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 11 مقدمه

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 مقدمه

 ،سپاس و ستايش خداي را جلَّ جالله كه آثار قدرت او بر چهرة روز روشن

 تابان است و انوار حكمت او در دل شب تار، درخشان.

دانشمندان  كه سترشد كرده ادنياي امروز سطح افكار آدمي تا حدّي در 

ها و نتايج علومي كه از يافتن اسرار در مورد روشاستفاده از جهان با 

هايي كه راز آفرينش را يكي پس از ديگري فاش اكتشافات فضايي و پديده

اين البته بشناسانند كه خواهند آفريدگار جهان را بشناسند و دارد، ميمي

است هم اكنون  همچنانكه به خوبي مشهود .موفقيت هم حاصل شده است

مختلف و به شناسي از نظر علوم شماري دربارة خودشناسي و محيطكتب بي

دانشمندان را به سوي كه  راهاي مختلف نوشته شده و علل و عواملي زبان

ها خود راهي بزرگ از اند و اينايمان و خداشناسي واداشته است توضيح داده

نسل جوان هم براي  هاي خودشناسي و محيط شناسي است كه اغلبراه

بايد دانست كه راه  اما .كننددرك معارف الهي از اين راه پيروي مي

 .تا مقصود خود را دريابد ،خداشناسي بسيار و هركس از راهي داخل شده

كه گفتار و  ،به دعوت پيامبرانكردن توجه با  تااند رفتهبعضي از راه دينداري 

و خداشناسي است، خودشناسي و يل توحيد ترين دالها از محكماعجاز آن

 تا به مرز خداشناسي برسند. ندريگبمعرفت را از آنان ياد  شناسي  ومحيط

ند و برخي نيز از راه اهاز نظر اتصال به مرتبة كمال در صدد بود برخي

انسان و محيط خلقت براي شناسايي ت پيچيده أشناسايي تن آدمي و اين هي

 تدبّرسير و به تارگان و سيارات اطراف او سهمچنين با شناسايي زندگي او و 
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 12 سمروح، روان، احساس، ج

فهم اندك خود بتوانند اندازة اند تا به نمودهبه خداشناسي اقدام  كائناتدر 

بتوانند بر مشكالتي كه هم از طرفي  و راهي در راستاي اسرار خلقت بگشايند

در اثر عدم آگاهي بر روي تن)جسم( و روح و روان و احساس آدمي بوجود 

 ها را از بين ببرند.شوند و آن غالبآيد مي

از راه ارتباط منطقي و معقول را اي هاي تازهديدگاه تااين كتاب سعي دارد 

عالوه بر آن  .مطرح كندطب جديد  وطب قديم كه فراموش شده است بين 

هاي جديد بر روش مبتنيكه  ،هاي قديمهشناخت بيشتر اصطالحات و روش

كه از ياد ، اهميت هرچه بيشتر آن علوم قديمهنمايد، تا بلكه  دنبالباشد را 

از  جديده بهره گرفت.ها در علوم بتوان از آنتا  احياء شوددوباره ند را ارفته

جويي صحيح از در واقع بهرهاين علوم جديد بدست آوردن آنجايي كه ما 

دارد تا بازنگرِي ن ميآاين مهم ما را بر  ،زحمات و خدمات گذشتگان است

و بين علوم قديمه و جديده م و تطبيق يبر روي اين علوم داشته باش تريدقيق

البته بايد توجه داشت كه  رسد.به بنظر ميبيشتر در اين مورد ضروري توجه 

اهميت هاي مدرن و دقيق كنوني شايد هاي دستگاهآوريعلوم جديد و فن

ين اهنوز هم رنگ كرده باشد اما الزم به ذكر است كه اين علوم را كم

بيماران را درمان همة خواهند بود كه نهاي مدرن قادر آوريها و فندستگاه

هاي فراواني به بشريت هاي جديد كمكها و پديدهدر اينكه اين دستگاه. كنند

در  حالدرعين ،ها الزم و حياتي استاند شكي نيست و وجود آننموده

دهند آدمي از دست مي ها و علوم جديد كاربرد خود را برمواردي كه دستگاه

ابيم كه اين علوم يعني علوم قديمه و شناخت يدرمي ،و ديگر توانايي ندارند

ها و عناصر اربعه هرچه بيشتر روح آدمي و بكارگيري و شناسايي دقيق طبع
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كنند. ا درمان ميدهند و جسم ركاربرد خود را بخوبي بر روح آدمي نشان مي

 غييرتو جاري  ،سيال ،اي لطيف استادّهم ،و دانستن اينكه در فراسوي تن

اي كه در طول حيات صوري هيچ انكاري وجود مادهو بي .اما موجود ،ناپذير

تن اثر  ةبر ماد ،ابد و فراتر از اينيتكامل مي ،گيردكوتاه مدتش شكل مي

 ،آثار بجا ماندة آن وبخشد. اين تاثير آنچنان قوي است لطافت مي و گذاردمي

انكارناپذيري روح در راز است كه مبيّن وجود روح است و  چنان مشهود

توان از تجلّيات آن باز شناخت. آنان روح را ميبدين ترتيب  جا است.همين

اي شفاف و زالل كه داراي روحي لطيف و پيراسته و آراسته هستند به آيينه

نان صفا، صد ق و درستي و مهر است و آ ،آيينه مانند كه بازتاب اين زاللِمي

روند در واقع روحي خشن دارند كه ب فرو ميدر پَستي و ضاللت و دنائِكه 

 دودي تيره بر آن نشسته است.

در حقيقت اين كتاب سعي دارد كه توجه خوانندگان را به اين مهم معطوف 

بايست در تن هستند كه مي نچهار اركاو جسم دارد كه روح، روان، احساس 

كند. براي اين ديگري را هدايت مي يك آن هربدن به تعادل رسيده باشند و 

اين كه بايست انسان بتواند روح را كامال شناسايي دقيق كند و بداند اصل مي

روح چيست و از كجا آمده است تا بتواند بر اسرار درون تن آدمي براحتي 

همانا قديمه كه دسترسي پيدا كند و الزمة آن اين است كه بتواند بر علوم 

مغناطيسي و چاكراها هاي اربعه و عناصر اربعه و اخالط و طيفعشناسايي طب

ها اشراف آن ريدا كرده و باست، شناخت دقيقي پو ديگر علوم جزيي و كلي 

 پيدا كند.تسلط تا بتواند بر روح و روان و جسم و احساس آدمي  داشته باشد
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زش است ارفايده و يا بيعلوم جديد بي تصور كنيمنيست كه  عنياين بدان م

آنچه كه متاسفانه  ليبلكه هر علمي در جايگاه خودش محترم و مغتنم است و

ميراث گذشتگان و دانشمندان خودمان است شود شناسايي اهميت داده نمي

بينيم كه انديشمندان از چشم علماء و انديشمندان به دور افتاده و كمتر ميكه 

ديديم و شورهاي مترقي مين قبل در كابه آن توجه كنند، درحالي كه در سالي

شنيديم كه اعتقادي به روح نداشتند و به راحتي وجود روح را در تن مي

كردند درحالي كه خداوند متعال توسط فرستادگانش در كتب آدمي رد مي

و آن را باشرح و تفسير  اندالهي خود به وجود روح در بدن آدمي اشاره نموده

آن را به راحتي رد  غربيفه و انديشمندان ولي متفكرين و فالساند. كردهبيان 

به  بينيم كه جديداًميسال كردند در حالي كه بعد از گذشت هزار و اندي مي

هاي آنچناني قدر مقاالت و كتب و فيلمآناند و فكر شناسايي روح افتاده

پيشي بگيرند و ها شرقيخواهند از ما سازند كه پنداري مينويسند و ميمي

كه خداوند متعال براي ما در هزار و  مسلمانان است جب براي مااين جاي تع

ها را توسط پيامبران خود توضيح و تفسير نموده، اما ما به پانصد سال پيش آن

اي پنهان نموده و ها را در صندوقچهايم و به راحتي آنها توجه نداشتهآن

 .رويمميح مثل سحر و جادو و احضار رودنبال علوم خيالي و وهم و خرافي 

كه  و كائنات است. اين بدان معنا نيستهرچه هست در همين شناسايي روح 

هاي اصلي را ريشهبه دنبال علوم جديد نباشيم بلكه منظور اينست كه نبايد 

ها بگذريم و يا در خرافات آنقدر غر ق تفاوت از كنار آنو بي كردهفراموش 

 شويم كه از واقعيات و بديهيات به دور افتيم.
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 .الرّوُح مِنْ اَمْرِ رَبّي وَ مآ اوتيتُمْ مِنَ الْعِْلمِ اِالّ قَليالًوَ يَسْئَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ 

 «48سوره اسراء آيه »

پرسند تو را از روح، بگو: روح از امر پروردگار من است و شما داده و مي

 ايد از علم مگراندكي.نشده

 

روند و به كانون خويش مي متبرك كساني هستند كه به درون خويش

 .رسندمي

كتاب حاضر قصد اثبات چيزِ خاصي را ندارد، بلكه نظري اجمالي و تحقيقي 

شناسي در ارتباط با شناخت هرچه بيشتر انسان نسبت به خودشناسي و محيط

. شكي نيست كه اين حقير و مطالبي كه ارائه شده است داردو علوم قديمه 

. از تمامي خوانندگان وجويندگان عزيز كه اين دور از خطا و اشتباه نيست

را دارم. با درنظر  اشتباهاتمكنند، تمناي بخششِ خطاها و كتاب را مطالعه مي

شود تشخيص و صحت و آنچه نوشته ميدر مورد گرفتن مستندات مذكوره 

لذا هرگونه اطالعات يا  ،گرددبه قضاوت محققان واگذار ميآن سقم مطالب 

اعالم فرماييد  ،رسدتقادي در اين خصوص به نظر مباركتان ميتحقيقات يا ان

كنم در دعاهايشان كه مزيد تشكر و امتنان است و از تمامي عزيزان تقاضا مي

اين بندة ناچيز خدا را به ياد آورند و از تمامي عزيزان و دوستان و 

 اند تقدير و قدردانيانديشمندان كه مرا در نوشتن اين كتاب ياري نموده

كنم و از او به او تكيه مي ،كنم. از درگاه پروردگار يكتا تمناي توفيق دارممي

 جويم.ياري مي

 پورمحسن بهشتي  - الموالسّ
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 بداند و در  كه قدر خويش   است   دانا كسي

 ارزش خويش نداند. ناداني انسان اين بس، كه
 )ع( حضرت علي

 

 )از نظر صدرالمتالهين(خودشناسي -فصل اول 

 بدانيد كه انسان جوهر است و هرچيز كه در انسان به تدريج موجود باشد،

جمله در آن يك جوهر موجود خواهد بود و هريك به دقت خود ظاهر 

شوند، و آن نطفه است، يعني تمامي اجزاي انسان از جوارح و اعضاء، مي

بندد تا به كمال بكار مي جمله در نطفه موجود است. و هر چيزي كه او

 انساني برسد در نطفه موجود است، يعني در خود دارد، به عبارت ديگر:

نطفه هم كاتب و هم قلم و هم كاغذ و هم دوات و هم مكتوب و هم قاري 

است. پس نطفة انسان، جوهر اول عالم صغير و ذات عالم صغير است. عالم 

خواهد جمال خود را ت. ميعشق، عالم صغير است. نطفه بر خود عاشق اس

ببيند و صفات و اسامي خود را مشاهده كند. و از عالم اجمالي به عالم 

تفصيل خواهد آمد و به چندين صور و اشكال و معاني ظاهر خواهد شد. 

گيرد، مدتي نطفه است و نطفه ابتدا بعد از تعيين الهي در رحم مادر جاي مي

دت سه ماه بگذرد. آنگاه در اول ماه تا م كند،سپس عرو ق و اعصاب پيدا مي

كند و به تدريج حس و حركت ارادي چهارم، آفتاب است كه آغاز حيات مي

شود و چون چهار ماه گذشت و روح حاصل شد و خلقت در وي پيدا مي

اعضاء و جوارح تمام گشت، از خوني كه در رحم مادر جمع شده بود غذاي 
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م و روح فرزند به تدريج به كمال كند و جسخود را از راه ناف تأمين مي

گذارد. به بيان رسد تا هشت ماه و در ماه نهم از رحم مادر به اين عالم پا ميمي

شود، از جهت آنكه افتد مدّور ميتوان گفت:  چون نطفه در رحم ميديگر، مي

آب به طبع خود مدوّر است. آنگاه نطفه به واسطه حرارتي كه با خود دارد و به 

  .يابد)حرارت = آتش( به تدريج نضج مي رارتي كه بر رحم استواسطه ح

گيرد و نهد و در ميان نطفه قرار مياجزاي غليظ از تماميت نطفه روي به مركز مي

سازد و آورد و در سطح اعالي نطفه مقر ميروي به محيط مي آنچه لطيف است،

في كمتر از آنچه در زير سطح اعلي است و متصل به سطح اعلي است در لطي

 سطح اعلي است و آنچه باالي مركز است در غليظي كمتر از مركز است. 

 شود:به اين ترتيب نطفه چهار طبقه مي

گويند، و سودا سرد و خشك است سودا مي ـ مركز را كه در ميان نطفه است،

 و طبيعت خاك دارد و الجرم به جاي خاك افتد.

ارد و متصل به مركز و محيط مركز است بلغم اي را كه در باالي مركز قرار دطبقهـ 

 . سرد و تر است و طبيعت آب دارد و الجرم به جاي آب افتد مگويند و بلغمي

اي كه در باالي بلغم جاي دارد و متصل به بلغم و محيط بلغم است، خون ـ طبقه

 . گويند و خون، گرم و تر است و هوا دارد و الجرم به جاي هوا افتدمي

ه را كه باالي خون است و متصل به خون و محيط خون است، ـ آن طبق

گويند و صفرا گرم و خشك است و طبيعت آتش دارد و الجرم به صفرا مي

 جاي آتش افتد. 

 باشد. پس آن جوهر كه نامش نطفه بود، چهار عنصر و چهار طبيعت )طبع( دارا مي
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 طبيعت انسان و اركان اربعه

 
 گرم و تر ← خون ←  هوا

 سرد و خشك ← سودا ← خاك

 گرم و خشك ← صفرا ← آتش

 سرد و تر  ← بلغم ←  آب

 

چون عناصر و طبايع تمام شدند آنگاه از اين عناصر و طبايع چهارگانه مواليد 

 )منابع( سه گانه پيدا آمدند:

 سوم حيوان     دوم نبات      اول معدن 

ارگانه را اقسام كردند و تماميت اعضاي انسان يعني اين عناصر، طبايع چه

هر عضوي را  پيدا شدند. اعضاي اندروني و بيروني و اين اعضاء معادل

 فرستد. مقداري معين از سودا و بلغم و خون و صفرا مي

كرد بعضي را از هر چهار برابر و بعضي را متفاوت. چنانكه حكمت اقتضا مي

ي پيدا شوند، همه را با هم بسته كرده و تا تمامي اعضاي اندروني و بيرون

 صفرا

 بلغم

 خون سودا

 آتش

 هوا خاك

 آب 

 گرم شكخ

 تــر سرد
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پيدا را مجاري غذا و مجاري حيات، مجراي حس، و مجاري حركت ارادي 

آورد، تا معادن تمام شوند و چون اعضاء تمام شدند، آنگاه در هر عضوي از 

ها پيدا آمدند. بطور مثال: قوت جاذبه ـ قوت اعضاي بيروني و اندروني قوت

گويند. و ها را مالئكه ميت متغيره كه اين قوتوق هاضمه، قوت دافعه، و

كند و طلب غذا ميها تمام شدند آنگاه فرزند چون اعضاء و جوارح و قوت

كند. چون آن از راه ناف، از خوني كه در رحم مادر جمع شده بود تغذيه مي

خون در معده فرزند درآمد و يكبار ديگر هضم شد و نضج يافت جگر به 

ماند، قسمتي از دهد و آنچه باقي ميو روح نباتي را شكل ميكشد خود مي

شود به روح شود و آنچه تبديل به بلغم ميآن صفرا و قسمتي از آن سودا مي

شود. تا به جمله اعضاء بدن فرستاده شود و غذاي بدن به نباتي تغذيه مي

رود. در بدن اين روح نباتي است و موضع اين روح نباتي جگر شمار مي

ست و جگر در پهلوي راست است و چون غذا به تمامي اعضاء رسيد، رشد ا

 گيرد. شود و حقيقت نبات شكل ميو نمو ظاهر مي

پس از ظاهر شدن رشد و نمو و شكل گرفتن نبات و قوت گرفتن روح نباتي 

شوند، آنگاه آنچه گردند و بر هضم غذا قادر ميآنگاه معده و جگر قوي مي

كند )قلب( و چون دل را دل جذب مي« روح نباتي»د شوزنده و خالص مي

شود و در اين قسمت است كه آن يكبار ديگر خالص مي آن را جذب كرد،

كند و بعد آن روح حيواني را از دل، روح نباتي را تبديل به روح حيواني مي

فرستد تا اعضاء بدن تغذيه شوند كه اين امر از راه شراين به جمله اعضاء مي

گيرد و دل در پهلوي چپ است و چون روح حيواني قوت انجام مي راه دل

كند و چون دماغ خالص آن را دريافت گرفت دماغ )مغز( آن را جذب مي
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شود و بعد دماغ بار ديگر تصفيه شده تبديل به روح نفساني مي نمود يك

تصفيه شده، روح انساني از راه اعصاب آن را به جمله اعضاي بدن فرستاده 

و حركت ارادي در جمله اعضاي بدن پديد آيد و بدين ترتيب  تا حس

 گيرد. حقيقت حيوان در عناصر و طبايع و معدن ونبات و حيوان صورت مي

 الحَيوان لو كانوا يَْعلَمون.و انَّ الدّار االخرة هِيَ 

ماغ است، مدّرك و محّرك است و ادراك او بر دو قسم روح نفساني كه در دِ

 شاخه است: اصلي و پنج زير

 قسمتي در ظاهر )حواس ظاهري(

  ـ حس بصري  ـ حس شامه  ـ حس سمعي 

 ـ حس المسه   ـ حس ذائقه

 قسمتي در باطن )حواس باطن( 

 ـ حس وهم  ـ حس خيال    ـ حس مشترك 

 ـ حس متصرفه     ـ حس حافظه

باشد)شهودات(، يعني هم شاهد است دار حس مشترك ميحس خيال، خزانه

يابد، همگي را حس مشترك و آنچه حواس بيروني در مي و هم غايب

گويند و حس نيز معني دوستي را دارد در دوست و معني دشمني را دارد مي

كند به تركيب و توان گفت كه درخيال تصرف ميدر دشمن. به نوعي مي

دهد تفصيل و بستگي به خيال و تفسير شما دارد. اگر مثبت بود مثبت بهره مي

 ي، منفي جواب خواهد داد. و اگر منف
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 دنيا همچون پلي است، از آن بگذريد امّا بر آن خانه نسازيد.
 (عاهلل )حضرت عيسي روح

 

تا اينجا گفته شد كه آدمي با ديگر حيوانات شريك است، يعنـي در ايـن سـه 

شـود بـا روح: روح نبات، روح حيواني و روح نفساني. اما انسـان متمـايز مي

اي روح انساني است و روح انساني از عـالم عِلوـوي اسـت و حيوان، زيرا دار

اند و اخـتالف اسـت روح نباتي و روح حيواني و روح نفساني از عالم سفلي

 گويـد:شـريعت مي در اينكه روح انساني در بدن است يا در خـارج از بـدن.

گوينـد: در داخـل داخل بدن است چنانكه روغن در شير. اما اهل حكمت مي

و خارج از بدن هم نيست، از جهت اينكه نفـس ناطقـه در مكـان  بدن نيست

توان گفت داخل بدن نيست و محتاج مكان نيست. چون در مكان نيست، نمي

است يا خارج آن و ديگر اينكه داخل و خارج بدن بودن صفات جسم اسـت 

اند كـه و نفس ناطقه جسم و جسماني نيست. اما در پايان جملگي اتفا ق كرده

تي و روح حيواني و روح نفساني داخل بدن است و غذا به ترتيب در روح نبا

شوند. بـه پرورش ايشان عروج كرده است و به مراتب برآمده و دانا و بينا مي

عبارت ديگر روح نباتي جوهر است و مكمل و محرك جسم و روح حيواني 

، و روح انسـاني جـوهر ختيـارجوهر است. محرك و مكمل جسم اسـت باال

و العقل به عبـارت ديگـر  ختيارست و مكمل و محرك جسم است باالبسيط ا

روح حيواني مدرّك جزئيات است و روح انساني مدرك جزئيـات و كليـات. 

روح انساني در وقت دانش همه دانا و در وقت ديدن، همـه بينـا و در وقـت 
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 شنيدن همه شنوا و در وقت گفتن همه گويا و در همه صفات همچنـين مـي

گويند: بعضي آدميان سه روح ن كه اهل شريعت و اهل حكمت ميداند. چندا

دارند و اينان ناقصانند و بعضي چهار روح و اينها مقتصدانند و بعضي از آنان 

ها كامالنند. در حاليكه جسم و روح هر دو در ترقـي و داراي پنج روح و اين

ن نرسـد و آيند تا به خود رسند، اگر آفتي بـه ايشـاعروجند و به مراتب برمي

نهنـد. هرچيـز كـه در چون به حد خود رسيدند باز هر دو روي در نقصان مي

زير فلك و قمر است عروجي دارد و آن عـروج را حـدي و مقـداري معلـوم 

است و در ميـان عـروج و نـزول اسـتوايي دارد و آن اسـتوا را هـم حـدي و 

گـاه  مقداري معلوم است. گويا صراط خود اين است و بر اين صراط چنـدين

بايـد رفـت و چنـدين گـاه زيـر بايد رفت و چندين گاه راسـت ميبه باال مي

اند از نبي و ولـي و پادشـاه و بايد رفت و اين صراط بر روي دوزخ كشيدهمي

رعيت و توانگر، چيزهايي كه نبودند و خواهنـد بـود و چيزهـايي كـه بودنـد 

ز يكـي بـيش روح يكي بيش نيست و جسـم نيـ»نخواهند بود. در كل بدانيد 

شود كه بداني مبدأ جسم چيست و اين سخنان زماني بر تو روشن مي« نيست

و از چه پيدا آمده. بدان كه آتش، خاك، هوا و آب مكمل و هر يـك صـورتي 

اي. صورت هريكي ظلمت است و معني هر يـك نـور صـورت دارند و معني

س چهـار خواننـد. پـيك را طبيعـت ميگويند و معني هر هر يك را عنصر مي

عنصر و چهار طبيعت باشد و هرگاه كه اين چهار با يكـديگر بيـاميزد، چنانكـه 

شـود و آن مـزاج االجزا پيـدا ميشرايط آن است، البته از اين ميان چيزي متشابه

   اند.امتزاج گرفتهاز است و مزاج را 
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 اكنون بدان چون تمامي اينها باهم بياميزند، البته صورت هر چهار آميخته شود

االجزا و معني هر چهار هم آميخته شود، از صورت هر چهـار چيـزي متشـابه

االجزا شوند و آن را جسم گويند و از معني هر چهـار، چيـزي متشـابهپيدا مي

 خوانند. شود و آن را روح ميپيدا مي

پس چون جسم و روح مواد را دانستي، اكنون بدان كه اين جسم است كه به 

جسم جماد، جسم نبات و »گيرد هر مرتبه نامي ميآيد و در مراتب برمي

آيد و در هر مرتبه نامي و اين روح است كه به مراتب برمي« جسم حيوان

انسان يك نوع است از انواع «. روح جماد، روح نبات و روح حيوان»گيرد مي

حيوان و روح انسان را به اضافات و اعتبارات به اسامي مختلف كه ذكر 

گيرد جسم از عالم مُلك است و شود نام ديگر ميناتر ميكرديم و هرچه دا

روح از عالم ملكوت. جسم از عالم خلق است و روح از عالم امر. چون 

معلوم شد كه روح يكي بيش نيست، پس تعريف روح آن است كه: روح 

جوهر است و مكمل و محرك جسم است و در مرتبه نبات بالطبع و در 

 و العقل.  ختيارر مرتبه انسان باالو د ختيارمرتبه حيوان باال

 وز نما مردم به حيوان بر زدم   از جـمـادي مــردم و نامـي شـدم 

 كم شوم كي ز مردن ترسمپس چه   مـردم از حـيـوانــي و آدم شــدم 

 تا بر آرم از مالئك پر و سر    جـمـلـه ديگــر بميــرم از بشــر 

 لّ شَيوء هالَك اال وَجوهَه ك   وز ملك هم بايدم جستن ز جـــو 

 آنچه اندر و هم نايد آن شوم    بـار ديگــر از ملك قربـان شــوم 

ــدم   پس عدم گردم، عدم چون ارغنون  ـا  كـه  گــوـي ـه  انّ  راجـعـون الَيـو

 )حضرت موالنا(
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 ترين اسرار مرگ استبزرگ

 « (ع»)حضرت موال علي 

  روح _ دومفصل 

 

  تعريف روح

رسد كه اين موضوع اگرچه در نگاه اول به موضوع روح در انسان، به نظر مي

ولي با  ،هاي گوناگون باشداز موضوعات مورد اختالف ميان مكاتب و ديدگاه

نكر كس را نتوان به عنوان مُتر متوجه خواهيم شد كه شايد هيچنگاهي دقيق

اسم روح در انسان معرفي كرد. معني اين سخن اين است كه وجود چيزي به 

ها بر سر ماهيت پذيرند و در واقع، همة اختالفهمه، اصل وجود روح را مي

 و ويژگي روح است.

هاي آشكار دليل ما بر اين ادعا اين است كه هر ناظر عاقلي متوجه تفاوت

نيز بر  يوان و گياهگونه كه تفاوت ميان حشود. همانميان انسان و حيوان مي

همگان واضح و آشكار است. اين بدين معنا است كه حيوانات داراي 

باشند و همين تجهيزات و امكاناتي بيش از آنچه در گياهان است مي

تجهيزات موجب شده تا آنان حركت، احساس، نوعي شعور ديگر و 

ه دربارة هاي مشهود و غير مشهود را با گياهان داشته باشند. همين نكتتفاوت

 تفاوت انسان با حيوان نيز صاد ق است. مسلماً بايد عاملي در انسان وجود

شود تا انسان بر داشته باشد كه در حيوان نيست و همان عامل موجب مي

آوري داشته باشد و گرايي و ابتكار و نوخالف حيوانات بتواند تفكر آرمان
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ه خود اختصاص دهد. شود را بديگر خصوصياتي كه تنها در انسان يافت مي

ميان انسان و حيوان و  ،يقاكنون مشخص شد كه به هرحال، عامل فر

ها، هر توانيم براي اين عامل فر قهمينطور ميان حيوان و گياه وجود دارد. مي

و تعيين اصطالح هميشه به دست  گذارياسمي را انتخاب كنيم. چراكه اسم

 كند.كسي است كه اين كار را مي

هاي مختلفي براي اين عامل فو ق ذكر اصطالحو ها ابير ديني، نامدر متون و تع

ها هايي چون: روح، نفس، عقل و قلب از جملة اين نامشده است. نام

گذاري هيچ نقشي در تعيين ماهيت و مشخص است كه اين نام .باشندمي

هاي آنچه به نام روح و نفس و امثال اين ناميده شده و عامل تفاوت ويژگي

انسان و حيوان است ندارد. شاهد اين سخن اين است كه در ميان  ميان

هاي فراواني در فهم آن متون و تعريف متديّنان به متون ديني نيز اختالف

اي كه برخي تا سي ديدگاه و تعريف را روح و نفس پديد آمده است. به گونه

نسان، ه روح اكاند اند. بعضي از متكلمان معتقد بودهبراي روح، برشمرده

ماغ است كه موجب همان مغز و سلسلة اعصاب اوست و وجود مغز و دِ

 شود.ا حيوان و گياه ميبتفاوت انسان 

و تفاوت انسان معرفي  عنوان عامليت حياتبگروهي ديگر قلب صنوبري را 

آب موجود در سراسر تن،  ،و تجزيه در بدن اند. اجزايي غيرقابل تغييركرده

 ندهايي ديگر معتقدر مواردي هستند كه گروهخون و حرارت نيز از ديگ

باشند. ن عامل فر ق و موجب حيات و مصدا ق روح در انسان ميآ نشانگر

برخي از متكلمان چون گروهي از اهل حديث، روح را جسم لطيف و داراي 

گونه كه آتش در اند هماناند و گفتهشكل ولي بدون وزن و حجم دانسته
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در جريان  نبعنوان جسمِ لطيف در سراسر بدهيزم جريان دارد، روح نيز 

با بدن گويند تا وقتي آن جسم لطيف باشد خواص حيات نيز ها مياست. آن

روح، خود را به ساير اعضاء  ،خواهد بود حتي اگر عضوي از بدن قطع شود

اي باشد كه آن جسم را نيز قطع كند گونه كند ولي اگر قطع عضو بهمنتقل مي

 پذيرد.ميحيات آدمي پايان 

هاي گذشته تغيير و تبيين مادي از روح گونه كه ديديد در همة ديدگاههمان

اند اي تعريف كردهاست، اما گروهي از متكلمان نيز روح را به گونهارائه شده

كه بر اساس آن روح عنصري غير مادي در وجود انسان است. دانشمندان 

و غزالي  ،طوسينصيرالدينخواجه ،سيناابن ،ارسطو ،بزرگي چون افالطون

اند كه عامل فر ق ميان انسان و حيوان و گياه و آنچه كه بعنوان د بودهقمعت

جوهري غير مادي و مجرد است كه چون بدن را تدبير  ،شودروح شناخته مي

گويند روح همان چيزي است كه از ها ميكند به اين ارتباط تعلق دارد. آنمي

 دهندة شخصيت ما است.كلكنيم و شآن به من تعبير مي

يابيم كه اعتقاد به روح در وجود انسان به با توجه به آنچه كه گفته شد درمي

معني اعتقاد به غير مادي بودن روح نيست و به همين خاطر بود كه در ابتدا 

 باشند.ها و افراد معتقد به وجود روح ميگفتيم كه همة گروه

 

ماية موجوديت حيات و مبداء الف( روح يا نفس ناطقه شيئي است كه 

خواص احساسات و قوة فعل و منشاء و اساِس تشكيالت و مدبّر و مدير 

انتظامات، در هيوالي وجود و ماهيت و ماده و صورت و خلقت و طبيعت 

باشد. مضافاً به قولي هم گفته شده كه روح جسمي است هر موجودي مي
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گل و روغن در كنجد و لطيف كه در بدن جريان دارد مانند جريان آب در 

 نفوذ آتش در ذغال و روشني در هوا. 

 

 در كتاب آسماني آخرين پيامبر آمده است:

وَ اِذْ قَالَ َربَُّك لِلْمَآلئِكَةِ ِإنَّي خَاِلقٌ بَشَراً ِمنْ َصلْصَالٍ ِمن حَمَاءٍ َمسْنُونٍ. فَاَِذا سَّويْتُهُ 

 «24و  23سوره حجر آيه . » دينَوَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِ

و هنگامي كه گفت پروردگار تو به فرشتگان كه همانا منم آفريننده بشري از 

گل خشك و از گل تيره رنگ ريخته شده )از الي بدبو شده(  و چون 

 كنان.آراستمش و دميدم در او از روح خود پس بيفتند بر او سجده

 

  روح ماهيت

جوهري است غيرمرئي و غيرقابل لمس بنابراين جسم نيست زيرا ب( روح 

بلكه جوهر غيرمرئي است و  ،شودجسم بوسيله يكي از حواس درك مي

بسيط است نه مركب، زيرا تركيب الزم جسم است و هر جوهر بسيطي 

غيرقابل انحالل است زيرا انحالل از خواص جسم مركب است. روح فرمان 

برد. چون فرمان دادن الزمه امور الهي است و نيز دهد و بدن فرمان ميمي

ناپذير است. روح پس از آنچه امور الهي است مانند خود پروردگار عالم زوال

 رهايي از بدن مادي باقي خواهد بود تا زماني كه امر خدا باشد.
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 روح انواع

 روح آدمي دو معني دارد:

 ـ روح بخاري يا حيواني3

نباتي روح بخاري يا روح حيواني كه مركز آن در قلب است. قلب مركز نفس 

گردش خون است كه حجم آن به اندازه يك مشت هر انسان بيشتر نيست و 

هاي پشت و قفسة سينه و در وسط دو شش سمت چپ در ميان استخوان

 قرار گرفته است. 

كي از هاي بزرگ از باال آويزان است. و يها و سياهرگبوسيله سرخرگ

اند. هاي بدن است. و آن را قلب صنوبري هم ناميدهترين دستگاهاسرارآميز

باشد كه در هر دقيقه هفتاد اين دستگاه عجيب چنان نيرومند و قدرتمند مي

بار اين  ميليوننيمشود و شايد در مدت سي سال، بيش از بار باز و بسته مي

ر اين عضو از سنگ و شود و قدرت باري تعالي است كه اگعمل تكرار مي

ها هم بود در سي سال سائيده و فرسوده از اين ترآهن يا پوالد يا شيئي سخت

 كردند. شد و بايد عضو را عوض ميمي

ها شود سپس به وسيله رگو از قلب لطيفة خون توليد و به مغز متصاعد مي

ي ها و زندگي بستگكند و حيات بدن و حركت اندامدر تمام اعضاء سير مي

بيند و به سير آن خون دارد و از اثر اين روح بخاري اين است كه انسان مي

اند چشد و اين روح را بزرگان تشبيه به چراغي كردهشنود و ميبويد و ميمي

سازد هاي بدن را روشن ميآن در قلب است و نورش كليه اندام «ةامشك»كه 

پس حيوانات در بخشد پس اين روح را جان هم گويند. و نيز حيات مي

باشند و اين روح بمنزلة قوة جوهر ها شريك مياينگونه از روح با انسان
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حيات است و در تمام ماديات جاري است و آن را روح و نفس نباتي گويند 

و به عبارت ديگر اگر اين روح از لطيفة خون توليد گردد آن را روح حيواني 

نام نهند، كه به آن روح حقيقي گويند وگرنه به آن نفس نباتي يا نفس جمادي 

گويند و شناختن كُنه آن هنگامي ميسر است كه فرمانرواي مطلق بدن نيز مي

 گردد و بر قواي حيواني غالب آيد. 

 .الرّوُح مِنْ اَمْرِ رَبّي وَ مآ اوتيتُمْ مِنَ الْعِْلمِ اِالّ قَليالًوَ يَسْئَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ 

 «30سوره اسراء آيه »

پرسند، جواب بده كه روح بفرمان و اي رسول ما، تو را از حقيقت روح مي

گيرد و آنچه از علم به واسطة جسمانيات به امر الهي تعلق ميخداست و بي

شما داده شده بسيار اندك است و حقيقت چيزي را به علم جزئي خود در 

 يابيد. نمي

 گردد.مي رود و بكلي نابودروح حيواني پس از مرگ از بين مي

 

 ـ روح مجرد:1

اي( الهي و شعاعي است از نور و انوار َسرمدي كه به مرگ فاني )لطيفه

ريزد. زيرا چنانچه گفتيم آن روح از شود، بلكه از قالبي به قالب ديگر مينمي

امور الهي است و باقي به بقاء پروردگار ازلي است و پس از نابودي بدن نه 

گردد به شرط اينكه ت آن افزوده ميير رونق و نورانشود بلكه بتنها نابود نمي

رو به كمال باشد يعني رو به صعود نه نزول، و روح مجرد را به اعتباري، 

قلب و نفس و عقل گويند و به اعتباري، آنكه به روح بخاري تعلق دارد و از 

جهت آنكه حقيقت انسانيت است به آن نفس ناطقه يا بطور ساده نفس گويند 
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ز است ليكن به آن عقل گويند، ولي اين يبه اعتباري منشاء ادراك تميو يا 

 اعتباري است.  هانام

كنيم هنوز دانشمندان خالصه آنكه تا اين عصري كه ما در آن زندگي مي

ببرند كه آيا روح مادي است و يا غيرمادي؟ و اند به حقيقت روح پينتوانسته

از نظر فيزيولوژيكي، با مقايسه ي روح هاكنشاطالعات همه اندك است و وا

با مطالعاتي كه شده و آنچه ارسطو در دو هزار سال قبل گفته است پيشرفت 

 چنداني نكرده است. 

 

 

اي تبديل به لحظه تانبا تمام وجود زندگي كنيد به طوري كه هر لحظه از زندگي

ين اي از اين لحظات طاليي. فردي كه ازنجيره تانطاليي شود و تمامي زندگي

كه وجودش تبديل به اكسيري شده  ميرد چراكند، هرگز نميزندگي مي گونه

 كند. است كه با لمس هرچيز آن را به طال تبديل مي
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 گذشته روح

 من، كيستم؟ اين

اين جهان چيست و من اينجا روي كره خاك و در ام: بارها از خود پرسيده

ام؟ اين آمدن و ان نهادهكنم؟ براي چه پا به اين جهاين جهان هستي چه مي

ها در جستجو رفتن من بهر چيست؟ براي يافتن پاسخ اين سؤاالت مدت

اي از دانشمندان و روزي عدهكنم با كوشش شبانهام و گمان ميبوده

مندان براي درك اين مطلب، تا حدي بتوان جواب اين گونه سؤاالت را عالقه

كم هاي اين دانشمندان كموشتهمطالعه و تحقيق در ن هاسالداد. من پس از 

ام تعدادي از مجهوالت ذهنم را پاسخ گويم. حال تا حدي ميدانم من توانسته

ام كه چرا يكي را كنم و اين عالم هستي چيست. همچنين دريافتهاينجا چه مي

گمان چنين اي آغشته در خون. بيصدگونه نعمت است و ديگري را لقمه

يي نظير اينها كه من در اينجا هاجوابايد و سيدهسؤالي را شما نيز از خود پر

 اند:ام. از اين و آن شنيدهبعنوان نمونه آورده

 كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم  سخنمشبهمهواستاينفكر منروزها

 روم  آخر  ننمايي  وطنمبه كجا  مي  ام  آمدنم   بهر  چه  بوداز  كجا  آمده
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 ف اينجا هستيم.الف: فقط بر حسب تصاد

 ب: خداوند متعال بشر را خلق كرد تا او را پرستش كند.

ج: اين عالم هستي يك رؤيا بيش نيست و به محض اينكه مرديم همه چيز 

 شود.تمام مي

ايم و تعالي يافتن به اينجا آمدهد ـ اينجا يك مدرسه است و ما براي آموزش 

 تا به كمال برسيم و انساني كامل شويم.

 ي بسيار ديگر، اما براستي هدف اصلي خلقت چيست؟!(هاابجو)و 

 

 الف ـ وجود جهان بر حسب تصادف.

مدتي روي اين فرضيه فكر كردم. آيا طبيعت برحسب اتفا ق مرا اينجا آورده و 

جهان و هرچه در آن است فقط بر حسب اتفا ق به وجود آمده است. اما در 

ام كه بر حسب اتفا ق حتي يدهام و نه از كسي شنتمام مدت عمر خود نديده

كنند يك آجر به وجود آمده باشد. هنوز دانشمندان نهايت كوشش خود را مي

توانند درك كه بفهمند اولين موجود تك سلولي چگونه حيات يافت و نمي

كنند كه در اولين لحظات، اين پديده چگونه رخ داده است اما همه ميدانند كه 

ي بر جهان حكمفرما است. هارانبسيار هوشيا قوانين محكم و تغييرناپذير و

بسيار سطحي و نگري بيش از اندازه نيست كه بدون تفكر پس آيا اين ساده

بگوييم اين جهان با اين نظم عجيب و با اين محاسبات دقيق، فقط بر حسب 

 تصادف و بدون نظم خاصي بوجود آمده است؟ 
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 ب ـ خدا بشر را آفريد تا او را پرستش كند.

كنيم با چنين پاسخي مواًل وقتي از اغلب مذهبيون و رهبران ديني سؤال ميمع

توانم قبول كنم كه شويم. روي اين مسئله نيز مدتي فكر كردم اما نميمواجه مي

 خداوندگار قادر و توانا به چنين دليل سطحي جهان را آفريده باشد.

و امثال من دارد.  اصالً او كه بدين بلند مرتبگي است چه نيازي به ستايش من

وانگهي اين حقير در انديشة ناچيز خود، خودپرستي را صفت زشت و 

كنم چنين صفت نابابي را به خداوند ناپسندي ميدانم پس چگونه جرأت مي

نياز و قادر نسبت دهم، زيرا در كتاب آخرين فرستادة خداوندگار چنين بي

 ثبت است:

 رْ اهللُ الصَمَد اللُه بِكُلِّ شَيءٍ قَدي

 ج ـ اين جهان يك رؤيا بيش نيست.

ممكن است به علت كوتاهي بيش از اندازه عمر ما در مقايسه با عمر تمام 

جهان هستي، زندگي ما به يك خواب كوتاه شباهت داشته باشد ولي در حال 

حاضر درون اين مدت زمان كوتاه حقيقتي ملموس است كه ارزش تفكر و 

 سنجيدن را دارد.

ايم درسه است، و ما براي آموزش و تعالي يافتن به اينجا آمدهد ـ اينجا يك م

 )ديدگاه حقيقي عرفا(. 

اين موضوعي بود كه ارزش تفكر را داشت. اگر اين فرضيه صحيح باشد كه 

ايم؟ در اينجا يك مدرسه است، ما براي آموختن چه چيزهايي به اينجا آمده

ايم تا در كوره روزگار وجود شنيدم كه آمدهاين مكتب از اكثر افراد جواب مي

 خويش را بگدازيم و صيقل يابيم.
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خواستم كه بتواند مرا قانع كند و جمله بسيار زيبايي بود اما من پاسخي مي

ايم كه بياموزيم البد اين اينها هيچكدام هنوز آن جواب كامل نبودند. اگر آمده

ولي يم. اآمرزش آنقدر مهم است كه اين جهان و ما براي آن خلق شده

چيز را بايد بياموزيم كه از طرفي اشتباه هم نكرده باشيم. بنابراين به تالش چه

خود ادامه دادم و از هر طريق كه امكان داشت مطالعه و تحقيق كردم تا اينكه 

بايست لدنّي باشد و فقط خودش يعني جايگاهي به نام مبدأ دريافتم پاسخ مي

تواند ها را بردارد. حال اين خودش ميبايد راه را برايمان بگشايد و حجاب

  تواند چيز ديگر باشد و )هركس بقدر فهمش فهميد مدعا را(.پروردگار باشد مي

 

 بازگشت روح

انسان از ديرباز به شناسايي حقيقت روح و روان خود ابراز عالقه كرده و در 

و حس كنجكاوي خود را اي تفسير كرده، حقيقت آن را به گونه همه زمان،

 اقناع كرده است. 

ناگفته نماند، علت آن كه در اين زمينه آراء متضاد ابراز شده آن است كه نه 

نيز و متخصصان بلكه افراد فاقد صالحيت و بدون ديد علمي  انتنها دانشمند

اند. روزگاري نظرية باره ابراز عقيده كرده و همچنين نظراتي ارائه دادهدر اين

شد كه روح و روان انسان ون شهرتي بسزا پيدا كرده بود و تصور ميافالط

گيرد. در شود و سپس به بدني ديگر تعلق ميپيش از بدن مادي آفريده مي

گزيند كه براي مدتي در قفس تن مأوا مي دانستندميواقع روح را بسان مرغي 

 شود. شكند و از آن خارج و آزاد ميو پس از مدتي ديگر در قفس را مي
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نظرية افالطون، هرچند كه به وسيلة شاگردش ارسطو مردود شد، ولي به 

بخش ميان شعرا باقي ماند و منطق بسياري از اشخاص صورت يك اصل الهام

 دربارة روح، در ابيات زير مستتر است. 

 خراب آبادم  آدم آورد در اين دير   برين جايم بود    من ملك بودم و فردوس

 اند از بدنم چند روزي قفسي ساخته  خاك   از عالم  نيم  م،باغ ملكوت مرغ 

 

ارسطو با منطق خود اختالف ميان روح و جسم را تا به آن حدي كه افالطون 

هاي مرغ و معتقد بود برطرف كرده و مقام و منزلت روح را واالتر از تجسم

به  بان قلمداد كرد. جان كالم اين است،قفس، سوار و اسب و كشتي و كشتي

نظر او رابطة روح و بدن از نوع رابطة صورت و ماده است و صورت و 

فعليت ماده )بدن( بوسيله روح است و روح انسان موجود مجردي است و 

پيوسته با ماده است و نه در ماده. عالوه بر آن هرگز روح پيش از بدن آفريده 

بعداً به  نشده، بلكه روح در آغاز كار به صورت ماده در استعداد بوده و

 رسد. البته اين نظريه ارسطو بود.مرحله تجرد مي

ـ جسم( بار ديگر 2ـ نفس 2ـ خدا 1دكارت با اعتقاد بر سه اصل مستقل)

 نظريه افالطون را زنده كرد. 

ليكن مرحوم صدرالمتألّهين با اثبات حركت عمومي در جوهر همه موجودات 

ن پديد آورد و ثابت كرد تحول عظيمي در شناسايي و ارتباط ميان روح و بد

حركات ظاهري در عرض و حس كه بر سطح عالم حكمفرماست تجلي و 

باشد حركت در نمود يك حركت جوهري و عمقي، در جوهر همه عالم مي

بخش همين حركات ظاهري و حسي است. بنابراين جوهره جهان، تجلي
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پيدايش انواع در جهان روي قانون حركت است و روح محصول قانون 

باشد. پس سرچشمه پيدايش نفس همان ركت عمومي جوهره جهان ميح

ماده متحول و متحرك است و ماده اين استعداد و شايستگي را دارد كه در 

افق گردد. ديگر دامن خود موجودي را پرورش دهد كه با ماوراء طبيعت هم

اي مانعي وجود نخواهد داشت تا يك موجود را در مراحل در چنين مرحله

 و تكوين خود به يك موجود نامجرد تبديل كند. ترقي

 اينها همه نظراتي است كه از طرف فالسفه بزرگ جهان دربارة انسان، روح و

 ها گروهي هستند پيرو مكتبعالم ماوراء اظهار شده است. در برابر آن

گرائي كه روح و روان را وراي خاصيت مادي و طبيعي و تركيب ماده مادّي

اند و برخي ديگر، جسم و ماده ر نوع اصالتي براي روح شدهدانسته و منكر ه

اند اين دو گروه افراط و تفريطي، به عقيده را نمايشي براي روح انديشيده

خود به ثنويت و دوگانگي روح و بدن با انكار يكي و اثبات اصالت ديگري 

 اند.خاتمه داده

  شناسي و تكامل وجودنگاهي اجمالي به روح

روح موجود اصيلي است كه تا تجرد كامل پيدا نكند از بدن، اعم از مادي و 

شود. در جهان ماده از طريق ابزار مادي مانند چشم، گوش و نياز نميمثالي بي

دهد و پس از مرگ از پردازد و خود را نشان ميقوه المسه به فعاليت مي

كند تا آيد و به سمت باال حركت ميميود و به پرواز درشقالب خارج مي

 مرحله بعدي را بگذراند. 

بقاي روح پس از مفارقت از بدن است و مرگ پايان زندگي انسان نيست 

 اي نه در زندگي ديگر، بلكه در جهاني ديگر است.بلكه روزنه
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است و به عبارت ديگر مرگ دروازه فنا نيست بلكه در نهايت دروازه ابديت 

بشر از اين دروازه به جهان ابدي كه آن نيز براي خود فرازهايي دارد گام 

گيرد و نهد و پاسدار اين دروازه فرشته مرگ است كه دست انسان را ميمي

 سازد. او را به سراي ديگر روانه مي

قرآن كتاب آسماني آخرين پيامبر خداوندگار معتقد است كه ارتباط ما با 

شنوند. اما حدود اين شود و آنان سخنان ما را ميقطع نميارواح گذشتگان 

تواند با روح دلخواه خود تماس ارتباط روشن نيست و اين كه هر فردي مي

و  هاآزمايشبرقرار كند و سخن گويد نيز مشخص نيست. دانشمندان پس از 

اند مطالب ذيل را امتحانات گوناگوني كه ازنظر تجربي به حد اطمينان رسيده

 اند:ثبات كردها

عقلي در باطن دارد كه از عقل عادي معمولي او به مراتب الف ـ انسان، 

تر است. به روايت ديگر وجدان ناخودآگاه او از كنندهتر و دركنيرومند

 تر است. وجدان آگاهش قوي

ب ـ انسان در حال تنويم مغناطيسي و خواب مصنوعي، داراي نيروي ديد و 

جا را بيند و صداهاي آنشود. دورهاي بسيار دور را مييشنوايي بسيار قوي م

خواند و از ي را از پشت پرده كه در منظر شخص نيست مييشنود. چيزهامي

اي كه كوچكترين نشانه و عالمتي از آن در عالم حس وجود ندارد خبر آينده

 دهد. مي

ند يك توااي ميج ـ تنويم مغناطيسي درجات مختلفي دارد كه در هر درجه

تر باشد درك و تماس نوع آگاهي را به انسان بدهد و هرچه درجات آن قوي

 آن با آگاهي بيشتر است. 
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اي است كه روح شخصي كه خواب د ـ خواب مصنوعي گاهي در مرحله

گيرد اما ديده شود و در كنار چشم او قرار ميشده است از او جدا مي

مرده است جز اين كه ارتباط شود. در اين هنگام جسم در وضعي شبيه نمي

 بسيار خفيفي با روح دارد كه اگر آن هم قطع شود مرگ او مسلم است. 

هـ ـ به اين وسيله ثابت شده كه انسان داراي روح است يعني وجودي غير از 

 اين جسم و دستگاه مكانيكي بدن.

 و ـ روح در عين ارتباط با مادة بدن، يك نوع استقالل دارد. 

 رود. ز بين رفتن جسم از بين نميز ـ روح با ا

شود يعني رود و مجّرد ميخ ميزك ـ روح هنگام جداشدن از ماده به عالم بر

ماند تا زماني كه نامه اعمالش بررسي شود و دوباره باز در حالت تجرد مي

گردد. حتي در كتاب آسماني قرآن نيز آمده كه بقاي روح پس از مفارقت از 

اي در زندگي پايان زندگي انسان نيست، بلكه روزنه بدن است و اين كه مرگ

آيد كه ديگر، آن هم جهان ديگر است. از ظاهر اين اصطالحات چنين برمي

ي مزبور تناسخي باشند حال آنكه چنين نيست. بلكه هاكالمشايد پيروان 

 كند.ها داللت بر رد و ابطال تناسخ ميو صحبت هاحرفتمامي 

گان، دانشمندان و عرفا با گردآوري مدارك و شواهد لذا تمامي فالسفه، بزر

اند كه تناسخ، حلول و اتحاد كالً باطل است و سير كمال صحيح ثابت نموده

 باشد. مي

 (40تا  43و  25تا  13صفحات  03)بحاراالنوار ج 

 (010و  013و  260صفحات  1)تفسيرالميزان ج
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 برترين زهد، پنهان داشتن زهد است.

 ع(حضرت علي )

 روان

در دهة آخر قرن بيستم با تكيه بر  ،شناختي و دانش رفتار درماني

نظري و اسلوبي و نيز  يهاسازيمدل ،هاي مختلفهايي كه در زمينهپيشرفت

هاي علوم زيستي، عصبي، علوم شناختي و تحقيقات فراوان در عرصه

د پردازش اطالعات روانشناسي باليني با گرايش تجربي و شناختي و رويكر

ديدگان  بري يپيداكرده است و چشم اندازها يجديد هويت ه،فراهم آمد

نظران و متخصصان باليني گشوده است. اين رويكرد به نام محققان صاحب

 ،هاي تشخيصيبندياين نگرش، بجاي طبقه باشد.مي 1ژيكوپسيكوفيزيول

اين يك رويكرد  دهد وميهاي روانشناختي را مورد تاييد قرار اهميت فرايند

هاي فيزيولوژيك در جريان ها پاسخكارهاي تجربي است كه در آن

هاي روانشناختي خاصي را مورد وارسي قرار تجربي كه فرايند 2هايآزمايه

ها از طريق فشار شوند )مانند گوش دادن به محركهگيري ميدهند، اندازهمي

هايي، فتد( در چنين آزمايشادادن به دكمه، هر بار كه محرّكي اتفا ق مي

ها  يا هدف، بررسي اين مسايل است كه آيا انواع خاصي از محرّك

 ؟آوردهاي فيزيولوژيك مشخص پديد ميهاي رواني، هميشه واكنشواكنش

                                           
1 - psychophysiogical 

2 - Task 
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هاي مشخصي و آيا افراد مختلف به شيوه ، محرك و پاسخ(1گري)اختصاصي

پاسخ( بنابراين  - ردگري ف)اختصاصي؟دهندها واكنش نشان ميبه محرك

در افراد  ي،صاهاي خزاهاي خاصي، ممكن است در ايجاد اختالفاسترس

توانيم توضيح دهيم كه پذير، اهميت داشته باشند. به كمك اين مفاهيم ميبآسي

در  .يك روانشناسي علمي يعني چه و دوم منظور از روح، روان، جسم و احساس

 ،ما از روان همان شناسايي رفتار انسان است اين جا، روان چه نقشي دارد و منظور

 ؟حال گفته نشده استيا اينكه نوع غير ملموس آن كه در كتب تابه

باشد. به نوعي در روانشناسي علم رفتار، موجود زنده مورد مطالعه مي 

موجودات زنده به عوامل  2توان گفت كه روانشناس در ضمينة پاسخِ مي

تنها بايد او را از لحاظ ه لعة آدمي نكند. در مطاتحقيق مي ،محيطي

شناسي مطالعه كرد بلكه از نظر اجتماعي نيز بايد مورد بررسي قرار زيست

بنابراين  ،گيرد. از آنجايي كه رفتار هر فرد تحت تاثير رفتار ديگران است

باشد جزئي از شناسي ميروانشناسي، به همان نسبت كه مربوط به زيست

عمل متقابل »شناسي و رفتار انسان بر پاية زيست چون. علوم اجتماعي است

بعنوان علمي زيستي،  نهاده شده است لذا روانشناسي غالباً 2«اجتماعي

 شود.ي ميقّ تل 3اجتماعي

                                           
1 - Specificity 

2 - Response 

2 - Intraction 

3 - Biosocial 
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هاي رفتار آدمي شود كه روانشناسان پيچيدگيوقتي روشن مي يهت اين نظرصحّ

و  1«روح»ب دو كلمة دهند. كلمة روانشناسي عمدتًا از تركيبرا مورد توجه قرار 

درست شده است و روانشناسي يا  2«راني كردن يا درس گفتنسخن»

از نظر لغوي به معني مطالعة روح بوده است. اما منظور اصلي ما « عقليفلسفة»

روح و روان است و چرا اكثراً روح و روان را  پيدا كردن ماهيت روان و اختالفِ

در آغاز مانند امروز، جنبة مذهبي نداشته « حرو»اصطالح  .كنندبه اشتباه تفسير مي

بوده و از نظر بعضي ديگر شكلي « آتش داخلي»است، در نظر بعضي، روح يك 

 از حركت براي گروهي ديگر معني كنش فرآيندهاي بدني را داشته است.

و استدالل اند بودهفالسفه معتقد به اصالت عقل  ،در حدود چهارصد سال قبل

بدين ترتيب روانشناسي بعنوان چيزي  .اندترجمه كرده« نفس»را بعنوان  2كلمه

رفت و مورد قبول پردازد و تا چندي پيش بكار ميكه به مطالعه نفس مي

علم »بود. بالخره تعريف روانشناسي تغيير كرد و اكنون آن را بعنوان مي

ها از نظر دانشمندان باعث گرديد خوانند و اين تغييرات و تفاوتمي« رفتار

اختالف روح و نفس و روان را  جويان و دانشجويان نتوانند درستيِ كه ره

كه، براستي در اين است بخوبي درك كنند و اين سؤال هميشه وجود داشته 

 ،روح ،فرما است. از آنجايي كه نام كتابمبدن متحرك چند قسمت حك

نظر اين حقير بر آن است كه توجه  ،باشدجسم و احساس مي ،روان

اي زياد بين معاني گفته مندان را به اين مطلب جلب كنيم كه فاصلهانديش

                                           
1 - Psyche 

2 - Logos 

2 - Psyche 
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 كه متاسفانه هيچ تفسيرِ  شده در مورد چهار اركان اصلي بدن وجود دارد

كردند كه روح بجايي در رابطه با روان نشده است و انديشمندان تصور مي

همان نفس و روان است در حالي كه اصال چنين نيست. در فصل قبل شرح 

. ح داده شدهفصلي در مورد روح داده شده و در مورد روانشناسي نيز توضيم

باشد اين است كه به راستي اين روان چيست و در م به ذكر ميزاما آنچه ال

 كند.كدام قسمت از بدن آدمي موجود است و چه نقشي را در بدن بازي مي

روان،  وح،هاي بدن يعني رطور كه در قبل اشاره شده هريك از قسمتهمان 

قسمت در كه  جسم و احساس اثرات مهم و قابل توجهي در بدن آدمي دارند

جسم و  ،روح را توضيح داده و شناسايي كرديم و اما در مورد روان ،اول

 احساس به ترتيب سخن خواهيم گفت.

هريك از اين علوم  .باشدخاص موجودات زنده جزء علوم زيستي مي مطالعاتِ 

هاي خاصي از بدن را خود و اينكه هركدام جنبه ورد تحقيقِ با توجه به موضوع م

 باشد.دهند و قسمت دوم آن به نام روان در اين جا مطرح ميتشكيل مي

 شود.علم با مشاهده آغاز مي

آورد تا آدمي آن را تجزيه و تحليل روح يك نوع فكر را در بدن بوجود مي

شود كه همان معني روان اك ميكند و نهايتاً اين تجزيه و تحليل تبديل به ادر

روان آن را به  ،آموزدكند و مياست. يعني اينكه هرچه را روح تجربه مي

، آورد و حتي شايد آن را عمل كرده و يا آن علم را انجام ندهدمي راجراء د

م ضانسان آن را ه رسد يعني بدنِولي هنگاهي كه از يك فكر ادراك مي

كند تا به وقت لزوم آن را به اجرا ه ميكند و در جايي در بدن ذخيرمي

خواهد اين فكر مثبت باشد خواه منفي. خوب و بد بودن آن ورد، حال ميآدر
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كند كه پردازش و دريافت روح دارد. همچون آشپزي عمل ميبستگي به نحوة 

كند كه در انتها اين هرچه محصول به او بدهيد همان را تبديل به غذا مي

شود. پس هرچه روح تو صرف مصرف جسم مي ،عمل آمدهه غذاي ب

تر خواهد بود و اثرات آن دو بطور مستقيم بر تر باشد، روان تو نيز لطيفلطيف

معناي حقيقت و واقعيت ه جسم و احساسات نيز خواهد بود و درست ب

يعني چيزي كه وجود دارد ولي هنوز قابل حس نيست و  ،ماند. حقيقتمي

و قابل فهم و حس  شودميموجود افتد و  ق مياتفايعني چيزي كه  ،واقعيت

 درحالي كه اكثراً .شوددرك مي ،هم شود وحس مي ،د. يعني هموشمي

اين دو را داراي و  برندو به كار مي زنندجور مثال ميحقيقت و واقعيت را يك

دانند. درحالي كه اين چنين نيست و اختالف زيادي بين حقيقت يك معني مي

دارد. قصد من بازي با كلمات نيست بلكه روشن شدن  و واقعيت وجود

روح را همان روان  ثراًككه چرا ااين اختالف بين روح و روان است و سؤال 

 هيست و اينكچها در بين آن فاند كه اختالو هرگز به اين فكر نيفتاده دداننمي

اين  ؟كندكند بسياري از اين افكار تحقق پيدا نميكه فكر ميچرا روح هنگامي

تواند بخوبي آنچه كند و نميبدين خاطر است كه روان فرد ضعيف عمل مي

 ،كه به فكرش رسيده خوب تحليل كند و عمل نمايد. در ابتدا گفتيم كه روح

بايست به خوبي عمل كنند و جسم و احساس، اركان بدن هستند كه مي ،روان

مم يكديگرند و كنند. هركدام مكمل و متهريك ديگري را هندل و هدايت مي

خانه بخوبي عمل كنند تا كار مونتاژ ربايست همچون سيستم مونتاژ يك كامي

خوب  ،خوب بشنويم ،بخوبي انجام گيرد. پس بايد بدانيم كه خوب ببينيم

ايم كه از نيروهاي تحليل كنيم و خوب بيان كنيم. اگر چنين كنيم توانسته
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اشراف پيدا كنيم و داراي  دروني خود بخوبي بهره گرفته و به امور زندگي

جسمي قوي و احساسي  لطيف و زيبا شويم، كه  ،روحي واال، رواني مطمئن

و  داردبستگي به درست و دقيق عمل كردن اركان فو ق  ،سالمت بدن آدمي

 بي هدايت و رهبري كند.وتواند انسان را بخها ميشناسايي دقيق آن

هاي آلمان اولين آزمايش« زيكاليپ»در دانشگاه  1344در سال « وونتويلهلم»

شناسي را افتتاح كرد. او از روي احساسات و تجربة حسي موجود زنده روان

كردند. ضمنا در اين شود، بيشتر تاكيد ميخوانده مي 1«روانادراك»كه 

را  2و تصورات 2هاي ذهنيشد تا حاالتي مثل صورتآزمايشگاه كوشش مي

 3هايمشاهدات خود را به واكنش« ونتو». بعد از مدتي گيري كننداندازه

شد تعميم داد.)ارجاء اصول روانشناسي حركتي كه در مقابل محرك ايجاد مي

 0 اثر نرمان ل. مان(

تر است منظور ما ادراكبا گوييم كه يك موجود زنده از ديگري وقتي مي

تر هستند. در تعريف تر و پختهچرا بزرگساالن از كودكان با ادراك چيست؟

توان گفت كه ادراك عبارتند از توانايي يادگيري و بكاربردن آنچه راك مياد

فهميده شده، در سازگاري با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشكالت 

 .است 1«سازگاري»يا قابليت انعطاف در  6تازه يعني قابليت تغيير

                                           
1 - Perception 

2 - Inages 

2 - Ideas 

3 - Reaction 

0 - Norman L Munn 

6 - Versatlity 
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 طوري كه پرواز كردن كنش يك هواپيما است، ادراك نيز كنش موجودهمان

تر پرواز كند كه ساختمان تواند سريعباشد. يك هواپيما هنگامي ميزنده مي

 د.شموتورهاي آن كاملتر از ديگري با

و از طرف ديگر با آنچه در  اوادراك آدمي نيز از يك طرف با ساختمان بدني 

 باشد.هاي بدني گذشته است، مربوط ميطول حيات انسان بر اين ساختمان

كند نحوة استفاده از روان با را مؤثرتر مي« روان» اكعامل ديگري كه ادر

 فردِ ممكن است يك ،وقايعي است كه تا كنون براي فرد پيش آمده است

داراي ظرفيت بسيار  ،هاي ديگررواني را براي تحصيل و حفظ عالئم و مهارت

كند ولي ميپااليش و رشد  ،هرچند روان ،قرار گيرد. در اين صورتباال 

نسبتا ناقص است و در نتيجه و شود طريق روح به آن داده مي اطالعات از

توان توانست باشد كمتر خواهد بود. در كل ميقالبيت تغيير آن به آنچه مي

گفت كه ادراك )روان( به ميزان زياد، تحت تاثير شرايط محيط عالي و 

دهد كه بهرة مؤثر روان گيرد. مطالعات متعدد نشان مينامناسب قرار مي

اي او تغيير لياؤو اقتصادي   و گامي است كه فرد با موقعيت اجتماعيهن

 اپااليش و رشد رواني ما دارند و م راثرات فراواني ب ،پس والدين ما ،كندمي

بايست دقت فراواني در برخورد با خانواده و پس مي نيز بر فرزندان خود.

 اطرافيان خود داشته باشيم تا رواني سالمت و پويا بسازيم.

هاي ها در قسمتاربردهاي آنكهاي آينده در خصوص وضعيت روان و در فصل

قواي »مبحث  «نيروي طبيعي خدمتگذار»و فصل  «هادهندة كنشقواي نشان»

 شرح مفصل خواهم داد. «هيپنوتيزم»و  «پرانا»و همچنين در فصل  «حياتي بدن

                                                                                        
1 - Adjustment 
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 شناسدخدا را مي  كه عظمت آن كسي              

 نيست خود را بزرگ جلوه دهد.سزاوار 

 حضرت علي)ع(

  تن آدمي شناخت

 توانيد تن آدمي را به سه قسمت تقسيم نماييد:شما مي

 الف ـ جسم )نفس(؛ تن خاكي

 ـ كالبد اختري )حس آگاهي(؛ تكميل كننده ب

 ج ـ روح )نفس ناطقه(؛ منشاء احساس 

كنندة جسم نفساني ارتباط قرار گيرد تكميلهرگاه كالبد اختري با جسم در 

شود و شخص تا خوردن، خوابيدن، قدرت، شهوت، آشاميدن و غيره را مي

پردازد و در نهايت با رسيدن به كمال كند به نگهداري جسم ميحس مي

 شود.مطلوب ختم مي

هرگاه كالبدي اختري با روح متعالي ارتباط پيدا كند و به آن وصل شود، 

شود برد و باعث كمال و ترقي روح ميست كه معرفتِ روح را باال ميآنگاه ا

گردد تا نيازهاي نفساني را كمتر احساس كند و بيشتر با و از طرفي باعث مي

 هاي اختري را دريافت نمايد. قدرت متافيزيكي، انرژي

كند و آيد كه چرا از ابتدا كالبد اختري جسم را رها نمياما اين سؤال پيش مي

پيوندد تا بتواند به مطلب و مقصود برسد؟ خوب جواب ه روح متعالي نميب

خيلي ساده است زيرا تن اسباب سفر روح است، مركب است و اگر تن 

شود. روح بايد تجربه كند تا به معنا برسد اگر نفساني نباشد، روح متعالي نمي

يت تكويني قرار بر اين بود كه حضرت حق ما را همانند حيوان و گياه با هدا
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خود خلق نمايد پس تالش براي تكميل روح معنا نداشت. زيرا خداوند 

ها متعال انسان را براي رسيدن به اشرافيت مخلوقات خود خلق نمود تا انسان

بايد با تن خاكي خود )جسم( بتواند در طول حركت، كمال پيدا كنند. پس مي

هدايت شود و هم عاملي ها قرار گيرد تا هم خود در ارتباط با ديگر انسان

 براي هدايت ديگران گردد. 

آگاهان، تن اختري يا براي فهم حواس اختري، شخص بايد چيزي را كه نهان

چيز بهتر از وجود كالبد نامند آشنا باشد. در تعاليم نهايي، هيچكالبد اختري مي

و  هاآزمايشآگاهان باستاني را، اختري تبيين يا اثبات نشده است. تعاليم نهان

هاي محققانِ روان، امروز تأييد و تقويت كرده است. تِن كوكبي پژوهش

هركس قرينة دقيق پيكر كامالً جسماني اوست. اين تن از مادة اثيري لطيفي 

تشكيل شده و معموالً در قفس پيكر جسمي است. در حالت عادي انفكاك 

 تن اختري از قرينه جسميش با زحمت زياد ميسر است. 

 

 اند از بدنمچند روزي قفسي ساخته  ملكوتم نيم از عالم خاك  مرغ باغ

 

هاي خواب و رؤيا، فشارهاي روحي شديد، ولي بايد دانست كه در حالت

هاي نهايي، كالبد اختري جدا شده و با سرعتي بيشتر شرايط پيشرفت توانايي

كند ولي ارتباط خود را با از سرعت امواج نوري به همراه روح حركت مي

دهد. زيرا اگر اين ارتباط به طوركلي قطع شود، شخص وح از دست نمير

 ميرد ولي در عمل چنين چيزي ديده نشده است. بالفاصله مي
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يابد. ولي وجود كالبد اختري مدت زيادي پس از مرگ شخص ادامه مي

رود، گاهي در اطراف محلي كه تنِ شود و رو به زوال ميبتدريج تجزيه مي

كند. در اين حالت آن را با زند و تردد ميبوده گشت مي جسمي، در آنجا

گيرند. ولي واقعاً هم كالبد اختري پوسته و يا پوشش شخص اشتباه مي 1روح

است. كالبد اختري كسي كه در حال مرگ است اغلب براي  2لطيف نفس

شود و علتش هم آن است كه اين دوستان و اشخاص مورد عالقة او ظاهر مي

 ها به ديدنش بيايند.خواهد اينان را ببيند و يا آندارد و مي شخص را دوست

در مراحل پديدة بينش رواني)خلسه يا ارتباط( كالبد اختري از قرينه جسمي 

پردازد و مناظري در جاهاي ديگر را مشاهده شود و به سفر ميخود جدا مي

اهاي همراه شود. در هنگام رؤيت رؤيافتد آگاه ميكند و از آنچه اتفا ق ميمي

با بينش رواني در زمان بيهوشي يا در برخي مراحل عميق خواب هيپنوتيزمي 

به ديدار مناظر  كنند،يا ماينيتيزم، كالبد اختري و روح متعالي جسم را ترك مي

روند و اغلب به مكالمة ذهني با ديگر كالبدهاي هاي عجيب ميو مكان

منتقل شده به آن را به خوبي پردازند. هنگامي كه مغز تأثّرات اختري مي

دهد و علتش هم دريافت نكرده باشد رؤياهاي پريشان و آشفته روي مي

. نتيجة اين امر چيزي مانند كليشة ها استآنفقدان آموزش، پيشرفت و نظاير 

عكاسي تيره و تار يا كج و معوج است. براي ادراك زيركانه و به دست 

موضوعات مربوط به آن بايد خود را  آوردن اصول پايه پديده بينش رواني و

با حقيقتِ حواس كوكبي كه از آن سخن به ميان آمد آشنا كنيم. اگر اين 

                                           
1 - spirit 
2 - Soul 
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حقيقت و واقعيت را نفهميم و نپذيريم به اين اصول نيز نخواهيم رسيد، بلكه 

هاي بيهوده و درگير توجيهات تخيلي و گمگشته سرزمين باتالقي نظريه

هاي رواني، بدون آشنايي با پژوهندگان پديده آميزي خواهيم شد كهمخاطره

اند. در حالي كه اين تعاليم تنها كليد اسرار امور تعاليم نهايي مطرح كرده

 قلمرو اختري هستند. 

 
 

 رانند.دورترين افراد از خدا كساني هستند كه بيش از همه درباره او سخن مي

 حضرت بايزيد بسطامي )س(
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 است   يطبيع  امور، كان  هفتند

 روي اجمال  ز بشنو   از من

 اركان و مزاج و خلط و اعضاء 

 افعال   شناس و ، ارواح و قوا

 

  ـ اركان )عناصر اربعه( سومفصل 

تن  اجسام ساده هستند كه اجزاي اولية نوعي :)عناصر( (2ـ  2ـ  1اركان )

دهند. عناصر هرگز به اجزائي كه از كيل ميموجودات را تشديگر آدمي و 

يي از هابخششوند. عنصرها تقسيم نمي ،لحاظ ظاهر)شكل( مختلف هستند

ها هستند و از آميزش عنصرها با همديگر، انواع موجودات كه از لحاظ آميزه

 آيند. صورت گوناگون هستند بوجود مي

 ع شده است: ـ بخش اركان در ترجمة انگليسي قانون بدين صورت شرو1

جسم آدمي و ديگر اجسام هستند و  ةدهنداركان نخستين اجزاي تشكيل

اي هستند كه به اجزاي تركيبي جديد قابل تقسيم نيستند. بر اثر اجسام ساده

 گيرند.ست كه اجسام مختلف در طبيعت شكل ميا هاآنختالط اِ

قط چهار د كه در علوم از جهت فيزيكي)علوم طبيعي( فبدانهر طبيب بايد 

عنصر وجود دارد كه شامل دو عنصر سبك)آتش و هوا( و دو عنصر 

 باشند. سنگين)خاك و آب( مي

ـ اركان در اصطالح حكماء اجسام بسيطي)ساده( هستند كه غيرقابل تقسيم 2

را تشكيل  انسانو غير انسانبدن  ة. و اجزاء اوليباشندميبه اجسام ديگر 

 دهند كه شامل: مي
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 سرد و خشك است. كه  ـ خاك2  و خشك است. ـ آتش كه گرم1

 سرد و تر است. ـ آب كه3    ـ هوا كه گرم و تر است2

 

توانيم چنين توجيه كنيم كه منظور از گيري از فيزيك جديد، ميـ با بهره2

د كه نشوبلكه مجرداتي را شامل ميند ه عناصر مادي نيستارگانعناصر چه

 و بايد بين اين مجردات و عناصر باشندميكيفيت ماده و انرژي  ةنشان

فرقي قائل شد. در هريك از عناصر اربعه  (آتش، خاك، هوا، آب)هارگانچه

بر سه عنصر ديگر  تناسب غلبة يك عنصره سه عنصر ديگر نيز وجود دارد و ب

نام عنصر غالب بر آن نهاده شده است. در توضيح عناصر اربعه 

نسبيت  ةكمبريج و رهبر حاميان نظرياستاد نجوم دانشگاه « 1سرآرتورادينگتن»

، نور، رنگ و تمام اجسام و اشياء آفريده شده كه  ه، مادمكان، زمان»گويد: مي

آيند اگر با وسايل فيزيكي تا اين حد حقيقي و واضح و جدا از هم به نظر مي

 «دقت مطالعه شوند سرانجام به عناصر اربعه خواهيم رسيد.ه ب

به عناصر سبك)آتش و  ،2د كه عناصر اربعهانبدطبيعت شناس بايد  طبيبِ

 اند. هوا( و عناصر سنگين)آب و خاك( تقسيم شده

موضع طبيعي آن باالتر از  .آتش: جسمي است ساده و داراي سبكي مطلق

ر آسماني كه هستي و نيستي در آنجا پايان عناصر است و در سطح مقعّ ةهم

 يابد جاي گرفته است. مي

                                           
1 - Sir. Arthur Edingtion 

 )از كتاب قانونچه، تأليف محمودبن عمر چغميني، به ترجمه دكتر محمدتقي مير( -  2
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وجود آن در ميان موجودات براي پختن، و است مزاج آتش گرم و خشك 

كه بتواند سردي  ،هوايي است كردن، آميختن و در خود نفوذ دادن گوهرِنرم

دو عنصر سنگين و سرد را بشكند و اين در هم شكستن سردي دو عنصر 

  .سرد به اين منظور است كه از حالت عنصري به حالت مزاجي باز آيند

موضع طبيعي خاك در  .اي سنگيني مطلقخاك: جسمي است ساده و دار

در مركز عناصر ثابت  ،مركز ساير عناصر است و به لحاظ سرشت طبيعي خود

 و ساكن است. 

يعني اگر علت بيروني بر آن تأثير نگذارد،  ،مزاج خاك سرد و خشك است

 آيد. محسوس و خشكي از آن پديد مي سرديِ

م پيوستگي و پايداري و وجود مزاج خاكي)خاك( در موجودات به خاطر به

 ها)اشكال( است. تأنگهداري هي

تر از هوا: جسمي است ساده و سبك. موضع طبيعي آن باالتر از آب و پائين

 آتش است. 

وجود هوا  و و تر است دهد گرممي نشانكه جاي طبيعي آن مزاج هوا چنان

ها آن در موجودات براي نفوذ، نرم كردن، سبك گردانيدن و سهولت بلندكردن

 . است

موضع آن در طرف خاك است ولي  .آب: جسمي است ساده و سنگين

آب و هوا به حالت سرشتي  بشرط آنكهشود البته بوسيله هوا در برگرفته مي

 خود باقي بمانند. 

سردي و تري جزئي از خوي و سرشت آن است. . مزاج آب سرد و تر است

كند. وجود آب در نميگيرد ولي آن را حفظ آب هر شكلي را به خود مي
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ريزي و گيري، طرحموجودات براي ايجاد نرمي در اشكالي است كه به شكل

  1راست و هموارشدن نيازمند هستند.

را  هاآندهد ليكن از دست مي ،هاي شكلي راتأتري)نم( اگرچه به آساني هي

هيئت شكلي را به دشواري  خشكي آن  برعكس. پذيردمجدداً به سهولت مي

 دارد. به دشواري نيز از آن دست برمي ذيرد وپمي

كشيدگي)نرمي( و  ،شود، خشك از ترهر اندازه كه خشك با تر عجين 

گيرد و تر از خشك، راست شدن و قوام خود را كه گيري آسان را ميشكل

گذارد تر گذارد خشك از هم بپاشد و خشك نميتر نمي .كندگرفته حفظ مي

 سيالن كند. 

