكنيـد    . گردد ثبت مي» فكر«شود، فوراً در ذهن به صورت يك  مي

رسـند؛   گيرند و براي ما به عينيت مـي  وقايع مختلف، زماني رنگ حقيقت به خود مي
تـان   يد آن مطلب بـراي ا كه به چيزي فكر نكرده تا زماني. كه در مورد آنها فكر كنيد

هر چقدر . كند تان مظهر خارجي پيدا مي اما به محض انديشيدن براي ؛ملموس نيست
 به همان ميزان خودتان را اذيـت  ؛دهنده متمركز كنيد ذهن خود را بر روي افكار آزار

اول نوعي حس ناخوشـايند را بـراي مـا بوجـود      ي اين قبيل فكرها در وهله. ايد كرده
تمام مظاهر زندگي فرد نمود  ه دنبال آن ناخوشايندي و عدم رضايت درآورند و ب مي

ــا » همزادپنــداري«يــك چنــين الحــاق و پيونــدي تحــت عنــوان  . كنــد پيــدا مــي ي
  .شود شناخته مي» همانندسازي«
 ي ريشـه . كنـد  ر ميها همزاد تصو ها و سختي اين شرايط شخص خودش را با بدي در

بـا افكـار    »همزادپنــداري «اش را با همـين   زندگيهاي موجود در  تمام دردها و رنج
هـا   براي بنده هميشه اين سؤال مطرح بوده است كـه چـرا مـا آدم   . زند منفي رقم مي
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بـا قـرار    كنـيم و  خاص انتخـاب مـي   كه داريم محلي مطمئن و براي هر چيز باارزشي
امـا   …لنيم؛ مثل مغازه، دفتر، كارخانه، منزك  را حفظ مي ي محكم آنيجا دادنش در

دهيم هر كسي وارد ضـمير ذهنـي    گذاريم و اجازه مي براي مغز خود درب محكم نمي
بسيار سخت  ديگر ؛كنيد دانيد وقتي فكري را وارد مغز و ذهن خود مي آيا مي. ما شود

واقعيـت ايـن اسـت كـه چـه      . و ذهن خودتان بيـرون كنيـد   را از ضمير است تا آن
ز شـما اطالعـاتي را از محـيط اطـراف خـود      بخواهيد و چه نخواهيد در طول روز مغ

افتد ايـن   اين حالت اتفاقي كه مي در ؛نمايد سپس آنها را پردازش مي دريافت كرده و
ي كـه شـما بـه    يهـا  شود از داده است كه فضاي دروني ذهن شما تا حد زيادي پر مي

احساسات شـما  در نهايت، اين افكار خواسته يا ناخواسته نيازها و . ايد مغزتان فرستاده
  .دهد ثير خود قرار ميأرا تحت ت

 خـويش  خون هم شان باده نخورده انگوري خون  خويش بيرون از نيست شاهد و شمع را عارفان
 خويش مجنون دم به دم و خويش ليلي عارفان  شـدند  ليلـي  مجنون جهان اندر كسي هر

 :زنم براي روشن شدن بهتر اين موضوع دو مثال مي

گـاهي  . كنيـد  شود، فوراً عطسه مي بگيريد وقتي گرد و غبار وارد بيني شما ميدر نظر 
تمـام اعصـاب و   . اوقات عطسه كردن شـما بـا صـداي بلنـد و خيلـي شـديد اسـت       

سـئوال  . كننـد  هاي بدن شما در اين عمل مشاركت داشته و به شما كمك مي مكانيزم
راندن گرد و غبار نيـاز داريـم؟    اين است كه آيا واقعاً به تمام اين نيروها براي بيرون

در واقـع   دهـد،  بله، بدن شما اين گونه واكنش نشـان مـي  . مطمئناً جواب مثبت است
كه بـدن مـا     هنگامي. هاي غيرارادي بدن و معموالً بسيار شديد هستند ها واكنش اين

دهـد   خارجي وارد آن شده است، به شدت واكنش نشان مي  احساس كند كه جسمي
  .تر خارج سازد ر چه سريعتا آن را ه

آيا بدن ما چند روز فكـر و  . ايم فرض كنيد كه غذاي فاسدي خورده: مثال دوم اينكه
بلكـه درسـت   . كند كه آيا بايد آن سم را بيرون بريزد يا نه؟ البته كه نـه  بررسي مي
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اسـهال و  . دهـد  برعكس، بالفاصله با تمام نيرويي كه در اختيار دارد واكنش نشان مي
كارهـا در بـدن بـه منظـور      و ايـن سـاز  . ها هستند هايي از اين واكنش اغ نمونهاستفر
هـا از   اند و به همين دليل، مناسب بودن يا نبودن اين واكنش بقاء شكل گرفته ي ادامه
از نظر اجتماعي، اين رفتـار شـما در   . آيد شما رفتار زشت و نادرست به نظر نمي نظر

دهد و به خـوش آمـدن يـا بـد      واكنش نشان ميبدن بالفاصله . شود نظر گرفته نمي
در اين مواقـع، حفـظ سـالمت     ؛كند هي نميآمدن ديگران و ساير آداب اجتماعي توج

  .تر است بدن از همه چيز مهم
گرديم و وضـعيت مشـابهي را بـراي آن در نظـر     مان باز ذهن ي يد به مسألهيحال بيا
كـه    كه مواد فاسد و سـمومي  ب كنيدممكن است از شنيدن اين واقعيت تعج. بگيريم

معمـوالً سـاز و كـار خودكـاري بـراي      . ماند ها در آنجا مي شود سال وارد ذهن ما مي
مـواد  . هايي كه در دو مثال باال گفته شد وجـود نـدارد   پاكسازي ذهن، همانند واكنش

مانـد و بـه صـورت     فاسد و مسموم، به شكل افكار نـامطلوب، در اعمـاق ذهـن مـي    
دليلش اين است كه اگر ذهن ما حس كنـد  . دهد ون خود را نشان مياختالالت گوناگ
ها را نگيرد و آ ها از نظر اجتماعي نامناسب است، جلوي اين كار را مينبيرون ريختن آ

مـا  ) ناخودآگـاه (نقدر قوي باشد كه وارد ناهشيار آاگر اين بازدارندگي . نشاند فرو مي
   .نامند مي» سركوب«شناسان آن را  شود، روان

آنهـا غالبـاً   . ماننـد  افكار بازداشته شده و سركوب شده براي هميشه در ذهن ما نمـي 
هايي از مالحظات اجتماعي كـه در ذهـن مـا     كنند كه خارج شوند اما با اليه سعي مي

كنند و در اثر اين فعل و انفعاالت، تنش و اضطراب به سراغ  شكل گرفته برخورد مي
توانـد خـود را بـه شـكل      كـار سـركوب شـده مـي    بروز مجدد اين اف. آيد شخص مي

  .اختالالت ديگري نيز نشان دهد
مان  غلط در ضمير و ذهن كه فكري نادرست و  همانطوري كه در باال گفته شد؛ هنگامي

پس چـرا   .سخت و دشوار خواهد بود سازي و بيرون كردن آن بسيار شود، پاك وارد مي
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گـاهي امكـان دارد   . تـان شـود   ي وارد ذهـن فكر يا افكار دهيد هر شما به خود اجازه مي
هاي منفي انسان منجر به فعال شدن افكار ناكارآمدشـان شـود و بـه دنبـال آن      ويژگي

آگاه بودن به تاثير افكار منفي و ناكارآمد . هاي منفي نيز ظاهر شوند احساسات و هيجان
  .ددر ارتقاء سطح معنوي شما دار و فعال كردن افكار مثبت نقش بسيار مهمي

قـوي شـوند تـا بتواننـد؛ وقتـي افكـار منفـي بـه          ها بايد از نظر ذهني، آن قدر انسان
بـراي تسـلط بـه    . كند آن افكار را به جهت مناسب تغييـر دهنـد   شان خطور مي ذهن

ندارد افكارتان را كنترل   لزومي ؛افكار ناهنجار، الزم است بر افكار خودتان چيره شويد
 ي گرفتـار تر سفانه به بالي بزرگأمت رتان داشته باشيد،اگر سعي در كنترل افكا. كنيد
شما از اين به بعد بـا كنتـرل    زيرا مغز. خودتان است »ريكنترل رفتا«آن  شويد و مي

  . كند و اين خود يك نوع بيماري خطرناك است فكري را جذب مي» وسواس« افكار
را بـه حـال خـود    آنهـا  . اگر افكار منفي به سراغ شما آمد، مقاومت به خـرج ندهيـد  

تـان را   حـواس  ؛دهيـد  ، افكارتان را تغيير »قدرت اراده«بگذاريد و سپس با استفاده از 
نگراني در مورد افكار منفي يـا سـعي در   . متمركز كنيد» قدرداني و شكرگزاري«روي 

اگـر در برابـر افكـار    . كند كنترل كردن آنها، مقدار بيشتري از آنها را نصيب شما مي
شوند و اگر به آنهـا لبخنـد بزنيـد و آنهـا را نـاچيز       آنها كم مي ؛نكنيدمنفي مقاومت 
  .شوند ناپديد مي بشماريد، كامالً

. جو شـويد  بين و حق حق. پرستي را از خود دور كنيد بين بود، خرافه و خرافه بايد واقع
ميـان  . اي نااميـد نشـويد   همه چيز را به خداي خود بسپاريد، تـالش كنيـد و لحظـه   

دانستن دشـوار نيسـت امـا دريافـت     . زيادي است  ي دريافت كردن فاصله دانستن و
لذا بهتر است درك صحيح از واقعيت و حقيقت داشته باشـيد تـا   . كردن دشوار است

ايـن  . زيرا اختالف فراواني است بـين حقيقـت و واقعيـت   . افكار شما به انحراف نرود
  .ها واقعيت و حقيقت را يكي بدانند اشتباه است كه آدم

كـه   زمـاني . است ؛مدابوده و به معناي حادثه و پيش» و ق ع « ي ؛ از ريشه»واقعيت«
 ي زاويـه   كدام با توجـه بـه   هر ؛كنند چند نفر از جهات مختلف به يك صحنه نگاه مي
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بـه نحـوي خـاص     هاي ذهنـي كـه دارنـد،    زمينه ديد، موقعيت خود، طرز فكر و پيش
نظر بنده، با واقعيت همان تجربه از نظر شما  زواقعيت يك تجربه ا! بينند مي صحنه را

چـرا كـه هـر    . ها كامالً طبيعي است اين تفاوت! و يا هر شخص ديگري متفاوت است
يك از ما با توجه به خصوصيات شخصي و تجارب خودمـان از كـودكي تـا بـه ايـن      

حتـي   اهميت است و ما بي نظر و برخي موارد از كنيم لحظه، به نكاتي خاص توجه مي
هـاي ذهنـي    يك از ما، با توجه به فيلتر توان گفت، چيزي كه هر مي. بينيم آنها را نمي
هـاي   نظرها و بعضاً درگيري دليل بسياري از اختالف !واقعيت است ؛بينيم خودمان مي

 ي ها در ديدن واقعيت است كه بايد بياموزيم، هر كسـي از زاويـه   ما نيز همين تفاوت
  !ماً متفاوت استكند كه مسلّ را گزارش مينظر خودش صحنه  ديد و نقطه

و آنچـه بايسـته و واجـب اسـت از آن      به معناي اصل و منتهاي هر چيز ؛»حقيقت«اما 
حقيقت، اصل و ريشه است و چيزي است كه حقيقتاً اتفاق افتـاده  . باشد حمايت شود مي

رسـيدن از  به نظر شـما راه   !خواهيم به آن برسيم ما مي ي همه و مطمئناً صحيح است و
خـواهيم از واقعيـت    مي بينيم به حقيقتي كه وجود داشته چيست؟ اگر واقعيتي كه ما مي
بايسـتي   ؛بينيم به حقيقت برسـيم  خاص و با فيلترهاي شخصي مي ي شخصي كه با زاويه

كروي« شراف كامل وا «درجه داشته باشيم يا بايد خودمان آن قـدر   360شراف يعني ا
دور   كـه كمـي  (سويه، باشيم  همه همه جانبه و ه اين نوع نگريستن،آگاه باشيم كه قادر ب

  .كمك بگيريم ديد ناظرين ديگر توانيم از يا اينكه مي و) از دسترس است
باشد و تالش انسـان بـراي    گرچه ساختار مغز بسيار پيچيده و در عين حال مبهم مي

توان بـه ايـن بـاور زيبـا      اما مي ؛رو شده فهم طرز كار آن تاكنون با موانع بزرگي روبه
تر كه همان ديـدگاه   رسيد كه اگر ما بتوانيم اين ساختار را از ديدگاهي كامل و حقيقي

تـر خـواهيم توانسـت بـه عظمـت بيكـران ايـن         الهي است بنگريم به مراتب راحـت 
  . شاهكاري كه مالك آن هستيم پي ببريم

م و بين مغز و قلـب خـود   لقب قلب بدهي ،شود كه ما به مغز ر مياين امر زماني ميس
تفكيك مشخصي قائل نشويم؛ يعني احساسات و عواطف را به قلب و تفكر و تحليل را 
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بلكه يقين بدانيم ساختار جسماني قلب انسان همـان سيسـتم و   ! به مغز نسبت ندهيم
گـاه انسـان    باشد كه سجده مي نواحي عالي مغز و به خصوص نواحي جلوي پيشاني آن

  !نشيند ي ميحضور الهي و يا نداي وجدان در آن جايگاه به تجلّ آيد و به حساب مي
گـردد و سـمت و    اين قلب و دنياي بيكران درون انسان است كه يا جايگاه خـدا مـي  

گيـرد و   نگـري را در پـيش مـي    اقيت، افتخارآفريني و مثبـت سوي كمال، بالندگي، خلّ
نفـس و   ي واهـاي فريبنـده  يابد و يا اين كـه جايگـاه ه   وسعتي فراتر از كل كائنات مي
شود و به سمت گمراهي و  ب و بيمارگونه ميهاي مخرّ ظواهر دنيا و شيطان و اندوخته
پس هر كـس را خـدا   . گردد نگري و جهنم رهسپار مي بيماري، غم و اضطراب و منفي

بخواهد هدايت كند قلبش را به نور خداوند روشن و منشرح گردانـد و هـر كـس را    
  . را از پذيرفتن ايمان تنگ و سخت گرداند دلش نمايدبخواهد گمراه 

ز به قدرت قلب و انديشه بوده و گوش بـه نـداي درون و وجـدان    كه ما مجه هنگامي
مسير تعالي و كمال و افتخار را انتخاب كرده و ) يقين(پاك خود بسپاريم به طور حتم 

ذهنـي   و اشتن ضـمير براي د. در آن گام خواهيم نهاد تا هر ناممكني را ممكن سازيم
بايست سعي كنيم سه عامل را در خود به خوبي بشناسيم و با آگاهي كامـل   پاك، مي

تـرين   مهـم . سالمت بدن، سالمت ذهن، سالمت احساسات: نگذاريم آنها آلوده شوند
اين سه مرحله ما بايد  در. اصل در سير و سلوك معنوي مشاهده كردن درست است

  .خود توجه كنيم» حساسات بدن، ذهن و ا« با آگاهي به
كنـد،   روز خود را سه بخش مي انسان باايمان، شبانه« :فرمودند) ع(امير المؤمنين علي 

پردازد، در بخشي به امور معيشتي همـت   عبادت خدا مي در بخشي به امور معنوي و
 .»آورد گمارد و در بخشي هم به استراحت و بازگشت قواي جسماني خود روي مي مي

  )390حكمت  -غهالبال نهج(
 ي اي خاص است در سطح كل بـا دو جنبـه   آن مجموعه ي هر پديده جهان مشهود و

ظـاهري   ي ، به طوري كـه جنبـه   )پوسته ـ محتوا (،  )ظاهر ـ باطن (،  )خلق ـ امر (حائل 
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بـاطن   ي گردد و جنبـه  اكمال متقابل مي ي سنخ و در رابطه ، هم شامل اجزايي متناسب
آئين فطـرت كـه    پديده با پيروي از شود و آن مي ات و تدبيرحي مربوط به پيوستگي،

ـ    به اين ترتيب تمامي. است اساس آن استوار وجودش بر ي شالوده خـوبي  ه قـوانين ب
كائنات در حركت به سوي اهللا كه كمال مطلق اسـت    اجرا و بنا به امر خداوند تمامي

  .روند پيش مي
عبادت و كسـب   ب خدا از مسيركمال و تقرّق گرفته است كه راه اين تعلّ امر خدا بر
هدف سيستم  هايي به كمال و عمل به آنها فقط براي خدا باشد و تنها انسان آگاهي و
خـدا حـق اسـت     ي وعده. او قرار بگيرند او، تحت امر رسند كه با اطاعت امر الهي مي

  .اما نبايد زندگي دنيايي شما را فريب دهد
ار          هو اللَّه الَّذي لَا إِ« بـزِيـزُ الْجنُ الْعمي هـنُ الْمؤْم الْمـ ـلَامالس وسالْقُـد ـكلالْم و ا هـ لَه إِلـَّ

اوست خـداي يكتـايي كـه غيـر او خـدايي نيسـت،        .»الْمتَكَبرُسبحانَ اللَّه عما يشْرِكُونَ
ت، سلطان مقتدر عالم، پـاك از هـر نقـص و آاليـش، منـزّه از هـر عيـب و ناشايسـ        

خلقـان،   ي ي هراسان، نگهبان جهان و جهانيان، غالب و قاهر بر همهها بخش دل ايمني
، زهي منزّه و پاك، خداي يكتا كه )از حد فكرت(با جبروت و عظمت، بزرگوار و برتر 

) از آنچـه در وهـم و خيـال و عقـل انديشـند     (هر چه بر او شريك پندارند منزّه و  از
  )22ي  آيه -حشر ي سوره(. مبرّاست

 ؛باشـد  ى انسان در عين آسانى، از سختى خاص خود برخوردار مـى  سخن گفتن درباره
. باشـد  چون شناخت انسان از مسائلى است كه به سادگى دسترسى به آن ممكن نمى

تحقيق در  مطالعه و. معنوى است ي زيرا انسان داراى گرايشات متعدد و داراى جنبه
خداوند  .وقت زياد و نوشتن مطالب متعدد داردهر كدام از خصوصيات انسان نياز به 

كنندگي را توسـط مجراهـايي    اما اراده نمود كه اين اداره كند عالم را آفريد و اداره مي
ـ «: صورت دهد، آنجا كه فرمـود  كـه از نظـر لغـوي    » االرض خليفـه  ي جاعـل فـي  انّ
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خداوند انسان را براي اعمال  ،باشد به معني مجرا مي» خليف« و» خَلَف« ي خانواده هم
 انسـان موجـودي اسـت داراي   . خداوندي خود در نظام هستي خلق و انتخـاب نمـود  

توانـد   رأي است و در مواجهه با رويدادها مـي  اختيار و در موضوعات مختلف صاحب
  . كند طبق نظر خود عمل 

او . كند ييك زماني انسان در رويارويي با موضوعات مختلف، راه ديگري را انتخاب م
خـود را كنـار    ي اتخاذ كند به اختيار خويش اراده  كند آنجا كه بايد تصميمي سعي مي

به اين ترتيـب چنـين انسـاني در    . بزند و خواست خداوند را در آن مقوله دنبال كند
گيرد بلكه در هر موضوع طبق نظر خداونـد   خود را پي نمي ي گاه خواسته زندگي هيچ
يابيم  نگريم او را به سان ابزاري مي وقتي به چنين انساني ميدر مجموع . كند عمل مي

اگر با اين منظر بـه انسـان   . شود ت خداوند اعمال ميكه در هر صحنه، توسط او مشي
بلكه اندكي به آنچه كه خداوند متعـال   ؛يابيم نگاه كنيم نه تنها او را حيواني ناطق نمي
  . بريم پي مي» ونمعلَا التَم معلَاَ ينّا«: در مورد انسان خطاب به مالئك فرمود

كند با قرار گرفتن در مسير صـحيح، تزكيـه شـده و     با اين طرز تفكر انسان سعي مي
بـه مقصـود   . وه نمايـد هـاي خـويش را بـالقّ    تا قابليت. مورد تعليم و تربيت قرار گيرد

  .دخداوند از خلقت انسان نزديك گردد و به انجام وظيفه در نظام عالم بپرداز
و أَنـت   قَومنَـا بِـالْحقِّ    ا و بينْعلْما على اللَّه تَوكلَّنَا ربنَا افْتَح بينَنَ ءىشَ لَّربنَا وسع ربنَا كُ«

اى پروردگار ما، ميان ما و قوم ما به حق، راهى بگشا كـه تـو بهتـرين     »خَيرْ الْفَاتحينَ
  )89 ي آيه -ي اعراف سوره(. گشايان هستى راه

ما جريان  ضمير م به ارتعاشات ذهني خود توجه بيشتري كنيم كه چگونه ازيپس بياي
نشسته است و به جريـان آب    درست مانند كسي كه در كنار رودخانه .كنند پيدا مي
تان بنشينيد و مشاهده كنيد و يا همانند شخصي كه  گونه كنار ذهن همين. كند نگاه مي

شما ؛ كند نشسته است و از باالي درختان به پرندگان در حال پرواز نگاه مي در جنگل
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كند  نگرد و به ابرها توجه مي و يا چون كسي كه به باران مي هم به افكارتان نگاه كنيد
 .تان، كه در آسمان سرتان در حال حركتند نگاه كنيد شما هم ابرهاي ذهن

ــان در ــه جهـ ــاهي غصـ ــوار كوتـ ــور ديـ  مخـ
 

 مخـــور بســـيار زر و رفيـــق كـــاخ حســـرت
 

ــردش ــرخ گ ــردد چ ــه نگ ــراد ب ــس دل م  ك
 

ــم ــي غ ــري ب ــردم آن مه ــي م ــار ب ــور ع  مخ
 

در  .ذهن را نگـاه كنيـد   ي در سكوت بايستيد و پرواز پرندگان، فكر و جريان رودخانه
دخالتي در اين جريانات نكنيـد و اصـالً تـوقفي بـه آنهـا       اين حالت هيچ كاري نكنيد،

ش نكنيد و اگر فكري نيست ا آيد متوقف اگر فكري مي .سركوب نكنيد را ندهيد؛ آنها
بگذاريد خداونـد   ؛گر باقي بمانيد تنها يك مشاهده .سعي نكنيد فكر جديدي خلق كنيد

و تفكر خود را بـه صـاحب    با عقل خود پيش نرويد فكر ؛تان را اداره نمايد هاي برنامه
  .خود بسپاريد امر

اين نكتـه   .ا هستيدساده خواهيد ديد كه شما و افكارتان، از هم مجزّ ي هدر اين مشاهد
گر افكـار اسـت از خـود آن افكـار      را تجربه خواهيد كرد كه آن شخصي كه مشاهده

آرامـش   دهمين كه بـه ايـن مسـئله واقـف شـوي     . ا و كامالً با آنها متفاوت استمجزّ
هيـد شـد كـه ديگـر هـيچ      چون متوجه خوا؛ عجيبي بر زندگي شما سايه خواهد افكند

ها باشيد ولي اين  التهاب ها و توانيد در ميان انواع ناراحتي مي. ناراحتي و نگراني نداريد
ها مال شما نخواهند بود و يا هر نوع مشكلي كه وجود داشته باشـد ديگـر بـا     ناراحتي

  .افكار باشيد ولي كامالً از آنها متمايزيد از توانيد پر مي. شما كاري ندارد
شـوند و بـه    تر مي ضعيف اين افكار ضعيف و ر شما آگاه شويد كه افكارتان نيستيد،اگ

افكار به اين دليل قدرتمند هستند كـه مـا    .دهند مرور موجوديت خود را از دست مي
فكـر  « :گوييـد  مثالً در جر و بحث با ديگران مي انديشيم كه آنها به ما تعلق دارند مي
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تمام اين افكار با شـما   .فكري متعلق به شما نيستكه هيچ  در صورتي »من اين است
وقتـي كـه    .گـر آنهـا باشـيد    ا هستيد پس فقط مشاهدهند و شما از آنها مجزّا متفاوت

انـرژي در شـما شـروع بـه حركـت       يـانِ خودتـان كنيـد دو جر   ي هوع به مشاهدشر
يكي همان كاري كه قصد انجـام دادنـش را داريـد و ديگـري فقـط انـرژي        .كنند مي

بـه همـين دليـل     .گر افكارتان باشيد ولي فكركننده نباشـيد  مشاهده. گر است مشاهده
افرادي  .يك متفكر شخص بيماري است. ناميم نه متفكر است كه ما عرفا را شاهد مي

كنند بلكـه تنهـا    نمي دانند فكر كنند و افرادي كه مي دانند فكر مي كه اين نكته را نمي
شـان واضـح اسـت، راه ديـدن،      بيننـد و بـراي   يز را ميها همه چ آن .كنند مشاهده مي

تمام .  … رويد و راه مي ايد، ايستاده ايد، وقتي كه نشسته .افكار دروني است ي همشاهد
گذرد مشاهده كنيد و به واسطة آنها هويت پيدا  ه در سرتان ميجريانات افكاري را ك

لـي شـما اجـازه دهيـد تـا      كنند كه افكارشان هسـتند و  گمان مي ها اكثر انسان .نكنيد
   .ا باشيدافكارتان به تنهايي جريان پيدا كنند و شما هم از افكارتان مجزّ

ولـي وقتـي يـك شـخص     ؛ درون شما هم بايد دو نوع انرژي جريان داشـته باشـد   در
حقيقـت  ؛ كنـد  كند فقط يك جريان انرژي در درونش سيالن پيدا مي معمولي فكر مي

كنـد در   اما كسي كه عبادت و بندگي خداوند را مي .درون خود را درك نكرده است
و ديگـري   يكـي انـرژي افكـار   ؛ كنـد  درونش حركت مي حقيقت دو جريان انرژي در

. گر،كه اين دو جريان به صورت موازي با يكديگر در حركـت هسـتند   انرژي مشاهده
گـذرد و آن   يك انسان معمولي فقط يك سري از ارتعاشات معمولي از درونـش مـي  

اما يك انسان به كمال رسيده، فقط يك سري از ارتعاشات انـرژي  . افكار است انرژي
  . است» گر مشاهده« يِگذرد وآن انرژ درونش مي از

مـابين ايـن دو نفـر شخصـي     . اش در خواب است كننده شخص عادي انرژي مشاهده
او دو  .رود كند و به طـرف كمـال پـيش مـي     است كه عبادت و بندگي خداوند را مي

 »گـر  افكـار و ديگـري مشـاهده   «ز جريانات انرژي را در درونش دارد كه يكي سري ا
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نـه، نـه،   !! نه اينكه فكر و تفكر نداشـته باشـد   ؛در فرد كامل افكار وجود ندارند. است
  .بلكه او ياد گرفته است چگونه به جريانات زندگي خود نگاه كند

اگـر شـما    .راه آن آگاهانه نگاه كردن به افكار است !تان را بيدار كنيد پس لطفاً هوش
شود و اگر افكاري را كه با سرعت در  مي تان را مشاهده كنيد، بدن ناپديد اعمال بدن

و بـاألخره اگـر   . شـوند  تان در حال حركت هستند نگاه كنيد افكار هم ناپديد مي ذهن
  . شوند ميآنها هم ناپديد  مان را هم از نزديك مشاهده كنيم، احساسات

براي پاكسازي احساسات بايد عشق را به جاي نفرت و دوستي را بـه جـاي دشـمني    
ورزد و هم آن كس كه  هم آن كس كه عشق مي ،در درون هر فردي .جايگزين كنيم
آن بعد، بعـد آگـاهي اسـت كـه نـه عشـق       . بعد ديگري نيز وجود دارد ؛متنفر است

گـر نفـرت    اين بعد گاهي مشـاهده . گر است هتنها يك مشاهد ؛ورزد و نه تنفر دارد مي
ي مختلـف در  هـا  عشق، كه هر دو ممكن است در زمان گر است و گاهي هم مشاهده

  .درون ما اتفاق بيفتند
 هـم ؛ رسد كه از اين نفرت آگاه شويد وقتي كه از كسي نفرت داريد باألخره زماني مي
 .ويد كه عاشق او هستيدش تان متوجه مي چنين زماني كه عاشق كسي هستيد در درون

 شود و وراي عشق و نفرت نشسته است ضمير مـا  آن چيزي كه در درون ما آگاه مي
بـه خـاطر بسـپاريد كـه     . دارد احساسـات مـا قـرار    ست كه در پشت بدن، افكار وا

پاك است  ي هد و به زودي به آن چيزي كه مشاهدتان هم باشي گر احساسات مشاهده
بـه  ؛ گـويم  ست كه من به آن خرد مـي ا ، هوش باالي شماپاك ي هآن بينند .رسيد مي

هـاي   پايـه . اليـه هـدف مـؤمنين روي زمـين اسـت      گويند كه منتهي آن ضمير هم مي
درسـت مراحـل افكـار و     ي هدرسـت رفتارهـاي بـدن، مشـاهد     ي هروحانيت، مشاهد

گـذرد و بـه    گر از اين سه اليه مي شخص مشاهده. ي دروني احساسات استها جريان
كسي كـه  . رسيدن به ساحل ديگر تقريباً يعني رسيدن به هدف. رسد ساحل ديگر مي

  .ها باشد هنوز به اين طرف ساحل چسبيده است درگير هر كدام از اين اليه
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كُم و لَا جوراُ  يؤْتكم إِنَّما الحيوةُ الدنْيا لَعب و لَهو و إِن تُؤْمنُواْ و تَتَّقُواْ« :فرمايند وند مياخد
يئَسالَكُموأَم زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريـد و پـروا    »لْكُم

 ي ه سـور ( .خواهـد  نمـى ]  عـوض  در[تان را  دهد و اموال پاداش شما را مى] خدا[بداريد 
  )36 ي آيه -محمد

»أَو نْبِهجانَا لعانَ الضُّرُّ دالْإِنْس سإِذَا مـرَّ كَـأَنْ    وم ضُرَّه نْها كَشَفْنَا عا فَلَممقَائ ا أَودـ قَاع م لَّ
نَا إِلَى ضُرٍّ معدلُـونَ يمعا كَانُوا يينَ مرِفسلْمنَ ليز ككَذَل هرا رنـج و    و هرگـاه آدمـي   »س

اً مـا را بـه   همان لحظه به هر حالت باشد از خفته و نشسته و ايستاده فور. زياني رسد
گاه كه رنج و زيانش را برطرف سازيم باز به حال غفلـت و غـرور    خواند و آن دعا مي

گردد كه گويي هيچ ما را براي دفع ضرر و رنجي كـه بـه او رسـيده بـود      چنان بازمي
 .اعمال زشت تبهكاران اين چنين در نظرشان زيبا جلوه داده شده است !نخوانده است

  )12 ي آيه -يونس ي سوره(

كه خودمان بـراي خودمـان نقـش     آيد از اين فكر و تدبيرهاست ما مي چه بر سر هر
تواند بسـوزاند، تيـر و كمـان     آن چيزي را كه آتش نمي«: بزرگي گفته است. كنيم مي
د تواند آن را ببرّ اي بزند و سوراخش كند و هيچ شمشيري نمي تواند به آن صدمه نمي

مان يعني به  بدن چيز و به دور انداختن هويت از آگاه شدن از آن. »در درون ماست
امـا بـراي بـه     .يعني تجربه كردن روح؛ مان هستيم ر كه ما بدنانداختن اين تصو دور

بايـد يـاد بگيـريم كـه چگونـه       .دور انداختن هويت بدن بايد كار خاصي انجام دهيم
تن هويـت از آن  باشد بـه دور انـداخ   تر مان پاك چه بدن هر .توان اين كار را كرد مي

تـوانيم از ايـن موضـوع آگـاه      باشد زودتر مي تر هر چه بدن پاك. خواهد بود تر آسان
كار است و بدون  ي به همين دليل منزه كردن بدن پايه. مان نيستيم شويم كه ما بدن
  .آن ي هبدن بودن ثمر

» ضَرَّاء دعنْ بةً ممحر إِذَا أَذَقْنَا النَّاسإِو متْهسمم مكْـرًا   ذَا لَهم ـرَعأَس نَا قُلِ اللَّهاتي آيكْرٌ ف
و ما هرگاه بر آدميان بعد از آنكه آنان را رنج و زيـاني   »إِنَّ رسلَنَا يكْتُبونَ ما تَمكُرُونَ
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: بگـو . برنـد  گاه در محو آيات ما مكر و سياست به كار مـي  رسيد رحمتي فرستيم آن
مكرهـاي  ) فرشتگان و قواي عالم(است، همانا رسوالن ما  تر مكر و سياست الهي سريع

 )21 ي آيه -يونس ي سوره( .نويسند شما را مي

 كـــاني كـــاني گـــوهر طلـــب در تـــا
  

ــا ــوس در تـ ــه هـ ــاني لقمـ ــاني نـ  نـ
 

ــن ــه اي ــز نكت ــر رم ــداني اگ ــي ب  دان
  

 آنــي آنــي جســتن در كــه چيــزي هــر
 

تـر بـه    عميق  كافي است كمي پيچيده كنيد، فقط الزم نيست موضوع بحث را اين قدر
خواهيـد   .به درون خود نگاه كنيـد  عميقاً زنيد، اي قدم مي وقتي در جاده. آن نگاه كنيد

؛ زنيد شما خودتان قدم مي. زند ديد كه در درون شما شخصي وجود دارد كه قدم نمي
تان هست كه نـه تنهـا قـدم     ولي چيزي در درون خورد، تان تكان مي و پاهاي ها دست
  . زند بلكه شاهد قدم زدن شما هم هست نمي

آيـا درون   .با آگاهي به درون خود توجه كنيـد  ؛كند ان درد ميتاگر پاهايتان يا دستان
كنـد و شـما بـا آن درد خودتـان را      تـان درد مـي   كند؟ يا اينكه بدن شما هم درد مي

متوجه خواهيد شد كه چيزي در درون شـما بـدون اينكـه دردي     كنيد؟ شناسايي مي
بـه   با آگـاهي،  ايد، وقتي كه شما گرسنه .گر اين درد خواهد بود نظاره داشته باشد تنها

وقتـي هـم كـه     تان گرسـنه اسـت؟   ايد يا بدن آيا شما گرسنه .اين گرسنگي نگاه كنيد
خـوب  . افتـد  خوشحال هستيد به اين نكته توجه كنيد كه اين خوشحالي كجا اتفاق مي

دهنـد در كجـا اتفـاق     كه در زندگي مـا رخ مـي  است دقت داشته باشيم كه حوادثي 
  .گريم نظاره يا اينكه ما فقط شاهد و افتند و آيا براي ما اتفاق مي .افتند مي

انديشد آيا  ذهني كه مي. ما به صورت يك عادت قوي درآمده است هويت دادن در
ر درد و هميشـه د ؛ انـد  براي او رخ داده واقعاً؛ افتد تمام چيزهايي كه در بدن اتفاق مي

www.takbook.com



 

 

381

ي ما وجود دارد و آن هويت دادن و ها فقط يك دليل براي تمام رنج .رنج خواهد بود
چنين يك دليل براي خوشحالي وجود دارد  هم. شناسايي كردن خودمان با بدن است

  .مان شناسايي نكنيم است كه ما ديگر خودمان را با بدن  و آن هنگامي
دشـوار،   استقامت در برابر حوادث تلـخ و قرآن براي تدريس و تعليم خصلت صبر و 

 ي هاي پيامبران پيشين استفاده نموده و بخشي از زنـدگي سـازنده   گاهي از سرگذشت
تا ما نيز زندگي خود را با آنها  ؛آنها را به عنوان نماد عيني و الگوي حقيقي نشان داده
  .هماهنگ كرده و از آن درس صبر و استقامت بياموزيم

با كـار كشـاورزي و   ) ع(است؛ حضرت ايوب ) ع(ان حضرت ايوب يكي از آن پيامبر
هاي الهـي   داري در آغاز ثروت كالني به دست آورد و زندگيش سرشار از نعمت دام

به خدا  ؛كرد تا اين كه ابليس به او حسد برد او همواره شكر خدا مي ؛از هر جهت شد
هايي است كه بر  متبه خاطر نع ؛كند اگر ايوب اين همه شكر نعمت مي«: عرض كرد

تا معلوم شود كـه مطلـب همـين اسـت كـه       !ط كناي، مرا بر او مسلّ او ارزاني داشته
خداوند براي اين كه اين ماجرا سندي براي رهروان حق گردد، به ابليس ايـن  » .گفتم

  . اجازه را داد
ان و ها، فرزنـد  ها، زراعت ها، باغ ط، تمام دامكوتاه سخن آن كه ابليس پس از اين تسلّ

حاالت با اسـتقامت محكـم در    ي در همه) ع(ايوب  ؛را نابود كرد) ع(هاي ايوب  خانه
چنان به شكر الهي ادامه داد  و هم برابر حوادث بسيار سنگين و پررنج، استقامت نمود

در ايـن  ) ع(ايوب . افزود بلكه در برابر آن حوادث دشوار، بر درجات مقام شكر او مي
اي خـداي  «: كـرد  نيـاز مـي   و بـا خـدا چنـين راز    نهاد و ميحال شديد، سر بر سجده 

آيم، پروردگارا تـو   مي شب و روز، برهنه به دنيا آمدم و برهنه به سوي تو ي آفريننده
  .»چه تو بخواهي خشنودم بنابراين هر گرفتي، به من نعمت دادي و تو از من بازپس

 ؛شـديد پـا مبـتال شـد     به درد) ع(ها، اين بار حضرت ايوب  پس از آن همه گرفتاري
ساق پايش زخم گرديد، به طوري كه قدرت حركت نداشت، هفت يا هفـده سـال بـا    
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او نـه در   ؛چنان مثل كوهي استوار، به شكرگزاري ادامه داد ، ولي همداين وضع گذران
تـرين   آشكار، و نه در دل و نه در زبان و عمـل، هرگـز اظهـار كوچـك     در نهان و نه

ن است نتيجه درخشـان صـبر و اسـتقامت كـه پايـه شـكر و       آري اي .نارضايتي نكرد
  :وصول به مقام رضا است، زبان حال او در پيشگاه خداوند اين بود

»ذَابٍ وعبٍ وطَانُ بِنُصالشَّي ينسأَنِّي م هىرَبإِذْ نَاد وبنَا أَيدبي و ياد كن از بنده. »اذْكُرْ ع 
شيطان مرا سـخت  ) پروردگارا: (خداي خود عرض كردكه به درگاه   ما ايوب هنگامي

  )41 ي آيه -ص ي سوره( ).برم در اين حالت فقط به تو پناه مي(رنج و عذاب رسانيده 

صبر كن، زيرا خداوند مزد نيكوكاران را تبـاه   »و اصبرِ فَإِنَّ اللَّه لَايضيع أَجرَ الْمحسنينَ«
  )115 ي آيه -هود ي سوره(. سازد نمى

تان جـا خـوش    را كه در ذهن و زندگي  هاي مزاحمي انديشه فايده و پس بايد افكار بي
ذهـن   خانه و. تا راه براي جذب سعادت و خوشبختي باز شود ؛اند بيرون بريزيد كرده

تـا   .شـود  كنند كه مانع نزديك شدن شما به خداوند مي شلوغ، نيروي منفي ايجاد مي
هـاي بيهـوده    و انديشـه  هـا  به هيجـان ) چه معنويل مادي و ئچه در مسا( زماني كه

  .جاي خالي براي جذب ارتباط با خداوند پيدا نخواهيد كردد؛ مشغول هستي
ـ « :فرمايـد  در حديثي آمده است كه خداوند متعـال مـي   اخالص سـرُّ مـن اَسـرارِي    اَلْ

يكي از اسرار من ؛ اخالص و پااليش قصد و نيت »استَودعتُه قَلب من اَحببت من عبادي
  .باشد كه در دل بندگان محبوب خويش به وديعت نهادم مي

ما أنعم اهللا عزَّوجلَّ علي عبد اَجـلَّ مـن اَن ال   «: خوانيم مي) ع( در حديثي از امام صادق
زَّوجلَّ غيرُهاهللاِ ع عكونَ في قَلبِه ماش  باالترين و برترين نعمتي كه خداوند به بنـده  ».ي

» خـدا «ش چيـزي جـز   ا كند، كه در قلـب  دارد اين است كه او را موفق مي ارزاني مي
  )70/249بحاراالنوار ج (نباشد 
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روزي، سـعادت و شـقاوت،    الزم است اين باور را پذيرفت كه خوشبختي و سيه! آري
 درون مـا ) ذهنيـات (هـاي   و اندوخته افتخار و انزجار، فقر و ثروت همگي حاصل تفكر

هـيچ چيـز نـه خـوب     . راحتي بايد گفت كه انسان يعني تفكر و انديشه پس به. ستا
اگـر كسـي بـه ايـن مرتبـه       پذيرد و است و نه بد، بايد ديد كه فكر چگونه آن را مي
نعمت ايزد قادر متعـال،   ترين بزرگ ؛دست يافت و به پااليش نيت خويش موفق شد

  . ش گشته استا نصيب
 شـو  يوانـه د شـو،  ديوانـه  عاشـقا،  كـن  رهـا حيلت

  

ــدر دل ــه درآ، آتــش وان ــو، پروان ــه ش  شــو پروان
  

 كـن  ويـرانه را خانه هم كن، بيگـانه را خويش هم
  

 شـو  خانـه  هـم ،  شـو  خانه هم عاشقان با بيا وآنگه
  

 ها كينه از شـو آب هفت ،ها سينه چون را سينه رو
  

 شـو  پيمانـه  شـو،  پيمانـه  را عشـق  شـراب  وآنگـه 
  

 شـوي  جانـان  اليـق  تـا  شـوي  جان جمله كه بايد
  

 شـو  مسـتانه  شو، مستانه روي مي مستان سوي گر
  

 شـــوي القــدري  ليلــ۟ه تـا  بــرو القــبري  ليلــ۟ه تـو 
  

 شـو  كاشـانه  شـو،  كاشـانه  را ارواح مر قدر چـون
  

 كشـد  آنجـا  را تـو  وآنگـه  رود جـايي  ات انديـشه
  

 شـو  پيشـانه  شو، پيشانه قضا چون بگذر انديشه ز
  

ــود قفلــي  مــا يهــا دل بــر بنهــاده هــواو  ميــل ب
  

 شــو دندانــه شــو، دندانــه را مفتــاح شــو، مفتـــاح
  ج
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  آگاهي برتر

، در شـرايط   كه در آزمايشـگاه بـر روي افـراد     در تحقيقات و آزمايشات كامالً علمي
ي يهـا نيروهـا   صحيح آزمايشگاهي به عمل آمد؛ متوجه شدند كه در بعضي از انسـان 

ايـن  . توان منكـر آن شـد   بوده و به هيچ عنوان نمي وجود دارد كه كامالً غيرمتعارف
 .ي مختلف جاي داد توان در چند زيرشاخه ها را مي توانايي

1- »Telepaty« يا خواندن افكار ديگران و»Telepsyshi «    انتقال فكـري بـه مغـز
 .ديگران

2- «Clairvoyance» توانـد از جـايي از    بيني كـه شخصـي مـي    غيبگويي يا روشن
 .ذشته آگاهي بيابددوردست يا گ

3- «Precognition» تواند از اتفاقات آينده خبردار شود پيشگويي كه شخصي مي. 