                                           
ها و تجمع و تفر ق دن آميزهبدين ترتيب آب براي آفرينش، شكل دا»نسخه انگليسي:   - 1

 «ها، ضروري است.اجسام، به تبعيت از خصوصيات ويژه آن اجزاي

www.takbook.com



 03 سمروح، روان، احساس، ج

 3رات آنهوا و تأثي

 عالوه بر اين مددكارِ و هوا يكي از عناصر اصلي الزم براي تن و جان ماست

رساني و فايده هوا فقط به شود. بهرهمند ميروان است و روان از آن بهره

اي دارد و آن اعتدال بخشيدن خاطر عنصر بودن آن نيست بلكه كنش ويژه

 است. 

  د اعتدال هواتوضيحاتي در مور

 آورد داراي دو جنبه است: اعتدالي كه از هوا به روان ما روي مي

 ـ پااليش )تنقيه( 2   ـ آسايش )ترويح( 1

                                           
تأثير عوامل موجود در جو زمين )سردي و گرمي و تري و خشكي هوا و باد و باران و  - 1

ل كيهاني )اثر ماه و خورشيد و ستارگان( كيفيات فصول مختلف و ...( و همچنين تأثير عوام
از  هـابيماريدر موجودات زنده چه از حيث تأثير در سالمت بـدن و چـه از لحـاظ بـروز 

هاي بسيار بر پزشكان كم و بيش معلوم بوده است. بقراط پزشك معروف يونان قـديم زمان
نهضـت نـي در دوره باره كتاب مستقلي نوشته است. و بعد از جالينوس و اطباي ايرادر اين

علمي اسالمي و سپس دانشمندان اروپائي معتقدات و مشاهدات خـود را در ايـن بـاره كـه 
اند. در قرن نوزدهم پيشـرفت علـوم تحرير درآورده اكثراً تكرار مطالب قديمي بود به رشتة

اي پيش پاي محققان گذاشت و از آن پـس فيزيك و فيزيولوژي و طب تجربي راههاي تازه
تأثير عوامل جوي و كيهاني را دقيقاً از نظر علمي مورد بررسي و مطالعه قرار دادند. موضوع 

ي عفوني را هابيماريليكن متأسفانه پس از اكتشافات مهم پاستور كه دانشمندان علت بروز 
جستجو كردند موضوع زمينه مزاجي و عوامل تغييردهندة آن  هاميكروبمنحصراً در وجود 
شناس بواموشي گذاشته شد. درحاليكه خود پاستور نخستين استاد ميكربه كلي در بوته فر

بـرد و ها را عليه سياه زخم از بين ميبه تجربه ثابت كرده بود كه سرما مصونيت طبيعي مرغ
 كرد. ي عفوني ثابت ميهابيمارياز اين راه تأثير زمينه مزاجي را در بروز 

ي عفـوني دخالـت مسـتقيم هابيماريولوژي در حقيقت بايد دانست كه عوامل جوي در اتي
كند و از سـوي ديگـر ها تغيير ميبودارد. زيرا از يكسو تحت تأثير اين عوامل تعداد ميكر

متابوليسم بدن، تعادل مزاجي و وسـائل دفـاع طبيعـي موجـود زنـده دسـتخوش تغييراتـي 
زمينـة مزاجـي ي غيرعفوني )حاد و يا مـزمن( نيـز دخالـت هابيماريگردد. در پيدايش مي

هميشه نقش اساسي دارد. بهرحال تأثير عوامل جوي و كيهاني كه مدتي نزديك به نيم قـرن 
 در بوته اجمال و فراموشي مانده بود، امروزه مجدداً مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

www.takbook.com



 00 اركان و عناصر اربعه

 آسايش )ترويح(

جا جمع شود آسايش يا ترويح آن است كه هرگاه روح بيش از اندازه در يك

 گرداند. به اعتدال باز ميدهد و هوا آن را تغيير مي

ها و شتواند از شُاين اعتدال كمكي است كه روح بوسيله آن مي

پيوستگي دارند هوا را استنشا ق كند. هواي  هاشريانهاي نبض كه با شكِ سنفَ

بسيار بسيار سرد است. تا چه رسد  ،اطراف ما در مقايسه با مزاج غريزي روح

دهد. وقتي هوا دن( براي روح دست ميبه مزاجي كه بر اثر احتقان )حبس ش

شود كه آميزد مانع از آن ميكند و ميرسد و با آن برخورد ميبه روح مي

شدن و تغييريافتن به شدن گرفتار آيد. در اثر حبسآتشين گردد. و به حبس

شود و آمادگي خود را براي ي آتشين، روح به سوء مزاج دچار مياگرم

پس اگر هوا اين اعتدال را به روح  .دهددست ميپذيرش تأثيرات نفساني از 

 رود. خود به خود تحليل مي ،گوهر بخاري مرطوب روح ،بخشدن

 

 پااليش )تنقيه( 

رسد اين است كه روح به هنگام بازدم اي كه از هوا به روح ميدومين بهره

دارد. اين بخار دودي دريافت مي ايجداگانهبخاري دودي را از نيروي  ةماد

مصرف براي بدن است. هوا همراه روح، ي روح همانند اخالط زائد و بيبرا

رود و در موقع بازدم سبب پااليش در موقع عمل دم )استنشا ق( فرو مي

گردد. علت اينكه هوا در دم و بازدم با روح همراه است و روح )تنقيه( آن مي

موقع  در هر دو حالت به آن نيازمند است. به خاطر آن هواي دم بايد در

واردشدن سرد باشد زيرا اين سردي براي اعتدال مزاج روح الزم است و 
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وقتي خود را با حالت روح كه همراه آن است هماهنگ ساخت و روح از 

رساني خود را از شود هوا ديگر بهرهزياد ماندن گرم شد هوا هم گرم مي

ديدي گردد و به هواي جنياز ميدهد. و روح از آن هواي گرم بيدست مي

نياز دارد كه سرد باشد و بجاي هواي گرم و از كار افتاده برود. پس هواي 

نفس وارد شود. همراه راند تا بجاي آن هواي تازهمصرف را به بيرون ميبي

گردد. تا هواي رانده شده، مواد زائد دفع شدني گوهر روح نيز خارج مي

كه با مزاج  يابيگانهي كه هوا معتدل و صاف است و چنان گوهر زمان

ناسازگار است با او نياميزد مايه صحت و تندرستي و نگهدار سالمت است. 

 ليكن اگر برعكس آن باشد نتيجه نيز معكوس خواهد بود. 

طبيعي، غيرطبيعي، خروج از مجراي طبيعي كه  :تغييرات هوا سه قسم است

  1مخالف اعتدال مزاج هواست.

                                           
ــروژن - 1 ــلي: نيت ــاز اص ــار گ ــي از چه ــواي طبيع ــيژن(nitrogen)ه ، (oxygen)، اكس

تشـكيل شـده اسـت. كـه  (anhydride`carbonic)انيدريك كربنيك و (argon)آرگون
، (neon)دهند و بقيـه هـوا از گازهـائي ماننـد نئـوندرصد هوا را تشكيل مي 44/44جمعاً 

ــــــوم ــــــان(Helium)هلي ــــــون(metan)، مت ، پروتواكســــــيد (krypton)، كريپت
ـــدروژن(azote`protoxide)ازت ـــون(hydrogen)، هي ـــيد ، دي(xenon)، گزن اكس
گـردد. در هـواي غيرطبيعـي يـا آلـوده تشكيل مي (ozon)و ازن (azote dioxide)ازت

يابد. و اكسيد ازت و ... افزايش ميبرخي مواد كه در هواي طبيعي وجود دارد مانند ازن، دي
گردد. مهمترين گازهاي هواي آلوده: برخي ديگر كه در تركيب هوا وجود ندارد وارد آن مي

، هيــــدروژن و (carbon mono oxide)كســـيدكربنمنوا انيـــدريك كربنيــــك،
مانده مـواد گيـاهي، ذرات ، ...، امالح سرب، باقي(etilin)، ازن، اتيلين(sulfore)سولفوره

 ها، مواد راديواكتيو و ساير موادشيميايي. كششيشه و ... ، حشره
 بهترين بنده خدا كسي است كه خدا او را در مهار نفس ياري داده است. 

 حضرت حيدر )ع(                
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  هواي خوب

و مطلوب هوائي است كه آزاد باشد و مواد خارجي از قبيل  هواي خوب

انواع بخار و دود با آن نياميخته باشد و همچنين در بين ديوارها و سقف 

باشد يعني محبوس نباشد. هواي آزاد دور از هر نوع آلودگي و ناخالصي مي

 هوايي آزاد است كه صاف و پاكيزه باشد. 

ها، كشتزارها و بويژه كشتزار كلم و ، گردشگاههاگلجنها، بخار مسيل

ي بدبو مانند گردو، انجير در هوا هادرختزارهاي متراكم و درهم و بيشه

هاي آميخته نباشد. هواي آزاد الزم است عالوه بر شرايط مذكور، از نسيم

ها بخش غالباً در بلنديبهره نباشد. بديهي است كه بادهاي سالمتمطبوع بي

 وزد. ميهاي هموار و جلگه

ها محبوس باشد؛ همينكه هاي پست و درههوائي نامطلوب است كه در زمين

خورشيد طلوع كرد بزودي گرم شود و به محض غروب خورشيد بزودي 

آهك بكار رفته  هاآنسرد گردد. هوائي كه در بين ديوارهاي نمناك كه در 

ه نشان. است و در بناهاي تازه ساخته محبوس شده است نيز ناپسنديده است

براحتي در آن هوا نفس بكشد گلو را نگيرد و  انسانهواي خوب آن است كه 

نفس كشيدن را به اشكال نياندازد. سالمترين هوا در هر فصلي هوائي است 

كه بر طبيعت و مزاج فصل باشد. اگر هواي موجود با مزاج فصل ناسازگار 

 آورد. را با خود مي هابيماريباشد 

 

اي گويد با قطعهسخن مي )زبان(اي گوشتدر شگفتم! با تكهاز آفرينش آدمي 

 شنود.مي )گوش(نگرد و با استخوان كوچكيمي )چشم(پي

 حضرت علي )ع(  
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  كنش كيفيات هوا و مقتضيات فصول

 ـ هواي گرم:3

رخ در نتيجه رنگ صورت سو آيد در هواي گرم خون به سطح بدن مي

عد افراطي از آورد. حال اگر بُشود و اگر از حد اعتدال بگذرد، سستي ميمي

كند، ادرار تعر ق را زياد مي ،شودرنگ صورت زرد مي ،اعتدال، خارج شود

 آورد. و تشنگي مي شودهضم ضعيف مي يابد،كاهش مي

 ـ هواي سرد: 1

ر هواي سرد د .كندهضم را تقويت مي و دهدهواي سرد به بدن استواري مي

به اين جهت دفع  ،مانددر آن باقي مي هارطوبتكند پس بدن كمتر تعر ق مي

شود زيرا سرما شود. در هواي سرد دفع مدفوع كم ميادرار زياد مي

دهد و روده راست را در هيئت و شكل خود هاي مقعد را انقباض ميماهيچه

 گردد. تبديل ميدارد. پس بخش آبكي ماده مدفوع به ادرار نگه ميثابت 

 ـ هواي مرطوب: 4

 بخشد. هواي مرطوب پوست را نرمي و تن را طراوت و شادابي مي

 ـ هواي خشك: 3

 كند. دهد و پوست را خشك ميهواي خشك تن را پژمردگي مي

  :ـ هواي آلوده8

دهد. هواي آلوده كند و اخالط را فزوني ميهواي آلوده تنفس را افسرده مي

 غليظ تراكم يافته است.  از آميختن اجسام
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 توان تشخيص داد:وجود هواي آلوده را با دو عالمت مي

هاي كوچك در آسمان به زحمت ديده اول اينكه در چنين هوائي ستاره

 شوند.مي

يابد و اين اجرام مرتعش درخشان كاهش مي ارگاندوم اينكه درخشندگي ست

 رسند. بنظر مي

فزايش بخارها و دودها و كاهش بادها ا ،عامل بوجود آمدن اين دو عالمت

 باشد. مي

 

  عنصر وجود افراد

ناميده « آتش»كه عنصر وجودشان اصطالحًا  هاآن ،«پذيرالهام»: ـ آتش1

دارند و زندگي را دوست مي هاآنشود، پرانرژي و با تحرك هستند. مي

هاي بنمايند و در واقع مانند شعلهخواهند از هر لحظه آن كمال استفاده را مي

سوزاند و به ظاهر بيشتر از باطن گيرند و مير ميربَآتش لحظات زندگي را دَ

كنند. آتشين دهند و تا حدودي سطحي با مسائل برخورد مياهميت مي

 ي، فروردين، مرداد، آذر. هاماهمتولدين  :عبارتند از هامزاج

معلوم است. خاكي هستند. اهل زمين و تكليف اين گروه  ،«مادي»ـ خاك: 2

آنچه به كارهاي روزمره مربوط شود مانند وضع  و زندگي واقعي بشري

زندگي » هقوانين رانندگي، تجارت، كسب و كار، تهيه مايحتاج و خالص

آيند. تعلق دارد و انصافًا از عهدة آن بر مي هاآنبا تمام ابعادش به « كردن

در دنياي  هاآنبرايشان معني همه چيز را دارد.  «ماده»بسيار فعال هستند و 
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كنند و معني زندگي در درجة اول برايشان نفس كشيدن و مادي زيست مي

 بعد تهية سرپناه و پيداكردن كسي است كه بشود به او تكيه كرد. 

 گيرند. ي ارديبهشت، شهريور و دي در اين گروه جاي ميهاماهمتولدين 

ضا جوالنگاه اين گروه است. قواي مغزي و گيرنده و ف ،«قواي مغزي»ـ هوا: 2

سيمشان مرتباً اطالعات گرفته شده را به بسيار قوي است. بي هاآنفرستندة 

نسبت به  هاآنكند. السير تجزيه و تحليل ميدهد و كامپيوتر سريعكامپيوتر مي

اي ندارند. دنياي مادي و امور جزئي و روزمره و ظواهر زندگي عالقه

اي از ديدشان پنهان كند و نكتهرشان آزادانه در مناطق باال حركت ميفك

 ماند و مسير فكر و درك ايشان بسيار مستقيم و بدون انحراف است. نمي

 ي خرداد، مهر، بهمن در اين گروهند.هاماهمتولدين 

اين افراد گاه از كنار يك آبشار زرين و گاه از عمق  ،«احساسات» ـ آب:3

كشند. ديگر شانس شماست كه نگرند و برايتان نقشه ميشما مي اقيانوس به

بسيار حساس و زودرنج هستند و با  هاآنبه تفرجگاه برويد يا غر ق شويد. 

شناسند و در لذائذ دنيا را مي .كنندهاي زندگي عبور ميدقت زياد از بيراهه

عموالً خوش گذراندن اوقات مهارت دارند. بسيار مهربان و صبور هستند و م

 كنند. راه بهتر زيستن را خوب پيدا مي

 ي تير، آبان و اسفند از اين گروهند. هاماهمتولدين 
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 چهارمفصل 

 

 چند روزيي بودند با هم خوش    چهــار طبع مخالف سـركش 

 ين برآيــد از قـالب جـان شير   چو يكي زين چهار شد غالب 

 

 )طبع( مزاج

عبــارت از چنــان كيفيتــي اســت كــه از واكــنش متقابــل اجــزاي ريــز  1مــزاج

آيـد. در ايـن واكـنش متقابـل، بخـش زيـادي از يـك مواد متضاد بوجـود مي

آميزنـد و يا چند ماده با بخـش زيـادي از مـاده يـا مـواد مخـالف بـا هـم مي

شـود كننـد و از ايـن آميـزش كيفيـت متشـابهي حاصـل ميبر هم تـأثير مـي

 اند. كه آن را مزاج ناميده

كه در بحث مربـوط بـه اركـان يـادآور شـديم قـواي اوليـه عناصـر  همچنان

در  هــامزاج، تــري و خشــكي و بيــان شــد كــه  2گرمــي، ســردي :عبارتنــد از

                                           
تــوان مـزاج حالـت فعاليــت كـل بــدن يـا اجـزاء بــدن اسـت. گرمــي و سـردي را مي - 1

ــكي را بيان ــت و خش ــرژي و رطوب ــر ق ان ــع و تف ــت تجم ــاده حال ــاالتي از م ــده ح كنن
 دانست.

گرمــي و ســردي مــزاج از اصــول و مبنــاي علمــي برخــوردار اســت و مــا در اينجــا  - 2
از اول قـرن بيسـتم پزشـكان »دانيم. رح زيـر را مفيـد مـيجهت روشن شدن موضـوع، شـ

ــد و  ــرار دادن ــل ق ــه كام ــورد توج ــكي م ــش پزش ــوع را در دان ــا دو موض ــمند اروپ دانش
بتــدريج كــه مطالعــات و تحقيقــات علمــي دربــاره آن دو موضــوع پيشــرفت كــرد    

ــــاتي  ــــاب نب ــــلة اعص ــــي از آن دو، سلس ــــد: يك ــــزون گردي ــــت آن روز اف اهمي
(Neuro`vegetatif`system و ديگــري غــدد مترشــحه داخلــي اســت كــه موضــوع )

ــم  ــي» (Endocrinologyعل ــاتي و را تشــكيل مي «(غــدد داخل ــه اعمــال حي ــد. كلي ده
 ←و اجـزاء مختلفـه بـدن بـروز كنـد دخالـت هر اختاللـي كـه در كـار اعضـاء
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گيـرد و هـر اختاللـي كـه در كـار اعضـاء و اجـزاء مختلفـه بـدن مستقيم اين دو انجام مي

بروز كند دخالت مسـتقيم ايـن دو دسـتگاه در آن محـرز اسـت و چـون ايـن دو دسـتگاه 
با هم ارتباط بسـيار نزديـك دارنـد و از لحـاظ علمـي الزم و ملـزوم يكديگرنـد، بطـوري 

 :ها را مجموعاً به نامشوند لذا امروز، آنتوان گفت يك دستگاه محسوب ميكه مي
(Neuro`endocrinien`System) يـــــــــــا (Glandulaire`Neuro`system) 

ــد.مي ــزرگ  نامن ــتگاه ب ــن دس ــه اي ــزاء مختلف ــاء و اج ــاهورموناعض ــاگوني را ه ي گون
كليـه نسـوج و اعضـاء بـدن را بكـار واداشـته، و اعمـال  هـاهورمونكنند و اين ترشح مي

دهنـد. بـروز هـر عمـل حيـاتي تـوأم بـا يـك سلسـله فعـل و حياتي مختلف را انجام مي
ــدن اســت انفعــاالت شــيميايي ــه فعــل و انفعــاالت شــيميايي در ب ــاً كلي ايجــاد   وتقريب

ــرارت مي ــام ح ــديدتر انج ــريعتر و ش ــيميايي س ــاالت ش ــل و انفع ــدر فع ــر ق ــد. و ه كنن
شـود بيشـتر اسـت. سـرعت و كنـدي ايـن فعـل و مقـدار حرارتـي كـه توليـد مي .گيـرد

ــوط  ــتقيماً مرب ــدن مس ــرارت در ب ــد ح ــعف تولي ــدت و ض ــه ش ــاالت و بالنتيج ــه انفع ب
گيري آن بـا تعيـين متابوليسـم بـازال انجـام فعاليت غدد مترشحه داخلـي اسـت. و انـدازه

شود. در بـين غـدد مترشـحه داخلـي غـده تيروئيـد بـيش از همـه در سـرعت فعـل و مي
انفعــاالت شــيميائي و توليــد حــرارت و بــاالبردن متابوليســم بــازال دخالــت دارد بطــوري 

رود. اگـر چنـد شـد، متابوليسـم بـازال بـاالتر مـيكه هرقـدر فعاليـت ايـن غـده بيشـتر با
ــاليني ســالم تشــخيص داده شــده اند شــخص هــم ســن و هــم جــنس را كــه از لحــاظ ب

هـا از ايـن هـا را انـدازه بگيـريم خـواهيم ديـد همـه آنانتخاب كنيم و متابوليسم بازال آن
قـدري  اياي طبيعـي و متوسـط، در عـدهلحاظ يكسـان نيسـتند متابوليسـم بـازال در عـده

 باشد. باالتر از طبيعي و در جمعي نيز مقداري پائينتر از طبيعي مي
هــا بـه حــد اعتــدال اســت و دسـته اول كســاني هســتند كــه فعاليـت غــده تيروئيــد در آن

 ناميدند. شخاص را صاحب مزاج معتدل مياحكماي قديم اين 
د طبيعـي هـا فعاليـت ايـن غـده قـدري بـيش از حـدسته دوم اشخاصي هستند كـه در آن

 د.انها را گرم مزاج ناميدهاست و قدما آن
ــادي مي ــر از ع ــد كمت ــده تيروئي ــت غ ــزد حكمــاي و در دســته ســوم فعالي باشــد. و در ن

گرمــي و « نظريــه»شــود كــه قــديم بــه ســرد مــزاج معــروف بودنــد. از اينجــا معلــوم مي
اده سردي مـزاج تـا چـه انـدازه اصـالت علمـي متـين و محكـم دارد. اكنـون گـوئيم هرمـ

شـود، اعـم از موادغـذايي و دوائـي، در غـدد مترشـحه كه از خـارج وارد بـدن انسـان مي
ــائين مي ــا پ ــاال ي ــازال را ب ــم ب ــأثير دارد و متابوليس ــد ت ــه تيروئي ــي و منجمل ــرد و داخل ب

كنـد. قـدما هـر مـاده كـه متابوليسـم بـازال را پـائين بالنتيجه ايجاد حرارت يا بـرودت مي
اده كه متابوليسم بـازال را بـاال بـرده اسـت گـرم و هـر مـاده كـه آورده است سرد، و هر م

 ←ناميدنـد. پــس بــه ايــنآن را بـه حــد اعتــدال نگـاه داشــته اســت معتــدل مي
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ل مـادي( نتيجـه واكـنش متقابـ جهـانــ  فاسده)اجسـام زمينـي ئنـةاجسام كا

   1اين عناصر است.

به حسب تقسيم عقلي بطور مطلق و بدون رعايت نسبيت بر  هامزاجو اين 

 اند. دو قسم

 

                                                                                        
ــــتند  ــــرد هس ــــدما س ــــزعم ق ــــاهو ب ــــار و ك ــــا خي ــــدو ي ــــم و ك ــــده كل قاع

ــائين مي (metabolism)متابوليســمو ــازال را پ ــه ب ــري و شــنبليله ك ــره و جعف ــد. ت آورن
 برد.ماي قديم گرم هستند و متابوليسم بازال را باال ميبه عقيده حك

هاي بـدن زيـادتر از مقـدار تري و خشـكي: هرگـاه بعللـي مقـدار آب موجـود در سـلول
عـادي شـود گوينــد رطوبـت بـر مــزاج غلبـه كــرده اسـت. در ايـن صــورت اگـر مــرض 
بصـورت آســم ظــاهر شــود ممكـن اســت رطوبــت و اخالطــي از سـينه دفــع شــود و يــا 

هـاي جهـاز تنفسـي بـه صـورت ترشـح ها بـاقي بمانـد و از مخاطت در خود سلولرطوب
خــارج نشــود. در ايــن صــورت آســم ظــاهراً خشــك اســت ولــي در حقيقــت رطــوبتي 

شـود منظـور نويسـند اسـم خشـك زيـاد ديـده ميهـا مياست، و اينكـه امـروزه در كتاب
ــي در  ــدون اخــالط اســت ول ــه ظــاهراً خشــك و ب ــر آســم اســت. ك ــوع اخي حقيقــت ن

كننده مثــل: ژوســكياء، بــالدن، باشــد. و فقــط در اينجاســت كــه ادويــه خشــكرطـوبي مي
ـــالين (morphine)، مـــرفين(atropine)آتـــروپين و  (adrenaline)و همچنـــين آدرن
ــدروفين ــم  (endrophine)ان ــراط. آس ــه اف ــه ب ــم ن ــانوني دارد آن ه ــتعمال ق ــورد اس م

بـر مـزاج غلبـه كنـد يعنـي مقـدار  كنـد كـه خشـكيخشك به عقيده قدما وقتي بـروز مي
« Huide etsec»ها كـم شـود. )توضـيح آنكـه كلمـات تـر و خشـك، سـلول درصد آب

بينيم يادگـاري اسـت كـه از حكمـاي قـديم بـاقي مانـده اسـت ها مـيكه امروزه در كتاب
ها غلبه رطوبت يا يبوست در تمـام بـدن يـا يـك عضـو از بـدن بـوده اسـت. و منظور آن

 (.1222، مهرماه 35كي، شماره يك، صفحه )كتاب نهضت پزش
نســخه انگليســي: مــزاج عبــارت اســت از تــأثير متقابــل اثــر متضــاد عناصــر اربعــه  -  1

شـود. )اركـان( بمنظـور بيشـترين تمـاس بـا يكـديگر، بـه ذرات بسـيار ريـزي تقسـيم مي
آيــد كــه كننــد، كيفيتــي تــازه بوجــود ميهنگاميكــه آثــار ايــن ذرات بــر يكــديگر اثــر مي

 گيرد.راسر ذرات عناصر را دربر ميس
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  اقسام مزاج

ي است كه در آن مقادير كيفيات متضاد به صورت جـ مزاج معتدل: مزا1

 مساوي باشند. 

متضاد قرار  ـ مزاج نامعتدل: مزاجي است كه در حد وسط و بين كيفيات2

گرايش بيشتري داشته باشد. اين گرايش يا  هاآننداشته باشد يعني به يكي از 

به سوي يكي از دو كيفيت متضاد سردي و گرمي و يا تري و خشكي است. 

  1خوردن اعتدال است.نتيجه اين گرايش بهم

  :اعتدال مزاج داراي هشت وجه است

 .ياس آن با ساير موجوداتو ق انساندربارة اعتدال و مزاج  :قسم اول

عرضي است و حد معيني ندارد، ليكن اين امر عرضي  انساناعتدال مزاج در 

تواند موجب اعتدال باشد بلكه داراي دو مرز افراط و در هر وضعي نمي

 توان آن را مزاج آدمي ناميد. تفريط است. كه اگر از آن مرز خارج شود نمي

در فاصله وسيعي بين دو مرز افراط و  درباره اعتدالي كه كامالً :قسم دوم

 تفريط قرار گرفته است.

شود كه در غايت اعتدال باشد بيشتر به اين مزاج معتدل در شخصي يافت مي

گيرد كه در سني هستند كه در كمال نشو و نما )رشد( كساني تعلق مي

 باشند. مي

                                           
اما خارج از اعتدال به موجـب اصـطالح اطبـاء نيـز بـه هشـت قسـم مختلـف تقسـيم  - 1

 شود. مي
تر اسـت و بايـد و يـا سـردتر و يـا خشـكبدين جهت مزاج يا گرمتر اسـت از آنچـه مي»

و  تر و يـا سـرد و ترتـر و يـا سـرديا ترتر و يـا گـرم و ترتـر اسـت و يـا گـرم و خشـك
 (3و2صفحات  )كتاب قانونچه« تر است.خشك
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  :ي اصلي از حيث مزاج سه نوعندهااندام

وليكن سردي مزاج مغز به اندازه  ،مزاج مغز است هايويژگيـ سردي كه از 1

 گرمي مزاج قلب و كبد نيست. 

ـ خشكي قلب داراي مزاج خشك يا تقريباً خشك است و اين خشكي نيز 2

 با رطوبي بودن مزاج مغز و كبد برابر نيست. 

ـ مزاج مغز كامالً سرد نيست و همينطور مزاج قلب بكلي خشك نيست. 2

سرد  هااندامخشك و مغز نسبت به ساير  هااندامبا ساير ولي قلب در قياس 

 است. 

 ال ناشي از محيط زيست و اجتماعات.اعتد :قسم سوم

تر از قسم اول يعني اعتدال نوعي است با اين وصف در دايره اين قسم تنگ

ها هريك از ملت است شايستةحد خود سودمند است و آن عبارت از مزاجي 

. محيط هندوستان مزاجي هاآنهواي محل زيست  باقتضاي اقليم و آب و

صحت مردم هند است. اسالوها در محيطي رشد و نمو  ةآورد كه مايپديد مي

كند. را تأمين مي هاآنست و تندرستي ا هاآنكنند كه ويژه اعتدال مزاج مي

بدن يك هندي اگر در شرايط مزاجي اسالوها باشد و بخواهد با آن سازگار 

رود و برعكس. بنابراين براي هر صنف از گردد و از بين ميميشود، بيمار 

اي وجود دارد كه با هواي آن اي از زمين مزاج ويژههاي ساكن هر ناحيهتيره

عرضي است و  هاآناقليم سازگار است. ليكن اعتدال مزاج در هر يك از 

 پايداري آن نيز بستگي به خودداري در افراط و تفريط دارد. 

 اعتدال مزاجي است كه در بين دو مزاج عرضي اقليمي قرار دارد.  :مقسم چهار
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دايره اين قسم محدودتر از قسم اول و سوم است و آن بحث  :قسم پنجم

مزاج شخص معيني است كه به صورت موجود زنده و سالم درنظر  ةدربار

اند كه افراط و تفريط شود. و براي او نيز حوادثي در كمين نشستهگرفته مي

 سازد. را محدود مي نآ

اين بخش راجع به اعتدال مزاجي است كه كامالً در بين دو حد  :قسم ششم

 افراط و تفريط قرار گرفته است. 

 . هاانداممزاج مختلف  :قسم هفتم

ي هااندامباشد. و از لحاظ مزاج با هر اندامي داراي اعتدال مزاج ويژه خود مي

 ديگر متفاوت است. 

اعتدال در حالتي  .تي معتدل است كه خشكي آن بيشتر باشدمزاج استخوان وق

داشته باشد. اعتدال قلب در شرايطي است كه از ناست كه رطوبت زياد 

حرارت بهره زيادي برده باشد. و عصب موقعي در مزاج معتدل است كه از 

بوسيله دو حد افراط و تفريط  هااندامسردي نصيب فراوان برده باشد. مزاج 

 شود. محدود مي

اعتدال مزاج اختصاص به عضوي دارد كه بهترين حالت الزم را  :قسم هشتم

براي آن نياز دارد و اين حالت كامالً در بين دو حد افراط و تفريط قرار 

گرفته است. هرگاه چنين مزاجي براي يك اندام معين ميسر شود آن اندام 

 ترين حاالت را دريافته است. شايسته

از هر نوع ديگري به  انسانبوط به انواع را درنظر بگيريم، ولي اگر اعتدال مر

ها را از اين ديدگاه مورد بررسي اعتدال حقيقي نزديكتر است و اگر ضعف

كنند به قرار دهيم به يقين هر صنفي از مردم كه در مناطق اعتدالي زندگي مي
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از مقصود من باشد)آسيبي نرسانده  هاآنشرطي كه شرايط نامساعد زمين به 

 (آوردشرايط نامساعد شرايطي است كه موقعيت كوهستاني و دريا بوجود مي

از ساكنين جاهاي ديگر، از هر تيره و صنف ديگري كه باشند، به اعتدال 

 ترند. حقيقي نزديك

 

  هاانداممزاج 

ن است. كه به آ خداوند توانا هر جانداري و هر اندامي را مزاجي بخشيده

سزاوار است و اين مزاج با توان و تحمل وي سازگار و با احوال و كردارش 

متناسب است. پژوهش در اين زمينه كار فيلسوف است نه پزشك. خداوند 

ارزاني داشته است. و براي هر  انسانهستي را به  جهانترين مزاج معتدل

را  هااندام اندام نيز مزاجي بخشيده است كه برازنده آن اندام است؛ برخي از

اي را خشك و تعدادي را مرطوب آفريده را سرد، عده هاآنگرم بعضي از 

 است. 
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 :ي داراي مزاج گرم به ترتيب اولويتهااندام

 ي تن، روان است و دل كه خواستگاه آن است.هااندام ترينِـ گرم1

ش از جگر به مناسبت اصطكاك دائم با قلب، از ـ خون كه با وجود منشأ2

 تر است. گرم جگر

 ـ جگر كه شبيه خون لخته شده است. 2

گيرد. و علتش اين است ـ گوشت كه از لحاظ گرمي پس از جگر قرار مي3

هاي ( در هم آميخته است )رشتهرباطردپي )عصب زهاي كه گوشت با رشته

 اند(. ردپي در گوشت وارد شدهز

ي )رباط( از سبب آميزش با عصب و زردپ هاآنها كه گرماي ـ ماهيچه0

 گوشت ساده كمتر است. 

 ـ طحال كه خون در آن به رنگ تيره است. 6

 ـ كليه كه خون در آن زياد نيست. 4

نه از آن است كه ذاتاً رگ هستند.  هاآندار كه گرمي ي ضربانهارگـ دسته 3

دارد،  جريان هاآنبلكه از اين لحاظ كه گرمي خون و روان را كه در 

 گيرند. مي

 از وجود خون است.  هاآني بدون ضربان كه گرمي هارگه ـ دست4

 ـ پوست معتدل كف دست 15
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 ي داراي مزاج سرد ـ به ترتيب اولويت هااندام

 ـ استخوان0   ـ مو3  ـ چربي2  ـ پيه2  ـ بلغم1

 ـ غشاء )شامه(4   ـ وتر3   ـ زردپي )رباط(4 غضروف ـ6

  ـ پوست12  مغز ـ12     اعـ نخ11 ـ عصب15

 

 ي داراي مزاج مرطوب به ترتيب اولويت هااندام

 ـ پيه3    ـ چربي 2   ـ خون 2   ـ بلغم 1

 هاـ گوشت پستان و بيضه4   ـ نخاع 6   ـ مغز 0

 ـ كليه11   ـ طحال 15   ـ جگر4   ـ شش 3

 ـ پوست 12 ها ـ ماهيچه12

ريزي و ها بطور غيد كه ششبدانبندي از جالينوس است، اما بايد اين رده

زيرا هر اندامي در مزاج غريزي بايد همانند  سرشتي، زياد مرطوب نيستند،

اندام غذا دهندة خويش گردد و شبيه آن نوع مزاج عارضي است كه سهمش 

ترين خوني كه با صفراي بيشتر آميخته ش از گرمدر آن بيشتر است، و شُ

 كند. است، تغذيه مي

شود كه ناشي از باالرفتن بخارات در اين اعضاء رطوبت زيادي مجتمع مي

ها )سرماخوردگي بدن است. و همچنين از سرازير شدن رطوبت بوسيله نزله

 آورد( به سوي آن اعضاء است. كه تب و سرفه مي

ش پس بايد چنين نتيجه گرفت كه رطوبت غريزي جگر از رطوبت غريزي شُ 

 پذيري )ترشدن( به آن نزديكتر است. بيشتر و در نم
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 ي داراي مزاج خشك هاماندا

 ـ مو 1

تر از مو است. از آنجا كه ترين اندام بدن و مرطوبـ استخوان كه سخت2

كن عمل خشك مانندخون است و براي رطوبت غريزي  ةديناستخوان زا

نمايد از اين روست كه بسياري از جانداران از را جذب ميب كند و آمي

 تي ندارد. كنند. و مو چنين خاصياستخوان تغذيه مي

 ـ وتر0    ـ زردپي 3    ـ غضروف 2

 دار(ي ضربانهارگ) هاشريانـ 4   غشاء )شامه(  ـ6

     ـ وريدها 3

 تر از حد اعتدال است. ـ عصب حركتي: اين عصب سردتر و خشك4

 قلب  ـ15

تر از اين عصب سردتر از حد اعتدال است، ليكن خشك :ـ عصب حسي11

 به اعتدال نزديك باشد.  اين حد نيست و شايد هم

 پوست.  ـ12

  هادرباره مزاج مراحل مختلف عمر و جنس

  :عمر چهار مرحله است

نامند و اين مرحله تا نزديك سي را سن آغازي مي نخست: سن نمو كه آن

 سالگي است. 

خوانند و تا ي ميجوانسن  ( كه آن را1دوم: سن وقوف يا ركود )سن كمال

 مرز سي و پنج تا چهل سالگي ادامه دارد. 

                                           
1 - Maturity 
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كه با بقاء قوه قرين است. و آن سن نوپيران است و تا  1سن ميانسالي :سوم

 مرز شصت سالگي دوام دارد. 

سن پيري كه با پيدايش ناتواني قرين است و آن سن پيري است تا  :چهارم

 پايان زندگي. 

  :ردسن نمو پنج مرحله دا

ي است كه نوزاد هنوز قدرت برخاستن و زمانـ سن طفوليت )بچگي و آن 1

 حركت دادن اندام را ندارد.(

گيرد ولي هنوز استوار نيست و آن ـ سن خردسالي كه در آن طفل پا مي2

دائمي  يهادندانشيري و روئيدن ي هادنداني است كه هنوز افتادن زمان

 شروع نشده است. 

 هادنداننيرو گرفتن و رويش  بعد ازاي است ا كه مرحلهـ سن و نشو و نم2

 و پيش از بلوغ. 

 شود. ي است كه جوش در صورت ظاهر ميزماني تا جوانـ سن نو3

 گردد. ي كه نمو متوقف ميزمانتا  ،ي استجواننو بعد ازي كه جوانـ سن 0

 

 گانه مزاج در مراحل پنج

لحاظ گرمي مزاج نزديك  ي( ازجوانخردساالن )از روز تولد تا دوران 

اند. به حالت معتدل و از لحاظ رطوبت مزاج از حد معتدل پافراتر نهاده

به اين خاطر نمو  و گويند گرمي مزاج خردساالن بيشتر استبرخي مي

                                           
1 - Middle Age 
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شود و اعمال طبيعي زيستي از قبيل اشتها و انجام مي ترسريع هاآن

 . هضم بيشتر است

ان بسيار جواناست كه حرارت غريزي در گروهي ديگر را اعتقاد بر اين 

ريزي بيني بيشتر و حادتر ان به خونجوانبه همين جهت  و نيرومندتر است

در حالي  ،ان به صفراوي بودن بيشتر استجوانتمايل مزاج  .گردنددچار مي

ان در جنبش و جوانكه مزاج خردساالن به سوي بلغمي بودن گرايش دارد. 

گيرد. و همچنين از گرمي منشاء مي هاآنر دجهش نيرومندترند و جنبش 

 هستند.  ترقويداراي گوارش و هضم 

ان در اصل با هم جوانگويد: گرمي مزاج خردساالن و باره ميجالينوس دراين

برابر است. ليكن گرمي خردساالن از لحاظ كيفيت كمتر است، يعني اندازه آن 

 ان كمتر و از لحاظ حدت بيشتر است. جواندر 

فرض كنيم مقدار معيني از گرمي  :است كه اينجالينوس از اين گفتار  رمنظو

باشد و گاهي در اندازه از حيث كيفي و كمي يك  ،ا يك جسم لطيف و گرمب

جوهري بسيار رطوبي مانند آب و گاهي در جوهري بسيار خشك مانند 

كنيم كه منتشر شده باشد، در چنين صورتي مالحظه مي هاآنسنگ يكي از 

تر است و آن گرمي منتسب به سنگ گرم كميتش بيشتر و كيفيتش لطيفآب 

  1تر و از حيث كيفي حادتر است.از لحاظ كمي قليل

                                           
نسخه انگليسي: براساس نظر جالينوس براي درك بهتر اين اختالف مقدار نسبتاً زيـادي  - 1

دهيم و جسمي سخت و خشك، مانند سنگ را هم به همان وضـع گـرم آب را حرارت مي
ري بخود جذب كـرده اسـت. شـدت حـرارتش از كنيم با وجود اينكه آب حرارت بيشتمي

 سنگ كمتر خواهد بود.
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گرمي مزاج  ،سالگي( 20ركود)و آغاز دوران پس از سپري شدن دوران عمر 

 رود و آن نيز چند علت دارد: رو به كاهش مي

كند و وبت است جذب مينمو را كه رط دةما ،)محيط(هـ هواي دربرگيرند1

 نمايد. شدن كمك ميگرمي غريزي كه در داخل قرار دارد به اين خشك

 هاآنـ حركات بدني و رواني كه مزاج در پايدار ماندن حرارت ناگزير از 2

يابند و طبيعت در برابر اين رويدادها همواره ناتوان بوده كاهش مي ست،ا

ئي در بدن و اندام وجود قوا هركه است. در علم طبيعي روشن شده است 

نياز مورد انجامد، زيرا اين قوا در اخذ مواد دارد نهايتي دارد و به پاياني مي

رفتند در صورتي كه اين قوا از بين نمي . حتيتوانند مداومت داشته باشندنمي

رود به همان آنچه كه به تحليل ميو همواره ياراي آن را داشتند كه بجاي هر

ماند و مواد تحليل رفته در حد خود ثابت نميباز هم ود وارد كنند، اندازه برخ

يافت و داشت و تحليل هر روز بدون وقفه فزوني ميحد معيني را نگه نمي

مواد وارد شده ياراي برابري مواد از بين رفته را نداشت و عمل سوخت و 

مواد وارد ) هاآنبرد، تا چه رسد به اينكه هر دوي سوز رطوبت را از بين مي

هم كمك ه نشيني بو مواد از بين رفته( در آمادگي براي كاستن و عقبشده 

 كنند. 

 1پس اين امر الزامي است كه ماده بايد از بين برود و حرارت بخاموشي رسد.

شتابد و اين بويژه علت درگيري در خاموش شدن حرارت به ياري ماده مي

                                           
بدن فناپذير اسـت. از ايـن رو « قواي»نسخه انگليسي: در طبيعيات ثابت شده است كه  - 1

شـود و نظام بدن براي مقابله با عوامل تحليـل برنـده بتـدريج دچـار ضـعف و سسـتي مي
ند. از وظيفه خود باز خواهند مانـد. سرانجام قواي جسماني كه تغذيه جسم را بر عهده دار

فناپذير نبوده و نظام بدن قادر بود بدل مايتحلّل روزانـه را جبـران كنـد، « قوا»حتي اگر اين 
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هميشه بر اثر هضم نشدن غذا علت همان رطوبت غيرعادي و بيگانه است كه 

آورد. اين رطوبت بيگانه در خاموش كردن گرمي از دو جهت روي مي

ور كردن آن در آب( و يكي با تسكين حرارت )با غوطهاندركار است: دست

آيد ديگري بوسيله كيفيت مخالف آن. از اين رطوبت، بلغمي سرد بوجود مي

آيد و  حادثناسب رطوبت و به اين جهت مرگ طبيعي براي هر شخص به ت

مرگي تعيين و براي هر اجلي فرماني است. و چون  زمان هاآنبراي هريك از 

اجل نيز در اشخاص متفاوت است. همچنانكه اجل طبيعي  ،مختلفند هامزاج

وجود دارد، اجل غيرطبيعي نيز هست و سرنوشت براي همه در كار است. از 

ان داراي حرارت معتدل و جوانن و خردساال : تنِ كه اين بحث نتيجه گرفتيم

تر تن خردساالن از حد اعتدال رطوبيو ميانساالن و پيران سرد است  تنِ

دارد و مثبت داده است كه اين رطوبت زيادي در نمو تأثير  نشاناست. تجربه 

ها اين قياس .اين تجربه مبتني بر نرمي استخوان و عصب است و قياسي است

و روان بخاري است. در  «مني»خردسالي به مرحله تر بودن دورة عمر نزديك

در  ،مزاج هوائي و آبي با ان مزاج آتشين برابر استجوانخردساالن و 

تر و در مزاج خاكي در ميان سالمندان و پيران افزون است. خردساالن بيشتر

 پيران بيشتر از ميانساالن است. 

                                                                                        
شد. هنگاميكـه انحطاط و زوال طبيعي كه زائيده كِبَر سن است مانع جبران بدل مايتحلّل مي

ورشدن آن از كمال نخستين هر دو عامل )تضعيف قوا و زوال طبيعي( در انحطاط جسم و د
رود و به دنبال آن گرمي)جنبش( بـه شك ماده)رطوبت( از بين ميتشريك مساعي كنند، بي

 پايان خواهد رسيد.
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در  جواناست. ولي ان بيشتر از اعتدال مزاج خردساالن جواناعتدال مزاج 

تر و در مقايسه با پيران و ميانساالن گرم مقايسه با خردساالن خشك مزاج

 . هستندتر مزاج

 تفاوت مزاج در زن ومرد 

گردد مزاج جنس ماده از مزاج جنس نر سردتر است و همين امر موجب مي

 ،تر باشد. مزاج جنس ماده از جنس نرنر ضعيف كه در خلقت از موجودِ

تر است. جنس ماده به خاطر سردمزاجي، ماده دفعي بيشتر دارد و رطوبي

تر است. گوشت مرد به لحاظ تر و شلنرم ،كم گوشت او بواسطه ورزيدگيِ

تر از راكممتهاي خود گرچه مادة گوشتي كمتري دارد و تركيب با آميزه

هاي عصبي كه در آن و رشته هارگبه سبب با اين حال،  اماگوشت زن است 

 اند سردتر از گوشت زن است. وذ كردهنف
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 خودشناسي، خداشناسي است.

 (ع)طالبعلي ابن ابيحضرت 

 

  يجتشخيص حاالت مزا

 شناسائي حاالت مزاج مبتني بر ده دستور است. 

هاي معتدل معلوم است. در معاينه مقياس مزاج براي سرزمين :ـ لمس كردن1

كنند. اگر حالت شخص در اين ه وسيلة لمس معاينه مييك فرد او را ب

شمارند. اما اگر كردن با مقياس معتدل برابر باشد مزاج او را معتدل ميلمس

المزاج باشد و در ضمن معاينه، گرمي يا سردي و يا كننده خود معتدلمعاينه

سختي و يا زبري بيشتر از وضع طبيعي را حس كند و در پيدايش اين حاالت 

زبري  كهأثيرات خارجي مانند هوا، شست و شو، شنا و غيره در كار نباشند ت

يا نرمي را از حد الزم خارج كرده باشند، چنين مزاجي نامعتدل معرفي 

توان به چگونگي مزاج مينيز ها گردد. از نرمي و زبري و خشكي ناخنمي

گيري از ليكن نتيجه. هم بشرطي كه عوامل خارجي در كار نباشند برد آنپي

نرمي و سختي موقعي صحيح است كه گرمي و سردي در حال اعتدال باشند 

كه كارش گداختن )زياده از حد اعتدال وگرنه بسيار ممكن است كه گرميِ

سختي و زبري را به چنان حالت نرمي درآورد كه پنداري نرم و تر  (است

ماد كه كارش انج)مزاج است. همچنين شايد سرد مزاجي بيش از اعتدال

دهد كه خشك است. مثال براي اين دو حالت  نشانسخت را چنان  (است

پيه از آن جهت  وضع برف و پيه است. برف از آنجا كه انجمادكننده است و
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بويژه اگر الغر باشند، بدن نرم دارند. زيرا  هامزاجكه غليظ است. بيشتر سرد 

 زياد است.  هاآننارسائي و خامي )اخالط( در 

 وسيله گوشت و پيه ـ تشخيص ب2

ها زياد باشد دليل رطوبت و گرمي است. اگر گوشت كم باشد و اگر ماهيچه

دهندة خشكي و گرمي است. چربي و پيه هميشه نشانپيه همراه نداشته باشد 

 ة سردي هستند. نشان

پيه و چربي در بدن قابل كم و زياد شدن است. و بستگي به كم و زياد بودن 

پرگوشت است و چربي و پيه زياد ندارد، بدني است  حرارت دارد. تني كه

چرب و كم پيه دليل بر وجود رطوبت تن پرگوشت و كم .گرم و مرطوب

زياده از حد الزم است. اگر پيه و چربي در بدن پرگوشت زياده از حد الزم 

دليل بر رطوبت و سردي بيش از اندازه است و چنين بدني سرد و تر  ،دنباش

شك و بدن سرد مزاجان از لحاظ سستي و تنبلي در درجه مزاج است. بدن خ

هاي خشك مزاج هاي گرم و خشك و سپس بدنآن بدن بعد ازاول است و 

واجد گرمي و سردي معتدل قرار دارند. و در آخر گرم مزاجاني كه از لحاظ 

 گيرند. تري و خشكي معتدلند قرار مي

 : تشخيص بوسيله مو ـ2

و و نمو، كمي، باريكي، ستبري، صافي، سرعت رشد و نمو، سستي نش

توان در همه مبتني بر داليلي هستند كه مي ،رنگ مو و ردار بودن(د)فِ عَّجَم

 سود جست.  هاآنهنگام معاينه از 

سرعت در نمو)رشد( مو: اگر مو به سرعت نمو كند دليل بر آن است كه در 

د. هرگاه گرمي اي به خشكي گرايش داربدن زياد رطوبت نيست. و تا اندازه
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و خشكي گردهم آيند موي در رستن سريع و از لحاظ مقدار زياد و از حيث 

 شود. حالت ستبر مي

يا خون بدن  :از رويش افتادن مو دليل بر دو حالت دارد :سستي در رستن مو

 در محل رستنگاه مو اصالً موجود نيست و يا مزاج بسيار تر است. 

 گرمي و خشكي مزاج است. جعد )فر( مو داللت بر م :شكل مو

موي سياه دليل گرمي مزاجي، موي سرخ مايل به زرد )اصهب(  :رنگ موي

دليل سرد مزاجي و موي طالئي و سرخ دليل بر اعتدال مزاج است. موي 

يا  و همچنانكه در پيران صاد ق است ،سپيد يا دليل بر رطوبت و سردي است

واقع كم باران كه در دليل بر خشكي شديد است كه قابل قياس است با م

 زند. ها رنگ سبز به سفيدي ميرستني

بر رنگ موي نيز البته بايد درنظر داشته باشيم كه مناطق مسكوني و آب و هوا 

 تأثير دارند. 

ها و ان همانند جنوبيجوانمراحل عمر نيز در كيفيت مو دخالت دارد: 

آيند. بشمار مي بين در حالت فيما هاسالها و ميانخردساالن نظير شمالي

بزرگ شدن داراي  زمانانبوهي مو در خردساالن دليل بر آن است كه در 

مزاج سودائي خواهند بود. انبوهي مو در پيران گواه بر وجود مزاج سودائي 

 است. 

 ـ عالئم رنگ پوست: 3

سپيدي پوست دليل بر نبودن خون و يا كمبود آن است و همراه با 

اج نباشد، كمبود و يا نبودن خون همراه مز يسردمزاجي است. اگر سرد

 گردد. گرمي و خلط صفرائي است كه بر اثر آن رنگ پوست زرد مي
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 نشانسرخي رنگ پوست دليل بر زيادي خون است و گرمي مزاج را 

 مايل به سرخ داللت بر گرمي زياد دارد.  دهد. زردي و رنگ زردِمي

ه اين است كه سردي ننشاپژمردگي رنگ پوست و از زردي به سياهي زدن 

زده است. در نتيجه شديد خون را كم كرده است. و اين خون كم هم يخ

 زردي آن به سياهي زده و رنگ را تغيير داده است. 

پوست دليل بر گرم مزاجي است  :زند(رنگ اسمر)سياهي كه به زردي مي

پوست داراي رنگ بادمجاني دليل بر سردمزاجي و خشك مزاجي زيرا اين 

 نتيجه سوداي خالص است. رنگ 

 رساند. رنگ گچي مزاج سرد را مي

است كه با كمي سودائي  يرنگ بلغمي و سربي دليل بر سردي و تر مزاج

زند. مينيز مخلوط است، زيرا چنين رنگي سفيد است و كمي به سبزي 

 يخون و دليلشسپيدي آن يا از رنگ بلغم است و يا از تر مزاجي است. 

شود و به او رنگ سبز ياه رنگ شده با بلغم آميخته ميكه منعقد و ساست 

 داده است. 

 رنگ عاجي دليل آن است كه سرد مزاجي ناشي از بلغم است. 

آيد و به افتد كه پوست به سبب كبد به زردي و سپيدي در ميبسيار اتفا ق مي

گرايد و در بيماري بواسير زرد و سبز سبب طحال به زردي و سياهي مي

 اين علل هميشگي نيست و ممكن است در حاالتي متفاوت باشند.  گردد.مي

ي هارگمعاينه زبان جهت اطالع بر حاالت مزاجي  :معاينه زبان و چشم

توان به مزاج ضرباندار و بدون ضربانِ بدن بسيار مفيد است. از راه چشم مي

 مغز پي برد. ممكن است رنگ دو اندام فقط بوسيله يك بيماري تغيير كند،
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هره( زياد است. زبان مثالً در بيماي يرقان كه گداختن بر اثر مراره )زَ

 گردد. سپيدرنگ و پوست رخساره سياه رنگ مي

  :هااندامگيري از شكل ـ نتيجه0

ي جانبي و جاي كافي داشتن و در تنگنا هااندامگشادگي سينه و بزرگي 

و نمايان شدن  اهرگنيفتادن و كوتاه نيامدن و همچنين گشادي در مجراي 

به  هاآنها و نزديكي ، بزرگي نبض و نيرومندي آن، بزرگي ماهيچههارگ

هاي تركيبي همه زاده مفاصل، همه دليل گرمي مزاج است. و اين خاصيت

 نتيجه سردي است.  را ببينيمحرارتند. در هر بدني كه به عكس اين خواص 

و بيني و  جرهها در حنزبري و برجستگي مفاصل و ديده شدن غضروف

 بيني دليل خشك مزاجي است. همواري در هيئت

 گيري از تأثيرپذيري اندام: ـ نتيجه6

اگر اندامي بدون زحمت و به سرعت گرم شود، دليل گرمي مزاج است و اگر 

  1اندامي بدون زحمت و به سرعت سرد گردد دليل سردي مزاج است.

 گيري از خواب و بيداري: ـ نتيجه4

ة اعتدال مزاج و بويژه نمايانگر نيكو مزاجي مغز نشانخواب و بيداري اعتدال در

زياد عالمت  خوابيبي. و ة تري و سردي مزاجنشاناست. خواب بيشتر از حد 

 است.  خشكي و گرمي مزاح و بويژه معرف گرمي و خشك مزاجي مغز

                                           
مندان بـه صـفحات توضيح بيشتر در اين باره از حوصله خوانندگان خارج است. عالقه - 1

 .راجعه فرمايندسينا مالرئيس ابنكتاب اول قانون در طب نوشته شيخ 246و  240
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  هاكنشگيري از ـ نتيجه 3

بيش و كمي روي ندهد دليل  هاآندر مجراي طبيعي باشند و در  هاكنشاگر 

رو به افراط نهادند داللت بر گرمي  هاكنشاعتدال مزاج است. اگر حركات 

از حالت اعتدال گردند ـ  ترسريعرو به سرعت نهند و  هاكنشمزاج دارد. اگر 

ه نشانـ  هادندانمانند سرعت نشو و نما و سرعت رُستن مو و سرعت رويش 

به سست حركتي گرانيدند و يا ناتوان شدند  اهكنشحرارت مزاج است. اگر 

 دليل بر برودت مزاج است. 

ي طبيعي به سبب حرارت از ميان هاكنشدارد كه بسياري از  مكانهمچنين ا

بروند و كاستي يابند مانند خواب كه شايد مزاج گرم از بين برود يا كم گردد 

سرما فزوني  به خاطر اين است كه برخي حاالت طبيعي مانند خواب به سبب

يابند. ليكن همة احوال طبيعي چنين نيستند و براي آن شرطي وجود دارد. مي

ة مزاج معتدل است. و در نشانيم كه حالت طبيعي ضروري بهترين بدانبايد 

رسند. رسائي صدا و بلندي صوت، يابند و به كمال ميتعديل مي هاكنشآن 

ت حركت و سرعت سرعت در سخن گفتن و پيوستگي گفتار، خشم، سرع

ي قوي هستند. كه داللت بر هاكنشنيز از  هاپلكدر برهم نهادن و گشودن 

اندام  يي جنبه عمومي ندارند و ويژةهاكنشگرمي مزاج دارند. با اينكه چنين 

 خاصي هستند، باز دليل بر گرمي مزاج است. 

  :گيري از مواد زائدـ نتيجه4

ة بيماري را جست. چنانكه اگر نشانان توبا معاينة مواد دفع شده از بدن مي

ادرار و عر ق و نظير آن گرم و داراي بوي تند باشند دليل بر گرمي مزاج 

 ة سردي مزاج است. نشان، هاآناست. و حاالت عكس 
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 گيري از كنش و واكنش قواي نفساني: ـ نتيجه15

بي و حاالت قواي نفساني نمايانگر مزاج آدمي است مثاًل خشمناكي زياد، بيتا

بيني، اميدواري، سنگدلي، زودفهمي، بيشرمي، خوش آشفتگي، زرنگي،

ة گرمي مزاج نشانچاالكي، خلق مردانه، تنبلي كم و تأثيرپذيري كم از هرچيز، 

دليل بر سردي مزاج است. پايداري در خشم، در  هاآناست و حاالت عكس 

جي است. ة خشك مزانشانو نظاير آن،  نپردازي، تودار بودآشتي، خيال

، خواب ديدن و رؤيا نيز از دهاي زودگذر داللت بر تر مزاجي دارنرييتأثيرپذ

 باشند. اين قبيل مي

 شوند. سوزند و يا آفتاب زده ميبينند، بر آتش ميدرخواب مي هامزاجگرم 

ورند. بندند و يا در آب سرد غوطهبينند كه يخ ميدر خواب مي هامزاجسرد

ي اصلي هستند. كه هامزاجنمايانگر  هاآنكر شد و يا اكثر همة اين عالئم كه ذ

هاي ويژه هنشاني بيگانه و عرضي هامزاجاند. ليكن در خود بدن بوجود آمده

 خود را دارند: 

دچار تب  ،شوددليل گرمي مزاج عرضي آن است كه گرمي بدن آزاردهنده مي

 ،آيدالتهاب پديد ميدر دهانة معده  ،دهددست مي تشنگي زياد به او ،شودمي

نبض  گردد و ضربانِزند و ناتوان مينبض به سرعت مي ،شوددهان تلخ مي

ها كنندهبيند و با خنكها آزار ميكنندهبيمار با خوردن گرم ،گرددنامرتب مي

 شود. در فصل تابستان حالش بد ميو يابد تسكين مي

سستي در تشنگي كم، : كم هضمي، عبارتند ازعالئم مزاج سرد و غيرطبيعي 

ي بلغمي. سرد مزاج غيرطبيعي از سرماخوردگي و هاتبمفاصل و زيادي 
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يابد و در ها تسكين ميكنندهبيند و بوسيله گرمها آزار ميكنندهتناول خنك

 زمستان حالش بد است. 

هاي سرد مزاج غيرطبيعي مشابه است. و هنشانعي با يهاي تر مزاج غيرطبهنشان

مخاط و لينت شكم)انطال ق الطبيعه( و  جريان سيالن آب دهان، هانآعالوه بر 

خوابش زياد است و  ،آيددرد ميه ر تناول تر بثا سوءهضم همراه دارد. بر

 .زننديش به خشكي و پژمردگي ميهاپلك

و الغري است. چنين شخصي  خوابيبيعالئم خشك مزاج غيرطبيعي زبري، 

و  با پاييز ناسازگار است، .بيندت آزار مياز تناول هرچه كه خشكي در آن اس

آب گرم و چربي لطيف را زود  .يابدها تسكين ميبه وسيله تري دهنده

 مكد. را زود مي هاآنپذيرد و بدنش مي

  هامزاجنبض 

از آنجا كه مزاج گرم بيشتر نيازمند نبض است، چنانچه نيرو و  :ـ مزاج گرم1

ري كنند نبض مزاج گرم درشت است. اگر گرمي مزاج، طبيعي و ابزار همكا

نه بر اثر بدمزاجي باشد، مزاج درست و نيرومند است. حال اگر گرمي مزاجي 

 گردد. تر ميكه تابع بدمزاجي باشد چنانچه زياد شود نيرو ناتوان

نبض سردمزاجان از هر حيث رو به كمي و كاستي است.  :ـ مزاج سرد2

زند بيشتر از آن است. كه از مزاج گرم ز مزاج سرد سر ميضعف نبض كه ا

 شود، زيرا مزاج گرم با نيروي غريزي سازگارتر است. ناشي مي

 نبض تر مزاجان موجي و نمايان است.  :ـ مزاج تر2

آيد. اگر نبض خشك مزاجان به تنگنا و سختي گرفتار مي :ـ مزاج خشك3

 . شودميو ضرباني و لرزان نيرو زياد و نياز هم بسيار باشد نبض د
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 عيسي مسيح)ع( اگر طبيبي، خود را شفا ده

 

  ي بدهامزاج

آفريده « بد»يا اينكه مزاج بطور طبيعي  :بدي مزاج مبتني بر دو حالت است

آفريده شده است و بر اثر عدم رعايت « خوب»شده است و يا اينكه 

 را از راه صحيح بدر برده است.  عوارضي روي آورده و آن ،بهداشت

اند و يا بواسطة سن به يي كه در آفرينش ناهنجار بودههامزاجدر اينجا ما از 

يي كه بر اثر عدم هامزاجكنيم. ليكن در اند صرفنظر مياين حالت درآمده

اند خو گرفته بداناند و رعايت دستورهاي بهداشتي به ناهنجاري روي آورده

به  هاآنحيث كمي و كيفي تشخيص داد و با استعمال ضد  بايد نقيصه را از

توان از روي شكل و هيئت شان درآورد. دليل بدمزاجي را ميحالت پسنديده

 بدن تشخيص داد. 

بي از آن از عالئم باليني يا كلينيكي كه پزشكان سنتي در تشخيص ط بعضي

 ند از:كنند عبارتعالئم استفاده مي
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 . دارد ي گرم و پرخونهامزاجداللت بر  هاآنالف ـ عالئمي كه وجود 

 رنگ موهاي بدن.  ـ سرعت نمو موهاي بدن و سرخي يا سياهي غليظ 1

 شود. ـ هنگام لمس پوست بدن اينگونه افراد احساس گرما و حرارت مي2

 ـ سرخي رنگ پوست بدن كه اين سرخي مربوط است به فراواني خون در2

 ي آن. هارگپوست و 

ديرتر از  نشانموهاي بد و شوندـ اين افراد كمتر از ديگران مريض مي3

 شود. ديگران سپيد مي

كننده فيزيكي به زا يا عوامل گرمپس از خوردن مواد انرژي هاآنـ بدن 0

 شود. سرعت گرم مي

ي بدن از خون هارگـ دست و پاي اين افراد ضخيم است و الغر نيست و 6

 پر است. 

بين به امور القلب، غيرحساس و خوشـ از نظر رواني افرادي هستند قسي4

 زندگي. 

و همچنين از عالئم وجود خون يا دموي بودن در بـدن، آن اسـت كـه زبـان 

هاي صورت و شود وجوشسرخ و صورت بر افروخته مي شود، بول زياد مي

در ايـن حالـت بايـد شود و بـراي ايجـاد تعـادل پشتِ كتف، در بدن زياد مي

 گرماي بدن گرفته شود و بيشتر غذاي خنك و سرد مصرف شود.
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 هاي خوب براي درمان و غلبه بر خون )دموي(:خوراكي

 انار ترش، سما ق، زرشك و ليموترش بايستي استفاده شوند.

 

 نشانه هاي غلبة خون )دموي(:

آب  زدن، كنـدي حـواس،  لـزج بـودنسر، خميازه، چـرتپرخوري، سنگيني

دهان، قرمزي زبان، خارش، دُمَل و جوش، خون ريزي از لثـه. شـيرين شـدن 

 طعم دهان.

 . دارد خوني سرد و بلغمي و كميهامزاجبر  داللت هاآنعالئمي كه وجود  ب ـ

 شود.ته شود احساس سردي ميـ چون دست بر بدن اينگونه افراد گذاش1

 الت بدن توأم است. ـ فربهي بدن آنان با نرمي و سستي اعضاء و عض2

 باشد. نيز كند مي هادندانكند است. رشد  نشانـ رشد و نمو موهاي بد2

 شود. زودتر از موقع سفيد مي نشانـ موهاي بد3

ـ پريدگي رنگ و سفيدي مخصوص در پوست بدن اينگونه افراد مشاهده 0

  .شودمي

بدن مشخص  ي سطحيهارگخوني از ي آنان پرخون نيستند و آثار كمهارگـ 6

  است.

  شود.در برابر عوامل فيزيكي و فيزيولوژيكي زود گرم نمي نشاناعضاء بدـ 4

 ـ چون برودت دماغ در آنان هست خواب بسيار دارند. 3

زياد نيست در دوران رشد و نمو با  هاآنـ بعضي از اينگونه افراد كه تعداد 4

 شوند. كندي رشد مواجه مي
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شوند و و گرم مزاج دچار كسالت و بيماري مي ـ بيشتر از افراد پرخون15

گيرند. و بدن آنان آمادگي براي ابتالء به سكته و ي رطوبي ميهابيمارياغلب 

 باشد. لغوه را نيز دارا مي

روانـي افـرادي هسـتند بـدبين و بـدگمان و داراي كنـدي فهـم  ـ از نظـر11

ون و تــر از افــراد پرخــضــعيف ،و كنــدي ذهــن و از نظــر قلــب و اعصــاب

ــزاج مي ــرم م ــندگ ــفيد و بيو. باش ــگ س ــگ جــود رن ــدگي رن رنگــي و پري

بينــد و ســفيدي روي زبــان زيــاد صــورت. وقتــي سيســتم  لنــف آســيب مي

 مي شود، دليل زيادي بلغم است.

 

 هاي غلبه بلغم دربدن:نشانه

سفيدي بدن، شل شدن بدن، سفيد شدن سريع موي سر، سردي دسـت و پـا، 

آلودگي، جاري شدن آب دهان، رقيـق بـودن آب  دير هضم شدن غذا، خواب

بيني، كم حواسي، دفع ادرار زياد، كـم كـاري غـده هيپـوفيز، درد معـده، درد 

ها، دردِ كمر و گردن، لغوه يا پاراكينسون، پيسي، نقرس، تنگيِ نفـس و ماهيچه

 تپش قلب.

 

 هاي  مفيد براي غلبه بر بلغم:خوراكي

نگ، ترشيجات، ليموترش، شاه تـوت، انـار، ليوان آب، خاكشير، قدومه،  بال 6

ـتر، هـل،   هـا،نارنج، اسفرزه، سوپ جو، آلو، روغن زيتون و جوانـه گوشـت  ش

 دارچين، عسل، زنجبيل، زعفران ، سير، موسير، سبزيجات، كلم.
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  داللت دارد بر مزاج گرم و خشك و صفراوي هاآنعالئمي كه وجود ج ـ 

 شود. ي آنان مشاهده ميهااندامـ خشكي و الغري خاص در 1

 ـ داشتن عطش بيشتر از ديگران 2

 شود. ـ هنگام لمس بدن اينگونه افراد احساس گرمي مي2

 دارند.  نشانـ بعضي از آنان زردي مخصوصي در رنگ پوست بد3

ـ بدن اين افراد در برخورد با عوامل فيزيكي و فيزيولوژيكي زود گرم 0

 شود. مي

 باشند. كي زبان و زردي و بارِ زبان ميـ داراي تلخي دهان و خش6

 باشد. ـ ترشحات بيني اين افراد كم بوده و حفرات بيني آنان اكثراً خشك مي4

خوابي شديد شوند و گاهي نيز به كمخواب ميـ اينگونه افراد معمواًل كم3

 گردند. مبتال مي

 ـ اشتهاي زيادي به غذا ندارند و افراد پرخور نيستند. 4

 گردند. نظر رواني افرادي هستند كه زود خشمگين و غضبناك ميـ از 15

دهد رنگ زرد در چهره و خفگي در صورت دارد، همواره دهانش بوي بد مي

 ها زرد رنگ است. و بر اثر حرارت زيادِ بدن، زبان خشك و چشم

 نشانه هاي غلبة صفرا :

ت، خشكي لب، شوره سر و تلخي دهان، تشنگي، سوزش جگر، زبـري پوسـ

زردي پوست و چشم و گوش، زردِ تيـره شـدن رنـگ ادرار، عصـبي شـدن، 

ناراحتي معده، تلخي دهان، كم اشتهايي، حالت تهوع، سوزش معـده، سـردرد 

در شقيقه، سرگيجه، تاريك و سياه شدن چشم، گرم بودن بدن، قليـان معـده، 

 شوره سر، يبوست مزاج و عالقه به خوردن آب يخ.
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 علت پيدا شدن صفرا :

هـا، پرخوري، هنگام غذا آب خوردن، آش رشـته، نوشـابه، سـاندويچ، چربي

 هاي تند، تخم مرغ، ماكاروني و پراكنده خوري.ها، ادويهشيريني

 هاي خوب براي درمان و غلبه بر صفرا:خوراكي

شاه توت، زرشك، انار، روغن زيتون، هويج، قارچ، كدو حلـوايي، ليموامـاني، 

 ، ليموترش، آب كدو، گشنيز، خاكشير، عنّاب.ماش، سيب درختي، هندوانه

 

 . دارد ي سرد و خشك و سوداويهامزاجداللت بر  هاآنعالئمي كه وجود  د ـ

باشند كه گاهي الغري از حد طبيعي خارج ـ معمواًل اين افراد الغر اندام مي1

 است. 

چك سه سينه نيز تقريباً كوفهاي بدن آنان معموالً كوچك بوده و قـ ماهيچه2

 است. 

ـ هنگام لمس پوست بدن آنان سردي و خشكي مخصوص احساس 2

 شود. مي

شود، معموالً داراي ـ چون ترشحات معده سبب گزش دهانه معده مي3

 باشند. اشتهاي كاذب مي

ي آنان هادندانرشد بدن و رشد  و كندـ موهاي بدن آنان به كندي رشد مي0

 نيز كند است. 

 شود. كننده زود گرم نميوامل گرمـ بدن آنان در برابر ع6

 ـ اكثراً يبوست مزاج دارند. 4

 ـ داراي دست و پاي الغر هستند و بعضي از آنان بدني پر مو دارند. 3

www.takbook.com



 41 مزاج

  ي بدن آنان نسبت به افراد گرم مزاج و پرخون تنگ و باريك است.هارگـ 4

بت به كنند و نساز نظر رواني افرادي هستند كه زياد فكر و خيال مي ـ15

 گردند. افتد زود متأثر مياتفاقاتي كه مي

زنـد. وقتـي سـديم  ها  موج ميسياهي و تيرگي  و كبودي محسوسي  در  آن

 رود يعني رسوبات خون زياد  شده است كه سودا گويند.در بدن باال مي

 

 هاي غلبه سودا :نشانه

دهان، نشاطي، بوي  بد حرص خوردن، خستگي و كوفتگي بدن، الغري و بي

هاي سـياه در تاريكي چشم، تيرگي رنگِ پوست صورت، شـب كـوري، لكـه

بدن، جذام، خارش پوست، فكر زياد، خشكي بيش از حد پوست، معـده درد، 

 كوليت روده، فراموشي، شور شدن طعم دهان ديدن كابوس در خواب.

 

 غذاهاي مفيد براي از بين بردن سودا:

دونه، روغـن ند، سكنجبين، لعابِ بِهسوپ جو، غذاهاي گرم و تر، پاچه گوسف

بادام، قدومه، توت، انجير، خرما، كشمش، هل، دارچين، شـربتِ بيـد مشـك، 

 گالب، شربت گل بنفشه، شربت گل نيلوفر، زعفران، زنجبيل.

 

ها  خيلي مفيد است اين است كه در طول روز يك الي دو بـار آنچه براي  آن

شان بيشتر كـار خوردن مايعات كليه دوش آب سرد بگيرند و كاري كنند كه با

 كند. 
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خـوريم و شود كه در امر تغذيـه و خـوراك دقـت كنـيم بـه آنچـه ميتوصيه مي

توان گفت كه بايد به ايـن شـش سـؤال جـواب درسـت آشاميم و به نوعي ميمي

 بدهيم:

 چي؟ چرا؟ چطور؟  كِي؟ كي؟ كجا؟

 بايد توجه كنيم كه:

 خواهد بخورد؟كي مي -1

 د بخور؟خواهكِي مي -2

 كجا بايد بخورد؟ -2

 چه بايد بخورد؟ -3

 چرا بايد بخورد؟ -0

 چطور بايد بخورد؟ -6

بايد هـر شخصـي از خـود اين شش سؤال بسيار مهم و ضروري است كه مي

 بپرسد و به موارد زير توجه و عمل كند. بهتر است كه:

 ايم چيزي نخوريم.الف: تا زماني كه گرسنه نشده

 غذا برداريم.ب: كمي قبل از سير شدن دست از 

 ج: شب قبل از خواب اجابت مزاج انجام دهيم.

كشـد بـه انـدازة نيـاز مـان ميد: زماني كه سالم و شاداب هسـتيم هرچـه ميل

 بخوريم.

 ه: هنگام كسالت هرچه هوس كرديم نخوريم و عكس آن را انجام دهيم.

و: هنگام غذا خوردن در اولين لقمه اگر احساس خوبي نداريد به خـوردن آن 

 ادامه ندهيم.
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جـات، عسـل، بـادام، زعفـران، عبارتنـد از: سـبزيجات، ميوه غذاهاي خـوب

دارچين، زنجبيل، زردچوبه، جو، روغن زيتون، انار، گلپوره، انواع كلـم، هـل، 

كشك، پياز، ماش، عدس، پونه، آويشن، فلفل سياه، ليموترش، سيب درختـي، 

ميگـو و كـال غـذاهاي كدو حلوايي، كدو مسمايي، چهار مغـز، انـواع مـاهي، 

 مقوي و مغذي.

 

 غذاهاي ممنوعه:

ها، قنـد و شـكر، كردنياي و ژالتينه، بسـتني، چـاي، سـرخهاي مغازهشيريني

شود، سـاندويچ، پيتـزا، سوسـيس، كالبـاس، ترشيجاتي كه با سركه درست مي

نوشابه، چيپس، پفك، سس، نمك زياد، فلفـل سـبز و قرمـز، گوشـت و مـرغ 

 زياد.

ه غذاهاي خود را بيشتر در ظروف چيني، لعابي يا گلـي درسـت سعي كنيم ك

 كنيم و از ظروف چدني، آلومينيومي و تفلوني پرهيز كنيم.

 

 

 

براي داشتن آسايش خاطر در زندگي، امروز را با خدا گام بردار و فردا را 

 به او بسپار.

 حضرت علي )ع(    
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 جز خويشتن خويش كسي را نكوهش مكن

 كسي را پرستش مكن.  خود  و جز خداي 

 حضرت علي )ع(    

 

  هاي جسميعلل پديده

  هابخشگرمي

  :ي تن آدمي از اين قرارندهابخشگرمي

 غذاهائي كه از لحاظ مقدار در حد اعتدال هستند. -1

 حركات معتدل)ورزش معتدل نيز در ردة حركات معتدل قرار دارد(. -2

 و دور از افراط. ماساژ در حد اعتدال -2

 مالش دادن به وسيله دست در حد اعتدال. -3

حجامت گرفتن بدن و نيشتر زدن و شكاف دادن پوست. حجامت  -0

دهد، زيرا بدن به تخليه كه با نيشتر همراه است به بدن سردي مي

 شود.خون گرفتار مي

جنبش حتي اگر خارج از اعتدال باشد ولي نه در حد افراط و  -6

 خش است.بتفريط، باز گرمي

 غذاي گرم -4

 داروي گرم -3

 استحمام در حد اعتدال. -4

 هاي كه انجام آن با ايجاد حرارت در بدن توأم است.حرف -15
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هاي معتدل مانند هوا و ضماد و مرهم كه بر كنندهتماس بدن با گرم -11

 شود.بدن گذاشته مي

خواب و بيداري در حد اعتدال و بر طبق شروطي كه در مبحث  -12

 ه است.خواب و بيداري بيان شد

 كند.حالت خشم چه در حد كم و چه زياد فرقي نمي -12

غم و اندوه كه خيلي بيشتر از حد نباشد، زيرا اگر اندوه به حد  -13

 آورد.افراط باشد سردي مي

 شادي و نشاط در حد اعتدال. -10

 1آورد.از انواعي كه گرمي غيرطبيعي پديد مي عفونت، -16

 شود.تراكم در سطح بدن كه موجب تجمع و توقف بخار مي -14

 گردد.تخلخل در درون بدن كه موجب گسترش بخار در بدن مي -13

  هابخشسردي 

هرگونه جنبش مفرط، زيرا بر اثر افراط در جنبش حرارت غريزي  -1

 رود.تحليل مي

آرامش در حد افراط، زيرا حرارت غريزي بر اثر افراط در آرامش  -2

 شود.خفه مي

 خوردن و نوشيدن بسيار بيشتر از حد الزم. -2

 در خوردن و نوشيدن. امساك -3

 غذاي سرد -0

 دواي سرد -6
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  هابخشرطوبت 

آرامش، خواب، ماندگاري موادي كه بايد تخليه شوند، تخليه خلط خشكي 

تماس با مواد بخش، داروي رطوبت، بخشافزا، پرخوري، غذاي رطوبت

ها كه رطوبت بخش بويژه استحمام با شكم سير، تماس با سردي دهنده

يف كنند. تماس با چيزهائي كه گرمي لطرطوبت را متوقف و جمع نمي

 اندازند. مي جرياندهند و رطوبت را به مي

 

 بخش عوامل خشكي

داري، تخليه زياد، جماع، كمي غذا، غذاي خشك، داروهاي جنبش، شب زنده

كننده، ي قبضهاآبها، شستشو با تماس با خشكي دهنده خشكي دهنده،

 آورد وگذارد غذا به اندام برسد. چيزي كه قبض ميكننده كه نميسردي يخ

گردد. تماس با هرچيزي كه بسيار گرم است. و موجب بند آمدن معبر غذا مي

ستشوي زياد بدن كه دهد، حتي شبر اثر آن تحليل رفتن بيش از حد روي مي

 آورد.خشكي مي
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 خدايا! قلب مرا برگير و به جاي

 آن قلب خود را به من عطا كن. 