4- «Psychokinesis» تواند بر روي اجسام و موجودات از راه فكر  كه شخص مي
 .تأثير بگذارد

وجود چنين نيرويي را در انسان تأييـد كـرده؛ لـيكن چـه       ها و مطالعات علمي بررسي
يا به عبارتي چه افرادي قادرنـد    توانند از اين دقت برخوردار باشند واقعاً مي،  تعدادي

 چنـين  ي دور با قدرت رواني و انرژي خود به حركت درآورند و هم اشياء را از فاصله
موارد ديگر آن، تحقيقات نشان داده؛ اين كار نياز به استعداد و پتانسيل خاصـي دارد  

توان با تمريناتي نظير يوگا، مديتيشن و  البته مي. دارد كه در افراد بسيار نادري وجود
اما اين كه چند نفر موفق بـه  . اين توانايي را تقويت نمود ،تمركز روي نيروهاي درون

  . توان گفت در حقيقت امكانش محدود است شوند؛ مي اين كار مي
 »آنـاليز  -متا«اين زمينه رخ داده؛ مسير جديدي است كه  در هاي اخير سال آنچه در

»Meta – Analysis «اين راه جديد نتايج بسيار متفـاوت حاصـل از   . شود ناميده مي
 ، از آوري نموده و از نظر آماري نتايج قابـل تـوجهي   شناختي را جمع مطالعات فراروان

www.takbook.com



 

 

385

آوري  آوري شد بـه طـور شـگفت    كه اين نتايج جمع هنگامي. آن استخراج نموده است
همـواره توجـه   . شان داده شدن »ESP« طبيعي و هاي فوق ميزان وقوع برخي از توانايي

هـا،   ل عجيب و غريب براي بشر جالب بوده و شايد بـه همـين دليـل انسـان    ئبه مسا
يي اهـاي مـاور   پاتي، فكرخواني و يا موارد ديگر را جـزء نيـرو   چنين نيروهايي چون تله
. انـد   ها فكـر كـرده    به آنبار هم كه شده،  ها براي يك  انسان  دانسته، كه تقريباً تمامي

شـوند يـا    مي ، از برخي مسائل آگاه  ها از طريق الهام يا يك حس دروني اين كه بعضي
دهند؛ ذهن خيلي از دانشمندان را هم به خـود   هشدارهايي در مورد وقايع احتمالي مي

  .مشغول كرده است
ـ   ها را دو نوع نيروي دروني انساننها علت اصلي آ بعضي تئوري ي خودآگـاه و  هـا يعن
يـا خـود برتـر    » همـان روح «دانند؛ كه دومين آن را بـه اَبرناخودآگـاه    ناخودآگاه مي

. گويند اين دو عامل در داشتن قدرت اين نيروها تأثيرگـذار هسـتند   شناسند و مي مي
شود وقتـي ايـن    طبيعي و ماورايي؛ گفته مي: در اين تئوري دو نوع واقعيت وجود دارد

و سـپس  . شـود  بين اين دو نوع واقعيت برقـرار مـي     د كه انسجاميكن نيروها بروز مي
هـا   اين زمـان اسـت كـه موانـع واقعيـت      در ؛افتد زماني بين آنها اتفاق مي  انسجام هم
دهد؛ چـون   شود و اين شكستگي، هميشگي نيست؛ يعني فقط گاهي رخ مي شكسته مي

اسـت بـه سـمت ضـمير      اگر دائم به وجود بيايد تمام افكاري كه در ناخودآگـاه مـا  
  . ل اين سيل اطالعاتي نيستشود و ذهن قادر به تحم مان سرازير مي خودآگاه
دانشمندان معتقدنـد ذهـن بيـدار،    . هاي ديگر هم اين ارتباط را تأييد كرده است بررسي

. گيـرد  هاي مختلف ذهني و محيطي قرار مـي  هشيار و فعال است كه تحت تأثير ورودي
كند؛ اين است كه غير از زباني كه مردم بـا يكـديگر    ها كمك مينمورد ديگري كه به آ

نمايند؛ مطمئنـاً زبـان    كنند و مقاصد و احساسات خود را به يكديگر منتقل مي گفتگو مي
آن زباني است كه گذشتگان ما پيش از اين با آن آشنا بوده و  و ديگري نيز وجود دارد

هـا از او   مثالً گاهي به فكر دوستي كـه مـاه   ؛دادند با بكارگيري از آن به يكديگر پيام مي
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زند و يا گـاهي اوقـات    باره به آنها زنگ مي ديدند او يك افتادند و مي خبري نداشتند مي
شـدند كـه بغـل     كردند؛ متوجه مي اي را زمزمه مي همين كه در ذهن خود شعر و ترانه

و يا وقتـي در خـواب   كرد؛ همان شعر و ترانه را بلند بلند خواندن  ا شروع ميهدستي آن
كردنـد؛ روز بعـد در حيـرت تمـام      فوت يا بيماري عزيزي را به صورت رؤيا تجربه مي

ي  شناسـي در رشـته   امـروزه علـم روان  . آمـد  شدند كه همان اتفاق پيش مـي  متوجه مي
  . آن را تأكيد كرده است» Para Psychology» «شناسي فراروان «تخصصي خود 

يد انتقال اين افكار و احساسات تنها به همين جا محـدود  ي اول شايد فكر كن در وهله
هـاي مختلـف    ها به ميـزان  ي اين توانايي در بيشتر انسان حالي كه گستره  شود در مي

توانيم با پرورش توانـايي   بدين شكل كه ما مي. وجود داشته و كاربردهاي زيادي دارد
پنهاني ديگران باخبر شويم و ، از افكار  درك افكار ديگران و رويدادهاي جاري زندگي

توانيم افكار و احساسات خود را بر حسـب   طور مي همين. يا رويدادهايي را حس كنيم
در دوران . نياز بدون حرف زدن و بيان كـردن از راه دور بـه ديگـران منتقـل كنـيم     

، موبايل و اينترنت نبـود افـراد بـا ايـن      ، تلفن ي پست گذشته كه هنوز خبري از اداره
ولي متأسفانه امروزه به علت . كردند ناشناخته از راه دور با هم ارتباط برقرار مي زبان

ي زياد از ابزارهاي ارتباطي چنين نيرويـي كمرنـگ    تر به اين وسيله و استفاده نياز كم
 .شده است

هاي ديگـر را   توانستند با به كارگيري اين نيروها انسان هاي دور آدميان مي در گذشته
اگر بـه ايـن حـس    . شان آگاه كنند ي، چه براي خود و چه براي نزديكاناز بروز خطر

مطمئنـاً در ايـن   . پـرورش دهيـد   …، مديتيشـن و   خود اعتماد كنيد و آن را با يوگا
گونه كه برخـي از حيوانـات، قادرنـد از وقـوع      همان. اهيد شدتجربه با بنده همراه خو

ها و بلكـه   ها نيز قادرند ساعت نسانا. لرزه و يا خطرات ديگر جلوتر باخبر شوند زمين
ها بيشتر بستگي به جالل و  كارگيري اين نيرو به. هاي جلوتر را ببينند و حس كنند روز

  . زيبايي و پاكي روح دارد
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پس بهتر است قبل از هر چيز روح خود را پااليش داده و به معرفت حقيقي نزديـك  
بلكه با پااليش و افكـار پـاك،    مكني چرا كه با اين كار نه تنها به خود كمك مي. كنيم

،  بـا توليـد افكـار مثبـت    . قادر خواهيم بود كه به ديگران نيز كمـك بزرگـي بنمـاييم   
شود روي ديگران تأثير مثبت گذاشت؛ زيرا برخـي   احساسات خوشايند و سازنده، مي

افراد جامعه ناموفق هستند و شايد نداننـد يكـي از داليـل آن، وجـود افكـار منفـي و       
هر فكر و احساسي در شما مـوجي اسـت كـه در تمـام هسـتي      . هاني در آنان استپن

همـواره  . گـردد  العمل آن دوباره به شـما برمـي   ماند و بعد عكس شود و مي پخش مي
مراقب افكار و احساسات دروني خود باشيد؛ افكار و احساسـات منفـي بـه  خـود راه     

ما در ديگـران نگـرش و احسـاس    ش ،چرا كه با ايجاد افكار و احساسات مثبت .ندهيد
ظن و بـدگماني   ، سوء جامعه هستند كه در اثر بدبيني افرادي در. كنيد مثبت ايجاد مي
پس . بينند استفاده مي ، خيانت و سوء ، مدام زندگي خود را پر از حادثه و شك و ترديد

  .ها پاك كنيد بياييد اول افكار خود را از اين سم
بـا اوج بصـيرت   . شكوفائي تكنولوژيك دست يافته است هاي متفاوت به بشر در دوره

هاي نامرئي، امـروزه دانشـمندان    موج پذيري در طول ي رؤيت و گسترش دامنه   علمي
هاي انساني چيزي اسـت   اند؛ كه توانايي با مطالعات دقيق خود دريافته) غربي، شرقي(

ست كه قابل تجزيه ، چرا كه انسان داراي روحي بزرگ ا ي بشري گانه غير ادراك پنج
تواند زمان و مكان را بدون قيـد جسـم خـاكي     و تركيب نيست و اين روح بشري مي

هاي متمادي توانسته اسـت بعضـي    شناسان طي سال  هاي مداوم روح بررسي. درنوردد
اند از روح به  عالوه محققان توانسته به. حقايق را از وجود روح و بقاي آن آشكار سازد

همـان مسـئله   « ي اسـتفاده كننـد  الطبيعه در جهـت زنـدگي مـاد    ءعنوان عامل ماورا
ــي  ــوق حس ــات ف ــراروان » «ادراك ــي ف ــته »Para Psychology» «شناس  ي در رش

 ي جديدي در شاخه گرايش يا ، »راين دكتر«با آزمايشات  1951سال  شناسي از روان
كه  »Para Psychology«» شناسي فراروان «شد تحت عنوان  ها داير دانشگاه از برخي
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ادراكـات   «، تحـت عنـوان    شـناختي  هـاي غيرمتعـارف روان   ديـدگاه    به بررسي علمي
  . پردازد مي» ESP« يا مخفف »Extra Sensory Perceptio« »حسي فوق

دهد كه احتمـاالً   ي انرژي كيهاني به عمل آمده؛ نشان مي تحقيقاتي كه در مورد حوزه
شده است كه پيش از اين علوم غرب قادر اي تشكيل  ي انرژي كيهاني از انرژي حوزه

عنصري ساخته شده؛ كه از آنچه ما آن را مـاده   يا از اند و به كشف ماهيت آن نبوده
يافتـه تعريـف كنـيم؛     اگر ماده را به عنوان انـرژي تـراكم  . باشد تر مي ناميم؛ لطيف مي

آشـناي   ي انرژي كيهاني از عنصري تشكيل شده كه در حدواسط قلمرو احتماالً حوزه
آنچه براي بنده مهم است و دوست دارم كه توجه شما . فعلي ماده و انرژي قرار دارد
  .است »ماهيت روح« ي را به آن جلب كنم؛ مسئله

هاي عجيب  شان بيشتر متوجه كساني است كه اين كار متأسفانه اكثر دانشمندان توجه
ها توجـه كـرده    اين نيروتر ديدم كسي به علت اصلي  كم. دهند و ماورايي را انجام مي

هـا   به عبارتي ديگر، اين دانشمندان بيشتر درگيـر مسـائل جـانبي ايـن پديـده     . باشد
تـا بـا ديـدن و    . اي براي جلب نظر ما اسـت  ي اينها نشانه در حالي كه همه. شوند مي

سؤال اين جا اسـت كـه اگـر    . شنيدن آنها توجه بيشتري به اصل ماجرا داشته باشيم
ي شده، بايد به اين  توجه كرد كه چه چيـزي  ينايي است و داراي بيناچشم قادر به بي

 به وجود آورده است؟ اين نيرو را درون آن عضو

ي آن كنيم  آورنده بهتر است آگاهيِ خود را بيشتر متوجه ماهيت اصلي به وجود! پس
شناسـايي   «باشـد؛ يعنـي    و شروع اين كار با باال بردن آگاهي و شناسايي از خـود مـي  

، بايد توجه نمود كه وجود روح فقط شـامل انسـان نيسـت؛ بلكـه هـر موجـود       »وحر
هـا   اي يا حتي هر شئ داراي روح است؛ ولـي بعضـي از ايـن ارواح مثـل انسـان      زنده
و بعضـي مثـل    حسـي برسـند   توانند از وجود روح خود به كماالت و ادراكات فوق مي

بستگي به ظرفيـت وجـودي    كنند؛ پس گانه را درك مي حيوان فقط همين حواس پنج
  . هر موجود زنده دارد
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اي نيست كه امروزه مردم دنيا با آن مواجه شـده باشـند؛ بلكـه از     روح مسئله  ي مسئله
ي جهان را به خود معطوف كرده و هر اندازه  هاي گذشته نظر دانشمندان و فالسفه قرن

ي روح اسـت؛ كـه    مسئلهتنها، . شود مي رود، گستردگي اين امر بيشتر كه زمان پيش مي
تـا هـر كـس    . فناناپذير بوده و تحصيل دانش آن براي هر فردي الزم و ضروري است

شـود؛ حيـات و زنـدگاني تـا ابـد در       بداند بعد از رفتن از اين عالم به كجا رهسپار مـي 
هـاي خـاص و شـامل پـنج حـس       روح انساني داراي ويژگي. مراحل مختلف ادامه دارد

نيروهـاي   .آنها قلب اسـت  ي ي، بويايي، چشايي، المسه كه مركز همه، شنوايي، بيناي قوي
  .انديشه، يادگيري، دانش، بردباري و حكمت وجود دارند: چون هم نيز ديگري

   :ه استروح داراي پنج مرحل چنين هم
، برخورداري در بهبودي، سرافرازي در سرافكندگي، ناداري )بودن در نابودي(بقا در فنا 

  .خوشنودي يا فروتني است: كيبايي در گرفتاري، و دو خاصيت آننيازي، ش در بي
  .پس هر فردي، فركانس ارتعاشات مخصوص به خود را دارد

  .ترين فركانس را دارد تر است؛ ارتعاشاتش پايين بدن اتري كه به بدن فيزيكي نزديك
  بدن اختري و بدن ذهني فركانس باالتري دارند 

  .ترين فركانس را داردبدن روحاني يعني همان روح باال
هاي مربوط به اين افراد مطابق بـا رشـد    از آنجا كه انسان رو به رشد است؛ فركانس

وقتـي ارتعاشـات بـاال    . شان است ها در حد ارتعاشات آگاهي اين نيرو. يابد افزايش مي
هاي باالتري از انرژي حيـاتي، احسـاس و هوشـياري مجهـز      رود؛ انسان را به فرم مي
گيرنـد و از هـم جـدا نيسـتند؛      هاي اين افراد انـرژي را از يكـديگر مـي    نبد. كند مي

هاي مخصوص به خود ادامه دارد؛ در يكديگر نفـوذ   شان در فركانس كه امواج مادامي
ها را تشـخيص  آنتواند تفاوت ميان  اما كسي كه قادر به ديدن آنها باشد؛ مي .كنند مي
  . ص آن بدن هماهنگ باشدالبته اگر امواج ديد او با فضاهاي خا. دهد
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» جفت اتري«بدن اتري از نظر شكل و ابعاد همانند بدن فيزيكي است و گاهي به آن 
دار نيروهايي مثل شكل دادن به  اين بدن عهده. گويند نيز مي» بدن فيزيكي دروني«يا 

بـدن اتـري روز   . باشد هاي فيزيكي مي حس  اق و تمامي، انرژي حياتي، خلّ بدن فيزيكي
هـاي حيـاتي را از ريشـه و از     بدن اتري انـرژي . شود ز مرگ فيزيكي تجزيه ميپس ا

  . گيرد خاك مي
  : به طور كلي ماهيت انسان از سه بخش تشكيل شده

  جسم -1
  كالبد اختري يا اتري -2
  روح يا بدن معنوي -3

كند و به طور مستمر بـه   دارد؛ تقويت مي ها را نگه مي روح عاملي است كه اين انرژي
بدين طريـق زنـدگي متعـالي را    . دهد طرف بدن فيزيكي يعني همان جسم، جريان مي

هاي بدن انرژي كافي دريافت كردند؛  وقتي اندام .كند هاي بدن تضمين مي براي سلول
نتيجه از انرژي  در .فرستد بدن اتري انرژي اضافي را از راه منافذ پوست به بيرون مي

اي محـافظ   ، بـدن فيزيكـي را مثـل اليـه     شـعات شود؛ اين تشع كه از پوست خارج مي
آور بـه بـدن جلـوگيري     زا و مـواد زيـان   هاي بيماري گيرد و از ورود ميكروب دربرمي

  . كنند زمان جريان پايداري از انرژي حياتي را به اطراف ساطع مي نموده؛ هم
د؛ شـو  كس اساساً به داليل خارجي بيمار نمـي  دهد كه هيچ اين ايمني طبيعي نشان مي

هـا   ت منفي، استرسافكار، احساسا .ها هميشه در درون ما نهفته هستند داليل بيماري
ي بيش از حـد   ر باعث استفادهي نادرست، نوشيدن الكل و مواد مخديهاي غذا و رژيم

كاهد و بـدين ترتيـب    نيروي حياتي اتري شده؛ از قوت و شدت تشعشعات انرژي مي
، بـدن خميـده بـه نظـر      با ترك جريان انـرژي  كم كم. هاي ما ضعيف خواهد شد نيرو
هـايي در روح   يا شـكاف » حفره« گردد؛ رسد و ارتباطات با ديگران دچار اشكال مي مي
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زا را بـه بـدن    هـاي بيمـاري   ي ورود امـواج منفـي و بـاكتري    شود كه اجـازه  ايجاد مي
روح  به همين دليل بيماري قبل از اين كه در بدن فيزيكي عارض شـود؛ در . دهند مي

 .دهد و در اين سطح قابل پيشگيري و درمان است و بدن اتري خود را نشان مي

هاي انرژي بـاالتر و بـدن    از عملكردهاي مهم بدن، نقش آن به عنوان رابط بين بدن
هاي ذهني و  كنيم به بدن ؛ اطالعاتي كه از راه حواس فيزيكي دريافت مي فيزيكي است
هاي بـاالتر بـه بـدن فيزيكـي      اطالعات را از بدنزمان انرژي و  رسد و هم اختري مي

؛ اين ارسـال انـرژي و اطالعـات اشـكال پيـدا       اگر بدن اتري ضعيف شود. فرستد مي
در . تفـاوت شـود   نتيجه شخص ممكن است از نظر احساسي و ذهنـي بـي   در .كند مي

. شـود  مـي   توان گفت كه در اين شرايط فرد دچار بيماري روحي و جسمي حقيقت مي
به نوعي . تواند مراتب باالتري از سلوك را طي كند عي است كه چنين فردي نميطبي

آن شخص نه تنها سيري نخواهد داشت بلكه دچار توهم و خودشـيفتگي نيـز خواهـد    
  .برد شد و هرگز راه خود را به پايان نمي

باشـد و مـا در طـول     ثابت شده كه جسم ما متأثر از قوانين مـادي مـي    از نظر علمي
شويم؛ هر سلول به تنهايي هر چند وقت يـك   ل مياني خود چندين بار دچار تحوزندگ

هر هفت سال يك بار دچار تغييـر و  . نشيند ميرد و جاي آن سلول جديدي مي بار مي
كنـيم و عـالوه بـر رشـد      شود؛ بدون اين كه ما اين تغييرات را احساس  دگرگوني مي

است؛ نيز در حال رشد است، كه از آن ي انسان  جسمي، روح كه همان بعد ناشناخته
هـاي مـا را    اين رشد روحي اسـت كـه شخصـيت   ! پس. به رشد شخصيت تعبير شده

سـيم بـه شخصـيت بهتـري     به كماالت و رشد روحي باالتري بر سازد و هر چقدر مي
  .خواهيم رسيد

برسـند؛  انـد؛   رسـيده    بعضـي   كـه   ي مراحلي  همه  ها بتوانند به ي انسان  همه  اما اين كه
  دنيـا دسـت    از فراخرد، در ايـن   زيادي  مراحل  از آنان، به  بايد يكي  ندارد بلكه  امكان
ـ  « .است  را كنار نگذاشته  بدن  هنوز حجاب  در حالي كه .يابد امـا  » ليعني همـان موكّ
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  مهـم سـخني    بسيار دشـوار اسـت و ايـن     مراحل  بيشتر اين  به  دستيابي  ديگران  براي
داننـد؛   عقال مي  اند؛ چنان كه دريافته  بصيرت  را به  عرفا آن  كه  و درست  استر  است
بـر انكـار     باشد؛ غالباً  نيافته  فراخرد دست  ي مرحله  به  آن كه. است بيشتر  از يك  ده
  ركنيد كهمبادا تصو. بردارد  اش چشم  از پيش  پرده  ورزد تا آن كه مرگ اصرار مي  آن
  !آوريد  دست  به  توانيد مي  الفاظ  ي ناتوان، از اين  و انديشه  را، با عقل  معارف  اين
و   بـا ذوق   كـه   داشـتيد   آن  بپذيريد؛ اگر عزم  ي روسياه را از بنده  رايگان  نصيحت  اين

  هـاي  برداريد؛ لذايذ و سرگرمي  دون  از دنياي  حقيقت پي ببريد؛ بايد دست  تجربه، به
  بـه   اشـاره   را بـراي   الفـاظ   زيرا ايـن . همت، واگذاريد دون  دنيادوستانِ  را به  آن  پست
  ي الفاظ، فاصله  اين  ظاهري  و مفاهيم  معاني  آن  گيريم؛ ميان مي  به عاريت  غيبي  معاني
  طبيعـي   اند؛ پـس  نشده  وضع  غيبي  معاني  الفاظ، براي  اصوالً، اين  زيرا كه. است  زيادي
تنهـا  . آنهـا را بفهمـد    ظـاهري   و مفـاهيم   معاني  همان  الفاظ  از اين  كسيهر   كه  است

تواننـد انتظـار    سـر و كـار دارنـد؛ مـي      حقيقي  و معارف  با علوم  تا حدودي  كه  كساني
  . باشند  را داشته  حقيقت  ي از نافه  بويي  استشمام

بيند؛ بـه   الى را مىوجود چيزى و يا كسى كم آدمى زمانى كه در. پس بايد عاشق بود
بـه  ) اصـطالحاً (گردد و اگر كشش به هر دليل قوى باشد اين عالقه  مند مى آن عالقه

هايى كه از ياد و ذكر خدا خالى باشند؛ خداونـد مبـتال بـه     قلب. گردد عشق منجر مى
خداونـد كمـال محـض، جمـال مطلـق، داراي برتـرين       . نمايدشـان  حب غيرخود مـى 

ي هسـتي، آيـت،    همـه . ي عشق اسـت  كننده عاشق و الهام ها، مبدأ عشق، اولين وصف
  . از او سرچشمه گرفته؛ به سوي او روان هستند. نشانه و مظهر اويند

اش از روح خدا اسـت؛ از آن منـزل نـزول     طلب بوده؛ حقيقت جو و زيبايي كمال  آدمي
 ي تـام  كرده و به سوي او بازخواهد گشت انسان داراي روحي است كه ظهور و جلـوه 
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) انسان(جو  عشق حقيقي عبارت است از قرار گرفتن موجودي كمال. صفات حق است
نيـاز، يگانـه،    پروردگاري جميـل مطلـق، بـي   ). خداوند متعال( ي كمال مطلق در جاذبه

 .طلبند داناي اسرار، توانا، قاهر و معشوقي كه همه رو به سوي او دارند و او را مي

 شدني؛ ازبين ا است؛ زيرا هر چيزي غير او زايلبنابراين عشق حقيقي تنها عشق به خد
توانـد معشـوق واقعـي     رفتني و داراي عيب و نقص است؛ بنابراين هر چيز غير او نمي 

اوالً چون ناقص است و كمال مطلق نيست؛ در حالي كه در عشق، معشوق هيچ . باشد
آنچـه كـه   : اند پذير است و عارفان گفته ثانياً هر چيز غير او زوال. عيب و نقص ندارد

پس بايد عشق پايدار و جاودانه باشد و آن عشق بـه خـدا   . بستگي را نشايد نپايد؛ دل
  . كه هميشگي و پايدار است. است

بنده در تعجب هستم كه تمام پيامبران آمدند گفتند تا توجه ما را به سـوي خداونـد   
ساند؛ وقـت خـود   معطوف دارند؛ ولي باز اين انسان به جاي اين كه خود را به خدا بر

را صرف خرافات و توهمات ديگر كرده و به جاي رسيدن به خداوند منّان باز جـذب  
حاصل كرده؛ غفلـت   پردازي اين و آن شده؛ خود را سرگرم امور بي ها و شخصيت آدم

نيروهـاي درونـي و     يـابي بـه تمـامي    براي دست. كند نموده و باز تجربه را تجربه مي
تر كنيـد و راه ايـن قـرب     ي خود را با خالق خود نزديك بطهبيروني بهتر است اول را

خـواه پنـد   . كـنم  عمل نمودن به اين امور است كه بنده تا حد فهمم به آنها اشاره مي
 !گيريد خواه مالل

 .هاي ديگر ترجيح دهيد ي محبوب مهر و عشق به خدا را بر همه -1

 .ي او امور موافق ارادهي  در باطن و ظاهر مطيع امر خدا باشيد و در همه -2

كنيد؛ خيلي سريع اشتباه خود را به او اعالم كنيد و به زبـان   زماني كه اشتباه مي -3
 .كه متأسف هستيد؛ اشتباه كرديد و پشيمانيد  آوريد
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 .م بداريدي خود مقد ي او را بر خواسته خواسته -4

 .هر چيز و هر كس را در برابر عشق به خداوند حقير شماريد -5

راند؛ راضي و خشنود باشـيد و شـكر او را بـه     از آنچه كه حضرت حق بر شما مي - 6
 .ي بندگان و مخلوقات وي را دوست بداريد و به آنها خدمت كنيد همه. جاي آوريد

  .براي خلوت و مناجات با محبوب، حريص باشيد -7

د؛ صـادقانه  توانيد بكني دانيد كه كاري را نمي اگر مي. با خداي خود روراست باشيد - 8
توانيـد بـه آن عمـل     هرگز چيزي را نگوييد؛ كـه نمـي  . به او بگوييد ولي سستي نكنيد

 .آورد زنيد مسئوليت زيادي براي شما به وجود مي هايي كه مي چون حرف. كنيد

 .هرگز به وجود و عظمت خداوند منّان شك نكنيد -9

اشيد؛ بگذاريد زمانش مراحل زندگي خود داشته ب  صبر و شكيبايي را در تمامي -10
 .برسد همه چيز براي شما روشن خواهد شد

مگر اين كه به خداونـد نزديـك   . شويد طبيعه آشنا نمي شما هرگز با علوم ماوراء - 11
توان گفت كـه   تر مي به عبارت ساده. ي امور خود قرار دهيد شويد و امر او را سرلوحه

ي درست زندگي كردن را خوب ياد بگيريد؛ فرزند خوبي بـراي پـدر و    نحوه دابتدا باي
همسر خوبي براي شريك زندگي و پدر يا مادر خوب براي فرزندان،  .مادر خود باشيد

ها، دوست خـوبي بـراي    محلي ي خوبي براي هم قطاران و همسايه همكار خوبي براي هم
  ! ها عمل كنيدآنزيد و به را بيامو چگونگي انجام اين امور... دوستان و 

گـاه   آن! ي خدا هستيد و بـه او محتاجيـد   در نهايت با تمام وجود احساس كنيد بنده
تان همچون يك نقطه  هاي دنيا براي ي مسائل و ادراك كه اين مهم را دريافتيد همه

 .گاه ديگر هيچ چيزي به جز ذات احديت معنايي نخواهد داشت شود و آن مي
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  كييك با متافيزارتباط علم و فيز

هـاي اديـان را بـه     دنياي امروز، در حال پويايي است؛ روندي كـه بسـياري از آمـوزه   
هـاي مشـكالت    حل  علم، از جمله راه مداري در سازي و اخالق چالش كشيده؛ فرهنگ

حاكم نشود؛ راه توسـعه و    هاي علمي مادام كه روح اخالق بر جامعه و پژوهش. است
تـوان ايـن    در نهايت مي. همراه است هاي بسيار با دشواري پيشرفت نيز در اين مسير

شـناخت و  . چنين نتيجه گرفت كه علم به معناى آگاهى و معرفت، مشتق شده است
هايى نزديك بـه   ها، اصول و دستورالعمل ها، مفاهيم، نظريه ها، فرضيه معرفت، توصيف

  . قطعيت هستند كه يا درست و يا مفيداند
شـود بـه طـور كلـى، دانـش و       محدود به اين مـوارد نمـى   معرفت البته شناخت و

منـد دانـش    معرفت، اعم از علم است و علم در معناى اصـطالحى، تحصـيل نظـام   
آيـد و هـدف آن    هاى معين به دست مى ي طبيعت است؛ كه با روش جديد درباره

فهميدن و تبيـين دقيـق جهـان بـا     . ها است ي ثابت بين پديدار برقرار كردن رابطه
ي دقيـق و آزمـون    اده از روش علمى، ممكن است و روش علمى يعنى مشاهدهاستف

توان  ها توسط تجربه و بر اساس تجربيات و مشاهدات رايج، هر چيزى را مى نظريه
به عبارتي، علم در حال حاضـر كـاربردش   . ي خوبى از قطعيت، تبيين كرد با درجه

اه تجربـه و مشـاهده بـه    محدود شده و به معناى علم طبيعى يعنى آنچـه كـه از ر  
  . رود آيد؛ به كار مى دست مى
بلكه اعتقـاد دارم كـه هـيچ چيـز در جهـان      . شخصي بنده اين چنين نيست البته نظر

تـوانيم علـوم را درك كنـيم و نـه      مان مـي  ي معرفت مطلق نيست و ما فقط به اندازه
كنـيم ولـي تـا    و اگر قرار باشد چيزي را بفهميم بايد براي آن تـالش فـراوان    بيشتر،

  .توانيم چيزي را درك كنيم م؛ نميزماني كه به معرفت حضرت دوست نائل نشدي
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  . فرمايد ميشيخ بهايي  در همين باره
ــنه  علـم  جويـاي  شـب،  و روز هستي كه اي ــو و تشـ ــاي در اص،غـ ــم دريـ  علـ

ــا كتــب از  چيسـت؟  علـم  حـد  كـه  حيرت در رفته ــدني كــدامين آي  ســت؟ خوان
 كنــد خــو طبيعــت، فــوق بــر علــم  كنـــد رو را آن از نـــوعي كســـي، هـــر
ــه  هندســـه و حســـاب: گويـــد يكـــي آن ــم جمل ــال و اســت وه ــه و خي  وسوس
ــه  اصــول علــم ن،هــا :كــه گويــد دگــر وآن ــد فدي ــر باش ــدا ب ــر و خ ــول ب  رس

ــاش، ــد كــ ــم حــ ــتمي را علــ ــا  دانســ ــن از ت  رســتمي حيــرت و تشــويش اي
ــو گــر ــم مقصــود، را ت ــد  اســت مطلــق عل ــزد آن، ح ــديم  ن ــر ق ــق ب ــت ح  اس
ــم ــق، عل ــي مطل ــد ب ــي و ح ــي حــد  منتهاســت ب ــاز حــد ب ــي ب  سزاســت را حــد ب
ــود ور ــود ب ــو مقص ــق اي ت ــت ح ــد  پرس ــي ح ــان علم ــال ك ــل كم ــت افس  اس

 آگهــت ســازد كــه باشــد آن علــم،  رهـــت بنمايــد  كـــه باشــد  آن علــم، 
ــم، ــد آن عل ــه باش ــي ك ــه بشناس ــف  وي ب ــيض و لط ــادر ف ــ و ق و ومقي ــي  ح
ــس ــداني، پـ ــدرت بـ ــي قـ ــد بـ  او حـــد بـــي نعمــت  و جـــود و فــيض   او حـ

ــه آن ــيم بـ ــي آردت، تعظـ ــار بـ  اميــدوار حــال جملــه در كنــد ويــن  اختيـ
 كنـــد مايـــل عمـــل بـــر ف،تكلّـــ بـــي  كنــد دل در خــود حــب ،تصــنع بــي

ــان، آن  بنـــدگي كـــردي شـــوق روي ز چـــون ــان داري زمــ ــدگي نشــ  زنــ

هـا   عرصـه   عنوان واقعيتي انكارناپذير در جهان هسـتي در تمـامي  به » متافيزيك«اما 
اند كـه يكـي از    چنان كه مفاهيم فلسفي نيز چنين. اي دارد كننده ماً تأثيرات تعيينمسلّ

، معرفتي است متعلق به تمام هستي »متافيزيك«. آنها در مكاتب و علوم تجربي است
هـايي كـه بـا روش تعقلـي تبيـين و       هاست متشكل از گزار   ها، و نظامي ي جهان و همه

هاي نظري و توصيفي كه از طريق تجربـه   اند؛ گاه متافيزيك به تمام گزاره توجيه شده
  . شود اند اطالق مي به دست نيامده
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هـا تفـاوت    ي سخن آنكه بين واقعيات ظاهر شده و تفسيرناشده و بين نظريـه  خالصه
عيات مشهود، اصـطالحاتي را بـه كـار    ها در تبيين واق زيرا نظريه: جوهري وجود دارد

شوند؛ به همين جهت براي ربط زبان نظـري   گيرند كه در قوانين تجربي يافت نمي مي
از ايـن رو هـر   . شـود  به زبان تجربه، از قواعد تبديل و يا قواعد تطابق بهره گرفته مي

عات علمى نيازمند به موضوع است و تمايز علوم از يكديگر نيز ناشى از تمايز موضـو 
  . آن علوم است
  .ما راه صحيح تعريف كردن و صحيح استدالل كردن را بياموزد خواهد به علم منطق مى

  : شود و سپس به دو قسم آغاز مى» ادراك«و » علم«در منطق از تعريف 
»بخـش  : شـود  نماينـد؛ منطـق مجموعـاً دو بخـش مـى      تقسيم مى» تصديق«و » رتصو
»هر ي. »تصديقات«و بخش » راتتـصونطقيين منقسـم  مر و تصديق از نظر ك از تصو

  :شود به دو قسم مى
  ضرورى يا بديهى -1
  نظرى يا اكتسابى -2

تفكر و اسـتدالل كه منطق ارسطويى مـدعى اسـت كـه قـوانين صـحت آن را بيـان       
رات نظـرى و  رات ضـرورى و بـديهى بـه تصـو    اين است كه ذهـن از تصـو  . كند مى

ي تحصــيل و  رات اكتســابى را ســرمايهآن تصــو يابــد و احيانــاً اكتســابى دســت مــى
چنـين   دهـد؛ هـم   رات نظرى و اكتسابى ديگر قرار مـى يابى به يك سلسله تصو دست

ي كشف يك عده تصديقات نظـرى و اكتسـابى    تصديقات ضرورى و بديهى را وسيله
يابى به يك سلسله  ي تحصيل و دست ي خود وسيله ها را نيز به نوبهندهد و آ قرار مى

يابـد كـه نـام آن را علـم، ادراك،      انسان در خود حالتى مى. سازد تصديقات ديگر مى
  . گذارد اينها مى.  . .دانايى يا آگاهى و 

ما وقتـى شخصـى را كـه تـاكنون     . ي مقابل علم و ادراك، جهل و ناآگاهى است نقطه
؛ احسـاس  كنيم بينيم؛ يا شهرى را كه تاكنون نرفته بوديم؛ مشاهده مى نديده بوديم مى
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كنيم كه اكنون در خود و همراه خود حسي داريم كـه قبالً نداشتيم؛ و آن عبـارت   مى
حالـت اول را كـه ايـن    . است از تصـويرى از آن شـخص يـا تصـويراتى از آن شـهر     

نامنـد و حالـت دوم كـه اثبـاتى اسـت و       تصويرها را نداشتيم و منفى بود؛ جهـل مـى  
باشـند؛   ا با آن اشياء كه واقعيـات خـارجى مـى   اين تصويرها، ما ر تصويرهايي داريم و

  .شود كنند، علم يا ادراك ناميده مى مربوط مى
پذيرى اجسـام را دارد؛   پذيرى و صورت شود ذهن ما حالتى شبيه نقش پس معلوم مى

كند؛ يعني آنهـا را   ها، آن اجسام را با اشياء خارجى مربوط نمى با اين تـفاوت كه نقش
هـاى ذهـن، مـا را بـا اشـياء       ها و نقش سازد؛ اما صورت ه نمىنسبت به آن اشياء آگا

چرا؟ چه تفاوتى در كار است؟ . سازد كند و نسبت به آنها آگاه مى خارجى مربوط مى
پس علـم، صـورتى از معلـوم    . دهد نه منطق جواب اين چرا و اين تفاوت را فلسفه مى

  :لذا در تعريف علم و ادراك گفته شده. است در ذهن
تصـديق   ر وانقسام علم به تصو. ذهن صورتى از يك شىء در بارت است ازادراك ع

كند بـه   از اين جهت است كه علم ما به اشياء گاهى به شكلي است كه ذهن حكم مى
وجود يا عدم نسبتى ميان اشياء، يعنى علم ما به شكل قضاوت ميـان دو چيـز اسـت؛    

  .ى دارد و گاهى به اين شكل نيستيحالت قضا
در وادي موجودات ماوراءالطبيعه مباحثي را مطرح كـردم كـه چـه در    : رمطلب ديگ

برانگيـز   پژوهان و محققين هر عصر بحث فكران، دانش ميان عوام و چه در ميان روشن
اگـر   شـود و  ها دنبال مي ها هنوز اين بحث گذشت قرن از اين رو بعد از. هست بوده و
مورد آن تهيه شـود از اسـتقبال عمـوم     در  اي، گفتگويي، داستاني يا حتي فيلمي نوشته