 

 مزاج خوب

 انجگرم مزامعالجة 

 .كه حرارت مزاجش از اعتدال دور شده استگوييم ميكسي گرم مزاج به 

شود كه حرارت به چنانچه خشكي و رطوبت تن وي معتدل باشد، معلوم مي

نه با افراط كه در آن صورت مزاج  ،مقدار كم از اعتدال خارج شده است

ت شد. اگر گرمي مزاج با خشكي همراه باشد ممكن است مدخشك مي

زيادي بحال خود بماند. اگر گرمي با رطوبت همراه باشد دوام آن طول 

ي هاسالكشد. اگر رطوبت بر حرارت چيره گردد صاحب مزاج در اواخر نمي

 .شوندگردد و رطوبت و حرارتش برابر ميي به حالت سالمت برميجوان

ي گذشت و رو به سوي پيري نهاد رطوبت غيرطبيعي زياد جوانوقتي از 

مزاجان دو راه عالج گرم :گوئيميابد. پس ميشود و حرارت كاهش ميمي

 دارد:

 را به حالت اعتدال باز گردانيم.  هاآنـ 1

 داريم.  ـ به همان حال كه هستند سالمت نگه2

توانند به حالت اعتدال بازگردند كه بسيار در حالت نخست فقط كساني مي

اي كه بايد به تدريج صورت گيرد آرام و بردبار و متحمل باشند و در معالجه

كشد دوام يابند و شتاب نكند. در حالت دوم اين و مدت زيادي طول مي
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شان لة تغذيه هماهنگ و مناسب با مزاجرا به وسي هاآنوجود دارد كه  مكانا

 در سالمتي كه دارند باقي گذاريم.

از كار در آغكساني كه گرم مزاجند و رطوبت و خشكي را به اعتدال دارند، 

زودتر  هاآنو موي  دنداناند، بيشتر از ديگران به حالت سالمت نزديك بوده

 اند. اند و زودتر راه رفتهاند و سخن گفتهزودتر زبان باز كرده ،روئيده است

شود برنامة معالجه در اولين در بسياري اشخاص كه زهره زياد ايجاد مي

ن است. اگر از اولين مرحله مرحله عمر همان چاره و برنامه معتدل مزاجا

زهره  ةچاره كساني است كه براي دفع ادرار و تخلي هاآنانتقال يافتند، چارة 

ي و خواهند از همان راه مواد دفعي يعني به طريقة قِكنند. و مياقدام مي

را دفع كنند. و اگر طبيعت براي تخليه خلط رهنمون نباشد، از  هاآناسهال 

 رسد.ه آن كمك ميطريق نامعلوم ديگري ب

پذير است. تصفيه عمل قي با نوشيدن آب گرم زياد، آب گرم ساده انجام

رهندي و شيرخشت و بو تم مزاج بوسيله داروهائي مانند بنفشه پرورده،

شود. در اشخاص گرم مزاج بايد ورزش سبك و غذا ترنجبين حاصل مي

روزانه  داراي كيموس خوب )سهل الهضم( باشد. اين اشخاص ممكن است

به سه بار استحمام نياز داشته باشند. چنين كساني بايد از هر غذايي كه گرمي 

از غذا دچار كشيدگي  آور است دوري جويند. اگر بر اثر شست و شوي بعد

و يا بندآمدگي در طرف كبد و شكم نشوند از شست و شوي روي 

هايي مانند: برنگردانند. ليكن اگر چنين حالتي رخ داد عالج آن با بازكننده

بايد  تلخ و سكنجبين است. والصبر، انيسون، بادامافسنطين خيس شده، دواع

غذا خوردن از شست و شو خودداري كنند و بين هضم طعام اول و  بعد از
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هند. آب سرد شروع وعدة دوم طعام يعني بين دو وعدة غذا مدتي مهلت بد

 نافع است. هاآنبراي 

ها سزاوارترند. جوئير به همة اين چارهصاحبان مزاج خشك در آغاز كا

 هااندامن و ريزش مواد به سوي دارندگان مزاج گرم و تر از آنجا كه براي تعفّ

شان بسيار نرم باشد تا گرم نشوند. بايد از حركاتي آمادگي دارند. بايد ورزش

شان كنند پرهيز كنند و بهتر است  ورزشهايي در اخالط ايجاد ميكه جوش

تخليه باشد و قبل از طعام حمام كنند و كوشش كنند كه تمام مواد  بعد از

زدن و تخليه را براي زائد را كاهش دهند و وقتي به فصل بهار رسيدند رگ

 احتياط فراموش نكنند. 

 

 معالجة سردمزاجان 

شخص سردمزاجي كه گرمي و تري مزاجش با هم در اعتدال هستند بايد به 

حاظ رطوبت و خشكي معتدل باشد و ماليدن وسيله غذاهاي گرم كه از ل

هاي ويژة رطوبت بخش به بدن حرارت را ايجاد كند. تخليههاي گرميروغن

 هاي مناسب حال انجام دهد. دهنده و ورزشو شست و شوهاي عر ق

همان  هاآنكساني كه همراه سردي مزاج داراي خشكي مزاج نيز هستند چارة 

 چارة سالخوردگان است. 
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 هاي حساس بدن معالجه

برخي از مردم هر لحظه براي بهم خوردن اعتدال مزاج آمادگي دارند، به دو 

 :علت

 تعديل گردد.  هاخلطدر اين صورت بايد اندازة  كه ـ امتالء1

 تعديل شود.  هاآني نارس كه بايد كيفيت هاخلطـ وجود 2

الش دادن با تعديل مقدار غذا، انجام ورزش زياد و م هاخلطروش تعديل 

گردد. غذا را نبايد يكباره تناول كنند و سير قبل از شست و شو عملي مي

 را ميل نمايند.  شوند بلكه آرام و بطور منقطع آن

 

  هاها بر مزاجسال و تاثير آنفصول 

فصل موردنظر ها با مزاج هر فصلي از سال براي كساني كه مزاج صحّي آن

 باشد. متناسب است سازگار مي

هر فصلي براي كساني كه داراي مزاج مخالف با مزاج فصل هستند ناسازگار 

 باشد مي

هر فصلي چنانچه از اعتدال مزاجي بسيار دور افتد براي كساني كه مزاج 

 متناسب با آن دارند و يا ندارند ناسازگار است. 

شود و مزاجي عرضي مخالف مزاج  اگر فصلي از مزاج اصلي خود خارج

طبيعي را به خود گيرد، براي كساني كه مزاجشان متناسب اين مزاج عرضي 

 باشد. است سازگار مي

اي دارد كه اگر به طور شايسته و الزم ادا كند هر فصلي از فصول وظيفه ويژه

نتيجه بر وفق مراد است. وظيفه تابستان آوردن گرما و وظيفه زمستان ايجاد 
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رماست، بهار نيز وظيفه طبيعي خود را دارد اما اگر فصول از اداي وظيفة س

هاي افتد كه بيماريطبعي خود سرباز زنند و نقض قاعده كنند، بسا اتفا ق مي

 ناهنجار و بدخيم رخ دهند. 

هر سالي كه چهار فصل آن بر يك مزاج باشد و تغيير نيابد سالي بدشگون و 

سرد و ر چهار فصل سال مرطوب و يا خشك يا ناپسنديده است، مثالً اگر ه

هايي كه با مزاج مسلط سال هماهنگ و متناسب يا گرم باشد در آن سال بيماري

 . رودآورند و بزودي هم از بين نمياست به كثرت روي مي

مناسبت نيست، تا چه هايي در پي دارد كه با مزاج فصل بيهر فصلي بيماري

مزاج يك فصل معين بگذرد. مثالً هر گاه تني رسد به اينكه تمامي سال بر 

هاي صرع، سكته، كج بلغمي با فصلي سرد مزاج روبرو شود، سرما بيماري

انگيزد. فصل گرما در تن ها را در آن تن برميشدن دهان، تشنج و امثال آن

كند. پس اگر بيمار صفرائي ديوانگي، تب شديد و ورم گرم را تحريك مي

 دهد.ك فصل باشد چه وقايعي كه رخ نميتمام سال بر مزاج ي

آورد و همينطور هاي زمستاني را زودتر با خود ميزمستان زودرس بيماري

 كند. تر ميهاي تابستاني را زودرستابستان زودرس بيماري

هايي را كه فصل قبلي آورده بود تغيير رسد بيماريهر فصلي كه سر مي

هاي فصلي نيز بپايد بر بيماري دهد. اگر فصل به درازا بكشد و ديرمي

زاتر از ساير هاي تابستان و پائيز، در اين حالت بيماريافزايد. بويژه فصلمي

ترين سال آن است كه در آن فصل پائيز ها هستند. بهترين و مناسبفصل

باراني و فصل زمستان داراي سرماي معتدل باشد و سرما نسبت به هواي 
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. و اگر در چنين سالي بهار پرباران باشد و معمول در منطقه افراط نكند

 باران نباشد بهتر از آن چيزي وجود ندارد.تابستان هم بي

ي دارد كه بر حالت تن آدمي اثر هايويژگيه ارگانهريك از فصول چه

گذارد. اواخر هر فصلي با اوايل فصل بعدي در تأثير بر حاالت بدن و در مي

 ي فصلي مشترك است. هابيمارينوع 

 

 بهار: 

بهار چنانچه بر مزاج بهاري پايدار باشد و در آن دگرگوني رخ ندهد، بهترين 

خون را به حالت  .فصل است. و با مزاج روح و خون همساز و سازگار است

 بخشد. كشاند و رنگ را سرخي مياعتدال مي

 

 ي بهاري:هابيماري

ي راكد به هاخلطزيرا در اين فصل كند، ي مزمن بروز ميهابيماريدر بهار 

به اين علت در اين فصل حال بيماران و شوند افتند و روان ميمي جريان

 گردد. مي تروخيمماليخوليا 

افزايش  هاخلطدر بدن كسي كه در زمستان به سبب پرخوري و كم ورزشي، 

ست هاخلطيي كه زادة اين هابيماريرسد براي اند، وقتي به بهار مييافته

اگر فصل بهار به درازا كشد و بر اعتدال خود باقي بماند، آمادگي دارد، 

 يابند. ي تابستاني كاهش ميهابيماري

 ي بهاري از اين قرارند:هابيماري
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ي هامزاجدگرگون شدن خون، خونريزي بيني، تشديد بيماري ماليخوليائي در 

 نا ق و ديفتري كه ممكن است كشنده باشد، تركحُها، ها، دملسودائي، ورم

بهاري كه به  ، پيدايش بزا ق و سرانجام سرفه بويژه در سرمايهارگبرداشتن 

 زمستان شباهت دارد.

گرفتار  1«سد»يي در بدن دارند، بويژه كساني كه به هابيماريكساني كه چنين 

ي سكته، هابيماريشود. و همچنين مي تروخيمباشند، حالشان در اين فصل 

 كند. فلج و درد مفاصل بروز مي

تخليه، كم  ،د(صَ ي بهاري هيچ چيز بهتر از رگ زدن)فَهابيماريبراي معالجه 

ان جواننوشي نيست. مزاج بهار با مزاج خردساالن و نوخوراكي و زياده

 سازگار است. 

 

  :زمستان

كند، زيرا اوالً سرما، گرماي گوهر غريزي مزاج را زمستان هضم را تقويت مي

رود شود و تحليل نمييزي تقويت ميسازد و گوهر گرمي غرمحصور مي

از  خورند و بعدثانياً در زمستان ميوه كم است و مردم غذاهاي سبك مي

 برند. كننده پناه ميكنند و به وسايل گرمسيرشدن كمتر حركت مي

كننده و كند و به قطعزمستان بيشتر از هر فصلي هوا را در خود حبس مي

 دهنده نيازمند است. لطافت

 

                                           
1 - Phthisis (نسخه انگليسي فتيزي) 
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  :ي زمستانيهاريبيما

ي زمستاني، بلغمي هستند. در زمستان بلغم بحدي افزايش هابيمارياكثر 

ها اكثر به نيز وجود دارد. در اين فصل رنگ ورم« يقِ»يابد كه حتي در مي

ي زكام زياد است. زكام با دگرگون شدن هواي هابيماريزند. سفيدي مي

گلودرد، پهلودرد،  صداگرفتگي، الريه،آن ذات بعد ازشود و پائيزي شروع مي

آيند و ممكن است به پشت درد، بيماري عصبي و سردرد مزمن پديد مي

از محبوس شدن و افزايش مواد  هابيماريسكته و صرع هم بكشد. همه اين 

برند. در زمستان مقدار ادرار و شوند. پيران از زمستان رنج ميبلغمي پيدا مي

 ست. رسوب آن بيشتر از تابستان ا

 

  :تابستان

گرماي تابستان گدازنده است و به سبب تشديد گداز اخالط و مواد، نيرو را 

كند. در تابستان زهرة زرد روبه فزوني دهد. خون بلغم را كم ميكاهش مي

گيرند. مدت بيماري در تابستان كوتاه است. است. پيران در تابستان نيرو مي

در تحليل  آن راشتابد و ه ياري آن ميزيرا اگر نيروي جسمي زياد باشد هوا ب

شود. اگر نيروي جسمي گردد و دفع ميدهد. و مادة بيماري پخته ميياري مي

انجامد و كند و بدن به سستي ميتر ميضعيف آن راضعيف باشد گرمي هوا 

از  ،سازدميرد. تابستان مرطوب مدت بيماري را طوالني ميصاحب جسم مي

از باال به طرف پائين و بويژه از طرف  هارطوبترطوب، آنجا كه در تابستان م

 امعاء ،لغزش ،شوند، بيماري استسقاء )طلب آب(سر به سوي تن سرازير مي

 دهد. طبع رخ مي و لينتِ
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  :گرماي شديد تابستانناشي از ي هابيماري

درد گوش ـ  درتابستان بدون باد،  الغري جسم ـ تب محرقه ـ تب نوبه ـ

 كنند. هايي كه متناسب اين فصل هستند بروز ميسرخ و جوش مرض باد

 هاآنآزارترند و در تر و بيماليم هاتباگر تابستان داراي حالت بهاري باشد 

 كند.شكي نيست وشخص بسيار عر ق ميزبري و خ

سرخك زياد و حسبه  ،ي واگير، آبلههابيمارياگر تابستان، جنوبي باشد 

 آيد.بوجود مي

معذلك غالبًا  تان، شمالي باشد، با اينكه پزنده و رساننده است،اگر تابس

و  استاز جاري شدن مواد ناشي  آورد. اين بيماريفشردگي پديد مي بيماري

يابد. وقتي آن مواد بوسيله گرماي دروني يا بوسيله گرماي بيروني سيالن مي

ي خشك اگر تابستان شمال .فشردسرماي بيرون بر آن وارد شد، او را مي

يي كه صفرائي هستند هاآنبرند و بلغمي و زنان از آن سود مي باشد، بيمارانِ 

سوزد، سودا چيره شوند و چون صفرا ميي گرم و مزمن گرفتار ميهاتببه 

 گردد. شود و مايه احتقان ميمي

 

 :پائيز

از آنجا كه در پائيز مردم از گرما به سرما و از سرما به گرما تغيير موضع 

سبب ميوة فراوان به  هاخلطدهند و چون در اين فصل ميوه زياد است، مي

د و چون نيروي بدن در تابستان با گداختن )تحليل( مواجه نانجامتباهي مي

در پائيز دو  هاخلطفاسد شدن  .ي پائيزي زياد هستندهابيماريبوده است، 
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ماندن ف و باقي هاي بد و ديگر تحليل رفتن لطيراكعلت دارد: يكي خو

 غليظ و سوختن آن.

 .شودزياد مي يابد. در اين فصل زرداب و سودايخون در پائيز كاهش م

است. و  زرداب از تابستان باقي مانده است و سودا در تابستان خاكستر شده

 كند.پائيز آن را سرد مي

 

 :ي پائيزيهابيماري

ته سپوسته پو گرمي)جرب( قوابي)بيماري است كه پوست بر اثر آن:عبارتند از

 تب سوداء. وگويند( انواع سرطان، درد مفاصلخراز مي آن راشود و عوام مي

شود زيرا گرما و سرما مزاج مثانه در پائيز ادرار به صورت قطره قطره دفع مي

همچنين  ،دهددهند. دشواري دفع ادرار در پائيز زياد روي ميرا تغيير مي

ي هابيماريو  دهدفصل بسيار روي مي بيماري ايالوس )انسداد روده( در اين

در پائيز شود. در پائيز و بويژه در پاييز ظاهر مي هاراندرد  ريه، درد پشت،

 يابد.خشك آبله شيوع مي

 دترين پائيز آن است كه خشك باشد.ب

 و باراني باشد. بهترين پائيز عبارت از پائيزي است كه مرطوب
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 فصول سال هايويژگي

 ـ بهار 3

اين فصل به  هايويژگيدر اوايل فصل بهار، آدمي به مقتضاي عوامل و 

 كردن نيازمند است.اج و بويژه قيزدن و تصفيه مزرگ

هايي كه گرمي بخش و بسيار در اين فصل بايد از انواع گوشت و نوشيدني

ز ورزش آور هستند، دوري جست. در اين فصل ورزش بايد بيشتر ارطوبت

و از خوردن تلخ  ه كرددر ايام تابستان انجام گيرد. بدن را نبايد با طعام انباشت

 . نمودو گرم و تند و شور پرهيز 

 

 ـ تابستان1

بهتر است كه در فصل تابستان خوراك و نوشيدني كمتر باشد و ورزش نيز 

در  نده گرما الزم است. قرار گرفتننشانكاهش يابد. آرامش و استراحت و فرو

 ه و در سايه بسيار بجاست.خان

 

 ـ پائيز4

بويژه در پائيزي كه هوا متغير است بايد بهداشت را بسيار در موسم پائيز، 

 مراعات كرد، آب سرد زياد نخورد و بر سر نريخت. 

سر را  ،از گرماي نيمرزو و سرماي بامدادان بايد پرهيز كرد و شبها و بامدادان

دوري  مكانهاي موسمي تا حد ايز بايد از ميوهاز سرما پوشاند. در فصل پائ

 كردن پرهيز كرد. تني كرد. از جماعجست و با آب ولرم آب
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 ـ زمستان 3

در زمستان بدن بايد فعاليت زياد داشته باشد و غذاي زياد به آن برسد. در اين 

ه دبايد پرمغز و واجد مواد چسبن هاآنها و امثال ها و برشتنيفصل گوشت

 از سبزيجات بايد كلم و گل كلم و كرفس خورده شود.  باشند.

با  بقراطبه عقيدة بقراط اسهال در زمستان خوب است و رگ زدن بد. 

 كردن در اين فصل موافق نيست. قي

اگر هوا دراين فصل آلوده به بيماري باشد بايد به خشكاندن تن بكوشيم و 

درآوريم كه اين بهترين بخش و تركننده به اعتدال مسكن و منزل را با سردي

 ي منتشر شده است.هابيماريچارة 

يابد نبايد هوا را زياد استنشا ق ي واگير شيوع ميهابيماريدر مواقعي كه 

استنشا ق زياد را جبران كنيم. ممكن است توانيم به وسيلة استراحت، كنيم. مي

مكت تباهي هوا از زمين سر بر زده باشد، در چنين حالتي بايد بر روي ني

 ي بسيار بلند و بادگير پناه برد.هاهخاننشست و به 

 :عبارتند ازسازند ن هوا را برطرف ميبخورهائي كه تعفّ

ي هابيماريندل. استعمال سركه در مواقع ز، و صَندر، آس، گل رُعد، كُسَ

 كنند. واگير بدن را از آسيب حفظ مي

نجومي مورد نظر  هايهاي سال با فصلبدان كه از ديدگاه طبيبان، فصل

منجّمين تفاوت دارد. فصل بهار مدت زماني است كه ساكنان مناطق معتدل 

براي رفع سرما چندان نيازي به آتش نداشته باشند. و براي رفع گرما به 

 ها پناه نبرند و درختان در آن شروع به نشو و نما كنند.كنندهخنك

 هار است.پاييز در سرزمين زيستي ما زماني برابر و مقابل ب
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تابستان عبارت از تمام دوره گرما و زمستان عبارت از زمان سرما است. 

توان از نظريه اطباء چنين استنباط كرد كه بهار موسمي است در ميان مي

ها و پائيز زماني است كه شروع آن رنگ ها و سرآغاز پيدايش ميوهشگفتن گل

ز اين دو موسم خارج ريزان است. هرچه اباختن برگ درختان و پايانش برگ

 است تابستان و زمستان است. 

 

 مزاج بهار: 

 مزاج بهار مزاجي است معتدل، و نه تر و نه گرم.

 

 مزاج تابستان: 

 تابستان هم گرم است و هم خشك، خشكي تابستان ناشي از علل زير است. 

 برد. تشديد گرما كه رطوبت را از بين مي ـ1

 شود. گوهر هوا، از هم جدا مي ـ انبساط هوا كه ضمن آن اجزاي2

 ـ كمبود باران و شبنم در تابستان. 2

 

 مزاج پائيز

فصل پاييز از لحاظ سردي و گرمي معتدل وليكن از لحاظ تري و خشكي 

 نامعتدل است.
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 مزاج زمستان

فصل زمستان هم سرد است و هم مرطوب و علل آن نيز عكسِ عللي است 

 د. كه موجب گرمي و خشكي تابستان هستن

اين نكته را بايد بدانيم كه هريك از فصول در هر منطقه از مناطق زمين، 

هاي مختلف و انگيزد، پس بايد بيماري ويژة سرزميننوعي بيماري را برمي

تابع فصول مختلف را بخوبي بشناسيم تا بتوانيم وسايل پيشگيري يا 

د كه در يك روز افتها را تدبير كنيم. گاهي اتفا ق ميجوئي و معالجه آنچاره

كند. روزي ممكن است زمستاني و روز معين حالت فصل معيني بروز مي

توان آن را پائيزي ناميد و آيد كه ميديگري تابستاني باشد. روزي پيش مي

بينيم كه در آن هم گرما و هم سرما هر دو عارض روز ديگري را مي

 .شوندمي
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 ارد.دانسان را از عيبجويي باز ميشكرگزاري، 

 حضرت علي )ع(

 

 

 

مشان پيش از هركسي از مرتاضان با رياضت، بندگان با بندگي و عالمان با عل

 اند.خدا جدا شده

 بايزيد بسطامي )س(

 

 

 

 روح من! آه،

دهد و تا كي بر سطح زندگي شناور خواهي ماند؟ تا كي از آنچه زندگي مي

گنجي  جاو رو، آنستاند دل خوش خواهي داشت؟ به ژرفاي وجود خود فرمي

 تعال زندگي.اليزال نهفته است، ثروت م
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 ـ اخالط پنجمصل ف  

 خلط

اي است مرطوب و روان. غذا در نخستين مرحله به خلط تبديل ماده 1خلط

 شود و آن چند بخش دارد: مي

 انواع خلط 

جزئي از  ،د به تنهايي و يا با خلط ديگرتوانخلطي است كه مي ،ـ خلط نيك1

گوهر غذاي مزاج شود و خود را همانند آن سازد و مجموعاً بتواند مواد 

 تحليل رفته مزاج را جبران كند. 

                                           
1 - (Humor - Hurmour :بـر چهـار نوع )بلغمـي، صـفراوي زرد و خـوني، ( . )خلـط

 ، آمريكا(.144، چاپ 312، جلد اول، صفحه Websterصفراوي سياه )سودائي( )فرهنگ 
پاولف فيزيولوژيست شهير شوروي در انسان چهار نوع خلط يافته است كه دقيقاً با اخالط 

 دموي )خوني( بلغمي، صفراوي، و سودائي )صفراي سياه( متقدمين مطابقت دارد.
 باشند:چهار نوع اخالط بشرح زير مي

به رنگ خون  ( عبارت است از قرمزبودن،sanguine  =sanguineousـ دموي)خوني، 1
دل بودن، بودن كه با خصوصياتي چون خوشخوئي، زورمندي، تحرك در جريان خون، زنده

 شود. در طلب بهترين بودن، افسرده نبودن، اعتماد به نفس داشتن مشخص مي
( ماده غليظ لزجي كـه از دسـتگاه گـوارش و مجـاري تنفسـي تشـرح phlegmـ بلغم )2

گردد. بلغمي كسي است كه فزوني در تشـرح بلغـم مي شود و با سرفه و استفراغ خارجمي
 دل نيستند. داشته باشد. اين افراد حالتي كند و تنبل دارند. چاالك و زنده

پـذيري ( فزوني صفرا در شخص را گويند كه بـا افـزايش تحريكcholericـ صفراوي )2
 آتشي مزاج بودن و عصبي بودن همراه است. 

ا گويند، و سودائي فردي اسـت كـه بـا خصوصـياتي چـون ـ سودا: فزوني صفراي سياه ر3
شـود. در مـتن هاي روحي ناشي از غم و اندوه، دل مردگي و دلتنگي مشخص ميافسردگي

سـوداي طبيعـي رسـوب »انگليسي قانون تعريف سوداي طبيعي به اين صورت آمده است: 
(Sediment.طبيعي خون گويند )» 
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تواند به خلط نيك تبديل مصرف و نميخلطي است زائد، بي :ـ خلط بد2

از او  شود، مگر بندرت. شايسته است كه اين خلط از بدن رانده شود و تن

 پاك گردد.

 :اندي رطوبي اعم از نيك و يا بد چهار نوعهاخلط

 ون كه بر ساير اخالط برتري دارد.اول ـ خ

 دوم ـ بلغم

 سوم ـ صفرا 

 چهارم ـ سودا 

 

 ر( اول ـ دم يا خون )گرم و تَ

دو قسمت طبيعي و غيرطبيعي تقسيم ه مرطوب است و بو مزاج خون گرم 

 گردد:مي

 ست سرخ رنگ و بسيار شيرين، و بدبو نيست.خون طبيعي خوني ا

  :خون غيرطبيعي دو نوع است

ني مزاج آن به تباهي گرائيده يع ت،ـ خوني كه از مزاج نيك برگشته اس1

 مثالً سردگشته يا گرم شده است.  است،

 ـ خوني كه در آن خلط بد پيدا شده است. اين نوع خون نيز دو حالت دارد: 2

فاسد كرده  آن رااز خارج در آن نفوذ كرده و  الف ـ ممكن است خلط بد

 باشد. 
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 يا اينكه خلط بد در خود آن پديد آمده است؛ مثالً بخشي از آن متعفن شده، ب ـ

به سودائي تلخ تغيير يافته  در نتيجه مادة لطيف آن به صفرائي تلخ و ماده غليظ آن

 .است

، بلغم، سودا، صفرا، وع هستندآميزند چهار ناخالطي كه با اين نوع خون مي

گاهي تيره و گاهي روشن  هاآن ةبه تناسب آميز .مائي)آبكي( و خون مادة

گردد و به همين نحو بو و مزه شود و گاهي بسيار سياه و گاهي سفيد ميمي

 گرايد. گردد و به ترشي مييابد، يعني تلخ و شور ميآن دگرگوني مي

 

 م ـ بلغم يا خون سفيد )سرد و تر(دو

 ـ بلغم ناطبيعي 2ـ بلغم طبيعي 1 :م دو گونه استبلغ

دارد به خون تبديل شود، زيرا كه  آن رابلغم طبيعي بلغمي است كه استعداد 

اين ماده خودبخود خوني است كه هنوز خام و ناپخته است. مزة آن شيرين 

 ي آن در حد سردي خون و صفرا است.است؛ سرد

بلغم طبيعي شيرين نيست، اين بلغم افتد كه بلغم ناطبيعي: گاهي اتفا ق مي

 شود.آب دهان )بزا ق( ديده ميبيشتر بر اثر سرماخوردگي در 

طبيعي اندامي را بعنوان و شيرين  ـ به نظر جالينوس، طبيعت براي بلغم1ِ

در صورتي كه براي  داده است كه بلغم در آن جاي گيرد،جايگاه تخصيص ن

دارد. و علتش اين است كه  هر دو نوع خلط سودا و صفرا جايگاهي وجود

به آن   هااندامبلغم نامبرده به خون بسيار نزديك و مشابه آن است و همه 

 نيازمندند و بايستي در مجراي خون روان باشد. 
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 :به اين بلغم مبتني بر دو وجه است هاانداميم كه نياز بدانو بايد 

 وجه انتفاعي ب ـ   ـ وجه ضروري الف 

بايد  هااندامن نيز دو گونه است يكي آنكه بلغم به الف ـ وجه ضروري آ

از تحصيل موادغذايي محروم شوند)و آن  هااندامنزديك باشد تا هرگاه اين 

ماند و بر او در صورتي است كه معده از همكاري با بلغم مذكور باز مي

آورد، بلغم با گذارد و در اين ميان عوارضي كه بر بلغم روي ميتأثيري نمي

با نيروئي كه از  هااندامكند.( آنگاه را تقويت مي هااندامت غريزي خود حرار

گردانند و آنگاه بلغم به اند بلغم را پخته ميحرارت غريزي بلغم كسب كرده

كنند. اين عمل وقتي از آن تغذيه مي هااندامشود و خون نيك تبديل مي

ن اگر اين گرمي پذيرد كه گرماي بلغم، حرارت غريزي باشد. ليكصورت مي

و حرارت عرضي باشد نه تنها كار پختن و تبديل به خون كردن و قابل هضم 

گيرد، بلكه آن حرارت عرضي و صورت نمي هااندامو تغذيه گشتن براي 

گرداند. دومين وجه ضروري بلغم طبيعي آميزش بلغم را فاسد مي ،غيرغريزي

ي بلغمي آماده هااندام هآن با خون است كه به وسيله آن خون را براي تغذي

 سازد.مي

ي بلغمي مزاج بايد از خوني تغذيه كنند كه به اندازه معيني هااندامگونه اين

 مانند مغز، و اين براي صفرا و سودا موجود است. بلغم در بر دارد، 

ي هاانداموجه انتفاعي بلغم طبيعي در مرطوب كردن مفاصل و  ب ـ

م ه بر اثر جنبش و يا به هااندامد كه شوپرحركت است و مانع آن مي

 اين بهره در مرز ضرورت قرار گرفته است.  .سائيدگي، به خشكي گرايد
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 :غم ناطبيعي داراي چند حالت استـ بل2

 ل گوناگون و به انواع مختلف است.بلغم زائد كه به اشكا الف ـ

 م همان بلغم خلمي )آب بيني( است.اين نوع بلغ

باشند اند ولي در برابر حس همانند ميدي كه با هم مختلفهاي زائبلغم ب ـ

 ن بلغم خام )ناپخته( است.و آ

 ج ـ بلغم بسيار رقيق.

بلغم گچي گويند  آن راد ـ بلغم بسيار غليظ كه به مناسبت رنگ سپيدش 

ها باقي و مدخل هافصلاي در مغلظت اين بلغم ناشي از آن است كه به اندازه

از بين رفته است و غلظتش باقي مانده است و از هر  تشمانده است كه رقّ

 تر است. بلغم ديگر غليظ

 هاست.كه گرمترين و خشكترين بلغمه ـ بلغم شور 

گردد. علت شوري آن مزه است، شور ميمزه يا كمهر رطوبت آبكي كه بي

سوخته و خشك مزاج و تلخ مزه با آن است. كه در آن  اي خاكيِزآميزش اج

آبكي و خاكي با هم برابر هستند. هرگاه در اين آميزش سهم  هر دو قسمت

ها شود و روي همين اصل كه نمكخاكي بيشتر باشد، آميزة موردنظر تلخ مي

حال اگر صفراي خشك با بلغم رقيق . گردندها شور ميآيند و آببوجود مي

 ن راآگردد و درآميزد و در آن آميزه مقدار هر دو برابر باشد، شور و گرم مي

 1نامند.بلغم صفراوي مي

                                           
مـزه، بلغمـي گـرم و  سوخته با بلغم آبكي و بياختالط صفراي تلخ و خشك و كامالً -  1

 آورند. اين نوع بلغم، بلغم زردابي است كه گرمترين نوع بلغم است.شور پديد مي
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ت و يا از نجالينوس فيلسوف دانشمند گويد: شوري اين بلغم بر اثر عفو

 اي است كه خود آبكي بوده است. آميزه

زيرا عفونت حالت سوختگي و  ،گرددشور مي عفونتسينا گويد: بر اثر ابن

تواند به يآميزد نمكند. ليكن آن آبكي كه با بلغم ميخاكسترشدن را ايجاد مي

 وجود داشته باشد. هم تنهايي بلغم را شور گرداند و بايد علت ديگري 

بلغم ترش: همانطور كه بلغم شيرين دو نوع است و علت شيريني يا در و ـ 

ترشي  و بلغم ترش نيز بر دو قسم است .خود آن و يا انگيزه خارجي است

كنيم( و آن بحث مي آن يا بر اثر آميزش با سوداي ترش است)كه بعداً درباره

يا ترشي به خودي خود در آن پيدا شده است و آن به اين ترتيب است كه 

نظير همان حالتي كه )بلغم شيرين و يا بلغمي كه در مرحلة شيرين شدن است

بواسطه همين رويداد بعداً  (،آيداثر جوشيدن پيش مي بر هادر مورد افشره

 گردد. ترش مي

آميزش سوداي گس  علت تلخي و گسي اين بلغم، شايد :ز ـ بلغم تلخ گسي

با آن باشد و شايد هم اين گسي و تلخي از آن سبب باشد كه بخودي خود 

 بسيار سرد گرديده است. 

از انعقاد حالت آبكي آن كه در خشك شدن كمي به سوي خاكي گرايش 

بجوشاند تا ترش  آن رايافته و در آن حالت، گرمي رسائي نداشته است كه 

پخته گرداند، در  آن راائي آن را نداشته است كه توان ميدد و همچنين گرگر

 اش به تلخ گسي تغيير يافته است.نتيجه مزه

بلغمي است غليظ و تند و در چسبندگي و سنگيني به  :ح ــ بلغم زجاجي

مزه و ماند. اين بلغم ممكن است ترش باشد و يا بياي ميشيشه گداخته
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مزة اين بلغم خام باشد يا خام گردد. اين ه غليظ و بيرسد كچنين به نظر مي

بلغم در ابتدا سرد بوده، نگنديده است و با چيزي نياميخته، به حالت خفگي 

 ه است و سردي آن بيشتر گشته است.باقي مانده و غليظ شد

ترش،  اكنون روشن شد كه بلغم خام از حيث مزه آن چهار قسم است: شور،

حيث شكل چهار نوع: آبكي، زجاجي، خلمي)آب  مزه و ازتلخ گس، بي

 هاي خلمي است. بلغم خام در ردة بلغم .گچيو  بيني(

 ـ صفرا يا زرداب)گرم و خشك( 2

 شود: صفرا به دو قسم طبيعي و ناطبيعي تقسيم مي

اي صفراي طبيعي همان كف خون است كه رنگ آن سرخ است و ماده الف ـ

شود. و تر باشد بر سرخي رنگش افزوده مياست سبك و تند، و هر قدر گرم 

شود، قسمتي از آن همراه خون آيد دو بخش ميوقتي از جگر بوجود مي

يابد. آن بخش از رود و بخشي صاف شده، به سوي كيسه صفرا راه ميمي

رود، وجودش هم ضروري است و هم انتفاعي. صفراي طبيعي كه با خون مي

يازمند مقدار معيني صفراي نيك است كه به يي مانند شش، مزاجشان نهااندام

 و كنندرسد و در تغذيه خود از آن استفاده ميمي هاآنوسيله خون به 

 ضرورت وجود اين صفرا در همين موارد است. 

آن در  جريانبخشد و به جنبه انتفاعي آن در اين است كه خون را لطافت مي

 كند. تنگ كمك مي هايمجاري

يد و ديگر شوها را ميجنبه است: يكي آنكه بلغم لزج رودهنفع آن نيز از دو 

دست  انسانكه بر اثر آن احساس رفع حاجت به  تحريك ماهيچه مقعد است

آمدن مجرائي كه  ها را دفع كند زيرا كه به سبب بنددهد تا محتواي رودهمي
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شود ممكن است عارضه قولنج پديد از كيسة زهره به طرف روده سرازير مي

  آيد.

  :آيدميصفراي ناطبيعي در دو حالت پيش  ب ـ

شود از حال طبيعي خارج مي ايبيگانهدر حالت اول به سبب آميختن با مواد 

 و حالت دوم علت خارج شدن از حالت طبيعي در خود آن است. 

ـ چنان مشهور و معروف است كه حالت اول ناشي از آميختن بلغم با مادة 1

ت كه از كبد پيدايش يافته است. ليكن برخي بيگانه، يعني صفرائي اس

گردد معتقدند كه آميزش آن با سودا موجب خارج شدن از حالت طبيعي مي

اي. و چنانكه مشهور است اين مخاط بيگانه يا خلط زرد است و يا خلط زرده

اگر بلغمي كه در اين آميزه شركت كرده است آبكي باشد اولي را بوجود 

 آميزه غليظ باشد، حالت دوم يعني صفرائي كه به زردهم آورد و اگر آن بلغمي

 كند.مرغ شبيه است ايجاد ميتخم

آنچه كمتر شهرت دارد، اعتقادي است براين اساس كه گويا صفراي خارج از 

حالت طبيعي همان است كه به صفراي سوخته معروف است و پيدايش آن 

 نيز بر دو حالت محتمل است: 

خود بسوزد و چنان خاكستري از خود به وجود آورد  يكي آنكه صفرا خود به

كه بخش لطيف آن از بخش خاكستري تميز داده نشود و خاكسترش در آن 

اند و چنان حالتي خالي از حبس شود؛ اين بخش را صفراي سوخته ناميده

 خطر نيست. 

اين حالت  آن وارد شده و با آن آميخته است. ، سودا برديگر آنكه از خارج

تر از حالت قبلي است. رنگ صفراي آلوده به سودا سرخ است ولي نه مالس
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تر است و گاهي صاف است و نه روشن و شبيه خون است وليكن آبكي

 كند. بعللي تغيير رنگ پيدا مي

 

ـ صفرائي كه در گوهر خود از حالت طبيعي خارج شده است و آن غالبًا در 2

آيد. آنچه كه ه بوجود ميشود و يا بخشي است كه از معدجگر ايجاد مي

لطيف است و  ،قسمت اعظمش از جگر است يك قسم بوده و سوخته خون

غليظ آن در رنگ سياه ماندگار است و آنچه كه بخش اكثر آن از محتويات 

شود دو نوع است كه بنام كراثي )گندنائي( و زنگاري معده حاصل مي

اي بوجود صفراي زردهنمايد كه صفراي كراثي از سوختن نامند. چنين ميمي

آميزد اي سوخته شود سياهي با زردي بهم مي، زيرا وقتي صفراي زردهآيدمي

شود. شايد صفراي زنگاري زادة صفراي كراثي و از آن رنگ سبز حاصل مي

باشد كه چنان شديد سوخته است كه نمناكي را از دست داده است و رنگ 

 زند. آن بر اثر خشكي به سفيدي مي

زائل كردن نم،  بعد ازآورد و بتدا در جسم نمناك سياهي بوجود ميحرارت ا

ايد و اگر باز هم پيش برود سپيدي بر سياهي غالب دزسياهي را از آن مي

شود. صحت اين نظر را در وضع هيزم بجوي، چه اين جسم با تأثير آتش مي

ت كه شود. علت اين اسابتدا به زغال سياه و بعد به رنگ خاكستري تبديل مي

 آن راآفريند، ليكن سردي حرارت در تري، سياهي و در مخالفش سفيدي مي

آورد. حالت بالعكس سياهي بوجود مي ،كند و مخالف آنسفيد رنگ مي

ترين صفرا است و گوئي از ترين حاالت و بدترين و كشندهزنگاري گرم

 است. ه گوهر زهر

www.takbook.com



 122 سمروح، روان، احساس، ج

 سودا يا زرداب سوخته )سرد و خشك(ـ 3

  :و سوداي ناطبيعي سوداي طبيعي

رد و رسوبات و تيرگي خون است، مزه آن بين شيرين و تلخ سوداي طبيعي دُ

بخشي از آن  .شودتراود دو قسمت ميگس است و پس از آنكه از جگر مي

رود. بخشي كه با دارد و بخش ديگر به سوي طحال مي جريانهمراه خون 

آن در اين است  دارد داراي ضرورت و منفعت است. ضرورت جريانخون 

انند م هااندامكه مقدار معيني از آن بايد با خون بياميزد كه براي تغذيه برخي 

 استخوان الزم است.

جنبه انتفاعي آن در اين است كه خون را محكم، نيرومند و غليظ ساخته، از 

كند. بخشي كه براي طحال است خلطي است كه تحليل رفتنش پيشگيري مي

شده است و وجود آن نيز ضرورت و منفعت در بردارد. نياز خون از آن بي

و دربارة اندامي  ضرورت آن در تمام بدن براي رهايي تن از مواد زائد است

از عمل هضم  تغذيه است. نفعش در اين است كه بعد مانند طحال ماية

آيد و در اين فرود آمدن دو نفع )تحليل و گداختن( بر دهانة معده فرو مي

دوم  و كندكي آنكه دهانه معده را سفت و سخت و نيرومند ميدارد، يوجود 

را از  انسانكند و به اين وسيله ترشي خود تحريك مي آنكه دهانه را به وسيلة

 انگيزد. سازد و اشتها را برميخبر مي گرسنگي با

صفرائي كه به سوي كيسه زهره روان است، صفرائي است كه خون از  بدانو 

نيازي كيسه تراود از بيصفرائي كه از كيسه صفرا بيرون مي نياز است وآن بي

است، خون  جريانصفرا به آن است. همچنين سودائي كه به سوي طحال در 

تراود طحال به آن نيازي ندارد. نياز است و هرآنچه كه از طحال مياز آن بي
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ن كننده را از طرف پائيهمچنانكه صفراي تراويده از كيسه صفرا نيروي دفع

شود نيروي سودائي كه از طحال تراوش ميو دهد)حس اجابت( هشياري مي

بزرگواري ايزد  ،سازد)ميل پذيرش غذا(كننده را از قسمت باال آگاه ميجذب

 ترين داروهاست.وين پديدآور و دارپاك را كه بهتر

رد گشتن نيست، بلكه بر راه نشين شدن و دُاما روند سوداي غيرطبيعي بر ته

شدن و سوختن است. چون هر چيز نمناكي كه با )ماده( خاكي خاكستر 

نشين ته و )ماده(خاكييا  .دهدآميزد، آن را به يكي از دو حالت سو ق مي

رود و بخش شود و يا بخش لطيف آن تحليل ميگردد و سوداي طبيعي ميمي

گيرد و از آن خون و ماند و حالت سوختگي را به خود ميغليظش مي

نامند. ولي مي )يا سودا(خلط سياه آن راآيد و ي زائد بوجود مياخالط، سودا

نشين نشين است تنها خون است، زيرا كه بلغم بواسطه لزج بودن، تهآنچه ته

ردمانندي ندارد. صفرا لطيف است و همواره در حركت و مقدار جداشدة آن دُ

رسوب  .از خوني كه در بدن است كمتر و مزاج خاكي آن اندك است

گندد و يا بيرون درنگ مينشيني گرايد بيشمگيري ندارد و آنچه از آن به تهچ

رود( و غليظش به د )تحليل ميزادگ. اگر بگندد، لطيفش ميشودميريخته 

بقاياي و غيرطبيعي  ،سودائي زائد)ردنه به دُ ،شودسوداء سوختني تبديل مي

اين سودا و فر ق ميان  (.مزه آن تلخ است كهسوختگي و خاكستر صفرا 

صفرائي كه سوخته ناميديم آن است كه صفراي سوخته با خاكستر مخلوط  

 و لطيفش گداخته است. بوده است و اين سودا در ذات خاكستري جداگانه 
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نوع دوم سوداي ناطبيعي خاكستر و سوخته بلغم است. هرگاه بلغم بسيار 

به ترش مزگي زند وگرنه خاكستر آن به شور مزگي ميلطيف و آبكي باشد، 

 تلخ گس نزديك است. به يا و 

سوداي ناطبيعي خاكستر و سوخته خون است و مزه آن شور است  :نوع سوم

 زند. كه كمي به شيريني مي

كه اگر لطيف باشد سوداي ناطبيعي، خاكستر سوداي طبيعي است  :نوع چهارم

ماند و روي زمين جوش اش در ترش مزگي به سركه ميخاكستر سوخته

شود كه مگس و موجودات نظير خورد و چنان بوي ترش از آن خارج ميمي

تلخي  شوند و اگر غليظ باشد، ترشي آن كمتر و اندكي گسي وآن گريزان مي

 : هستنددارد. پس انواع سوداي بد سه نوع 

صفراها كه سوخته و لطيفش گداخته است )تحليل رفته است( و نوع  :اول

اده شده است و نوع چهارم، سوداي بلغمي د هاآندوم و سوم كه توضيح 

 اثرتر است. رساندن كم زياناست كه در بد بودن كمتر و در 

ه پس از سوخته شدن از لحاظ تباهي به ترتيب زير ارگاناين اخالط چه

تر و پرخطرتر از ساير سوداهاست و از همه سوداي زردابي سخت هستند:

تر است. از دو نوع ديگر آنكه پذيرتر ولي معالجهبه تباه شدن نزديك هاآن

پذيرتر است. نوع تر است بدتر و اگر از ابتدا به آن رسيدگي شود عالجترش

چسبد از ساير كمتر مي هااندامخورد و به سوم در روي زمين كمتر جوش مي

تر است. تر است ولي در گداختن و پذيرائي مداوا سرسختشانواع ديركُ 

 طبيعي همين بود كه ذكر شد. انواع اخالط طبيعي و نا
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پندارند خلط طبيعي فقط خون است و ساير جالينوس گويد: كساني كه مي

مصرفند در اشتباهند، زيرا اگر خون تنها خلطي در بدن بود اخالط زائد و بي

شدند. در شكل و مزاج همانند مي هااندامكرد، را تأمين مي هااندامكه غذاي 

تر است اين است كه گوهر سودائي شت سختعلت اينكه استخوان از گو

است به اين  ترسخت با خونش درآميخته است و مغز كه از استخوان نرم

بلغمي را همراه خون پذيرفته است. خود خون نيز با  علت است كه گوهر نرم

اخالط ديگر آميزش دارد، هرگاه خون را در ظرفي بريزيم و در آن دقت 

شود. اجزائي كه كف مانند الط از آن جدا ميبينيم كه اجزاء اخكنيم، مي

مرغ شباهت دارند بلغم و يي كه به سفيده )خام( تخمهاآنهستند زرداب و 

زياديش بوسيله ادرار كه ن آجزء آبكي  .سودا است ،رنگ استهرچه كه تيره

هايي است كه غذا دهنده شود، اخالط نيست و ناشي از نوشيدنيدفع مي

لحاظ نياز بدن آن است كه غذا را لطيف و روان سازد.  نيستند و كار آن از

شود و منظور ما از بكار خلط از خوراك و نوشيدني غذادهنده حاصل مي

آن است كه شباهت به نيروي بدن دارد و هرآنچه از « غذادهنده»بردن واژه 

لحاظ نيرو شبيه بدن باشد جسمي است مركب نه ساده. برخي پندارند كه 

خوني است. اين گي به فزوني خون دارد و الغري از كمنيروي بدن بست

آيد كه بدن سهم خود را از آن عقيده درست نيست زيرا خوني به اعتبار مي

دارد يعني آن مقدار خوني كه مناسب حال بدن است. بگمان برخي ديگر برمي

م فزوني و كاستي پيدا كنند ه نياز بدن است اگر نسبت به اخالطي كه مورد

رسانند و اين درست نيست، زيرا هر خلطي بايد تن را آسيبي نمي بهبودي
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اندازه معيني را كه بدن به آن نيازمند است نگهدارد و در مقايسه با خلط ديگر 

 نياز موجود باشد.  در اندازه مورد

 

  هاخلطدر چگونگي پيدايش 

دخالت دارد، زيراكه سطح دهان با  اي در هضم غذاعمل جويدن تا اندازه

سطح معده آنچنان پيوند دارد كه گوئي هر دو يك سطح هستند دهان نيز از 

اي كه در معده وجود دارد برخوردار است. وقتي غذاي آن نيروي هاضمه

دهد و در اين عمل، رسد نوعي تغيير در آن رخ ميجويده شده به معده مي

دهد. ياري مي آن رادر اين عمل هضم  بزا ق كه داراي حرارت غريزي است

به اين خاطر است كه گندم جويده، در رسيدن دمل و ورم از گندم كوبيده و 

 آب پز مؤثرتر است. 

دليل اينكه در غذاي جويده شده نوعي پختگي وجود دارد اين است كه غذا 

آنكه وارد  بعد ازو  آن راجويده شدن نه طعم اول را دارد و نه بوي  بعد از

شود. اين هضم تنها به وسيله حرارت معده نيست، معده شد، كاماًل هضم مي

يي كه در پيرامون معده قرار دارند نيز معده را در عمل هااندامبلكه گرمي 

كبد و در طرف چپ آن طحال  هدهد. در جانب راست معدهضم ياري مي

هايي است و وريد هاشريانقرار دارد. گرمي طحال نه از گوهر اوست بلكه از 

كه در آن وجود دارند. در قسمت جلو، بواسطة پرده نازك پيه )ثرب( كه 

سازد و در قسمت باال، قلب گيرد و روانه معده ميگرمي را به سرعت مي

كند. پس همينكه غذا هضم شد بواسطة گرم كردن حجاب به آن كمك مي

جانداران قسمت اعظم آن، خودبخود و به كمك آميزه نوشيدني در بسياري از 
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اي است آبكي و در رواني و سفيدي شود. كيلوس مادهبه كيلوس تبديل مي

هضم، ماده لطيف كيلوس از ديوار معده و  بعد ازماند. غليظ به آبجو مي

را ماساريتا )روده بند:  هاآنيي كه هارگشود و از طريق ها جذب ميهرود

باريك و سختي هستند كه ي هارگگردد. ماساريتا نامند روان ميمزانتر( مي

 اند. به سراسر امعاء پيوسته

گردد كه باب كبدي ناميده به رگي وارد مي هارگعبور از اين  بعد ازكيلوس 

باب كه در باريكي مانند موي هستند شود و آنگاه از راه انشعابات ريز رگمي

اند بهم هاي رگي كه از سطح مقعر جگر سربرآوردههاي ريشهبا دهانه

كيلوس در چنين مجراهائي فقط بر اثر آميزش آب زائدي  جريانرسند. مي

گيرد كه نوشيده شده است. و بيشتر از آب موردنياز بدن است. صورت مي

منتشر شد مثل اين است كه همه  هارگهاي اين وقتي كيلوس در رشته

كيلوس به سرتاسر جگر رسيده است و به همين علت تأثير جگر در آن 

شدني بخشي كف پزد. در هر نوع پختهاست و كيلوس مي ترسريع شديدتر و

مانند و قسمتي درد مانند وجود دارد و چنانچه زياده از حد پخته شود، حالتي 

دهد و اگر كمتر از حد لزوم بپزد، حالت خام بودن در شبيه سوختن روي مي

هستند.  و هر دو طبيعي ،رد سوداشود. آن كف، صفرا است و آن دُآن پيدا مي

سوزد لطيفش صفرائي تباه و غليظش سودائي تباه است و هر دو آنچه مي

غيرطبيعي هستند. خام و نارسيده بلغم است و آنچه از اين مجموعه صاف 

شده و پخته است خون است و خون تا در جگر جايگير است بعلت آب 

خون از تر از حد الزم است. وقتي زائد يعني آب بيشتر از حد نياز خود لطيف

يابد. چنين آبي كه از خون رود از آن آب زيادي رهائي مير بيرون ميگج
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ها سرازير است و آن رگ گردد كه به سوي كليهشود وارد رگي ميجدا مي

كند. ها را از حيث كيفيت و كميت تأمين ميحامل خوني است كه غذاي كليه

ها رسانيد، كليه از آنكه اين خون آبكي چربي و مواد الزم خون را به بعد

 گردد. رود و دفع ميبقاياي مادة آبكي به مثانه و از آنجا به مجراي ادراري مي

آيد، از رگ بزرگي كه از سطح محدب جگر بيرون مياما خون نيك و كامل، 

اند و بعد رود كه از كبد منشعب شدهافتد و به سوي وريدها ميمي جريانبه 

ها( و آخراالمر به )مكنده هاآننشعابات فرعي و سپس به ا هاآنهاي به شاخه

كند و به تراوش مي هارگهاي اين مويرسد و در خاتمه از دهانهمي هارگموي

 رسد. و اين به فرمان خداي شكوهمند و دانا است. مي هااندام

هاي علت فاعلي تأثير خون گرمي معتدل است و علت آن غذاها و نوشيدني

ال، علت صوري آن خوب رسيدن و علت مادي آن شايسته و در حد اعتد

تغذيه تن است. علت فاعلي در صفراي طبيعي)كف( خون و گرمي معتدل 

رمي بيش از حد بويژه در جگر است، ليكن علت فاعلي در صفراي سوخته گ

 است.

 1گرم و شيرين چرب و غذاهاي تند مزه علت مادي صفراي طبيعي، لطيف

ضرورت و بيش از حد و علت تمامي آن است و علت صوريش پخته گشتن 

 منفعت آن است كه ذكر شد.

                                           
مانند فلفل ـ نسخه انگليسي: علت مادي زرداب طبيعي، اجزاء تركيبـي لطيـف، گـرم،  -  1

 شيرين، چرب و تند خون است.
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تر بودن از علت مادي آن غليظتر و چسبنده و ي بلغم، گرمي ناتماملعلت فاع

آن ضرورت و  مغذاها و علت صوري آن كوتاه آمدن در پختگي و علت تما

 منفعت آن است كه سابقاً ذكر شد. 

گرائي آن است كه بايد گرمي تهعلت فاعلي سوداء در دو حالت است، يكي 

اش بيشتر از اعتدال است. معتدل باشد و ديگر سوخته آن است كه گرمي

ردي علت مادي آن غذاهاي بسيار غليظ و كم رطوبت و علت صوري آن دُ

ردي است كه گداخته ردي است، ته نشسته و يا دُاست كه سيال نيست و دُ

 كور است.امي آن ضرورت و منفعت مذشود و علت تمنمي

  :عبارتند ازعلل افزايش سوداء 

 ـ گرمي جگر 1 

 ـ ناتواني طحال 2 

 ـ سردي انجمادكننده 2 

 ـ دوام اعتقان3 

 كند.اخالط را خاكستر مي ي زياد و مداوم كههابيماريـ 0 

و جگر قرار گيرد پيدايش خون و  هاگر سوداء زياد شود ودر درون معد

ي كه بدانشود. و بايد نتيجه خون كم مييابد و در ي نيك كاهش ميهاخلط

هستند،  هاخلطگرمي و سردي همراه علل ديگر دو انگيزه به وجود آمدن 

آيد و از گرمي زياده از حد، صفرا و از ليكن از گرمي معتدل، خون بوجود مي

شود. گرمي خيلي بيش از حد كه بسيار سوزنده است سوداء حاصل مي

ي خارج از حد و مفرط به سبب خاصيت سردي سبب پيدايش بلغم و سرد

شود. و شايسته است كه نيروهاي يخ گردانيدن آن موجب پيدايش سوداء مي
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تأثيرپذير در برابر نيروهاي تأثيركننده مراعات شوند، و نبايد هميشه چنين 

آفريند، زيرا مزاج هرچند در پنداشت كه هر مزاجي جز شبيه خود را نمي

ولي ممكن است بر اثر يك پديدة عارضي، ذرات خود ضدآفرين نباشد 

افتد كه مزاج ناگزير از ضدآفريني باشد. از بسا اتفا ق ميضدآفريني كند. چه

شود و اين نه براي آن مزاج سرد خشك، نم بيگانه و غيرطبيعي ايجاد مي

گيرد. است كه خود را با آن همانند سازد بلكه از سوء هضم سرچشمه مي

را دارد، الغر و داراي مفاصل سست و بيمناك و ترسو ي كه چنين مزاج انسان

شود كه بدن او سرد و نرم باشد و در موقع لمس احساس ميو تنگ رگ مي

آفريند زيرا مزاج پيري در است و اين شبيه همان است كه پيري بلغم را مي

ي كه خون و هرچه با خون در بدانواقع سرد و خشك است. و بايد 

شوند براي اينكه پخش مي هااندامارند و وقتي در ست، هضم سومي دهارگ

دارند. مواد زائد هضم اول كه در معده  برسند هضم چهارمي هاآنبه همه 

ها و مواد زائد هضم دوم كه در كبد است قسمت بيشترش است از راه روده

شود. مواد زائد دو از طريق ادرار و بقيه آن از راه طحال و كيسه صفرا دفع مي

گردد كه محسوس نيست و يا به صورت ل دفع ميديگر از راه تحلّ هضم 

ريزد. اين نوع دفع يا از مجاري محسوس مانند بيني و عر ق و چرك بيرون مي

سوراخ گوش و يا به وسيلة منافذ غيرمحسوس از قبيل منفذهاي ريز پوست 

ت گيرد و يا به صورهاي تركيده انجام ميو يا به طريق غيرعادي مانند ورم

 گردد.د، نظير موي و ناخن دفع ميروينمواد زائدي كه در بدن مي

ي رقيق باشد بر اثر تخلية آن اخالط ضعيف خواهد شد هاخلطهركس داراي 

رسد. زيرا ناتواني و اگر منافذ پوست او گشاد باشند به نيروي وي آسيب مي
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و به شوند ناشي از تحليل رفتن است، چون اخالط رقيق به آساني دفع مي

روند. و هرچه دفع و تحليلش آسان باشد، همراهي او با آساني تحليل مي

 گدازد.است و روان نيز با او مي روان در تحليل آسان

 هاآنهمچنانكه در بوجود آمدن اخالط عللي وجود دارد، در حركت  ،بدانو 

نيز موجباتي هست. حركت و خوردن چيزهاي گرم، خون و صفرا را به 

را نيز تحريك و تقويت كند. ليكن كند و ممكن است سوداء ر ميحركت وادا

كند. تخيالت خود به خود آرامش، بلغم و چند نوع از سوداء را تقويت مي

كنند، چنانكه از تماشاي رنگ سرخ، رگ تحريك اخالط را تحريك مي

گذارند كسي كه خونريزي بيني دارد به و به اين خاطر است كه نمي شودمي

 سرخ بنگرد. اشياء 
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  چيرگي يكي از اخالط

 چيرگي خون 

اگر عالئم امتالي آوندها از خلط پديد آيد و خون، خلط پركننده آوند باشد 

و سر و دو  هاچشمشود و بويژه بيخ سنگيني زيادي به بدن عارض مي

به  هزايط )ازهم كشيدگي( و خمكنند؛ تمطّگيجگاه شخص سنگيني مي

گيرد و تيرگي خواب سنگين و ديرپا بيمار را فرا مي، دهدشخص دست مي

يابد. بدن شخص بدون رنج كشيدن به حواس وي و كندي به فكرش راه مي

در دهانش طعم شيرين غيرعادي احساس  .شودو كاركردن قبلي خسته مي

هايي هائي در بدن و جوشگردد. ممكن است دملكند و زبانش سرخ ميمي

ر دهان بيمار ظاهر شود؛ خون به سهولت در مواضع مختلف بدن وي )از د

توان از يابد. عالئم اين چيرگي خون را ميمي جريانمقعد، بيني و لثه( 

سكن و عمر و روش شخص و دور الذكر و نوع مَكيفيت مزاج و عالئم سابق

ر بيمااعتيادي دريافت. همچنين كسي كه به اين علت  دنِزافتادن از رگ 

مثالً كسي كه در خواب  ،بيندهاي متناسب با علت را ميباشد، خواب

شود و خونش غليظ تال ميبيند، به خونريزي زياد مبرنگ ميچيزهاي سرخ

 گردد.مي

 

 چيرگي بلغم

محل و شود رنگ شخص بسيار سفيد مي :عبارتند ازعالئم چيرگي بلغم 

آب دهان زياد و  ،آيدسردي بر بدن وارد مي ،گرددلمس در بدن نرم مي

شود. همة اين حاالت عالئم چيرگي بلغم گردد و تشنگي كم ميچسبنده مي
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است مگر در حالتي كه بلغم چيره شده )بويژه در هنگام پيري( شور طعم 

باشد. همچنين هضم شخص ضعيف و مايعي كه بر اثر بهم خوردن دل به 

شود و بر ار زياد ميگردد. خواب بيمآيد شور و ادرارش سفيد ميدهان مي

آهسته  آورد و نبض ويتنبلي بر ذهنش كندي روي مياعصاب وي سستي، 

زند. عالئم اين عارضه را نيز بايد از عمر و عادات و حرفه و و نامرتب مي

ها، هاي مذكور در باال جست. اين نوع بيماران در خواب آبهنشانمسكن و 

 بينند.ور ميآاران و سرماي لرزهها، برف، بهخانرود

 

 چيرگي صفرا 

 ،شودي بيمار زرد ميهاچشماگر خلط پركننده آوند، صفرا باشد پوست و 

 ،كنددر بيني احساس خشكي مي ،گردددهنش تلخ و زبانش زبر و خشك مي

اش تند شود؛ حركات تنفسيبسيار تشنه مي ،برداز نسيم سرد لذت مي

خورد و استفراغ زرد و ش بهم ميگردد؛ دلاش به طعام كم ميگردد؛ عالقهمي

مطبوع بر پوست و حالت و اين بيمار حاالت سوزنده  .دهدسبز بيرون مي

كند. دربارة اين فراشا)قشعريره( مانند فروكردن سوزن در بدن احساس مي

و  زمانكن و بيماري بايد تدابير ذكر شدة سابق، عمر و مزاج و عادت و مس

 حرفه شخص بررسي شود.

چيزهايي كه اصواًل  ،بيندري در خواب، آتش و نوارهاي زرد ميچنين بيما

نمايند. همچنين در رؤيا، التهاب و گرماي زردرنگ نيستند درنظر وي زرد مي

 كند. حمام و يا تابش خورشيد را احساس مي
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 چيرگي سوداء

شود، پوست وي خشك و پژمرده و خونش در بيماري كه سودا چيره مي

اش دهانة معده ،گرددد، وسوسه و خياالتش زياد ميشوسياه و غليظ مي

دهد. ادرار او بدرنگ و سياه و سوزد و اشتهاي كاذب به وي دست ميمي

هاي سياه و پرموي بيشتر و بدن سفيد و كم موي بدن .گرددسرخ و غليظ مي

 گردد. مبتال مي بدانكمتر 

بيماري را نيز بايد  آورند. عالئم اينهاي بد روي در ميبيماران سودائي دمل

هاي و از خواب زمانحرفه و  سكن،از حالت طحال، عمر، مزاج، عادت، مَ

هولناك، ديدن پرتگاه و يا ديدن چيزهاي سياه درخواب، ترس و از روي تمام 

 الذكر استنباط كرد. قبهاي ساراهنمايي
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 كه مرگش نامعلوم، فرزند آدم،  بيچاره

 نزد خدا هايش پنهان و رفتارشبيماري 

 و  آزارد مي  پشه او را  است.  محفوظ 

 را  او  اي كه در گلويش گير كندجرعه

 و عرق كردن او را آورددرمي  پاي  از 

   سازد. بدبو مي    

 حضرت علي )ع(

  اندام و اعضاء – ششمفصل 

 )اعضاء( اندام

 

 3گي اندام و انواع آندر چگون

اجسامي هستند كه از نخستين آميزش اخالط نيك پيدا  هااندام گوييممي

ستين همچنانكه اخالط نيز به نوبه خود اجسامي هستند كه از نخ ،اندشده

 اند.آميزش اركان حاصل گشته

 2.ي مركبهااندامي ساده)مفرده( و هااندام ،دو بخش هستندداراي  هااندام

چه در نام و   2هاآنيي هستند كه هر جزئي از اجزاء هااندامي ساده هااندام

                                           
هـايي هسـتند كـه جزءشـان در نـام و ود. مفرد: آنشاعضاء به مفرد و مركب تقسيم مي -1

پيه ـ استخوان( مركب آن است كه چنين نباشد و اينهـا  تعريف با كل يكي باشد )گوشت ـ
 (. 13و  12اند. )قانونچه، صفحه اعضاء آليه

هاي ي متشـكل از ياختـههـابافتاي را گوينـد كـه از هاي سـادهاعضاء مفـرده: انـدام - 2
 هاي مركب را گويند با بخش تشريحي. اند. اعضاء مركبه: اندامآمده طبيعت بوجودهم

در آن موقع دانش ساختماني سلولي اعضاء وجود نداشت، ولـي عبـارت آورده شـده و  -2
 شود نزديكي بسيار با دانش ساختماني سلولي دارد.مفهومي كه از آن استنباط مي
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چه در صفات كلي همه با هم مشتركند. مانند گوشت و اجزاي آن، استخوان 

 نامند. را متشابه االجزاء مي هاآنپي و اجزاء آن و از اين قبيل و  و اجزاي آن،

چه در نام و  هاآناجزاي ئي هستند كه هيچ جزئي از هااندامي مركب هااندام

 چه در صفات كلي مشترك نيستند. مانند دست و صورت. 

 از صورت، صورت نيست و جزئي از دست نيز دست نيست.  يك جزء

در تمام  هااندامنامند زيرا كه اين ي ابزاري ميهااندامي مركب را هااندام

 ا و اعمال بدن، ابزار كار هستند.هجنبش

 االجزاءي متشابههااندام

 به ترتيب:

تن بر آن و  ةسخت آفريده شدن استخوان از آن است كه شالود :ـ استخوان3

 ها از آن است. استمرار جنبش

ي ديگر هااندامپذيرتر و از تر و نرمشغضروف از استخوان نرم :ـ غضروف1

را بطور ماليم  هاتخواناسده سرشتي آن در اين است كه يتر است. فاسخت

كند، چه اگر سخت و نرم بدون ماده حد واسط با هم مربوط مي هااندامبا 

اي در كار باشد، نرم اصطكاك يابند و بويژه اگر در اين برخورد فشار يا ضربه

واسط است كه  غضروف در اين بين همان ماده حدّ و بينداز سخت آسيب مي

را به طور تدريجي  هاآنپيوستگي و بهمگيرد در بين سخت و نرم جاي مي

هاي سازد، همچنانكه اين امر در اتصال استخوان كتف و لبه دندهممكن مي
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كه زير استخوان   2نمايان است و به همين ترتيب است غضروف گلو  1عقبي

 سينه قرار دارد.

ي بهم سائيده را هافصلفائدة ديگر غضروف آن است كه بستگي پيوند م

وقتي برخي از  .دارد تا از سفتي همديگر دچار كوفتگي نشوندبخوبي نگه

ضروف غشوند بر استخوان كشيده ميي بيهااندامها به سوي يكي از ماهيچه

كه  هاپلكبخشد، مانند ماهيچة را نيرو مي هاآندهند و غضروف تكيه مي

ز و همچنين در بسياري ا  2گاهي استغضروف مانند تكيه هاآنبراي وترهاي 

 مانند گلو. گاهي موردنياز است، جاها كه بسيار سخت نيستند و تكيه

ها اجسامي هستند كه از مغز سر يا نخاع منشاء پي ـ پي)عصب( ـ4

جداشدن سخت  بعد ازگيرند. اين اجسام سفيد و نرم و نرمش پذيرند و مي

  را تكميل كند. هااندامكار سرشتي پي آن است كه حس و حركت  3گردند.مي

يابند و به ها رويش ميوترها اجسامي هستند كه از انتهاي ماهيچه ـ وترها:3

 ،رسند. اين اجسام گاهي بر اثر جمع شدن خويشي حركتي ميهااندام

كشند تا حالت انقباض و جمع شدن و به عقب را به طرف خود مي هااندام

كنند تا را باز مي هااندامبدهند و گاهي با انبساط خود  هااندامبرگشتن را به 

                                           
ت دنـده كـه در قسـمت تحتـاني قـرار هاي آزاد ـ يك يـا دو جفـدندهنسخه انگليسي:  -1

 اند و در ناحيه جلو آزادند. گرفته

غضروفي است كه در  ( ـxiphoid cartilageغضروف خنجري ) نسخه انگليسي: -2

 قسمت تحتاني استخوان جناغ سينه قرار گرفته است. 
( ar`alplateاي شـبيه غضـروفي )هاي چشم غضروفي وجود ندارد. ولي مادهدر پلك -2
 شود. ها ميجود دارد كه سبب سختي پلكو
 شوند. شوند ولي پاره نمياين اجسام سفيد و نرم هستند و به آساني خم مي -3
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يا اينكه در حدي كه با سرشت  و ماهيچه را به وضع منبسط خود بازگردانند

 افزايند. كنند و به طول خود مياندام متناسب است در آن نفوذ مي

ها همانند پي ها در تجربه با حس بينائي و المسهزردپي ـ زردپي)رباط( ـ8

آيند و ها ميبه سوي ماهيچه هااندامرسند اين اجسام از طرف به نظر مي

ها ها با ماهيچهپراكنند. بخشي از اين رشتههايي از خود ميهمراه وترها رشته

بخشي كه از ماهيچه جدا  .رودبه داخل گوشت مي و يابدمجاورت مي

شود و براي مي عرود، دور خود جمشود، بسوي مفصل و اندام حركتي ميمي

ها همانطور كه آورد. زردپياي بوجود مييدهمفصل و اندام حركتي وتر تاب

را رباط )رباط مطلق( و  هاآنمانند هستند كه برخي از ي پيهااندامذكر شد 

اند و نداشتن بهرهها از حس بينامند. زردپيمي« عقب»برخي ديگر را رباط 

ش كه الزمة حس است گزندي حس از بهر آن است كه از جنبش و ساي

 نبينند.

اجسامي هستند كه از قلب  هاشريان دار( ـي ضربانهارگ) هانشرياـ 0

يي كشيده و دراز كه با زردپي و پي)عصب( هارگ .گيرندمنشاء مي

گاز  هارگبراي آسايش قلب است. اين  هاآناند. روند جنبش جنسهم

 دهند. گيرند و گازكربنيك و بخار آب را به آن پس ميها مياكسيژن را از ريه

گيرند و هستند، ليكن از جگر منشاء مي هاشريانوريدها مشابه ـ وريدها ـ 6

 1اند.ي بدن آفريده شدههااندامبدون ضربان هستند و براي پخش خون در 

                                           
گيرند و خون را از نواحي مختلف بدن بـه قلـب وريدها از نقاط مختلف بدن منشاء مي -1

ون صـورت سـازي خـها عمل تصفيه و پاكرسانند تا پس از انتقال خون از قلب به ريهمي
كننـد و گيرند و وارد جريان خون اصلي ميگيرد. وريدهاي جگر موادغذايي را از جگر مي

رسد. تصور اينكه وريـدها خـون ها به تمام نواحي بدن ميطريق شريان بدين ترتيب غذا از
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هاي هاي پيها اجسامي هستند كه از رشتهشامه ها( ـها )غشاءـ شامه3

كه  ،رگيرندهاند، اجسامي هستند رقيق و لطيف و دربنامحسوس تنيده شده

 پوشانند و داراي فوائد زير هستند: روي اجسام ديگر را مي

 كنند. ت اندام دربرگرفته شده را حفظ ميأالف ـ شكل و هي

هايي كه در تارهاي ي و زردپيپِ گيرند و بوسيلةي ديگر ميهااندامب ـ از 

دربرگرفته  دهند به اندامرا تشكيل مي هاآناند و تار و پود پراكنده شده هاآن

شود از اين برقرار ميها و پشت بوسيله غشاء اي كه بين كليهدهند. رابطهمي

 مقوله است.

يي كه در اصل فاقد حس هستند، سطح حساسي هااندامها براي ج ـ شامه

ي هااندامگردند و عوارض آورند و موجب احساس برخوردها ميبوجود مي

جگر، طحال و كليه در  ي از قبيل شش،ئهااندامكنند. دربرگرفته را درك مي

هاي فراگيرنده خود به گوهر خود حساس نيستند ليكن به وسيله شامه

كند و بپيچد غشاء كشيدگي پيدا مي هاآنبرند، اگر بادي در برخوردها پي مي

تواند ورم و عضو متورم نمايد و اگر ورمي روي آورد شامه ميدرك مي آن را

 دن سنگيني اندام بر اثر ثقل ورم، حس كند. ش علت زياده شده را ب

را پر كرده است و  هاانداماست كه درون  1ايگوشت آگنهـ گوشت ـ 0

 يابند. از آن استواري مي هااندامنيروئي است كه 

                                                                                        
برند تصور درستي نيست و با پذيرش همـين تصـور غلـط را به تمام نقاط مختلف بدن مي

 به تأخير افتاد.  هاقرنان خون بود كه كشف جري
 آنچه كه درون چيزي را با آن پركنند.  -1
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هر اندامي بخودي خود داراي نيروئي غريزي است كه به وسيله آن غذاي 

كشد، در خود نگه خود ميكند، مواد غذايي را به طرف خود را تأمين مي

 ريزد. سازد و مواد زائد را بيرون ميدارد، همانند و جزو خودش ميمي

برخي  .در كيفيت و كميت نيروي غريزي با هم برابر و يكسان نيستند هااندام

رسد ي ديگر نيز ميهااندامهمراه نيروي غريزي، نيروئي دارند كه به  هاآناز 

عالوه بر  هاانداماي از تند. از طرف ديگر عدهاز آن هس و برخي ديگر غير

از آن  اي غيركنند و عدهي ديگر نيز نيرو دريافت ميهااندامنيروي خود، از 

 آيد.كيب شوند چند حالت بوجود ميبا هم تر هااندامهستند. اگر 

 پذيرد. بخشد و )نيرو( ميالف ـ اندامي )نيرو( مي

 پذيرد. بخشد و نميب ـ اندامي )نيرو( مي

 بخشد. پذيرد و نميج ـ اندامي )نيرو( مي

 بخشد. پذيرد و نه نيرو ميد ـ اندامي نه )نيرو( مي

همگي برآنند كه مغز  .اي ترديدي نيستج پذيرنده و بخشندهدر وجود اندام

پذيرند و سر و جگر، نيروي زيستي و حرارت سرشتي و روان را از قلب مي

ي ديگر هااندامان منشاء نيروئي هستند كه به هريك از اين دو اندام خودش

 بخشند.مي

بخشد ترديدي نيست، مانند پذيرد و نميدر وجود اندامي كه )نيرو( مي

پذيرد و منشاء هيچ نيرويي نيست كه به گوشت كه نيروي حس و زندگي مي

 غير خود بدهد. 
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دامي كه نه پذيرد و درباره انبخشد و نميليكن درباره اندامي كه )نيرو( مي

اند با بسياري از فيلسوفان بخشد، طبيبان نتوانستهپذيرد و نه مي)نيرو( مي

 نظر وجود دارد. نظر پيدا كنند و )در اين مورد( اختالفاتفا ق

پذيرد قلب بخشد و نمياند: اندامي كه )نيرو( ميبسياري از پيشينيان گفته

اند و از يي كه از آن زندههااندامقلب منشاء تمام نيروهاست و به همه و است 

بخشد. اما طبيبان و گروهي از اند نيروهايي ميگيرند و در جنبشآن حس مي

اند و نامي شده پنداشتهي پخشهااندامفيلسوفان پيشين، اين نيروها را در ميان 

 اند. از اندام بخشنده و ناپذيرا نبرده

ها از يك طرف و خود درباره اندام ناپذيرا و نادهنده، بين خود طبيب

فيلسوفان از طرف ديگر اختالف وجود دارد. برخي برآنند كه استخوان و 

اي ندارند از نيروئي ماندگارند كه ويژه كه از حس بهره هاآنگوشت و مشابه 

اند و از نيرويي كه از هيچ منبع ديگر دريافت نكرده آن راو  ها استآنخود 

كنند از اين نيروي ويژه به فايت تأمين ميكه غذاي خود را ب ها استآنويژه 

 هاآنرسد و هيچ اندامي نيز از نيروي خود به اي نميبهره هااندامهيچ يك از 

مورد  ةرساند، ليكن گروه ديگري بر اين پندارند كه نيروي ويژاي نميبهره

در اولين مراحل بوجود آمدن خود از  آن رابلكه  ،نيست هاآن جزو ،بحث

 اند. دريافت كرده جگر و دل

يك ماندگار است. حال نظر راستين كدام است و كدام هاآنو اين نيرو در 

 رند ارتباطي با كار طبيب ندارد.آودليل درستي مي
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 بشرح زير است: هااندامبندي رده

 ي اصليهااندام ـ1

 ي خادمه(هااندامي اصلي )هااندامدهنده ي ياريهااندامـ 2

 هنده )مرئوس بدون خادمه(دپيرو و فاقد ياريي هااندامـ  2

 1دهنده هستند.ئي كه نه اصلي و نه ياريهااندامـ 3

باشند و ئي هستند كه منشاء نيروهاي اوليه بدن ميهااندامي اصلي هااندامـ 

 ندنياز ي بقاي فرد مورديي كه براهااندامنيازند  براي بقاي فرد و نوع مورد

 از: عبارتند

 تي است.كه منشاء نيروي حيا الف ـ قلب

 ب ـ مغز كه منشاء حس و حركت است. 