سـتورهاي  مي برداشـتن حجـاب از    چرا كه بشـر هميشـه تشـنه    گردد؛ برخوردار مي
بـه ايـن    تا بتوانـد حـس غريـزي كنجكـاوي خـود را نسـبت       پيرامون خويش است؛

  . به طريقي تسكين بخشد موجودات،
ندان يافت و آن شايد يك وجه اشتراك را بتوان در ميان عوام و روشنفكران و دانشم

شك و ترديد نسبت به واقعيت وجودي آنان است؛ چرا كه حتي سير تكاملي علم در 
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ي  رغـم همـه   اروپـا و آمريكـا هـم نتوانسـته آن را از محـاالت بدانـد و علـي        ي قاره
بـراي پـي بـردن بـه چگـونگي ايـن         هاي علوم بشري هـيچ راه حـل علمـي    پيشرفت

  . د ازل در شك و ترديد استموجودات عنوان نشده و همه چيز مانن
اي كه همـه   ها بر سر خلقت نظام عالم دو ديدگاه كلي وجود دارد؛ عده در ميان انسان

دانند و گروهي ديگر كـه سرمنشـأ خلقـت نظـام      چيز را ناشي از خلقت ذات الهي مي
اگرچه ميان آنان اختالف نظرهاي بسيار عميق و . كنند عالم را در طبيعت جستجو مي

انــد؛ وجــود علــوم  جــود دارد؛ ولــي هــيچ يــك از ايــن دو گــروه نتوانســتهاساســي و
ماوراءالطبيعه را انكار كنند و اما بنا به شواهد و نص صريح قرآن، موجودات عالم بـه  

 حيوانـات؛ كـه يـا داراي عقـل     -3نباتات  -2جمادات  -1: شوند سه گروه تقسيم مي
  .عقل و شعوراند مانند حيواناتهستند مانند انسان، فرشتگان و جنيان و يا فاقد  

هايي كه بشر تا به حال چـه از نظـر    حال موضوع اصلي اين است كه با تمام دانستني
فيزيكي و چه از نظر متافيزيكي بدست آورده توانسته؛ هدف اصلي خود را از زنـدگي  

ها نسبت  است كه هر چه آگاهي انسان بدست بياورد يا نه؟ اين مطلب بسيار عجيب
بـه   شـود؛  تري در او شكوفا مـي  شود؛ باز نياز بيش تر مي و محيط اطراف بيشبه خود 
پس چـه بايـد   . شود مي تر  باز تشنه نوشد چه مي چون آب دريا است كه هر قولي هم

  . مندتر زندگي كنيم كرد تا بهتر و هدف
بايست بدانيم تعريف زندگي چيسـت و چـه    براي اينكه بهتر زندگي كنيم در ابتدا مي

را بايد دنبال كنيم؟ و براي اين مهم چـه دانـش و چـه ابـزاري را نيازمنـديم؛       هدفي
هدف اسـت؟   چه بوده؟ آيا كامالً بي   اولين سئوال اين است كه هدف از خلقت آدمي

گويـد و فضـالي روز تكـرار     هـاي رايـج روز مـي    كه بعضي از تئوري است يا آن طور
اصـالً  . سيار وسيع و بزرگ اسـت كنند؟ خوب زيستن چگونه است؟ اين سئوالي ب مي

خوب زيستن چيست؟ اگر از لحاظ مادي در نظر بگيريم، خوب زيستن اين است كه 
  . خواهم در اختيار داشته باشم من از لحاظ مادي، هر چيزي كه مي
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زندگي خوب، اين است كـه  : گويد كند بلكه او مي گونه فكر نمي ولي يك فرد الهي اين
توانم با آن زندگي كـنم در اختيـارم باشـد تـا بتـوانم       ميمن حداقل آن چيزي را كه 

وطنانم را گسـترش بـدهم و بتـوانم بـه       معرفت خودم را زياد كنم و بعد معرفت هم
گونه زندگي اسـت كـه در راه اهـداف الهـي      زندگي خوب، آن. ام خدمت كنم جامعه

هاي زنـدگي   حداقلبايد ) من المعاش له المعاد له(شود و البته انسان از باب  سپري مي
ايـن  . ها مضطربش نكنـد و او را از كارهـايش بـاز نـدارد    نرا داشته باشد تا نداشتن آ

  . زندگي از نظر من زندگي مطلوب است
از جمله آفرينش انسـان كـه   . دار است هدف نيست بلكه همه چيز هدف بي هيچ چيز

كـه بـراي او    اي اسـت  انسان به عنوان مخلوق برتر خداوند به گونه است و دار هدف
اش دسـت   برنامه چيده شده و اگر بتواند نردبان تكامل را طي كند؛ به هدف زنـدگي 

رسيدن بـه آن مقـام شـامخ انسـاني اسـت غـرض از        هدف از زندگي؛ . خواهد يافت
خلقت انسان واقعاً اين بوده است و تا آن حد كه در اين جهت گام برداريم به هـدف  

  . ايم اصلي نزديك شده
اين كه شما شـغلي داشـته باشـيد كـه كسـب      ! ا زندگي اصالً هدفي ندارددر عصر م

تان را خوب اداره كنيد؛ هدف اصلي تلقي شده؛ در حالي  درآمد كنيد و بتوانيد زندگي
كه سؤال اين است كه هدف از زندگي واقعاً اين است كه شما زندگي را خـوب اداره  

امـا متأسـفانه بـراي رسـيدن و     . يـر ي داشته باشيد؟ البته كه خيها مندي كنيد و بهره
شـته و آن را درك كـرده   اگذ سـر  ي فيزيكي را پشت متافيزيك بايد مرحله از آگاهي
رسـد البتـه    يعني انسان تا لذات دنيايي را نچشيده باشد؛ به بلوغ انسـاني نمـي  . باشيد

  . كار شود، نه هرگز منظور بنده چنين نيست منظور بنده اين نيست كه فرد بايد گناه
ترين آنها اخـالص   در مورد رياضت نفس، بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد كه مهم

يعني اين كه قدم انسان در راه رياضت نفس، قدم الهي و براي رضاي خـدا  . باشد مي
ي ديگر اين كه نبايد در رياضت نفـس،   نكته .باشد؛ نه شهوت و نه جلب قلوب مردم
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گيري كرد؛ خصوصاً در ايام جواني و ابتـداي   بيش از حد بر نفس فشار آورد و سخت
چـه بسـا   . راه، كه اين كار منشأ انفجار نفس شده؛ تبعات منفي بـه بـار خواهـد آورد   

  .شود موجب دوري از خدا و ذكر او مي
ي بسيار مهم و قابل توجه در بحث رياضت اين است كـه تـا طلـب و خواسـت      نكته

ي تحقـق طلـب    اي نخواهد داشت و نشانه دهانجام اعمال براي انسان فاي  انسان نباشد؛
شود و اين تنفّر از  ي خود بيزار مي در انسان، اين است كه نسبت به انحرافات گذشته

شود تا توبه كند يعني اين مراحل بايد با پيشرفت معرفتي صـورت   گناهان موجب مي
ود پس قبل از انجـام رياضـت، بايـد بـه نفـس خـ      . گيرد؛ نه به اجبار و از روي ترس

مراجعه كنيم و از خود بپرسيم كه آيا حقيقتاً طالب اصالح خود هستيم يـا نـه و اگـر    
ي  جواب مثبت بود بايد نور توبه را در وجود خود احساس كنيم؛ بعـد از انجـام توبـه   

البته خود توبه هم يك . كامل چنان كه در روايات آمده است؛ رياضت را شروع كنيم
عرض كنم كه داشتن استاد اخالق و مشاوره، در راه  در پايان بايد. نوع رياضت است

  .رياضت نفس بسيار مفيد خواهد بود
اي است كـه بـراي انسـان     از اين رو به نظر بنده، هدف زندگي رسيدن به مقام عاليه

البته اين مستلزم ايـن اسـت كـه از    . كند فرض شده و انسان را از حيوان متفاوت مي
ها گفته شود كه هدف او در اين سير چيست؟ وقتي  انسانابتدا، در مراحل تربيت به 

بگذريد در آن هنگـام اسـت كـه    ) يعني فيزيكي(ي زندگي عادتي  توانستيد از مرحله
بنده چون با فيزيك . توانيد به تعامل فيزيك و متافيزيك برسيد و به آن فكر كنيد مي

قت به موضوع فيزيك و گويم كه اگر شما با د ام؛ راحت به شما مي انس زيادي داشته
شما فيزيكـي  . توانيد آن دو را از يكديگر جدا كنيد متافيزيك نگاه كنيد؛ به سختي مي

  !را پيدا كنيد كه در درون آن متافيزيك نباشد
احكام عام : گوييم متافيزيك عبارت است از كنيم؛ مي ما وقتي متافيزيك را تعريف مي

هـاي خـاص انجـام     يك سلسـله آزمـايش  آييد؛  شما وقتي به سراغ فيزيك مي! وجود
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گيريـد و بـر روي آن تجربـه     هاي بسيار خاصي را در نظـر مـي   يعني حوزه. دهيد مي
آن وقت شـما نتـايج ايـن تجربـه را تعمـيم      . اين تجربه بسيار محدود است. كنيد مي
بينيد كه طول آنها در اثر  دهيد و مي به عنوان مثال چند سيم را حرارت مي. دهيد مي

كنيد كه اين سيم خاص يا اين سيم مسـي   شود؛ بعد به اين اكتفا نمي زياد مي حرارت
شـوند؛   فلزات چنين هستند كه وقتي حرارت داده مـي : گوييد اين گونه است؛ بلكه مي

  . شوند منبسط مي
دهيد؟ آيا شما مجاز به اين تعمـيم هسـتيد؟ معمـوالً     چرا شما اين تعميم را انجام مي

گاه باطني شما در اعتمـاد و اطمينـان بـه ايـن تعمـيم       تكيه. دهيد اين كار را انجام مي
آنهـا فكـر   . هـا متافيزيـك اسـت    ي اين تعميم گاه همه ي بنده تكيه  چيست؟ به عقيده

اگر فقط چيزي را حـرارت دهنـد و   . كنند؛ صرفاً آزمايش است كنند كاري كه مي مي
اي از  شـود؛ مجموعـه   مي ماند و حاصل عددهايي را يادداشت كنند؛ آنچه بر جاي مي

سـازيد   دهيد؛ قوانين عام مي شود ولي شما اين اعداد را ربط مي هاي اعداد مي كاتالوگ
مـريخ هـم انجـام      ي اگر عين قضـيه در كـره  : گوييد كنيد و مي و بعد به آن اكتفا نمي
  .فيزيك است  هايي است كه واقعاً فوق ها تعميم اين. شود؛ نتيجه همين است

گيـري سـروكار دارد ولـي شـما در مقـام       هـا و نتيجـه   واس و آزمـايش فيزيك با حـ 
گيريـد در   شويد و نتايجي كه مـي  گيري، هميشه از جزئيات به كليات منتقل مي نتيجه

مفروضات فلسفي، دينـي و روانشـناختي شـما كمـك     . هاي قبلي شما است  پرتو دانش
بنده فيزيك را آغشـته بـه   اي ديگر قبول كنيد؛  اي را بيش از نظريه كند كه نظريه مي

منتهي يك چنين اشعاري در ميان علماء چندان رايج نيست و تنها . بينم متافيزيك مي
كننـد   بقيه فكر مـي . تعدادي از دانشمندان در جهان هستند كه چنين ديدگاهي دارند

كنم هيچ تضادي بين عقـل و   اما بنده فكر مي. كنند؛ فيزيك است كه هر كاري كه مي
وجود ندارد؛ به بيان ديگر آيـات و شـهودات الهـي بـه عنـوان منبـع         يشناخت علم

شناخت واقعي كه در آن هيچ خطايي راه ندارد به كمك عقل آمـده و باعـث بـارور    
  . شود شدن عقل مي
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اي نـداريم جـز ايـن كـه سـراغ       بنده هيچ ترديدي ندارم كه ما در زمان خود، چـاره 
شود يك فرد بتواند در يك رشته،  نمي علوم آن قدر گسترده شده كه. تخصص برويم

ط شـود ولـي يـك نفـر     هـاي آن مسـلّ   مثالً شيمي، رياضي، طب، نجوم در تمام بخش
بخواند و به كار ببرد ولي نگرش و اطالعاتش را    اي مانند برق يا شيمي تواند رشته مي

ايـن   .تر نگاه كند تر و در يك چارچوب وسيع تر و جهان را با ديد وسيع مقداري وسيع
ي  جامعـه . اي جز تخصص نداريم گيرد و چاره موضوعي است كه مورد غفلت قرار مي

بايسـت بـه    هاي متـافيزيكي داشـته باشـد؛ مـي     ي روشني از باور ما اگر بخواهد آينده
هـاي الهـي    مسائل فرهنگي و اعتقادي خود برگردد و توجه بيشتر به آيـات و نشـانه  

نها با پروردگارشان بوجود آيد در حقيقت نبايـد  اي بين آ فاصله داشته باشد و نگذارد
علوم را چه فيزيكي و چه متافيزيكي بداننـد؛ امـا     ها تمامينزيرا اگر آ. از خدا دور شد

اي از آن علـوم نبـرده و در    از خدا دور باشند و رضايت خدا در آن نباشد هيچ بهـره 
 .رسند نهايت به پوچي مي

ــرار ــه را ازل اس ــو ن ــي ت ــه و دان ــن ن  مـن  نـه  و خـواني  تـو  نه معما حرف اين  م
 مـن  نـه  و دانـي  تـو  نه برافتد پرده چون  تـو  و مـن  گفتگوي پرده پس اندر هست

خداوند انسان را آفريد و در مسير پر فراز و نشـيب جهـان هسـتي قـرار داد تـا بـا       
ي هـا  وي در رويارويي با عوامل مختلـف آزمـون   .پختگي و كمال به سوي او بازگردد

زيرا در اثر عدم درك و شناخت نسبت بـه آن زيـاني را   . محتاج معرفت است الهي،
جسـتجو بـه   . دهد ثير قرار ميأهاي پس از او را تحت ت ه حتي نسلشود ك متحمل مي

هـاي راديـويي كـه ممكـن      گوش دادن به سيگنال دنبال حيات فرازميني با تمركز بر
از زمـين بـه سـوي مـا     است به شكل عمدي از سوي موجوداتي هوشمند در خـارج  

  . فرستاده شوند ادامه دارد
تنگاتنگ با زنـدگي انسـان، تـاكنون كمتـر      ي يك گروه از عوامل كه با وجود رابطه

امـروزه   .موجـوداتي بـا عنـوان موجـودات غيرارگانيـك هسـتند       اند، شناسايي شده
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نسبت به اين عوامل رو به افـزايش    ي ناشي از ناآگاهي عمومي ي گستردهها آسيب
اما حتي اگر اين موجودات بيگانـه هيچگونـه تالشـي در جهـت برقـراري      . باشد مي

هايي قابل رديـابي   تواند نشانه هاي آنها مي هم فعاليت ارتباط با ما انجام ندهند، باز
  . برجاي گذارد

  مراحل تكامل روح
  .است) موعظه و اندرز(ي  مرحله :ي اول مرحله -1
  .زى روح انسان از انواع رذايل اخالقى استسا ي پاك مرحله : ي دوم مرحله -2
  .گيرد سازى انجام مى ي هدايت است كه پس از پاك مرحله :ي سوم مرحله -3
اى است كه انسان لياقت آن را پيدا كرده؛ كه مشمول  مرحله :ي چهارم مرحله -4

  .هر يك از اين مراحل به دنبال ديگرى قرار دارد. رحمت و نعمت پروردگار شود
ي عـدم   يم انسان موجودى است كه باالترين استعداد تكامـل را دارد؛ از نقطـه  دان مى

رود؛ هرگز چـرخ تكامـل    نهايت همچنان پيش مى آغاز به حركت كرده، و به سوى بى
دانيم عبادت مكتب عـالى   از طرفى مى. متوقف نخواهد شد) هرگاه در مسير باشد(او 

سازد؛ گردوغبار  نهايت مى و را متوجه بىي انسان را بيدار و فكر ا تربيت است؛ انديشه
شويد؛ صفات عـالى انسـانى را در وجـود او پـرورش      گناه و غفلت را از دل و جان مى

به همين دليـل  . بخشد دهد؛ روحِ ايمان را تقويت، آگاهى و مسئوليت به انسان مى مى
آنها . نياز گردد اى در زندگى از اين مكتب بزرگ تربيتى بى ممكن نيست انسان لحظه

كنند؛ ممكن است به جايى برسند كه نيازى به عبادت نداشته باشـند؛ يـا    كه فكر مى
  . اند اند و يا مفهوم عبادت را درك نكرده تكامل را محدود پنداشته

ي قوس صـعودى و نزولـي نـدارد؛ اگـر      انسان فاصله ي هبه انداز هيچ مخلوقى در عالم،
ي اعمـال   الحات همـه لصا اشته باشيد كه عملواتوجه د(داراى ايمان و اعمال صالح باشد 

و اگـر راه كفـر، ضـاللت،    . برترين خلق خدا اسـت ) شود نه بعضى را صالح را شامل مى
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ي  اين فاصـله ! شود كند كه بدترين خلق خدا مى لجاج و عناد را بپيمايد؛ چنان سقوط مى
ولـى  ي حسـاس و خطرنـاكى اسـت؛     عظيم ميان قوس صعودى و نزولى گرچـه مسـأله  
طبيعى اسـت كـه در كنـار چنـين     . داللت بر عظمت مقام بشر و قابليت تكامل او دارد

در . وجود داشته باشد العاده نيز اى امكان تنزّل و سقوط فوق العاده قابليت و استعداد فوق
آيد كه اگر هدف تكامل بوده چرا خداوند از آغـاز انسـان را در    اين جا سؤالى پيش مى

  نيافريد تا نيازى به پيمودن مراحل تكامل نباشد؟ ي ابعاد، كامل همه
ي اصـلى تكامـل، تكامـل     ي اين ايراد، غفلت از اين نكته اسـت كـه شـاخه    سرچشمه

است كه انسان راه را با پـاى خـود و اراده و     به تعبير ديگر تكامل آن! اختيارى است
خـار اسـت؛ نـه    تصميم خويش بپيمايد؛ اگر دست او را بگيرند و به زور ببرند نـه افت 

ترين اجباري در كار باشد؛ حتى يك گـام هـم    اگر براي هر امر خيري، كوچك! تكامل
در اين راه پيش نرفته و لذا، در آيات مختلف قرآن مجيد بـه ايـن واقعيـت تصـريح     

آوردند ولـى ايـن ايمـان     ي مردم به اجبار ايمان مى خواست همه شده كه اگر خدا مى
الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنْـت تُكْـرِه    منَ منْ فياَلَو شَاء ربك لَو «براى آنها سودى نداشت 
خواست، قطعاً هر كه در زمين است  و اگر پروردگار تو مى »النَّاس حتَّى يكُونُوا مؤْمنينَ

  )99 ي آيه -يونس ي سوره(. آوردند ي آنها يكسر ايمان مى همه

قات داراي هدف و غايت نسبي هسـتند؛ بشـر نيـز بـدون     ي مخلو طور كه همه همان
اش بيهوده و عبث نيست بلكه ترقّـي، تكامـل و سـير     تواند باشد و زندگي مقصود نمي

اي از اعمـال وي   ذره. پيمايد كه با نظم كامل همچنـان ادامـه دارد   معين نسبي را مي
ل نسـبي خـود   شود و تمام كارهايش به قصد نيل به مراحل بعدي و تكامـ  ضايع نمي

نه تنها بشر بلكه هيچ موجود، هيچ مـاده، هـيچ حركـت و عملـي در جهـان      . باشد مي
 .تواند باشد بدون مقصد نيست و نمي
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  رضا تسليم و

ولي در واقع زندگي آن چيزي اسـت كـه انسـان    . دانم بنده ذهن را بعدي از روح مي
همـانطور كـه هسـت؛    دهد؛ و هستي  فهمد و اين بعد روحي زندگي ما را نشان مي مي

زيرا هستي نخستين موضـوعي اسـت كـه فكـر     . باشد مشترك با هر آنچه هست مي
. درك روح ما از موجوديـت داشـتن چيزهـا اسـت    . كند را به خود مشغول مي  آدمي

بلكـه آن طـور كـه     ؛گونـه اسـت   گونـه يـا آن   هستي، همه چيز را نه آن طور كه اين
  .گيرد موجوديت دارد دربرمي