 كبد كه منشاء نيروي غذايي است. ج ـ

اين سه اندام بستگي دارد، ليكن اندام چهارمي نيز هست كه  هبقاي نوع نيز ب

 است. انساناعي است و آن دو بيضه وجود آن از جهتي ضروري و از جهتي انتف

دهد و نسل را بقاء مني را پيدايش مي ضرورت بيضه از آن است كه

بخشد. نفعش در تكميل هيئت و مزاج نرينه و مادينه است. كه اين دو مي

ي است كه بايستة دآورخاصيت نه متعلق به نفس جاندار است بلكه روي

 شود. نوعيت جانداران است و از آن استفاده مي

كردن خدمت و بخش ديگر مادهدر آ هااندامدهنده: بخشي از اين ي ياريهااندامـ 

كردن خدمت نسبت به كار اندام اصلي آيند. آمادهدر اداي اين خدمت بكار مي

                                           
بندي تشريحي مذكور حدود و ثغـور هـر انـدامي بـه سـطح و حجمـش خـتم در طبقه -1

يابـد كـه مـاده ايـن ترشـح را بندي امروز حدود هر اندام تا آنجا ادامه ميشود، در طبقهمي
 گيرد.هر عضو تمامي اورگانيسم را در بر مي كند و به عبارت ديگر حدوددريافت مي
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كار اندام اصلي است. اولي را منفعت و دومي  بعد ازمقدم است و اداي خدمت 

 شريانخدمت،  ةكننده خدمت براي قلب، شش و اداكنندنامند. آمادهرا خدمت مي

ي هااندامكنندة مغز عبارت است از جگر و ساير ه و آمادهدهنداست. اندام ياري

 اعصاب است. و اداكننده خدمت آن،تغذيه )دستگاه گوارش( و حفظ روح 

كنندة جگر، معده و اندام اداكننده آن وريدهاست. مهياكننده اندام آماده

 ةاند و اداكننديي هستند كه قبالً مني را پديد آوردههااندامها خدمات بيضه

ها و مجراي يي هستند كه بين بيضههارگخدمت در مردان مجراي ادراري و 

ي )مجاري( است كه مني هارگي منوي( است و در زنان هاطنابادراري )

رسد. زنان داراي زهدان هاي فالوپ( به زهدان مي)لوله هاآن)تخمك( از راه 

 شود. )اضافي( هستند كه نفع مني در آن تكميل مي

 ،يي كه فقط داراي كنش هستندهااندام ،اندبر سه گونه هااندامگويد: جالينوس 

ي داراي كنش و هااندامباشند و يي كه داراي بهره و بدون كنش ميهااندام

 بهره. اولي چون قلب، دومي چون شش و سومي چون كبد. 

با پايداري نوع،  انسانمنظور از كنش مذكور بايد كنشي باشد كه زندگي 

ه آن دارد، مانند كار دل در پيدايش جان. مراد از اندام انتفاعي )با بستگي ب

بهره( آن است كه آمادگي تأثيرپذيري از اندام ديگري داشته باشد و در اين 

كم و كاستي  ،و در پايداري و نوع انسانصورت كنش در بخشيدن حيات به 

 ش براي گرفتن هوا.ندارد، مانند آمادگي شُ 

دهد و غذا را آماده هضم سوم و چهارم انجام مي اما جگر هضم دوم را

رساند تا خوني مناسب تغذيه خود كند. اين اندام هضم اول را به پايان ميمي
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فراهم سازد، پس در اين صورت كاري را انجام داده است و شايد كار 

 ديگري را انجام دهد براي كاري كه شايد نافع باشد. 

االجزاء بجز گوشت و پيه از مني ي متشابههااندامبرخي از كه گوئيم باز مي

اند. آيند و برخي ديگر مانند گوشت و پيه از خون پيدايش يافتهبوجود مي

بجز گوشت و پيه از مني )جرم پالسم( نرينه و مني مادينه  هااندامهمه 

آيند. بنا به گفته فيلسوفان پژوهشگر )ارسطو( نقش مني در بوجود بوجود مي

 زنده مانند نقش مايه پنير در تشكيل پنير است. آوردن موجود 

و نقش مني مادينه در ايجاد جاندار مشابه نقش شير است در پيدايش پنير. همانطور 

 . كه مايه انعقاد در شير است، كار مني ماده نيز تأثيرپذيري در اين عمل است

مني دهنده پنيرند، همچنانكه شير و مايه پنير هر دو جزئي از گوهر تشكيل

باشند و اين گفتار من با نرينه و مني مادينه نيز جزئي از گوهر جنين مي

 فرموده جالينوس بس متفاوت است. 

مني نرينه و مني مادينه هر دو در بسته شدن جنين داراي  :گويدوي كه مي

بيند كه بگويد بند آوردن در مني نرينه كنش و واكنش هستند و باز مانعي نمي

 تر است. ري در مني مادينه نيرومندو بندپذي ترقوي

گردد. قسمتي از آن تغيير تراود غذا ميخوني كه در دورة بارداري از زن مي

شود و غذاي رشد ي حاصل از مني ميهاانداميابد و همانند گوهر مني و مي

گردد، و قسمت ديگري از آن جاي اي براي گوهر مني ميو نمو دهنده

آورد. قسمتي نيز نه به كند. و گوشت و پيه بوجود مييي اوليه را پر مهااندام

اي غذائي است آيد، بلكه به صورت مادهآن صورت و نه به اين شكل درمي

رود. وقتي كه جنين ماند و در چنين موقعي بيرون ميكه تا هنگام زايمان مي
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شود و كاري را كه كبد است جانشين آن خون مي ةبدنيا آمد، خوني كه زائيد

دهد. پيدايش گوشت از خوني قوي است بعهده داشت. اين يكي انجام مي آن

ليكن پيه از  كه بر اثر حرارت و خشكي بسته شده، سفت گرديده است،

بر اثر سردي بسته شده است و به اين جهت بخش آبكي و چرب خون بوده، 

 گدازد.مي آن را ،گرمي

از هم جدا شوند پيوستگي اند، هرگاه يي كه از دموي پدايش يافتههااندام

و در شرايط خاص و آنهم در سن  هاآن يابند. مگر برخي از كامل را باز نمي

خردسالي. هرگاه آن اندام جزئي از اجزاي خود را از دست دهد ديگر ترميم 

 شود. اين حالت مثالً در مورد پي و استخوان صاد ق است. نمي

لي در آن ايجاد شود، جبران هرآنچه آفريده خون است مثاًل گوشت ـ اگر خل

اما اگر مزاج ديگري  ،پيوندداو مي هشود و بديده ترميم ميشود و بخش آسيبمي

كه گوئيم بر خون غالب شود اندام از دست رفته ترميم نخواهد شد و باز مي

ي حسي و حركتي گاهي عصبي است و گاهي هاانداممنشاء حس و حركت 

ها كه احشاء را دربر شامه ةمنشاء هم كه همچنين گوئيم 1نيروي عصبي است.

ليكن منشاء  باشند،ستر سينه و شكم ميآاي است كه اند يكي از دو شامهگرفته

و شش  شريانمانند حجاب و وريد و هائي كه با اعضاي داخلي سينه، شامه

هاي اما منشاء شامه ،ها را آستر شده استاي است كه دندهمرتبط هستند شامه

هاي شكم يي كه مجوف هستند، صفا ق است. كه آستر ماهيچههارگ اندام و

                                           
برخي اعضاء فقط داراي يك عصب اسـت كـه هـم حـس و هـم حركـت آن عضـو را  -1

قلو، برخي ديگر براي حس و حركت داراي دو عصب هسـتند برعهده دارد مانند عصب سه
 مانند اكثر اعصاب جمجمه و ستون فقرات. 
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مانند گوشتي كه  ،اي هستندگوشتي يا رشته هااندامو همچنين همه  1گرديده است

 اند مانند جگر. هاست و يا فاقد رشتهدر ماهيچه

هايي وجود ندارد حركتي نيز وجود نخواهد داشت. عامل جا چنين رشتهك هر

مانند جنبش  2ست. حركات طبيعيا هاتارهاي ماهيچه هاي اراديحركت

و حركات مركب)ارادي و غيرارادي( مانند جنبشي كه در  هارگزهدان و 

هايي است كه به اشكال طولي و گيرد مربوط به رشتهعمل بلع انجام مي

هاي عرضي در هاي طولي در جذب، رشتهعرضي و مورب هستند. رشته

يي هااندامدر  2روند.گرفتن )امساك( بكار مي هاي مورب درفشردن و رشته

اند. هر مانند وريدها كه داراي يك اليه هستند، هر سه نوع تار بهم تنيده

هاي عرضي در اليه خارجي آن و دو نوع اندامي كه واجد دو اليه است، رشته

گردد به رشته ديگر در اليه داخلي قرار دارد و در آنجا كه اندام طويل مي

هاي جذب و خل گرايش دارد. مراد از اين سرشت آن است كه رشتهسطح دا

دو بهتر  هاي جذب و منع )نگهداشتن( قرار نگيرند و آندفع در برابر رشته

ها نياز زيادي به منع ها باهم باشند، زيرا كه رودهاست در همه جا بجز روده

گروهي از كه گويم به جذب و دفع است. همچنين مي هاآنندارند بلكه نياز 

                                           
گيرنـد. د هم از جنب و هم از صفا ق منشاء ميپوشاننغشاءهاي سروزي كه اعشاء را مي -1

ها ها و شـريانها، و ريـهاند مانند حجاب حاجز، ششاعضائي كه در قفسه سينه قرار گرفته
ها اند و نيز عرو ق آنهايي كه در شكم قرار گرفتهشوند و اندامتوسط پرده جنب پوشيده مي

 شوند. بوسيله صفا ق پوشيده مي
 حركات غيرارادي -2
هاي عرضي عمل دفع و و رشته ]نه به مفهوم جذب غذا[هاي طولي عمل كشيدن رشته -2

 دهند.هاي مورب عمل احتباس و نگهداشتن را انجام ميرشته
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دار ي عصبي كه اجسامي را دربر دارند كه هم گوهر آن اندام عصبهااندام

  1نيستند يا از يك اليه هستند و يا از دو اليه.

 امتيازهايي دارد به اين قرار:  هاآندواليه بودن 

ي هااندامداراي جسم محكمي هستند كه بر اثر شدت حركات خود و الف ـ 

 دارند.نميترك بر هاشريانشان مانند محتواي

بواسطه استحكام كافي  ها استآنتوانند جسمي را كه در داخل مي ب ـ

جلوگيري كنند، زيرا اگر از يك  هاآننگهدارند. از تحليل رفتن يا بيرون رفت 

اليه تشكيل شده بودند بر اثر كم تار و پودي ممكن بود آن محتوا تحليل رود 

شود و محتوا بيرون بريزد. اجسامي مانند روح و  تابي اليه پارهو يا براثر كم

احتياط زيادي  هادارند بايد در نگهداري آن جريان شريانخون كه در 

شود و رود و خون از ترك خارج ميمراعات شود. روح به تحليل از بين مي

 ين دو حالت خطر بسيار بزرگي است.ا

رد، ابزار ويژه خود ج ـ هر عضوي كه به عامل دفع و جذب نيرومندي نياز دا

 هستند. هااندامها از اين را دارد، معده و روده

اي ساخته شده است و ها براي كار ويژهاي از اليهد ـ گاهي در اندامي هر اليه

دهد. شايد جدا هريك از دو اليه كاري مخالف مزاج اليه ديگر انجام مي

هضم آفريده شده  بود. مثالً معده كه براي حس و عملبهتر مي هاآنبودن 

است براي حس به اندام عصبي و جهت هضم به اندامي گوشتي نياز دارد. به 

اي خلق شده است: اليه عصبي اين جهت براي هريك از اين دو كار اليه

                                           
هاي ليفي )فيبري( كه شبيه عصب هستند، ولي عصب نيسـتند و داراي يـك يـا دو اندام -1

 باشند. اليه مي
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ن عصبي و اليه بيروني براي حس و اليه گوشتي جهت هضم. اليه دروني آ

 گوشتي است.

ي، بوسيله نيروي خود به ماده كننده بايد بدون هيچ اصطكاكزيراكه هضم

كننده را شايسته نيست به محسوس برسد در حالي كه حس هضم شده برسد،

 لمس كند.  آن رايعني 

ئي مانند گوشت است كه در هااندامخون براي تغذيه  كهيم بدانهمچنين بايد 

مزاج به آن نزديك هستند و به تغيير زياد نيازمند نيستند. از اين روست كه 

هايي در گوشت وجود ندارد كه غذا در آن بماند و در مدتي يف و حفرهتجاو

رسد از آن تغذيه كند. ليكن در اندامي مانند استخوان كه كه خون به آن نمي

خون بايد در راه رسيدن به آن تغييراتي را  ،مزاجش از مزاج خون دور است

است. مثاًل  هايياز اين جهت استخوان داراي تجاويفي يا حفره 1تحمل كند.

استخوان سا ق و ساعد داراي يك تجويف است كه غذاي خود را مدتي در 

 بر وفق مزاج خود نمايد.  آن رادارد تا مي آن نگه

غذاي ه استخوان آرواره زيرين و اعضاء مشابه آن كه داراي تجاويف است ب

را  تا بتدريج آن غذاي ذخيره شده ندستهبيشتر از حد نياز دائمي خود نيازمند 

 .دنبا مزاج خود دمساز نماي

. انندري ناتوان مجاور ميهاانداماي نيرومند مواد زائد خود را به سوي هاندام

هاي( پشت دهغمواد زائد مغز به ) و رودها ميمواد زائد قلب به زير بغل

 رسد. مي هارانهاي( بيخ ها و مواد زائد جگر به )غدهگوش

                                           

 ساز است. اي استخوان قرار دارد، اندامي خونهمغز استخوان كه در مجاري و محفظه -1

www.takbook.com



 134 هاقوا و كنش

 و پنددهنده آن كس كه خود را ياري نكند 

 ديگري  نباشد، خويش   دهنده هشدار  و

 نخواهد بود. او   هشداردهنده و پنددهنده 

 حضرت علي )ع(

 

 )نيروها و افعال( هاكنشقوا و 

شود، زيرا هر بوسيله يكديگر شناخته مي هاكنشو  1يم كه قوابدانابتدا بايد 

زند. از اين روي اي سر مينوعي كردار است و هر كنشي از قوه اي منشاءقوه

وصف كيفيت كنش و قوه را از هم جدا نساختيم و در يك تعليم به تعريف 

 هر دو پرداختيم.

  :عبارتند از هاكنشدهنده نشانقواي 

  3ـ قوه حيواني2  2ـ قوه طبيعي2   2ـ قوه نفساني1

                                           
1 - psycho- phesical drives هاي رواني جسمي()انگيزه   

توان آن را نيروي عصـبي دانسـت از نظـر لغـوي ـ از قوه نفساني يا قوه نفسانيه كه مي -2
هـا نفس يا آنيما مشتق شده است. نظر به اينكه اين قـوه بيشـتر بـه حركـات ارادي و حس

 توان از آن قوه يا نيروي عصبي تعبير نمود. شود ميط ميمربو
در « طبيعي»توان آن را قوه جسمي يا بدني ناميد از كلمه قوه طبيعي يا قوه طبيعيه كه مي -2

اي اسـت كـه اسـتعمال )بكـار بـرد( واژه« طبيعي»هاي التين مشتق شده است. واژه ترجمه
شناسي حيات است. در اين شناسي و روانتهاي جسمي و زيسمتعددي دارد و شامل زمينه

 بدن يا جسم است، در مقابل روان.« طبيعي»جا منظور از 
مشتق شـده اسـت. عمـل اصـلي ايـن قـوه « حيوان»قوه حيواني يا قوه حيوانيه از كلمه  -3

 توان آن را نيروي حياتي ناميد.نگهداري يا ابقاي حيات است و از اين رو مي
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اري از فيلسوفان و همة طبيبان و بويژه جالينوس بر اين رأي هستند كه بسي

است و آن عبارت از اندامي است و  ايسرچشمههريك از اين قوا را 

 دهد از آن اندام منشاء گرفته است. يي را كه بروز ميهاكنش

 قوه نفساني 

ادر ي نفساني از مغز صهاكنشنيروي نفساني مغز است و  قرّم هاآنبنظر 

 شود. مي

 قوه طبيعي 

 انسانداشت و كارسازي اند: نوع اول براي نگهقوه طبيعي را دو نوع دانسته

به تن روزي  ،است و تا بدن زنده است و رشد و نمو آن در كار است

ي آن هاكنشو  بخشد و جايگاه اين قوه كبد استرساند و نشو و نما ميمي

 زند.از كبد سر مي

داشت نوع مخلو ق و زاد و ولد است. اين نوع قوه طبيعي  نوع دوم براي نگه

 ي آن از همين جا بردميده است. هاكنشدر دو بيضه جاي دارد و 

 

 قوه حيواني )حياتي( 

قوه حياتي كارگذار روحي است كه حامل حس و حركت است و روح را وا 

 دارد احساس و جنبش را كه زادة مغز است بپذيرد و وسيله زندگي را بهمي

ي حياتي از قلب صادر هاكنشمغز بدهد. مركز نيروي حياتي، قلب است و 

شوند. ليكن به عقيده دانشمند ارجمند ارسطو منشاء قواي سه گانه در مي

 اصل جائي بجز قلب نيست. 
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س اندام ويژه اند و برآنند كه هريك از حوميدانولي اطباء مغز را منشاء حسي 

 خود را در مغز برگزيده است. 

  اي كار فرماقو

 ـ فرمانبردار 2   ـ كارفرما 1 :انددستهقواي طبيعي دو 

 قواي كارفرما دو نوعند:

رسان تن آدمي است تا به زندگي ادامه دهد و اين نوع نيز بر  غذا :نوع اول

 دو بخش است:

 دهنده  ـ بخش دوم: رشد و نمو2  دهنده ـ بخش اول: غذا1

ي تن را به عهده دارد و آن نيز بر دو هااندامجابجاكردن غذاي نوع دوم كار 

 بخش است:

 دهنده ـ هيوال2      ـ پديدآوردنده 1

مزاج و اي است كه غذا را با غذاگيرنده همغذادهنده قوه ةمنظور از قو

دهنده نسبت به سازد تا جاي تحليل رفته را بگيرد. قوه پرورشآهنگ ميهم

بايسته است فزوني دارد و به وسيله غذايي  هااندامراي كليه اندازه طبيعي كه ب

رسد اين قوة زياده از تناسب طبيعي عمومي جسم، نشو و كه به جسم مي

غذادهنده فرمانبردار قوه پرورنده برد. قوة جسم را رو به تكامل مي نماي

 است. 

 مختلف آن هايقسمتنمو عبارت از آن است كه تمام جسم بطور مناسب و 

تكميل آن ديگر  بعد ازبطور متناسب با هم بطور يكنواخت نشو و نما كنند، 

توان نمو ناميد و همچنين قبل از ركود كه ماند و فربهي را نميمجال نمو نمي

توان الغري را باز ايستادن نمو خواند. نشو و نما برجاست و ادامه دارد نمي
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رسد و از ا بعيد بنظر ميليكن حالت الغرشدن و افسردگي در موقع نشو و نم

 مل قوة غذا دهنده به سه كنش جزئي است:قانون طبيعت سرباززدن است. ع

اول ـ بدست آوردن گوهر تن كه خون است و آن خلطي است داراي نيروي 

نزديك به كنش قوة غذادهنده و از اين روي همانند اندام است و اتفا ق 

كه  1روفياتمچنانكه در بيماري اي رساند، هزيانافتد كه اين خلط به اندام مي

 دهد. نرسيدن غذا است روي مي

دوم ـ چسباندن كه ضمن آن گوهر حاصل شده را بوسيلة كنش، بدون كاستي 

بخش زيانگرداند. گاهي اين روش جزء اندام مي آن رابه غذا تبديل و 

 دهد. رخ مي 2شود، چنانچه در استسقاي گوشتيمي

آنكه جزئي از اندام  بعد ازگوهر حاصل شده  سوم ـ همانندسازي، بطوريكه

اين حالت  .شودگرديد از هر حيث حتي از حيث شكل و رنگ شبيه اندام مي

ي همراه دارد همچنانكه در بيماري برص )پيسي( و بهك رخ زياننيز گاهي 

دهد. تبديل غذا و چسباني در اين دو بيماري از بين نرفته است ليكن مي

 نيست. همانندسازي در ميان 

اين نيروي تغييردهنده غذا كه جزو نيروهاي غذادهنده است و كنش آن 

از حيث منشاء اوليه يكي است و  انسانتغييردادن غذا است در وجود 

شود، چه در هر اندامي بر حسب ي همانند متفاوت ميهااندامبرحسب نوع 

 ،ردآومزاجش نيروئي موجود است كه غذا را در آن اندام به حالتي درمي

                                           
شدن يا كاهش يافتن در اندازه و الغرشدن و كـم ( يا صفر، كوچكAtrophyآتروفي ) - 1 

 نيرو شدن در عمل عضو را گويند.
2  - (obesity فربهي: افزايش وزن است بعلت زياد شدن چربـي بـيش از ،)155تـا  215 

 درصد وزني كه براي سن، جنس و قد معين مناسب است
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مخالف حالتي كه نيروي ديگر براي آن اندام بوجود آورده است. ليكن نيروي 

ي هماهنگ و بدون هاكنشي تن هااندامتغييردهندة غذا در كبد براي تمام 

 تفاوت دارد. 

 آورنده بر دو نوع است:روي پديدني

 آورد.ه و مادينه بوجود مينوع اول مني را در نرين

حسب مزاج هريك از  رسازد و بمني است جدا مي نوع دوم نيروئي را كه در

االجزاء( يا از مني كه دهد و از مني همگن )متشابهآميزش مي آن را هااندام

 بخشد؛ براي اندامِاش را مياش يكنوع است به هر اندامي مزاج ويژهآميزه

مزاج خاص  هاشرياناي، براي پي)عصب( مزاجي، براي استخوان مزاج ويژه

 اند. آيد. اطباء اين نيرو را نيروي تغييردهنده ناميدهد ميآن بوجو

 

 دهندهنيروي هيوالبخش و شكل

دادن، تجويف )حفره ريزي و شكلكار اين نيرو بنابر فرمان آفريدگارش طرح

كردن، صاف و زبر ساختن، كيفيت دادن به حالت و ايجاد دادن، سوراخ

كند را تعيين مي هااندامزة نهايي يي كه انداهاكنشاست.  هااندامهمكاري در 

 از آن است.

نيروهاي فرمانبردار و خدمتگزار اين نيروي جابجاكنندة غذا كه براي 

 ان نيروي غذا آور و نمودهنده است.نگهداشت نوع بايسته است هم
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  نيروي طبيعي خدمتگزار

اند و و خدمتگزاري آفريده شدهنيروهايي كه در طبيعت براي فرمانبرداري 

هاي نيروي غذادهنده اي ندارند و در انجام نيازمنديبجز آن وظيفه

كننده، نيروي نيروي جذب :عبارتند ازاندركارند به حسب ترتيب دست

 كننده.گيرنده، نيروي هاضمه، نيروي دفع

 

در طول اي كه در اندامي كه آوند آن است به وسيلة رشته :كنندهنيروي جذب

 آورد. كشد و به سوي خود ميدهنده را ميآن اندام قرار دارد غذاي بهره

دهنده غذائي را در اندامي كه اين نيرو به آن تعلق نيروي بهره :نيروي گيرنده

ي كه نيروي تغييردهندة ماده غذائي كه به اندام ديگر زمانميدارد تا  دارد نگه

  تعلق دارد براي تغييردادن بكار افتد.

كننده اين است كه هرچه را نيروي جذب ،كار آن نيروي هاضمه )گوارش(:

داشته است به حالتي درآورد كه كننده نگهكشيده است و نيروي دريافت

نسبت به حالت قبلي تغييريافته است و در ضمن مزاجي به آن بدهد كه براي 

مند. نيروي نااين كنش را هضم مي ،تغيير به مادة غذائي آمادگي داشته باشد

ارد كه به دو وجه اي دهاضمه عالوه بر اين كار دربارة مواد زائد نيز وظيفه

 دهد:انجام مي

داشته باشد مواد زائد را به موادغذايي تغيير  آن رانخست اينكه اگر توانائي 

دوم اينكه اگر مواد زائد آمادگي تغيير دهد و اين عمل را نيز هضم گويند. مي

از اندامي كه  آن رانداشت نيروي هاضمه راه بيرون راندن  رابه مادة غذائي 

كند. اين تسهيل راه دفع زوايد در آن است بوسيلة نيروي دافعه تسهيل مي
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اگر عامل گيرد كه ه اين صورت انجام ميكننده ببوسيله نيروي دفع ،مواد زائد

واد مزبور بازدارندة دفع مواد زائد از اندامي كه اين مواد در آن است، غلظت م

آن گرداند و اگر بازدارنده رقيق باشد غليظ را رقيق مي ،باشد نيروي هاضمه

گسستگي  آن راعامل بازدارنده باشد نمايد و چنانچه پيوستگي، غليظ مي را

نامند و گاهي هم دهد. اين كنش نيروي هاضمه را پختن و نضج دادن ميمي

هضم و پخته گردانيدن  را آنكنند و رديف تلقي ميبا واژة هضم هم آن را

 خوانند. مي

 

 : كنندهكار نيروي دفع

آن است كه هر مادة زائدي را كه از غذا باقي مانده است و براي تغذيه 

مناسب نيست همراه مازاد غذا )نسبت به نيازمندي( بيرون راند، يا از آن 

اي بسوي مجر آن رانياز شود و يا براي اينكه از استعمال آن فارغ شود بي

دهد. براي بيرون مناسب دفع روان گرداند، همچنانكه در دفع ادرار رخ مي

 هاآنكننده راندن مواد زائد منافذ و مجراهائي آماده شده است كه نيروي دفع

راند. ليكن چنانچه مواد زائد در را از طريق اين مجاري و منافذ بيرون مي

موجود نباشد، نيروي  هاآنجائي قرار گيرند كه معبري براي دور راندن 

كننده مواد زائد اندام بزرگ و مهم را به سوي اندام كوچكتر و كم دفع

كند. هرگاه راند و از اندام سخت به سوي اندام سست روانه ميتر مياهميت

گرايشي به طرف معبر خروج داشته باشد، نيروي دافعه خود به مواد زائد خود

گردان سازد و آن را از راه خود روييبر آن مسدود نمرا تا حد مقدور راه 

 كند. نمي
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  ابزار كار نيروهاي خدمتگزار

شوند در انجام چهار نيروي طبيعي نامبرده كه نيروهاي خدمتگزار ناميده مي

ه گرمي، سردي، ارگانكار و وظيفه خود از چهار كيفيت يعني از كيفيات چه

 كنند. استفاده مي رطوبت و خشكي

 گرمي:

كننده و هاضمه كننده، دريافتجذب ةارگانگرمي براي هريك از نيروهاي چه

 باشد. و دافعه مورد استفاده مي

 :سردي

يك از نيروهاي سردي در سرشت خود مخالف همة اين نيروهاست و هيچ

 كند، چه كنش اين نيروها همه از آثار جنبشه از آن استفاده نميارگانچه

كردن آشكار است. جنبش در عمل هضم به است. جنبش در كشيدن و دفع

عبارت از تجزية اجزاي مادة غليظ و متراكم و تركيب  مهض اين قرار است:

جداساختن و آميختن )تجزيه و تركيب( اجزاء با مادة رقيق و لطيف است.  آن

ت كننده به وسيلة حركگيرد. كنش نيروي دريافتبدون حركت صورت نمي

آورد. پس معلوم هاي مورب كامالً شكل فراگيرندگي را بوجود ميدادن رشته

شد كه سردي كه در سرشت خود سردكننده و نابودكننده است با حركت و 

جنبش مخالف است. و بنابراين هيچ يكي از اين نيروها از مزاج سرشتي و 

ي برخي كنند. ليكن سردي عرضي ـ نه سرشتي ـ براذاتي سردي استفاده نمي

رسان است. بر اثر سردي عرضي رشتة گيرنده در وضعي از اين نيروها بهره

شود و در اين توقف از تأثير كه گرفتن به حد مناسب رسيده است متوقف مي

كننده در امان است و حالتي بوجود آمده است كه نيروي دافعه نيروهاي دفع
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را به صورت ابزار  از آن حالت توقف به سود خود استفاده كند و آن حالت

 ر جهت انجام وظيفه خود قرار دهد.كا

گذارد مند است، زيرا اواًل سرد نميسردي عرضي بهره زكننده نيز انيروي دفع

دادن مواد دفع شدني دهنده دفع به تحليل رود، ثانياً در غلظتكه باد ياري

هداري هاي پهن فشارنده را جمع و نگامددكار است. ثالثاً بر اثر آن رشته

كننده ابزار است و در خود كنش كنند. در اين حالت نيز نيروي آمادهمي

تواند براي اين است كه مي يدخالتي ندارد. چنانچه ذكر شد تنها سردي عرض

اي داشته باشد نه سردي سرشتي. حتي اگر سردي عرضي نيز در نيروها بهره

نيد و حركت را رسامي زيان هاآنشد به خود كنش اين نيروها وارد مي

 كرد. متوقف مي

 

 :و َتري خشكي

ه به خشكي ارگانكننده از جملة نيروهاي چهدفع سه نيروي گيرنده، كشنده،

نيازمندند. زيرا گوهر رواني )روح( كه اين نيروها را در خود جا داده است و 

دارد و همچنين ابزارهايي كه اين نيروها در پرداختن بكار را بكار وامي هاآن

برند به عنصر خشكي احتياج مبرم دارند تا انجام دادن وظيفه بكار مي و

خشكي بر رطوبت چيره شود و نگذارد سستي و رخوت حاصل از رطوبت 

بر گوهر ابزار روان حامل آن نيروها و بر ابزار كار آن نيروها اثر بگذارد و بر 

ازمند كندي روي آورد نيروي گيرنده در كار گيرندگي به خشكي ني هاآن

است، ليكن نيروي هاضمه به رطوبت بيشتر نيازمند است نه به خشكي. اگر 
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هاي هريك از اين نيروها را به عنصرهاي گرمي، سردي، رطوبت و نيازمندي

 رسيم:رار دهيم به نتايج زير ميخشكي در برابر هم ق

ـ نيروي گيرنده بيش از آنكه به گرمي نيازمند باشد به خشكي محتاج است. 1

 ا؟ چر

برد بيشتر از مدتي است كه زيرا مدتي كه نيروي گيرنده در آرامش بسر مي

تحريك رشته  زمانآورد. چرا رشتة پهن را براي گرفتن به حركت در مي

شود كه در مدت كوتاه است؟ زيرا تحريك رشته با گرمائي حاصل مي

آيد و بيشترين وقت كنش نيروي گيرنده در گرفتن و كوتاهي بوجود مي

شود. از آنجا كه مزاج خردساالن بيشتر به سوي رامش دادن سپري ميآ

 ضعيف و ناتوان است.  هاآنرطوبت گرايش دارد، نيروي گيرنده در 

به گرمي بيشتر از خشكي نيازمند است، زيرا اواًل  ،كنندهـ نيروي جذب2

انجام كارش در  زمانگرمي در كنش جذب مددكار است، ثانياً بيشترين 

ي كه بايد زمانشود و علت آن نيز اين است كه مدت دن سپري ميحركت دا

شود تا ابزار بر اثر خشكي به حالت در آرامش دادن اجزاي ابزارش سپري مي

دادن الزم است، ثالثاً ي است كه براي حركتزمانگيرندگي درآيند كمتر از 

ز گذشته از اينكه اين نيرو نياز به حركت دارد به حركت تند و شديد ني

 نيازمند است. 

 پذيرد:ذب به چند طريق انجام ميعمل ج

بر اثر كنش نيروي جاذبه، مشابه همان نيروئي كه مغناطيس با آن آهن  الف ـ

 ربايد. را مي

 شود. همانطور كه آب در لوله تلمبه باال كشيده مي ،ب ـ بر اثر ايجاد خالء
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 شود. غ كشيده ميج ـ بر اثر گرما، همانطور كه روغن بوسيله فتيله چرا

دربارة اين علت سوم پژوهشگران بر اين رأيند كه آنهم ناشي از ايجاد خالء 

است. از اين بحث نتيجه گرفتيم كه بايد گرمي بيشتري با نيروي جاذبه همراه 

 صورت گيرد.  ترقويباشد تا جذب بصورت 

زمند كننده و گيرنده به خشكي نياكننده كمتر از نيروي جذبـ نيروي دفع2

است. چه اين نيرو به اندازة نيروي جاذبه به گرفتن، نگاهداشتن و از خود 

كاري به آرامش كننده هيچنيروي دفع .شده ناچار نيستجدانكردن مادة جذب

كردن نياز دارد كنش آن حركت دادن است و كمي هم به متراكم ،دادن ندارد

 يزمانكمتر از ي زمان كردنتا در فشردن و دفع كمك كند. ليكن براي متراكم

كه نيروي گيرنده جهت نگهداري ابزاري الزم دارد كه نگهدار شكل باشد نياز 

ي كه نيروي گيرنده براي ابقاء حالت گيرندگي زماندارد و همچنين كمتر از 

كننده براي كنش احتياج دارد و نيز كمتر از آن مدت قليلي كه نيروي جذب

 خواهد.اجزاء مي

بيشتر از ساير نيروهاي نامبرده به گرمي نيازمند است و نيروي هاضمه  -3

كردن آن كاري با خشكي ندارد. همچنين اين نيرو براي تسهيل غذا و آماده

 و پذيرش اشكال به رطوبت نيازمند است.  1براي عبور از مجاري

 

                                           
مـدخل  ب.معمـولي تشـريح. تمام معبرهـاي ورودي و خروجـي  الف.مجاري شامل:  -1

شـوند و در خـارج بـدن ديـده هائي كه به مجـاري گـوارش و مجـاري ديگـر بـاز ميلوله
هاي نسـجي كـه بوسـيله غشـاهاي محـدود محفظه د. مجاري ميكروسكوپي ج.شوند. نمي

هاي دور عروقي و دور تاندوني پوشش ه. اند و محل عبور مايعات بدن هستند.احاطه نشده
 باشد. مي
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 بدن قواي حياتي

راه  هااندامهرگاه به اندامي از اي است كه مقصود و منظور از قوة حياتي قوه

ي آمادگي تبراي پذيرش حس و حركت و اعمال الزم حيا آن رايابد 

كه موجب باز و  كه حاالت ترس و خشم عارض بر روح، بخشد. از آنجامي

گردد كه منسوب به قوة حيواني است، حركات ناشي از ترس و بسته شدن مي

تر اند. بگذاريد اين عبارت را روشنخشم را نيز به نيروهاي حياتي نسبت داده

 نيم:تر بيان كو صريح

همانطور كه از مادة متراكم اخالط به تناسب مزاج يك فرد، گوهري متراكم 

همان وجه از مادة بخاري ه آيد كه يا اندام است يا جزئي از اندام، ببوجود مي

و اخالط و از ماده لطيف اخالط به تناسب مزاج هر فردي، گوهري لطيف 

اطباء همانطور كه معتقدند  1از روح.است يابد كه عبارت شفاف آفرينش مي

زادگاه مادة اوليه اندام يا اجزاء اندام كبد است. عقيده دارند كه زادگاه گوهر 

روح قلب است. هرگاه روح مورد بحث در مزاجي سازگار و متناسب خود 

را براي  هااندامهمه اي آمادگي دارد كه آفرينش يافته باشد براي پذيرش قوه

اي نفساني بدون سازد و قوپذيرش ساير قواي نفساني و غيرنفساني آماده مي

نفساني از  اييابند. اگر قوراه نمي هاانداموجود اين قوه هرگز به روح و 

ماند. اندامي رخت بربندد ولي اين قوه در آن باقي بماند، آن اندام زنده مي

يرشده يا اندام فلج شده كه مزاجش به حالتي بيني كه اندام تخدمگر نمي

كند، يا راه بنداني بين اندام و مغز درآمده است كه حس و حركت قبول نمي

                                           
سينا روح نيروئي ناشي از ماده است. روح مانند يك جسم مـادي از بخـش به عقيدة ابن -1

گيرد، بوسيله عرو ق خوني حمل و توسـط هـوا تصـفيه و لطيف و بخاري اخالط منشاء مي
 شود. شود. روح، بعنوان يك انرژي، بصورت حرارت غريزي ظاهر ميسرد مي
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 جريانهاي مربوط به آن اندام از پي دربوجود آمده است كه حس و حركت 

 اقي است و اندام زنده مانده است.افتاده است، اما باز قوة حيات در آن ب

ده بس متفاوت است. اندام مرده نيز ياندام مرده و از زندگي بر چنين اندامي با

حس و حركت است ليكن گنديدگي و تباهي نيز بر آن روي آورده است. بي

در اينجاست كه اندام فلج شده با اندام مرده تفاوت آشكار دارد. پس در اندام 

ود اي موجود است كه هرگاه بازدارنده حس و حركت از بين رشده قوهفلج

گرداند و او نيز به علت سالمت قوة حياتي كه در حس و حركت به او بازمي

باشد. اين قوة حياتي كه چنين پذيرش حس و حركت مي بر دارد آمادة

بخشد نيروي تغذيه و مشابه آن نيست كه تا در آن مي هااندامآمادگي را به 

قوة  ،ما در اين بارهباقي است زنده بماند و اگر از بين رفت نابود شود. گفتار 

 شود. تغذيه را نيز شامل مي

رف اينكه غذادهنده است، غذاگيرنده را حس و صِه اگر نيروي دهنده ب

بودند. پس بايسته بخشيد، نباتات نيز داراي حس و حركت ميحركت مي

كننده براي پذيرش حس و حركت چيز ديگري باشد و مزاج است كه آماده

و همان نيروي حيات است. اين نيرو نخستين نيروئي اي داشته و اين نيرويژه

آنكه روان از مواد لطيف )امشاج آميزه، مني مرد و زن به هم  بعد ازاست كه 

 آيد. آميخته( پديد آمد در آن بوجود مي

به عقيدة ارسطاطاليس )ارسطو( حكيم نيز روح بوسيله اين نيرو است كه 

و منشاء نخستين نفس است و ساير  (هاانداممنشاء ماده اوليه )ماده اوليه 

اند. ليكن كنش اين قوا در نخستين نيروها از اين نفس نخستين پديد آمده

نيروي حس تا به شود. همچنين به عقيده اطباءمرحله از روح صادر نمي
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( يا به زبان و غيره نرسيده باشد زادة آن انساني هااندامجليديه )جسم و 

 است.  روح نفساني نيست كه در مغز

در اين حالت با وجود  اما نفس با اينكه از مجموع همه مصادر در نيرو است

گرفتن )آميزش( اول )پيداشدن روان در تجويف مغز( منتج  اينكه مزاج با خودِ 

به پذيرفتن نيروي اوليه حياتي گرديده است و روحي پيدا شده است و با 

باء تا اين نيرو به مزاجي نيروئي خود را تكامل بخشيده است باز به عقيده اط

ا ر يويژه تغيير نيابد براي روح پسنديده نيست كه بوسيله آن قوه، قواي ديگر

بيند، هم او منشاء بپذيرد. اطباء گويند: با اينكه اين قوه زندگي را تهيه مي

و منشاء باز و بسته شدن آن است  هااندامحركت گوهر روحي لطيف به سوي 

پااليد. چنانچه گويند كشد و خود را ميشدن هوا را ميكه با اين بسته و باز 

ي نفس و نبض( هاكنشپذيرد و بر مقياس )اين نيرو از قياس )حيات( تأثير مي

ماند و در مؤثر است. اين نيرو از آنجا كه فاقد اراده است به قواي طبيعي مي

ي معيني دارد هاكنشاي در كار نيست و از آنجا كه آيد ارادهآنچه از او پديد مي

دهد و هم انقباض و دو شبيه قواي نفساني است چه اين نيرو هم انبساط مي

 زند. حركت مخالف با هم از او سر مي

اند منظور تكميل شدة جسم طبيعي ابزاري ليكن اگر نفس زميني را نفس خوانده

هر كه دهند و بگويند  نشاناند كه منشائي را بوده است. و بر اين رأي بوده

ي گوناگون و هاكنشخيزد، عبارت از حركات و يروئي از اين منشاء برمين

متفاوت است. پس بنا به عقيده پيشينيان اين نيرو همان قوة نفساني است و آن 

 باز عبارت از قوة نفساني هستند. هاآنقواي طبيعي كه ذكر كرديم بنظر 
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  كة نفسانينيروهاي مدرّ

كننده و ديگري نيروي نيروي نفساني منشاء دو نيرو است يكي نيروي حس

 باشد. دهنده ميحركت

كه در حكم جنس )يا منشاء( در نيروي مدركة ظاهري و مدركة نيروي مدرّ 

 باطني است. 

 

نيروي مدركة ظاهري عبارت از نيروي حسي است و  :نيروي مدركه ظاهري

د برخي و هشت قوه به نزد گروهي جنس است براي پنج قوه ظاهري به نز

 ديگر. 

  :عبارتند ازاگر اين نيرو را پنج حس بشمار آوريم اين پنج حس 

 نيروي بينائي 

 نيروي شنوائي  

 نيروي بويائي 

 نيروي چشائي 

 نيروي بساوائي 

از اين سبب است كه  ،كنيمميها را هشت تا منظور اين حسما  اگراما 

نند كه حس بساوائي خود داراي چهار حس اكثريت پژوهشگران جديد برآ

اي دارد و اين چهار نيرو فقط در عضو جداگانه است كه هريك نيروي ويژه

حساس مشترك هستند. مانند چشايي و بساوائي در زبان و يا بينائي و 

 كار فيلسوف است.  مسئلهبساوائي در چشم. داوري در اين 
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منظور از آن همان نيروي  هنيروي مدركة دروني ك :نيروي مدركة باطني

  :حيواني )حياتي( است و دربرگيرندة پنج نيرو است

نامند. اطباء اين نيرو را يكي و حس مشترك و خيال مي آن راـ نيروئي كه 1

 شمارند. دو نيرو مي آن رافيلسوفان جديد 

آيند و آن به ات به سوي آن ميسحس مشترك آن است كه همة محسو

شوند. ات در آن جمع ميسدهد. و محسومي نشان اشكال محسوسات واكنش

را در  هاآندارد و مي آمدن نگهجمع بعد ازخيال آن است كه محسوسات را 

 گيرد. غياب حس در خود مي

محل پذيرش و حفظ محسوسات و منشاء كنش اين هر دو، بطن قسمت 

 جلوئي مغز است. 

را نيروي  شگران گاهي آنر و پژوهرا نيروي مفكّ ـ نيروئي است كه اطباء آن2

 نامند. فكر ميتتخيل و گاهي نيروي 

را در خود نگاه  هاآنپذيرد و نيروي خيال نيروئي است كه محسوسات را مي

 دارد. مي

آميزد و كند، با هم مياي خيال را دستكاري مينيروي تفكر انبارشده

كند مي نخورده را به آن صورت كه در حس موجودند، آمادهتصويرهاي دست

اند نمايان دهد و تصويرهايي بر خالف آنچه در حس بودهمي نشانو 

كند، يا كوهي زمردين عرض اندام ي پرواز ميانسانسازد، مانند اينكه مي

كند كه از حس دريافت نمايد، ليكن خيال تنها تصويرهايي را آماده ميمي

مياني مغز است.  ندارد. منشاء اين نيرو بطن هاآنداشته است و دخالتي در 
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كنندة حقيقتي باطني در اين نيرو ابزار كار نيروئي است كه همان نيروي حس

 نامند. نيروي وهم )پندار( مي آن راجانوران است و 

فهماند گرگ دشمن است، و اين نيروي وهم است كه به جنس جاندار مي

نكه دهد دوست است و يا ايفرزند دوست داشتني است، آنكه او را علف مي

در نيروي ناطقه با وي شريك نيست، اين نيرو نوعي احساس است كه به 

نيز در بسياري مواقع اين نيروي وهم را بكار  انسانحس نطقي متعلق نيست. 

 گردد. زبان از اين نيرو تأثيرپذير ميبرد و عيناً مانند حيوانات بيمي

را تثبيت و نيروي وهم با نيروي خيال تفاوت دارد زيرا خيال محسوسات 

دهد و نيروي وهم به وسيله محسوس در مورد تصرف خود قرار مي

ره نيز متفاوت نمايد. نيروي وهم با نيروي مفكّ ات تصرف ميسغيرمحسو

ي نيروي هاكنشي وهم هيچ حكمي بدنبال ندارد، اما هاكنشاست زيرا 

 هايي به دنبال دارد. له نوعي حكم و بلكه حكمره و متخيّمفكّ

هائي كه از وي حافظه يا نيروي يادآور است. نيروي يادآور براي معنيـ نير2

بسان يك انبار  ،آيندبه طرف وهم مي)نه از تصور محسوسات( محسوسات 

نيروي كه از نيروهاي  0يا  3نيروي يادآور بطن عقبي مغز است.  است. منشاء

 است.  انسانماند همانا نيروي ناطقة كننده باقي مينفس درك

 

  دهندهواي نفساني حركتق

 هاآنكشد؛ و بوسيله دهنده نيروئي است كه وترها را درهم مينيروي حركت

دهد دارد. اين نيرو وترها را انبساط ميرا به حركت وا مي هافصلو م هااندام

اند نفوذ هها پيوستهائي كه به ماهيچهبخشد و در پيرا انحناء مي هاآنو 

www.takbook.com



 166 سمروح، روان، احساس، ج

دهد و در هر ها تغيير ميدهد. نوع اين نيرو به حسب نوع منشاء حركتمي

آيد. اين نيرو تابع فرمان و هم سبب ماهيچه بر مزاج آن ماهيچه در مي

 گردآوردن است. 

زند ي ساده )مفرده( مانند هضم از يك نيرو سر ميهاكنشبرخي از  :گوئيممي

باشد. اشتهاي غذائي كنش يجة دو نيرو ميو برخي مانند اشتها به غذا نت

اي است كه در دهانة معده كنندهكننده طبيعي و نيروي حسنيروي جذب

وجود دارد. علت اينكه اشتها به غذا به كنش دو نيرو نياز دارد اين است كه 

كننده را آسيبي رسد احساس گرسنگي و اشتها را از دست اگر نيروي حس

نيازمند باشد. اشتها از بين خواهد رفت. همچنين دهد و هرچند به غذا مي

كنندة طبيعي و ديگري كنش بلع نيز بر اثر دو نيرو است كه يكي نيروي جذب

كننده طبيعي كار خود را به كنندة ارادي است. نيروي جذبنيروي جذب

دهد اگر هاي طولي كه در دهانه معده و مري وجود دارد انجام ميوسيلة رشته

شود. اگر يكي از اين دو نيرو از كار افتد، بلع به اشكال دچار مي يكي از اين

دو نيرو از كار نيفتاده باشد ولي هنوز براي كنش دست بكار نشده باشد بلع 

بيني وقتي اشتها نداريم و يا وقتي از چيزي گردد. مگر نميموجب زحمت مي

ند اشتها و بلع به ببلعيم. عبور غذا نيز مان آن راتوانيم متنفريم به زحمت مي

كننده كه غذا را از اندامي كه بايد از آن دو نيرو نيازمند است: اول نيروي دفع

كننده كه غذا را به سوي اندامي كه دوم نيروي جذب كند،جدا شود دفع مي

كشاند. شايد منشاء كنش در نيروي نفساني و طبيعي بايد غذا به آن برسد مي

ي با كيفيتي باشد مانند سرد گردانيدن يوباشد و ممكن است علت آن نير

كند تا در برابر كننده را كمك ميبازدارنده مواد اين سرد گردانيدن نيروي دفع
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دفع كند و بازپس گرداند. اين  آن راريزد مقاومت كند، خلطي كه به اندام مي

گذارد دهد: نخست اينكه نميحالت سردي در سرشت خود دو كار انجام مي

ي ريز هاسوراخشدن كننده غلظت پيدا كند. دوم اينكه مانع تنگگوهر ريزش

وجه ه ب آن راكار سومي هم دارد كه  شود عالوه بر اين كار،)مسام( مي

كننده گذارد گرمي جذبدهد و آن اينكه نميانجام مي )نه ذاتي(عرضي

 خاموش گردد. 

يي كه ذكر اهآني دارد كه با همة يهاراهكيفيت نيروي جاذبه براي جذب 

كرديم برابر است. اضطرار خالء )ايجاد اضطراري خالء( نخست لطيف را 

كنندة طبيعي چيزي كند. ليكن نيروي جذبكشد و بعد غليظ را جذب ميمي

تر است و با كشيدن آن ويژگي طبيعي كند( كه مناسبكشد )جذب ميرا مي

 بيشتري باشد.  تر و داراي ويژگيتر باشد مناسباوست شايد هرچه متراكم

 
  دارد.جويي ديگران باز ميشناسي نفس، او را از عيبخوشا به حال كسي كه عيب

حضرت موال )ع(               
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 طيف مغناطيسي  - هفتمفصل 

 مغناطيسي چيست؟طيف

ع مغناطيسي لطيف كه زاييده مغناطيسي عبارت است از نوعي تشعشطيف

هاي انرژي است. نيرويي است كه به و ساير ميدان «1نيروهاي اتريك»

مغناطيسي ميداني از انرژي است كه شود. طيفموجودات و اشياء مربوط مي

نباتات و حيوانات را پوشانده به اطراف بدن تمامي موجودات زنده، جامدات، 

ژي به طور دائمي در حال تشعشع است. امواج حاصل از اين ميدان انر

هستند. اين امواج شبيه امواج گرمايي هستند كه يك روز داغ از سطح زمين 

اي از ارتعاشات است مغناطيسي مجموعهزنند. به عبارت ديگر طيفبيرون مي

شود. جسم هاي متفاوت در افراد از كالبد مثالي ساطع ميكه با طول موج

ي چنين ارتعاشاتي است به عنوان صافي نيز عمل فيزيكي عالوه بر اينكه دارا

 كند. مي

مغناطيسي هستند كه جَو مغناطيسي تمام موجودات در طبيعت داراي طيف

ربا را درنظر مغناطيسي يك آهنها است. براي درك چگونگي كاركرد طيفآن

هاي مغناطيسي وجود دارد. از مركز آن ربابگيريد، در اطراف قطبين آن آهن

آيد كه بين دو قطب مغناطيسي كشيده شده است. از نيرو بيرون مي خطوطي

ربا مغناطيسي را به حركت مدارهاي الكتريكي در ميان خطوط، اين آهن

تواند به صورت نور و حرارت و ساير كند. اين بر ق مينيروي بر ق تبديل مي

نين هاي انرژي مورد استفاده قرار گيرد. در ارگانيسم بدن انسان نيز چشكل

هاي جوهري، مغناطيسي انسان در اثر كيفيتنيروهايي وجود دارد. طيف

                                           
1 - Etheric powers 
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كند. و به بيان ديگر نيروهاي اتري، اثيري، علّي، ذهني، و روحي فرد تغيير مي

آفريند كه بدون ترديد ي از مغناطيس در اطراف خود ميهر انسان جوّ

را فاش هاي فطري و رفتاري و شرايط سالمت جسمي و رواني او نشانه

 سازد. مي

ناميدند. در دين زرتشت مي« 1آكاشا»مغناطيسي را در مذاهب قديم طيف

« آر»شد و علماي هندو آن را خوانده مي« آتشِ ذي روح يا آتشِ جاويدان»

است زيرا « پره چرخ»ريشه سانسكريت دارد و به معناي  «آر»ناميدند. مي

تشعشعاتي هستند كه از شوند مانند امواجي كه از بدن انسان خارج مي

شوند. آن را گاهي اتمسفر رواني يا اتمسفر قسمت توپي يك چرخ ساطع مي

شود. دانشمندان گفته مي« 2اورا»نامند. به زبان انگليسي مغناطيسي نيز مي

معتقدند اين لغت داراي ريشه التين و به معناي هوا است، دو دانشمند 

ا را اود )خود( ناميدند. دكتر مسمر از هاتريشي نيز بعد از كشف اين امواج آن

 نيروي»آن را « 2باخهنپيه»كرد. اين انرژي با عنوان مغناطيس حيواني ياد مي

« 3بيوپالسميكانرژي»و دانشمندان شوروي  Nبالبرات اشعه « ملكوتي

 خوانند. مي« 0سايكوترانيكا»ناميدند. علماي چك نيز آن را نيروي مي

كنيم كه بشر از نظر تكنولوژي پيشرفت زندگي مي خوشبختانه ما در عصري

مغناطيسي را توان طيفزيادي كرده است و با كمك اين تكنولوژي مي

                                           
1 - Akasha 

2 - Aura 
2 - Piehen Bach 

3 - Bioplasmic Energy 
0 - Psychotranica 
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مشاهده كرد. در حقيقت ارائه مدارك علمي جاي شكي در اين زمينه باقي 

 نگذاشته است. 

كشف  1364در سال « 1باخريخنبارون»اولين بار دانشمندي اتريشي به نام 

شود. بعد از او دانشمندان زيادي مثل ه از بدن انسان امواجي ساطع ميكرد ك

تحقيقاتش را ادامه دادند. دانشمندي از شوروي به نام « 2دوبرلكاردل»

نيز يك نوع دوربين عكاسي اختراع كرده است كه مجهز به « 2كركينسيمون»

 هزار 255تا  40تواند با سرعت هاي الكتروني است و ميميكروسكوپ

ربايي انرژي عكسبرداري كند. امروزه فقط ارتعاش در ثانيه از ميدان آهن

مغناطيسي با يكديگر توافق كامل دانشمندان در مورد ماده تشكيل دهنده طيف

دهد از انرژي الكترومغناطيسي ندارند. البته مداركي وجود دارد كه نشان مي

وان وجود آن را تتشكيل شده است. در زندگي روزمره و به طور عادي مي

حس كرد. براي مثال احساس اينكه در نزديكي ما چيزي غيرعادي وجود 

مغناطيسي است. وقتي سنگيني نگاه كسي را بر دارد ناشي از وجود طيف

هايمان آگاهي كنيم در حقيقت از تبادل انرژيروي خودمان احساس مي

كنيم. احساس مي مغناطيسي راايم. همه ما به طور ناخودآگاه وجود طيفيافته

دهند. گيرند اما بعضي ديگر به ما انرژي ميمثالً بعضي از افراد انرژي ما را مي

ها اينگونه نيست. با بعضي از افراد هماهنگي بيشتري داريم اما در مورد بعضي

اش داراي طول موج متفاوتي با ماست باعث فردي كه امواج انرژي

                                           
1 - Baron Reichenbach 

2 - Kardel Dubrel 

2 - Simone Kerkin  
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ما در تبادل مداوم با يكديگر و محيط  مغناطيسيشود. طيفمان ميناآرامي

تر باشد تأثير بيشتري بر تر و طوالنيباشد. هرچه اين تبادل عميقاطرافمان مي

مغناطيسي افراد گذارد به همين جهت است كه طيفمغناطيسي ميروي طيف

ست كنار يكديگر زندگي هاسالهايي كه يك خانواده، دوستان قديمي و زوج

كنند كه گاه اين شباهت در يكديگر شباهت بيشتري پيدا ميكم به كنند كممي

گذارد. براي اينكه بهتر اين مسئله را درك ها نيز تأثير ميظاهر فيزيكي آن

اي احساس متفاوتي داريد. حتي كنيم به اين مسئله دقت كنيد، در هر خانه

دهد را با اي متروك به شما دست ميتوانيد احساسي را كه در خانهمي

اي كه موقتاً ساكنان آن در منزل نيستند داريد، مقايسه حساسي كه در خانها

كنيد. در حقيقت هر بودن ميكنيد، مسلماً در مورد اول بيشتر احساس خالي

مغناطيسي خاص خودش است كه اين خانه و هر اتا ق داراي طيف

فرد مغناطيسي به ساكنان آن بستگي دارد. همه ما با اين انرژي منحصربهطيف

ها بيشتر در ارتباط هستيم از گذاريم و اشيايي كه با آنبر روي اشياء تأثير مي

هايمان، ماشين، تختخواب و افراد مورد گيرند. مثل لباسما تأثير بيشتري مي

 مغناطيسي را ببينند؟ توانند طيفمان آيا افراد عادي نيز ميعالقه

ر حالت خواب مغناطيسي بين دزماني معتقد بودند كه فقط افراد روشن

براي ديدن توانند آن را ببينند اما امروزه اين نظريه تغيير كرده است. مي

اي و الكل را در استوانه شيشه« يامينسي»توانيد ماده مغناطيسي ميطيف

صاف و روشن بريزيد، )اين ماده چشم را نسبت به اشعه ماوراء بنفش 

باشد و باد نوزد از پشت آن به كند( و در جايي كه هوا ساكن حساس مي

ها نگاه كنيد. البته اين عضو نبايد پوششي يكي از اعضاي بدن خود مثل دست
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شود را توانيد امواجي كه از اين عضو خارج ميداشته باشد. در اين حالت مي

ايم و بعداً آن را ببينيد. همه ما در دوران كودكي از اين مهارت برخوردار بوده

يم. دوست داشتن يا نداشتن فردي توسط كودك نيز از همين ااز دست داده

ها براي ديدن شود. استفاده از مواد معدني جزو بهترين روشمسئله ناشي مي

ها را روي ها، آنمغناطيسيِ سنگباشد. براي ديدن طيفمغناطيسي ميطيف

صفحه سفيد و بدون سايه قرار دهيد و با ديدي چون عقاب از جوانب 

به رنگ سفيد  مغناطيسيرا بررسي كنيد. اغلب در اول كار طيف مختلف آن

هاي توان رنگشود، ولي به مرور زمان ميشيري يا خاكستري ديده مي

مغناطيسي ها را تشخيص داد. مس و كربن طيفموادمعدني موجود در آن

مغناطيسي سبز دارند. آهن تمام قرمز دارند. طال و نقره و سنگ سرمه طيف

توانيد با گياهان كوچك اين تاباند. بعد ميطيف نوري را از خود مي هايرنگ

هاي بيشتر( به خاطر كار را انجام دهيد. سپس با حيوانات تمرين كنيد )تمرين

ها به دخالت سريع در حوزه مغناطيسي در انسانداشته باشيد كه رؤيت طيف

در ابتدا به  مغناطيسيالكترومغناطيس فرد مقابل ارتباط دارد. ديدن طيف

مغناطيسي صورت يك احساس است. تحقيقات دكتر كپلر ثابت كرد كه طيف

 اطراف بدن از سه باند مشخص تشكيل شده است: 

باند اول كه باندي باريك و نزديكترين باند به پوست بدن است.  -1

 سانتيمتر( پهنا دارد. 1.3اينچ )در حدود  5.0حدود 

سانتيمتر(  12اينچ )حدود  0حدود  بعد از آن باند ديگري وجود دارد كه -2

 هاي ديگر روشنتر است. )اوراي داخلي(عرض دارد و از همه اليه
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 25اينچ )حدود  3بعدي اوراي خارجي است كه حدود  اليه -2

 آلود )خاكستري رنگ( است.سانتيمتر( پهنا دارد و داراي زمينه مه

الً يك رنگ ها معموباند رنگي است كه در بين آن 3اوراي خارجي داراي 

شوند رنگ غلبه دارد. به طوركلي در بين امواجي كه از سمت چپ خارج مي

 شوند رنگ آبي غلبه دارد. هايي كه سمت راست خارج ميسبز و آن

مغناطيسي به بدن نزديكتر باشد غلظت آن بيشتر و هرچه دورتر هرچه طيف

ج با يكديگر گردد. طول امواگردد تا جايي كه ناپديد ميتر ميباشد رقيق

اند و به طور مرتب در حال متفاوتند اين امواج به ظاهر شبيه امواج الكتريسيته

و  هارانآرنج، زانوها،  ها از نوك انگشتان،عوض شدن هستند. بلندترين آن

ها به صورت طپشي است. شدت شوند. در حقيقت تشعشع آنسينه ساطع مي

 روحي فرد دارد.  ها نيز بستگي به وضع مزاجي ياو ضعف آن

كند و با توجه به مغناطيسي باتوجه به احساسات و افكار تغيير ميرنگ طيف

توان وضعيت فكري و احساسي فرد و به طوركلي همين مسئله است كه مي

مغناطيسي تشخيص داد. براي نمونه اوراي شخصيت او را از روي طيف

اشد. ثابت شده است اي، سبز يا طالئي بداخلي ممكن است بدون رنگ، نقره

مغناطيسي فرد نوع توان از روي طيفكه حتي قبل از بروز بيماري نيز مي

هاي جسمي بر روي باند داخلي و بيماري او را تشخيص داد. بيماري

هاي عصبي گذارند. در بيماريهاي عصبي بر روي باند خارجي اثر ميبيماري

شود، به طوركلي در از ناحيه ران به سرعت خارج مي تشعشعات انرژي

دهد مغناطيسي شفافيت طبيعي خود را از دست ميهاي جسمي طيفبيماري

يابد و مغناطيسي در ران كاهش ميهاي عصبي عرض طيفو در بيماري
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هاي ها و وصلهشود. در هنگام بروي بيماري لكهاي تيره در آن ايجاد ميلكه

ه طوركلي هرچه يك فرد خورد. باي در نواحي عضو مصدوم به چشم ميتيره

تر و مغناطيسي اطراف او بزرگتر باشد طيفتر و از نظر روحي پيشرفتهسالم

مغناطيسي معصومين و ائمه اطهار نيز آنقدر درخشان تر است. طيفروشن

توانستند آن را ببينند. به همين جهت در بوده كه احتماالً همه مردم مي

 كنيم. ها مشاهده ميمغناطيسي دور سر آنها يك طيفعكس

مغناطيسي افرادي كه در حال ديدن طيف

كردن و يا صحبت در تدريس، نقش بازي

تر است. مقابل جمع هستند از بقيه راحت

زيرا قسمت اعظم احساسي كه اين افراد 

در هنگام سخنراني در مقابل جمع دارند 

)ترس و يا هيجان( ناشي از انرژي فراوان 

اتوجه به خود و عظيمي است كه حضار ب

كند. اين انرژي بر به طرف او ساطع مي

گذارد. مغناطيسي او تأثير ميروي طيف

اگر شخصي در حال صحبت درباره 

اي كه مغناطيسيمسائل معنوي باشد طيف

شود بسيار زيبا و اطراف او ديده مي

انساني به شخص در كدام منطقه مستقر بوده  مغناطيسيكننده است. طيفخيره

تحت تأثير كدام كالبد قرار داشته باشد، بستگي دارد. شخصي كه تنها به و يا 

باشد. مغناطيسي سبز رنگ ميفكر خوردن و لذت بردن است داراي طيف

www.takbook.com



 140 مغناطيسي طيف

برند اشخاصي كه متفكر هستند و كارهايشان را با منطق و تحقيق پيش مي

ستند. آبيِ دنياي اثيري ه مغناطيسيمانند معلمان و روانشناسان داراي طيف

مغناطيسي به رنگ بنفش اگر شخصي دچار حاالت عاطفي باشد، داراي طيف

مغناطيسي زرد كهربايي شود)رنگ منطقه علّي(. طيفو صورتي و نارنجي مي

. دارند هاي روح استقرارمتعلق به اشخاصي است كه بيشتر در جهان

مغناطيسي علّي كمي مرغ است. طيفمغناطيسي بشري به شكل تخمطيف

مغناطيسي روح مغناطيسي ذهني ساختار نامعيني دارد. طيفردتر است. طيفگِ

تواند تحت تأثير احساسات آني مغناطيسي ميدر اطراف سر، جاي دارد. طيف

 و حاالت فرد تغيير رنگ دهد.

هايمان اعم از مغناطيسي انساني اتمسفري است و در تمامي تماسطيف

. بعضي از افراد كه صاحب هماهنگي كندشغلي، اجتماعي، عاطفي دخالت مي

باشند كانون سالمتي، عشق و شادي براي مغناطيسي خود ميخوبي در طيف

شوند. حضور اين افراد باعث ها واقع ميكساني هستند كه در حيطه تأثير آن

دهد. در شود و فكر و حالشان را تغيير ميشعف و سازندگي در ديگران مي

ي داشته باشند، حضور اين افراد باعث تأثير جايي كه افراد رفتار متضاد

شوند. خو و ناخرسند باعث دفع ديگران ميشود، اشخاص درندهمعكوس مي

مغناطيسي ضعيف مغناطيسي قوي و مثبت موجب واكنش در طيفيك طيف

كند و مغناطيسي ضعيف مانند اسفنج عمل ميشود. يك طيفو منفي مي

 كند.ستند، تخليه ميانرژي كساني را كه در اطراف او ه
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ي زنده پالسمايي سخني به ميان هالبقاهاي انرژي با اگرچه عرفا از حوزه

ها متجاوز از پنج هزار سال، اعتقادات آنان در اند، ولي طي مدتنياورده

 سراسر جهان با مشاهدات اخير دانشمندان مطابقت دارد. 

گويند. خن مياعضاء تمام مذاهب از رؤيت نور در اطراف سر اشخاص س

هاي آنان به واسطه آدابي مذهبي مانند عبادت يا نماز به وضعيت

هاي پنهان حسي برتر شوند كه طي آن قابليتاي از آگاهي وارد مييافتهتوسعه

 گردد. در آنان آشكار مي

در باور سنتي هند باستان، كه در حدود پنج هزار سال قدمت دارد، از نوعي 

اين انرژي كيهاني  نام پرانا سخن به ميان آمده است. انرژي كيهاني ديگر به

شود، پرانا يا نفس حيات در دهنده و منشاء اصلي حيات قلمداد ميتشكيل

 شود. تمام كالبدها دميده مي

يان با فنون تنفسي، مديتيشن يا تمرينات جسمي وو چينيان و هند 1هايوگي

ب كنند، آنان عقيده كنند تا اين انرژي را تحت تسلط خويش كستالش مي

جان از اين انرژي متشكل پر دارند كه تمام مخلوقات اعم از جاندار يا بي

 اند. شده

اي مشتمل بر وجود نوعي انرژي كيهاني كه محيط بر در طول تاريخ نظريه

پردازان طبيعت و نافذ در تمام اجزاء آن ان است، توسط بسياري از نظريه

انرژي حياتي كه به عنوان كالبد نوراني  علوم غربي مطرح شده است. اين

 شناخته شده است. 

                                           
1 - Yogis  
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سال پيش از ميالد، در ادبيات غرب و توسط  055نخستين بار در حدود 

بيني فيثاغورثي به ثبت رسيد. اين دسته چنين اعتقاد داشتند كه پيروان جهان

 هاي انسان، منجمله درمانتواند منشاء اثرات بسياري بر انداماين نور مي

در اوايل قرن دوازدهم  2تالبوو لي 1كها باشد. علمايي چون بويرابيماري

متوجه نوعي انرژي در انسان شدند كه عامل تأثير از راه دور بر روي افراد 

تواند تاثيري ها معتقد بودند كه هر فردي بواسطه حضور خود مياست. آن

س فيزيكدان مطلوب يا نامطلوب بر روي ديگران باقي بگذارد. پاراسلسو

ناميد و آن را متشكل از  2سوئيسي در قُرون وسطي اين انرژي را ايلياستر

هاي انرژي انرژي حيات و عنصر حيات دانست. كيفيات ديگري از پديده

مشاهده شده است. اين در  0و مِسمِر 3كيهاني در قرن نوزدهم، توسط هِلمونوت

  ظرية هيپوتيزم تبديل شد.گذار نظرية مِسمِريسم بودند كه بعدها به نبنيان

در قرن نوزدهم، سي سال از عمر خود را صرف « 6باخرايشنفونويليامكنت»

ناميده نمود.  «4اديك»ي تجربي پيرامون نوعي حوزه انرژي كه آن را هاآزمايش

وي دريافت كه اين انرژي، بسياري از خصوصيات حوزه الكترومغناطيسي 

 در قرن نوزدهم را داراست.  «3لماكسوجيمزكلرك»تشريح شده توسط 

                                           
1 - Boirac  

2 - Lie Beault  

2 - Illiaster  

3 - Helmont 

0 - Mesmer 

6 - Count Wilhelm Von Reichenbach 

4 - Odic 

3 - James Clerk Maxwell 
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فردي را نيز در اديك كشف كرد و او در عين حال خصوصيات منحصربه

ربا تنها نماينده قطبيت مغناطيسي، بلكه هاي آهنچنين نتيجه گرفت كه قطب

گردد. ساير فرد هستند كه به ميدان اديك مربوط ميهاي منحصربهداراي قطب

ها هم بدون اينكه خاصيت مغنايطيسي داشته اشياء به عنوان مثال كريستال

باشند داراي اين ميدان هستند. از ديد افرادي كه حواس حساستري دارند، 

هاي ميدان اديك نماينده مشخصات ذهني، چون داغ، قرمز و نامطلوب قطب

ها وي نتيجه گرفت كه در اين آبي و مطلوب هستند. عالوه بر اين يا سرد،

هاي مغناطيسي يكديگر را جذب همانند قطب هاي متضاد،مورد قطب

شوند، چنانچه هاي همنام اديك به سوي هم جذب ميكنند، بلكه قطبنمي

مغناطيسي و بعداً خواهيم ديد اين يكي از مهمترين خواص پديدة طيف

 باشد. چاكراها مي

 ها مرتبط يافت. به عنواناختالالت چاكراها را نيز با بيماري «1دكتركاراگوال»

ها مغناطيسي را در انسانتوانست طيفبيني كه ميمثال دايان شخص روشن

مشاهده نمايد، تشخيص داد كه چاكراي گلوي بيماري، بيش از حد فعال و به 

تري به غده تيروئيد متوجه رنگ قرمز و خاكستري تيره است. او با نگاه دقيق

راست غده شد كه بافت آن بيش از حد معمول نرم و اسفنجي است. سمت 

 كرد. ها عمل نميبه خوبي قسمت چپ آن

هاي معمولي پزشكي مورد معاينه قرار گرفت و معلوم همين بيماري با روش

مبتالست. تيروئيد او متورم و سمت راست آن  2«گِرِيو»شد كه به بيماري 

                                           
1 - Dr. Schafica Karagulla 
2 - Grave 

www.takbook.com



 144 مغناطيسي طيف

تر بود. پس وقتي كه ميدان انرژي سالم است. داراي انتظام و استقالل بزرگ

دهد كه هر عضوي در بدن در ميدان انرژي اتري چنين ادامه ميباشد و مي

 ريتم انرژي مخصوص به خود را داراست. 

هاي انرژي اعضاء مختلف بدن نوعي عمل انتقالي برقرار است در بين حوزه

شود، در هنگام تندرستي اين هاي متفاوت انرژي ظاهر ميكه به شكل ريتم

گردند، اما هنگام بيماري، ر منتقل ميامواج به سرعت از عضوي به عضو ديگ

كند، به عنوان مثال محل جراحي ريتم نيز مانند مراتب انرژي تغيير مي

يي كه پس از جراحي در هابافتآپانديس در حوزه انرژي قابل رؤيت است، 

اند نسبت به قبل از عمل داراي سيستم انتقال مجاورت يكديگر قرار گرفته

 نامند،علم فيزيك اين امر را مقاومت در انطبا ق مي انرژي متفاوتي هستند. در

تواند به يعني اينكه انرژي ميهر بافت در انطبا ق با بافت مجاور خود است، 

سهولت در محل اندام جريان يابد. عمل جراحي يا بيماري اين انطبا ق 

زند و در اين حال انرژي بجاي انتقال تا حدودي به هدر فركانسي را برهم مي

 رود. مي

گويند. اين روش نوع ديگري از درمان وجود دارد كه به آن انرژي درماني مي

فرد بوده و عبارت است از شفايي دروني بر مبناي تمركز بر بسيار منحصربه

هاي دفاعي شخصي براي از بين بردن موانع انرژي در بدن. در اين سيستم

ري، عاطفي، ذهني و گردد تا تمام كالبدها يعني فيزيكي، اتروش تالش مي

معنوي در تعادل و هماهنگي با يكديگر قرار گيرند تا بدين وسيله تمام 

 كالبدها، به طور هماهنگ شفا يابند. 
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جالبترين مورد تحقيقات پيرامون 

مغناطيسي به وسيله دكتر طيف

و ساير همكارانش  1هانتوالري

در دانشگاه كاليفرنيا انجام شده 

ر روي اي كه باست. در بررسي

بر جسم و روان  2تأثير رالفينگ

انجام شده، يعني مطالعه ساختار 

حوزه انرژي تبادلي بين اعصاب 

ها و تأثيرات عاطفي و ماهيچه

مربوطه، دكتر هانت در يكسري 

فركانس  جلسات رالفينگ،

هاي داراي ميكرو ولتاِژ سيگنال

پائين را ثبت نمود. براي اين 

 منظور از الكترودهايي از جنس

نقره و كلريد نقره استفاده كرد كه بر سطح پوست بدن قرار گرفته بودند. 

از  2«روزالين بروير رو»ها، همزمان با اين عمل يعني ثبت الكترونيكي سيگنال

كالفرنيا، به مشاهده  دايلِمركز تحقيقات نور شفابخش واقع در گلن

ار به عنوان روي همان نو ماساژدهنده و ماساژشونده پرداخت. مشاهدات او

                                           
1 - Dr. Valorie Hunt  

2 - Rolfing  

(دهدهاي عاطفي را تسكين ميهاي و تنشهاي ماهيچه)نوعي ماساژ عميق عضالني است كه كشيدكي  

2 - Rev. Rosalyn Bruyere 
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سيعي در مورد رنگ، اندازه و واطالعات الكترونيكي ثبت شدند. وي گزارش 

 مغناطيسي ارائه داد. حركات انرژي چاكراها و ابرهاي تشكيل شده در طيف

هاي انرژي يا مغناطيسي را به عنوان مجموع حوزهنتيجه: چنانچه طيف

هاي رمجموعهبينيم كه بسياري از زيتشعشعات بدن تعريف كنيم، مي

اند، منجمله الكتريسيته گيري شدهمغناطيسي انسان در آزمايشگاه اندازهطيف

ساكن، مغناطيس، الكترومغناطيس صوت، حرارت، و وجه بصري آن؛ تمام 

اين مقادير با اعمال معمول فيزيولوژيكي بدن در ارتباط هستند. و حتي از اين 

 آورند. انسان را نيز فراهم مينيز فراتر رفته. موجبات اعمال سايكوماتيك 

محققين اين رشته معتقدند كه حوزه انرژي كيهاني در اساس داراي خصيصه 

تصاعدي است. اين اصطالح به معني كنش تسلسلي و آني اجزاء منفكي 

گذارند. يعني است كه در صورت يكي شدن اثر كمي بيشتري از خود بجا مي

درنظر گرفته شوند، اين خصيصه با در مقايسه با هنگاميكه به صورت منفرد 

در تضاد است. اين اصطالح براي تشريح پديده زوال  1نتروپيآپديده 

اي كه بدين وسعت در عالم فيزيكي مشاهده رود پديدهتدريجي بكار مي

كنيم يعني اضمحالل قالب و نظام. حوزه انرژي كيهاني به ماده انتظام مي

گانه نيز لظاهر در سطحي فراتر از ابعاد سهاسازد و عليرا مي هالبقابخشيده، 

 وجود دارد. هر تغييري در اين حوزه تحولي در جهان ماده را نيز دنبال دارد.

حوزه انرژي كيهاني همواره با نوعي آگاهي همراه است كه مقدار آن بين دو 

قطب بسيار پيشرفته و بسيار بدوي در نوسان است. آگاهيِ بسيار پيشرفته، با 

يابيم كه ات بيشتر و سطوح برتر انرژي همراه است. بنابراين درميارتعاش

                                           
1 - Enthropy 
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بينيم تفاوت چنداني حوزه انرژي كيهاني از جهان و هرآنچه در طبيعت مي

گردد كه براي درك تمام خواص ندارد. با وجود اين، صفات آن موجب مي

 اي طبيعي استآن ذهنمان را بكار گيريم. در برخي سطوح اين حوزه، پديده

مانند نمك يا سنگ. در اينگونه موارد حوزه مذكور خواصي دارد كه به وسيله 

هاي معمول عملي قابل تشريح هستند و از سوي ديگر چنانچه در روش

سرنوشت آن تفحّص بيشتري صورت دهيم، توجيحات معمول عملي براي 

گردد. حوزه انرژي اي موهوم مبدل ميكنند و به پديدهدرك آن كفايت نمي

يهاني از محدوده سه بعدي فراتر است. يكي داراي خصيصه تصاعدي بوده. ك

ي فيزيكي است اين با اصل دوم ترموديناميك مغايرت هالبقادوم سازنده 

گويد فساد همراه ميل به گسترش دارد و اختالل در كيهان روندي دارد كه مي

ه يك جسم توان بيش از مقداري كه بگويد كه نميرو به رشد است و باز مي

شود از آن انرژي دريافت نمود. انرژي دريافتي همواره از انرژي داده مي

انرژي داده شده كمتر است. ولي در مورد حوزه انرژي كيهاني اينچنين نيست 

باشد و الظاهر همواره در حال توليد هرچه بيشتر انرژي مياين حوزه علي

 .ماندپايان لبريز باقي ميهميشه همچون منبعي بي
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  مغناطيسيهاي طيفرنگ

ي اصلي نيست. بلكه از تابش روشن برخي از هارنگسفيد جزء  :ـ سفيد3

سفيد است. اين  هاآنآيد. افرادي كه پرتوي مغناطيسي بدن بوجود مي هارنگ

پيشه هستند و كمتر حس حسادت دارند. به ويژگي را دارند كه بسيار عاشق

خطور كند. به راحتي ديگران را به  نشانت ممكن است فكر منفي به ذهندر

متنفر باشد. دوستي بسيار  هاآنكسي از كه بشود كمتر كنند و خود جلب مي

را دوست  هاآنفداكار و عاشقي صميمي هستند همه را دوست دارند و همه 

لم كسب عبسيار عالقمند به دانش هستند و هميشه در راه  هاآندارند. 

 دارند.هاي بلندي برميگام

ي گبراي همه خوب هستند مگر براي خودشان و چون تمامي وقت و زند

هستند  هارنگشود گفت جزء بهترين ميكنند، مي نشانخود را وقف دوستا

 براي خودشان.  هارنگبراي ديگران و بدترين 

ي قرمز، مظهر زندگي است. و در حقيقت شخصيت پرتو مغناطيس :ـ قرمز1

داراي  هاآنقرمز تماماً مملو از انرژي است. او عاشق زندگي و دنيا است 

را  هاآنقدرت اراده زياد و پشتكار فراواني هستند يا خشم زياد از حد 

به حد باال است و حد وسط  هاآنگيرد يا عشق زيادتر از حد. هرچه در فرامي

كند و دسر ايجاد ميهميشه برايشان در هاآنندارد. قدرت بسيار زياد جنسي 

 ممكن است با ديگران رابطه بسيار نزديك برقرار كنند. 

كمتر خودشان  هاآنهايشان هستند. ولي عشق واقعيشان همسر و نامزد و بچه

و در زندگي مرتب به دنبال تنوع هستند. هيجان فراوان دارند و شناسند را مي
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نيز در اين مورد  كنند و مرتبقضاوت مي نشانراحتي در مورد دوستاه ب

 كنند. اشتباه مي

ماند. كساني كه پرتو آنان زرد است هرگز مغزشان از فعاليت باز نمي :ـ زرد4

بسيار باهوش و فعالند و اين هوش و فعاليت زياد را در خدمت مردم 

آيد كه نوعي حسادت و بدبيني و نوعي گذارند. در برخي موارد پيش ميمي

شناسند او را نابغه شود. بيشتر كساني كه او را مييانزواطلبي در آنان ديده م

كنند بايد مراقب باشيد تا مغزتان و تمام ند. كمتر وجودتان را حس ميميدان

 عواطف و احساساتتان را تحت كنترل خود درنياورند. 

اين رنگ مخلوطي از رنگ قرمز و رنگ زرد است يعني  :ـ نارنجي3

خورد. پرتو مغناطيسي ر به چشم ميشخصيت قرمز و زرد در نارنجي بسيا

پيشه و شلوغ است. او اهل نارنجي ويژه شخصي سرزنده و عاشق

تواند اي است كه ميالعادهباشد. داراي انرژي فو قداري و پارتي ميزندهشب

او قدرت اراده  هايويژگيافراد را براحتي تحت تأثير خود قرار دهد. از 

هاي خود دارد، براحتي با ها و هدفاستهالعاده و شناخت كاملي از خوفو ق

كند تا در كند و قدرت زياد جنسي، او را وادار ميديگران ارتباط پيدا مي

سنين پايين ازدواج كند. حتي اگر بدون عشق باشد. يك سياستمدار مادرزاد 

تواند معلم خوب يا يك تاجر موفق نيز باشد. است و در عين حال نيز مي

زي است كه عاشق آن است. و به هر صورت كه شهرت و معروفيت چي

هاي ذوقي و اجتماعي مشهور كند كه در يكي از رشتهممكن است كوشش مي

 شود. 
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آبي رنگ روحاني و مذهبي است. اين رنگ داراي نيرويي بسيار  :ـ آبي8

قوي است و قادر است كه امواج مغناطيسي خاصي از خود صادر كند. كسي 

سي آبي است. براي رسيدن به دانش و علوم مختلف كه داراي پرتوي مغناطي

دارد و آنان بسيار هنرمند و با طبيعت هر مانعي را از سر راه خود برمي

هماهنگ هستند. از دروغ و از دروغگويان بسيار متنفرند و حقيقت براي آنان 

بسيار باارزش است. آنان عشقي پاك و حقيقي و اعتماد به نفس فراواني 

صلح و آرامش هستند و گاهي اوقات از فشار مسئوليت فرار  دارند و عاشق

ند و راهنمايي نمشورت ك هاآنبرند اگر ديگران با كنند و بسيار لذت ميمي

دهند، قدرت زندگي در جاهاي روستايي و خلوت را ترجيح مي .بخواهند

جنسي بااليي دارند، بيشتر جذب افرادي كه پرتو مغناطيسي قرمز دارند 

 . شوندمي

اي از رنگ آبي و زرد است. آنان عاشق پرتو مغناطيسي سبز آميخته :ـ سبز0

طبيعت و زمين و خاك هستند. هر چيز زيبا و موسيقي و هنر آنان را به 

كند. بسيار سياستمدار و كاردان هستند، رنگ سبز به آنان مي ءخوبي ارضا

بخشد. عاشق خوراكهاي خوب با صرف عالي و عشق و آزادي مي

اينكه چا ق بشوند زياد است، شايد بتوان  مكانگذراني هستند. بنابراين اوشخ

چيز را از روي سياست قضاوت اهل سياست هستند و همه هاآنگفت چون 

كنند، ممكن است هرگز ازدواج نكنند و اگر هم ازدواج كنند به خاطر مي

ستند خويشان و اقوام و پدر و مادر خود است. خيلي مواظب سالمتي خود ه

 خورند. و هرچيزي را نمي
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اي تركيبي از چند رنگ اصلي است. پرتو مغناطيسي قهوه :ايـ قهوه6

باشند و از گونه افراد اكثراً عاشق پول هستند و دوستدار جنگ و مباحثه مياين

كند و هيچگاه آيد. مغزشان خيلي كار مياشخاص جنگجو بسيار خوششان مي

اي خاكستري و مشكي هستند و ي قهوههارنگايل به افتد. بيشتر متماز كار نمي

هاي خود متعصب هستند و مخالفان خود را اصالً به در مورد عقايد و خواسته

احترام  هاآنها به خاطر پول به آورند به همين خاطر بعضيحساب نمي

را ندارند. قدرت قضاوت درستي  هاآنگذارند و برخي هم چشم ديدن مي

 رنجانند. ي ديگران را از خود ميندارند و براحت

نظري است آنان ه تنگنشانرنگ خاكستري يا پرتو خاكستري  :ـ خاكستري4

توانند قدرت تجسمي خوبي داشته باشند. يعني نقاش يا طراح هيچگاه نمي

خوبي نخواهند بود. كمتر هنر و عشق برايشان اهميت دارد و در همه كارها و 

بايد حرف، حرف كنند و هميشه ميي عمل ميروابط بسيار رسمي و قرارداد

روي حساب و قرارداد است و گاهي  هاآنخودشان باشد. حتي ازدواج 

 هاآنشوند و دوست دارند ديگران از گير مياوقات آنان منزوي و گوشه

 اطاعت كنند. 

سياه در اصل رنگ نيست و در حقيقت وقتي رنگ ديگري نباشد  :ـ سياه0

باشد دهد. افرادي كه پرتوي مغناطيسي آنان سياه ميمي شاننرنگ سياه خود را 

كنند. به فرار مي هاآنگذارند همه از گرا دارند و هركجا قدم ميطبيعتي منفي

خوشش بيايد. مگر آن دسته از افرادي كه  هاآنافتد كسي از ندرت اتفا ق مي

اه باشد رنگ مغناطيسي آنان سياه باشد. كساني كه رنگ مغناطيسي آنان سي

صددرصد شيطان صفت خواهند بود و به جز خرابي، شك، بدگماني، قتل و 
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كنند. شايد هم بتوان گفت آنان كه خيانتكار و بددل كار ديگري نميجنايت هيچ

 باشد. فقط سياه مي نشانهستند پرتوي مغناطيسي بد

در كتاب خود به طور مفصل توضيح داده است كه  1نيدستيفورتونآقاي 

تجارب روانكاوي ايشان و تجربه و تالش فراوان در برخورد و  حاصل

ي هارنگمسلم است تأثير آنچه تحليل آنان صورت گرفته است. اما 

البته بايد متذكر شوم كه چنانچه  باشد.مي هاانسانمغناطيسي بر شخصيت 

داشته باشد،  خوانندة عزيز بخواهد تحليل دقيقي در مورد خودشناسي

ماه تولد خود  -1تر در مورد شناسايي رداختن تحقيقاتي دقيقبايست با پمي

طبع خود يا ديگران،  -0صورتك  -3طيف مغناطيسي  -2عنصر حيات  -2

درصد در مورد خود يا  45تواند نظر تقريبي حدود پيدا كند، سپس مي

پيدا كردن طيف يا با ديگران پيدا كند. اينكه صرفا با خواندن يك موضوع و 

خود يا ديگران را قضاوت كند كار درستي نيست، زيرا انسان  ،مغناطيسي

اي است كه ساليان سال، دانشمندان در مورد شناخت و موجود پيچيده

اند اند ولي هنوز نتوانستههاي زيادي بعمل آوردهارزيابي آن تحليل و بررسي

اطالعات كاملي را پيدا و يا ثابت كنند كه انسان داراي چه خصوصياتي 

اشد، زيرا ما هنوز قادر نيستم كه تمامي اسرار كائنات را بشناسيم و اين بمي

داند و وظيفة ما فقط حركت به سمت چيزي است كه فقط خداوند متعال مي

 باشد.ها و تفحص در علوم فيزيكي و متافيزيكي ميناشناخته

                                           
1 - Fortun Destiny )جرج گروتز(   
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  مغناطيسيهاي طيفمعناي رنگ

 رنگ(هاي روشن، درخشان و تككمان، رنگهاي رنگين)رنگ

ارغواني هرگز به صورت رنگ  دهندة افكار معنوي است،نشانارغواني: 

شود، بلكه فقط به صورت ابرها يا مغناطيسي ديده نميغالب در طيف

 دهندة افكاري واقعاً معنوي است. شود و نشانهايي گذرا ديده ميشعله

تحمل در زندگي، سيستم عصبي آرام، ارسال نيرو و وجود متعادل، آبي: 

مغناطيسي خود هستند. انرژي، افرادي كه داراي رنگ غالب آبي در طيف

اند حتي در غاري زندگي كنند و زنده افرادي آرام و متعادل هستند كه آماده

شوند. تفكر آبي، تفكري ها با تحمل زياد و قدرت بقا متولد ميبمانند. آن

ة آرامش سيستم عصبي و كسب تعادل ذهني و يا دربارة بقا و است دربار

 تحمل شرايط سخت. 

پاتي است، رنگ آبي هنگامي كه فرد در حال دريافت يا ارسال انرژي يا تله

الشعاع خود مغناطيسي، تحتتواند هر رنگ ديگر را در طيفدرخشان مي

اغلب در « ويااپيشگويي تيا»مؤلف، « ماركونتدسميشل»قرار دهد. مثالً 

مغناطيسي با رنگ آبي درخشان دارد، مخصوصاً هنگامي هايش طيفسخنراني

 دهد. هاي حاضران پاسخ ميكه به سؤال

دهندة كيفيت پوياي زندگي، شخصيت پرانرژي، قدرت نشان سبز آبي:

فرافكني، و تحت تأثير قراردادن ديگران است، افرادي كه رنگ سبز آبي در 

توانند كارهاي زيادي را همزمان انجام ها غالب است ميمغناطيسي آنطيف

دهي قابل توجهي دارند، اين افراد وقتي مجبور باشند دهند، و قدرت سازمان

كنند. مردم، روي يك موضوع تمركز كنند، احساس خستگي و كسالت مي
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ها به مغناطيسي سبزآبي هستند، زيرا چنين رئيسهايي با طيفعاشق رئيس

كنند و به اين ترتيب در فقط دستور بدهند، اهدافشان را بيان ميجاي اينكه 

دهي كنند. تفكر سبزآبي، تفكري است پيرامون سازمانگروه خود بهتر نفوذ مي

 و تأثير بر ديگران. 

آرامش، تعديل انرژي، قدرت طبيعي شفابخشي. همة شفادهندگان ذاتي،  سبز:

رادي كه رنگ سبز در مغناطيسي خود دارند. افاين رنگ را در طيف

ها غالب است، شفادهندگان ذاتي هستند، هرچه رنگ سبز مغناطيسي آنطيف

تر باشد، فرد، شفادهندة بهتري است، اين افراد، عاشق مغناطيسي قويدر طيف

رويد. ها ميچيز براي آندارند، همه« دستي سبز»باغباني نيز هستند و معموالً 

اي بسيار اطيسي سبز و قوي، تجربهمغنبودن در كنار فردي با طيف

 بخش است. تفكر سبز، نشانگر حالت آرامش و شفابخش است. آرامش

 كردن نيروهاي حياتي. شادي، آزادي، عدم وابستگي، پخشزرد: 

مغناطيسي زرد و درخشان دارند، سرشار از شادي دروني افرادي كه طيف

مغناطيسي ارند. طيفچيز وابستگي نداند و به هيچهستند، بسيار بخشنده

دهندة تكامل باالي روحي است. از كسي كه زردرنگ در اطراف سر، نشان

مغناطيسي را ندارد نبايد انتظار تعليمات معنوي را داشته باشيد، اين نوع طيف

مغناطيسي زردرنگي در اطراف سر داشتند كه تا حضرت مسيح طيف

توان ندرت مي بازوهايشان امتداد داشت، امروزه در روي زمين به

متر( پيدا كرد، سانتي 0/2تر از يك اينچ )مغناطيسي بزرگطيف

مغناطيسي زردرنگ نتيجة فعاليت باالي چاكراي پيشاني است )كه افراد طيف

توانند آن را با درخشش مغناطيسي ميهاي رؤيت طيفزيادي در كالس
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پيشاني  بنفش مشاهده كنند(. افراد داراي شخصيت واالي معنوي، چاكراي

دارند، زيرا هميشه در ذهن خود افكاري فعال نگه مي هاسالخود را در طول 

شود عميق و معنوي دارند. وقتي اين چاكرا در حال فعاليت باال مشاهده مي

مغناطيسي رنگ بنفش( اطراف آن پديد مغناطيسي زردرنگ )جفت طيفطيف

گر شادماني، رضايت و كند. تفكر زرد نشانآيد، كه تمام سر را احاطه ميمي

 خرسندي است.

نارنجي نشانه قدرت  ترقي و تعالي اخالقي و معنوي، جاذبه و الهامنارنجي: 

و توانايي و يا تمايل به كنترل ديگران است. هرگاه نارنجي رنگ غالب 

گيرد و در كنار آن، شود، معمواًل در كنار رنگ زرد قرار ميمغناطيسي طيف

آورد و اين نشانة يك استاد معنوي است و بر يك رنگ طاليي را پديد مي

فرد. هاي منحصربهكند. شخصي با توانايياستاد قدرتمند معنوي داللت مي

 تفكر نارنجي، تفكري است پيرامون اِعمال قدرت و تمايل به كنترل ديگران. 

افكار مادي، افكاري پيرامون جسم فيزيكي، رنگ غالب قرمز در  سرخ:

 گرا است. نشانگر افرادي ماديمغناطيسي، طيف

عشق معنوي، براي پديدآوردن صورتي روشن  صورتي )ارغواني + سرخ(:

ترين بينيم( و سرخ )پايينو تميز، بايد رنگ ارغواني )باالترين فركانسي كه مي

دهد كه شخص به مغناطيسي صورتي نشان ميفركانس( را تركيب كنيم. طيف

وجود مادي دست يافته است. تكامل تعادل كامل بين آگاهي معنوي و 

مغناطيسي زردرنگ اطراف سر خود دارند، بلكه ترين افراد، نه تنها طيفيافته

مغناطيسي بزرگ صورتي نيز دارند، كه تا مسافتي زياد گسترش يك طيف
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مغناطيسي، روي زمين نادر است، و تنها به يافته است. رنگ صورتي در طيف

 مغناطيسي. شود. نه يك رنگ غالب در طيفصورت يك فكر گذرا ظاهر مي

رسند و بيشتر تر از زمينه به نظر ميهايي كه تيرهرنگهاي كدر: معني رنگ

 شبيه دود هستند تا درخشش. 

 افكار تيره، افسردگي، نيات مبهم، بروز جنبه تيره شخصيت. اي: قهوه

 درد، ناراحتي، خشم.  خردلي:

ي )اثر داروها( چرا رنگ سفيد در بيماري شديد، تحريك مصنوعسفيد: 

مغناطيسي نشانة مشكالت است؟ رنگ سفيد در واقع نوعي شلوغي و طيف

ها: بنابراين اي از تك رنگها است نه هارموني مجموعهنظمي رنگبي

مغناطيسي سفيد نشانگر فقدان هارموني )ناهماهنگي( در بدن و ذهن طيف

اي هماهنگ است. اين جموعهاست. طبيعت كه ما قسمتي از آن هستيم. م

ها است. كه در فيزيك هماهنگي ناشي از هماهنگي مطلق و آهنگين نوسان

 كوانتومي مدرن تا حدي توصيف شده است. چند ساعت قبل از مرگ،

يابد. توجه شود و وضوح آن به شدت افزايش ميمغناطيسي سفيد ميطيف

مرگ است )نه رنگ سياه(. ها رنگ سفيد نماد داشته باشيد كه در اكثر فرهنگ

مغناطيسي سفيد قبل از مرگ را توانستند عمالً طيفزيرا در گذشته مردم مي

رسد كه پيشينيان ما خيلي بيشتر از آنچه ما بتوانيم باور كنيم، ببيند. به نظر مي

 .دانستندمي
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بينيم. ها را در دو سطح جسمي و كوكبي ميالزم به توضيح است كه ما رنگ 

تر است كه فراتر از حواس جسمي عادي ما قرار كبي سطحي لطيفسطح كو

: )قرمز، عبارتند ازسه رنگ اصلي وجود دارد كه  مغناطيسيطيفدارد. در 

 شوند نيز عبارتند از: ها مشتق ميهايي كه از آنآبي، زرد( و رنگ

 ـ ارغواني )قرمز+ آبي(2 ـ نارنجي )قرمز + زرد( 2ـ سبز )آبي + زرد( 1

هاي برا ق( نشانگر انرژي مثبت يا خالص هاي روشن)و َنه رنگكلي رنگ بطور

ها داراي تر باشند شخص دارندة آنتر و درخشانها واضحهستند. هرچه رنگ

تر باشد. نشانگر اين است كه انرژي تري است. هرچه رنگ تيرهصفات مثبت

سياه به شخص با مسائل منفي، عدم تعادل و يا ترس آلوده شده است. رنگ 

 ها است. اي از تمام رنگمفهوم فقدان رنگ و سفيد آميزه

ها را از ايم رنگگاهي اوقات ديدن رنگ سفيد بدين معنا است كه ما نتوانسته

هاي ديگر باعث يكديگر تشخيص بدهيم. اضافه شدن اين دو رنگ به رنگ

هاي هاي تشخيص رنگشود. يكي از راههاي مختلف ميايجاد طيف

افراد استفاده از اعداد است. براي به دست آوردن اين عدد از  غناطيسيمطيف

 روش زير استفاده كنيد: 

به دنيا  10/3/1200روز تولد + ماه تولد + سال تولد. براي مثال اگر در 

 شود: ايد محاسبه به صورت زير ميآمده

1264  =1200  +13→  13  =3  +6 →  6  =0 +1  

1  =5  +1   → 15  =4  +1  → 14  =4  +6  +2  +1  

 نكته = اعداد دو رقمي بايد به يك عدد يك رقمي تبديل شوند. 

 در مبحث معاني اعداد هر عددي به رنگ مخصوص مربوط است. 
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 = سبز 3عدد   = زرد  2عدد  = نارنجي  2عدد  = قرمز  1عدد 

 = صورتي  3عدد = بنفش  4عدد   = نيلي  6عدد   = آبي 0عدد 

 = طالئي 22عدد  اي= نقره 11عدد   = برنز  4عدد 

 را ارباب گويند و نبايد تجزيه كرد( 22و  11اعداد )

شود. اين اشخاص از روي عدد مشخص مي مغناطيسيطيف رنگ زمينة

دهده هدف مهمترين عدد در مبحث معاني اعداد فيثاغورث است. زيرا نشان

سير زندگي فرد كند كه مشخص در زندگي است. رنگ زمينه مشخص مي

و هميشه درست باشد نمي)البته اين مسئله صددرصد  چگونه خواهد شد.

 نيست.( 

 اند،هاي متفاوت احاطه شدهمغناطيسي با رنگهاي واقعي بوسيلة طيفرنگ

مغناطيسي مغناطيسي اتفاقي نيستند. فهرست زير، رنگ طيفهاي طيفرنگ

مونوكروم يا تك رنگ( را  هايهاي خالص رنگين كمان )رنگهريك از رنگ

 دهد. نشان مي

مغناطيسي قرمز مغناطيسي سبز آبي و رنگ سبز آبي طيفـ رنگ قرمز، طيف

 دارد. 

  مغناطيسي نارنجي دارد.مغناطيسي آبي و رنگ آبي طيفرنگ نارنجي، طيفـ 

 مغناطيسي زرد دارد. مغناطيسي بنفش و رنگ بنفش طيفـ رنگ زرد، طيف

 مغناطيسي سبز دارد. مغناطيسي صورتي و رنگ صورتي طيفـ رنگ سبز، طيف

هاي ميانه )تركيبي( نيز قابل استفاده است، مثالً رنگ فهرست باال براي رنگ

مغناطيسي صورتي ـ بنفش دارد، توجه داشته باشيد كه جفت زرد ـ سبز طيف

هاي مكمل تفاوت دارند و از مغناطيسي با جفت رنگهاي طيفرنگ
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كه در عالم مادي از ديدگاه علمي و « فضاهاي رنگ»و « رنگ هايچرخه»

 شوند، مجزا هستند. هنري تعريف مي

مغناطيسي كه در باال بيان هاي طيفتوانند تأييد كنند كه جفت رنگها ميبچه

شدند، واقعي هستند. نگاهي دقيق به اطراف به شما ثابت خواهد كرد كه 

توانيد مطمئن باشيد كه هر است. ميمغناطيسي هاي طيفطبيعت شيفته جفت

هايي به رنگ سبز آبي نيز دارد، همين پرندة قرمزرنگ در بدن خود بخش

بنفش و صورتي ـ سبز نيز  هاي آبي ـ نارنجي، زرد ـرابطه بين جفت رنگ

ها، و هر چيز كه ها، پروانهوجود دارد. نه تنها در پرندگان بلكه در ماهي

شود گاهي به جاي جفت ت همين حالت ديده ميآميزي كرده اسطبيعت رنگ

كنيد، آيا توجه مغناطيسي يكرنگ، رنگ مناسب ديگري را مشاهده ميطيف

هاي سبز رويند و بوسيلة برگهايي كه روي درختان ميايد كه اكثر گلكرده

اند به رنگ بنفش، صورتي ـ ارغواني يا قرمز هستند. جفت احاطه شده

در طبيعت بسيار برانگيزاننده هستند و اغلب بيننده مغناطيسي هاي طيفرنگ

 كنند. را غر ق احساس زيبايي و شادي مي

مغناطيسي را بشناسيد و به خاطر بسپاريد. هاي طيفرنگ شما بايد جفت

مغناطيسي صورتي رنگ در اطراف شخصي كه لباس چرا؟ زيرا اگر شما طيف

بينيد احتمال قوي آنچه ميبه رنگ سبز روشن به تن دارد مشاهده كنيد، به 

 مغناطيسي آن شخص.لباس است نه طيف مغناطيسيطيف
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   خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي.

  حضرت رسول اكرم )ص(

 

 مغناطيسي انسانيطيف

مغناطيسي نام دارد. اين انرژي رباي ظريف انرژي اطراف انسان طيفآهن

چند بعدي انرژي كيهاني است. كه كالبد فيزيكي را دربر گرفته،  حياتي تجلي

 بخشد. كند و به آن حيات و معنا ميدر آن نفوذ مي

مغناطيسي دربرگيرندة تصوير كامل زندگي ما است. طيفمغناطيسي، طيف

گيرد. آگاهي ما است و همة افكار و احساسات و آگاهي ما از آن منشاء مي

تمام تجربيات زندگي ما از لحظة تولد تا لحظه مرگ مغناطيسي شامل طيف

مغناطيسي شامل همه خاطرات گذشته زندگي ما است است. همچنين طيف

 ( پيشاپيش معين شده است. 1كه از طريق سرنوشت )كارما

مغناطيسي كالبد زنده و چند بعدي آگاهي ما است، كه افكار و طيف

ره به واقعيت دروني ما پاسخ دهد. زيرا هموااحساسات واقعي را نشان مي

 دهد. مي

و چاكراها  مغناطيسيهاي طيفدر واقع، وضعيت كالبدهاي نامرئي، اليه

ها، هر روز با روز پيش تواند به واسطة تجربيات ما و نحوه پاسخ به آنمي

توانيم مغناطيسي ميهاي طيفمتفاوت باشد. با مشاهدة ساختار و رنگ

مت جسمي، عاطفي، ذهني و روحي فرد كسب اطالعات مهمي دربارة سال

                                           
1 - Karma 
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مغناطيسي هستند. يك ها بازتاب سالمت كلي طيفكنيم. رنگ

هايي شفاف، روشن و درخشان است. مغناطيسي سالم داراي رنگطيف

دهندة مشكل يا بيماري هستند. محل مغناطيسي نشانهاي كدر در طيفرنگ

و مرحلة بيماري را  تواند شدتو شدت گرفتگي و عدم كارايي انرژي مي

 نشان دهد. 

ها همچنين بازتاب وضعيت ذهني و عاطفي ما هستند. مثالً رنگِ غالبِ رنگ

دهندة مغناطيسي، يا تابش رنگ زرد قوي در كالبد ذهني، نشانزرد در طيف

مغناطيسي از كالبدهاي جداگانه و تمايل به زندگي، تجربه و تفكر است. طيف

 هاي انرژي اتري تشكيل شده است. هي و اليهدر عين حال مرتبط با آگا

كنندة شخصيت، ادراك، روش زندگي چهار كالبد نامرئي آگاهي كه مشخص

 : عبارتند ازو عواطف روحي ما هستند 

 كالبد معنوي    كالبد ذهني     كالبد عاطفي     كالبد اتري  

حو مغناطيسي داراي هفت الية مجزاي انرژي است، كه به نهمچنين طيف

ناميم و در طول نخاع قرار گرفته است در بنيادي با آنچه سيستم چاكرا مي

 مغناطيسيمغناطيسي و يك كالبد طيفارتباطند. اصواًل تفاوت بين الية طيف

 اين است: 
مغناطيسي كالبدي از شعور و آگاهي است. يك الية طيف ،مغناطيسييك كالبد طيف»

 «سي است.مغناطينمود فعالت چاكرا در طيف

 )استفن بيشاپ( 
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 باالترين مرحله خرد، خودشناسي است.

  حضرت امام رضا )ع( 

 

 مغناطيسيطيفكالبدهاي نامرئي 

 كالبد علّي / كالبد معنوي 

مشي زندگي ما كالبد معنوي، كالبد آگاهي همراه با مسير واقعي معنوي و خط

ي واالترين سطح توانايي بالقوه و بازتاب توانايي ما براي است. كالبد معنو

آشكار ساختن استعدادهاي بالقوه روحي در زمين است. اصل و بنياد واقعيت 

است. و اين علت نهايي هستي ما است. كالبد معنوي « وجود»وجود ما، ابراز 

 شود. باالترين نوسان را در بين كالبدهايكه كالبد علّي نيز ناميده مي

تواند تا دارد. بسته به ميزان تكامل روحي ما، اين كالبد مي مغناطيسيطيف

سانتيمتري از كالبد فيزيكي وسعت داشته باشد، كالبد معنوي،  45فاصله 

سفيدرنگ و درخشان است و حاوي ماهيت واقعي روحي ما است. آگاهي 

ات علّي در رابطه با ماهيت موضوع است، در حالي كه آگاهي ذهني جزئي

كند. كالبد علّي نشانگر ماهيت ماده و علل واقعي نهفته موضوع را مطالعه مي

ها است و ... و با ماهيت در پس توهّم ظاهر است، سطح علّي دنياي واقعيت

تراز و طبيعت بنيادي چيزها در ارتباط است. شفابخشي در اين سطح قوي

 «كالبد ذهني است.
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 كالبد ذهني

ي از پتانسيل روحي ما است. به هر حال اين پتانسيل كالبد ذهني يك نقشة كل

هاي انرژي )توان بالقوه( براي بروز به مرحلة تجربه درآمدن، نياز به طرح

هاي انرژي به صورت افكار )آگاهانه و ناخودآگاهانه( در كالبد دارد. اين طرح

كنند. چارچوب مشخصي را براي بروز شخصيت دروني ايجاد مي ذهني،

كند و آشكار هاي واقعي را از طريق كالبد ذهني بيان مينديشها« خود»

شود كه از ناحيه سازد. كالبد ذهني به صورت يك نور زرد طاليي ديده ميمي

يابد. وقتي فرد روي يك تابد و اطراف تمام بدن گسترش ميها ميسر و شانه

ود. كالبد شتر ميتر و روشنيابد. كالبد ذهني بزرگفرآيند ذهني تمركز مي

افكار را به كالبد سانتيمتر بدن، امتداد دارد،  25ذهني كه تا فاصله حدود 

دهد، هاي عاطفي نشان ميدهد، كه نسبت به افكار، واكنشعاطفي انتقال مي

مانند عشق، ترس، شادي، خشم و غيره، يك كالبد ذهني متعادل براي انسان، 

 آورد. روشني و هدايت به ارمغان مي

 

 د عاطفي /  اثيري كالب

تر و داراي نوسان باالتري است. كالبد كالبد عاطفي نسبت به كالبد اتري سيال

عاطفي كه بازتاب كيفيت و شدت عواطف است، به صورت ابرهايي رنگين و 

رسد كه اين بخش شود. در هنگام ضربه و شوك به نظر ميمتحرك ديده مي

كند، كه ايجاد مي« حسي عاطفيبي»پرد، و نوعي ناگهان از وجود ما بيرون مي

دهد تا به تدريج خود را با حادثه تطبيق دهيم. كالبد عاطفي به ما فرصت مي

شود جايگاه عواطف ما است. كالبد عاطفي پل بين كه كالبد اثيري ناميده مي
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ها و ها، اميدها، عشقذهن و كالبد فيزيكي است. انرژي عاطفي ما بر ترس

ارد. كالبد عاطفي، شدت و طبيعت بروز شخصيت فرد دردهاي ما حاكميت د

كند. كالبد عاطفي )اثيري(، نمايشگر آرزوها، را در سطح فيزيكي كنترل مي

عاطفي، بيان « خود»هاي ما است. خلقيات، احساسات، تمايالت و ترس

ذهني ما است. كالبد عاطفي بيان كالبد ذهني است. گرفتگي عاطفي « خود»

 شود. فافيت افكار و خطِّ مشيو در كالبد فيزيكي ميمانع آشكارشدن و ش

گذارد، كه آن هم به نوبة خود بر انرژي كالبد عاطفي بر كالبد اتري تأثير مي

 كالبد فيزيكي تأثير دارد. 

 

 كالبد اتري 

شود و تقريباً به كالبد اتري به صورت رنگ يا سايه آبي ـ خاكستري ديده مي

د فيزيكي وسعت دارد. كالبد اتري مسؤول انتقال سانتيمتر از كالب 0/2فاصله 

ربا انرژي كيهاني به كالبد فيزيكي است. كالبد اتري از انرژي حياتي از آهن

مادة اتري يا نامرئي تشكيل شده است. و طرح بنيادي كالبد فيزيكي را تشكيل 

يك قرينة اتري دارد. كالبد اتري به عنوان دهد. هر سلول كالبد فيزيكي، مي

كند. انرژي كيهاني از طريق كالبد معنوي، ذهني، عاطفي يك فيلتر نيز عمل مي

رسد. كالبد اتري سطح حد واسط بين كالبد و اتري به جسم فيزيكي مي

است. هرگاه جريان انرژي  مغناطيسيطيففيزيكي و ساير كالبدهاي نامرئي 

دل تصحيح شود و اگر اين عدم تعاقطع شود. كالبد فيزيكي دچار اشكال مي

 شود. نشود، بيماري در كالبد فيزيكي نمودار مي

 : عبارتند ازباشد كه كالبد يا اليه مي 4به طور خالصه انسان داراي 
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 )اليه اول(  3اليه اتري

كالبد اتري )تشكيل شده از اتر كه حالتي بين ماده و انرژي است( از خطوط 

از پرتوهاي نور  ظريف انرژي تشكيل شده است، مانند يك شبكة درخشان

 سفيد ـ آبي. 

ساختار شبكه مانند الية اتري در حركت مداوم است. اين اليه تا فاصله 

سانتيمتر از كالبد فيزيكي وسعت دارد. رنگ اليه اتري از آبي  6تا  0/5حدود 

روشن تا آبي تيره متغير است. ساختار اين اليه با كالبد فيزيكي يكسان بوده، 

 گيرد. ها را دربر ميو ارگان تمام جزئيات آناتومي

 

 )اليه دوم(  1اليه عاطفي

تر از الية اتري است و با كالبد فيزيكي الية احساسات، ساختار آن سيال

يكسان نيست. اين اليه به صورت ابرهايي رنگين، از جنسي ظريف با حركت 

دهنده طيف كامل عواطف ما است. شود كه نشانسيال و مداوم، ديده مي

 سانتيمتر است.  0/4تا  0/2حاشية اين اليه از كالبد فيزيكي فاصلة 

 

 )اليه سوم( 4اليه ذهني

 جنسي ظريفتر از كالبد عاطفي دارد. اين اليه به صورت نوري به رنگ زردِ 

كند، تابد و اطراف كل بدن وسعت پيدا ميروشن كه اطراف سر و شانه مي

                                           
1 - The Etheric Body  
2  - The Emotional Body 

2 - The Mental Body 
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متر از كالبد فيزيكي فاصله سانتي 25تا  0/4شود. حاشيه اين اليه ديده مي

دارد. كالبد ذهني يك كالبد ساختاري نيز هست، اين كالبد حاوي ساختار 

 ه هستند. هاي افكار در اين اليه قابل مشاهدهاي ما است. شكلانديشه

 

 )اليه چهارم( 3اليه اثيري

كالبد اثيري فاقد شكل ثابت است و از ابرهايي از رنگ تشكيل شده است. 

سانتيمتر از كالبد فيزيكي است. اين  25تا  10تا فاصله حدود  وسعت آن

دهد. اين سطح، راه كالبد ما را با بعدهاي باالتري از واقعيت ارتباط مي

 ورودي سطح اختري است. 

 

 )اليه پنجم(  1اي اترياليه كليشه

اي تمام اشكال موجود در سطح فيزيكي است. اين اليه حاوي طرح كليشه

 65تا  30گوي كاملي براي اليه اتري است. وسعت آن تا فاصله اين اليه ال

سانتيمتر از كالبد فيزيكي است. اين سطحي است كه در آن صوت تبديل به ماده 

كند كه ، فضايي خالي يا منفي ايجاد ميمغناطيسيطيفشود. الية كليشة اتري مي

  د.كناي است. كه كالبد فيزيكي در آن رشد ميمنشاء ساختار شبكه

                                           
1 - The Astral Body 
2 - The Etheric Template Body 

www.takbook.com



 252 سمروح، روان، احساس، ج

 )اليه ششم(  3اليه آسماني

سانتيمتر از  150تا  65سطح ششم، كالبد آسماني نام دارد. وسعت آن حدد 

جسم فيزيكي است. دراين سطح است كه ما وجد و شعف معنوي را تجربه 

آموزيم. قيد و شرط را ميكنيم. از طريق كالبد آسماني است كه ما عشق بيمي

هاي روشن و ماليم شود كه از رنگده ميكالبد آسماني به صورت نوري دي

اي تشكيل شده است و درخشش زيبايي دارد. اين نور درخشش طاليي نقره

 و كيفيت رنگ به رنگ شونده دارد. 

 

 )اليه هفتم(  1اي ِكتِري كالبد علياليه كليشه

سانتيمتر از كالبد فيزيكي وسعت دارد، و  150تا  40كالبد كتري حدود 

همراه با كالبد فيزيكي است. كالبد  مغناطيسيطيفكالبدهاي  دربرگيرنده همه

كلي اي تشكيل شده كه فرمهاي ظريف نور طاليي ـ نقرهكتري از رشته

اي كنند. كالبد كتري حاوي يك ساختار شبكهرا حفظ مي مغناطيسيطيف

 طاليي از كالبد فيزيكي و همة چاكراها است. 

                                           
1 - The  cosmic Body 

2 - The Ketheric Template or Casual Body 
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 مراحل شفاي دروني
 پردازد.نادرست مياعتقاديسيستمبامبارزهبه شفاي اليه هفتم كتريايكالبدكليشه

 گيرد. در كانون عشق كيهاني قرار مي شفاي اليه ششم  كالبد آسماني 

 كند.اراده فردي را با مشيت الهي همسو مي جراحي اليه پنجم  اتري ايكليشهكالبد

اليه  پاكسازي كالبد اثيري 

 چهارم، دميدن عشق

 پذيرد. ورزد و ميعشق مي

پاكسازي و تجديد  كالبد ذهني 

 الگوهاي تفكري 

باالگوهاي دوگانه انديشه به مبارزه 

 پردازد. مي

پاكسازي و تصحيح  كالبد عاطفي 

مسير جريان 

 عواطف 

عواطف، جهت آزادسازي جريان انرژي ـ 

هاي محبوس در درون را عواطف و رنج

 كند.جدداً تجربه ميم

پاكسازي و ترميم  كالبد اتري 

 ساختار 

رهاسازي جريان انرژي و ارتعاشات كالبد اتري. 

تجديد ساختار اين كالبد ايجاد مجدد در 

 سوخت و ساز انرژي اُرگوني در اين اليه

تجديد حيات و تغذية جسم به واسطة  ماساژ  كالبد فيزيكي 

دالت انرژي ايجاد تعادل مجد در تبا

شيميايي كه منجر به تعادل جسم و سالمتي 

 گردد.مي

 

 

 انسان از درون به بيرون: مغناطيسيطيف

 عواطف مغناطيسيطيفـ 2  اتري  مغناطيسيطيفـ 1

 روحاني  مغناطيسيطيفـ 3  ذهني  مغناطيسيطيفـ 2
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 مغناطيسيهايي براي ديدن طيفتمرين

ها بايد خاطرنشان كنم، بعد از كسب اين توانايي الزم است با قبل از بيان آن

احساس مسئوليت عمل نمائيد. در حقيقت از اين مهارت در جهت قدرت 

بخشيدن به ديگران استفاده كنيد. بدون اجازه وارد حريم خصوصي ديگران 

  نشويد و از آن در جهت نادرست استفاده نكنيد. اما تمرينات:

: يك ورقه كاغذ قرمز و يك ورقه كاغذ سفيد تهيه كنيد به 1تمرين شماره

مدت يك دقيقه در نور زياد به ورقه قرمز رنگ خيره شويد، سپس نگاه ثابت 

خود را به ورقه سفيد منتقل كنيد، در اين لحظه ورقه سفيد سبز به نظر 

 رسد، كوشش كنيد اين اثر را تا حد ممكن حفظ كنيد. مي

: يك ورقه سفيد و يك ورقه مشكي تهيه كنيد، حدود يك 2شمارهتمرين 

دقيقه با عينك تيره به نور روشن خيره شويد. سپس چشمتان را از نور 

ها را بر روي هر برگردانيد. به هر دو ورقه نگاه كنيد و تأثيرات مختلف رنگ

ينك ها شروع به تار شدن كردند، عها مشاهده كنيد. بعد از اينكه رنگدوي آن

 هاي فيلترهاي عينك بايد ظاهر شوند. را برداريد، در اين لحظه رنگ

: يك پارچه مشكي را در مقابل نور آفتابي كه از پنجره 2تمرين شماره 

درجه پشت به آن بايستيد. در مقابلتان چراغ  25تابد آويزان كنيد. با زاويه مي

خيره شويد. سپس روشني قرار دهيد و با عينك تيره حدود يك دقيقه به آن 

به طرف پارچه مشكي برگرديد و به چراغ پشت كنيد. در اين حالت 

توانيد امواجي را هايتان را در مقابل پارچه مشكي قرار دهيد احتمااًل ميدست

شود ببينيد. يك بار ديگر اين ها و نوك انگشتانتان خارج ميكه از دست
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كردن به نور پس از پشت تمرين را انجام دهيد. با اين تفاوت كه اين بار

 هايتان نگاه كنيد.چراغ، عينك را برداريد و به دست

 چشمان ما 

هاي ارتعاشي تواند دامنة بسيار كمي از فركانسچشمان ما مي

ميكرومتر )از بنفش تا سرخ( را  4/5تا  2/5الكترومغناطيسي با طول موج 

به صورت رنگ  هاي ارتعاشي اين محدوده راببيند. ما تركيبي از فركانس

توان با ثبت طيف نور بوسيله دستگاههاي كنيم اين تركيب را ميمشاهده مي

 گيري كرد. به دقت اندازه« اسپكتروفتومتر»مخصوصي به نام 

شوند، تنها ادراكي ناقص از هايي كه توسط چشمان ما مشاهده ميرنگ

ساير  تر است. )نوسان پيچيدة نور و همچنينواقعيتي به مراتب پيچيده

ها( براي توصيف اين موضوع بايد طيف نور و چگونگي درك رنگ را نوسان

 توسط چشمانمان توضيح دهيم. 

 مغناطيسيتوسعة ديدن طيف

 مغناطيسي بايد: براي ديدن طيف

 الف ـ حساسيت چشمان خود را افزايش دهيم. 

راي هاي قابل مشاهده را، وراي نور مرئي گسترش دهيم. بـ دامنه نوسان ب

 آميز موارد باال بايد: انجام موفقيت

 ـ ديد محيطي خود را مورد استفاده و تمرين قرار دهيم. 1

 ـ تماس خود را با نور افزايش دهيم. 2

هاي راست ـ فرآيند حس بينايي را در مغز تقويت كنيم، ارتباط بين نيمكره2

 و چپ مغز را تقويت كنيم. 
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 كنيم؟ چرا بايد از ديد محيطي خود استفاده

هاي بينايي است(. در بخش شبكية ما )صفحة كانوني چشم كه حاوي سلول

محيطي كمتر از بخش مركزي صدمه ديده است. بخش مركزي شبكيه، 

به علت تماس با نورهاي شديد  هاسالهميشه مورد استفاده است و در طول 

 و يا مصنوعي مانند تلويزيون، كامپيوتر و غيره دچار صدمات متعدد شده

است از سوي ديگر ما ديد مركزي خود را طي اين مدت طوالني به 

 ايم. هاي خاص استفاده، عادت دادهروش

بينند. تر ميمغناطيسي را بسيار آسانهاي خردسال، طيفتوجه كنيد كه بچه

ها ها هنوز دچار صدمه نشده است. با ورود به مدرسه، آنزيرا ديد مركزي آن

ي خود را به روش خاصي به كار ببرند، و به تدريج شوند كه بينايوادار مي

 دهند.مغناطيسي از دست ميديد طبيعي خود را براي ديدن طيف

 

 افزايش تماس 

خواهيم از يك منظرة كم نور عكس بگيريم، بايد زمان نوردهي هنگامي كه مي

ثانيه  65تا  25شدن به يك نقطه براي مدت فيلم را افزايش دهيم. و با خيره

 توانيم همين كار را براي چشمانمان انجام دهيم. مي

چشمان ما حركت  ياي جلوكنند، يا صفحههنگامي كه چشمان ما حركت مي

عكس تلويزيوني  20كنند )ها ميانگيني از تصاوير را مشاهده ميكند. چشممي

شود(. وقتي ما روي يك در هر ثانيه، به صورت يك حركت پيوسته ديده مي

دهيم، زيرا نور كنيم، حساسيت چشمان خود را افزايش ميمينقطه تمركز 

 دهيم. ها را به حد متوسط رسانده اثر آن را افزايش ميورودي به چشم
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هاي مخروطي سرخ، سبز و آبي( هاي حساس به نور شبكيه )سلولسلول

كنند. درست مانند سه گيرندة راديويي كه مانند حسگرهاي نوساني عمل مي

خواهيد يك آونگ را با اند. وقتي ميسه رنگ تنظيم شده براي دريافت

توانيد اين كار را با نيرويي ضعيف اما اي وسيع به نوسان درآوريد. ميدامنه

مداوم انجام دهيد. شما با تمركز چشمان خود روي يك نقطه، دقيقاً چنين 

توانيد با تحريك مختصر، به تدريج دهيد؛ شما ميكاري را انجام مي

هاي حساس به نور شبكية خود را به نوساني قابل توجه درآوريد، كه سلول

 شود. منجر به درك يك احساس بينايي در مغز مي

 

 ( 3تمرين تمركز )

ثانيه به  25قرار دهيد حدود سانتيمتر  0/1اي را در مقابل خود در فاصله ئش

يد. اگر دقت اي سياه رنگ نگاه كنيد، و نقاط رنگي را با ديد محيطي ببيننقطه

اند. مغناطيسي به رنگ ديگر احاطه شدهبينيد كه نواحي رنگي، با طيفكنيد مي

ها را به هاي محيطي براي مدتي تحريك شوند ما رنگهنگامي كه حسگر

كنيم كه تفاوت زيادي با زماني كه از ديد مركزي استفاده نحوي درك مي

سيت شما افزايش يافته، تر تمركز كنيد، حساكنيم دارند. هرچه طوالنيمي
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شوند. بايد بدانيد كه تر ديده ميمغناطيسي اطراف نواحي رنگي، روشنطيف

تمركز بر روي يك نقطه به مدت كافي، كليد موفقيت شما است. اين تمرين 

هاي اختصاصي مغناطيسي، با آگاه كردن شما از تواناييبه جز ديدن طيف

مغناطيسي انسان را به شما فحس بينايي و ادراكتان، اصول مشاهدة طي

 دهد. آموزش مي

 

 ( 1تمرين تمركز )

ي تقويت ارتباط بين دو ااين تمرين بر

كند و در نتيجه نيمكرة مغز به شما كمك مي

قدرت فرايند الزم را براي ديدن 

شكل اين دهد. مغناطيسي افزايش ميطيف

را روبروي خود در فاصله حدود يك متري 

را چنان به جلو دراز قرار دهيد. دستتان 

ها و كنيد كه يكي از انگشتانتان زير دايره

ها ها قرار گيرد. نوك انگشتتان را نقطة تمركز قرار دهيد و به دايرهبين آن

توجه نكنيد در اين مرحله بايد چهار دايره ببينيد، سپس سعي كنيد دو دايرة 

ا يك صليب ها را به صورت يك دايره بوسط را بر هم منطبق كنيد و آن

سفيد رنگ در نوك انگشت خود در وسط دو دايرة اوليه ببينيد. ديدن صليب 

نشانه اين است كه نيمكرة چپ مغز )كه به چشم راست متصل است( با 

 كند. نيمكرة راست مغز )كه به چشم چپ متصل است( ارتباط برقرار مي
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 ( 4تمرين تمركز )

دت پنج دقيقه، انرژي حياتي شما اين تمرين بسيار مفيد است: انجام آن به م

دهد. صليب در ابتدا كند و قدرت شفابخشي بدن را ارتقاء ميرا دو برابر مي

ها و انگشت گيرد. فاصله بين چشمرسد و شكل ثابت نميثبات به نظر ميبي

 0تا  2خود را كم و زياد كنيد، تا يك صليب كامل و ثابت ببينيد. شما پس از 

ن، سود قابل توجهي خواهيد برد. مخصوصاً اگر تا حد دقيقه از اين تمري

رسد كه زمان طاليي براي انجام اين تمرين امكان پلك نزنيد. البته به نظر مي

مغناطيسي شما را به ميزان قابل هاي ذهني و طيفدقيقه است، كه توانايي 30

دا دهد. براساس تجربيات من بهتر است اين تمرين را در ابتتوجه افزايش مي

با يك تا دو دقيقه شروع كنيد. و به تدريج در هر هفته مدت تمرين را 

رسد كه تمركز كوتاه و عميق، بهتر از تمركز طوالني افزايش دهيد. به نظر مي

 است كه به علت كمبود مهارت مرتباً قطع شود. 

به تدريج با تمرين بيشتر شما خواهيد توانست صليب را بدون استفاده از 

ب سعي ينيد و در ميدان ديد خود نگه داريد. در هنگام ديدن صلانگشت ببي

كنيد با استفاده از ديد محيطي خود از دو دايرة ديگر و ساير چيزهاي اطراف 

مغناطيسي اطراف دايرة رنگي باال را هاي طيفنيز آگاه باشيد، شما بايد رنگ

و تمركز باال( كردن صليب )با ديد محيطي خود ببينيد. هرگاه بتوانيد بدون گم

با استفاده از ديد محيطي خود چيزهاي اطراف را تجزيه و تحليل كنيد، آنگاه 

 ايد.مغناطيسي آمادهبراي مشاهد و تفسير طيف
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 سطوح پيشرفته تمركز 

رسد كه يكي از قطرهاي صليب جلوي ديگري قرار دارد. اين به نظر مي

بر ديگري غالب است.  هاي مغز شمادهد كه يكي از نيمكرهموضوع نشان مي

بينند )نيمكره چپ غالب مردان معموالً قطر افق را جلوي قطر ديگري مي

بينند )نيمكرة راست غالب است( و زنان معموالً قطر عمودي را جلوتر مي

را تا حد ممكن جلو بياورد. سطح « پنهان»است(. سعي كنيد با تمركز، قطر 

يد صليبي كامالً متعادل ببينيد، كه آيد كه بتواننهايي تمركز زماني بدست مي

هر چهار بازوي آن وضوح يكسان داشته باشند، در نتيجه بين دو نيمكرة مغز 

شما تعادل كامل برقرار باشد. در اين مرحله بسياري از افراد نتايج 

شود، سپس بعد تر ميتمركز بسيار عميق كنند، ابتدا،آوري را تجربه ميشگفت

دهيد، و زمينة رسد كه ديد خود را از دست مينظر ميدقيقه به  2تا  2از 

آيد. حساسيت و آگاهي شما به روشن به رنگ ارغواني يا صورتي تيره در مي

 شوند.كند و همة احساسات و عواطف متوقف ميشدت افزايش پيدا مي

 

 مغناطيسي مشاهدة طيف

اي اولين مغناطيسي را براين تمرين به اين منظور طراحي شده است كه طيف

مغناطيسي را تمرين كنيد. انتخاب شرايط بار مشاهده كنيد و يا ديدن طيف

بينيد، بلكه بهتر مغناطيسي را بهتر ميمناسب مهم است، زيرا نه تنها طيف

 بينيد اعتماد كنيد. توانيد به آنچه ميمي

ـ از شخص مورد مطالعه بخواهيد كه روبروي يك زمينة سفيد و ساده با 1

مغناطيسي را هاي طيفبسيار ماليم بايستد. يك زمينة رنگي، رنگ نوردهي
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ها نياز پيدا دهد و در نتيجه شما به دانش بيشتري دربارة تركيب رنگتغيير مي

تواند در تفسير مغناطيسي گاهي ميهاي زمينه و طيفكنيد، تركيب رنگمي

 مغناطيسي مشكل ايجاد كند. رنگ طيف

كردن انتخاب كنيد، وسط پيشاني نقطة مناسبي است. هاي را براي نگاـ نقطه2

ها اين نقطه، محل چاكراي پيشاني يا چشم سوم است. و در بعضي از فرهنگ

گذارند، در زمان قديم چنين عالمتي بيننده )در هند( در اين محل عالمتي مي

 كرده است. مغناطيسي ميرا دعوت به نگاه كردن و مشاهدة طيف

 ثانيه يا بيشتر به يك نقطه نگاه كنيد.  65تا  25ـ براي مدت 2

كنيد، محيط ثانيه، در حالي كه هنوز به همان نقطه نگاه مي 25ـ بعد از 3

 اطراف را با ديد محيطي خود بررسي كنيد. ادامه تمركز بسيار مهم است. 

در برابر وسوسه نگاه كردن به اطراف مقاومت كنيد. شما بايد ببينيد كه زمينة 

ديگر زمينه  هايقسمتتر و داراي رنگي متفاوت با شخص روشناطراف 

مغناطيسي است. هرچه تمركز شما است. اين ادراك شخصي شما از طيف

مغناطيسي را بهتر خواهيد ديد به ياد داشته باشيد كه تر باشد. طيفطوالني

مغناطيسي در چشم شما تمركز روي يك نقطه با تجمع اثر نوسان طيف

 دهد. فزايش ميحساسيت را ا

مغناطيسي، در تاريكي كامل انجام هاي پيشرفتة مشاهدة طيفـ اكثر تمرين0

 هاي منظم و اصولي دارد. ها تمركز و تمرينشود اما نياز به ساعتمي
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 مغناطيسي يك عكس فوري از طيف

مغناطيسي چشمانتان را بعد از تمركز به مدت كافي و در حال ديدن طيف

مغناطيسي را خواهيد ديد. آماده باشيد، شما ك يا دو ثانيه طيفببنديد. براي ي

هاي حساس به نور از فقط يكي دو ثانيه فرصت داريد و پس از آن سلول

شود، اگر اين هاي بينايي به مغز متوقف ميايستند و ارسال پيامنوسان باز مي

، سعي فرصت كوتاه را از دست بدهيد، ناچاريد دوباره تمركز را آغاز كنيد

 كنيد بفهميد كه بايد با چه سرعتي چشمانتان را ببنديد. 

 

 مغناطيسي ديگران مشاهده طيف

بهترين روش اين است كه مستقيماً به چاكراي پيشاني )چشم سوم يا چشم 

ها قرار دارد(. نگاه متر باالي بيني، بين چشمسانتي 0/1عقل، كه به فاصلة 

وضعيت ذهني خود را در حالت تمركز ثانيه  65تا  25كنيد و براي حداقل 

قرار دهيد، كه تكنيك آن در باال توضيح داده شد. من با نگاه كردن به چاكراي 

ام. به هرحال اگر شما روي سينة گلو و قلب نيز همين نتايج را بدست آورده

رسد كه شخص مورد مطالعه كسي تمركز كنيد. چنان غيرمعمول به نظر مي

كنيد، شود، وقتي به چاكراي پيشاني كسي نگاه مييمعموالً بسيار معذب م

اي با نور خيلي توانيد گفتگو را نيز ادامه دهيد. در اين مورد هم زمينهعمالً مي

اي با دهد، با تمرين بيشتر، هر زمينهماليم و بدون سايه بهترين نتيجه را مي

  نور يكنواخت )مانند آسمان آبي( براي كار شما مناسب خواهد بود.
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 مغناطيسي خود مشاهده طيف

متر از آينه بايستيد در آغاز  0/1روبروي يك آينه با اندازة مناسب به فاصله 

كار بهتر است زمينه پشت سر شما سفيد و ساده و بدون سايه باشد. نور 

محيط بايد خيلي ماليم و يكنواخت باشد. دستورهاي باال را براي ديدن 

دقيقه تمرين  10تا  15روز حداقل به مدت  مغناطيسي دنبال كنيد. هرطيف

مغناطيسي كنيد. تا حساسيت شما افزايش يابد و ديد شما براي مشاهدة طيف

هاي مربوط ترين سؤاالتي كه در جلسات و كالسپيشرفت كند. يكي از مهم

شود اين است كه: آيا مغناطيسي پرسيده ميبه رؤيت و شناسايي طيف

ايد كه ند؟ جواب منفي است. شما فقط ياد گرفتهزنچشمان من به من حقه مي

به آنچه چشمانتان قادرند انجام دهند، توجه كنيد، حسگرهاي نور در چشم ما 

اند. اهميت )سرخ، سبز و آبي(، حسگرهاي نوسان هستند كه داراي حافظه

تواند تا چند ها ميحافظه در اين است كه آن

ادامه  ثانيه پس از قطع تحريك بينايي به نوسان

 دهند. 

تصوير حافظة تحريك بينايي اغلب به عنوان پس

تصويرها شكلي دقيقاً يكسان شود. پسدرك مي

تصوير جسمي كه با تصاوير اصلي دارند. پس

مغناطيسي احاطه شده است بوسيله طيف

 تر از تصوير اصلي است. بزرگ

مالً مغناطيسي است و عتصوير، ناشي از نوسان طيفافزايش اندازة پس

مغناطيسي است. بنابراين خيلي مهم دهندة يك عكس فوري از يك طيفنشان
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مغناطيسي، روي يك نقطه تمركز كنيم و در است كه هنگام تماشاي طيف

برابر وسوسة تغيير نقطة تمركز تسليم نشويم در غير اين صورت تصوير 

 تصوير جسم اشتباه خواهد شد. مغناطيسي با پسطيف

بازتاب ماهيت واقعي ما در هر لحظه است. در اينجا الزم مغناطيسي، طيف

و اينكه چرا براي كشف آن قدري « ماهيت واقعي»است منظور خود را از 

ها و آداب ها، عادتها، كليشهتالش الزم است، بيان كنم. در جوامع ما سمبول

و رسوم، رفتارهاي سطحي و ظاهرسازي و پيروي از ديگران هستند. هنگامي 

ها و رفتارهاي ظاهرسازيها، آداب و رسوم، ها، كليشها همه عادتكه م

گذاريم، كامالً آگاه، طبيعي و آزاد دهيم و كنار سطحي خود را تشخيص 

ماند ماهيت واقعي ما است. بعضي از مردم چنان به شويم و آنچه باقي ميمي

شان اگر اند، كه كشف ماهيت واقعيهاي خود چسبيدهآداب و عادت

غيرممكن نباشد، بسيار مشكل است. تنها راه دستيابي به يك بصيرت فوري 

ها است. زيرا مغناطيسي آنپيرامون شخصيت اين افراد، تماشاي طيف

ها را از وراي پوشش رفتارهاي سطحي مغناطيسي ماهيت واقعي آنطيف

تر و تر، واضحمغناطيسي رنگيندهد. بطور كلي، هرچه طيفنشان مي

باشد، صاحب آن داراي شخصيتي بهتر و روحي واالتر است. تر روشن

تر باشد، آن مغناطيسي يكنواختهمچنين هرچه پراكندگي انرژي در طيف

مغناطيسي، تر است، پراكندگي انرژي در طيفشخصي سالمتر و متعادل

تواند به عنوان يك ابزار تشخيص قوي در پزشكي مورد استفاده قرار مي

  به تجهيزات پيچيده نيز نياز است. گيرد، البته معموالً
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هايي كه مغناطيسي ما همه بدن را احاطه كرده است. اما تفسير رنگطيف

مغناطيسي اطراف سر مربوط است، معاني شود، فقط به طيفتوضيح داده مي

شود، در متون مغناطيسي اطراف سر، كه توضيح داده ميهاي طيفرنگ

مغناطيسي را گرفته است وقتي ديدن طيف تخصصي مورد اشاره و تائيد قرار

توانيد خودتان صحت آن را با تمركز روي افكار به خوبي ياد گرفتيد، مي

مغناطيسي خود، يا بيان افكار ديگران در هنگام خاص هنگام تماشاي طيف

مغناطيسي ها تحقيق كنيد. مردم معموالً در طيفمغناطيسي آنطيف مشاهدة

ها( مغناطيسي آنها )يا جفت طيفب دارند، اين رنگخود يك يا دو رنگ غال

هاي غالب، ها هستند، عالوه بر رنگهاي مورد عالقة آنبه احتمال قوي، رنگ

كند. كه به مغناطيسي، افكار، احساسات و آرزوها را هم منعكس ميطيف

هايي معمواًل با قدري فاصله از سر، به صورت نقاط درخشان، ابرها يا شعله

مغناطيسي، نشانگر خورند، مثاًل يك بر قِ)درخشش( نارنجي در طيفيچشم م

فكر يا عالقه به اعمال قدرت و كنترل ديگران است، نارنجي به عنوان يك 

هايي كه به دهنده قدرت و توانايي كنترل مردم است، بر قرنگ غالب، نشان

 كنند.دهنده افكاري هستند كه به سرعت تغيير ميكند، نشانسرعت تغيير مي

 

  مغناطيسيطيفتفسير 

چيزغيرطبيعي وجود ندارد، مگر درك محدود ما از طبيعت. در جهان هيچ

 اي ناچيز از اقيانوس دانش است. دانيم، تنها قطرهكنيم و ميآنچه فكر مي

هاي دور، مردم به آنچه برايشان قابل توصيف نبود احترام در گذشته

توانستند ها قبل، مردم ميميدند، مدتناها را معجزه ميگذاشتند و آنمي
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 شهاي بسيار مقدس مانند مسيح و شاگردانرا ببينند، انسان مغناطيسيطيف

شدند طاليي در اطراف سرهايشان نقاشي مي مغناطيسيطيفو... بالفصل با 

در استراليا  بودند: مغناطيسيطيفزيرا بعضي از هنرمندان عمالً قادر به ديدن 

هاي ما قبل تاريخي با قدمت توانيد در غارها نقاشي( مي)كيمبرلي غربي

طاليي تصوير  مغناطيسيطيفها را با هزاران سال پيش پيدا كنيد، كه انسان

 اند. كرده

نياز داريم، به ما  مغناطيسيطيفطبيعت، همة آن چيزي را كه ما براي ديدن 

ه از حواس و داده است. همه آنچه نياز داريم، اين است كه بدانيم چگون

آگاهي خود استفاده كنيم. اگر تالش نكنيد، هرگز قادر به ديدن 

بينيد، ديگر الزم نخواهيد شد. وقتي خودتان چيزي را مي مغناطيسيطيف

نيست چشم بسته به ديگري اطمينان كنيد، شما خواهيد دانست، و دانشتان را 

اي بزرگ، از اين هبراي يادگيري بيشتر بكار خواهيد برد. بسياري از انسان

بينيم، بعدًا در اين متن به اند كه: ما چشم داريم، اما نميموضوع گله داشته

 ها پي خواهيد برد. منظور آن

هركس تا حدي توانايي ديدن 

را دارد به جاي قرار  مغناطيسيطيف

از رمز و راز،  ايهالهدادن اين توانايي در 

تالش ما در اين جهت است كه به همه 

هايشان قادر به چه هيم كه چشمنشان د

كارهايي هستند، از آنجا كه همه از جمله 

رابه يك گونه  مغناطيسيطيفكودكان، 
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بينند، ما معتقديم، كه اين توانايي بخشي از طبيعت ما است، و ارزش توجه مي

 ما را دارد. 

هر ذرة بنيادي،  هرچيز در جهان تنها يك نوسان است. هر اتم، هر الكترون،

را  مغناطيسيطيفتوانيم ي افكار و آگاهي ما، همه نوسان هستند. ما ميحت

اين تعريف براي  .يك نوسان بدانيم، كه هر موجود مادي را احاطه كرده است

به شرط اينكه بتوانيم خود را به ديدن  ،كافي است مغناطيسيطيفمطالعه 

 عادت دهيم.  مغناطيسيطيفنوسان 

هاي مختلف ها، گياهان و ...( در زمانانساناطراف موجودات زنده ) هالة

 دهد.كند و گاهي اين تغيير خيلي سريع رخ ميتغيير مي

ها، بلورها، اطراف موجودات غيرزنده )سنگ هالة

آب، ...( اصوالً ثابت است. حقايق باال بدون هيچ 

ترديدي، توسط دانشمندان روس كه در پنجاه سال 

 هالهپيرامون « 1رليانپديدة ك»گذشته، با استفاده از 

اطراف  هالةاند. اثبات شده است. مطالعه كرده

سي طيانسان، تا حدي متشكل از امواج الكترومغنا

است، كه طيف امواج ميكروويو، از مادون قرمز تا 

رسد كه امواج ميكروويو، با فركانس مي گيرد. به نظرفرابنفش را دربر مي

دن(، مربوط به سطوح پايين پايين و بخش مادون قرمز طيف )حرارت ب

متابوليسم، جريان خون و غيره( در  DNAفعاليت بدن ما هستند )ساختمان 

حالي كه بخش فركانس باال )فرا بنفش( بيشتر مربوط به فعاليت آگاهانه ما 

                                           
1- Kirlian 
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است. مانند: تفكر خالقيت، اراده، منش و عواطف. دانشمندان روسي كه در 

ه جلوتر از هركس ديگر هستند، كشف ، سه دهمغناطيسيطيفزمينة مطالعه 

انسان  DNAتوان مي DNAميكروويو  مغناطيسيطيفكردند كه با تأثير بر 

را تغيير داد. بخش فركانس باال )فرابنفش( بسيار مهم و جالب و در عين حال 

 بسيار ناشناخته است. اين قسمت با چشم غيرمسلح قابل مشاهده است. 

 

 بينيم؟ را ب مغناطيسيطيفچرا بايد 

، مخصوصاً در اطراف سر معاني خيلي مهمي مغناطيسيطيفها و قدرت رنگ

يك شخص، عمالً افكار  مغناطيسيطيفتوانيد با مشاهده در بردارند. شما مي

بينيد با سخنان و او را قبل از آنكه به زبان بياورد ببينيد، و اگر آنچه مي

كنيد. هيچكس ني مشاهده ميهماهنگي نداشته باشد. شما دروغ را نيز به روش

تواند درحضور شما دروغ بگويد. بدون آنكه دروغش آشكار شود. نمي

 مغناطيسيطيفتوان با دروغ و ظاهرسازي تغيير داد. را نمي مغناطيسيطيف

 كند. سرشت و افكار واقعي ما را براي همه آشكار مي

 ، امضاي معنوي ماست. وقتي شما شخصي را با يكمغناطيسيطيف

توانيد مطمئن باشيد كه او بينيد، ميپاك و درخشان مي مغناطيسيطيف

شخصي خوب و داراي روحي واالست، حتي اگر خود او فردي فروتن باشد 

را با  فردييا از خصوصيات خود آگاهي نداشته باشد. هنگامي كه 

توانيد مطمئن باشيد كه او فردي بينيد ميخاكستري يا سياه مي مغناطيسيطيف

سخن، فرهيخته، ا افكار ناپاك است. هرچند كه ظاهراً جذاب، خوشب

ظاهر يا خوش لباس به نظر برسد. مخصوصاً بسيار مهم است كه خوش
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هر استاد معنوي، پير يا مرشد را بررسي كنيد. چنين شخصي  مغناطيسيطيف

به رنگ زرد طاليي در اطراف سر خود داشته  يدرخشان مغناطيسيطيفبايد 

 باشد. 

در غير اين صورت بهتر است شما از پيروي او دست برداريد و به راه خود 

صالحيت با برويد. زيرا پيوستن به فرقه يا گروهي كه توسط افراد بي

شود، براي آگاهي شما بسيار خطرناك رهبري مي يامطلوبن مغناطيسيطيف

است. خطر كجاست، اگر زندگي خود را صرف پيروي از عقايد و آداب 

هايي كنيد. هنگامي كه نوبت به استفادة واقعي از اطالعاتي كه در گروه چنين

رسد، ممكن است تقريباً ايد مياين دوران در آگاهي خود ذخيره كرده

چيز مفيدي در ذهنتان وجود نداشته باشد. در چنين موقعيتي الزم است هيچ

 كه همه چيز را از اول دوباره بياموزيد. 

توان اختالالت عملكرد بدن مي مغناطيسيطيفهمچنين با بررسي 

ها( را خيلي قبل از بروز عالئم فيزيكي تشخيص داد. با كنترل )بيماري

 توانيد خود را شفا دهيد. خود، عمالً مي مغناطيسيطيفآگاهانة 

به هر حال بهبود جسم فيزيكي، در مقايسه با آنچه ديدن و مطالعه 

ي آگاهي، تكامل معنوي و افزايش تواند در جهت ارتقامي مغناطيسيطيف

 هاي ما از طبيعت انجام دهد، هيچ است. دانسته

 مغناطيسيطيفدارد، اما اكثر مردم روي زمين خود را  مغناطيسيطيفهركس 

ها در گرايانه آنبسيار ضعيف و كدر دارند. اين، پيامدِ مستقيم نگرش مادي

حساساتِ منفي از قبيل شود و اطول زندگي است، كه مانع تكامل آگاهي مي

دهد. اين طور نگرش، طبيعت واقعي ترس، رشك و حسد را پرورش مي
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ها هم سركوب آن مغناطيسيطيفكند و به اين ترتيب ها را سركوب ميانسان

گيريد، خود را براي يك را ياد مي مغناطيسيطيفشود. وقتي ديدن مي

من  مغناطيسيطيفيي تواني به من بگومي» پرسش خيلي سخت آماده كنيد:

را  مغناطيسيطيف اصالًچگونه است؟ و همچنين موقعيت دشواري كه شما 

خواهيد دربارة آن صحبت كنيد. يكي از بينيد كه نميبينيد  و يا چيزي مينمي

ام اين است: چرا خودتان ديدن هايي كه من پيدا كردهبهترين پاسخ

هايي است كه از مهمترين علت گيريد؟ و اين يكيرا ياد نمي مغناطيسيطيف

 دهيم.را به مردم ياد مي مغناطيسيطيفما مشاهدة 

شان در معرض ديد است و افراد بسياري مغناطيسيطيفاگر مردم بدانند كه 

تواند آن را ببينند، مواظب افكارشان خواهند بود و سعي خواهند كرد مي

ها بهتر و اين تالش، آنخود را ببينند و اصالح كنند. بر اثر  مغناطيسيطيف

خردمندتر خواهند شد و خواهند توانست افكار و اهداف سايرين را دريابند. 

را ببينند و تفسير كنند، دنيا حتمًا بسيار  مغناطيسيطيفاگر همة مردم بتوانند 

 بهتر از آنچه هست، خواهد شد.

 

 مغناطيسيطيفكودكان و 

 بينند. را مي غناطيسيمطيفكودكان تا سن پنج سالگي بطور طبيعي 

شوند، معموال باالي سر او را نگاه زماني كه نوزادان با شخصي روبرو مي

بينند دوست باالي سر آن شخص را كه مي مغناطيسيطيفكنند. اگر رنگ مي

والدينشان خيلي  مغناطيسيطيفنداشته باشند يا اگر اين رنگ با رنگ 
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رو د كه آن شخص چقدر خندهكنند، اهميتي ندارمتفاوت باشد، گريه مي

 باشد.

تر از اكثر بزرگساالن دارند، زيرا بسيار تميز و قوي مغناطيسيطيفكودكان 

بزرگساالن معمواًل اسير دنياي مادي هستند و فطرت خود رابا چيزهاي 

 كنند. سطحي سركوب مي

 

 و انرژي حياتي شما  مغناطيسيطيفتقويت نوسان 

 شما را به شدت تقويت كنند عبارتند مغناطيسيطيفتوانند چيزهايي كه مي 

 از: 

 كردن ذهن از هر فكر( ـ مديتيشن )پاك1

 ـ تمركز )تمرين ديدن صليب( 2

 خود با محيط.  مغناطيسيطيفكردن ـ هماهنگ2

 

  خود با محيط مغناطيسيطيفكردن هماهنگ

پوشيم را با هاي( آنچه مينوساني )طيف رنگهاي اگر ما فركانس

( مغناطيسيطيفكند )رنگ هايي كه بدن ما بطور طبيعي ساطع ميفركانس

فردي را تجربه هماهنگ كنيم، ذهن و بدن ما حالت هارموني منحصربه

كردن يك ساز است. صدايي كه از يك ساز خواهد كرد. اين كار مانند كوك

واتي ناموزون است، نه يك قطعه موسيقي شود، اصكوك نشده توليد مي

 مغناطيسيطيفكردن آهنگ، اصوالً سه روش براي هماهنگموزون و خوش

 شما با محيط وجود دارد:
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وقتي رنگ  :مغناطيسيطيفكردن محيط اطراف با رنگ غالب ـ هماهنگ3

توانيم سعي كنيم كه محيط اطراف خود را بشناسيم، مي مغناطيسيطيفغالب 

مان هماهنگ كنيم. اصالح و هماهنگ مغناطيسيطيفهاي خود را با سيا لبا

تواند تحريك مثبتي براي ما مي مغناطيسيِطيفساختن دكوراسيون خانه با 

هاي مختلف باعث ارتقاي سالمت شود. براي دستيابي به روح باشد و از جنبه

هاي رنگيا از جفت مغناطيسيطيفالب غاين هماهنگي بايد از رنگ 

شما سبز  مغناطيسيطيفاستفاده كنيم. مثالً اگر رنگ غالب  مغناطيسيطيف

هاي سبز و صورتي روشن است. بايد در دكوراسيون خانه خود از رنگ

 استفاده كنيد. 