 كند مستي كه هر دو دست را پابند دامت مي  بشنو سالم مسـت را ده هست رااي نيست كر
ي گفتار خامت مي  آفرين نشين حيران حيرت  خامش كن و حيران  كند پخته سخن مردي وـل

  )85ي  آيه - ي اسراء سوره( قَليالًو ما اوتيتُم منَ الْعلْمِ إِلَّا   ىقُلِ الرُّوح منْ أَمرِ رب و يسئَلُونَك عنِ الرُّوحِ

روح جزيى از فرمان پروردگار من اسـت و شـما را جـز    : بگو. پرسند تو را از روح مى
  .اند اندك دانشى نداده

و قضاوت ما از هستي به حـد و  . شود طور كه هست مطرح مي به عبارتي هستي همان
  .مان است ي تكامل ذهني  اندازه

مطرح بوده و هست كه خداوند چه هـدفى از آفـرينش   اين سئوال هميشه براي بشر 
اى دارد و ماننـد   ي ديرينـه  اين مسئله سابقه). ي آفرينش فلسفه(عالم هستى داشته؟ 

انـد بفهمنـد كـه     برخى از مسائل فلسفى، براى همگان مطرح است؛ غالب مردم مايل
هدف از آفرينش جهان هستى چه بوده است؟ واقعيت ايـن اسـت كـه از يـك سـو      

گـردد؛ بلكـه    هدف به آفريدگار بـازنمى   هدف نيست و از سوى ديگر اين فرينش بىآ
پس اگـر در ايـن جـا    . شك امرى مربوط به خود مخلوقات است هدف حتماً و بدون 
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تـري   تفكيك قائل شويم؛ قهراً به مشـكل بـزرگ  » فعل  غرض«و » غرض فاعل«ميان 
غنى مطلق و كمال محض اسـت؛   از آنجا كه فاعل،: توان گفت لذا چنين مى. رسيم مي

. توان براى او غـرض و غـايتى انديشـيد    هيچ نوع كمبود و نقصى در او راه ندارد؛ نمى
  .گيرد ي مقايسه سرچشمه مى غرض براى فاعل، از مسئله

سعادت اين است كه نفس انسان در كمال وجودي به جايي برسد؛ كه قوام بـدن بـه   
روح انسان، خـواه در مقـام خيـال    . است روح، تشخص و وحدت و ظهور آثارش از او

از نظر عقلي نيز آفرينش . شود باشد و خواه در مقام عقل؛ پس از ويراني بدن تباه نمي
نوعى احسان و فيض از جانب خدا نسبت به موجودات است؛ يعنى خداونـد از خلـق   

چنـين آفرينشـى   . كند ورزد و دريغ نمى كردن آنچه امكان خلق شدن دارد؛ بخل نمى
چنـين هـدف از    هـم . دارد و قيام به چنين فعلى ذاتـاً پسـنديده اسـت   » حسن ذاتى«

  .ها است آفرينش، آزمايش حسن عمل انسان
منْ أَسلَم وجهه للَّه و هو محسنٌ فَلَه أَجرُه عند ربه و لَاخَوف علَيهِم و لَـاهم يحزَنُـونَ    ىبلَ

آرى، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد؛ پس مـزد  
ي  سـوره (. و بيمى بر آنان نيست و غمگـين نخواهنـد شـد   . وى پيش پروردگار او است

  )112ي  آيه -بقره

ي خَلَقَ السالَّذ وه تَّوي سف ضالْأَر و اتاولَ ةِمع رْشُهكَانَ ع امٍ وأَي   كُـمأَي كُملُـوبيل اءى الْم
رُوا إِنْ هذَا إِلَّا سـحرٌ  بعد الْموت لَيقُولَنَّ الَّذينَ كَفَ بعوثُونَ منا و لَئنْ قُلْت إِنَّكُم مأَحسنُ عملً

ها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بـر آب   و اوست كسى كه آسمان بِينٌم
شـما پـس از مـرگ    «: و اگر بگويى! يك نيكوكارتريد شما را بيازمايد كه كدامبود؛ تا 

جـز  ] ادعـا [اين «: اند خواهند گفت قطعاً كسانى كه كافر شده» برانگيخته خواهيد شد
  )7ي  آيه -ي هود سوره(. »سحرى آشكار نيست
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 لَمعي و وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا يالْغَي حفَاتم هندع ا    و ما فىِ الْبرَّ و الْبحرِ و ما تَسقُطُ مـن ورقَـة إِلـَّ
كليدهاى غيـب   فىِ ظُلُمات الْأَرضِ و لَارطْبٍ و لَايابِسٍ إِلَّا فِى كتَابٍ مبِينٍ يعلَمها و لَاحبةٍ
هر چه را كـه در خشـكى و دريـا    . جز او كسى را از غيب آگاهى نيست. نزد او است

هـيچ  . افتـد مگـر آن كـه از آن آگـاه اسـت      هيچ برگى از درختى نمى. داند مىاست 
هاى زمين و هيچ ترى و خشكى نيست جز آن كه در كتـاب مبـين    اى در تاريكي دانه

  )59ي  آيه -ي انعام سوره(. آمده است

كنم، اساساً اصل آفرينش يك گام تكاملى عظيم است؛ يعنـى، چيـزى را از    بنده فكر مي
. ي عدد رساندن است جود آوردن؛ از نيست هست كردن و از صفر به مرحلهعدم به و

هـاى   شـود و تمـام برنامـه    بعد از اين گام تكاملى عظيم، مراحل ديگر تكامل شروع مـى 
براى روشن شدن اين مسئله، بايد توجـه كنيـد؛ اول   . دينى و الهى در همين مسير است

هدف . اي پي بردن به جهان هستي استاين كه انسان بهترين طريق بلكه تنها طريق بر
خورد  انسان در كارهايش، رسيدن به كمال يا رفع نقايص خود است، براى مثال غذا مى

پوشد تا خود را از سـرما و گرمـا حفـظ كنـد؛      تا رفع گرسنگى و نياز بدن كند؛ لباس مى
  . نمايد باره احساس مى كند براى ارضاى نيازى كه در اين ازدواج مى
كنـد؛   كند تا به كمال نهايى و قرب الهى برسد؛ و خدمت به خلق خـدا مـى   ىعبادت م

اما خداوند، هـيچ نقصـى نـدارد تـا بـا افعـالش، آن را       . تا كماالت عالى را كسب كند
هـر انسـان را   . برطرف سازد؛ و كمالى را فاقد نيست؛ تا براى رسيدن به آن بكوشـد 

. ي او اسـت  ان هويت واحدهيك شخصيت و هويت است كه جميع قواي او شئون هم
در . شود؛ اگر چه مظـاهرش متكثـر اسـت    اش از آن منبعث مي ي آثار وجودي و همه

رود كه فاقد آن اسـت   نتيجه اين كه هر متحرك در حركت خود به سوي چيزي مي
  .غايت و غرض اوست آن چيز. تا از حركت واجد آن شود
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وقُ اا ههللاُ الْخَال روصارِئُ الْمالْلْب ألَهسم  و هـضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسنَى يسالْح اء
  . الْحكيم الْعزِيزُ

ي صورت  ي جهان و جهانيان، نگارنده ي عالم امكان و پديدآورنده او است خداي آفريننده
ها و زمين است همه بـه تسـبيح و    هاي نيكو بسيار است، آنچه در آسمان خلقان، او را نام

  )24ي  آيه - ي حشر سوره(. اند و او است يكتا خداي مقتدر حكيم ستايش او مشغول

شه با نياز همراه نيست؛ بلكـه بـه هـر ميـزان موجـودى      مندى همي دوم اين كه هدف
هـا و   كند؛ اين از ويژگـى  نيازتر باشد؛ به رفع نياز ديگران بيشتر اقدام مى تر و بى كامل
خداوند مهربان نيز در جستجوى نفعى بـراى  . هاى موجود كامل و مهربان است نشانه

ي رشـد و   و ايجاد زمينهترين هدف او، خير رساندن به ديگران  خود نيست؛ بلكه مهم
 .كمال براى موجودات است

ــنم    مــن نكــردم خــــلق تــــا ســودي كــنم ــودي ك ــدگان ج ـــر بن ــا بـ ــه ت  بلك
الوجـودى را بـه كمـال     از اين رو، هدف خداوند از آفرينش اين است كه هـر ممكـن  

اى  ي آن برساند؛ بدون آن كه در اين كار، براى ذات پاك او نتيجـه  ممكن و شايسته
هر امر ممكنى در اين جهان، براى خود قابليت و شايستگىِ هست شـدن  . ه باشدداشت

گويى همگى با لسـان حـال، درخواسـت وجـود و     . و دريافت كماالت وجودى را دارد
هاى طبيعى و ذاتى اشياء و در  آفرينش جهان، پاسخ به اين سؤال. كنند طلب كمال مى

تواننـد مخلـوق اول باشـند؛     رت نمـي ماده و صو. ها است  حقيقت به كمال رساندن آن
دهـد   چون ماده و صورت تركيب شده از همديگر است؛ و مبدأ اقرب كه وجـود مـي  

  . توانند علّت همديگر باشند بايد مركب باشد؛ ماده و صورت هم نمي
بـه سـخن   . پس بايد علتي غير از خود باشد و آن علّت هم بايد مفـارق از مـاده باشـد   

چنـين  . فيضى است؛ از جانب خدا نسبت به موجودات ممكـن ديگر، آفرينش احسان و 
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آفرينشى حسن ذاتى دارد و قيام به چنين فعلى؛ جز اين كه خود فعل زيبا باشد؛ به امـر  
كنـد و وسـايل كمـال برتـر هـر       او با آفرينش، كمالى را افاضـه مـى  . ديگرى نياز ندارد

نقص اسـت؛ پـس سـزاوار    خوددارى از آن بخل و . گذارد موجودى را در اختيار آن مى
است خداى حكيم و كمال مطلق، جهان را بيافريند، و آن را در غايت حكمت و لطافـت  

ي آفـرينش، نـه    بنابراين آفرينش الهى حكيمانه است؛ هـر چنـد در مرتبـه   . ايجاد كند
  .ي مخلوقات ي خالق و چه از ناحيه نيازى بود و نه نيازمندى؛ چه از ناحيه

ي كمـاالت، از جملـه    د هيچ كمالى را فاقد نيست؛ بلكه عين همهاما از آنجا كه خداون
يـازد؛   بنابراين او با آفرينش نيز به فياض بودن دست نمى. است االطالق فياضيت على

رو گفتـه   از همـين . آفرينـد  بلكه چون واجد كمال فياضيت است؛ جهان و انسان را مى
تجلّى آن است؛ نه مقدمـه   ي فياض بودن خداوند و آفرينش جهان، الزمه: شده است

ي الهى و آفرينش جهان، بـه   بنابراين تالزم بين فياضيت مطلقه. و سبب فياض شدن
اين تعبير مسـتلزم  ! »خدا بايد جهان را بيافريند تا فياض باشد«معناى آن نيست كه 

دهد كه مسئله برعكس اسـت؛   دقت در توضيحات گذشته؛ نشان مى. نوعى نياز است
  .ي آن، آفرينش جهان است ياض است و نتيجهيعنى، خداوند ف

  )4ي  آيه -ي طه سوره( الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى

ي جهـان آفـرينش بـه علـم و      عالم وجـود و كليـه  (آن خداي مهرباني كه بر عرش 
  .مستولي و محيط است) قدرت

  )14ي  آيه -ي طه سوره( .لذكْرِي ةَفَاعبدني وأَقمِ الصلَا إِنَّني أَنَا اهللاُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا

بپرست و نماز را ) به يگانگي(منم خداي يكتا كه هيچ خدايي جز من نيست، پس مرا 
  .دار مخصوصاً براي ياد من بپا

  )22ي  آيه -ي اسراء سوره( ذُولًاخْاخَرَ فَتَقْعد مذْموما مإِلَها ء لَّاتجعلْ مع اهللاِ
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  .با خداى يكتا، خداى ديگرى به خدايى مگير، كه نكوهيده و خوار خواهى ماند
انسان كامل در دو سطح مورد لحاظ قرار گرفته اسـت؛ در اولـين سـطح، بـه عنـوان      

در . گيـرد  كائناتي به عبارت ديگر، انسان به عنوان يك نوع مورد لحاظ قرار مي مقامي
در بـين ديگـر    و. هاي جهان است هستي در ميان هستيترين  اين مرحله انسان كامل

  .باشد مخلوقات داراي باالترين مرتبه مي
ي خصوصيات ذكر شده بـراي نـوع انسـان را بـه صـورت       در سطح ديگري نيز همه

بلكـه  . ها كامـل نيسـتند   ي انسان در اين سطح همه. باشد يافته دارا مي بالفعل و تحقّق
تحقّـق  . را دارنـد » انسـان كامـل  «ميده شدن با عنوان تنها تعداد معدودي استحقاق نا

 .هـا بسـتگي دارد  نآ ها به تفاوت استعدادها و تجليـات حـق بـر    چنين امري در انسان
»لىع مضَهعفَضَّلْنَا ب فلَلْ  اُنظُرْ كَي ضٍ وعبĤَرةُخ ـ   رُأَكْب أَكْب و ـاتجرـيلًا  رُدبنگـر كـه    »تَفْض

هـا،   ايم و در آخرت درجات و برتري بر بعضى ديگر برترى نهاده شان را چگونه بعضي
  )21ي  آيه -ي اسراء سوره( .برتر و باالتر است

: به بيان ديگر انسان كامل، ميانجي حق و خلق است و اين وساطت در دو جهت است
يكي وساطت از جهت وجودي و وجودرساني به ديگر موجودات، ديگـري در اعطـاي   

ي فيض و حـق مخلـوق    از جهت وجودي او انسان كامل را واسطه .معارف و كماالت
اش بـه صـفات    داند؛ به اين نحو كه به لحاظ ربوبيت خود نسبت به خلق و اتصاف مي

  .الهي و ربوبي، حق است
 ا هـم يحزَنُـونَ  منْ أَسلَم وجهه هللا و هو محسنٌ فَلَه أَجرُه عند ربه و لَاخَوف علَيهِم و لَ ىبلَ
  )112ي  آيه -ي بقره سوره(

آرى، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد، پس مـزد  
  .وى پيش پروردگار او است؛ بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد
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  :توانيم چنين بحث را دنبال كنيم كه مي
كمال محض است؛ هيچ نوع كمبـود و  خداوند از آنجا كه فاعل، غنى مطلق و  - 1

توانيم خلق آفرينش عالم هسـتي   يكي از اهداف الهي را مي. نقصى در او راه ندارد
  .نام ببريم

دوم اين كه يكـي ديگـر از اهـداف آفـرينش خداونـد، آزمـايش حسـن عمـل          -2
  .هاست انسان

بـه  ها هدف خود را خوب شناسـايي كننـد؛ راه رسـيدن     سوم اين كه اگر انسان -3
  .هدف را هم به خوبي پيدا خواهند كرد

ي  اما متأسفانه هر كس مطابق برداشت، شناخت و آگاهي كه دارد ممكن است با انگيزه
ها در ايـن زمينـه    ها و شناخت ها، برداشت يعني سليقه. خاصي به هدف خود روي بياورد

همـين   بـه . كنـد  بسيار متفاوت است و هر كسي با رويكرد خاصي به موضوع نگـاه مـي  
آيـد و هـر    بوجـود مـي    هم اختالف نظرهاي متفاوتي براي رسيدن به كمال آدمي خاطر

زمـاني صـحبت ايـن    . كسي با نگاه خود سعي كرده، تعريف خاصي از آن را ارائـه كنـد  
ي بنده و شما براي هدف چيست؟ زماني هـم صـحبت ايـن اسـت كـه       است كه انگيزه

يكرد ديني خود بپردازد؛ چه بايد باشـد؟  خواهد به رو هدف اصلي يك فرد مؤمن كه مي
ي انسان و خداوند مطـرح اسـت؛    ي محبت دوطرفه به نظر بنده در اين رويكرد، مرحله

  . رد هر مؤمني، در نظر گرفتن رضايت و محبت خداوند استكلذا بهترين عمل
. شـود  هاي ديني خيلي بر آن تأكيد مـي  يعني همان موضوع نيت داشتن؛ كه در آموزه

تر اين كه سعادت و آسـايش مـا را    خداوند نيز با ما مهربان است و از همه مهم زيرا
مندي و محبت خداوند نسبت به انسـان دقيقـاً    امور در نظر گرفته؛ رضايت  در تمامي

پس كليد اصلي در اين است كـه مـا در   . همان عامل اصلي قرب انسان به خدا است
  . شويم تر مي دا نزديكحقيقت از طريق جلب رضايت و محبت خدا به خ
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چنانچه كسي ادعا كند كه، هدف فقط خودسازي او به سـوي كمـال اسـت يـا بـراي      
راه رسيدن به كمال و سعادت هم چيزي جز جلـب  . كند سعادت است؛ باز فرقي نمي

هـدف رشـد اسـت؟ هـدف     : يا اگـر كسـي بگويـد   . رضايت و محبت خداوند نيست
كوفايي بـدون جلـب رضـايت و محبـت     شكوفايي انسان است؟ رسيدن به رشد و شـ 

  . اي ندارد؛ بلكه اصالً اين عمل براي انسان حاصل نخواهد داشت خداوند نه تنها فايده
شايد كساني باشند كه اين نيـت و رضـايت   . ي مؤمن بايد فقط الهي باشد پس انگيزه

ه شان مهم هم نباشد؛ حتي افـرادي باشـند كـ    الهي را آن چنان باور نداشته و يا براي
دهند، در جهت ميل خداوندي است؛ ولي  كنند كارها و اعمالي را كه انجام مي فكر مي

بهتـر اسـت   ! انـد  كنند كه درست انجام داده ها فقط فكر مينآ. باور كنيد چنين نيست
دقت كنند و از خود بپرسند كه از كجا اين باور را پيدا كردند؛ ميـزان،    اين افراد كمي

  . ها ها، يا از نقل قول وده؛ از كتابشاخص و الگوي آنها چه ب
اند اشتباه بوده و فرصـتي   كردند و انجام داده اگر روزي بفهمند تمام آنچه كه فكر مي

كنند؟ حقيقت اين است كه در ابتدا خداي متعـال بـه    براي جبران ندارند چه كار مي
دهد كه از آن شخص راضي باشـد و او را دوسـت    كسي كرامت، عظمت و عزت مي

توجه كنيم و او را دوست  ما بايد در اين مسير به رضايت و محبت خدا بيشتر .اردبد
اگـر ايـن مقصـد حاصـل شـود؛ در      . بداريم تا در نهايت به هدف اصلي خود برسـيم 

نجات، رستگاري، كمال و سعادت دنيا و آخرت انسان . ايم حقيقت به همه چيز رسيده
  .نسان از خداوند استدر گرو رضايت خداي متعال از او؛ و رضايت ا

ــر درد ــد اگـ ــي باشـ ــت دارو يكـ  يكيسـت  او درد كــه  آن فــداي  جـان  يكيسـ
ــي هــر ـــو كـــز بالي ـــد ت  دولتيسـت  آن دهـي  فقـري  را كـه  هـر  رحمتيســت آي
ــر ــو از را كســي گ ــد دردي ت  طبيــب گرديــدي تــو ســرانجامش هــم  نصــيب ش

)اعتصامي پروين(  
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  نتيجه

  الهـي   رضوان  كه  بينيم مي  بنابراين دنبال رضايت خود هستند؛ها به  متأسفانه اكثر آدم
در سر   آرزوهايي  سلسله  ها انسان. گيرد قرار مي  و فردي  شخصي  رضاي  ي مقابل  نقطه
  رسـيدن   كه  اي گونه ؛ به است  بسيار مهم  شان براي  دارند كه  هايي پرورانند و آرمان مي
آرزوهـا برسـند ماننـد      به  و وقتي. دانند مي  شخصي  ايترض  را عين  خود  آرزوهاي  به
از آرزوهـا    بخشي  به  نيافتن  شده؛ دست  تأمين  شان شخصي  رضايت  تمام  كه  است  اين

  . كنند مي  تلقي  شخصي  ي آنها را خسارت  و يا همه
  غير از ايـن   ، چيزي حقيقت  است  ممكن  كه در حالي   است  مردم عرف   منطق  اين  البته
  و ايجـاد رضـايت    انسان  آرزوهاي  تحقّق  در بيشتر موارد ميان  كه  بينيم لذا، مي. باشد