هاي افكار فركانس هاي افكار:ـ هماهنگ كردن محيط اطراف با فركانس1

اند. اگر داده شدهتوضيح  مغناطيسيطيفهاي در بخش مربوط به معناي رنگ

كنيد. )يك فكر آبي( محيط آبي رنگ فكر آرامش ذهن فكر مي شما دربارة

شويد و آسمان آبي شما را تقويت خواهد كرد. صبحگاه كه از خانه خارج مي

بينيد، قبل از آن كه فرصت كنيد دربارة هرچيز ديگر فكر كنيد، احساس را مي

همة افكاري را كه در جهت آرامش كنيد، زيرا نوسان آبي آسمان آرامش مي

كند. هنگامي كه آسمان خاكستري است، افكار ذهن هستند تقويت مي

آيند، حتماً توجه كننده قبل از اين كه متوجه شويد به سراغتان ميافسرده

ايد كه لباس جين آبي خيلي پرطرفدار است. چون در كسب آرامش كرده

اي ممكن است كاماًل غ جين قهوهكند، تالش براي تبليذهني به ما كمك مي

 فايده باشد. بي
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اين كار باالترين  كردن پراكندگي فركانس در سراسر بدن:ـ هماهنگ4

د نهايي با طراحي ويژه مانكند، اما به لباسميزان انگيزش طبيعي را ايجاد مي

نياز دارد. نتيجه كار كامالً مشابه طب سوزني است، با اين « پيراهن چاكرا»

شود. رنگ كليدي استفاده مي 16ها از مجموعه ت كه به جاي سوزنتفاو

العاده ميدان انرژي پوشيدن اين پيراهن، ظرف چند دقيقه باعث بهبود خار ق

هاي شود. در همة موارد استفاده از رنگ( فرد ميمغناطيسيطيفحياتي )

تواند ها ميكمان( مهم است. اين رنگرنگ )رنگين روشن و خالص و تك

كمان روشن و ماليم باشند. اما پيراهن بايد بطور مشخص داراي يك رنگين

 ها باشد. خالص و هماهنگي نوسان

 

  مغناطيسيطيفكننده عوامل سركوب

( شما را به سرعت دچار كاهش، مغناطيسيطيفچيزهايي كه انرژي حياتي )

 : عبارتند ازند كنخفگي يا تغيير شكل مي

  ترس، استرس، اضطراب، تنفر، حسادت يا هر فكر يا احساس منفي ديگر.ـ 1

هاي مصنوعي ها، تحريكي فيزيكي در بدن، مانند بيماريهارانـ بح2

را  مغناطيسيطيفتوانند بطور موقت انرژي )داروها( و غيره اين عوامل مي

شود، اين اثر شبيه ي ميفت انرژافزايش دهند ولي بعد از آن شخص دچار اُ 

باالرفتن حرارت بدن شما در هنگام بيماري است، براي تشخيص چنين 

 مغناطيسيطيفرا تفسير كنيد. چنين  مغناطيسيطيفبحراني بايد بتوانيد 

 اي به احتمال زياد سفيد خواهد بود. شدهتقويت
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داراي  هايشما تضاد دارند. لباس مغناطيسيطيفها و محيطي كه با ـ لباس2

هاي مات به جاي اينكه انرژي حياتي شما را تقويت كنند آن را جذب رنگ

نظر از كنند، جالب است كه بدانيد، در زمين به طور كمّي مردان صرفمي

ميرند به نظر ما تري نسبت به زنان ميفرهنگ، نژاد و تغذيه، در سنين پايين

هايي به رنگ لباسعلت اين است كه مردان براي بيشتر مدت عمر خود از 

برند، هاي ديگر را بكار ميكنند و به ندرت رنگسياه يا خاكستري استفاده مي

ها تري استفاده كرده، بطور مكرر آنهاي متنوعهاي خود از رنگزنان در لباس

هاي دهند جالب است كه در طبيعت، پرندگان نر اغلب رنگرا تغيير مي

تر است. رند، و عمرشان هم طوالنيتري نسبت به پرندگان ماده داروشن

دهد و كاري كه ما بايد انجام دهيم اين است طبيعت هميشه به ما درس مي

 كه از طبيعت ايده بگيريم. 

اي اين است كه هاي خاكستري، سياه يا قهوهيك اثر فوري پوشيدن لباس

تب ايد كه جوانان امروز به مراكنند. آيا توجه كردهخستگي شما را تسريع مي

 رسند؟ تر از آنچه هستند، به نظر مينمس

منطقي است كه ما تا حد امكان از تمام عوامل باال دوري كنيم. به سر بردن با 

شما  مغناطيسيطيفتواند بر روح و هريك از اين عوامل به مدت طوالني، مي

 تأثير پايدار بگذارد. 
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  كالبد اثيري

شود. كالبد اثيري اشتباه گرفته مي مغناطيسيطيفبا كالبد اثيري اغلب 

مهمترين قسمت و به عبارت ديگر بخش جاودانه وجود ما است. زيرا آگاهي 

ميرد، فرمان ما در آن نهفته است. هنگامي كه كالبد فيزيكي ما مي

شود. كالبد اثيري جاودانه است، دوره حيات آن متوقف مي مغناطيسيطيف

ت كه تقريباً برابر با طول عمر جهان است. كالبد اثيري سال اس 2215حدود 

هاي كالبد ( الكترون است. الكترون3×15)21يك توده الكتروني حاوي حدود 

و اطالعات و هوش را دربر اي با ظرفيت عظيم هستند، اثيري ما داراي حافظه

 كند. گيرند كه همه عملكردهاي ذهن و بدن ما را كنترل ميمي

اگر وجود خود را به يك كامپيوتر تشبيه  ي واقعيت وجود ما است،كالبد اثير

ي مانند هايقسمتافزار اين كامپيوتر است و با كنيم، كالبد فيزيكي ما سخت

 هاي كنترل تجهيز شده است. ها و بخشها، گيرندهحس گرما، فرستنده

نين آگاهي ها و همچافزار، حافظه، ذخيره دادهكالبد اثيري الكتروني حاوي نرم

 گيرد چه كند. و باالخره اراده آزادانه كاربر است، كه تصميم مي

شود، زيرا ما هنوز كالبد فيزيكي ما واحدي ناقص است و به آساني بيمار مي

ايم كه بتوانيم كالبد فيزيكي خود را بهتر آگاهي خود را تا حدي تكامل نداده

ازسازي كنيم. در صورتي كه ها را بكنترل كنيم و خصوصًا در هنگام نياز آن

بتوانيم كالبد فيزيكي خود را كنترل كنيم، هميشه جوان خواهيم ماند و قادر 

خواهيم بود زمان و روش تغيير جسم فيزيكي خود را انتخاب كنيم و 

همچنين خواهيم توانست با آزادي كامل تصميم بگيريم كه در كالبد فيزيكي 

به ديگران الزم است( و يا به منبع  باشيم )كه به عنوان ابزاري براي كمك
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بخش آگاهي در كالبد اثيري بپيونديم. تصور كنيد كه اين آزادي چقدر لذت

واقعيت است. تنها دو عامل وجود دارد كه اين يك رؤيا نيست،  .است

تواند به اطالعات ذخيره شده در كالبد اثيري صدمه بزند و ما را دچار مي

 داروها و ديگري سر و صداهاي بلند.  هاي ماندگار كند. يكيلطمه

 

 تجربة مشاهدة كالبد اثيري خود 

دو دستتان را چنان نگهداريد كه انگشتان اشاره دو دست تقريباً يكديگر را 

لمس كنند، بهتر است اين كار را در برابر يك زمينة تيره و مات انجام دهيد، 

اف را نگاه كنيد و زمينه سياه از همه بهتر است. فضاي بين انگشتان و اطر

شود. تابش تر ديده ميتوجه كنيد كه زمينه در نزديك انگشتان شما روشن

متمايل به آبي، شفاف، و كمي درخشان كه مسئول اين پديده است عمالً 

قسمتي از كالبد الكتروني اثيري شما است. با به هم پيوستن دو دست شما 

كند. شكل تر مييري را واضحدهيد كه كالبد اثيك مدار الكترونيك تشكيل مي

كالبد اثيري به كالبد فيزيكي شما وابسته است. بعضي از مردم كالبد اثيري 

ميليمتر يا بيشتر، فراتر از كالبد فيزيكي است.  15قوي و درخشاني دارند كه 

 ميليمتر 32تا  2اين كالبد در افراد سالم در روي زمين به طور معمول در حد 

 د. شودر نظر گرفته مي
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 ساختار آگاهي 

كه به « آگاهي برتر يا خودِ برتر»در سطح باالتر آگاهي، كالبد اثيري ما با 

همه « خودِ برتر»كند. تر و هوشمندتر است ارتباط برقرار ميمراتب، قوي

كند و همه ادراكات ما را در كل زندگي ذخيره احساسات ما را دريافت مي

بين كالبد اثيري و خودِ برتر به خوبي  نمايد. علم پزشكي اين ارتباط رامي

ثابت كرده است. اين ارتباط بصورت يك تونِل بسيار پر سر و صدا است كه 

ميريم شود. وقتي ما مينهايت درخشان)خودِ برتر( ختم ميبه يك نورِ بي

كند و ما با واقعي ما است( از اين تونل عبور مي كالبد اثيري ما)كه خودِ

كنيم. شان به سعادت كامل و آگاهي مطلق دست پيدا ميرسيدن به نورِ درخ

ما است. افراد بسياري كه يك « خودِ برتر» ةاين نور درخشان راه ورودي هست

اند، اين ارتباط را با جزئيات كامل توصيف مرگ باليني را تجربه كرده

اند. اين تجربه چنان عميق، كامل و گيراست و چنان با زندگي روزانه ما كرده

كنيم، همانطور را فراموش مي آن گرديم بيشترِفاوت است كه وقتي باز ميمت

طبقه است كه هريك  4بريم. خودِ برتر، داراي كه رؤياهايمان را از ياد مي

 تر از قبلي است.تر و روشنقوي

شوند ها ختم ميهايي كه به آنروشنايي، خودهاي برتر و صداهاي تونل

شمار و ديرين و به عبارت ديگر نور و يمربوط به گفتگوهاي روحاني ب

صداي آفرينش است. بهترين فيزيكدانان ما قبول دارند كه هرچيز در جهان، 

هاي مديتيشن و يوگا رسيدن تنها يك نوسان است. هدف بسياري از تمرين

به نور و سعادت آگاهانه در هنگام زندگي است. اگر بتوانيد در طول زندگِي 

حتي به مدت چند ثانيه دست پيدا كنيد، از تيرگي « رترآگاهي ب»خود به اين 
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كنيد كه هرگز قادر كنيد. شما شروع به درك چيزهايي ميجهل رهايي پيدا مي

شيوه « خود برتر»ايد. اغلب پس از تماس مستقيم با ها نبودهبه درك آن

آداب و اي ندارد. پيروي از عادات، زندگي گذشته ديگر براي شما جاذبه

شود و معنا ميزندگي و وابستگي به ماديات، از آن پس براي شما بيشيوة 

 شود. روح شما، كامالً بيدار مي

 

 كنيمابعادي از هستي كه در آن زندگي مي

 (مغناطيسيطيفهاي )در انطباق با اليه
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 اي كتري اليه كليشه

 اليه آسماني 

 اي اترياليه كليشه

 طبقه اثيري

 مراتب مختلف نور 

 

 طبقه فيزيكي 

 الية ذهني  

 الية عاطفي 

 الية اتري 

 الية فيزيكي 
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 مغناطيسيطيفجلوة آگاهي در سطوح 

 تجلي كالمي آگاهي جلوه آگاهي سطح

 دانم، هستم مي مفاهيم برتر  ـ سطح كتري4

 گير استعشق من عالم عواطف برتر  ـ سطح آسماني6

 كنم اراده مي اراده برتر  ايـ سطح كليشه0

 ورزمبه بشريت عشق مي عواطف من ـ تو  ـ سطح اثيري3

 انديشم مي انديشه  ـ سطح ذهني2

 كنم احساس مي عواطف شخصي  ـ سطح عاطفي2

 كنم حس مي حواس فيزيكي  ـ سطح اتري 1

 وجود دارم، در حال تحولم اعمال جسمي  سطح فيزيكي 
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 روند خالق شفاگري
 دانم كه با خداوند يكي هستممي دانايي الهي كتري)علّي(ايكليشهكالبد

   ↓ 
 دارمهستي را در سراسر كيهان دوست مي عشق الهي كالبد آسماني

   ↓ 
 اراده تو و من يكي است مشيت الهي اي اتريكالبد كليشه

   ↓ 
 ورزمبه بشريت عشق مي ورزيعشق كالبد اثيري

   ↓ 
ورزي و انديشه روشن در جهت عشق انديشه روشن كالبد ذهني

 ↓   در مسير اراده
جريان طبيعي و بالمانع عواطف كه با  احساسات حقيقي كالبد عاطفي

وجود الهي در انطبا ق است و موّلّد عشق 

 ↓    .باشدمي
سوخت و ساز طبيعي انرژي كه حافظ  من وجود دارم كالبد اتري

ساختار و كاركرد كالبد اتري است در 

چيز مرتب همه»گوئيم اين حالت مي

 «است.

      ↓      
هــاي طبيعــي انرژيســوخت و ســاز  بودن كالبد فيزيكي

شيميايي، دستگاه جسمي متعادل مواد 

 سالمتي جسمي
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 هاروند انتقال بيماري
معتقد به برتري خويش  معتقدم كه هستم كليشة كتري

 نسبت به سايرين است.

↓ 

كالف پيچيـده يـا پـارگي در 

 اليه هفتم

 است. عاشق برتري عاشق عقايد خود اليه آسماني

↓ 

 ضعف يا انسداد نور

مايلم عقايد خـود  كليشة اتري

ــــراء  ــــه اج را ب

 درآورم

 تالش در برتري

↓ 

 اختالل در كليشه اتري

تمايالتم با عقايدم  اثيري

 در انطبا ق است.

 آرزوي برتري دارد

↓ 

 انسداد در كالبد اثيري

 هاي تيره، انرژي راكدلكه

براساس باورهـايم  ذهني

ــــــــم، مي انديش

 ربله/خي

توانم برتر كنم ميفكر مي

كنم باشم فكر مي

توانم برتر باشم)بن نمي

 بست(

↓ 

اختالل در شكل كالبد ذهنـي 

 ي فكري منفردهالبقاو 

براساس باورهـايم  عاطفي

 كنم.احساس مي

 ترس

 خشم ↓اندوه 

هاي تيره انرژي راكد يـا توده

 ضعيف

براساس باورهـايم  اتري

 هستم

 درد جسمي

↓ 

يـا اخـتالل  كالف، گسستگي

در كالبد اتري. انرژي بيش از 

 حد در شبكه خورشيدي

براساس باورهـايم  فيزيكيجسمي

 كنمزندگي مي

بيماري جسـمي ماننـد زخـم  ناآرامي

 معده
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 ترتيب مراحل شفاگري

 ـ تجزيه و تحليل كلي حوزة انرژي بيمار. 1

رژي كه در شفا دخيل هستند، يعني ـ برقراري هماهنگي بين سه حوزه ان2

 حوزة انرژي شفاگر، بيمار و راهنمايان يا حوزة انرژي كيهاني. 

 (. مغناطيسيطيفهاي اول تا چهارم ـ شفاي چهار كالبد تحتاني. )اليه2

 1بيمار مغناطيسيطيفسازي الف( شارژ و پاك

 سازي نخاع ب( پاك

 ج( پاكسازي موضع بيمار در فرد 

  ( )جراحي معنوي(مغناطيسيطيفاي اتري )پنجمين الية ية كليشهدرمان الـ 3

  ( )بازسازي ساختار(مغناطيسيطيفاي كتري )هفتمين اليه شفاي الية كليشهـ 0

 اي كتري )يا كالبد علّي( الف( بازسازي الية كليشه

 اي كتري ب( بازسازي چاكراهاي الية كليشه

 ( مغناطيسيطيفـ شفاي الية آسماني )ششمين الية 6

 ( مغناطيسيطيفهاي ـ شفاي الية فلكي )هشتمين و نهمين اليه4

                                           
1 - chelation 
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 هاصورتك

 رابطه خلق و خو با چهره آدمي 

باشد؟ اگر جواب منفي  انسانتواند گوياي خصال روحي آيا چهره آدمي مي

اي چرا هنگامي كه براي اولين بار با قيافهكه  شودباشد اين سؤال مطرح مي

آدم  :كنيم؟ مثالً اينطورشويم درباره خصال و اخال ق او اظهارنظر ميروبرو مي

ق مثل اينكه با خودش هم قهر است، نگاه رسد، چقدر عنُ جالبي بنظر مي

باف است، الكي رسد، متكبر است، منفينظر ميده بهيعقآميزي دارد، بيمحبت

 است، ابله است، متفكر است و  ...  خوش

كسي كه با او روابط ممتد نداشتيم، داد و ستد نكرديم و رفتار و كردار  درباره

بودن دقيق است. دهيم كه در عين مبهماو را با اطرافيانش نديديم نظري مي

اين اظهارنظر روانشاسانه مبتني بر چيست؟ آيا مشخصات و خطوط چهره 

 اي بر روح بغرنج آدمي بگشايد؟ تواند دريچهمي

  :تشكيل شده است از انانسسر و صورت 

 ـ عضالت متحرك 2     ـ استخوان جمجمه 1

 ـ موهاي سر و ريش و سبيل 3      ـ پوشش پوستي 2

 ـ آرايش بر مبناي سليقه و مد روز. 0

كننده فواصل اعضاي چهره است، طبق ـ شكل استخوان جمجمه كه تعيين1

از والدين كه از ث دارد. نه فقط ارث مستقيم ريشه در توارُ  ،قوانين ژنتيك

 اجداد و حتي شايد از انواع. 

ـ عضالت چهره كه از نظر شكل ارثي هستند، بعلت متحرك بودن باعث 2

 و باشوند. حركات عضالت بطور ناآگاهانه كش و قوس پوشش پوستي مي
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هنگامي كه در  .است انسانشود كه نامش مغز فرمان كامپيوتري انجام مي

شويم عضالت چهره خودبخود به حركت ين ميبرابر رفتاري ناهنجار خشمگ

دهند و چين و چروك خاصي روي آيند، پوست چهره را كش و قوس ميمي

 آورند. پوست بوجود مي

ـ پوست چهره در محيط آفتابي برنزه و در محيط بدون آفتاب رنگ پريده 2

هاي خوردگيشود همچنين تحت تأثير حركات عضالت چهره چينمي

 ند. كخاصي پيدا مي

ي هارنگه ـ موهاي سر و صورت به مقتضاي ژن كم پشت يا پرپشت و ب3

 رويد. گوناگون مي

آرايش موها و سر و صورت بر مبناهاي فرهنگ، سنت و معتقدات يا مد  ـ0

 پذيرد. روز صورت مي

اگر شخصي روزانه ده بار خشمگين شود 

بار و  پس از ده سال  2605در سال 

اش پوست را بار عضالت چهره 26055

يي طبق هاچروكدهند و كش و قوس مي

 زمان ه مرورآورند كه بشكل بوجود مي

ن روي صورت آن آگيخشم حالت

 شود.شخص تثبيت مي

 يهاچروكبنابراين از طريق مشاهده اين 

 رد.بخشمگين و عصبي صاحب چهره پي ةروحيه توان بتثبيت شده مي
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طور كه قبالً همان

ذكر كرديم. اولين 

سي كه به ك

بندي نوع گروه

بشر پرداخت 

جالينوس حكيم 

بود. طبق نظريه او 

نوع بشر به چهار 

گروه تقسيم 

  :شودمي

دموي مزاج ـ 1

 بلغمي مزاج  ـ3 ـ صفراوي مزاج 2 ـ سوداوي مزاج 2 

بندي كرده كه تا ي نوع بشر را بطور علمي گروههاشخصيتاما پاولف 

  :باشدكند. و آن بدينگونه ميمي بندي جالينوس تطبيقحدودي با گروه

الف ـ تيپ ضعيف پاولف معادل سودائي مزاج جالينوسي است اين تيپ 

هراسند، ترسو و مردود هستند؛ از اشخاص ناآشنا مي خجالتي، :اشخاص

كند، در مقابل ناماليمات هراسان مضطربانه دست و پاي خود را گم مي

 د تحمل كنند. تواننشوند و فشار روحي اندكي را ميمي

در حد  هاآني قشر خاكستري مغز هاسلولب ـ تيپ قوي پاولف كه كاركرد 

ه دو گروه كنند و بر روحي به مراتب بيشتري را تحمل مياباال است و فش

 شوند:تقسيم مي
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ـ قوي نامتعادل كه برابر صفراوي مزاج جالينوس است. خصوصيات روحي 1

پذير است. در بكار تندخو، و تحريكرزمجو،  :اين تيپ از اين قرار است

كند. نيروي بازدارنده عقالني او بردن قواي روحي و جسمي اسراف مي

هاي احساسي خويش گام محابا در جهت خواستضعيف است بنابراين بي

رود اين تيپ فعاليت ادواري دارد. براي دارد وغالباً ناموفق كنار ميبرمي

 ان بود. ها بايد نگرتندرستي اينگونه تيپ

  :ـ قوي متعادل كه خود شامل دو گروه است2

قوي متعادل سرزنده كه معادل دموي مزاج جالينوي است. اين تيپ با  :الف

االنتقال است. حرارت، خال ق، چابك، زودآشنا، اجتماعي، بشاش و سريع

گردد شود، به آساني بر افسردگي چيره ميبراحتي با شرايط متغير سازگار مي

 دارد. پذيري انديشمندانه مشكالت را از پيش پاي خود برميطافو با انع

قوي متعادل آرام كه معادل تيپ بلغمي مزاج جالينوس است. اين تيپ  :ب

تعادل و آرامش است. پيوسته در حال سكون، « الف»عالوه بر خصوصيات 

خاكستري مغز او مثل موتور سرويس شده روان در حركت  تحريكات قشر

عاله و بازدارنده او كند. تحريكات فوقع لزوم بموقع ترمز مياست و در م

 1متعادل است.

 

                                           
سـي علمـي نظريات پاولف در ارتباط با چهار مزاج از كتاب: پاولف بـه سـوي روانشنا -1

 جلد اول نوشته هاري ولس ترجمه كسرائيان اخذ شده است. 
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 توان با اشكال فو ق نشان داد. تر ميبندي جالينوس و پاولف را بطور سادهگروه

 سودائي و ضعيف = قيافه غمگين -1

 صفراوي و قوي  نامتعادل = قيافه خشمگين -2

 افه شاد و فعالدموي و قوي متعادل سرزنده = قي -2

 بلغمي و قوي متعادل آرام = قيافه آرام و انديشمند -3

سه گروه غمگين، خشمگين و شاد مثل سه رنگ اصلي زرد و قرمز و آبي اما 

ي هارنگنهايت شوند اما طيف بيهستند كه در طبيعت بطور خالص يافت نمي
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ع بشر هم هاي متنوع نواند. چهرهخلقت از مخلوط اين سه رنگ بوجود آمده

باشند. كه اگر يكي از اين گانه غم، شادي و خشم ميمخلوطي از حاالت سه

 ناميم. حاالت مثالً خشم تسلط داشته باشد آن چهره را خشمگين مي

يم كه اينطور نيست كه يك نفر فقط صفراوي و ديگري در بدانهمچنين بايد 

ود دارد. منتها وج هاآدمتمام لحظات عمر دموي باشد. چهار مزاج در تمام 

 شوند. به ترتيب مغلوب مي هامزاجغالب است و ديگر  هامزاجيكي از 

دموي،  %35در هر فرد هريك از چهار مزاج درصدي دارند مثالً اگر شخصي

رو محسوب سوداوي باشد، دموي ميانه %10بلغمي و  %25صفراوي،  20%

سوداوي باشد  %0بلغمي و  %3صفراوي،  %12دموي،  %40شود. اما اگر مي

 شود. اين شخص دموي بارز محسوب مي

 ي متحرك چهره هابخش

ـــان عضـــالت  از مي

چهره كـه بـا فرمـان 

مغز موظفند حـاالت 

ــنعكس  ــي را م روح

ـــد،  ـــابخشكنن ي ه

ي متحرك چهره فـك هابخشترين متحرك چهره كاربرد بيشتري دارند. عمده

يـرين در انعكـاس بخصوص ابروان و فـك ز .ها و ابروان هستندزيرين، گونه

اي دارند براي روشن شـدن مطلـب خصوصيات اخالقي و روحي نقش عمده

و بيني توجـه كنيـد.  هاچشممرغي با سه نقطه در محل به سه جام چهره تخم

 گونه خلق و خوي مشخصي نيستند.اين سه چهره متشابه داراي هيچ
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اما چنانچه دهان 

)كه 

كننده مشخص

فك زيرين است( 

ا و ابروان ب

حاالت متضاد به اين سه چهره خنثي اضافه شوند، سه حالت روحي كاماًل 

 آيند.متفاوت بوجود مي

 نقش عمده دارد، انساندادن خلق و خو و منش  نشانعامل ديگري كه در 

 باشد. ي مختلف چهره ميهابخشفواصل 
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 نقش فك زيرين

فك زيرين كه عمل 

كردن و باز و بسته

جويدن را انجام 

دهد، در حيوانات مي

و  ترقويدرنده 

است. در  تربزرگ

ي اگر انسانچهره 

فك زيرين كمي 

جلوتر از فك 

ه نشانفوقاني باشد 

اراده قوي است و 

چنانچه بطور 

آميز بزرگ و اغرا ق

جلوتر از فك 

فوقاني باشد به 

نسبت جلو بودن 

خودخواه،  :خصال

طلبي، برتري

دهد. برعكس هرچه فك مي نشان جوئي و باالخره ميل به جنايت راسلطه

  :زيرين بيشتر متمايل به عقب باشد به ترتيب خصال
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لوحي و ارادگي و باالخره سادهبري، بيآزاري، فرمان، بيجوئيآرامش و صلح

دهد. در تصاوير فقط فك زيرين بطرف جلو و عقب مي نشاني را رهالوگ

ن در خصال آدمي متمايل شده است تا نقش اين بخش از چهره و تأثير آ

 بطور عيان نمايان گردد. 

گيرند، دهان كمي باز فاصله مي هاچشمكنيم ابروها از وقتي حيرت مي

آيند. اين حالت موقعي روي چهره ظاهر از حدقه بيرون مي هاچشمماند و مي

آوري مشاهده گردد. اگر فردي بعلت شود كه پديده نادر و حيرتمي

اي حيرت ني از هر پديده ساده و پيش پا افتادهماندگي فكري و كندذهعقب

ف شود كه معرّ اين حالت در صورت او تثبيت مي در اثر استمرار، ،كند

 بالهت است. 

فيلسوفان و انديشمندان 

نيز در مقابل عظمت 

نظام خلقت و طبيعت 

زده پيوسته حيرت

درعين  هاآنهستند اما 

حال بطور مستمر براي 

كشف و شناخت 

ي خارج انيدتوأم با نگاه عميق به  هاآنكنند. حيرت بيعت تفكر ميقوانين ط

اي شود؟ همانگونه كه به نقطهمنعكس مي هاچشماست. نگاه عميق چگونه در 

 .شوندميجمع  هاپلككنيم، يعني دور نگاه مي
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 .اي مختلف ترسيم شده استهدر تصاوير زير شخصيت خسيس با منش

 

 
 

 :است خصّتد كه مشخصه نقاط مشتركي وجود دار

كاري و سوءظن ه پنهاننشانـ نگاه مظنون 2نظري ه تنگنشانـ پيشاني كوتاه 1

 ه امساك.نشاني ناسالم و ژوليدگي و عدم نظافت هادندانـ 2ناشي از آن 

توان به اين نتيجه رسيد كه با تركيب هاي تصويري ميبا مشاهده نمونه

ي هابخشر فواصل غيي( و تهاي مختلف )شاد، غمگين، خشمگينچهره

نه يك  هاآنآيند كه منش و خصال ئي بوجود ميهاشخصيتمختلف چهره، 

 بعدي كه چند بعدي است. 
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باالخره نوع حالت فيزيكي صورت كه به ترتيب صورت گرد، چهارگوش 

  :شود به شرح زير استمثلث، بيضي مستطيل مشخص و شناسايي مي

ميميت و عشق و محبتي است كه فرد ه صفا و صنشانكه  :ـ صورت گرد3

 دارد و همسر بسيار خوبي خواهد بود. 

ه اراده قوي و پشتكار است و بيشتر نشان :ـ صورت چهارگوش يا مربع1

 گويي و جسارت دارد. جنگجويي و رك

صاحب اين صورت از استعداد و هوش  :ـ صورت بيضي يا شبيه مثلث4

 پيشه و فعال است. عاشقفراوان برخوردار است و بسيار هنرمند و 

باشد، اين اشخاص غالبًا ة شخصيت بسيار حساس مينشان :ـ صورت مثلث3

 هاوقتشوند و بعضي پرداز ميدرونگرا هستند. گاهي اوقات رويايي و خيال

 گر و حسود. حيله

ها هميشه در زندگي و اجتماع موفق اينگونه چهره :ـ صورت مستطيل8

طلب يلي بااليي برخوردارند. اما مغرور و جاهباشند. چون از ارادة خمي

هاي مهم كشور را صاحب باشند و پستهستند و بيشتر سياستمدار مي

ند. به اين طريق اين ميدانتر از خود خواهند بود و ديگران را هميشه پايين

رسد كه بررسي بيشتر در حوصله ناپذير به نظر ميسياه مشق تصويري، پايان

گوناگون بدنيا  ةيم آدمي با استعدادهاي بالقوبدانو بايد  اين نوشته نيست.

آيد و از برخورد اين استعدادها با محيط مادي و اجتماعي پيچيده است كه مي

يك از  به همين دليل شايد هيچ .يابدها در او تكوين ميطيفي از انگيزه

 ها كالً فطري يا كالً اكتسابي نباشند. انگيزه
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يد است خوانندگان گرامي به محض مشاهده عالئمي در با توضيحات باال ام

چهره آشنايان درباره او اظهارنظر نكنند. زيرا اوالً ممكن است عالئم متضاد 

در چهره فردي وجود داشته باشد. مثالً فاصله دو چشم او زيادتر از يك 

طول سوم يككمتر از  هاچشمطينتي است. اما قرينه ه پاكنشانچشم باشد كه 

توان گفت او پاك دل است ه خبث طينت است چگونه مينشانباشد كه چشم 

يند دارد در اثر اممكن است صاحب چهره كه عالئم ناخوش :ثانياً يا خبيث.

ي وارسته انسانآموزش و پرورش و كسب فضائل اخالقي رو به تعالي رفته و 

 شده باشد. 
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 متبرك كساني هستند كه به درون خويش 

 رسند.خويش مي  انونك  به  و  روندمي

 

 چاكراها - هشتمفصل 

 3چاكراهاتعريف 

 هاانساندر بدن ما 

تمركز و  صدها نقطة

تجمع انرژي وجود 

دارند. نقاطي كه از 

نرژي به ا هاآنطريق 

بدن وارد يا خارج 

شود و اين نقاط مي

 چاكرا نام دارند. 

 كرا يك واژةچا

به معناي  2سانسكريت

يا « چرخ گردنده»

« ديسك چرخنده»

 يهاديسكاست. اين 

يي از هاگردابنور، 

                                           
1 - Chakra 
2 - Sanskrit 
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دار هستند كه درون كالبد فيزيكي و كالبدهاي نامرئي انرژي ضربان

دهند انتقال مي هاآنكنند و انرژي حياتي را به نفوذ مي مغناطيسيطيف

 ني براي تغذيه و نگهداري كالبد فيزيكي(. )انرژي اتري كيهاني و انرژي زمي

چرخنده، جايگاه شعور، آگاهي روحي، شهود و تكامل  ي انرژيهاگرداباين 

حاوي صدها چاكراي فرعي و  انسان مغناطيسيطيفمعنوي هستند. اگرچه 

 12چاكراي از  4چاكراي اصلي است، تمركز ما بيشتر روي  12حداقل 

ي خورشيدي، ه، چاكراي طحال، شبكهچاكراي اصلي است: چاكراي ريش

علت توجه به اين  ، و چاكراي تاج،1چاكراي قلب، چاكراي گلو، چشم سوم

ها اساساً با وضعيت فيزيكي ما و سطوح باالتر چاكراها اين است كه اين

اند. اين آگاهي در ارتباطند. هفت چاكراي اصلي در راستاي نخاع قرار گرفته

كه از مركز نخاع  2ط انرژي به نام ساشومناي انرژي با يك خهاگرداب

 2گذرد، اتصال دارند. در راستاي خط ساشومنا، دو كانال انرژي به نام آيدامي

اند و در بدن از چاكراها را دربر گرفتهو  )مردانه( قرار دارند 3)زنانه( و پينگاال

 فر ق سر امتداد دارند.  اتناحيه پرينه 

عصبي و غدد سيستم  هايگرهبا قسمتي از در سطح فيزيولوژيك، هر چاكرا 

انرژي كيهاني و زميني را به داخل  جريانريز در ارتباط است. چاكراها، درون

كنند و انرژي حياتي را براي حفظ و تنظيم مي مغناطيسيطيفو خارج 

 دهند. نگهداري كالبد فيزيكي تغيير و انتقال مي

                                           
1 - Third Eye 
2 - Sushumna 
2 - Ida 

3 - Pingala 
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عد متفاوتي هاي انرژي، به بُاهتر چاكراها به عنوان گذرگدر سطحي نامحسوس

عدي كه وراي دنياي سه بعدي ما است هر چاكرا به كنند، بُاز آگاهي عمل مي

كند و بخشي ضروري براي تكامل عنوان يك مركز مستقل آگاهي عمل مي

كنيم. همة افكار و يي كه در زندگي تجربه ميهااحساسمعنوي ما است. همه 

اي در هاي ويژهترين خاطراتمان در جايگاههمه احساسات ما، از جمله تلخ

شوند. اين موضوع شامل همه يافت مي مغناطيسيطيفچاكراها و سيستم 

 باشد. مينيز  يتجربيات متافيزيك

اگرچه هر چاكرا به عنوان يك مركز 

كند ليكن همه مستقل آگاهي عمل مي

م مربوطند و سيستم ه چاكراها به

كه ذهن  دهنداي را تشكيل مييكپارچه

د. ندهبدن و روح را به هم ارتباط مي

هدف اصلي از شناخت و كار با 

كسب تكامل و يكپارچگي  ،چاكراها

بين ، دروني است. به اين ترتيب ما

هاي مختلف آگاهي خود از فيزيكي جنبه

تا معنوي، يك همبستگي هارمونيك 

يابيم كينم و در نهايت ما در ميبرقرار مي

وجود ما )فيزيكي، عاطفي، ذهني و روحي( همه با هم هاي مختلف كه جنبه

 كنند. كار مي
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هاي آگاهي اين است كه چاكراها، گذرگاه موضوع مهمي كه بايد درك كنيم،

يافته، به  جرياننيروهاي عاطفي، ذهني و روحي  هاآنما هستند كه از طريق 

 شوند. صورت فيزيكي بيان مي

 واطف ما، از سيستم چاكراها عبور كرده،انرژي ايجاد شده بوسيلة افكار و ع

شود. درك اين فرآيند به ما بصيرتي توزيع مي هاارگانو  هابافت، هاسلولدر 

يابيم چگونه خود ما بر وضعيت جسم، ذهن و شرايط دهد كه در ميمي

 گذاريم. زندگيمان تأثير مي

 چاكراي اول ـ مركز پايه 

است. « ريشه»به معني  1«موالدهارا»واژة سانسكريت براي چاكراي ريشه، 

چاكراي پايه در انتهاي نخاع قرار گرفته و رنگ آن قرمز است. اين چاكرا 

شود. آگاهي همراه با اين چاكرا در ارتباط با بوسيلة عنصر زمين كنترل مي

گرايي و ي فيزيكي، الگوهاي ماديهاارتباطموضوعات بقاء، اصول و 

ز است. اين چاكرا با الگوهاي زندگي جمعي ي ابتدايي جنگ و گريهاكنشوا

انرژي حياتي )انرژي  جرياننيز ارتباط دارد. چاكراي ريشه وظيفة تنظيم 

كيهاني و زميني( را نيز براي تغذيه و حيات كالبد فيزيكي به عهده دارد. 

 ةپاها، رود :عبارتند ازيي كه با اين چاكرا در ارتباطند هاارگانو  هااندام

 و سيستم ايمني.  هااستخوانفقرات، راست روده،  بزرگ، ستون

 

 چاكراي دوم ـ مركز طحال 

                                           
1 - Muladhara 
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شيرين و مطبوع »به معني  1هاناسواديستواژه سانسكريت براي چاكراي دوم، 

را حدوداً نزديك ناف قرار گرفته و رنگ آن نارنجي كاست. اين چا« كردن

مراه با اين چاكرا شود. آگاهي هاست. اين چاكرا بوسيلة عنصر آب كنترل مي

( و هاقطبگرايي )تعادل در ارتباط با نمادگرايي )سمبوليسم(، دوگانه

و  هاآن)چگونگي ارتباط ما با ديگران، عملكرد ما در رابطه با  هاارتباط

ي شخصي( است. اين چاكرا بر ديدگاه هاارتباطچگونگي برقراري و حفظ 

كند. به رشد و تغيير را ايجاد ميي ما مؤثر است، زيرا نياز هاارتباطشخصي و 

در سطح ناخودآگاه چاكراي طحال، با اميال جنسي، احساسات سركوب شده 

 ها در ارتباط است. اين چاكرا همچنين در بيان عواطف، لذت،و ضربه

احساس و توانايي پرورش دادن نقش دارد، اغلب اين بيان، بوسيلة  حركت،

اند سركوب ران كودكي شكل گرفتههاي نهفته كه در دوو ضربه هاترس

ها ريشه در خاطرات گذشته زندگي و ضربه هاترسشود بعضي از اين مي

ي جنسي، لگن، قسمت پايين كمر، هاارگانكنندة دارد. اين چاكرا كنترل

رودة كوچك و سيستم ايمني است. سيستم ادراري و تناسلي، كولون، 

 است. هاي جنسي نيز مربوط چاكراي طحال با غده

 

 چاكراي سوم ـ شبكه خورشيدي 

به معني گوهر درخشان است، زيرا  2«مانيپورا»واژة سانسكريت اين چاكرا، 

اين چاكرا روشن و درخشان است. اين چاكرا كه در شبكة خورشيدي واقع 

                                           
1 - Svadist hana 

2 - Manipura 
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هاي آدرنال )فو ق كليوي( و درست زير جناغ شده و محل آن باالي غده

 شود. و توسط عنصر آتش كنترل مي ي با فركانس زرد داردنوساناست. 

كنندة سيستم متابوليك )سوخت و ساز( در سطح فيزيكي اين چاكرا كنترل

است و مسئووليت تنظيم و توزيع انرژي متابوليك در بدن را به عهده دارد 

 مثل احترا ق موادغذايي براي توليد انرژي. 

صفرا،  كيسةهاي آدرنال، كبد، طحال، غدهها، چاكراي سوم با ماهيچه

 هاي كمري و لوزالمعده ارتباط دارد. مهره

ات شخصي است، درباره اختيارآگاهي همراه با شبكه خورشيدي در رابطه با 

توانايي شخصي خود چه احساسي داريد؟ آيا قادريد جهت زندگي خود را 

كنيد كه در اين زمينه ناتوانيد؟ چگونگي بيان كنترل كنيد يا احساس مي

 كنندة ميزان كنترل شما بر زندگيتان است. شما تعيينهاي خواسته

 

 چاكراي چهارم ـ مركز قلب 

صدايي كه »است. به معني  1نام چاكراي قلب در زبان سانسكريت آناهاتا

ارتباط انرژي بين دهندة نشاناين معني « شودبدون برخورد دو چيز ايجاد مي

قرار گرفته است، شخص و ديگران است. چاكراي قلب كه در ناحية قلب 

بازتاب دهندة توانايي ما براي ابراز عشق است )هم عشق به خود و هم عشق 

ي گوناگون بيان شود، مثالً از هاروشتواند به (. اين عشق ميهاانسانبه ساير 

واده، خانبخت، رابطه عاشقانه بين اعضاي طريق همدردي، توجه به فرد تيره

كنندة توانايي و ين چاكرا همچنين منعكسيا يك ارتباط صميمي و دوستانه. ا

                                           
1 - Anahata 
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قيد و شرط است، چاكراي ظرفيت ما براي رسيدن از خودپرستي به عشق بي

هاي ما دارد مهمترين قلب به خاطر ارتباط متقابلي كه با عواطف و ادراك

ي سطح پائين هاانرژيي واال )معنوي( را با هاانرژيچاكرا است. اين چاكرا 

سازد. هماهنگي ذهن و بدن از طريق مركز قلب برقرار )فيزيكي( متحد مي

شود. از طريق تمايالت دروني قلب است كه ما قادريم نيازهاي دروني مي

نيازهاي روحي ما را با تكاپوي دنياي و عشق  ،خود را درك كنيم. اين انرژي

 هاي سرنوشت خود را تجربه كنيم. كند. تا ما واقعيتمادي تركيب مي

را سبز )و گاهي صورتي( است. و كنترل آن توسط عنصر هوا نگ اين چاكر

گيرد. چاكراي قلب كنترل كننده قلب، غدة تيموس، سيستم ايمني صورت مي

 ريز و سيستم گردش خون است. درون

 

 چاكراي پنجم ـ مركز گلو 

تصفيه »شود به معني ، ناميده مي1چاكراي گلو در زبان سانسكريت ويشودهي

اين چاكرا در گلو قرار دارد و از لحاظ درك و سطح است. « و پااليش

 ناخودآگاه يكي از آسانترين چاكراهاست 

ي صوتي، دهان و ناحيه گردن اثر هاطنابانسداد اين چاكرا مستقيمًا بر 

گذارد، چاكراي گلو بر ارتباطات و سطوح باالي خالقيت تأثير دارد. مي

تمايالت ما و چگونگي ارتباط ما منظور از ارتباطات چگونگي ابراز وجود ما، 

با ديگران است، رنگ اين چاكرا آبي است و كنترل آن توسط عنصر اتر 

                                           
1 - Visuddhi 
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ي صوتي، هاطنابكنندة گلو، گيرد، چاكراي گلو كنترل)صورت( صورت مي

 هاي تيروئيد و پاراتيروئيد و همة اشكال ابراز وجود است. ناحيه گردن، غده

 

 چاكراي ششم ـ چشم سوم 

است. واژة آجنا اصوالً به معني  1كراي ششم در زبان سانسكريت آجنانام چا

است، از طريق اين چاكرا ادراك و « بطوركامل فهميدن»يا « درك كردن»

 پذير است. اين چاكرا داراي تقابل و قطبيت است. مكانبيني اپيش

هاي مكتوب بيني و واقعيتنگري، روشنآينده چشم سوم، مركز نور، رنگ،

ين آموزگار ما در زمينة ترس و عشق است، چشم سوم بزرگترهمچنين  است،

كران كيهاني ارتباط بي جهانيك گذرگاه ورودي است، اين چاكرا ما را با 

دهد. اين گذرگاه پلي بين سطح فيزيكي و سطوح معنوي است. با بازكردن مي

 هاي يك دنياي چند بعديها و تواناييچشم سوم، راهي به سوي واقعيت

شود. بنابراين چشم سوم مركز بينش است، اين چاكرا بوسيلة گشوده مي

عهده  آل را برو كنترل غدة پينه ، رنگ آن نيلي است،شودميعنصر نور كنترل 

م سوم( با چشدر سطح فيزيكي، چاكراي پيشاني )» :گويددارد، دكتر گربر مي

ها در يني و سينوسها، بگوش، هاچشم غده هيپوفيز، نخاع، آل،غدة پينه

سوم و  چشمِ كنترلِ ،ارتباط است. بعضي از مؤلفان معتقدند كه غدة هيپوفيز

كنترل چاكراي تابع را برعهده دارد چون چشم سوم بوسيله  ،آلغدة پينه

                                           
1 - Ajna 
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آل را با چشم سوم ارتباط شود. ما غده پينهكنترل مي 1عنصر نور و آكاشا

 دهيم. مي

 

 چاكراي هفتم ـ مركز تاج 

نام اين چاكرا در زبان 

به معني  2سانسكريت ساهاسرا

است. اين چاكرا در « هارگانهز»

فر ق سر واقع شده، رنگ آن 

بنفش است و توسط عنصر 

شود. در سطح فوهات كنترل مي

فيزيكي اين چاكرا با ذهن و 

مغز در ارتباط است. چاكراي 

هفتم نمايندة اجزاي تفكر 

آگاهانه و ناخودآگاه ما، نحوة 

خورد ما با عقايدمان در سطح بر

كيهاني و توانايي ما براي 

دستيابي به شعور جمعي است. آگاهي همراه با چاكراي تاج مربوط به 

معنويت ما يا درك ارتباطي است كه ما به عنوان موجوداتي معنوي در دنياي 

اي الهي اي به سطوح باالي آگاهي يا اراده، دروازهفيزيكي داريم. چاكراي تاج

                                           
1 - Akasha 

2 - Sahasra 
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ست. اين چاكرا كنترل قشر مخ، سيستم عصبي مركزي و غدة هيپوفيز را بر ا

عهده دارد. غده هيپوفيز يك غده اصلي است به همين دليل ما آن را با 

 دهيم.چاكراي تاج ارتباط مي

 هفت چاكرا نمايندة هفت مرحله ابتدايي تكامل متافيزيكي ما هستند . 

 

 مطابقت دارد.  هريك از مراحل، با عملكرد همان چاكرا

 چاكراي ريشه          تجربه دنياي مادي 

 چاكراي طحال          تجربه دنياي عاطفي 

 شبكه خورشيدي          تجربه ارادة شخصي 

 چاكراي قلب        قيد و شرط تجربه عشق بي

 چاكراي گلو          تجربه بيان حقيقت 

 چشم سوم          تجربه ادراك و بينش 

 چاكراي تاج           ارادة الهي  تجربه
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سيستم چاكراها عواطف 

هاي عاطفي ما و پاسخ

 .كندرا ذخيره و فعال مي

همة افكار، احساسات و 

عواطف ما كه همه روزه 

 ةو همكنيم ميتجربه 

هاي تجربهو خاطرات 

گذشته ما، در سيستم 

انرژي ما ثبت و ذخيره 

شوند. هر اليه از مي

با  سيمغناطيطيفكالبد 

يكي از چاكراها تطابق 

و همبستگي دارد. مثالً 

با چاكراي اول )ريشه(  1()كالبداتري مغناطيسيطيفسطح اول كالبد 

هرگاه  همبستگي دارد. في با چاكراي طحالهمبستگي دارد. كالبد عاط

شده است. به اين معني است كه در « عدم تعادل»گوييم يك چاكرا دچار مي

وضعيت اين چاكرا  .يا مصرف انرژي باال است ش يافتهاين چاكرا انرژي كاه

كه  تواند بر وضعيت چاكراي باال و پائين آن تأثير بگذارد. دقيقاً همانطورمي

                                           
1 - Etheric Body 
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چاكراها نيز  ي سالمت ماست.كنندة وضعيت كمّمنعكس مغناطيسيطيف

هاي كوچك تشبيه كرد، كه توان به آيينههمين حالت را دارند. چاكراها را مي

ه را كه در زندگي ما در زمينة شخصي يا معنوي در حال وقوع است آنچ

دهند. زيرا چاكراها نسبت به تحريكات داخلي )دورنماي ذهني و مي نشان

 نشانعاطفي ما( و خارجي واكنش 

د، چاكراها همه روزه در ندهمي

كنيم و پاسخ به آنچه ما تجربه مي

اينكه چگونه با اين تجربيات كنار 

كند، به هرحال غيير ميآييم، تمي

توانايي ما براي كنار آمدن با هر 

وضعيت، بستگي به وضعيت داخلي 

هر چاكرا دارد. اگر يك چاكرا در 

تعادل باشد )يعني باز باشد و انرژي 

داشته باشد( خواهيم  جرياندر آن 

توانست نسبت به آنچه تجربه 

كنيم، واكنشي مطلوب و مؤثر مي

ه يك دهيم، اما هنگامي ك نشان

شود، چاكرا مسدود يا دچار عدم تعادل باشد، اين توانايي نيز دچار اختالل مي

 كند. زيرا وضعيت نامطلوب چاكرا، ابعاد وجود ما را محدود مي
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  خواندن چاكراها و اورا 

گيرد در اختيار شما قرار مي «اورا»در اين قسمت دستورالعملي براي مشاهدة 

كنند درباره مشاهدة اورا شركت مي 1«كيرِي»هاي بسياري از افراد كه در دوره

دهم. با مقداري كنند، بنابراين راهنماي زير را در اختيار همه قرار ميسؤال مي

توانيد به اهداف تعيين شده دست پيدا كنيد. اين دستورات ساده تمرين مي

 ر بگيرد. هستند، اميدوارم مورد استفاده شما قرا

كردن وضعيت بيمار بايد از سه طريق اطالعات الزم را اصوالً براي مشخص

 جمع كرد: 

  «اورا»الف ـ  با كمك ديدن و بينايي عادي: مشاهده بدن و 

  2آوري اطالعات روحيجمع ب ـ با كمك چشم ذهن:

 هاي هيلر. ج ـ با كمك لمس: احساس دريافت شده توسط دست

 داراي دو تيپ عملكرد است: اصوالً ذهن انسان 

 كه قادر است روي يك فكر متمركز شود.  2الف ـ عملكرد منطقي:

هاي مختلف و برتر هستي كه با آگاهي 3ب ـ عملكرد شهودي و دروني:

 كند. ارتباط برقرار مي

شوند. ذهن مغز مربوط مي هايقسمتهريك از اين دو بخش با يكي از 

و  0با مغز راست ارتباط دارد. در هيلينگمنطقي با مغز چپ و ذهن شهودي 

                                           
1 - Reiki 
2 - psychic 
2 - Intellectual 
3 - Intuitive 
0 - Healing 
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شود. اول براي مشاهدة اورا يا چاكراها از عملكرد هر دو بخش استفاده مي

با كمك ذهن منطقي اطالعات الزم كسب شده و بعد با كمك ذهن شهودي 

شود، كليد عبور از بخش اول به بخش آنچه الزم است ديده شود، مشاهده مي

در اين حالت بعد از كنار رفتن ذهن منطقي، اين  دوم رهاكردن كنترل است.

 تواند بدون تالش اطالعات الزم را بدست آورد. ذهن شهودي است كه مي

 

  3هاي راويندرا كومابخش اول: روش

هاي عميق بكشيد. ذهن خود قبل از تمرين براي ديدن اورا براي مدتي نفس

را  «اورا»امروز نتوانيد را آرام كنيد و با خود درنظر داشته باشيد كه اگر 

مشاهده كنيد اشكالي ندارد، براي ديدن اورا صبح زود و غروب زمان خوبي 

 است. 

 

 ديدن اوراي دستان خودتان 

مغناطيسي دست خود آغاز كنيد. در خوب است تا تمرين را با ديدن طيف

اين حالت دست خود را در فاصله سي يا چهل سانتي خود بگيريد طوري كه 

ها قرار داشته باشد. بهتر است ان به سوي خودتان و در ارتفاع چشمكف دستت

ديوار مقابل سفيد باشد. اتا ق نبايد خيلي پر نور باشد. در مراحل بعدي و 

توانيد از پارچه يا ديواري سياهرنگ مغناطيسي ميبراي ديدن رنگ طيف

بدون تمركز. استفاده كنيد. اول به نوك انگشتان نگاه كنيد. نگاهي نرم، آرام و 

 اوايل ممكن است فقط سايه يا خطوطي در حاشيه بدن مشاهده شود. 

                                           
1 - Ravindrakuma 
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 مغناطيسي دست مشاهده طيف

بعد از اين قسمت سعي كنيد تا اوراي هر دو 

دست را مشاهده كنيد. براي اين منظور بايد 

ها حدود هفت تا ده سانت از هم فاصله دست

 داشته باشد. اول توجه خود را به فاصله بين

ها معطوف كنيد. و بعد از سي ثانيه به دست

ها توجه كنيد. اگرچه تجربه از حاشيه دست

 كند. شخصي به شخصي ديگر تفاوت مي

 شود. مغناطيسي سفيدرنگ مشاهده ميولي در بيشتر موارد طيف

هاي خود را طوري به سوي هم بگيريد كه تمرين ديگر اين است كه دست

هم بچسبند. اين حالت را براي پانزده ثانيه نگه انگشتان اشاره هر دو دست ب

توانيد ها را از هم جدا كنيد. در اين حالت ميداريد. بعد به آرامي دست

مغناطيسي بين انگشتان خود را به خوبي مشاهده كنيد. بعد از اين طيف

هاي بدن مغناطيسي انرژي را در اطراف ساير بخشقسمت سعي كنيد تا طيف

 هده كنيد. خود را نيز مشا
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ديدن اوراي 

 ديگران 

براي ديدن اوراي 

ديگران نيز از يك 

پس زمينه سفيد 

كمك بگيريد. فاصله مناسب حدود سه متر است. بايد اول سعي كنيد تا اورا 

را در نواحي باالي سر مشاهده 

كنيد و بعد به سراغ بقيه نواحي 

برويد. ديدن يك اوراي مات در 

ها شناحيه تاج سر از بقيه بخ

 تر است. راحت

توانيد از ها ميبراي ديدن رنگ

دوست خود كمك بگيريد. از او 

بخواهيد تا به موضوعي فكر كند تا عصباني شود. در اين حالت رنگ قرمز 

كند. وقتي به موضوعي دوست داشتني فكر خود را در هالة او نمايان مي

هاي سبز و رنگ تر شده وكشد هالة او بزرگهاي عميق ميكند يا نفسمي

شود. ممكن است بعد از مدتي تمرين متوجه شويد كه آبي در آن نمايان مي

اي پيدا نزديك چاكراها قدري حالت موجي و دايره هايقسمتهالة او در 

 كند. مي
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  3بخش دوم: مشاهده اورا و چاكراها ـ از استفن برت

اول بدن شخص موردنظر را در ذهن خود مجسم 

ما و خطوط خارجي بدن را در ذهن خود نكنيد. برون

ترسيم كرده و روي آن تمركز كنيد. اين تمركز را در 

 ذهن خود نگهداريد. 

اينك تمام كنترل ذهن خود را رها كنيد. خود را باز 

زم را دريافت كنيد، سعي بگذاريد تا تمام اطالعات ال

نماي ور چيزي را ببينيد، اگرچه هنوز برونزنكنيد به

شود ولي تدريجاً قادر خواهيد بود مي بدن ديده

ها يا نواحي كدر را مشاهده كنيد. اين خطوط، پارگي

قسمت از كار ديدن با كمك شهود است نه چشمان 

ها فيزيكي. ممكن است باالي چاكراها لك يا پيس مشاهده شوند. اين لك

 تواند با شهودنشانة گرفتگي چاكراها هستند. مهم اين است كه هر شخص مي

آلود در اطراف اورا هاي گلخود دريافت متفاوتي از اورا داشته باشد. حالت

ها هستند. اين تمرين هر بار حدود يك هاي مازاد و گرههاي از انرژينشان

هاي پيشرفته ممكن است شخص كشد. در حالتتا دو دقيقه طول مي

ده را صداهايي را نيز بشنود. از سوي ديگر سعي نكنيد اطالعات بدست آم

 تجزيه و تحليل كرده و ذهن متفكر خود را وارد اين دريافت كنيد. 

 براي ديدن اورا  1هاي وينوگوپاالنبخش سوم: روش

                                           
1 -  Stephen Bert 

2 - Vinugupalan 
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 تمرينات آمادگي 

شكل تمرين اول: 

زير را مقابل خود 

قرار دهيد. روي 

در وسط  1«اُمو»

تمركز كنيد.  2اسپيرال

بعد اجازه بدهيد تا 

ها از مركز به چشم

دايره ط محيسوي 

  حركت كنند.

تمرين دوم: اين بار 

روي لبه دايره تمركز كنيد و اجازه بدهيد تا نگاه شما به سوي مركز حركت 

 كند. هريك از تمرينات را براي پنج بار تكرار كنيد. 

 

 مشاهد اوراي خودتان 

اي در اين حالت يك آينه مقابل خود قرار دهيد و در فاصلهتمرين با آينه: 

 متري آن بنشينيد. براي اتا ق نور آرام و ماليمي تعبيه كنيد. حدود يك 

چشمان خود را ببنديد. چند نفس عميق بكشيد. هربار كه نفس را داخل 

كنيد حدود ده تا بيست ثانيه آن را نگهداريد. نفس عميق كشيدن را براي مي

                                           
1 - Umm 

2 - Spiral 
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تان پنج تا ده بار تكرار كنيد. چشمان خود را نيمه باز كنيد و به تصوير خود

ها و گردن هاي باالي سر، شانهدر آينه خيره شويد. توجه خود را به بخش

ها مشاهده كنيد. اگر توانيد اورا در اين قسمتمعطوف كنيد. در اين حالت مي

ديگر بدن برويد. بعد از  هايقسمتدر اين بخش موفق بوديد به سراغ 

كاماًل باز  مغناطيسي را با چشمانتوانيد طيفموفقيت در اين بخش مي

مشاهده كنيد. سپس نور اتا ق را بيشتر كنيد و اين تمرين را دوباره تكرار 

 كنيد. 

 مشاهده اوراي ديگران 

بعد از توانايي در ديدن اوراي 

خودتان جاي آينه را با يك 

 شخص عوض كنيد. 

ها: وقتي روي ديگران توصيه

ها كنيد بهتر است از آنتمرين مي

وشند. بخواهيد لباس نازك بپ

هاي پشمي موانع بزرگي لباس

مغناطيسي هستند. براي ديدن طيف

 بعالوه ديوار پشت شخصي بهتر است سفيد باشد. 
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 )چاكراها(  انسانهفت اليه حوزه انرژي 

ي شفاگر هستند يهاانساندر حوزه درمان 

اند. را شناسايي نمودهانرژي كه هفت اليه 

هاي در ابتدا صرفاً قادر به ديدن اليه

ها نسبت به اين اليه زيرا نداهتحتاني بود

تر سهل هاآنتر و رؤيت ساير سطوح غليظ

با كسب تجربه بيشتر، قادر به  و است

با شما  .هاي بيشتري شدندرؤيت اليه

توانيد تمرين و ممارست مي هاسال

 هاياليه .ببينيدنيز هاي سطح پنج را اليه

يافته همچون  زمانحوزه انرژي، يك در ميان داراي ساختاري بسيار سا

ظاهراً از  هاآندر حاليكه اليه مابين  ،امواجي ساكن از الگوهاي نور هستند

توان باشند. پس مياند كه مدام در حركت ميسياالتي رنگارنگ تشكيل شده

د كه نشومي اي از ارتعاشات تلقيها به عنوان محدودهگفت هريك از اليه

 د. نكنتر را اشغال ميهاي ارتعاشي باالتر و پائينفضاي محدوده

 مغناطيسيطيفاي معين است، در اي داراي شكلي متفاوت و وظيفههر اليه

باشد. يعني نخستين اليه با اولين هر سطح با يكي از چاكراها در انطبا ق مي

يراتي عمومي هستند كه چاكرا و به همين ترتيب الي آخر. اين اصطالحات تغي

 گردند. تر مبدل ميبا بررسي دقيقتر به مفاهيم بسيار پيچيده

اجماالً براي به دست آوردن دورنمايي عمومي فهرست مجملي از كالبدها و 

  :نماييمچاكراها را قيد مي
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اولين اليه حوزه انرژي و نخستين چاكرا با وظايف و حواس فيزيكي  ـ3

حساس رنج و لذت فيزيكي، اين كالبد با وظايف خودكار ارتباط دارند مانند ا

 و خودگردان جسم مرتبط است. 

ابراز مسير شود و مربوط مي انسانچاكراي دوم به خصوصيات عاطفي ـ 1

 باشد. حيات عاطفي و احساسات ما مي

 چاكراي سوم نيز با همين مقوله در ارتباط است.  ـ4

بي است كه از طريق آن نه تنها به چاكراي چهارم نيز مربوط به آن مرك ـ3

كننده ورزد، اين چاكرا تأمينمحبوب، بلكه در مفهوم كلي به بشريت عشق مي

 انرژي عشق است. 

اي مشيت الهي رابطه اشود كه بارادة برتر مربوط مي هچاكراي پنجم ب ـ8

هاي درون عميق دارد. و كار آن قدرت بيان سخن و درآوردن گفتار به ناگفته

 گردد. و به گوش سپردن و قبول مسئوليت اعمالمان مربوط مي است

شود. اين عشق وراي چاكراي ششم به عشق عرفاني و ماورائي مربوط مي ـ0

گيرد. اين عشق مبين بذل  محدوده عشق بشري بوده و تمام حيات را دربر مي

و توجه و حمايت نسبت به تمام هستي است و تمام صور حياتي را تجليات 

 د. ميدانشمند خداوند ارز

چاكراي هفتم با شعور برتر، دانايي و تلفيق ساختار معنوي و فيزيكي ما  ـ6

 يابد. ارتباط مي

ها، خاطرات و بنابراين در دستگاه انرژي ما براي حواس، عواطف، انديشه

ساير تجربيات غيرفيزيكي، كه در برابر پزشكان و درمانگران از خود بروز 

اي وجود دارد. درك چگونگي رابطة عالئم بيماري اي ويژههدهيم جايگاهمي
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ي مختلف و هابيماريما را در شناخت و درك طبيعت  ها،جسمي اين جايگاه

 مغناطيسيطيفدهد. بنابراين بررسي نيز سرشت سالمتي و ناخوشي ياري مي

 هاي رواني ما به وجود آورد. تواند پلي بين طب سنتي و دغدغهو چاكراها مي

در  ،هاي عصبي اصلي جسم در آن ناحيهشبكه اب انسانهفت چاكراي اصلي 

 از:  عبارتنداين چاكراها  .انطبا ق هستند

 به نام تاج     روي سر  : چاكراي هفتم

 به نام پيشاني وسط پيشاني    روي پيشاني  : چاكراي ششم

 به نام گلو وسط جنا ق سينه      گلو  : چاكراي پنجم

 ه نام قلب بين جنا ق سينه قسمت پايينب    قلب  :چاكراي چهارم

 فنااز باالترچهارانگشتخورشيديچاكراينامبه  خورشيديشبكه: چاكراي سوم

 به نام خاجي روي ناف     خاجي  : چاكراي دوم

 به نام ريشه در محل دستگاه تناسلي      ريشه : چاكراي اول
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  :از ندتچاكراي فرعي وجود دارد كه عبار 21طور همين

 ها ـ جلوي هريك از سينه

 باالي هر سينه در جلو  ـ 

 ي ترقوههااستخوانـ نقطه تالقي 

 ـ دو دست 

 ـ كف پا 

 هاچشمـ پشت هريك از 

  هاتخمدانها در مردان و زنان در محل يكي از ـ براي هريك از بيضه

 معده دو چاكرا در رابطه با طحال ـ در نزديك كبد،

 نوان نزديك لوزتين ـ پشت هريك از زا

 ـ يكي نزديك شبكه خورشيدي 

 

 سانتيمتر است. 0/2از بدن  هاآنسانتيمتر و فاصله دهانه  0/4قطر اين چاكراها 

اصلي جلوي بدن )يعني هفت چاكرا( جفتي در قسمت  يهريك از چاكراها

ي پيشين و پسين چاكرا هابخشپشت دارد. اين زوج با هم به عنوان 

هريك از چاكراها به حوزه انرژي كيهاني، انرژي تبادل  گردند.محسوب مي

گوييم چاكرا بايد باز باشد دو كنند. بنابراين هنگاميكه به لحاظ لفظي ميمي

  :مفهوم دارد

، به واسطه چاكراهاي اوالً به معني داد و ستد مقدار متنابهي از انرژي كيهاني

 كوچك و بزرگ.

 آن تمام آگاهي همراه آن است.تبع ثانياً به معني جذب انرژي و به 
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انرژي در  جريانكه اين كار ساده نيست. محتواي رواني هر چاكرا با افزايش 

گردد. با آزادسازي ناگهاني انرژي، عناصر رواني آن به حوزه آگاهي وارد مي

 قادر به هضم آن نيستيم.  وجهشده و ما به هيچ  بسياري رها

انرژي امـري مهـم اسـت، زيـرا بـا  جريانگشودن چاكراها و افزودن سرعت 

 يابد. انرژي ميزان تندرستي ما نيز افزايش مي جريانافزايش 

بيماري در دستگاه انرژي معلول عدم توازن در انرژي يا بروز مانعي در مسير 

است و  انسانانرژي در دستگاه انرژي  جريانآن و به عبارت ديگر فقدان 

 گردد. اينمنجر به بيماري مي نهايتاً

عدم توازن در عين حال حواس را 

مختل و احساسات را به ركود 

كشانده، بدين طريق تجربه زندگي 

الشعاع قرار تحترا كامل و آرام 

دهد. به هر طريق ما به لحاظ مي

داشتن چاكراها رواني براي باز نگاه

ن بكار بردن تالش و توسعه وبد

 دانايي و خلوص آماده نيستيم. 
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 :مرتبط است گانه ما با يكي از چاكراهاهريك از حواس پنج

 حس المسه با نخستين چاكرا.

 بويايي و چشايي با چاكراي پنجم. حس شنوايي و

 با چاكراي ششم )يا چشم سوم(.حس بينايي 

 
تعدادمخروطهاي  چاكرا

 كوچك

غده 

 ريزدرون

 منطقه تحت نفوذ بدن

 مغز، چشم راست فوقانيبخش صنوبري بنفش، سفيد 442 تاج

 بخش تحتاني مغز،چشم چپ، هيپوفيز نيلي 46 سر(چشم)سر

 گوشها، بيني، دستگاه عصبي

ها و دستگاه تنفسي وگفتاري،ريه تيروئيد آبي 16 گلو

 لوله گوارشي

واگ،دستگاه  قلب،خون،عصب تيموس سبز 132 قلب

 گردش خون

شبكه 

 خورشيدي

ا، دستگاه صفرمعده، كبد، كيسه لوزالمعده زرد 15

 عصبي

 دستگاه توليد مثل غده جنسي نارنجي 6 خاجي

 هاستون فقرات، كليه فو ق كليوي قرمز 3 ريشه
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  عالئم و عملكرد چاكراها

 ـ چاكراي اول ريشه 3

شود. وقتي كه اين چاكرا به كيفيت عشق نسبت به جنس مخالف مربوط مي

گردد و احتماالً فرد از هاي جنسي ميسر ميستد، كاميابيباز باشد، داد و 

كند. اما لذت تمام عيار روابط جنسي لذت برده و اوج اين لذت را تجربه مي

 نه فقط اين چاكرا. ،باشدهفتگانه مي يجسمي مستلزم باز بودن تمام چاكراها

 ـ چاكراي خاجي 1

اكرا فرد قدرت جنسي با كميت انرژي جنسي ارتباط دارد. با بازبودن اين چ

كند. اگر او راه عبور انرژي از اين چاكرا را مسدود نمايد. خود را حس مي

شود. چنين فردي كشش تمام قدرت جنسي او ضعيف و نااميدكننده مي

كند و اهميت و لذت از انجام آن خودداري مي چنداني به امور جنسي نداشته،

گردد. در آن ناحيه منجر مي نمايد و اين به ضعف انرژيآن را انكار مي

دهد و اين فرد، آميزش و لذت جنسي بدن را در حمامي از انرژي قرار مي

كند و خوراك رواني حاصل از اي محروم ميجسم خود را از چنين تغذيه

 كند. اتحاد و تماس با جنس مخالف را دريافت نمي

 ـ چاكراي شبكه خورشيدي 4

فرد و در ق نسبت به جايگاه منحصربهبا شعف عظيمي كه در اثر دانش عمي

باشد. كسي كه داراي چاكراي گردد قرين ميعين حال مرتبط با كل كسب مي

حس كند كه به  و تواند به آسمان پرستاره شب نگريستهسوم باز باشد، مي

در جايي تعلق دارد. او بطور كامل در جايگاه خود در كيهان مستقر است. او 

ي است. و بدين لحاظ خويش در پهنه كيهان متجلّ فردكانون وجه منحصربه
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كند اگرچه مركز خورشيدي چاكراي حكمت معنوي را به خود جذب مي

 انساناما در صورت سالمتي مستقيمًا با حيات عاطفي  مربوط به ذهن است،

 پيوند دارد. 

به  راهاي ذهني، عمل تنظيم عواطف و اين حقيقت دارد، زيرا ذهن يا پديده

را در چهارچوبي منظم قرار داده و  هاآنادراك ذهني عواطف،  .دارندعهده 

كند. چنانچه اين چاكرا باز باشد و اي ملموس تشريح ميواقعيت را به گونه

به لحاظ عاطفي، حيات پرباري خواهد  انسانبطور منظم انجام وظيفه نمايد 

حافظ آن داشت و اين تجربيات او را منكوب نخواهد كرد. ولي اگر غشاء م

آورند و او از روي مي انسانپاره شود مقادير متنابهي عواطف بدون كنترل به 

گردد و كند، متأثر ميكه او را دچار اغتشاش مي اثيريهاي خارجي پديده

حتي ممكن است كه در كيهان و كواكب گم شود، او دفعتاً در ناحيه مركزي 

ل بيش از حد آن چاكرا كند و اين در اثر استعماخورشيدي احساس درد مي

است كه شايد به بيماري مانند تحليل غده فو ق كليوي منجر گردد، چنانچه 

كند و احتماالً فاقد اين چاكرا مسدود باشد او عواطف خود راكد مي

شود، احساسات مي

وي در اين شرايط از 

ابعاد عميق عواطف كه 

سازنده جنبه ديگري 

باشند از هستي مي

 غافل است و احتمال

دارد ارتباط خود را با 
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 فرديت و هدف متعالي در كيهان از دست بدهد.

 ـ چاكراي چهارم قلب 3

ورزيم و انرژي پيوند با تماميت هستي مركزي است كه از طريق آن عشق مي

ورزي ما از اين مركز جاري است. به تناسب بازبودن اين چاكرا ظرفيت عشق

گاميكه اين مركز به درستي عمل يابد. هنبه چرخه گسترده حيات افزايش مي

واده، حيوانات، دوستان، همسايگان، خانفرزندمان، همسر،  نمايد ما به خود،

ورزيم، چاكراي قلب در امر درمان هموطنان و تمام مخلوقات زميني عشق مي

 جرياني جذب شده توسط اين چاكرا به هاانرژيمهمترين مركز است، تمام 

 دهد. انتقال مي آيد و انرژي راعمومي درمي

 ـ چاكراي پنجم گلو 8

ي گلو قرار دارد و به قبول مسئوليت نيازهاي شخصي ومركز آن در جل

شود. هنگاميكه فرد از سرزنش ديگران به خاطر كمبودهاي خود مربوط مي

نياز دارد و آرزويش را در سر  بدانآوردن آنچه  دست بردارد و براي بدست

بلوغ دست يافته و چاكراي گلو به درستي عمل  پروراند اقدام نمايد، بهمي

گر وضعيت دريافت آني در بدن است كه نشانكند، و ديگر اينكه اين مركز مي

آيند تحليل و بررسي كند. بنابراين و تحوالت را كه به سويش مي هاانرژي

اگر او عالم را به ديده منفي و خصمانه بنگرد، در نتيجه محتاط شده و 

گشايد مركز گلوي خود را مي انسانخواهد داشت، هنگاميكه انتظاري منفي 

 به تدريج قادر به جذب انرژي بيشتري خواهد بود. 
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 ـ چاكراي ششم سر يا چشم سوم 0

اين شامل  و اين چاكرا با وضعيت تصور و درك مفاهيم ذهني ارتباط دارد

عالم نيز بيني او و توقعات او از جهانمفاهيم ذهني فرد از واقعيت عالم يا 

گردد. چنانچه جهت گردش اين چاكرا منفي باشد فرد داراي تعبيرات مي

هاي غيرحقيقي در مورد واقعيت كه غالباً منفي مغشوش ذهني يا برداشت

، انرژي در آن راكد باشد جريانباشد. اگر اين چاكرا ضعيف و هستند مي

گردد. در قدرت خالقيت او متوقف مي ،صرفاً به علت كمبود انرژي در آن

هاي ساعت صورتي كه اين چاكرا چرخشي سريع در خالف جهت عقربه

 قابليت آفرينش افكار قدرتمند منفي را خواهد داشت.  انسانداشته باشد 

چنانچه اين وضعيت با قدرت مركز پسين همين چاكرا كه در پشت سر قرار 

 . فاجعه به بار آورد انسانتواند در زندگي دارد، همراه گردد، مي

 ـ چاكراي هفتم )تاج( 6

با معنويت فرد و وحدت تمام اجزاء وجودي او يعني جسمي، عاطفي، ذهني و 

معنوي ارتباط دارد. با مسدودبودن اين چاكرا رابطه فرد با تجربيات معنوي قطع 

خواهد بود و هنگامي كه ديگران از تجربيات « حواس ماورايي»گردد، او فاقد مي

ادر نيست معناي آن را درك كند، با باز بودن اين مركز گويند قمعنوي سخن مي

فرد معنويت را بطور ملموس و در عين حال با كيفيتي منحصربه انسانمعموالً 

م جاري البه ك و كند. اين معنويت با تعصبات قابل تشريح نيستتجربه مي

هي گردد، بلكه نوعي موجوديت و بودن است. ارتقاء از عالم مادي به اليتنانمي

حس كمال،  انسانمادي قرار دارد و در  جهاناست. اين وضعيت فراسوي 

 بخشد. آورد و به حيات جهت و هدف ميآسايش و ايمان به وجود مي
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  چاكرا هفتمعاني علمي 

فقط از استخوان،  انسانبنابر نظريه علم پزشكي حاضر، مردم معتقدند كه بدن 

، عضوهاي حساس و همچنين از سيستم گردش خون و سيستم عضله، مغز

ترين طب شناخته عصبي تشكيل شده است. اما علم طب سوزني كه قديمي

« نقاط»را عالوه بر اين تشكيالت داراي  انسانشده در حال حاضر است، بدن 

د كه در اينجا به طور خالصه به ميداننيز  يو مجراهاي انرژي حياتي ديگر

  :پردازيمقاط ميبررسي اين ن

طور كه قبالً ذكر كرديم هفت منطقه اصلي تجمع نيرو و انرژي را در همان

ناميم. كه از فر ق سر شروع و در راستاي ستون فقرات ادامه مي« چاكرا»بدن 

 شود. دارد و در انتهاي دنبالچه ختم مي

اها و گذارد. فعاليت اين چاكرهر چاكرا بر روي اعضاي خاصي از بدن تأثير مي

دهد. طوري است كه بدن را به سوي تعادل و هماهنگي سو ق مي هاآنعملكرد 

 ،اين كار توسط انتقال نيرو و انرژي به سيستم گردش خون، سيستم تنفسي

گفتني است اگر چاكراها  .گيردسيستم هضمي، دفعي و عصبي صورت مي

اينها  .تدافعملكرد خود را به درستي انجام ندهند سالمتي شخص در خطر مي

ي فيزيكي ذهني احساسي و روحي را جذب هاانرژيهستند كه  يمراكز عصبي

بنابراين انرژي مغناطيسي  .انرژي هستند هايچاكراها نيروگاه .كنندو پخش مي

 هاآنتوان با دست به آساني ميو ما در اين نقاط به مراتب بيشتر است  شخصِ 

رت هستند كه در طول ستون قد ةگانهفترا احساس كرد. چاكراها مراكز 

را پرانا يا نيروي حيات  هاآنفقرات در كالبد اثيري قرار دارند. در يوگا 
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در سراسر « 1نادي»اي از مجراهاي باريك به نام نامند. انرژي از ميان شبكهمي

كه در  هاناديوجود دارد.  انسانهزار نادي در كالبد  42دارند.  جريانبدن 

چاكراها قرار دارند، چاكراهاي دوار هستند كه با دوران  سراسر ستون فقرات در

كنند. ي برتر را جذب و براي بدن قابل استفاده ميهاانرژيچرخ مانند در آن 

كنند؛ بدن ما شامل انرژي مثبت ومنفي در شر ق آن را به نيلوفر آبي تشبيه مي

است. سمت راست بدن حاوي انرژي مثبت و سمت چپ بدن حاوي انرژي 

گذارند و به نظر بر مسير چرخشي چاكراها تأثير مي هاانرژيي است. اين منف

 چرخد. بااليي و پائيني خود مي يرسد. هر چاكرا در جهت مخالف چاكراهامي

يي انجام داد تا ببيند آيا هاآزمايشدر اتاقكي سرب اندود  2«دكتر موتويا»

اندازه گرفت يا نه. دكتر توان بازدهي بيوانرژي يا بيوالكتريكي چاكراها را مي

توانند آگاهانه مي يموتويا با آزمايش به اين نتيجه رسيد كه افراد بخصوص

 انرژي چاكراهاي خود را بيرون برانند. 

 توانست ثابت كند در روش 3فنيگالبا آزمايش معروف ر 2«هانتدكتر والري»

ار باالتر بسينمودار انقباض ماهيچه بدست آمده روي نقاط چاكراها  0جيِاماي

ه معروف ارگانچاكراي پائيني به چاكراهاي چهچهار از ساير نقاط بدن است. 

                                           
1 - Nadi  
2 - Dr. Mutuya 
2 - Dr. Valery Hant 
3 - Rulfing 

0 - EMG 
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شوند. ارتعاش اين چاكراها كندتر از داده مي نشانهستند كه به شكل مربع 

  1.اندمحكم در زمين جاري شده وچاكراهاي بااليي است 

 هاست ك عصبي مكانهفت چاكرا كه هفت مركز تجمع نيرو و انرژي يا هفت 

كار كنترل اعضاء و احشاء را به عهده دارد. هر نقطه حاوي سلسله اعصاب 

اند. اين سمپاتيك و پاراسمپاتيك است كه از ستون فقرات و مغز ريشه گرفته

نقاط مراكز كنترل فعاليت آگاهانه يا خودكار سيستم احشاء و اعضاي بدن را 

 بر عهده دارند.

 ست. ا صبي پاگر محل سيستم عنشان :3چاكراي 

گر محل سيستم عصبي سياتيكي و نشان :1چاكراي 

 است.  خاجي

گر محل سيستم عصبي هضمي و نشان :4چاكراي 

 )شبكه خورشيدي است(. دفعي

گر محل سيستم عصبي قلبي و نشان :3چاكراي 

 كنترل اعصاب قلب است.  محل

گر محل سيستم عصبي تنفسي و نشان :8چاكراي 

 اعصاب گردن است.

                                           
چـاكرا صـورت نگهداري فركانس در كالبد فيزيكي توسط پنج عنصر باسـتاي در پـنج  -1

گيرد كه هر عنصر فرشته نگهبان خاص خود را دارد و براي رها شدن از اين نگهبانان و مي
باشد. تونل چاكرا را با استفاده از توجـه ايجاد ارتباط و تعادل بين كالبد فيزيكي و اثيري مي

ت تـوان بـاز نمـود. ايـن عناصـر بـا معـادالتمركز و مانترا )اسم( پانترا )شكل صوت(  مي
خاك و آب و آتش، هوا و اتـر. بـا مـانتراي مخصـوص  :فيزيكيشان فر ق دارند و عبارتنداز

 ها مسلط شد.توان بر آنمي
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 است. ي درون جمجمههابخشگر محل سيستم عصبي غدد مغزي و نشان :0اي چاكر

 ن جمجمه است. گر محل سيستم عصبي تمامي بدن و مبيّنشان :6چاكراي 

 
ي بشر را هافعاليتهفت چاكرا، هفت مركز سيستم عصبي هستند كه تمامي 

نظر دارند. اگر اين تحريكات عصبي مؤثر واقع شوند، در بدن تحت

كنند و شما هاي تنفسي و گردش خون بدون هيچ ممانعتي فعاليت ميسيستم

شود و هيچ مانعي بر سر راه آن شويد. در اين صورت ذهن بينا ميآسوده مي

 وجود نخواهد داشت.

انگيز الهي فقط هنگامي ميسر كنيم كه شنيدن طنين دلاما فراموش نمي

هي بخواهيم و آن شود كه بتوانيم با اطمينان، دست آوردمان را المي

 .عدالت و دلسوزي براي تمامي بشر است ،روشنفكري، تيزهوشي، بصيرت

 اين هدف مقدس ماست.

www.takbook.com



 243 سمروح، روان، احساس، ج

  شناسايي بيشتر چاكراها

 چاكراي اول را بشناسيم 

ن مقعد و اندام تناسلي قرار دارد. با دنبالچه مرتبط يچاكراي اول در جايي ب

چاكراي اول ما را به دنياي فيزيكي وصل شود. زمين باز مي است و به طرف

فرستد. ي كيهاني را به بدن فيزيكي و سطح مادي بدن ميهاانرژيكند مي

اند حيات بر روي كرة زمين را يي كه موفق به گشودن اين چاكرا شدههاآن

دهند و براي پاسخ مثبت مي فيزيكيشانكامالً قبول دارند و به وجود 

اين  .كنندكردن آمادگي دارند و هماهنگ با نيروهاي مادي عمل ميزندگي

حاوي نيروي خاص و طبيعي است كه همچون آتش به دور چاكرا چاكرا 

گويند. رنگ اين چاكرا ندوليني مياآتشين يا ك مار به اين نيرو .پيچيده است

قرمز است، قرمز رنگ انرژي و فعاليتي است كه از هستة دروني سياره ما 

دهد. در عين حال انرژي الزم براي ابراز زند و به ما ثبات دنيوي ميبيرون مي

ها معتقدند اين چاكرا جايگاه اصلي دهد. چينيميرا خال ق  يوجود

توان به دانش انباشته شدة ناخودآگاه جمعي است و ازطريق اين چاكرا مي

بايد ناخودآگاه جمعي دست يافت. براي حفظ تعادل دروني، اين چاكرا 

 هماهنگ با چاكراهاي ديگر عمل كند. 
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 عملكرد ناموزون چاكراي اول 

هاي مادي و حول محور مالكيت عمدتاً اعمالتانشود كه افكار و باعث مي

و هيجاني مثل غذاي خوب و  يآسايش خاطر دور بزند و در مسايل احساس

دلتان  خواهيد هركاري كهسيار اميال بدني دچار افراط خواهيد شد. شما مي

اش فكر كنيد و در عين حال خواست انجام دهيد بدون آن كه به نتيجه

ان مشكل است. تمايل زيادي براي حفظ فاصله و امنيت تبراي هاآندستيابي به 

رو هستيد داريد. در سطح فيزيكي اغلب با يبوست مزاج و اضافه وزن روبه

فكر نيازهاي چاكراي اول عملكرد ناموزوني دارد بيشتر به در كسي كه 

هاي ديگران به طور ناخودآگاه شخصي خود بوده و نسبت به خواسته

يزم دفاعي است كه مكاننوعي توجه است. خشم و از كوره در رفتن بي

معموالً به هنگام احساس عدم امنيت بيشتر مورد استفاده اين افراد قرار 

ه قرار بگيرد. از گيرد. دنيا براي اين افراد جايي است كه بايد مورد استفادمي

اين رو در اين روزها سوء استفاده از منابع طبيعي و از بين بردن تعادل طبيعي 

بر اختالل عملكرد چاكراي ريشه اكثر جمعيت دنياست. افرادي كه  زمين دالّ

رو هستند در كاري اين چاكرا روبهشوند با كمدائمًا دچار ترديد و دودلي مي

كنند و به جاي لذت بار سنگيني احساس مي اغلب اوقات زندگي را هم چون

 سان و كم دردسر براي زندگي هستد.بردن اكثر مواقع در آرزوي راه آ
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 تست چاكراي اول 

 تر از بقية چاكراهاست؟فعال توان فهميد كه چاكراي اولچگونه مي

چاكراي اول به اندازه كافي كار  ،استرس و يا شوك اگر در شرايط غيرعاديِ

س عدم تعادل خواهيد كرد. ممكن است در حالي كه محكم احسا نكند

يا و  شودميفرش از زير پايشان كشيده ايد احساس كنيد كه ناگهان ايستاده

ناگهان درون شكمتان چيزي فرو ريخت  احساس كنيد كهحتي ممكن است 

. از طرف ديگر اگر چاكراي اول بيش از حد كار كند، ممكن و خالي شد

 ي از كوره در برويد و عصباني و پرخاشگر شويد. است در شرايط عاد

 

 پاكسازي چاكراي اول 

 را پاكسازي كرد؟ لتوان چاكراي اوچگونه مي

مشاهده رنگ قرمز آتشين خورشيد به هنگام طلوع و غروب و يا تابش طلوع 

شود كه چاكراي اول احيا و هماهنگ شده و فضاي بسته و غروب باعث مي

كند، نشستن بر روي خاك و بوي خاك و ز ميو محدود درون آن را با

د داشت. رنگ قرمز هكشيدن تأثير بسيار خوبي بر چاكراي اول خوانفس

بخشد. اگر اين رنگ رنگي است كه به شما شور و شهامت و سرزندگي مي

از رنگ آبي آميخته شود به شما كمك خواهد كرد كه تا عشق  ايقرمز با سايه

اگر كسي عمدتاً از راه  .حاني در وجودتان تلفيق شودبا انرژي رو ،دنيا بّو حُ

خواب نياز دارد كه حدود ده تا  زمانچاكراي اول زندگي كند به بيشترين 

 دوازده ساعت و طرز خوابيدنش ترجيحاً به روي شكم است.
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 موسيقي درماني و رايحه درماني چاكراي اول 

 :موسيقي درماني چاكراي اول

موسيقي است كه ريتم  ،كردن چاكراي ريشهفعالترين موزيك براي مناسب

كردن چاكراي اول، از صداهاي دي دارد. به منظور هماهنگيكنواخت و مؤكّ 

 بهتوانيد اصل آن دسترسي نداريد مي هتوانيد بهره بگيريد و اگر بطبيعت مي

 نوارهاي ضبط شده از صداي طبيعت گوش دهيد. 

 ايحه درماني ر

ي درون هاانرژيهاي كند تا گرهمك ميپودر ميخك، روغن ميخك ك

 چاكراي اول باز شود. 

 

 چاكراي دوم 

چاكراي دوم باالي اندام تناسلي قرار دارد و به استخوان خاجي وصل است و 

باشد. تصفيه نشده، انرژي جنسي و خالقيت مي نخستينِ مركز احساساتِ

گران شود كه در ارتباط با ديعملكرد هماهنگ چاكراي دوم باعث مي

انرژي  جريانخصوصاً در برابر جنس مخالف رفتاري طبيعي داشته باشيد و 

جاري و احساس كنيد. اين  ذهنتانو  روان ،خال ق حيات را در درون بدن

شود كه نه تنها در زندگي خودتان كه براي ديگران نيز هماهنگي باعث مي

 انگيزه ايجاد كنيد. 
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 عملكرد ناهماهنگ چاكراي دوم 

آيد. بيدارشدن دن چاكراي دوم معموالً در سن بلوغ به وجود ميبد كاركر

كند و والدين و مربيان به ندرت توانايي ثباتي ايجاد ميي جنسي بيهاانرژي

را دارند كه چگونه اين انرژي را كنترل كنند. غالباً  هاجوانآموزش درست به 

ت بعداً به ممكن اس ،كمبود محبت و نوازش كه ريشه در دوران كودكي دارد

در نتيجه انرژي جنسي در راه و  نفي يا سركوب اميال جنسي منتهي شود

روي در رابطة جنسي، دهد. اغلب با زيادهمي نشاننامناسب، خود را 

به صورت طغيان انرژي اتفا ق  يپردازي و يا سركوب اميال كه گاهخيال

در در آيد، چنين ممكن است به حالتي شبيه به اعتياد موادمخافتد و هممي

 شده و در جهت غلطننسي درست شناخته شود در اينجا انرژي جمشاهده مي

 شود. به كار برده مي

 پاكسازي چاكراي دوم 

چاكراي دوم را فعال  شب، درهاي زالل آب لمسيا و مهتاب و تماشا 

كند و بدر كامل احساسات شما را زنده مي زماندر ماه بخصوص  كند.مي

را از راه تجسم و رؤياهايتان بگيريد.  روحتانهاي پيامتا  شودميباعث 

اي يا نوشيدن جرعهو ور شدن در آن هاي زالل طبيعي و يا غوطهمشاهده آب

كند و باعث آزاد از آب چشمه در پاكسازي و تزكيه روح به شما كمك مي

شود به اين معنا كه نيروي حيات ها ميها و گرهاز گرفتگي تانتشدن احساسا

اگر بتوانيد مشاهده ماه و و ي شود رتواند آزادانه در درونتان جادداً ميمج

تلفيق كنيد اثر آن بر روي چاكراي دوم چشمگير خواهد  زمانلمس آب را هم

 بود. 

www.takbook.com



 232 چاكراها

 موسيقي درماني چاكراي دوم 

كند براي فعال كردن چاكراي دوم هر نوع موزيك كه شادي و سرور ايجاد مي

ردن و يا هماهنگ ساختن انرژي چاكراي دوم مناسب است. براي آرام ك

آب، حتي نواي شرشر يك چشمه  جريانتوانيد به صداي پرندگان، صداي مي

 يا فوارة كوچك در منزل يا خارج از منزل گوش دهيد. 

 رايحه درماني چاكراي دوم 

صندل در تعالي رابطه دو عاشق به سطح معنوي مؤثر است،  روغن چوبِ

ي معنوي در تمام سطوح فكر، احساس و هاانرژيتلفيق عالوه بر اين باعث 

 شود. عمل مي

 

 رنگ درماني 

نفس را كند. اين رنگ عزترنگ نارنجي روشن چاكراي دوم را فعال مي

 شود. تقويت كرده و باعث افزايش نشاط مي

اين چاكرا بر روي ستون فقرات و در گودي كمر در قسمت  :چاكراي سوم

وي بدن تقريباً دو انگشت باالي ناف قرار دارد. اين پشت بدن، در قسمت جل

نقطه عظيم بر عملكرد سيستم هضمي، دفعي و ايجاد خون تازه براي تغذيه 

ي هافعاليتهاي بدن و بدن نظارت دارد. اين چاكرا نيرو و انرژي كالري

 كند. ها را تنظيم ميها و كبد طحال و رودهمعده، كليه

توانيد خود را كامالً باور كنيد و ر كند، شما مياگر اين چاكرا هماهنگ كا

 احترام بگذاريد.  هاآنشخصيتي  هايويژگيچنين به احساس ديگران و هم
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هاي شما انجام چيز طبق خواستهخواهيد همهولي اگر درست كار نكند، مي

درون و بيرون را كنترل كنيد با اين وجود از درون  يايشود، دوست داريد دن

كاري چاكراي سوم شما را مأيوس و نااميد ناراضي هستيد. كم ناآرام و

ساعت باشد چاكراي  4ـ  3كند. اگر طرز خوابيدن شما به پشت و حدود مي

 باشد. سوم شما فعال مي

 

 فعال كردن چاكراي سوم 

كند، پس رنگ طاليي نور خورشيد خصوصيات چاكراي سوم را تقويت مي

درك و فهم و توانايي  :تمايالتنايي، بي :آتش، حس :رنگ آن زرد، عنصر

 برقراري ارتباط متقابل با دوستان است. 

هاي رسيده در زير نور خورشيد نيز اثر خوبي بر اي از گندمتماشاي مزرعه

 فعال كردن اين چاكرا دارد. براي رهايي از غم به گل آفتابگردان نگاه كنيد. 

 

 رنگ درماني چاكراي سوم 

كند و به افكار و اعصاب ما نيرو اكرا را فعال ميرنگ زرد روشن اين چ

با ديگران افزايش دهد. احساس ما را دهد. حتي ممكن است ارتباط مي

خستگي دروني با رنگ زرد برطرف شده و باعث فعال شدن و تحرك شما 

 شود. مي

 رايحه درماني 

 بخش بر رويوس چاكراي سوم را متعادل ساخته و اثر آرامروغن اسطوخودّ

 ي دارد. قراربي
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 چاكراي چهارم

اين چاكرا بر روي ستون فقرات و در راستاي قلب و يا بهتر بگوييم در وسط 

قفسه سينه هم سطح با قلب قرار دارد. كار هدايت و تنظيم خون را از طريق 

قلب برعهده دارد. هرگاه انسداد اين نقطه عظيم برطرف شود چاكرا با سرعت 

ي بدن ما هاسلولچرخد، در آن صورت تمامي مي بسيار زيادي به دور خود

توانيم عشق و دلسوزي خود شوند كه ما ميبا چنان شدت وااليي مرتعش مي

 را به تمام افراد بشر ابراز كنيم. 

و پرشورترين احساسات عاشقانه ماست. اگر  نترياين چاكرا جايگاه عميق

ديگران باشيد و  خواهيد در خدمتاين چاكرا درست كار نكند دائماً مي

سخاوتمندانه عمل كنيد بدون آنكه حقيقتاً به سرچشمه عشق وصل باشيد. 

مهر و  ،دهيد انتظار سپاس و قدرداني داريدكه مي« عشقي»هميشه در ازاي 

كنيد كه به عشق كند و شايد احساس ميمحبت ديگران شما را شرمنده مي

 ديگران نيازي نداريد. 

تفاوتي و سته باشد عاليم خود را با سردي، بياگر چاكراي قلب كامالً ب

دهيد. كساني كه چاكراي قلب فعالي دارند معموالً به سمت مي نشانسنگدلي 

 خوابند. ساعت در شب مي 0ـ  6چپ و حدود 

رنگ سبز احساس آرامش و آسودگي خيال  :رنگ درماني چاكراي قلب

ند و استفاده از كچاكراي قلب را هماهنگ مي هاگلدهد، رنگ سبز جنمي

شود احساس عشق و ي باعث ميتشلرنگ صورتي حتي در ملحفه و روبا

 مهرباني در شما بيدار شود. 
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 رايحه درماني 

كند و باعث عطر گل سرخ امواج عاشقانه و ماليمي به چاكراي قلب وارد مي

 شود كه قدرت عشق در شما تقويت شود. مي

 چاكراي پنجم 

ردن و حنجره قرار دارد. مركز ظرفيت بيان، ارتباط و چاكراي پنجم بين حفره گ

است. ارتباط برقرار كردن در زندگي شخصي عمدتًا از راه صحبت  انسانالهام 

باشد. اگر گيرد، كه مربوط به اين چاكرا ميطور با حركت صورت ميكردن و همين

لب به توانيد كامالً ساكت بمانيد و از صميم قاين چاكرا هماهنگ كار كند مي

يشان را درك كنيد. گفتارتان خال ق و پرشور بوده و هاحرفديگران گوش داده و 

آهنگ است. وقتي با در عين حال كاماًل واضح است. صداي شما پرطنين و خوش

توانيد شويد با خودتان صاد ق باقي خواهيد ماند و ميرو ميمشكل يا مخالفتي روبه

تواند شما را تحت تأثير قرار دهد يا هم نمي بگوييد، نظر ديگران« نه»اگر بخواهيد 

 فريب دهد. 

ادبانه، سرد و جدي اگر چاكراي پنجم هماهنگ كار نكند كالمتان خشن، بي

است، صدايتان نسبتًا بلند و فاقد معناي عميق است. اگر چاكراي پنجم فعال 

ساعت در شب به طرف راست و چپ به طور متناوب  0تا  3باشد 

 خوابيد. مي

اعتبار شود فردي ضعيف، گمراه و بياهماهنگي چاكراي پنجم باعث مين

گرا شويد، در اين شود خجالتي، ساكت، درونشويد همچنين باعث مي

اهميت زندگي كنيد فقط در مورد چيزهاي كمصورت وقتي صحبت مي

 زنيد. حرف مي تانبيروني
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 كردن چاكراي پنجم فعال

كند براي جذب اي پنجم را هماهنگ مينور آبي و شفاف، آسمان صاف چاكر

 تانلكس باشيد و وجود درونييرنگ آبي آسمان، روي زمين دراز بكشيد و ر

را رو به گستردگي اليتناهي افالك باز كنيد، انعكاس آسمان آبي بر آب و 

صداي آرام امواج شما را از عواطف و احساسات نهفته و اين كه به شما چه 

 سازد. يخواهند بگويند آگاه ممي

آرامش، اين چاكرا  :در صورت، تمايالت :آبي، حس آن :پس رنگ چاكراي گلو

 ها، گلو و پوست است. ريه بيني، :كننده اعضاي تنفسي از قبيلهدايت

 

 رنگ درماني چاكرا پنجم 

دارد. اين رنگ آرامش رنگ به چاكراي گلو اختصاص ميرنگ آبي روشن كم

 كند. را باز ميآفريند و بينش روحاني شما مي

 رايحه درماني 

فرستد و چاكراي مي« مركز تكلم»رايحة تند مريم گلي امواج شفا را به طرف 

كند. امواج كند، اكاليپتوس چاكراي پنجم را باز و پاك ميرا از انقباض رها مي

كند و به شيوة ارتباطمان سادگي و آن ما را بر روي صداي درون باز مي

 بخشد. ريايي ميبي
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 چاكراي ششم 

چاكراي ششم در فاصله يك انگشت باالي پل بيني در وسط پيشاني قرار 

دارد. كه جايگاه نيروهاي ذهني متعال، تشخيص حافظه و ارادة ماست و به 

گويند، براي استفاده از چشم بين الهي نيز مياين چاكرا چشم سوم يا روشن

نخست بايد اين  م. در نتيجهن دروني برخوردار باشي، بايد از قدرت فراواسوم

ها را پاك كرده و جهت افزايش قدرت دروني چاكرا را باز كرده، ناخالصي

چشم سوم متفاوت است و به تقدير و سرنوشت فرد  كاراييتمرين كنيم. 

بستگي دارد. ولي در هر صورت براي كارآموز راه خودسازي خداگونه به 

 باشد. منزله جواهري بسيار گرانبها مي

بيني مخصوص اين چاكراست. عملكرد هماهنگ اين ك شهودي و روشندر

نگر داشته باشيم. توجه به حقايق شود كه ذهني فعال و كليچاكرا باعث مي

شود. كسي كه چاكراي ششم در او اسرارآميز نيز به اين چاكرا مربوط مي

كند و عملكرد ناهماهنگي دارد. بيش از حد روي حوزة عقل پافشاري مي

گيرد . اين افراد تنها اش منحصراً با عقل و منطق صورت مييمات زندگيتصم

بتواند درك كند و به آساني قرباني تكبر  نشانكنند كه ذهچيزهايي را قبول مي

شود كه تنها شوند. كم كاري چاكراي ششم باعث ميروشنفكرانه خود مي

باشد. در اين  بيرون قابل ديدن جهانحقيقتي را ببينيد و باور كنيد كه در 

اي خواهيد پريشان و آشفته صورت حقايق روحاني را رد كرده و افكار

كساني كه خيلي فراموش كار بوده و بينايي ضعيفي دارند اغلب داشت. 

ساعت به حالت خواب و  3كار است. اشخاصي كه چاكراي ششمشان كم

 بيدار هستند چاكراي ششم فعال دارند. 
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د تحريك شود، افرادي مغرور، مقتدر، وقتي چاكراي ششم بيش از ح

شك بيش شويم، چاكراي ششم آدولف هيتلر بيعصب ميتانحصارطلب و م

از اندازه تحريك شده بود. و وقتي اين چاكرا كمتر از حد معمول تحريك 

 ثباتي، بزدلي و درماندگي از صفات صاحب آن است. شود. بي

 فعال كردن چاكراي ششم 

 كند. گ و پر ستاره شب چاكراي ششم را فعال ميتماشاي آسمان آبي پررن

 

 رنگ درماني چاكراي ششم 

كننده و بازكننده بر روي چاكراي ششم دارد. به ذهن بنفش روشن اثر پاك

را بر  هاآنطور كند و همينبخشد و حواس را تقويت ميعمق و روشني مي

 كند. روي سطوح لطيف ادراك باز مي

 

 رايحه درماني 

كند تا كند و كمك ميهاي چاكراي ششم را باز مير نعنا گرهوآاطرايحة نش

 كند. ي افكار محدود رها شده و قدرت تمركز را زياد ميهالبقاشخص از 

رايحة ياسمن ذهن را بر روي تجسم و تصويري كه حامل پيامي از حقيقت 

 كند. تر است باز ميعميق
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 چاكراي هفتم 

الترين نقطه قرار دارد. اين چاكرا با تمام چاكراي هفتم در وسط سر در با

 درخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است،ي رنگين كمان ميهارنگ

ه خود هستيم و يگانگي با اصل الهي ازلي خاناينجا جايي است كه انگار در 

اي به آن معنا در چاكراي هفتم يد كه گرهبدانكنيم جالب است را تجربه مي

 وجود ندارد. 

تواند كم يا زياد باشد. وقتي رشد چاكراي هفتم دامنه باز بودن آن مي صرفاً

چيز نيست. و به علت يگانگي يابيد كه دنياي مادي هيچيابد در ميافزايش مي

چيز در درون شما وجود دارد. در اين زمينه جالب است با هستي الهي همه

ول زندگيش باز ماهگي ا 23تا  4كه توجه داشته باشيد. مالج كودك در سن 

طفل در آگاهي و  ،زندگي روي زمين ةماند. در طول اين دورة اوليباقي مي

 برد. وحدت كامل به سر مي

يد هنگامي كه به سطحي بسيار باال )از نظر معنوي( برسيم، اين چاكرا بدانبايد 

آيد، و باالي سر را اي كه به شدت زيباست در ميكنندهبه رنگ زرد خيره

دادن اين  نشاني هاراهتراشيدن موهاي فر ق سر راهبان يكي از پوشاند مي

ي سفيد، خاكستري، هارنگمحل است. معموالً ما در اطراف سر مردم فقط 

 يدر نتيجه ناخالص مغناطيسيطيفكنيم. اين را مشاهده مي اي يا مشكيقهوه

 مواجه شويم كه اطراف سرشان را رنگي ديافكار است، چنانچه گاهي با افرا

درباره ايمان صحبت كنيم. اگر  هاآنفرا گرفته باشد نبايد با « سياه»به شدت 

فايده خواهد بود. مگر آن كه را از نظر اخالقي نصيحت كنيم بي هاآن
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را نجات دهيم. در نتيجه خداوند هم ممكن  هاآنخالصانه از ما بخواهند كه 

 است ما را نجات دهد. 

برخوردار نيستند « آگاهي اخالقي»راد كه از استفاده اين اف اگر متوجه سوء

پرهيز كنيد، چنانچه بخواهيم خلوص آگاهي اخالقي را  هاآنشويد از مي

بدست آوريم، بايد چنان خود را بسازيم تا به آرامش و خودآگاهي خداگونه 

دست يابيم. همچنين نبايست سايرين را تحقير كرده يا به عنوان فردي ماهر و 

هايمان را بگيريم تا باليم. بياييد چشمانمان را ببنديم، گوشزرنگ به خود ب

در  «ساهاسرا»ة واژ .هاي دنيوي حواسمان را پرت كنداجازه ندهيم، صحبت

مثبت و منفي و  ايايوززبان سانسكريت به معناي هزارنماست. اين چاكرا 

ن ي كه فرد ارتباط ميازمانكند بيروني و دروني ما را متوازن و هماهنگ مي

امري كه كند موجودات را درك كند، بر سطح عرفاني و معنوي نظارت مي

موجوديت فردي خود را پشت سر گذارد و بسيار دشوار است كه كسي بتواند، 

از اين طريق جزئي از كائنات بشود. وقتي كسي ماهيت خود را فراموش كند، به 

توانيم به ما ميمعناي واقعي به كل خواهد رسيد و با انجام اين عمل است كه 

  راستي زندگي كنيم.

هدفي و بيهودگي و اگر اين چاكرا كامالً باز نباشد احساس نبود اطمينان، بي

آيد. شايد براي كنترل اين احساسات منفي مي تانترس از مرگ اغلب به سراغ

به فعاليت زياد پناه ببريد و يا زير بار  هاآنسعي كنيد كه براي فرار از 

جديد برويد براي اين كه خود را مهم جلوه دهيد. كسي كه ي هامسئوليت

 دارد خواب ندارد و هميشه نيمه بيدار است.  يهفتم كامالً باز يچاكرا
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 كردن چاكراي هفتم پاكسازي و فعال

ي را تنها در قلة كوهي بلند گذراندن بهترين راه براي كمك به باز كردن زمان

دور  تانهاي زمينير آنجا از دغدغهچاكراي هفتم است. به دليل اين كه د

خود رها شده و با نزديك شدن  يتوانيد از مسايل زندگي شخصهستيد و مي

 به آسمان احساس بيكراني كنيد. 

بهترين موزيك براي چاكراي هفتم سكوت است، در اين  :موسيقي درماني

 شويم. وضعيت تمام وجودمان بيدار شده و پذيراي صداي الهي مي

ي طيف است. سطوح مختلف هارنگرنگ سفيد شامل تمام  :نيرنگ درما

زندگي را با وحدت متعالي تلفيق كرده و روح ما را براي دانش، سالمتي و 

 كند. نور الهي باز مي

 

 رايحه درماني 

كنندة محيط اثر حيات بخشي بر روي ذهن و روان دارد و پاك ررايحة كند

عيت موجود كمرنگ شده، است، با اين رايحه زندگي روزمره در وض

 شود. تر شده و روح ظرفي مشتا ق براي نور الهي مياعتقادات مذهبي عميق
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  (3)كاندولينيمار آتشين

، همان لينيندوامار آتشين يا ك

ي جهاننيرو و انرژي نامحدود 

است. به طريق مراقبه 

)مديتيشن( عبادات و تنفس 

ار آتشين خفته صحيح، اين م

شود و از طريق بيدار مي

ستون فقرات از چاكرايي به 

كند. چاكراي ديگر صعود مي

در هر چاكرا كارآموز به 

نيروهاي برتر ماوراءالطبيعه 

يابد. در نتيجه او توسط مار آتشين آشفته نخواهد شد. به عالوه او دست مي

هرگز در اين مراحل كند يك كارآموز تمام نيروهاي ماوراءطبيعه را كسب مي

همان كمال و كه چرا كه هدف و ارزش خود را  ،شودمتوقف نمي ،قدرت

يك مراقبه كننده  .دميدانواالتر از اين مسائل  ،دسترسي به نور الهي است

كند. و آن واقعي نيرو و انرژي خود را براي رسيدن به معبود يكتا هدايت مي

« مركز روحاني»كه به  هفتماي را بر روي باالترين چاكراي خود يعني چاكر

كند. تنها دراين حالت است كه كارآموز به هدف معروف است متمركز مي

باشد، خواهيد رسيد. ما ا عبادتش كه همان عرش الهي ميو يواالي مراقبه 

                                           
1 - Kundalini  
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بايد با دقت هرچه تمام تمرينات تنفسي و تمركز افكار را انجام دهيم، چراكه 

ي را خواهد داشت. اما جهانتحرك نيرو و انرژي بدن تحمل تنها در آن هنگام 

چنانچه روح و بدن با هم رشد نكرده و منطبق نشوند، خصوصاً هنگامي كه 

هاي نفساني و شهوت سر بر روح بر جسم كنترل نداشته باشد خواهش

اي عده .افتدبه خطر مي ندارد و آنگاه سالمت و تمرينات مراقبه يا مديتيشمي

با استفاده از كنند و استفاده ميراءالطبيعه براي سرگرمي ماو هاياز نيروي

چاكراها را ظاهراً عرفاني جلوه  كاربردِ ،آميز خودتصورات دلپذير و اغرا ق

 دهند. داده و خودشان را اهل دل جلوه مي

  :به طور مثال

 كند. اگر چاكراي دو كامالً فعال باشد، روح با سرعت نور حركت مي

مالً فعال باشد، شخص قادر اگر چاكراي سه كا

 د. بداناست گذشته و آينده را 

اگر چاكراي چهار كامالً فعال باشد، شخص 

تواند قدرت خواندن افكار را بدست آورده و مي

 از اهداف ديگران و حيوانات باخبر شود. 

اگر چاكراي پنج كامالً فعال باشد، شخص 

قدرت  و كندقدرت شنوايي الهي را كسب مي

لمات را از هزاران كيلومتر دورتر به شنيدن ك

آورد و همچنين صداي حشرات را نيز دست مي

 شنود. از آن فاصله مي
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كند اگر چاكراي شش كامالً فعال باشد، شخص قدرت بينايي الهي را پيدا مي

 آورد. دهنده هوا را بدست ميو قدرت ديدن اجزاي تشكيل

وي درك آسماني را كسب اگر چاكراي هفت كامالً فعال باشد، شخص نير

يابد. كه به قدرت درك تمامي نكات دقيق و لطيف كيهاني دست مي كند،مي

 شود. شامل گذشته، حال و آينده نيز مي

، زماني چهار هزار سال پيش است. از آن هاانساندانش و درك  ،موارد فو ق

به به شدت پرورش يافته است و عاقبت پيشرفت آن  هاانساندانش مربوط به 

 علم فيزيولوژي كه منجر به گسترش علم روانكاوي)بررسي ذهن و

 شود. شخصيت( شده، منتهي مي

شود، همچنين غريزه هاي جسمي مربوط ميچاكراي يك و دو به توانايي

تواند با وجود دارد و مي انساناي است كه در ين غريزهترقويجنسي 

شايد  ،اما اگر بيدار شودست، ده اشهوتش افراد را كور كند، معموالً مار خوابي

عدم تمرينات يوگا و  ،باعث مزاحمت كارآموز گردد و منجر به اشتباهات

 . شودميهاي جسغر ق شدن در هواهاي نفساني و خواسته

اگر تمرينات كارآموز طبق اصول دقيق صورت پذيرد، مار آتشين بيدار 

كه شخص را كند يعني نه تنها باعث مزاحمت نشده بلشود و صعود ميمي

سازد. اگر تمرينات را ادامه قادر به كنترل چاكراهاي يك و دو خود نيز مي

بيني دهيم، آنگاه شعلة آن آتش زبانه كشيده و منجر به فراست و روشن

بايد از چاكراي سه عبور كند، بنابراين  هاآنشود. اما با اين وجود، تمامي مي

توانيم آن صورت است كه ميتزكيه چاكراي سه حائز اهميت است. فقط در 

داراي پشتكار و ثبات شويم. اما چنانچه تمرينات كارآموز به طور دقيق انجام 

www.takbook.com



 246 سمروح، روان، احساس، ج

نشود و او نتواند كنترل چاكراي يك و دو خود را بدست گيرد، اين چاكراها 

در نتيجه با صعود مار آتشين و ين غريزه او نخواهد بود ترقويقادر به كنترل 

 شود. تي خطر ميفرد دچار پريشاني و ح

مبين خطر اين چاكرا است. بايد آن را شناخت تا از  حكلمه مار به وضو

جلوگيري شود. اين معناي سنتي مار آتشين است. حتماً در آن عواقب منفي 

خواهيم مبدل به باشد، ما فقط مييابيد كه اين امر مرتبط با واقعيت ميمي

شويم و همچنين عشقي واقعي  يي واقعاً سالم و آگاه و با فضيلتهاانسان

داشته باشيم و به كل بشر سود برسانيم. بايد در تمرينات خودشناسي پشتكار 

رهايي يابيم و جسم را پاك و سبك كنيم. از  داشته باشيم، تا از ناخالصي

هاي تنفسي، گردشي و عصبي را آزاد و باز طريق رفع انسداد خون، سيستم

هرگونه گرفتگي و زنگار پاك كرده و كنيم و شبكه مجرايي را از مي

زداييم، آنگاه است كه ديگر درباره خطر صعود مار آتشين و پريشاني خود مي

مار  دهيم،پرستي خود را تقليل ميشويم، در نتيجه سرعت نفسنگران نمي

كي به كنترل ما باشد. اين موضوع را براي اين متذكر شديم كه آتشين بايد متّ

را از جسم خود در  هاآنكر قدما را بياموزيم و نحوه درك تالش كنيم طرز تف

 براي رهايي از مشكالت را يادبگيريم.  هاآنو شيوة تمرين  جهانارتباط با 
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 هفت كالبد

  3بدن اثيري

اگر اولين بدن يعني بدن فيزيكي خود را بشناسي آن وقت از بيرون نسبت به 

تواني بدون . بدن اثيري مثل دود متراكم است. مييابيدومين بدن آگاهي مي

تواني از بيرون به داخل هيچ مانعي از درونش بگذري اما شفاف نيست نمي

ماند و روز زنده مي 12ميرد دومين بدن آن نگاه كني. وقتي بدن فيزيكي مي

شود. اگر وقتي بدن اول زنده آن تبخير مي بعد ازكند و همراه تو سفر مي

تواني از اين اتفا ق آگاه باشي، شناخت بدن دوم دست پيدا كني مياست به 

تواند از كالبد بيرون بيايد چون براي بدن دوم نيروي جاذبه بدن دوم مي

بدن دوم را بشناسي يك رهايي مسلم كه براي  وقتيوجود ندارد. بنابراين 

بيرون  تواني از بدنتكني، در اين حال ميبدن مادي ناشناخته بود را حس مي

بالقوه است يكي  مكانرفته و دوباره به آن باز گردي، دومين بدن داراي دو ا

 ترس و نفرت و خشم است و دوم عشق و شجاعت و مهرباني است. 

سركوب يا ابراز ترس و نفرت و خشم راه رسيدن به تكامل معنوي نيست 

را پذيرد ترس دارد و ترسش را پذيرفت. آن كسي كه مي هاآنبلكه بايد 

يابد فراسوي ترس چيست رسد كه درمييابي كرده به زودي به جايي ميزمينه

ات بالقوه و طبيعي چاكراي دوم را مكانتوان اشود با مراقبه ميو نترس مي

 دگرگون ساخته و از نيروي آن در جهت تكامل معنوي استفاده كرد. 

                                           
1 - Etheric Body 
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  3ايبدن سوم بدن ستاره

شود. اي ممكن ميشناختي فهم بدن ستارهوقتي بدن دوم يا اثيري را كامالً 

شود كه شروع به فهميدن تمامي عواطف بدن سوم فقط وقتي فهميده مي

اي از شوند امواج ستارهكنيم. وقتي كه عواطف تغليظ شده باشند كشف مي

ها و ارتعاشات است. اي مجموعه لرزشترند. بدن ستارهامواج عواطف ظريف

يار شوي و عواطف را تا خواستگاهشان دنبال اگر نسبت به بدن اثيري هوش

ه در آن جا متوجّو اي خواهي يافت كني ناگهان خود را در بدن ستاره

هاي متضاد عواطف خواهي شد. آنجا خشم و بخشش در واقع يك جفت

تفاوت كند، انرژي مرتعش در عشق و نفرت يكي است، انرژي مرتعش مي

خود آن را انتخاب كني خودبهفقط در طبيعت ارتعاشات است اگر يكي 

شود شروع ي كه از سومين سطح آگاه ميانساناي. پس ديگري را هم برگزيده

بار به اين هاي متضاد رها باشد. او براي اولينكند به اين كه از جفتمي

يش بود يكي است. رسد كه آن چه به عنوان دو اصل متضاد در پِشناخت مي

يكي را محض ديگري نابود كند به حماقت كرده آنگاه از اين كه سعي مي

 خويش خواهد خنديد. 

تواني ارتعاشات ديگران را در اگر به فهم ارتعاشات سومين بدن بررسي مي

هماهنگي بين سه بدن باعث  .مشاهده كني هاآني مختلف در گرد سر هارنگ

 شود كه انرژي از اين سه اليه به بدن چهارم وارد شود. اگر اين سه بدنمي

 آماده نباشند سفر در بدن چهارم بسيار پرخطر خواهد بود. 

                                           
1 - Astral Body 
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اي ـ ذهني ـ روحاني ـ كيهاني ـ مادي ـ اثيري ـ ستاره:پس هفت بدن شامل

 باشد. نيرواني مي

 اند؟و اثيري چگونهرؤياها در كالبد بدني 

اي، ذهني، روحاني، ما هفت بدن داريم، بدن مادي، اثيري، ستارهگفتيم، 

 نيرواني. هر بدني رؤياي خود را داراست. كيهاني و 

ا به مثابه در روانشناسي بدن مادي را به عنوان خودآگاه، بدن اثيري ر

شناسند، بدن اي را تحت عنوان ناخودآگاه جمعي ميهناخودآگاه و بدن ستار

آفريند مثاًل اگر معده دچار آشوب باشد نوع خاصي مادي رؤياهاي خود را مي

باشي بدن مادي رؤياي خاص خود  شود. يا اگر تب داشتهمياز رؤيا آفريده 

آفريند. يك چيز قطعي است، رؤيا به سبب يك ناآسودگي، يك ناآرامي را مي

تواند حتي از بيرون هم برانگيخته شود، مثالً شود. رؤياي جسمي ميخلق مي

 بيني كه در حال عبور ازاگر پارچه مرطوبي دور پاهايت باشد، در رؤيا مي

 ي. اهخانروديك 

، تو به موقعيت زمانتواني سفر كني و نه در در نخستين بدن تو نه در فضا مي

 ماديت و ساعتي خاص محدود هستي. 

تواند در رؤياها بيند بدن اثيري مياما بدن دوم، اثيري به طريق خود خواب مي

قتي زيادي وجود دارد كه بدن اثيري كالبدت را ترك كند. و مكانسفر كند، ا

شوند ولي به همان آوري به عنوان يك رؤيا به يادآورده ميرا به ياد مي هاآن

 معنا نيستند كه رؤياهاي بدن مادي دارند. 

تواند از كالبدت خارج شود و در هنگامي كه خواب هستي بدن اثيري مي

اي براي آن وجود ندارد. مسافت براي بدن فضا سفر كند. فضاي محدودكننده
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ميان نيست، اگر از بدن اتري يا اثيري خود، آگاه شوي از رؤياهاي اثيري در 

 شوي. مرتبط با آن بدن خود آگاه مي

توانند از بيرون برانگيخته شوند، يك كلمه خاص رؤياهاي بدن اثيري هم مي

تواند رؤياهاي اثيري بيافريند. وقتي در مركز اثيري بطور مكرر تكرار شود مي

مثالً صوفيان براي اين موضوع از عطر خاص  هاي ديگري هم هستشيوه

، عطرها و هارنگرود و كند. وقتي كسي عميقاً در مراقبه فرو مياستفاده مي

كند اينها نيز رؤياهاي بدن اي را تجربه ميصداها و موسيقي مطلقاً ناشناخته

 اثيري هستند. 

 شويد؟ چه وقت با بدن اثيري خود مواجه مي

اي، وقتي غذا ي از راه رفتنت آگاه باشي، وقتي ايستادهروهنگامي كه راه مي

دهي به آن آگاه شو. تو اگر خوري و هر فعاليتي كه با بدنت انجام ميمي

نتواني از بدن زمخت خود كه با چشم قابل رؤيت است آگاه شوي آگاهي از 

 ي غيرممكن است. ئهاي ظريف غيرمربدن

دهد توجه به طور مطلق ميكه بدن مادي انجام  يهر كنش كوچك درپس 

ضروري است. اين مراقبه است. انجام اعمال بدني با آگاهي كامل باعث 

هم ذات پنداري ما با بدن مادي شكسته شده و احساس جدا بودن از  شودمي

بدن مادي آغاز آگاهي از بدن اثيري است فايده بدن مادي تنها در اين است 

دهد. از خواب بيدار شو و خود را مي ترهاي ظريفكه به ما دريافتي از بدن

 آگاهانه با بدنت زندگي كن. 
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 يد. بداندرباره چاكراها بيشتر 

انگيز اي براي كامل بودن در خود دارد. نيروي شگفتي نيروي بالقوهانسانهر 

شود، نام ديگر اين نيروي بالقوه اي كه اعجاز خلقت محسوب ميو فريبنده

انرژي حياتي را از محيط اطراف و از كيهان باشد. چاكراها مي« چاكرا»

كنند. نياز نقاط مختلف بدن تبديل مي مواج موردارا به  هاآنگيرند و مي

كنند. توسط اين سيستم انرژي را به اطرافشان پخش مي هاآنعالوه بر اين 

ي هاانساننهايتاً در حوزه تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و  انسانانرژي، 

چاكرا در بدن هريك از ما  33555هاي قديمي نوشتهاست. طبق دستديگر 

پيدا كرد كه در برابر  انساناي در بدن توان نقطهوجود دارد و به ندرت مي

چاكراي  35نباشد. فقط حدود  سحسا هاانرژيدريافت و انتقال يا تغييردادن 

و  هادستدر طحال، پشت گردن، كف  هاآنفرعي وجود دارد كه مهمترين 

بندي ديگري هم براي تعدادي چاكراها وجود كف پاها قرار دارند. اما تقسيم

باشند كه دائماً در حال تا مي 4گويند چاكراهاي مهم در بدن دارد كه مي

برند. چرخش چاكراها در مردان به سمت راست )در چرخش به سر مي

هاي ساعت( و در زنان به سمت چپ )در جهت خالف جهت عقربه

خواهند چاكرايي را تقويت باشد. وقتي درمانگران ميهاي ساعت( ميبهعقر

توانند در جهت چرخش چاكراها كار درمان را انجام دهند. مثالً در كنند مي

توان مواد معطر را به صورت دوراني در جهت چرخش رايحه درماني مي

ا تأثير خواهيد روي چاكراهي قيمتي ميهاسنگچاكراها حركت داد. يا اگر با 

 توانيد جهت چرخش چاكراها را درنظر داشته باشيد. بگذاريد باز مي
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ايم، يك رنگ بخصوص بر روي هريك از اين همانطور كه قباًل ذكر كرده

هفت چاكرا اثر بيشتري دارد، يعني فركانس امواج چاكراها با رنگ مربوطه 

 شود. تر ميتر و درخشانافزايش يافته، شفاف

چرخند و طبق هاي ساعت ميكراها در مردان در جهت عقربهگفته شد كه چا

هاي چيني اين جهت چرخش در طبيعت نمايانگر قدرت اراده، و آموزش

باشد و ري و خشونت ميگچنين خصوصيات منفي مثل پرخاشفعاليت و هم

رساند. در زنان جهت حركت چاكراها خالف غلبه و تسلط را در مردها مي

و اين نوع حركت در طبيعت نمايانگر پذيرش و  هاي ساعت است.عقربه

فعاليت بيشتري در ابراز  هازنها معتقدند باشد. به همين دليل چينيتوافق مي

احساسات دارند و مردها ميل به پذيرش احساسات و يا باقي ماندن در 

 وضعيت منفعل دارند. 

مختلف هاي در زمينه هازنشود مردها و چرخش متناوب چاكراها باعث مي

شدن هدايت كنند. به سوي كاملرا  هاانرژيزندگي به اشكال متفاوتي 

ي خودشان همخواني داشته باشد از هافركانسچاكراها امواجي را كه با 

كنند، امواج انرژي را در هر گيرند و مانند آنتن عمل ميمحيط اطراف مي

طرافمان در و ا جهانگيرند و ما را به آنچه در طبيعت، حدي كه باشند مي

را دقيقاً به اطراف  هاانرژيكنند، چاكراها همچنين است، وصل مي جريان

شوند. از راه كنند. از اين رو باعث تغيير اتمسفر اطراف ما ميساطع مي

هاي آگاهانه و ناخودآگاه بفرستيم و توانيم امواج سالمتي و يا پيامچاكراها مي

ر قرار دهيم، آن هم در جهت مثبت ديگران، شرايط و حتي ماده را تحت تأثي

 منفي.  يا و
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 اثر ترس بر چاكراها 

به طور بالقوه توانايي كامل شدن را به  انساندر ابتداي مطلب گفته شد كه 

طور دروني دارد اما بدن فيزيكي و ذهن به اطالعاتي كه صرفاً از راه حواس 

هي به فراموشي كنند اعتماد دارند و اين نيروي بالقوة دروني الدريافت مي

ست. احساس هاترسشود. پيامد اين موضوع تجربة بسياري از سپرده مي

تكامل دروني و امنيت را در زندگي از دست داديم و شروع كرديم به 

جستجوي آن در دنياي اطراف، اما بارها از تالش خود براي پيداكردن تكامل 

شويم و نابود نمي نااميد شديم. در اين روند فراموش كرديم كه ما هيچ وقت

مرگ صرفًا يك تغيير شكل بيروني است. فرار از ترس و باز يافتن حس 

ي روحاني در شر ق و غرب است. هاراهگمشدة يگانگي هدف تمام 

پذيرند و ترس باعث نسبت به ترس بسيار آسيب انسانچاكراهاي بدن 

انع تأمين پيدا كند. و همين م جريان هاآنشود انرژي نتواند آزادانه در مي

شود. تجربه جدايي، تنهايي، ترس و مرگ باعث نيازهاي مختلف بدن مي

توانيم شود كه در دنياي بيرون از خود به جستجوي آن چيزي باشيم كه ميمي

فقط در هستة مركزي وجودمان پيدا كنيم. اما به جاي آن خود را به عشق و و 

مادي وابسته هاي شناخت ديگران، حواس فيزيكي و موفقيت و تملك

شويم، وقتي را از دست بدهيم ناگهان با پوچي مواجه مي هاآنكنيم. و اگر مي

يي از ديگري هستيم، هابخشكند كه در هستي الهي همگي فراموش مي انسان

را رقيب  هاآنكنيم به اين كه ي اطرافمان شروع ميهاانسانبه جاي عشق به 

رسيم كه بايد از خود اين احساس ميبينيم نهايتاً به يا حتي دشمن خود مي

محافظت كنيم و از اشخاص با شرايط خاصي دوري كنيم. و از دادن 
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كنيم. براي اين كه از كند خودداري مياطالعاتي كه صميميت ايجاد مي

كنيم و به دنبال آن انقباض هاي خود را جمع ميدرگيرشدن دوري كنيم آنتن

توانند به نمي هاانرژيد. به همين دليل آيو گرفتگي در چاكراها به وجود مي

شكل اصلي خود ساطع شوند تغيير شكل داده و از مانع به بيرون پراكنده 

هاي قوي و غالباً به شكل احساسات شوند و به صورتو تخليه ميشدن 

 كنند. جلوه مي ،نياز به فعاليت آميزِمنفي و يا به طور اغرا ق

 

 دو راه براي آزادكردن چاكراها 

يي قرار دهيم كه با هر يك هاانرژيالف ـ اين است كه چاكراها را در معرض 

 ساختاري هماهنگ دارد.  هاآناز 

تواند شوند. اين چنين انرژي ميها آزاد ميب ـ چاكرا با امواج طبيعي از قفل

هاي خاصي پيدا ي شاد و ساده، در جواهرات، صداها و روغنهارنگدر 

در شوند كراها به اين طريق آزاد ميسد شده در چاي هاانرژيشود. وقتي 

 كنيم. سرور، آرامش و روشني مي عميقِ احساسِ ،درون

 

 اثر تنفر و پرخاشگري بر چاكرا 

خود نسبتاً باز ي است كه چاكراها خودبهزمانحالت عكس انسداد چاكراها 

 ي خواهيد شد كهيهاانرژيت شما به شدت گيرندة رشده باشند. در اين صو

شوند ولي قادر نخواهيد بود كه نوعي از امواج مي شما مغناطيسيطيفوارد 

توانيد كنند و يا نميي سودمند را جذب ميهاانرژيه كرا ساطع كنيد 

را خنثي كنيد. اگر در فضايي قرار بگيريد كه  تاني منفي محيط اطرافهاانرژي
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ب شاد غال موجود باشد، امواج عدم موفقيت، تنفر و يا پرخاشگري

گيرند و يا براي اين كه از ي منفي قرار ميهاانرژيچاكراهايتان زير بارش 

خودشان محافظت كنند ممكن است منقبض شوند، نتيجه هر دو حالت 

 ي مثبت زندگي است. هاانرژيوضعيت نامناسب براي 

 اي دارد. ويژه مغناطيسيطيفي مكانهر 

شان را دارند. مواد هم مخصوص به خود مغناطيسيطيفي مختلف هامكان

ي محصور سطح انرژي به طور هامكانتوانند امواج را نگه دارند. در مي

هاي كوچك بسيار اهميت رود و اين موضوع در مورد بچهخاصي باال مي

شود كند باعث ميدارد. حضور فيزيكي والدين يا هر كسي كه حمايتشان مي

مواج افراد غريبه قرار گرفتن كه احساس آرامش كنند و در معرض انبوهي از ا

ه به جاي خانكند. براي همين بهتر است در بيرون از كودك را دچار تنش مي

توانيم به ها ميتربزرگكالسكه بچه را بغل كنيد. تا احساس آرامش كند. ما 

 ،لكس و باز بماننديخودمان و فرزندانمان كمك فراواني كنيم تا چاكراها ر

كنيم كه با تشعشعات انرژيمان رايطي را جذب مياگرچه اساساً امواج و ش

 مطابقت داشته باشند. 

 

 امواج مثبت كجا بيشتر است؟

مان آزادي عمل داريم. به عنوان مثال ما درباره تعيين شرايط بيروني زندگي

باشند  دييي شركت كنيم كه فضاي عشق و شاهافعاليتتوانيم در مي

بخش دارند و مثبت و انرژي نشاط توانيم به جاهايي برويم كه امواجمي

، رايحة هاگلي شاد، هارنگتوانيم منزلمان را تبديل به چنين جايي كنيم. مي
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مثبت و توانند در جهت ايجاد فضاي بخش ميخوش و موسيقي آرامش

لكس باشيد، يآميز كمك زيادي كنند. وقتي شما كامالً در درون آرام و رمسالمت

نفوذ كنند. البته كسب اين قابليت نياز به  تانند در درونتوانهاي بيروني نميتنش

و بهتر  ترسريع 1مرتبه بااليي از پيشرفت و آگاهي دارد و شما در كنار يك مربي

  توانيد به تعادل انرژي در چاكراها دست يابيدمي

 

 شويم؟چرا عاشق مي

دل و تأثير پيدا كند، تبا سهرگاه دامنة انرژي دو نفر با يكديگر تداخل يا تما

افتد. خواسته يا ناخواسته سطح انرژي ديگران را اتفا ق مي هاانرژيمتقابل 

خودي كسي را دوست داشته باشيم يا م. وقتي به طور خودبهيكنحس مي

احساس خوشايندي نداشته باشيم، علت اصلي آن در ارتباط با طبيعت امواج 

يم. اگر احساس كنآن شخص احساس مي مغناطيسيطيفانرژي است كه در 

ترس، ناخشنودي و يا خشم داشته باشيم اين امواج نه تنها بر روي تصوير 

گذارد بلكه در سيستم انرژي خودمان هم مؤثر ذهني ما از ديگران اثر مي

كنيد بدون اين كه دليل است. اگر از حضور كسي احساس تنش يا ناآرامي مي

منقبض  تانچيز در درونواضحي داشته باشد يا حتي شايد احساس كنيد همه

تواند باشد. از طرف آن شخص مي مغناطيسيطيفاست علت آن تشعشعات 

به  ببريدشخصي به شعف و عشق و آرامش پي مغناطيسيطيفديگر اگر در 

شود بدون اين كه حتي تان بهتر ميشكل خاصي از حضور آن شخص حال

                                           
 چاكرا كنندة درمان -1
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را جذب كنند، حرفي رد و بدل شود. وقتي امواج دو نفر به شدت يكديگر 

 وقت احساس عشق را تجربه خواهند كرد. آن

 

 و طبيعت اطراف ما  هاسنگاثر شفابخش 

 غلبه بر ترس 

اگر ترس در شما زياد است از سنگ قمر استفاده كنيد. اين سنگ احساساتتان 

را با هم هماهنگ كرده و ترس را از شما  هاآنكند و را بر شما آشكار مي

 سازد. دور مي

 

 ش زودرنجي كاه

آبي متمايل به سفيد اثر مثبت بر غده تيروئيد دارد و  1چالسدونيسنگ 

خواهيد قدرت ابراز وجودتان دهد. اگر ميتندخويي و زودرنجي را كاهش مي

كردن بيشتر شود از اين سنگ استفاده كنيد. اين در زمينه نوشتن يا صحبت

 گذارد. سنگ بر چاكراي پنجم اثر مي

 

 هفتم  ترس و چاكراي

كوارتز بنفش در خود فعاليت و سكوت را توأم دارد، و رنگ اين سنگ 

آرامشي آشكار در خود دارد و ترس و ناهماهنگي را از بين برده و ما را در 

 دهد. ي قرار ميجهاني هاانرژيمقابل حمايت و محبت 

                                           
1 - chalcedony 
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 درستكاري 

به  تانشود كه قلببر چاكراي چهارم اثر دارد و باعث مي« كان زايت»سنگ 

سوي از خودگذشتگي رشد كند، هرگاه از راه راست منحرف شديد اين 

 كند تا به درستكاري برگرديد. سنگ دوباره هدايتتان مي

 

 غلبه بر زودرنجي 

و ( با تلفظ )او( Uتوانيد مصوت )براي غلبه بر حساس بودن و زودرنجي مي

ا حركتي رو به ها قبل از خواب تكرار كنيد. اين صدبا صداي نت دو را شب

 كند. پائين داشته و شما را به عمق ناخودآگاهتان هدايت مي

 عالقه به زندگي 

كنيد، چاكراي اول شما اگر زندگي را بار سنگيني بر دوش خود حس مي

رو شويد كار است. براي اين كه بتوانيد با مسايل روزمرة زندگي خود روبهكم

كنيد و قبل از خواب به اين  از نوارهاي ضبط شده صداي طبيعت استفاده

 ها گوش دهيد. البته رفتن به دامن طبيعت بهتر است. آهنگ

 خالق شدن 

براي خال ق شدن از سنگ عقيق قرمز استفاده كنيد. امواج اين سنگ انرژي 

شما را با انرژي زيبا و خال ق زمين هماهنگ كرده و قدرت تمركز را باال برده 

 ي از خالقيت در شما جان بگيرد. اتازه جريانشود كه و باعث مي

www.takbook.com



 254 چاكراها

 موفقيت شغلي با كهربا 

كند، اگر انگشتري از كهربا به دست داشته كهربا صميميت و اعتماد ايجاد مي

دهد. باشيد. انرژي خورشيد آن شعف فراوان و روشني بيشتري به راهتان مي

لي تواند بر موفقيت شغكنيد. وجود اين سنگ ميبا اين سنگ بصيرت پيدا مي

شود تا شما بينش بهتري براي شما نيز اثر بگذارد. وجود اين سنگ باعث مي

 كند. حل مسائل كاري خود داشته باشيد. اين سنگ چاكراي سوم را فعال مي

 زبرجد ضدافسردگي و اضطراب 

خواهيد از هوشياري و سرور بيشتري برخوردار شويد، سنگ زبرجد اگر مي

آور و كننده و افكار يأسسنگ احساسات نگران را به همراه داشته باشيد. اين

كند تا بر اضطراب و افسردگي غلبه كند و كمك مياندوه را از شما دور مي

 كنيد. 

 

 غلبه بر تنبلي با روغن رزماري 

را اگر با روغن فشرده رزماري محل چاكراي خورشيدي )چاكراي سوم( 

اثر محرك آن باعث ماساژ دهيد و رايحه تند رزماري را استنشا ق كنيد 

 شود كه ميل به كار و فعاليت در شما افزايش يابد. مي

 

 رهايي از اضطراب 

براي آرامش يافتن و دوري از اضطراب بوي تند روغن چوب سدر را 

اين رايحه شما را به تمام نيروهاي زندگي طبيعي وصل  استشمام كنيد،

 بخشد. كند، و احساس آرامش و امنيت به شما ميمي
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 رهايي از بدبيني 

اگر شكاك و بيش از حد بدبين هستيد پودر ميخك را استشمام كنيد، اين 

هاي چاكراي اول باز شود و شما را از قيد افكار شود كه گرهرايحه باعث مي

 كند. خشك و بدبينانه رها مي

 

 تشخيص اشتباهات 

كند اين سنگ به سنگ چشم ببر بصيرت دروني و بيروني را تقويت مي

شود كه اشتباهات خود را تشخيص هوشياري ذهن كمك كرده و باعث مي

 دهيم و درست عمل كنيم. 

 

 كنترل خيالپردازي با رنگ زرد 

شود از حالت انفعال و خيالپردازي بيرون بياييد و فعاالنه رنگي كه باعث مي

با زندگي برخورد كنيد، رنگ زرد است. اين رنگ ميزان تحمل فيزيكي و 

 برد. باال ميرواني را 

 

 غلبه بر پرخاشگري 

يزم دفاعي است. شما وقتي احساس ناامني مكانشدن در واقع يك عصباني

كنيد با پرخاشگري سعي در جبران آن داريد. بهتر است براي چاكراي اول مي

ل طبيعي به اين چاكرا بازگشته و شما رواخود فعاليت زير را انجام دهيد تا 

دور به طلوع و غروب خورشيد نگاه كنيد. آن هم در المقتر شويد. حتيآرام

 زمانايد. تماس با خاك و استشمام بوي خاك همحالي كه روي خاك نشسته
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كردن به رنگ قرمز خورشيد به هنگام طلوع و غروب تأثير عالي بر با نگاه

 چاكراي اول شما دارد. 

 

 صبور شدن 

فاده كنيد. اين سنگ از سنگ ژاسب قرمز ـ سبز است «صبر»براي پيداكردن 

شما را با امواج زمين كه مظهر صبر و فروتني است هماهنگ كرده و شما را 

 كند. مقاوم و صبور مي

 غلبه بر ضعف جسمي 

عمل  بعد ازكردن دوران نقاهت خصوصاً غلبه بر ضعف جسمي و طي

سنگ آهن و انرژي الزم را به بدن شود، جراحي به چاكراي اول مربوط مي

 كند. ي پنهان در چاكراي اول را فعال ميهاانرژيگرداند. و مي شما باز

 شده جنسي رهايي از احساسات سركوب

ي جوانجنسي خصوصاً در دوران نو ةبراي رهايي از احساسات سركوب شد

آب و حتي نواي شرشر يك  جريانن به صداي پرندگان، صداي دداگوش

ي از شب يا روز بسيار فواره كوچك يا پخش صداي ضبط شدة آن در لحظات

 كند. ثمربخش است و چاكراي دوم را آرام مي

 

 سنگ ضدپيري 

ي سالمتي را از هاانرژيكه زيرا از زمرد استفاده كنيد  ،پيرياز براي رهايي 

بخشد. اثر ي دوباره به شما ميجوانحيات تازه و  و كشاندكيهان به زمين مي

 اين سنگ بر چاكراي قلب است. 
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 سردگي با رنگ قرمز رهايي از اف

هايي شرتتي .بخشدرنگ قرمز گرما و شور و سرزندگي به زندگي شما مي

 در اتا ق از پرده قرمز استفاده كنيد.  و به رنگ قرمز بپوشيد

 

  هازنتعادل هورموني در 

توان استفاده كرد. اين سنگ بر از سنگ قمر مي هازنبراي تعادل هورموني در 

 گذارد. چاكراي دوم تأثير مي

 

 پيداكردن اعتماد به نفس 

براي اعتماد به نفس پيداكردن بايد چاكراي اول خود را متعادل كنيد. سنگ 

عقيقي كه با نگين كريستال )بلور( باشد به شما اطمينان خاطر و اعتماد به 

 بخشد. نفس مي

 

 ي نرهايي از كم خو

امواج اين سنگ  خوني از سنگ مرجان قرمز استفاده كنيد،براي رهايي از كم

 سازد. ي خوني دارد و شما را قوي ميهاسلولاثر محرك بر روي توليد 

 

 خوابي آرام با يشم 

ي را از شما قراربيبخشد و سنگ يشم با نور سبز ماليم به شما آرامش مي

بخش كند تا خوابي آرام و رؤياهاي لذتكند. اين سنگ كمك ميدور مي

 داشته باشيد. 
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 ايد يد عاشق شويد يا دلشكستهتواناگر نمي

از سنگ كوارتز قرمز استفاده كنيد. اين سنگ مالطفت، عشق و مهرباني را به 

 تانهاي قلبگيرد و مرحمي بر زخمرا دربر مي تانهمراه دارد. امواج عشق جان

را براي پذيرش عشق  روحتانباشد و ها ايجاد شده ميتوجهيكه در اثر بي

 كند. باز مي

 

  هاسنگو كيفيت  3راپيچاكرات

استفاده كرد. هرچقدر سنگ  هاسنگبراي چاكراتراپي بايد از بهترين كيفيت 

تر است تر و خالصشده از آن شفافع تر باشد انرژي ساطتر و خالصشفاف

را قبل از استفاده بايد تميز كنيد. زيرا نه فقط انتقال دهنده انرژي  هاسنگاين 

ري و اطرافتان را از بدن، امواج منفي را از بدن اث بخشزيانهستند كه عناصر 

 كنند. ترتيب شما را پاك كرده و از شما حمايت ميكند و بدين جذب مي

بعضي . ي مورد استفاده در چاكرا درماني را خاك كردهاسنگوقت بايد چه 

دهند و يا ممكن است شان را از دست ميتميزكردن، رنگ بعد از هاسنگاز 

را  هاآنند و ديگر قابل استفاده نباشند اگر چنين اتفاقي افتاد ترك بخور

مدتي آن را دوباره از خاك خارج كرده و  بعد ازدوباره به خاك برگردانيد، 

 اند. شان را كسب كردهيت اصليفببينيد كه رنگ و شفا

                                           
1 - Chakra Therapy 
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 ايد.ن را هديه گرفتهاگر سنگي را خريده يا آ

تا به دست شما برسد. قبل از استفاده كند هر سنگي سفر درازي را طي مي

براي بار اول آن را كامالً بشوئيد و آن را در مقابل نور خورشيد قرار دهيد. در 

شما قرار  اختياريش را به بهترين نحو در هاانرژيتواند اين صورت سنگ مي

 دهد. 

ي منفي هاانرژيچگونه از شر 

 خالص شويم؟ 

شود كه وجود سنگ گفته مي

شود كه كيفيت باعث ميكريستال 

شيء تقويت  مغناطيسيطيفنور 

شده و يك نوع غالف محافظ 

داشته باشيد. لباس زير ابريشمي 

نيز همين خاصيت را دارد. به 

 هاي نوپا. خصوص براي بچه

ي ترس ناگهاني، شوك يا زماناگر 

شود كه شد روش مؤثر ديگري به شما پيشنهاد مي تانعصبانيت باعث ناراحتي

ي جمع شده خالص كند. بايستيد هاانرژياند فوراً شما را از شر تومي

تان را براي چند ثانيه از هم فاصله داشته باشند. عضالت طوري كه پاها كميبه

توانيد منقبض كنيد. اگر تنها هستيد فرياد بزنيد وگرنه تا جايي كه مي

تان بهتر حال تا اين كار را تكرار كنيد .هايتان را با يك انفجار خالي كنيدريه

هايي را كه در اثر اتفا ق ناگهاني ايجاد شده و سيستم شود. اين تمرين قفل
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كند. اگر احساس خوبي انرژي شما نتوانسته از عهدة آن بربيايد برطرف مي

كشش بدهيد، انگار كه  تانداشته باشيد  ممكن است ميل داشته باشيد به بدن

 شويد. از خواب عميق و آرامي بيدار مي

هر چاكرا، انرژي خاص خود را دارد، اين انرژي توسط يك رنگ نمايش داده 

يي كه با چشم قابل مشاهده هستند، هارنگنسبت به آن  هارنگشود، اين مي

 طيف باالتري دارند. 

شود يي كه توسط انرژي هر چاكرا نمايان ميهارنگجدول زير نام چاكراها و 

 نوشته شده است. 

 

 هرنگ مربوط چاكرا

 قرمز چاكراي ريشه

 نارنجي خاجي

 زرد شبكه خورشيدي

 سبز قلب

 آبي )آبي آسماني( حلق

 اي يا آبي تيره(نيلي )سرمه چشم سوم

 بنفش فر ق سر
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 هاآنچاكراها و عوامل مربوط به 
 محل سمبل نام چاكرا

 ه ريش موالدهارا، مركزِ اولين چاكرا

  چاكراي پايه يا مركز دنبالچه

بين مقعد و اندام تناسلي،  پر 3نيلوفر 

به دنبالچه مرتبط است به 

 شود.طرف پائين باز مي

 شواد ميستانا  دومين چاكرا

 چاكراي خاجي

 پر 0نيلوفر  يا مركز پيوند

خاجي استخوانبااليقسمت

تقريباً باالي اندام تناسلي، 

 شود.روبه جلو باز مي

ومين س

 چاكرا

پورا، شبكه خورشيدي يا ماني

مركز ناف، چاكراي طحال، 

 پر 36نيلوفر  معده، كبد

دو انگشت باالي ناف رو 

 شودبه جلو باز مي

چهارمين 

 چاكرا

مركز  يا قلبآناهاتا،چاكراي

 قلب

 رپ 31نيلوفر 

وسط قفسه سينه به طرف 

 شودجلو باز مي

پنجمين 

 چاكرا

يا  ويشودها، چاكراي گردن،

 گلو يا مركز ارتباط

 پر 30لوفر ني

حفره بين گردن و در

حنجره رو به جلو باز 

 شود.مي

ششمين 

 چاكرا

پيشاني يآجناچاكرا،چاكرا

و يا  ردچشم سوم، چشم خِ

 پر 00نيلوفر  چاكراي چشم درون

تقريباً يك انگشت باالي 

بيني، وسط پيشاني  تيغه

 شود.روبه جلو باز مي

هفتمين 

 چاكرا

هارا، چاكراي تاج، مركز سا

 «قله»

 پر 3666نيلوفر

وسط سر در باالترين نقطه 

 شود.روبرو باال باز مي
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 هاآنچاكراها و عوامل مربوط به 
ي هاهورمون غدد مربوطه ي مربوطه بدنهابخش چاكرا

 مربوطه

 فقرات،سخت،ستونهايقسمتتمام اولين چاكرا

 ها،پاها،،ناخنهادندان،هااستخوان

 ها،غددپروستات،خونمقعد،روده

 ،تكثيرسلولي

 آدرنالين  كليويغدد فوق

 نورآدرنالين

ها، ي توليدمثل، كليههااندامت لگن، مقس دومين چاكرا

مثانه، تمام مايعات، مثل خون، مايع لنف، 

 معده، اسپرم ةيرش

، هاتخمدانغددجنسي، 

 هاغدد پرستات،بيضه

 استروژن

 تستوسترون

مت پائين پشت، حفره شكمي، جهاز قس سومين چاكرا

هاضمه، معده، كبد، طحال، كيسه صفرا، 

 دستگاه عصبي غيرارادي

 انسولين  پانكراس )كبد(

 )كيسه صفرا(

چهارمين 

 چاكرا

ها و قفسه ت باالي پشت، قلب، دندهمقس

دستگاه ،ها، خونسينه، قسمت پائين ريه

 هادستگردش خون، پوست، 

هورمون  غده تيموس 

 س تيمو

)اگرچه از 

 نظر 

علمي ثابت 

 نشده(

پنجمين 

 چاكرا

ها، مري، تارهاي صوتي، ها، نايژهريه

 هاگلو، پشت گردن، فك، گونه

 غده تيروئيد

 غده پاراتيروئيد

 تيروكسين 

ششمين 

 چاكرا

، هاچشممخچه، گوشها، بيني، سينوسها، 

 سيستم عصبي، صورت

 وازروپرسين  هيپوفيز

)هورمون سد 

ادرار 

 فيز( هيپو

هفتمين 

 چاكرا

 سروتنين  فيز(وپهيصنوبري)غده مخ، جمجمه 

www.takbook.com



 213 سمروح، روان، احساس، ج

 هاآنچاكراها و عوامل مربوط به 

هاي هاي نجومي و سيارههنشان چاكرا

 وابسته

 عنصر ي قيمتيهاسنگ

حمل / مريخ / ثور ـ عقرب /  اولين چاكرا

 پلوتون 

 كيوان /  جدي ـ

 )در تعاليم آيررودا، خورشيد(

 3طايي)حجرالدم(، يشم خعقيق

 نارسنگ، مرجان، ياقوت 

 خاك

 سرطان / ماه / ميزان  دومين چاكرا

 ونوس / عقرب / پلوتون 

 عقيق قرمز 

 سنگ قمر 

 آب

 اسد / خورشيد / قوس / مشتري  سومين چاكرا

 سنبله / تير / مريخ 

 چشم ببر، كهربا،

 زبرجد زرد ـ سيترين 

 آتش

 ن اسد / خورشيد / ميزا چهارمين چاكرا

 ونوس / كيوان 

شم سبز، يكان زايت، زمرد، 

 كوارتز قرمز، تورمالين صورتي 

 هوا

 جوزا / تير / مريخ  پنجمين چاكرا

 كيوان / ونوس 

 دلو / اورانوس 

 زمرد كبود 

 فيروزه 

 2سنگ يماني

 اتر

 )آكاشا(

 تير/ قوس/ مشتري/ دلو ششمين چاكرا

 اورانوس/ حوت/ نپتون

 سنگ الجورد 

 4ياقوت كبود

 

 جدي / كيوان  هفتمين چاكرا

 حوت / نپتون 

 كوارتز بنفش 

 سنگ كريستال

 

 

                                           
1 - bloodstone 
2 - Chalcedony 
2 - sapphire 
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 هاچاكراها و عوامل مربوط به آن

 رنگ حس اصل اساسي چاكرا

 قرمز آتشي  بويائي  ميل بودن فيزيكي  اولين چاكرا

دومين 

 چاكرا

 نارنجي چشايي توليد مثل

سومين 

 چاكرا

 طالئي زرد ـ زرد بينائي فرم بودن )شكل( 

چهارمين 

 چاكرا

 سبز ـ صورتي طالئي  المسه ازخودگذشتگي، فداكاري

پنجمين 

 چاكرا

 آبي روشن شنوائي طنين هستي )وجود(

ششمين 

 چاكرا

تمام حواس از جمع  دانش ـ هستي ـ ادراك

 ادراك فراحسي

نيلي، همچنين زرد و 

 بنفش 

هفتمين 

 چاكرا

 بنفش، سفيد طاليي  هستي خاص 

 

www.takbook.com



 225 سمروح، روان، احساس، ج

 هاآنو عوامل مربوط به چاكراها 
 نت  مصوت نوع موسيقي چاكرا

 دو او گرپ  پبه شدت ريتميك  ـ صداي گر اولين چاكرا

 ر كوتاه اُ موسيقي روان  )رقصهاي محلي، موسيقي رقص(  دومين چاكرا

 مي كشيده اُ هاي شاد و تند، موسيقي اركسترريتم سومين چاكرا

 فا آه عصر معاصر، موسيقي كليسائييكالسيك،موسيقموسيقي چاكراچهارمين

 اي و كليسائيهاي مراقبهموسيقي و صداي هارمونيك، رقص پنجمين چاكرا

 آورموزيك عصر حاضر، صداي طنين

 سل هاِ

موسيقي كالسيك شرقي و غربي، صداي كرات كيهاني،  ششمين چاكرا

 موسيقي عصر معاصر

 ال اي

 سي م سكوت  هفتمين چاكرا

 

 هاآنوامل مربوط به چاكراها و ع
 هاي مربوط رايحه بردن از طبيعت لذت مانترا چاكرا

درخت سدر ـ درخت  دم، غروب، خاك تازه سپيده الم اولين چاكرا

 ميخك 

 چوب صندل ـ روغن  نور ماه ـ آب زالل  وام دومين چاكرا

 3يالنگ-يالنگ

هاي مزرعه شلغم ـ نورخورشيد ـ شكوفه رام سومين چاكرا

 عه گندم رسيده ـ گل آفتابگردان مزر

 اسطوخودوس 

 2برگاموت

 روغن گل سرخ  طبيعت ـ شكوفه، آسمان  بام چهارمين چاكرا

 اوكاليپتوس  ،مريم گلي آسمان آبي، انعكاس آسمان در آب، امواج آرام  هام پنجمين چاكرا

 نعناع، ياسمن  آسمان هنگام شب  كشام ششمين چاكرا

 نيلوفر ، 1كندر كوه  قله ام هفتمين چاكرا

                                           
1 - Ylang-Ylang 

2 - Bergamot )نوعي ميوه از خانوادة ترنج( 
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 هاآنچاكراها و عوامل مربوط به 
 شيوه خوابيدن نقاط قوت نوع يوگا چاكرا

 هانايوگا  اولين چاكرا

 دامين يوگاكِ

 ساعت 36ـ  31بر روي شكم  استحكام، استواري

 ساعت 4ـ36وضعيت جنيني  پاكسازي، ابتداي جاري شدن  باكتي يوگا  دومين چاكرا

گيري، دگرگوني، شكل انترايوگا ن سومين چاكرا

 پاكسازي 

 ساعت 6ـ4به پشت 

 ساعت 8ـ0به سمت چپ  انبساط، ارتباط  كارمايوگا  چهارمين چاكرا

 به تناوب بر پهلوي راست و چپ  ارتباط برقراركردن، انتقال دادن مانترايوگا  پنجمين چاكرا

 ساعت 3ـ8

 گيانا يوگا  ششمين چاكرا

 پانترايوگا 

 3بيدار حدود  و نيمه ميقع شناخت 

 ساعت

 فقط نيمه بيدار  تعالي   هفتمين چاكرا

 

                                                                                        
1 - olibanum 
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 هاآنچاكراها و عوامل مربوط به 

 مؤنث  زمينه چاكرا

 جهت چرخش 

 چاكرا

 ذكرم

جهت 

 چرخش

 چاكرا

اولين انرژي حياتي، اولين مراقبت پيوند با  اولين چاكرا

 شدنمادي، استحكام، قدرت موفقودنياي«زمين»

 راست  چپ

شدن با زندگي، نخستين احساسات جاري دومين چاكرا

 زده ومشتاقپرستي،شهوت،خالقيت، شگفتلذت

 پچ راست 

 و حساساتاشخصيت،عملكردبراساس شگفتن سومين چاكرا

و گيري شخص، نفوذوقدرت، قوتتجربه، شكل

 فراواني، خرد، رشد تجربيات 

 چپ راست

لب، عشق، همدردي، آشكارشدن چگونگي ق چهارمين چاكرا

خودخواهي، ازخود عدم ،صميمانه، همدلي شراكت،

 گذشتگي، سالمتي

 چپ راست

بودن، باز ابرازوجود، برقراري ارتباط، خالقيت، پنجمين چاكرا

الهام، دستيابي به سطوح لطيف انبساط، استقالل، منبع

 وجود

 چپ راست

هاي حس رشدِ ، عملكرد ادراك، كشف و شهود ششمين چاكرا

 ،تجلييشخص ةاراد هاي ذهني،عملكردِروني،قدرتد

 چپ راست

متعالي از طريق مشاهده درون، وحدت كمال،شناخت هفتمين چاكرا

 يجهان، آگاهي «مطلقهستي»با 

 چپ راست
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 حواس هريك از هفت چاكرا

 تمرين مدي تيشن نوع اطالعات چاكرامحدودة ادراكي چاكرا

دريافت مفهومي كلي كه فراسوي  شناخت مفاهيم كلي هفت

 هريك از حواس زير قرار دارد

كه من  بدانباش و آرام

 خدا هستم

 رؤيت تصاوير روشن  بينائي، تصويرسازي شش

 نمادين و عيني 

 آگاهي  مسيحا 

شنيدن اصوات، كلمات يا موسيقي  شنوايي گفتاري  پنج

 و نيز چشائي و بويائي

 داري صوتي، شني

 نور سرخ عشق  احساس دوست داشتن ديگري  عشق  چهار

 عشق به يك گل 

حسي مبهم از دانائي كه مشخص  اشراق  هس

نيست حسي مبهم از اندازه، شكل 

 و نيت موجودات نامرئي اطراف 

 تمركز ذهني 

احساسات عاطفي ـ شادي، ترس  عاطفي 

 ـ خشم

بخش تمركزبرحس آرام

 تندرستي 

ت و حضور احساس المسة حرك المسه يك

دروني مانند حس تعادل، لرز، 

راست شدن موي بدن، عبور 

 انرژي، لذت يا درد جسمي جريان

تيشن حركتي مدي

 روي( لمسي ـ)پياده

 رهاسازي عضالت 
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كنند؛ زيرا ملكوت آسمان خوشا به حال آنان كه نياز خود را به خدا احساس مي

 از آن ايشان است.