يـا    فردي  رضاي  به  آدمي  كه  اي گونه وجود دارد؛ به    مستقيمي  ي نسبتاً ، رابطه شخصي
 .كنـد  پـذير مـي   را آسـيب   او  وابسـتگي   ؛ و همين است  وابسته  خود، به شدت  شخصي
بيشـتر    پـذيري  آسـيب  ي  ، هر قدر آرزوها بيشتر باشـد درجـه   گفت  توان ، مي بنابراين
دارد؛   نگـه   و منطقـي   معقـول   ها را در حديآن؛ هر قدر آرزوها را محدود كند و  است

در نتيجه راضي و تسـليم بـودن در برابـر    . شود تر و محدودتر مي او كم  پذيري آسيب
  .خشنودي خدا را در پي دارد قضاي الهي ولو برخالف ميل،

منطقـي   ي كه گفتيم تمـامي پيشـرفت، تكامـل و موفقيـت بشـر، نتيجـه       طوري همان
رو خداوند شناخت را كليد موفقيت  از اين. دستيابي او به سالح دانش و شناخت است

با شناخت دور و بر خـويش  . انسان به سوي دنياي خوشبختي و كمال قرار داده است
شـود و بـه تـدريج آگـاهي و      اي از جهان نوين بر روي ما باز مي هو درون خود دريچ

هاي واالي خود به  آيد و انسان به ارزش نگرش شخص نسبت به زندگي به وجود مي
يابد كه در كالم  مي برد و در هاي نامحدود خود پي مي توانايي عنوان يك ابر مخلوق و

يـن حـق را دارد كـه    اقيت سرشـاري نهفتـه اسـت كـه در هـر لحظـه ا      او قدرت خلّ
  . سرنوشت خود را تغيير دهد
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هاي  خواهد دنياي وراي خود را بشناسد يا در اصطالح به جهان زماني كه انسان مي
شنا شود نياز به انرژي دارد در صـورتي  آغيرمادي و متافيزيكي سفر كند و با آنها 

ـ  وقت اسـت كـه درمـي    كه موفق نشود متوجه كمبود انرژي خود گشته و آن د ياب
كند  ارزش انرژي در متافيزيك همانند ارزش پول در جهان مادي است و سعي مي

انسان در اثـر احسـاس   . ي كسب انرژي و جلوگيري از هدر رفتن آن را بيابدها راه
يابد كه اين سواالت اساسي زندگي  آرامش و تعادل ذهني ناشي از متافيزيك درمي

م؟ هـدفم  ور كيستم؟ به كجا ميمن . ست كه هميشه در ذهن هر انساني هستا او
  از آمدنم چيست؟

آورد بسته به نظرات شخصي خـودش   هر كس با اهداف مختلفي به متافيزيك روي مي
برخي احساس . انتظارات خاصي دارد بعضي براي آرامش، بعضي براي كنترل افكارشان

 تواننـد احسـاس رضـايت    كنند كه با پرداختن به چنـين تمرينـاتي و تجربيـاتي مـي     مي
با دستيابي به مراتب باالي آگاهي ارتبـاط خـود    دتوان حتي مي. تري را تجربه كنند بيش

است و هميشـه نيـاز بـه     يرذناپ انسان موجودي سيري. تر كند را با مخلوق بهتر و خوب
چيزي دارد كه بتواند خالء دروني خود را پر كند و احسـاس آرامـش و سـرور حقيقـي     

آن نيـاز حقيقـي   . د آن نياز و آن خالء پر نخواهد شـد بكند و تا به آن هدف عالي نرس
  .جز خداوند نيسته تواند خالء انسان را پر كند چيزي ب كه مي

رامـش زيبـا را   آست آن ا خدا ي تا زماني كه انسان نفهميده كه خود وجودي از جلوه
ي رذايل اخالقي، از ضعف  همه. هر هدفي بجز خداوند توهم است .درك نخواهد كرد

اگر انسان دريابد كه خداوند متعـال  ! آيند در معرفت خداوند متعال پديد مي شناخت
! از انس به او هرگز جدا نخواهد شد ؛هميشه و در همه حال از هر زيبايي زيباتر است

كه كسي؛ حتي حضرت موسي، در قيد انانيت است، خدا براي او قابـل ديـدن    مادامي
 ديده شـده هـوايي باشـد تـا     ان بيننده وپذير است كه مي نيست؛ رؤيت هنگامي امكان

ـ نـوري ميـان بين   اگر هـوايي نباشـد و   ديدن صورت گيرد و عامل ديد گردد و  ده ون
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ديده شـده   عالوه بر آن بيننده و. پذير نخواهد بود هدف ديد قرار نگيرد ديدن امكان
از ايـن جهـت هـر دو     هر دو بايد در جايي متحيز باشند تا رؤيـت صـورت گيـرد و   

خداونـد بـه ماديـات     »تشـبيه «و همانند خواهند بود و اين اعتقاد منجـر بـه    محدود
  .ناپذير دارند بات خود ارتباطي جداييگردد زيرا اسباب با مسب مي

گونه كه خود را توصـيف نمـوده اسـت نتـوان      داوند را جز آنخبايست باور كنيد كه 
اي  از دستيابي به گوشـه اوهام  اي را كه حواس و توان آفريننده چگونه مي. وصف كرد

هـا او را دريابـد و نـه     از كبرياي او ناتوان و درمانده شده است وصف نمود نه چشـم 
كننـدگان، در عـين    تر اسـت از توصـيف وصـف    تعاريف بر او منطبق گردد، بسي واال

خـدا مفهـوم    ي قرب و بعد درباره. ي دور است و دوري حق عين نزديك استكنزدي
خداوند در اوج دوري كه نزديـك اسـت و در حـالي كـه      و دهد خود را از دست مي

شـود اينهـا ابيـات     را آفريد لذا بدو گفته نمـي  »كيفيت«باشد دور است او  نزديك مي
بـه وجـود آورد پـس     مكـان را  است و» چگونه«. ستا كن ما خوش يلي و دلثفقط تم

 ايـن دو  و كيفيت نباشد تعالي را مكان و حضرت باري زيرا »كجاست« نبايد گفت خدا
نه  نياز، نه زاده است و يگانه، بي ست خداي واحد احدا او. مختصات ممكنات است از
  .باد همتايي ندارد، جالل خداوندي معزّز زايد و مي

ء  فـىِ شـى   فَإِن تَنَازعتُم  و أُولىِ الْأَمرِ منكم أَطيعواْ اللَّه و أَطيعوا الرَّسولِيأَيها الَّذينَ ءامنُواْ 
از  .و أَحسنُ تَأْوِيالً لك خَيرٌاَخرِ ذَفَرُدوه إِلى اللَّه و الرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْيومِ الْ

  ).59 ي آيه -نساء ي سوره(االمر پيروي نماييد  اولي از پيامبر و خداوند اطاعت كنيد و

عينيـت  (و نيـز توحيـد صـفاتي    ) احديت ذات خداونـد بساطت و (  اثبات توحيد ذاتي
اصـل  . ، مبني بر اصالت وجود و وحدت حقيقي حقَّه اسـت )صفات با ذات و با يكديگر

بـودن خداونـد بيـان    » عنـي مدي الْحاَ«احديت و بساطت ذات در اصطالح روايات به 
رده كـه  كه محمد بن مسلم از امام بـاقر عليـه السـالم؛ روايـت كـ      چنان. شده است

ـ د صمد اَحدي الْمعني، و لَيحالْقَديم انَّه واحد اَ ةِمنْ صفَ«: فرمود  .»ةٍس بِمعانٍ كَثيرَه مخْتَلف
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احـدي  «نيـاز، و   اين است كـه او يگانـه و يكتـا و بـي    ) خداوند(جمله صفات قديم  از
، واقعيـت  مقصـود (متكثـر و مختلـف نيسـت،    ) صفات(است و داراي معاني » المعني

  ).صفات است نه مفاهيم آنها
 ي اگر شناخت و دانش انسان جهت مثبت داشته باشد يعني از منبـع الهـي و چشـمه   

ب شده و تغذيه نمايد و جهتش جهت خـدائي و توحيـدي باشـد    اجوشان توحيد سير
چنين انساني با چنين نگرشي تنها منافع جامعه و مردم را مدنظر قـرار خواهـد داد و   

هاي اجتمـاعي و خـدمت بـه خلـق خـدا رضـايت        ورت در انجام مسئوليتدر اين ص
دهد يعني انساني كه بـه شـناخت رسـيده و از زنـدان      خداوند را هدف خود قرار مي

چنـين انسـاني بـا      محيط و طبيعت خود را آزاد نموده است، ي جهل و ناداني و سلطه
را بـه   اش رسـالت بشـري   باكانه به پرواز آمـده و  بال انديشه و شناخت آگاهانه و بي

  . رساند انجام مي
ست كه شناخت و دانش اساس مناسبات و مشخص نمودن روابط ميـان  ا از همين جا

 ي زيـرا در سـايه  . تلقي گشته و سبب تكامـل و پيشـرفت بشـر شـده اسـت      ها انسان
شناخت است كه انسان به حقوق فردي و اجتماعي دسترسي پيدا نموده و مـرز بـين   

شناخت است كه انسـان بـه عظمـت خـالق و      ي در سايه. داند خوبي مي اين دو را به
  . برد آفريدگار هستي پي مي

شناخت است كه انسـان بـه ارزش انسـانيت و كرامـت ذاتـي خـود آشـنا         ي در سايه
هـيچ   ؛آگاهي و خودآگاهي دست يافت آگاهي و جامعه انسان زماني كه به جهان. شود مي

داند كـه   راهه رود، چون مي و حقيقت عدول نموده و به بيتواند كه از راه حق  گاهي نمي
ست كه جهان را روي قاعده و نظم خاص خلق نمـوده  ا هستي را خالق بسيار دانا و توانا

ارگانيـك   ي هم در رابطه هاي جهان كه با پديده ي دايره اي كه اگر يك پديده از به گونه
نظم  مند هستي بي قانون ي و دايره قرار دارند جدا گردد، نظم هستي به هم خواهد خورد

  . آن از هم خواهد پاشيد ي به هم پيوسته ي خواهد شد و رشته
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انسـان بـه عنـوان     ؛كه شناخت از اهميت بسيار عالي و واال برخوردار است يياز آنجا
 ؛موجود برتر هستي زماني كه بدان دست يافته و از آن درست استفاده نمـوده اسـت  

ت شگرف سياسي و اجتماعي را در تـاريخ بشـر بـه وجـود     بدون شك توانسته تحوال
موجـود ديگـري    تر شناخت هر بر اين اساس؛ شناخت يك انسان بسيار پيچيده .آورد
وجوه تمايزها بـين انسـان و   . چرا كه، انسان داراي عقل و ادراك و شعور است. است

ميـان ايـن   چنين تميز دادن  هاي زيستي، اجتماعي، هم موجودات ديگر از جهت شبكه
طور براي مشخص  هاي آنها و همين ، مفاهيم مجردي را براي داللت بر ويژگي تمايزها

  . كردن روابط آنها بيافريند
تـوانيم   اي كـه در آن مـي   آيد مرحله اين مرحله است كه خودآگاهي به وجود مي در

تصور يك موضوع يا شيئي و مفاهيم انتزاعي مربوط به آن را جهت توصيف خودمان 
گونه است كه هر انساني تنها اثر انگشت فيزيكي مختص بـه خـود را    اين. بريم به كار

بـر اسـاس ايـن محتـوا،     . ستا خود او ي ندارد بلكه اثر انگشت رواني هر انساني ويژه
انسـاني و   ي هـاي اوليـه   توان در بازساخت شـناخت و آگـاهي   خالقيت را مي ي پديده
  .ذهن انسان بازپروري نمودهاي نظام يافته در  گيري آگاهي شكل

ن از ماهيـت انسـان،   تـر و بهتـر خواننـدگا    چه بيش هدف اين متن براي شناخت هر
ي عالم امكـان تـا حـد    يچنين شناسا ت موجودات ديگر عالم خاكي همخ، شنا محيط او

ها، شناخت و معرفت معنوي و عرفـاني حضـرت حـق؛ خداونـد      فهم و عقل ما انسان
هـاي   انسـاني بـه آگـاهي    ي كت از شناخت و آگـاهي اوليـه  حر ي تجربه. سبحان، بود

  . جهان هستي ي يافته نظام
ـ  تر شناخت يكي از مهم ي مسئله ويـژه در قـرون اخيـر بـوده و     ه ين مسائل فلسـفي ب

ي رسيدن آن به واقعيت، سبب شده كه بسياري از انديشـمندان  ها دشواري آن و راه
وردهاي ابشـري و دسـت   ي و انديشـه  ي كه اصـل فلسـفه  يغربي به بيراهه بروند تا جا
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گونه كه كانت و ايدئاليسم آلماني از يك طرف و  تاريخي آن را زير سؤال ببرند همان
 .انـد  طرف ديگر به اين جريـان منفـي كمـك كـرده     گرايان از نوشكاكان و حتي حس

ـ    ابنابر عـالوه  ه ين هر حقيقت خارجي در موقعيت شناخت عبـارت اسـت از وجـود ب
سبب تحقق اشياء است و ماهيت توصيف و تعريـف  » وجود«تعريف،  در اين. ماهيت

در واقـع ماهيـت هـر چيـز     . سـازد  را از اشياء ديگر جدا مـي  ست كه آنا منطقي آن
حكايت تام و كامل از حقيقت همان چيز و آن صورتي اسـت كـه انسـان بـراي هـر      

ي وجـود را  ا كند و از وجود جدانشدني نيست و مانند سـايه  موجود خارجي ترسيم مي
  .تواند معيار شناسايي عين و حقيقت خارجي باشد كند و مي دنبال مي

كنـد،   فلسفي اشياء را درك مـي » ماهيت«ست كه بدانيم انسان وقتي ا مهم اينجا ي نكته
دهد و چون ماهيت هر چيـز در ذهـن و در    مي» وجود ذهني« ها در واقع به آن ماهيت
ي مختلـف  هـا  توانست بـه علـم و دانـش    نمي گاه بشر وگرنه هيچ(خارج يك چيز است 

تواند اشياء خـارجي   مي» وجود ذهني«انسان با  ،ين بر اساس اين نظريهابنابر) دست يابد
كـه بـه آن معلـوم بالـذات     (حقيقي را آنگونه كه هستند درك كند و شـناخت انسـان   

سـت و  گويند منطبق و واحـد ا  مي) كه به آن معلوم بالعرض(با عين خارجي ) گويند مي
  .شود راه حل و توجيه مي ذهن و خارج از اين» انطباق«در نتيجه موضوع 

ست حقيقتي است مستقل از ادراك انسان كه چه انسان ا مثالً ميزي كه در برابر شما
امـا   ؛حال خود و براي خود هسته آن ميز موجود و ب ؛در برابر آن باشد و چه نباشد

ـ   كننـده و   آيـد و ذهـن ادراك   ه ميـان مـي  وقتي پاي انسان و ادراكات و حـواس او ب
 گيرد و دو ركن بـراي او  متحد در برابر او قرار مي بيند دو چيز را مي گر او آن تحليل

دوم . يي ديگـر اسـت  هـا  اول جسمي كه داراي ابعاد و رنگ و ويژگـي  :شود مطرح مي
را وجـود آن   يفيلسوف اولـي را ماهيـت ميـز و دومـ    . وجود يعني بودن آن در آنجا

  .نامد ض ميفر
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كنـد تـا از وجـود آن ميـز بـراي خـود        ادراك انسان، به كمك حواس او به او كمك مي
توانـد تمـام آن چيـز     تر است و مي صورتي استخراج كند كه از يك تصوير عكاسي بيش

  .منهاي وجود خارجي آن را در ذهن خود وجود بخشد و براي خود علم و شناخت بسازد
معناي انتقال خود آن عين بـه ذهـن نيسـت    ه كه گفتيم ب طور همان ،البته اين انطباق

اما ايـن نمـاد بايـد داراي    . گوييم و شناخت مي» علم«بلكه نمادي است كه ما به آن 
گـاه نخـواهيم توانسـت چيـزي از جهـان       از عين خارجي باشد وگرنه هيچ» كاشفيت«

ي بشـر خطـا و   هـا  آزمـايش  علوم و تجربه و ي نتيجه همه خارج را درك كنيم و در
  . غيرواقعي خواهد شد و بساط علوم و اكتشافات برچيده خواهد گشت

آورد در انسـان نـوع    حواس پنجگانه بدسـت مـي   ي غير از شناختي كه انسان بوسيله
ديگري شناخت مستقيم نفس با عين خارجي وجود دارد كه شهودي اسـت و حـواس   

و ذهـن و  » خـود «سـان از مـن   شناخت ان ،آن ي پنجگانه در آن نقشي ندارد و نمونه
. باطن خود است كه حتي در نبود حواس هم براي انسان كامالً حاصل و روشن اسـت 

گونه شهود باطني منحصر به شناخت خود نيسـت   م شده است كه ايندر عرفان مسلّ
گونـه   ايـن . تواند اشـياء ديگـر را نيـز درك كنـد     آن مي ي ي پيشرفتهها بلكه صورت
گـويي خـود آن شـيء     ،خارجي سروكار دارد نه ماهيـت آن  عين» وجود«شناخت با 

. را در دسـت و در آغـوش خـود دارد    گرفته يـا آن  است يا در درون آن شيء قرار
  .نامند مي» علم حضوري«گونه علم را در اصطالح  اين
شـود و شـرط معرفـت     از جهـان مـي   »معرفت واقعي انسان« همين اساس ي پايه بر

شونده در صورت با هم متنـاظر و متشـابه    ده و ادراككنن ست كه ادراكا صحيح آن
هاي عرفاني گذشته، بشر را بـه ايـن سـو     علوم امروز نيز مانند تجربه ي تجربه. باشند

برده كه در تمام جهان يك نظم برقرار است و اين جهان، نظام منسجم واحدي است 
با يكديگر دارنـد و  اي هندسي و رياضي  رابطه ها كه همه چيز از اتم گرفته تا كهكشان
  .موجودات و طبيعت اين عالم برقرار است ي نوعي هماهنگي و همانندي ميان همه

www.takbook.com



 

 

421

 ي بر اين اساس، انسان چون خود جزئي از ايـن عـالم اسـت و در عـين حـال نمونـه      
باشد و با جهان يا همان انسـان بـزرگ؛ نـوعي     كوچك و مستقلي از اين جهان نيز مي

ميان انسان و جهان نوعي رابطه و حتـي رزونـانس برقـرار    . تعامل و گاهي تقابل دارد
پـاتي يـا معجزاتـي كـه      العاده در انسان مانند تله هاي خارق است ظهور كارها و پديده

اي از ايـن تعامـل و    هاي عادي نمونه روي داده و در تواريخ آمده و حتي برخي پديده
  .ارتباط است

ساختن ماهيـت يـا مـدلي     توانايي انسان بر شناخت انسان اگر شناختي حقيقي باشد و
قصـد و   ي بوسـيله  هـا  كه به تعبيـر فنومنولـوگ  (هاي خارجي  حقيقي از اشياء و پديده

از بركت همان همـاهنگي  ) شود براي انسان ظاهر مي) intentionality(التفات انسان 
هست  سازد تا از حقايقي كه در مجموعه انسان كبير است كه انسان صغير را قادر مي

  .شناختي واقعي بدست آورد
» آگـاهي «و » توجـه «اي است كه وقتـي در وضـعيت    انسان در اين تعامل مانند آينه

توانـد حقـايقي را كـه از راه     كار بينـدازد مـي  ه خود را ب ي قرار گيرد و قواي مربوطه
شـكل متنـاظر و مماثـل اشـياء خـارجي دربيـاورد و       ه گذاشته، ب حواس در ذهن اثر

كه نشانگر هويت و شخصيت آن (اسالمي ماهيت شيء خارجي را  ي فلسفهباصطالح 
  .عيناً در ذهن خلق و ايجاد كند) شيء است

اش، بلكـه در كمـال فطـري و     انسان نه از لحاظ وجود ارضي و طبيعت هبـوط كـرده  
ي روح كلـي   كننده ظهور عقل است كه منعكس ي او عرصه. ستا اش تجلي خدا اصلي

انسان في نفسه تماميت جهان و خلقـت و از ايـن طريـق    . لهي استعقل ا  و در نتيجه
ي آزاد  عقل الهي بـه انسـان عقـل و اسـتدالل و اراده    . كند هستي خدا را منعكس مي

ست، انسان از حيـوان  ا ي آنها كننده به علت اين عناصر و نيز زبان، كه بيان. بخشد مي
  . شود به نحوي نسبتاً مطلق متمايز مي
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كه هر عقلي، حتي عقل گياه، عقل است، اما تنها عقل انسان مستقيم  اين درست است
  .رسد و متعالي است و تنها عقل انسان است كه به خدا مي

 تطـر ف«: خالصه آنكه آگاهي و معرفت به خدا فطري است، چون انسان به مصـداق 
  ي سـوره ( .ن سرشته اسـت با همان سرشتي كه خدا مردم را بر آ» اهيلَع اسالنَّ رَطَي فَتاهللا الَّ

به بيـان ديگـر، آگـاهي فطـري انسـان از عينيـت و       . فطرتي الهي دارد )30 ي آيه -روم
تماميتي برخوردار است كه به طور طبيعي كفايت و شايستگي ادراك مطلـق را بـه او   

  .كند عرضه مي
 شناسي، اينكه انسان توانـايي درك حقـايق   از لحاظ معرفت: توان گفت كه واقع مي در

ي  ي فكـر و علـم و عقـل جامعـه     ماوراء طبيعي را دارد، اصلي پذيرفته شده در حوزه
ي نگرش كه معمول جوامـع متجـدد    حاصل كالم اينكه اين تفكر و نحوه. سنتي است

توانـد دريابـد    است، كه تنها ادراك حسي و آنچه حس و استدالل محدود بشري مي
 ي ي محدود انطبـاق نـدارد از حـوزه   هاي مادي و تحليل علم است و آنچه با اين روش

علم بيرون است و با تخيل و احساسات بشر سروكار دارد و يا حداكثر امري اعتقادي 
  . ي سنتي جايي ندارد ي علوم طبيعي و محض است، در جامعه است كه خارج از حوزه

ي سنتي عقل و آگاهي انسان هنوز از فطرت و ذات متعالي انسـان نبريـده    در جامعه
تواند به حقايق ماوراء طبيعي، بـه خـدا و عـالم     بنابراين، اين نكته كه انسان مي .است

دارد بلكـه قويـاً    جامعـه حضـور    ملكوت و غيره دست يابد، نه تنها در آگاهي عمومي
  .مقبول و مورد احترام است

پرداختن به خدا و عوالم ملكوتي و وحي و حكمت فقط كار عارف و حكيم و فيلسـوف  
كنـد تـا يـاد و     ي سنتي و در جهتي هماهنگ حركـت مـي   چيز در جامعههمه . نيست

ي مـردم و در سرتاسـر    حضور و توجه به خدا و حقايق معنوي و ديني در آگاهي همه
هـايي كـه    ي فعاليـت  حرف و مشاغل و هنرها و به طور كلي همـه . جامعه تسري يابد

اي رمـزي و تمثيلـي؛    شود، به شـيوه  زندگي انجام مي ي حتي براي رفع حوائج روزمره
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ي هنرها و يا به نحوي صريح و آشـكار، در تقويـت و حفـظ آگـاهي از      مثالً در حوزه
  .اند سهيم ؛ستا مركز و مبدأ هستي كه خدا

ي  مركـز جهـان و همـه   . انسان و جامعه داراي مركزند چون كل جهـان مركـز دارد  
داند  آدم مي. تست و اين مركز در انسان هم متجلي اسا مراتب و سطوح هستي خدا

بـه بيـان   . جان و دلش، حقيقتي لم يزلي در تجلي است كه در مركز هستي او، در سرّ
اين آگاهي، به علت وجود دين و سنت در جامعه، كـه  . ديگر، ابديت را در خود دارد

  .شود ي سنتي را موجب مي هاست، بازتاب دارد و مركزيت كل جامعه جمع انسان
 كرد، اين امكان را بالقوه به آدمي ه از توهم تغذيه ميپرسشگري در سطح جزئيات، ك

در . ي خـدا را دنبـال كنـد    اي مسـتقل و جـدا از اراده   داد كه بتواند خواسـت و اراده  
حقيقت، اين ميل به صورت يك نيروي گريز از مركز، كه خداست، در انسـان عمـل   

ايش بـه بيـرون را   از زماني كه آدم هبوط كرد، خدا از طريق انزال وحي، گـر . كند مي
سـت،  ا به تعادل و توازن، كه حاصل انطباق با منبع و مركز هستي كه خـدا   در آدمي
ي شخصي انسان، كه در زبان الهي هواي نفس نـام   به بيان ديگر، اراده. كند تبديل مي

شود و در جهـت خيـر و بهشـت و     دارد، در فضاي سنت و وحي تعديل و تلطيف مي
ي شخصـي   رسد كـه ايـن ميـل و اراده    اما زماني مي. كند زيبايي و حقيقت حركت مي

را زير نفـوذ    ي آدمي است، همه  انساني با نيرو گرفتن از توهم، كه جهنم دروني آدمي
خواهد كامالً از ديدگاه خـودش آزاد باشـد،    اي است كه انسان مي گيرد، اين لحظه مي

قيد پيروي از خدا و دين  بروز دهد و ي ي آرزوهاي دنيوي و خاكي خود اجازه به همه
  .او را بشكند و خود را صرفاً زميني و حاكم زمين و عالم خاك بداند

سان حركت انسان متجدد به بيرون از خود آغاز شد و در سـطحي افقـي پـيش     بدين
ي نگرش مادي و تحليلي و حسي به سرعت رشد  علوم طبيعي و رياضي با نحوه. رفت
علوم جديد بر روي بشـر گشـودند، توسـعه يافتنـد،      اي كه هاي تازه هر چه افق. كرد

تـر   تر به خودش و طرز فكري كه در مورد خود و جهان داشـت، بـيش   اطمينان بيش
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به تبعيت از علوم طبيعي و تجربي، علوم انسـاني و مكاتـب فلسـفي جديـد نيـز      . شد
ن حاصل آنكه بد. ي نگرش علوم جديد پيدا كردند نظرگاهي سازگار با فلسفه و نحوه

  . مادي و خشن انسان و رفتار بيروني او موضوع اصلي اين دسته از مطالعات شد
 ؛انسان و طبيعت و خدا كه از نظرگاه علوم سنتي ارتباط ناگسسـتني بـا هـم داشـتند    

طبيعت ارگاني تصـور شـد   . مستقل و جدا از هم مورد مشاهده و مطالعه قرار گرفتند
انسان هم بر اساس ذهنيـت جديـدش   . فكه تابع هيچ قانوني نيست جز قانون تصاد

خود را فرزند خاك و حاكم بر آن تصور كـرد و بـه صـورتي غيرعينـي بـه تبيـين و       
  .خدا هم طبعاً به كناري زده شد. هايش پرداخت توجيه خويش و خواست

سان در اطراف بشر متجدد ايجـاد شـد بـه شـدت حـوزه و سـاحت        فضايي كه بدين
هـاي   انسان متجدد از خودش، بـه آرزوهـا و خـواهش    آگاهي. آگاهي او را متأثر كرد

ي طبيعت و جهـان   در حوزه. شود بدنش و عواطف و احساسات و افكارش محدود مي
برداري  تر مورد بهره هم آگاهي انسان بر اين متمركز است كه طبيعت را هر چه بيش

رمز حيـات  قرار دهد و علوم كيهاني را توسعه دهد، با اين خيال واهي كه دير يا زود 
  .را دريابد و مالك مطلق عالم خاك شود

ي او با حيوان را فقط بايد در پيچيـدگي و   انسان متجدد انساني زميني است كه مميزه
بـه    ي ايـن آگـاهي، هسـتي آدمـي     در حـوزه . وجو كـرد  هوش او جست  وسعت كمي

 ي تـالش او بـر   به همين علت همه. شود اش در عالم خاك محدود و ختم مي زندگي
توانـد، لـذت ببـرد؛     تواند، از هر چه مي ي كوتاه خود هر چه مي اين است كه در دوره

طرفي، چـون واقعيـت محدودكننـده و     از. شود چه، وقتي مرد ديگر همه چيز تمام مي
ي  سـت، سـعي او بـر ايـن اسـت كـه ايـن پديـده        ا غيرقابل انكار مـرگ در برابـر او  

  . شي بسپاردتهديدكننده را به كناري بزند يا به فرامو
بينيم بشر متجدد صدها وسيله اختراع كرده اسـت تـا خـأل     به همين علت است كه مي

وجودي خود را با دنبال كردن شهوات نو و آرزوهاي دور و دراز پـر كنـد و چنـان بـه     
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. زندگي دنيوي مشغول باشد كه خود را نيز از ياد ببرد، مبـادا يـاد مـرگ آزارش دهـد    
هـا و آنچـه    ي دلبسـتگي  چه بخواهد و چه نخواهد، بايد از همهاي كه انسان،  يعني لحظه

برايش خواستني و دوست داشتني بود ببرد و راهي دياري شود كه آمـادگي مقابلـه بـا    
هـا مطلقـاً زايـل     هـا و ظاهرسـازي   ها، نمودها، فريب آن را نيافته است، جايي كه دورويي

يگـر موجـودات و مخلوقـات، فقـط     ها و د ي حقيقت، انسان كننده شود و در نور خيره مي
  :شوان ي به گفته. گيرند پرده در برابر خدا قرار مي بدان صورت كه هستند، عريان و بي

نسـبي   ءي اشـيا  در زمين، خورشيد الهي در حجاب است، در نتيجه، ميـزان و انـدازه  
ممكـن   ءتواند نمودي به جاي آنچه كه نيست به خود بگيـرد و اشـيا   انسان مي. است

اما وقتي كه حجاب پـاره شـد، در   . است نمودي غير از آنچه كه هستند داشته باشند
شـود، خورشـيد الهـي از حجـاب بيـرون       وقوع تولدي كه مرگ خوانـده مـي   ي لحظه
شـوند و از   هـا يكـي مـي    و هسـتي  ءشوند، نمود و بود اشـيا  ها مطلق مي آيد، ميزان مي

  .)Schuon, Ibid, p 44( .كنند طبيعت راستين خود تبعيت مي
ي دنيـاي   آدم متجدد، بيروني است و آگاهي او هم بيروني و حسي اسـت و از حـوزه  

انسان بيروني از ذات و هستي حقيقـي خـود   . رود مادي و طبيعت محسوس فراتر نمي
خبر است و طبعاً راهي به ملكوت اسرار خدا نـدارد زيـرا در بيـرون، نـه در درون      بي

اش  ط، چشم آسماني و بهشتي انسان بسته شد و چشـم خـاكي  با هبو. مقام الهي است
ي بشري است كه خـود را از   ها و اراده اين چشم، چشم آرزوها و خواست. گشوده شد
  . ي الهي جدا كرده است منع اراده

تر در خطر اين امر قـرار داريـم كـه     پردازيم بيش ما هر چه بيشتر به امور بيروني مي
تر خود را بـا   ما هر چه بيش. وني را از دست بدهيمقدرت درست شناخت حقايق در

تـري   بينيم، قسمت بـيش  س جسماني و تمايالت نفساني و ادراكات حسي يكي ميواح
  .شود تر و محدودتر مي ميرد و آگاهي ما تنگ از ما مي
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با محدود شدن آگاهي ما به سطح دنياي مادي و زندگي جهان خـاكي، نيـروي تميـز    
در نتيجـه، آزادي و تـوان   . رود شود و عقلش در حجاب مي مي ضعيف و ناتوان  آدمي
يابد و بـه تـدريج    شود و كاستي مي محدود مي  هاي بيروني آدمي ي او با كشش مقابله

ماند كه به شدت وابسته و متـأثر از   موجودي فقط در ظاهر شبيه انسان از او باقي مي
  . محركات بيروني است

هـا را تحـت    ي گروهي در سرتاسر دنيا تا چه حـد انسـان  ها بينيم رسانه اينكه امروز مي
دهند، دقيقاً به اين علـت   خواهند سوق مي دهند و او را به هر جهت كه مي تأثير قرار مي

است كه آدم متجدد هويت الهي خود را از ياد برده است و از منبع الهـي خـود بريـده    
  .شود آن سو كشيده مي و است و فقط در سطح زندگي خاكي و امور دنيوي به اين سو

شايد نيازي نباشد كه اشاره شود بشر متجدد طي يكي دو قرن گذشـته و بـه تـدريج    
ي بهشت را از ياد برد و تالش كرد كـه از اراده و خواسـت خـود، جـدا از      كه خاطره

ي دين و سنت، پيروي كند، در سطح افقي و در ساحت زنـدگي مـادي دنيـوي     حوزه
شماري در اختيار دارد و از رفـاه و راحتـي    ت، وسايل بيهايي كسب كرده اس موفقيت

  . تري برخوردار شده است بيش
اما امكانـات و وسـايل    ؛تر است شود ادعا كرد كه بشر متجدد شادتر و خوشبخت نمي

حركت و تغيير بيروني او قابل قياس با آنچه مـردم در جوامـع سـنتي داشـتند و بـه      
  .صورت نسبي راضي و آرام بودند نيست

اما سؤال اين است آيا انسان متجدد جوابي در خور اعتنا براي سؤاالت اصلي آدمـي،  
يعني تولد و مرگ و معني زندگي و حقيقت پيدا كرده است، آيا عقل و آگاهي انسـان  

فناپذير و محدود زنـدگي دنيـوي تعـالي      تواند به راحتي از امور مادي و هستي كه مي
ي نگـرش متجـدد در مـورد حيـات و مـرگ و       نحـوه حاصل كند، به آنچـه تفكـر و   

  :ي بوهمه تواند بسنده كند؟ به گفته سرنوشت انسان به او عرضه نموده است، مي
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اگر خدا انسان را براي اين زندگي خاكي فسادپذير اسير دست فقـر و بيمـاري خلـق    
  .داد كرده بود، او را نخست در بهشت جاي نمي

ي ابديت و ديدار مطلق، در ذات و كنـه   خاطرهي بهشت،  مقصود اين است كه خاطره
ي بيروني و فسـادپذير   چنان باقي است و اين جهان خاكي فقط پوسته هم  وجود آدمي

هاي جسماني و نيروي نفساني او را كه همه فناپذيرند  انسان را، يعني جسم و خواست
ـ     گردند، به خود مشغول مـي  و با مرگ او به خاك برمي . ي راكنـد و نـه حقيقـت ذات

  .»انسان چه هست اگر فقط انسان باشد«گويد  قديس اگوستين مي
خدا به پرستش و عبـادت   ي سال از دعوت آخرين فرستاده 1400با گذشت بيش از 

هزار پيامبر براي نشان دادن مسير صحيح  124خداي يگانه، و با وجود مبعوث شدن 
و در اوج  21قـرن   كنـي جهالـت انسـان، در    ن و ريشـه گوبه بشريت در اعصار گونـا 
هـاي اقتصـادي، علمـي، صـنعت، تكنولـوژي، بهداشـت و        پيشرفت كشورها در زمينه

تـرين اجتماعـات    نقـاط جهـان، از شـرقي    در اقصـي ... درمان، آموزش و ارتباطـات و  
تـرين كشـورهاي صـنعتي و پيشـرفته كـه       يافته تـا غربـي   توسعه توسعه و تازه درحال

هـاي جهالـت هنـوز هـم      آيند، ريشه جهان بشمار ميپيشتازان اقتصاد و پيشرفت در 
چنـان در   ميل به خرافه و توسل به غيرخداوند متعال و يكتا، هـم . خشك نشده است

هايي كه از پرستش تا تقديس و تكريم  گرايش. ميان جوامع غربي و شرقي رواج دارد
  .گيرد غيرخدا و عادات و عقايد خرافي را دربرمي

دنبـال پاسـخي بـراي    ه و نوظهور غير الهي هر يك ب  قديمي هاي مذهبي اديان و فرقه
نياز بشر به آرامش و توسل به نيرويي باالتر و ترسيم مسير كمال براي زندگي انسان 

شناسان و بـه گـواه مشـاهدات     كارشناسان امور ديني و جامعه ي اما به عقيده. اند بوده
آرامشـي هميشـگي بـراي     راهـي روشـن و   ي تاريخي، هيچ يك تاكنون موفق به ارائه

هاي الهام گرفته  و فرقه  در اين ميان اديان ابراهيمي. اند سرگشتگي دروني انسان نشده
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از اين اديان كه رويكردي الهي دارند آخرين مقصد افـرادي بـوده اسـت كـه بـراي      
. هـاي بشـري سـرگردان بودنـد     خم فرقه و رسيدن به مقصود و آرامش حقيقي در پيچ

هـا بسـيار    ها نيز همواره بوده اما گرايش از اديـان بـه فرقـه    اين فرقهالبته گرايش به 
  .اندك و ناچيز بوده است

هـا در كشـورهاي مهـم     آن تـرين  هايي از معروف رسوم خرافي كه تنها نمونهو آداب 
رغـم   تـر، گويـاي رسـوخ خرافـات علـي      ، بـدون نيـاز بـه توضـيح بـيش     ... اروپايي و
هنـوز در   هايي كـه ظـاهراً   پيشرفت. گوناگون است هاي هاي بسيار در زمينه پيشرفت

صد . هاي خرافه و جهالت را بخشكاند سطح فرهنگ و اعتقادات مردم نتوانسته ريشه
البته نبايد از اين مسئله غافل شد برخي از اين عادات و باورها، ناخواسـته و ندانسـته   

ه درختان مقـدس،  عادات خرافي مانند توسل ب. در فرهنگ ما نيز راه پيدا كرده است
  .ها و امثالهم ها و چاه ديوارها، رودخانه

آگـاهي و عقـل   . نهايت آفريده شـده اسـت   بدون هيچ ترديد، انسان براي مطلق و بي
آگاهي و عقل . كه از تماميت و عينيت برخوردار است دليل بارز اين مدعاست  آدمي
ي محـدود و تنـگ   چون ريشه در عقل كل و آگاهي مطلق خدا دارند، از زنـدگ   آدمي

  . گردند كنند و به خدا برمي عالم خاك تعالي حاصل مي
به ! ايمان به خدا، سرمنشاء شروع هر كاري است؛ كار را با نام و ياد خدا شروع كنيد

دهيد بـه   سعي كنيد هر آن چه قول مي! گيريد متعهد باشيد هر كاري كه برعهده مي
ايد اطالعات بـه روز داشـته باشـيد؛     در مورد كاري كه برعهده گرفته! آن عمل كنيد

كـه   هنگامي! مداومت به خرج دهيد و از اين شاخه به آن شاخه پريدن؛ اجتناب كنيد
كنـيم؛ بهتـر اسـت     به موضوع يا هدف خود ايمان داريم و با عالقه آن را دنبـال مـي  

ي ديد خود را با آن موضوع يا برنامـه حفـظ    رغم توجهي كه به آن داريم؛ فاصله علي
نيم؛ تا از محدود شدن ميدان ديـدمان جلـوگيري نمـاييم؛ ضـمن انجـام اهـداف و       ك
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هاي مشـابه را هـم    حل هاي خود، با ديد باز، تغيير و تحوالت دنياي اطراف، راه برنامه
  . تحت نظر و آگاهي داشته باشيم

تـوانيم از انجـام    چنين باال بردن سطح آگاهي و اطالعـات خـود مـي    با اين كار، و هم
ي خـود را طبـق    جلوگيري كنيم؛ برنامـه   اي بيهوده يا اشتباهات بزرگ و قديميكاره

  . امكانات روز با آگاهي كامل پيش ببريم
كند تا شما از اين به بعد بهتر ببينيد و به سـمت   است كه كمك مي  ها موارد مهميناي

 گفته شد كه فضايل، بـا فطـرت انسـان بـوده و    . تعالي معنوي و روحاني حركت كنيد
كمـال نهـايي انسـان در شـهود حـق      . ي انسان، به فعليت درآوردن آنها است وظيفه

  . ي اين شهود دار فراهم آوردن زمينه عهده  است؛ و اخالق آدمي
در اين كتاب سعي بر آن داشـتم تـا بـا مطـرح كـردن مباحـث مهـم اخالقـي كـه          

 بيـرون خـود و   ي ارتباط صحيح انسان بـا دنيـاي درون و   ي كيفيت و نحوه كننده بيان
آن زندگي  جهان هستي كه در دقيق از همچنين ارتبــاط با خــدا، شناخت درست و

  .، بپردازممها ارتباط داري روز با آن علوم ظاهري و باطني كه شبانه  كنيم، و تمامي مي
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