 

 ال آنان كه فروتنانند؛ زيرا ايشان مالك تمام جهان خواهند شد.خوشا به ح

 

 خوشا به حال آنان كه مهربان و باگذشتند؛ زيرا از ديگران گذشت خواهند ديد.

 

بينند؛ زيرا ايشان از بركات ملكوت خوشا به حال آنان كه به سبب كردار نيك آزار مي

 مند خواهند شد.آسمان بهره

 

 .اده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روي شما گشوده شودبخواهيد تا به شما د

 

 السالم ()از سخنان حضرت مسيح عليه 
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 3پراناياما - نهمفصل 

 

يكي از اهداف مهم يوگا كنترل ذهن و بدن است. براي اين منظور تمرينات 

 ا و پراناياماآساناه :يوگا از دو بخش اصلي تشكيل شده است

 هاي مختلف بدني و حركات هستند. حالت :1آسانا

توان به دو شكل معني كلمه پراناياما را مي .جزء دوم يوگا استپراناياما 

 :توضيح داد

به معناي مهار است. بنابراين  3به معناي انرژي و نيروي هستي، و ياما 2پرانا

 كنترل انرژي حياتي است. پراناياما به معناي مهار و 

تقسيم كرد. در « ياما»و « پرانا»ن پراناياما را به دو بخش توادر شكل دوم مي

توان عملي به معني برخاستن است. بنابراين پراناياما را مي «ياماا»اين حالت 

شود و در عين حال همچنان فرض كرد كه موجب گسترش و بسط پرانا مي

 ست دارد. پرانا را بد اختيارمهار و 

به معناي واحد اوليه و « پرا» :است «نا»و « پرا»كلمه پرانا مركب از دو كلمة 

 به معناي انرژي است. « نا»

                                           
1 - Pranayama 
2 - Asana 

2 - Prana 
3 - yama 
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هستي است كه در  جهانپس منظور از پرانا، واحد اوليه و بنيادي انرژي در 

به شكل بسط نيافته و بالقوه وجود دارد. در اين ديدگاه از نظر كيفي  انسان

هستي وجود ندارد. چون پايه هر دو پرانا است و  جهانو  انسانن فرقي مابي

هستي وجود  جهانو  انسانيي است كه در هاانرژيپرانا حاصل جمع تمام 

تر، آكاشا، يا فضا است كه پرانا از آن حاصل دارد. اين انرژي در شكل ابتدايي

از  اينمونهقابل حس و مشاهده است،  جهانشده است و هر چيزي كه در 

شكل قابل لمس نيروي حياتي پرانا است. پرانا با ذهن ارتباط مستقيم دارد، 

كند. از اين پرانا است كه ذهن را تغذيه و حمايت كرده و افكار را ايجاد مي

فقط به دليل وجود  ،هااين ديد، تمام احساسات، تفكرات، ادراك و دانسته

 پذير است. مكانپرانا ا

كنيم و هوايي پرانا از راه غذايي كه مصرف مي .استدارنده هستي پرانا نگه

. بخش حياتي غذا و نفس پرانا است كه شودميكنيم وارد بدن كه تنفس مي

توانيم حتي براي چند دقيقه زنده بمانيم. تنفس داراي نوع ما بدون آن نمي

تواند هيچ دارويي نمي انسانتري از پرانا نسبت به غذا است. براي خالص

شود. البته پرانا، انرژي حياتي شود كه از راه غذا و تنفس جذب مي جانشين

خوريم نيست بلكه اين دو نقش كنيم يا غذايي كه ميهوايي كه تنفس مي

 كنند. حامل پرانا را ايفا مي

ها و كالري را وارد بنابراين همانطوري كه يك فرد با مصرف غذا، ويتامين

 د. وشمند ميياما، از پراناي بيشتري بهرهكند، با تمرينات پرانابدن خود مي
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 ساختمان دستگاه تنفس و اهميت تنفس شكمي 

ها بخش اصلي دستگاه دستگاه تنفس از چند قسمت تشكيل شده است. ريه

اند و قلب و عرو ق بزرگ و ها در دو سمت سينه واقع شدهريه .تنفس هستند

ي مهم دستگاه تنفس هابخشكند. يكي ديگر از را از هم جدا مي هاآنمري 

ديافراگم در تنفس نقش اساسي دارد و در قاعده شش قرار  .ديافراگم است

گرفته است. ديافراگم در واقع پرده عضالني است كه حفره شكمي را از 

كند. كار ديافراگم ايجاد فشار منفي براي كشيدن هوا به حفره سينه جدا مي

اگم يك خالء نسبي در قفسه سينه ها است. به دنبال انقباض ديافرداخل ريه

شود. در اين بين عضالت ها ميايجاد شده و اين امر خود باعث اتساع ريه

اي با انقباض خود موجب اتساع قفسه سينه و كمك براي ورود هوا بين دنده

 ها است. شوند. نتيجه اين روند، مكش هوا به درون ريهمي

لتي است. بنابراين داراي بايستي توجه داشت قفسه سينه يك شبكه اسك

ديافراگم  ،ظرفيت محدودي از نظر قدرت اتساع است. در يك تنفس درست

كند. بنابراين كنترل ديافراگم اولين قدم در ترين نقش را ايفا ميمهم

گيرد، هاي تنفسي است. وقتي ديافراگم در حالت استراحت قرار ميتمرين

ق با حركات ين ساده تنفس عمشود. تمريها جمع شده و هوا تخليه ميريه

 ديافراگم، بنياد علم تنفس يا پراناياما است. 

در  .آنچه در يك تنفس درست اهميت دارد حركت شكم و ديافراگم است

شود. وقتي شكم به سوي ا بيرون دادن شكم شروع ميبواقع تنفس درست 

كنند. بيرون حركت كرد، احشاء محوطه شكم نيز به سوي بيرون حركت مي

كند و هوا را تواند به راحتي به سوي پايين حركت ر اين حالت ديافراگم ميد
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بازشدن شكم، قفسه سينه نيز باز شده و چرخة  بعد ازها بكشاند. به داخل ريه

شود و شود. در هنگام بازدم نيز مجدداً شكم به داخل جمع ميتنفس كامل مي

كند. به اشكال زير دقت هل دادن ديافراگم به سوي باال هوا را خارج مي اب

 نشانكنيد. حركت ديافراگم و انقباض و انبساط ريه به خوبي در اين شكل 

 داده شده است. 

 
 

ازدم را نشان بحالت دم و تصوير راست حالت  تصوير چپ. ها در حالت دم و بازدمريه)

 (دهد، به حالت ديافراگم دقت كنيد.مي

 

 ؟ردتنفسي دا پراناياما چه اثري بر هواي

شود ها ميسي هوا وارد ريهسي 055در حالت عادي، با هر بار تنفس، مقدار 

شود. با افزايش ها خارج مياكسيدكربن از ريهتبادل اكسيژن و دي بعد ازو 

ات رينو تمتوان مقدار اين هوا را به ميزان زيادي افزايش داد عمق تنفس مي
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سي در هر بار تنفس سي 2055پراناياما قادر هستند تا اين مقدار هوا را به 

ها و برسانند، بنابراين يكي از اولين اثرات پراناياما ورود هواي بيشتر به ريه

تر اينكه با ورود پراناي بيشتر به درون تر است. مهمتنفس بهتر و عميق مكانا

شود و سطح آگاهي و انرژي ارد بدن ميها، مقدار انرژي حياتي زيادتري وريه

تمرينات پراناياما بسيار محسوس  بعد ازكند. اين امر تا حد بسياري تغيير مي

 است. 

 انواع تنفس

ه عظمت و مدهد و در مقابل اين هشيء تشكيل مي آفرينش را بسياريِ

هي نسبت به ساختار پيرامون جتوو حتي بي بدانتوجهي ما نسبت فراواني، بي

، ساليان درازي به اندازة يك عمر بر خواهند بود م فيزيكي خودمانجس

بدون آنكه حتي يكبار دقتي و نظري بدين فراواني  دگذربسياري از آدميان مي

 عنصر حياتها ترين اين پديدهها داشته باشند. يكي از حائز اهميتو شگفتي

شود. ياد مياي كه از آن بعنوان عنصر حيات بخش تنفس )هوا( است. پديده

زندگي يك موجود زنده با شروع اولين تنفس آغاز و با قطع و آخرين 

رسد. آغاز يعني دم و پايان يعني بازدم. هر نفسي كه شمارش آن به پايان مي

گردد مفرح ذات، پس ... شناخت رود ممد حيات است و چون باز ميميفرو 

تدهايي جهت تجارب دروني و م افقتنفس و اسرار آن دست يافتن به 

. براي شناخت بهتر اسرار تنفس، بايد بيشتر با است يركردن درونسِ

آشنا شد. سوارايوگا يك سيستم علمي باستاني است كه درباره  1سوارايوگا

                                           
1 - Suvara Yoga 
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باشد. تنفس مي جريان معنيپردازد. سوارا به به گفتگو مي 1ريتم بدن پراتيك

هاي پراتيك را بيان تمانواع مختلف تنفس يا رياهميت بنابراين سوارايوگا 

توان با دست كاري در حركت پرانا، دهد كه چگونه ميكند. توضيح ميمي

، سوارا را به مفهوم 2تنفس را كنترل نمود. متون كهنسال يوگا و تانتريك

كنند. بنابراين علم سوارايوگا صداي تنفس و يوگا را به معني اتحاد تعريف مي

حالت اتحاد را در تنفس شخص برقرار يي است كه نوعي هاروشعبارت از 

واسطه درك  آن رادهد و كند. سوارايوگا به تنفس اهميت زيادي ميمي

آن چگونه  كاراييد. بايد بياموزيم تنفس چيست؟ دانمي جهانحياتي  نيروي

يي دارد؟ چه اعمالي به هنگام دم و چه اعمالي به هازيانچه سود و  است؟

چه داراي ام آن هستيم؟ تنفس جوع بر انهنگام بازدم مجاز و يا ممن

مردن جانداران يا و  نبودآن فقط در زنده  كاراييهايي است؟ آيا قدرت

چهارعنصر )دهنده خلقت است؟ چه ارتباطي بين تنفس و عناصر تشكيل

چه تأثيري بر روي تنفس دارد؟  هاماهروز، هفته يا اصلي( وجود دارد؟ شبانه

پراناياما حالت ديگري از تنفس است و  .ديگر هايو بسياري پرسش و پاسخ

نبايد با سوارا اشتباه گرفته شود، گرچه هر دو با پرانا ارتباط دارند. تأكيد 

ك اهميت يتناهاي متفاوت پرابر آناليز تنفس است و به ريتم يوگاسوارا 

در هدايت مجدد، ذخيره و كه يي است هاروش ادهد، در صورتيكه پراناياممي

شود. سوارايوگا تمرينات پرانايام را در بر دارد اما رانا بكار گرفته ميكنترل پ

تنفس است. با آناليز  جريانتر. سوارا تر و دقيقدر واقع علمي است وسيع

                                           
1 - Pratic 

2 - Tantric 
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بدست آورد. عمل تنفس گرچه يك امر  جهانتوان درك عميقي از تنفس مي

اينگونه بيان فيزيكي است اما روي سطح آگاهي اثر خيلي ظريفي دارد. سوارا 

ي را در جهانكند كه اگر شخص روي تنفس تمركز كند عمل نيروهاي مي

خالص را توان بدن مي ،بهتر نمايد. از طريق تنفسِبدن فيزيكي مشاهده مي

تنفس حقايقي وجود  جرياندر  نگاه داشت و وجود خود را تصفيه نمود.

سوارايوگا مواردي باشيم. در رابطه با  هاآنبايست در جستجوي دارد كه مي

از آن جمله است آگاهي  ،آگاهي يافت هابداناست كه قبل از تمرينات بايد 

ي زيادي هاروشاز پرانا در بدن و ارتباط آن با ذهن. براي كنترل سوارا 

روز در سوراخ چپ و در  در طيتواند پرانا را وجود دارد، مثالً شخصي مي

ر سوراخ سمت راست ثابت حركت به يكسو حفظ كند يا اينكه در شب د

حفظ اين حالت شما موفق به خلق نوع ديگري از حركت انرژي با نگه دارد. 

بخش به خواب آرام آرام داروهايگرديد كه با كمك آن بدون استفاده از مي

كنيد، به صرف غذا رويد، بدون احساس خستگي در طول روز كار ميمي

زيد و غذا را بدون هيچ مشكلي پرداآور مياستفاده از داروي اشتها بدون

رود منظور چيزي بيشتر از هوا است كنيد. وقتي لغت سوارا بكار ميهضم مي

و ف يدارد، صحبت از پرانا است، جنبه ظر جرياني بيني هاسوراخكه در 

روز ادامه دارد. چه به آن آگاه ساعت شبانه 23تنفس در  جريانحياتي تنفس. 

است زيرا بدون آن  انسانجينة گرانبهاي باشيم و چه نباشيم. تنفس گن

با تنفس و پراناي ظريفش بدنيا  انساندقيقه زنده ماند.  2توان بيش از نمي

 همراه است.  انسانميرد. تنفس با جان آيد و با آن ميمي
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 تناوب تنفس 

ي بيني به هاسوراخهوا از  جرياناگر شما صرف وقت كنيد و حالت تنفس و 

 جرياناوقات  بيشترزير نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه درون و بيرون را 

آيد كه تنفس گيرد اما به نظر ميهوا فقط از يك سوراخ بيني انجام مي

دارد، در حاليكه اينطور نيست. با تحليل  جرياندر دو سوراخ بيني  زمانهم

ي دماغ براي مدتي باز هاسوراخيابيد كه معموالً يكي از شما در مي ،تنفس

شود و به دارد. كمي بعد اين سوراخ بسته مي جرياناز آن  ماست و تنفس ا

فيزيولوژي  علمدهد؟ گردد. اين عمل چه معني ميتناوب سوراخ ديگر باز مي

گذارد و دهد كه اين عمل بر سيستم اعصاب تأثير بخصوصي ميمي نشان

كه به  آورد. بعالوه اثر مشخصي روي مغز داشتهانگيزه شخصي را بوجود مي

كند. آن تغيير مي جرياناي نياز دارد. اين سوارا است كه قوانين موزون ويژه

ساعت و بيست دقيقه  ساعت تا يك يك ي بيني است كه هرهاسوراخاين 

بخشد، اگر ات فيزيكي دوراني نظم ميجرياناين ريتم به تمام  .يابدتغيير مي

در بدن وجود دارد كه  دهد كه چيزيمي نشانسوارا نامنظم باشد به وضوح 

يابد. يك سوارا ميان مي جرياني بيني هاسوراخد. سه سوارا در نكعمل نمي

سوراخ قسمت چپ دماغ، ديگري در سمت راست و سومي در هر دو 

كند. ريتم تنفس براساس ريتم حياتي بدن است، پيدا مي جريانسوراخ بيني 

 شود. ميهاي انرژي بدن كه به دو نيمكره مغز مربوط ريتم

هاي عمده فيزيكي و رواني اتصال دارند تمسسه سوارا با كل سي انساندر بدن 

توانند به صورت تثليث )سه گونه( نامگذاري شوند. ذهن يك جنبه و مي

است، انرژي حياتي جنبه ديگر و روح جنبه سوم. ذهن، سيستم عصبي 
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پرانا  .پوست ها ودماغ، زبان، گوش ،هاچشم :كند. مثلحواس را كنترل مي

ي هاارگان و ، پاهاهادستگويايي،  :كندكننده را كنترل ميعمل ارگانپنج 

كند بر تسلط مثل. وقتي سوراخ سمت چپ بيني فعال است داللت مي توليد

يك قوي است اتانرژي ذهن، وقتي سوراخ سمت راست فعال است انرژي پران

هستند بر  فعالهم و جنبه ذهني ضعيف. وقتي كه هر دو سوراخ بيني با 

 . داللت دارد انرژي روحي و نيروي روحي كه در قدرت است

 

 ل در رابطه با سوارا عم

دهد، سوارايوگا براي درك طبيعت تنفس و تأثيرش در بدن به ما توانائي مي

اعمال ذهني،  :شود. مانندزيرا سواراهاي مختلف به اعمال مختلف منجر مي

كنيد مي فكرل مديتيشن يا نيايش هستيد، يا فيزيكي، روحي. وقتي شما در حا

ايد. وقتي در واقع دست به حركات روحي زده كنيديا درباره حقيقت تفكر مي

كنيد، حركات خوريد، يا ادرار ميكنيد، غذا ميحبت ميصرويد، كه راه مي

ها در بدن آنزيم و زيرا دستگاه هاضمه فعال است .شما از نوع فيزيكي هستند

كنند. وقتي نگران هستيد و افكار زيادي در ذهن داريد يا وقتي يدا ميپ جريان

اي را براي چيزي طرح سپاريد، نقشهرا به ذهن مي شعريشما آهنگ يا 

 كنيد، حركات شما از نوع حركت ذهني است. مي

بندي شوند كه هر توانند در سه حالت كلي دستهحركات زندگي ما مي تمام

. سواراي چپ بر شودمياز سواراها هدايت  شخصي جريانحركت توسط 

اعمال ذهني و سواراي راست بر اعمال فيزيكي و هر دو سوارا با همديگر بر 

مفهوم است كه اگر موقعي كه شما  بدانكنند. اين مي رياستاعمال روحي 
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يابد، شما  جرياندر حال تمركز هستيد سوارا در سوراخ راست دماغ 

بدن شما خسته خواهد شد. اگر در  و تمشكالت فيزيكي خواهيد داش

شود اما ذهن يابد، مزاحمت فيزيكي برايتان ايجاد نمي جريانسوراخ چپ 

هرحال موقعي كه هر دو سوراخ بيني باز است ذهن ه پريشان خواهد شد. ب

توانيد به سادگي جذب مراحل تمركز بشويد. هدف شود و شما ميتمركز ميم

. است ن بوسيله مطابقت عمل با سواراهنگ كردن ذهن با بداسوارا هم

 جريانبنابراين شما بايد عملتان را با سواراي متناسب همگام كنيد. تنفس يك 

شود. در مي هناميد 1در يوگا نادي جريانكند. كلمة انرژي را در بدن ايجاد مي

نگاال ـ يي آيدا ـ پهانامانرژي وجود دارد كه به  جرياني دماغ سه هاسوراخ

سوراخ ( و شبكه نادي)اند. سوراخ چپ دماغ به آيداشناخته شده سوشومنا

و موقعي كه هر دو سوراخ بيني مربوط است نگاال يبه پدماغ سمت راست 

 شود. ك مييكنند كانال اصلي يا شبكه سوشومنا تحرعمل مي

 

 پرانا نيروي حياتي 

توان آن، مي استفاده قرار دادنمورد با آگاه شدن از علم تنفس سوارايوگا و با 

ناميمون هستند با خبر شد. زيرا كه و يا از تمام اتفاقات كيهاني كه فرخنده 

ها پرانا را به ي از عمل كردن در كل آفرينش است. بعضينشانشكل تنفس 

گيرند كه صحيح نيست، در حاليكه پرانا به معناي نيروي معني اكسيژن مي

 زندگي يا انرژي حياتي آمده است. 

                                           
1 - Nadi 
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 هاني و فردي پراناي كي

كنيم به مفهوم كيهاني آن است هاي باالتر ميوقتي ما صحبت از پرانا، در حس

 ي اتمسفر. هايوننه تنفس فيزيكي يا 

كه پيشوند است و  1«پرا» پرانا لغتي است سانسكريت گرفته شده از دو ريشه

نا شود. بنابراين پرابه معني حركت استفاده مي 2«نا»دادن ثبات و  نشانبراي 

نيروئي است در حركت دائم مثل ارتعاش از پس و پيش و يا عقب و جلو 

« پرانا»كند. ما بايد در مورد استفاده از كلمه بدون هيچ انقطاع حركت مي

كيهاني و فردي. پراناي  :بسيار دقيق باشيم، زيرا آن داراي دو جنبه است

د درك نهايت نامحدوكيهاني بسيار ظريف است و تنها بوسيله ذهن بي

تر است. تر و محسوسشود. اما پراناي فردي مربوط به بدن ناويژهمي

ظهور و وجود پرانا در داخل وجود خودمان توسعه  ازسوارايوگا آگاهي را 

از  انسانتوانيم قائل به درك تمايل كيهاني باشيم. دهد. از اين رو ميمي

ز كيهان شده است. تنفس خود جدا شده اتشكيل تنفس، آگاهي و حيات 

شود است و در خود نيروي كيهاني دارد. وقتيكه خداوند در قرآن متذكر مي

و زندگي آن به  مادهكه  كه از روح خود در او دميدم، يك مفهومش آنست

پرانا نياز دارد و پرانا ضرورت زندگي ماده است. برخالف گفته افراد عادي 

 ند، بايست گفت:دانميرا تركيب از گوشت، خون و استخوان  انسانكه جسم 

شود و آن نيرو قدرت انرژي نيروي عظيمي در وراي عناصر فيزيكي درك مي

اند پرانا وجود باشد. جائي كه حركت و سكون با هم يكي شدهمي« پرانا»

                                           
1 - Pra 
2 - Na 
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دارد. اگر جسمي تهي از پرانا باشد تجزيه خواهد شد. استاد توصيه 

نشيند، آنجا را دلتان مي فرمايند كه هر محلي كه نماز خواندن بيشتر بهمي

آن محل پراناي بيشتري در براي نماز، انتخاب كنيد. اين مفهومش آنست كه 

شود. كاماًل ناپديده مي مغناطيسيِ انسان،قبل از مرگ طيف. دكنيرا دريافت مي

كند. حتي بدين موقعي كه ديگر هيچ اثري از پرانا نيست، مرگ ظهور مي

نظرش نگاه  كرد. فرد در سايه شخص مورد ن مرگ را پيشگويياتوشكل مي

كند جائي كه بتواند كپي شكل شود، بعد در آسمان نگاه ميكند و خيره ميمي

هيچ انعكاسي در آسمان نبود بايد مرگ را  اگرسايه او را مشاهده كند. حال 

بعضي از اندام بدن منعكس بود بايد  مغناطيسيطيفانتظار داشت و اگر 

دليل است كه قبل از مرگ، پرانا و حوزه  بدانداشت. اين  انتظار بيماري را

 روند.الكترومغناطيس از بين مي

 

 حوزه انرژي 

بصورت يك مغناطيس  آن راانرژي الكترومغناطيس كه زمين را احاطه كرده 

سازد. قطب شمال مثبت و قطب جنوب منفي است، اين غول پيكر نمايان مي

آورد. ز انرژي را بين دو قطب بوجود ميدائمي ا جريانربائي يك حوزه آهن

براي به توازن درآوردن مدار انرژي، بسياري اعتقاد دارند كه بايد در حاليكه 

سر به طرف شر ق است خوابيد )رو بطرف قبله( زيرا دوران انرژي بايد در 

 جريانهاي داشته باشد. حوزه جريانجهت حوزه انرژي زمين 

اند يز باردار مثبت و منفي كه يون ناميده شدهالكترومغناطيس از ذرات بسيار ر

توانند در هوا، زمين و يا هر ساخته شده، اين ذرات كامالً ميكروسكوپي مي
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ي باردار مثبت ومنفي بر اعمال ذهن و هايون انسانچيزي نفوذ كنند. در بدن 

را كنترل كنيد  هاانرژيگذارند. بنابراين اگر بتوانيد اين بخصوص جسم اثر مي

خواهيد توانست جسم و ذهن را كنترل نمائيد. موقعي كه شهر را با آن 

ه خانرودكنيد و به كوهسار، جنگل، كنار دريا و مجموعه صنعتيش ترك مي

شود. اين به علت اي در شما دميده ميكنيد كه روح تازهرويد احساس ميمي

 ي منفي است كه در اتمسفر چنين مناطقي پخش شده است.هايونوجود 

تكنولوژي مدرن به صورت وحشتناك در حال از بين بردن تعادل طبيعي 

ي منفي هايوندر اتمسفر است. خصوصاً درمناطق پرجمعيت كمبود  هايون

هاي اصلي افسردگي فيزيكي و ذهني مردم است كه امروزه از از عامل ييك

ي ارواح به صورت انرژ :برند. يك نكتة مهم و قابل اهميت آنكهآن زجر مي

را در تنفس  هاآني موجود در فضا هستند كه ما هر لحظه هاانرژيكائنات، و 

عارفي  انساندهيم و بواسطه همين امر است كه گاه خود سهيم قرار مي

 گردد. صاحب نفس و صاحب دم مي

 

 راه درون  ةدرواز بيني

در مراحل تنفس، جذب پرانا و دوران انرژي، دماغ نقش حياتي را ايفا 

د. دماغ محل اتصال مهم انرژي و رابط بين دنياي درون و بيرون كنمي

توان تنفس، دم و بازدم، مي جريانباشد. با دست كاري يا دخالت درمي

يك نيزم دروني بدن را تنظيم كرد و كنترل كامل را بر امور ذهني و پرامكان

تواند مشكالتي در هريك نامنظم و نادرست تنفس مي جريانتوسعه بخشيد. 

كه سرفه و آسم، درد در  مشوي بدن بوجود آورد و يادآور ميهاارگاناز اين 
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ئي در اين رديف داراي ريشة تنفسي هابيماريو  هاچشمها، سر، گوش

هاي عضو دماغ )بيني( بيست بار هستند. جالب توجه است كه بگوئيم عصب

اعصاب مركزي بيشتر است. حس بويايي كه  مسيست هايقسمتاز ساير 

ربوط به تنفس از راه بيني است به چاكراي اول، مركز انرژي مستقر در م

ناحيه عجان مربوط است. اين مركز جايگاه انرژي روحاني در مرد است. در 

 كنند. نوك دماغ تمركز مي رويتمرينات يوگا براي بيداري چاكراي اول، بر 

 

 گردش دوراني بيني 

اي بين رسد رابطهگفت كه بنظر مي تواندر ارتباط مستقيم با سوارايوگا، مي

الكترومگنتيك كه از طرف  جريانعبور هوا از سوراخ سمت چپ و  جريان

اي بين تنفس و بالعكس رابطهوجود دارد كند چپ در ستون فقرات عبور مي

در قسمت  1(الكترومگنتيك)حاصله  جرياناز سوراخ سمت راست بيني و 

 ،با اهميت است زيرا آيداسيار بسمت راست ستون فقرات وجود دارد كه 

ين كنترل را بر نيمه چپ بدن دارد تربزرگ وكانال منفي در سمت چپ است 

شروع و خاتمه آن بر نيمه بدن است كه و همچنين كانال پنگاال، كانال مثبت 

ين تأثير را دارد. بنابراين اگر اغتشاشي در ريتم يا تربزرگدر سمت راست، 

گردد زيرا آيدا جب عدم تعادل در تمام بدن ميمو ،سيكل تنفسي بوجود آيد

كنند. براي حفظ سيكلي و ريتمي متفاوت عمل مي هايجريانو پنگاال در 

ذهن و پرانا، اگر هوا از سوراخ سمت  ،تعادل و يكنواخت كردن هارموني بدن

چپ بيني وارد بدن شود بايد پس از حبس دم از سمت راست بيني خارج 

                                           
1 - Electro Magnetic 
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 بعد ازوراخ بيني سمت راست وارد بدن شود بايد هوا گردد و اگر هوا از س

كننده حبس دم از سوراخ سمت چپ بيني خارج شود. اين تمرين هماهنگ

 پرانيك است.  جريان

در سوارايوگا، هدف، تنها مرتب كردن و كنترل ظرفيت حياتي و ذهني به 

ك پراني جريانتواند با تمركز بر وسيله كنترل تنفس نيست. بلكه شخص مي

ترين سطح به تجربه وجود آگاهي مافو ق نايل آيد. در باالترين و ظريف

 سطحيابد و با كم شدن درارتعاش، انرژي به صورت آگاهي خالص ظهور مي

شود و در نهايت سخت شده به ارتعاش، به صورت انرژي خالص ظاهر مي

 تواند به صورت انرژيشود. همچنين بالعكس ماده ميصورت ماده تبديل مي

كردن انرژي ذاتي در و انرژي به صورت آگاهي تغيير شكل دهد. هدف تجزيه

كنيم كه يابد. ما فكر ميباشد كه به تبع آن آگاهي ظهور ميماده و ذهن مي

اند زيرا اد ناويژهوتنها م ارگانكالبد فيزيكي با توده زميني، خورشيد، ماه و ست

مندان و پيشوايان ديني درك ما بسيار محدود است. در حاليكه تمام دانش

از انرژي نيست. در مرحله ديگري  اياند كه ماده چيزي جز مرحلهك كردهدر

شود. هرچه بيشتر، ذهن جذب دنياي نور ميا ي از ظهور، ماده دوباره پرانا

تواند عمل كند. اين مرحله شود و آگاهي كمتر ميتر ميفيزيكي بشود ناويژه

يابد همان صورت كه آگاهي توسعه مي حركتي ذهن است. بهسكون يا بي

كند و سپس بطور كامل شدن شروع به حركت مي ذهن هم براي ديناميك

پرانا شما  جريانشود. با آگاه شدن بر تنفس و مي اتيكتسابيدار، متمركز و 

 كنيد. تري تنظيم ميذهن را بر ارتعاشات ظريف
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 ذهن، ابعاد ذهني و آگاهي 

اشتباه شده است. ذهن فردي فقط  «فردي هنِذ»كلمة آگاهي اغلب با 

سازد آگاه باشيم ست براي آگاهي، ولي آن ظرفيتي كه ما را قادر ميا ايوسيله

بيشتر از ذهن است و آن هوشياري است. طبق گفته يونگ و ديگر 

آگاه و آگاه، نيم» :شودبندي ميروانشناسان مدرن، ذهن به سه قسمت دسته

گيرد. رحله، آگاهي تحت تجربه ذهن و بدن قرار ميدر اين سه م«. خودآگاه

ديگر در آن جائي ندارد.  ،عد چهارمي نيز وجود دارد كه ذهن محدوداما بُ

من و شما وجود  فرديتِ  و در آن عدي كه ماوراي تجربه عيني و ذهني استبُ

در اين  و گرددآگاهي فردي، پرانا به بدن كيهاني باز مياز دارد. در اين مرحله 

تنها يگانگي و اتحاد وجود دارد.  و داردنوجود  آينده و گذشته ،رحله حالم

شود اي ميشود، حركتش و صدايش وسيلهموقعي كه آگاهي جذب تنفس مي

ماوراي  و ذهن و رسيدن به تجربيات باالتر براي عبوركردن از طبقات سطحيِ

 هاي خارجي. تأثير حس

تعاشات بدون خلق كردن شود و ارتنفس با نيروي پرانا مرتعش مي

تر د وجود داشته باشد. همچنانكه تنفس تصفيهنتواناز صدا، نمي هاييفركانس

منفي، پرانا را  افكارشوند. تر ميتر و ظريفي صدا حساسهافركانسشود مي

كنند. مركز پرانا كه انبار پرانا نيز محسوب آورند و ذهن را خسته ميپائين مي

در عقب ناف قرار  وبوده  شبكه خورشيدي ر محلدكراي سوم چا ،شودمي

بايست پرانا را كنترل نمود. وقتي پرانا به زحمت . براي كنترل ذهن ميدارد

ار نيازمند تمرين درست و وقت شود. اين كافتد، ذهن هم خسته و اذيت ميبي

ذهن بايد كامالً ثابت و بدون است. نمودن براي كسب تجربه كيهاني صرف 
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اين تمركز حاصل شد و كه اي ارتعاش متمركز گردد. لحظههيچ لغزش و 

آيد و هوشياري و پرانا در مي تعليقتنفس نيز به حالت  ذهن متوقف گرديد،

يابند. اين يك مرحله مشكلي از رشته فردي به درك تجارب كيهاني راه مي

كدام به نحوي ذهن را تيره  است، زيرا اشخاص با موانع بسياري كه هر

باشند. بنابراين بجاي اندازند مواجه ميو از مركزيتش به دور مي كنندمي

اي از پرانا در بدن پرانيك و سست دادن بخش عمده جنگيدن با ذهن و هدر

بايست وقت صرف تمرين نمود. پرانا و ذهن هر دو مي ،و بيمار نمودن خود

نترل خواهد ديگري ك اند. هركدام را كنترل كنيد،به هم مربوط و به هم وابسته

شد. البته كار آساني نيست و بايد اين كار زير نظر استاد صورت گيرد. احتياج 

زياد هم نبايد خورد و از  ،به يك تصفيه فيزيكي نيز دارد. كم نبايد خورد

بايست پرهيز كرد. دير خوابيدن ذهن و بدن را سست افراط و تفريط مي

شد. بايد منظم بود. در حالت  كند. لذا بايد زود خوابيد و زود هم بيدارمي

معمول خواب شش ساعت و در حالت خستگي هشت ساعت كافيست. 

ي و غرور و غيره هپيشرفت در اين عمل نبايد تأثيرات منفي همچون خودخوا

يركردن و افزايش اين موارد براي سِ كهرا در آدمي نمايان سازد. بايد فهميد 

 رچيز منفي ديگر. ظرفيت رواني و روحي است، نه تظاهر و يا ه

ي مغز و سيستم عصبي را هافعاليتتوان اگر بتوان سوارا را كنترل كرد، مي

ي كه هوا در سوراخ چپ بيني در زمانرل كرد. علت اين امر اين است كه تكن

در سوراخ  جرياني كه زمانو  دارداست، نيمكره راست مغز فعاليت  جريان

كند. بنابراين مهم مي سمت راست است، نيمكره سمت چپ مغز فعاليت

آهنگ است كه گردش متناوب آيدا و پنگاال )سوراخ چپ و راست بيني( هم
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دهند. در هر سه روز تطبيق خود را با طلوع خورشيد تغيير مي هاناديباشند. 

يابد و مي نقصانشود و دو هفته كه ماه دو هفته كه ماه روشن و كامل مي

 يككند ي كه خورشيد طلوع مياشود، در لحظهتاريك و كوچكتر مي

پيدا  جريانموقعيت مسلط از سوارا وجود دارد. اگر سوارا به ترتيب صحيح 

. تنفس كه در سوراخ چپ يا راست وجود داردنكند، در سيستم بدن نقصي 

دارد بايد در يك راه سيستماتيك بر طبق حركات ماه و خورشيد  جريانبيني 

قمري و خورشيدي  جرياندا و پنگاال ي آيهاناديباشد، بدين معناست كه 

اند. آيدا )سوراخ چپ( مانند ماه سرد، و پنگاال )سمت راست ناميده شده

معنا است كه طول بازدم را  بدانبيني( مانند خورشيد گرم است. تمرين تفس 

كاهش دهيم تا بدن پراناي بيشتري در خود حفظ و نگهداري كند. اين عمل 

است. طول دم و بازدم هركدام جداگانه باعث افزايش انرژي حياتي 

است كه طول تنفس بنام آنگوال  واحدكند. هايي را در آدمي ايجاد مييايتوان

به طور مثال اگر طول بازدم تنفس به سه  .معادل يك انگشت طول آن است

به معني « پراناياما»شود. واژه برسد ذو ق شاعرانه در آدمي بيدار ميآنگول 

باشد. بنابراين هدف واقعي به معني طول امتداد مي «ياما». پرانا استطول 

ي از بدن و مغز شخصيت است كه هايقسمتپراناياما توسعه دادن پرانا در 

 آن رابايست قبالً ساكن بوده و به منظور بيداركردن استعدادهاي ذاتي مي

گسترش داده و كنترل نموده و انبار كرد تا اين استعدادهاي بالقوه به فعل 

اي دارد. همان دمي كه سمبل آفرينش برسد. در اين رابطه دم اهميت ويژه

سطوح ظريفتر از ريشه  درهاي جسمي را حتي آدمي است. بازدم ناخالصي
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كند و ي منفي ذهن را ويران ميهاانرژيكند. عالوه بر آن كارهاي بد يا مي

 نمايد. مي استحاله

 

 ميزان كردن تنفس 

روند، نه دم كامل است و نه آيند و ميم نابرابر ميبطور طبيعي دم و بازد

دهد كه يك عدم مي نشانهستند. اين  آنيا طوالني و يا برعكس  هاآنبازدم. 

دخول و خروج، بايد  در آهنگ،وجود دارد. تنفس هم هاناديتوازن پرانا، در 

بنيان گيرد. كافي نيست كه فقط به طريق معمولي تنفس كنيم. تنفس بايد 

به فاصله  آن راتوانيد . موقعي كه تنفس ناخالص است شما ميبشودريف ظ

تر رچه فاصله كمتر باشد تنفس ظريفهوراي دو انگشت احساس كنيد، 

است. بازدم بايد در طريقي باشد كه وسعت طول آن از دو انگشت تجاوز 

نكند. سرعت دم و بازدم بايد ثابت باشد. عدم تناسب در تنفس امواج 

كند كه براي جسم و ذهن ايجاد فيزيكي و انرژي ذهني ايجاد مي ناهموار

نمايد. بنابراين ثبات و استواري در تنفس چيزي اساسي است. در زحمت مي

تنفس نيز بايد نظم وجود داشته باشد. عمل تنفس بايد آرام و نرم و 

يكنواخت و بدون توقف و با نظم باشد. بسياري چيزها در تغيير تنفس از 

ة نشاناند. در موقع باد گرم پنگاال كه راخ بيني به سوراخ ديگر دخيليك سو

تواند حركت ثابت را شروع كند. هنگام گرمي و حرارت و آتش است مي

كند. خوردن مقدار مي جريانوزش باد سرد و ريزش باران آيدا شروع به 

شود. پنگاال مي جريانمنجر به  يل،فزيادي ادويه تند، فلفل سياه، زنج

اندازد. اگر هاي سرد خصوصاً يخ سوراخ بيني چپ را به حركت مييآشاميدن
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تواند در باز كردن دماغتان كمي گرفته است، نوشيدن قهوه سياه شيرين مي

كمك كند. ريختن آب گرم يا سرد، به صورت يا سوراخ مقعد  تانسوراخ بيني

معي و يا تكرار جدهد. ذكر دستهي بيني تغيير ميهاسوراختنفس را در  جريان

سوشومنا )هر دو سوراخ بيني( يا آيدا را براي مدتي طوالني اغوا  جريانمانترا 

پنگاال مطابقت دارد با شور و  جريانكند. تعليم دادن و ايجاد شو ق در مي

و مؤثرتر است كه  ترسريعهيجان تعليم گيرنده و شنونده. موقعي تعليم دادن 

سوشومنا فعال است جلب توجه مردم  دارد نه آيدا. اگر جريانپنگاال 

ي بيني تفاوت دارد. هاسوراخي مختلف در هاماهشود. تسلط در تر ميمشكل

ي هاماهـ اسد ـ ميزان ـ قوس ـ دلو )تسلط با آيدا( است. در  حمل ـ جوزا

ـ عقرب و جدي پنگاال تسلط دارد. پنگاال در شش ماه ـ سرطان  ثور حوت ـ

 اه ديگر تسلط دارد. اول و آيدا در شش م

 

 كاركردن با سواراي فعال 

نسبت به ساير اعمال  هاآندر اثناي فعاليت آيدا يا پنگاال اعمالي كه انجام 

 .گويند« سعد»ارجحيت دارند درنظر گرفته شده است. فعاليت آيدا را 

 

  انجام اين كارها فرخنده است:  آيدادر زمان تسلط 

 ـ آشاميدن يا ادراركردن1

 ارج شدن از رختخواب ـ خ2

 يي كه به نيروي ذهني احتياج دارد. هاآنـ كارهاي آرام و ساكت بويژه 2

 ـ دستگيري و كمك به ديگران 3
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 ـ پايان دادن به اختالفات 0

 ـ تماس گرفتن با افرادي كه مقام باال دارند. 6

 ـ مالقات با استاد 4

 ـ مسافرت طوالني 3

 جه بيماري ـ انجام هر كاري با دارو و معال4

 

  :تسلط پنگاال انجام اين كارها فرخنده است زماندر 

 ي فيزيكي و انجام كارهاي سخت هافعاليتـ 1

 ـ مطالعه رياضيات و علوم عقلي 2

 ـ مسافرت كوتاه 2

 ـ خريد و فروش و تجارت 3

 ـ زراعت 0

 ـ تخليه شكم 6

 ـ كارهاي شجاعانه كردن 4

 

كند بر سطح ت )سوشومنا( داللت ميي كه هر دو سوراخ بيني فعال اسزمان

كمتر با دنياي فيزيكي تطبيق پيدا  ذهنبيدار شده مغز. در اين وضعيت 

اعمال روحاني همچون مديتيشن با انجام  ،كند. در طي فعاليت سوشومنامي

كردن مشكلي نخواهيد داشت. اگر ادرار يكي در ميان بيايد پرانا به خوبي 

ي كه به زمانراست باشد.  ار در موقع سوارايِكند، خصوصاً اگر ادرعمل نمي

ترتيب اول ادرار، بعد مدفوع، سپس گاز دفع شود آن عالمتي است براي 
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توفيق. اما اگر هر سه توأماً و يكجا باشند به طور قطع در سيستم بدن اشكالي 

است. قبول يا  پرانيك مابين آيدا و پنگاال ايجاد شده عدموجود دارد و يك 

است انجام شود. اگر شما فعال بايد با دستي كه سوارا در آن  تقديم هديه

خواهيد با مهرباني فردي را مالقات كنيد خصوصاً فردي را كه حس مي

كنيد با او برخوردي خواهيد داشت، با همان پائي كه سوراخ بيني در آن مي

سمت فعال است به سوي او حركت كنيد ولي در برخورد با او در جهت 

 اصليراي فعال قرار بگيريد. هر گردش سوارا از چهار عنصر مخالف سوا

توان توان پرانا و با استفاده از آيدا ميپذيرد. به وسيله پنگاال ميحيات تأثير مي

 ذهن را كنترل كرد. 

 

 شرحي مختصر درباره كنداليني 

كندال در زبان سانسكريت به معني حلقه و چنبره است و انرژي كنداليني يك 

چنبره زده توصيف گرديده است. كندالني در حقيقت مشتق از واژه نيروي 

عميق و نيز در مراسم نيايش به  مكانو است به معناي لغوي گودال « 1كندا»

شود اطال ق به گودالي كه در آن آتش برافروخته مي رسم برپاكردن آتش،

و ن يا هر حفره اسوختن اجساد مردگ مكانگردد. و كندا نامي بود براي مي

اي اي در سطح ساكن مغز مانند حفرهسوراخي. بنابراين كندا اشاره به حفره

را براي تشريح باز  انسانكه يك مار در آن چنبره زده باشد  اگر شما يك مغز 

كنيد. كنداليني يك اي به مثابه حفره مار چنبره زده مشاهده ميكنيد، حفره

ي كه شما قادر شويد زمانانرژي اختصاصي است. يك انرژي خفته شده، و 

                                           
1 - Kunda 
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شود و به دورن نيروي پرانا را در درون كنداليني قرار دهيد انرژي بيدار مي

كند تا به مغز برسد. در يابد و به سمت باال صعود مينادي سوشومنا راه مي

شود. پس ها به گل تبديل ميدهد و شكوفهآنجاست كه انفجاري رخ مي

، در انسانيزم بدن ارگاناي كه در ي خفتهكنداليني نامي است براي بيداري انرژ

در ناحيه  مذكرريشه و بن ستون فقرات قرار دارد. مركز اين انرژي در جنس 

ها و مخرج و در جنس مؤنث در دهانه عجان  )دنبالچه( فاصله بين بيضه

رحم است، كه دراصل عبارت است از يك غده بسيار كوچك و قابل لمس. 

افتد با بيداري انرژي كنداليني ارتباط دارد و مي آنچه در زندگي روحي اتفا ق

شود. بيداري ، اتحاد و ... از آن ياد مينااهلل، نيروايي همچون فناء فيهانامه ب

كنداليني مساوي است با برخورداري از مواهب خداوندي و در اين رابطه 

طلب كند انجام خواهد گرفت. كنداليني يا  تهرچه شخص خدابين و بصير

د دارد. او را نه ني خفته به جسم فيزيكي تعلق ندارد اگرچه با آن پيونيرو

توان در جسم مادي و نه در كالبد اختري كشف كرد. زيرا او معموالً در مي

و موضوع وجود ندارد،  مكانو  زمان، جايي كه تصور مغناطيسيطيفبدن 

ذكر( است. ي بيداري كنداليني گفتن مانترا )هاراهگرفته است. يكي از  مكان

كند چه ذكر و يا نماز و ... نماز يا خواندن قرآن و ... همين حالت را بيدار مي

بايد به مفهوم و معني آن توجه و فكر كرد. فكركردن و تمركز و توجه به 

موضوع فكر باعث بيداري كنداليني است و چه زيباست معنا و مفهوم گفته 

 ر است از يك عمر عبادت. كه يك ساعت فكركردن بهت :اميرالمؤمنين )ع(
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  شرايط مناسب براي پرانامايا

 مناسب  زمان

بيدار شدن از خواب و  بعد ازمناسب، براي تمرينات تنفسي صبح  زمان

، صبح قبل از طلوع آفتاب داراي زمانغروب است. البته در بين اين دو 

ي افراد مبتدي الزم است. نكته مهم اين برا زمانارجحيت است. رعايت اين 

كه، براي تمرينات بايد حتماً بيني را با آب نمك يا سرم شستشو داد. اگر قرار 

پراناياما بايد قبل از مراقبه باشد. عالوه بر موارد است مراقبه هم انجام شود، 

 بعد ازذكر شده، تمرينات تنفسي بايد نيم ساعت قبل از غذا يا چهار ساعت 

اهاي سنگين انجام شود. اگر وعده غذايي سبك باشد )مانند شير يا آب غذ

 اي دو ساعته با چنين غذايي تمرين كرد. توان پراناياما را با فاصلهميوه(، مي

 

 مناسب  مكان

بهتر است يك محل آرام و مناسب را براي تمرينات انتخاب كرده و هميشه 

ين عمل براي اين رته طبيعت بهتدر همانجا تمرينات خود را انجام دهيد. الب

هايي براي همه يا در تمرينات است. ولي ممكن است دسترسي به چنين محل

توانيد در اين محل عود روشن همه شرايط آب و هوايي ممكن نباشد. مي

هاي خوشبوكننده براي معطركردن محيط استفاده كنيد. گاهي كنيد يا از روغن

ي تغيير شرايط محيط كمك بزرگي است. اگر هاي آرام برااستفاده از موسيقي

در محل زندگي خود درخت داريد، درختان كاج داراي انرژي بسيار خوبي 

بنشينيد. آنچه مهم است تهويه اتا ق  هاآنتوانيد در زير يا نزديكي هستند. مي

است، خوب است تا پيش از شروع تمرين و روشن كردن عود، اول قدري 
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گذاريد تا هواي اتا ق عوض شود و بعد در يك هواي ها را باز بدر و پنجره

 تازه عود و شمع بسوزانيد. 

 

 پوشش مناسب 

ي ساده و هالباسيك زيرانداز مناسب براي خود درنظر بگيريد. بهتر است از 

داشته باشد. عالوه بر اين از شلوار  جريان هاآنكتاني استفاده كنيد كه هوا در 

ازه دهيد تا شكم بتواند بخوبي حركت كند. با كمر تنگ استفاد نكنيد و اج

بهتر است تمرينات پا برهنه انجام شوند. دقت كنيد تا در جيب شلوارتان 

كيف پول يا امثال آن نباشد تا بتوانيد بخوبي و به راحتي روي زمين بنشينيد. 

هاي حتي خوب است تا پيش از تمرين حمام كنيد تا خستگي روز و كثيفي

ما پاك شوند. اگر در هواي آزاد تمرين خود را انجام بدن نيز از جسم ش

توانيد يك شال پشمي دهيد مراقب باشيد تا پشت بدنتان لخت نباشد. ميمي

 نازك روي خود بيندازيد. 

 

 هماهنگي نيمه چپ و راست بدن  :هماهنگي آيدا و پينگاال

ممكن است از دانستن اين مطلب دچار تعجب شويد كه در اغلب مواقع 

ي راست و چپ بيني به يك اندازه فعال نيستند، حتي موقعي كه هااخسور

مجراي بيني كامالً تميز بوده و توسط موكوس مسدود نشده باشد، اغلب يكي 

تر است و اين گرفتگي در طول شب و ي بيني از ديگري گرفتههاسوراخاز 

كند. فيزيولوژي مدرن هنوز براي روز بين سوراخ چپ و راست تغيير مي

اي توضيح خاصي ندارد، و مشاهده اين امر در علت اين انسداد دوره
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هاي مختلف روز كاماًل ممكن است، در يوگا اعتقاد بر اين است كه ساعت

هاي اين پديده به دليل جابجايي مسير عبور انرژي بين آيدا و پينگاال )كانال

 دهد. سرد و گرم انرژي( رخ مي

يال و سوراخ راست بيني راه عبور پينگاال سوراخ چپ بيني راه عبور نادي آ

يد براي مدتي حدود يك ساعت از سوراخ آيدا شاست. اگر شما كامالً سالم با

شود. تغيير آن، تنفس از سوراخ پينگاال انجام مي بعد ازكشيد و نفس مي

تواند باعث تغيير سطح آگاهي، درمان سردردها، افسردگي و تنفسي مي جريان

شود. غذاهاي تند و پر از ادويه، نيز داراي توانايي خاصي  اختالالت مشابه

تنفسي در سوراخ راست بيني هستند.  جرياننسبت به حرارت بدن و افزايش 

به نظر  قراربيي كه سوراخ راست بيني باز است، شخص بيشتر فعال و زمان

ي توأم با خشونت و هافعاليترسد. فعال بودن سوراخ راست بيني در مي

يز نقش دارد. عمل هضم مواد غذايي عمدتاً موقع فعال بودن بيني دفاع ن

پذيرد. تنفس تنها از راه سوراخ راست، باعث گرم شدن بدن راست انجام مي

شود. موقعي كه سوراخ چپ بيني باز است، و ايجاد حرارت در بدن مي

شخص اغلب در حالت غيرفعال و گيرنده قرار دارد. تنفس تنها از راه سوراخ 

. موقعي كه هر دو سوراخ باز هستند، شودميپ بيني، باعث سردشدن بدن چ

گيرد و احساس شادي و هماهنگي شخصي در حالتي روحاني قرار مي

آل است. باز بودن هر دو سوراخ بيني ايدهكند. براي پراناياما و مراقبه، مي

فعاليت شود براي انجام مراقبه و يوگا اين دو نادي انرژي با هم توصيه مي

هاي متعددي وجود مساوي داشته باشند براي رسيدن به اين منظور تكنيك

  :شوداشاره مي هاآناي از دارد كه در زير به پاره
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  :روش اول

بوسيله انگشتان سوراخ بيني فعال را براي مدتي بسته نگه داريد در اين حالت 

 آيد. سوراخ بيني غيرفعال به زودي به حال فعال درمي

 

بار عصر بار صبح و يكتوان يكاين تمرين را مي :3«لوماي آلوما و»نيك تك

ي بيني انجام هاسوراخانجام داد. در اين روش تنفس متناوب، دم از يكي از 

كنيم. شود، بعد تنفس را نگه داشته و سپس از سوراخ ديگر بيني خارج ميمي

اي آغاز با سه گيرد. برصورت مي «2 ، 3 ، 3»هاي اين سه بخش به نسبت

دوره تمرين شروع كنيد و به تدريج آن را به بيست دوره برسانيد و نسبت 

ي بيني دست هاسوراخها رعايت كنيد. براي بستن داده شده را طي دوره

قرار دهيد. بعد در حالتي كه سوراخ  «ويشنومودراي»راست را در حالت 

راخ چپ دم را انجام ايد از راه سوراست بيني را با شصت خود مسدود كرده

ايد دهيد. بعد درحالتي كه سوراخ راست بيني را با شست خود مسدود كرده

از راه سوراخ چپ دم را انجام دهيد. سپس با بستن هر دو سوراخ نفس را 

ايد، از راه نگه داريد. بعد در حالي كه سوراخ چپ بيني را مسدود كرده

د بودن سوراخ چپ، از طريق سوراخ راست بازدم را انجام دهيد. ضمن مسدو

 ،با بستن هر دو سوراخ نفس را نگه داريد ،ديسوراخ راست نفس را وارد كن

ضمن مسدود نگه داشتن سوراخ راست بيني، هوا را از سوراخ چپ خارج 

 كنيد. 

                                           
1 - Aluma & Yeluma 
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دستي را كه در سمت سوراخ بيني گرفته قرار دارد مشت كنيد و  :روش سوم

راخ بيني باز دارد قرار دهيد. به آرامي سپس آن را در زير بغل طرفي كه سو

روي آن فشار دهيد و براي مدتي نگه داريد. سوراخ بيني بسته، باز خواهد 

 شد. 

 

  3ياهااپاك سازي بدن يا كر

ها براي ها مرسوم است. اين پاكسازيپاكسازي مجاري بدن در بين يوگي

و هم براي حفظ سالمتي بدن مورد استفاده قرار  انجام تمرينات پراناياما

گيرند. اين تمرينات جايگاه خاصي در تعاليم يوگا دارند. در يوگا به اين مي

ساز است. ني مقدماتي يا آمادهعشود. كلمه كريا به مكريا گفته مي هاروش

ها كريا باعث ايجاد حس رهايي و تازگي در بدن و پاكسازي مجاري تكنيك

شوند. ممكن است انجام اين گوارشي از مخاط و موكوس زائد مي تنفسي و

مدت  بعد ازتمرينات در ابتدا نامناسب و غيرضروري به نظر برسند ولي 

شوند. البته كوتاهي تبديل به يكي از ضروريات زندگي مانند حمام گرفتن مي

رين تم هامدتنياز به  هاآنبايد توجه داشت كه توانايي در انجام برخي از 

بلندشدن از  بعد ازها شوند؛ صبحانجام مي زمانياها معموالً در سه ادارد. كر

 يا مراقبه. و خواب، قبل از مصرف غذا و پيش از انجام تمرينات يوگا 
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 ـ كرياهاي پاكسازي چشم 3

شود. در اصطالح يوگا به شدن انجام ميدر تعاليم يوگا اين امر توسط خيره

شود. در اين روش، شخصي براي مدتي بدون مي ك گفته1اين تمرين ترات

تواند يك شمع، يا تصوير شود اين شيء ميپلك زدن با يك شيء ذخيره مي

يك نقطه سياهرنگ كه روي ديوار نصب شده يا عكس يكي از چاكراها 

باشد. البته الزم نيست كه اين تمركز صرفاً روي اشياء داخل منزل صورت 

ها براي انجام اين تمركز است. يك گل يا صدف يگيرد. طبيعت مملو از زيباي

ها از فضاي تواند موضوع بسيار خوبي براي اين نوع تمركز باشد. يوگيمي

كنند. جسمي كه بين دو ابرو يا نوك بيني هم براي اين پاكسازي استفاده مي

اي حدود و در فاصله هاچشمقرار است روي آن تمركز انجام شود بايد مقابل 

قرار داده شود. به هر صورت شمع بيشترين موضوعي است كه براي يك متر 

شود. الزم است شمع را در اتاقي تاريك و انجام اين تمرين از آن استفاده مي

شدن، نوك بيني باشد،  سطح چشم قرار دهيد. اگر موضوع خيرهدر جايي هم

دريجي گويند. اين تكنيك بايد بسيار تمي 2«نازاگرا دِرستي»به اين تمرين

كند. تمركز دادن روي انجام شود. چون مستقيماً روي عصب بينايي كار مي

گويند. اين تكنيك هم مي 2«بهرومودهيا دِرستي»فاصله بين دو ابرو را دريوگا 

 بايد بسيار تدريجي صورت گيرد. 
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 ـ كرياهاي پاكسازي دستگاه تنفس 1

  :1كاپوالبهاتي

است و مهمترين  «تنفس آتشين»يا  «جمجمه درخشان»نام ديگر اين تكنيك 

اغلب قبل از  ها است. اين تمرين،كرياي پاكسازي دستگاه تنفس و ريه

شود. اين پراناياما مقدار حركات يوگا و ساير تمرينات پراناياما انجام مي

كند. كلمه كاپوالبهاتي از دو بخش تشكيل شده زيادي انرژي وارد بدن مي

هاتي يعني درخشيدن. بنابراين كاپوالبهاتي است. كاپوال يعني جمجمه و ب

شود، براي انجام اين تنفس، سر تمريني است كه باعث درخشش جمجمه مي

گيرند. انجام اين تمرين و ستون فقرات به صورت صاف به دنبال هم قرار مي

نياز به آزاد بودن عضالت شكم دارد و بهتر است اين تمرين در حالت 

بدن  هاسلولچند حركت كاپوالبهاتي انكار تمام  بعد ازنشسته انجام شود 

 آيد. كنند و انرژي عجيبي در بدن به چرخش درميشروع به لرزيدن مي

اين تنفس نوعي تنفس سريع و ريتميك از راه بيني است كه فشار مساوي را 

اي كند و مانند عطسه است، به دليل طبيعت دورهروي دم و بازدم وارد مي

كنند و در انجام آن دخالت مي دنتر از گرام اعضاء پاييناين نوع تنفس، تم

آيد. اين تنفس موجب افزايش ولتاژ سيستم بوجود مي هاآناثر خاصي در 

ي بدن شده و امواج مغزي را در هاسلولعصبي و تجديد خواص مغناطيسي 

اي از تنفس آتشين داراي كند، يك دورة يك دقيقهحالت مطلوب تنظيم مي

يك ساعت نفس كشيدن در حالت عادي است. اين تمرين داراي  اثر معادل

در قسمت اول با استفاده از عضالت ديافراگم و جداره  :دو قسمت است

                                           
1 - Kapulabhati 
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شود. در مرحله دوم فقط شكم، هواي موجود در ريه به طور كامل تخليه مي

شود. اين ها مين تالش وارد ريهوبا رهاكردن عضالت جداره شكم، هوا بد

دهد. در يك تمرين تعداد بسياري از ك چرخه را شكل ميدو قسمت ي

چرخه را در هر تمرين  11گيرد. در ابتدا فرد ها به دنبال هم انجام ميچرخه

دهد. در هنگام بازدم، تخليه هوا بايد كوتاه و فعاالنه باشد. در هنگام انجام مي

ر واقع در صدا انجام شود. دتر، غيرفعال و بيدم ورود هوا بايستي طوالني

شود. در كاپوالبهاتي، دم و بازدم برخالف ساير پراناياماها، كامل انجام نمي

ها خارج واقع هواي وارد شده طي دم برابر هوائي است كه در بازدم از ريه

شده بود. در اين تنفس، به واسطه انقباض ناگهاني عضالت جدار شكم، 

با  هاآنبر اثر برخورد  شوند واحشاء محوطه شكمي به سمت باال كشيده مي

ها ديافراگم و ايجاد تحدب در آن به سوي حفره سينه، مقداري هوا از ريه

شود. سرعت انجام اين انقباضات به ميزان مهارت فرد بستگي دارد. خارج مي

شود تا بيشتر به درست انجام شدن تكنيك توجه ولي به هر حال توصيه مي

ن تمرين بايد دقت كرد تا هيچ نوع شود تا سرعت آن. در موقع انجام اي

انقباضي يا گرفتگي در عضالت صورت يا مجاري تنفسي ايجاد نشود. ممكن 

، نوعي حالت شودمياست بر اثر سرعت هوايي كه در اين تنفس جابجا 

اصطكاك با هوا در ابتداي مجاري بيني احساس شود. بين دو دوره تنفس 

. فاصله بين هر دوره بايد بين نيم شودآتشين، تعدادي تنفس عادي انجام مي

 تا يك دقيقه باشد. 

اي اين تمرين را به واسطه اينكه برخالف ساير تمرينات پراناياما داراي عده

ند. در واقع در دانميهر سه مرحله دم، توقف، و بازدم نيست. جزء پراناياما ن
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جزء دوم كاپوالبهاتي، فقط دم و بازدم وجود دارد. از بين اين دو قسمت هم 

 يعني بازدم اهميت بيشتري دارد. و بخش اصلي تمرين كاپوالبهاتي است. 

 ها كرياهاي تنظيم رودهـ 4

ها را جابجا گويند. اين تمرينات محتويات معده و رودهاين كرياها را نالي مي

كند و تمرين بسيار خوبي براي جلوگيري از يبوست است. پاها قدري از مي

قرار  هارانروي  هادستگيرند زانوها كمي خميده قرار ميشوند و هم باز مي

شود. سپس با تمركز روي دارند. نفس خالي شده و قفل ديافراگم زده مي

شوند. تمرينات ها به سوي دست همان طرف رانده ميهر طرف روده ،دست

 كند. هاي شكمي كمك بسيار زيادي به انجام اين كريا ميط به تنفسومرب

 

  بدنهاي قفل

ها، حاالت بدني خاصي هستند كه به افزايش توان و اثرات تمرينات قفل

ها نه كنند. استفاده از اين قفلپرانامايا، يوگاي كونداليني و مراقبه كمك مي

سازد تا شود بلكه شما را قادر ميتنها موجب جلوگيري از پراكندگي پرانا مي

بخشي تبديل كنيد. الزم رده و آن را به انرژي روحپرانا را تنظيم ك جريان

را چند  هاآنها در حين انجام تمرين پراناياما است پيش از استفاده از اين قفل

قفل ريشه، قفل ديافراگم و  :عبارتند ازها بار بطور مجزا تمرين كنيد. اين قفل

  نامند.مي« ماهاباند»اين سه را قفل بزرگ يا  عِ قفل گردن. مجمو
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 3قفل ريشه

اين قفل انقباض و باال كشيدن عضالت مقعد است. در حقيقت با انجام اين 

شوند. اين قفل هم در حالت قفل بيشتر عضالت ناحيه لگن دچار انقباض مي

دم و هم در بازدم قابل استفاده است. براي انجام اين قفل عضالت مقعد را 

الت تناسلي نيز حالت كشيم. عضكنيم و به سمت باال )بدن( ميجمع مي

 شود. انقباض داشته و ناف به سمت ستون فقرات كشيده مي

 

 1قفل گردن

براي ايجاد اين قفل سر به آرامي به طرف پائين خم شده و چانه به سمت 

ت فوقاني بدن مشود. اين عمل مانع از فرار نفس از قسسينه فشار داده مي

 كند. باالتر جلوگيري مي شود. و از حضور انرژي اضافه در چاكراهايمي

 شود. قفل گردن براي تمرينات تنفسي و مراقبه چه در دم يا بازدم استفاده مي

 

 4قفل ديافراگم

 هادستتوان هم به صورت ايستاده و هم نشسته انجام داد. اين تمرين را مي

داشته  شود. موقعي كه نفس نگهقرار داده مي هارانروي زانو و يا روي 

بر روي زانو يا ران به ثابت نگه داشتن گردن و  هادستار دادن شود فشمي

تخليه كامل تنفس، شكم را به سمت باال و عقب  بعد ازكند. ها كمك ميشانه
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ها كشيده خواهد )به سمت ستون فقرات( بكشيد و ديافراگم نيز به طرف دنده

را رها  خود را نگه دارد، قفلنفس تواند اينكه فرد ديگر نمي بعد ازشد. 

كند. در زبان سانسكريت اوديانا به معني باال كشيدن است و در واقع به مي

، كند. اين تمرين براي اختالت روحيباال كشيده شدن ديافراگم اشاره مي

يبوست و رفع مشكالت تنفسي ارزش درماني دارد. استفاده از اين قفل عمدتًا 

خوب است تا چند بار از اين  شود. در هر دوره پرانايامادر بازدم انجام مي

 قفل استفاده شود. 

 

  هاي پراناييتنفس

  3تنفس اوجايي

در هند باستان، كلمه اوجائي به معناي آرزوي موفقيت يا اصوالً موفق شدن 

شود اين پراناياما براي موفقيت در امور زندگي در امور بوده است. گفته مي

 مفيد است. 

شود. يك بار تخليه كامل نفس شروع مي بعد ازدم در اين تنفس  :ه دممرحل

ي بيني هوا را وارد كنيد. هاسوراخبراي انجام اوجايي، بطور آرام و عميق از 

بايد بتوان هواي وارد شده را روي سقف كام احساس كرد و نيز صدايي آرام 

نرم و بطور ذهني  ماتوان با انسداد نسبي كو مداوم ايجاد كرد. اين عمل را مي

در موقع ورود هوا انجام داد. دقت كنيد در موقع دم  2«سوسو» يبا ايجاد صدا
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عضالت صورت دچار انقباض نشوند. عالوه بر اين بخش عمده تنفس 

 ماند. شود و شكم در حالتي از انقباض خفيف باقي ميبوسيله سينه انجام مي

 اگم هوا را نگه داريد. هاي ريشه و ديافربا استفاده از قفل :توقف

كنيم. بايد بتوان هواي ها را باز كرده و هوا را به آرامي خارج ميقفل :بازدم

 جرياندر حال خروج را بر روي سقف كام احساس كرد و بعالوه اين 

بايستي صدادار باشد. بهترين راه براي اين كه اين صدا را ايجاد كنيم اين 

موقع تخليه تنفس تكرار كنيم. اين  را 1«هوم» است كه بطور ذهني صداي

كند. تمرين را با پنج بار طي يك عمل يك دوره تمرين اوجايي را كامل مي

 دوره برسانيد. 25شروع كرده و به  دوره

 

  1تنفس باستريكا

ترين باشد. باستريكا در واقع پيشرفتهم آهنگري ميباستريكا به معناي دَ

هاي تنفسي كردناي از پمپمجموعه پراناياما و مانند تنفس آتشين، شامل

است. بخش اول تمرين باستريكا مانند تنفس آتشين است با اين تفاوت كه 

شود. در گيرد و تنفس كاماًل شكمي انجام ميدم عمداً و با قدرت انجام مي

ورود هوا، براي  بعد ازابتدا حدود بيست بار تنفس آتشين الزم است. 

شود سپس نفس را تنها ردن و ريشه استفاده ميهاي گداشتن نفس از قفلنگه

 كنيم.از راه سوراخ راست بيني خارج مي
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روش ديگري براي انجام باستريكا وجود دارد كه در بخش اول همانند تنفس 

شود. اين نوع تمرين تنفسي در آتشين و در بخش دوم مانند اوجايي عمل مي

گردش خون است و تمركز واقع بهترين روش پراناياما براي سيستم عصبي و 

دهد. تمرين را با ده بار آغاز كنيد و به را به حد قابل توجهي افزايش مي

 تدريج آن را به صد دور برسانيد. 

 

  3تنفس براهماري

ايد. اين خرناس كشند ديدهاً افرادي را كه در حال خواب خرناس ميتمح

كشيدن در گيرد. خرناس خشن و غيرمنظم است و در هنگام دم صورت مي

آيد. در حالت عادي واقع به دليل ارتعاش كام نرم موقع عبور هوا پديد مي

لغزد و خود را به هنگام دم، هوا از راه بيني وارد شده  روي لبه كام نرم مي

رساند. اگر لبه كام نرم قدري از جاي خود بلند شود و مانعي سر راه پايين مي

شود. اگر اين ي خرخر ايجاد ميعبور هوا ايجاد كند، در اين صورت صدا

شود تا هوا از دهان خارج شود. در انسداد در موقع بازدم ايجاد شود باعث مي

ي، به نرمي و بطور ممتد در دم و اختيارصورتي كه بتوان خرناس را بطور 

شود كه در اين نوع تنفس بازدم انجام داد، صدايي مانند وزوز زنبور ايجاد مي

جام تنفس براهماري ارتعاش كام نرم را درنظر آوريد تا مدنظر است. براي ان

بتوانيد خرناس بكشيد. اگر اين ارتعاش موقع ورود هوا پديد آيد، صداي 

شود. با انجام مرتب و پياپي اين تمرين، صدا جالبي از اين حركت شنيده مي

شود، طوري كه شنوندگان ممكن است تصور كنند اين به تدريج اصالح مي

                                           
1 - Brahmary 
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شود. در براهماري بازدم به طور ممتد دستگاه موسيقي توليد مي صدا توسط

كند. همچنين تمرين شود. براهماري صدا را صاف و شفاف ميانجام مي

هاي باردار است كه خود را براي درد زايمان آماده مخانبسيار سودمند براي 

، دقت در هر دوره تكرار كنيد ربا 15تا  0كنند. براهماري را بايد حداقل مي

كنيد كه صداي ايجاد شده بايد ناشي از ارتعاش كام نرم باشد نه به واسطه 

 عبور هوا از بيني. 

 

 3تنفس سيت كاري

بر خالف اكثر تمرينات يوگا كه عمل دم از راه بيني صورت سيتكاري 

شود. در كاري وسيتالي ورود تنفس از راه دهان انجام ميگيرد در سيتمي

دهيد و در حالي كه به ان را به سق دهان فشار ميكاري شما نوك زبسيت

مار « هيس»كشيد صدايي مانند صداي آرامي از راه دهان هوا را به داخل مي

آيد. پس از آنكه نفس را تا حد ممكن نگه داشتيد به آرامي هوا را بوجود مي

بار تكرار كنيد. سيتكاري به صورت  0ـ  15از بيني خارج كنيد. اين تمرين را 

 نتي تمريني است براي زيباتر ساختن سيما )صورت(.س

 1تنفس سيتالي

هاي در اين تمرين شما زبان را اندكي از دهان خارج كرده و لبهسيتالي 

سازيد و يكاني ميپكنيد. و از زبان خود كناري آن را به سمت باال حلقه مي

ورود هوا،  بعد ازدهيد. طبيعتاً چشيد دم را انجام ميدر حالي كه هوا را مي

                                           
1 - Sitkari 
2 - Sitali 
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داشتن نفس، دهان را ببنديد و شود. موقع نگهبراي مدتي توقف انجام مي

سپس به آرامي هوا را از بيني خارج كنيد. در صورتي كه قادر نيستيد زبان را 

قرار داده و هوا را بر روي سطح  هالبحلقه كنيد فقط اندكي آن را در امتداد 

كاري و ي پنج تا ده بار تكرار كنيد. سيتبااليي آن مزه كنيد. اين تمرين را برا

كاهند. اين دو سيتالي هر دو بدن را خنك نموده و از گرسنگي و تشنگي مي

 داري مورد استفاده قرار گيرند. توانند اختصاصاً براي هواي گرم و روزهمي

 

 تنفس ثريا 

دم به آرامي از طريق سوراخ راست بيني  :روش انجام اين تنفس چنين است

انگشت حلقه و  ه سوراخ طرف چپ توسط انگشتِ كشود، در حالي جام ميان

هر دو  نستب مسدود شده است. در مرحله بعدي، با ،دست راست كوچكِ

شود )قفل سوراخ بيني و فشردن آرام چانه به سمت سينه، نفس نگهداشته مي

گردني(. سپس سوراخ راست بيني توسط شست مسدود شده و بازدم از 

شود. بايستي بتدريج مرحله نگهداشتن نفس را يني انجام ميسوراخ چپ ب

كند كه افزايش دهيد ثريا همان آفتاب است و به سوراخ بيني راست اشاره مي

باشد. وقتي كه ورود هواي تنفسي تنها از راه اين محل عبور نادي پينگاال مي

ي كه هايشود. در بدن حرارت زيادي ايجاد شده و ناخالصيسوراخ انجام مي

شود. در مراحل اول تنفس كنند محو ميبر سر راه عبور پرانا اخالل ايجاد مي

 بار برسانيد.  35فو ق را ده بار انجام دهي و بعد آن را به 
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 پاكسازي بدن -الف 

تواند بسوزاند، آن چيزي را كه آتش نمي :ان بزرگ گفته استيكي از استاد

اي بزند و سوراخش كند و هيچ شمشيري تواند به آن صدمهتير و كمان نمي

 درون ماست. د، تواند آن را ببرّنمي

آگاه شدن از آن چيز و به دور انداختن هويت از بدنمان يعني به دور انداختن 

يعني تجربه كردن روح، اما براي به دور  اين تصور كه ما بدنمان هستيم،

انداختن هويت بدن بايد كار خاصي انجام دهيم، بايد ياد بگيريم كه چگونه 

تر باشد به دور انداختن هويت از توان اين كار را كرد. هرچه بدنمان پاكمي

 تر خواهد بود. آن آسان

ويم كه ما توانيم از اين موضوع آگاه شتر باشد زودتر ميهرچه بدن پاك

كردن بدن پايه كار است و بدون بدن بودن به همين دليل منزه .بدنمان نيستيم

فقط بايد  .توانيم ياد بگيريم كه ما بدنمان نيستيمثمره آن. حال چگونه مي

ايم و يا بيدار هستيم بايد ايم، خوابيدهايم، نشستهاش كنيم. اگر ايستادهتجربه

اي توجه و آگاهي به اعمال ياد بياوريم. اگر ذرهسعي كنيم كه اين مسئله را به 

 ايم. بدنمان داشته باشيم اولين قدم را برداشته

خواهيد ديد كه زنيد، عميقاً به درون خود نگاه كنيد، اي قدم ميوقتي در جاده

زنيد، زند. شما خودتان قدم ميدر درون شما شخصي وجود دارد كه قدم نمي

خورد، ولي چيزي در درونتان هست كه نه تنها ميو پاهايتان تكان  هادست

 زند بلكه شاهد قدم زدن شما هم هست. قدم نمي
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آيا درون  .كند، با آگاهي به درون خود توجه كنيداگر پايتان يا دستتان درد مي

كند و شما با آن درد خودتان را كند؟ يا اينكه بدنتان درد ميشما هم درد مي

خواهيد شد كه چيزي در درون شما بدون اينكه كنيد؟ متوجه شناسايي مي

ايد، گر اين درد خواهد بود وقتي كه شما گرسنهدردي داشته باشد تنها نظاره

ايد. يا بدنتان گرسنه با آگاهي، به اين گرسنگي نگاه كنيد. آيا شما گرسنه

است؟ وقتي هم كه خوشحال هستيد به اين نكته توجه كنيد كه اين 

 افتد.  ق ميخوشحالي كجا اتفا

دهند در دقت داشته باشيم كه حوادثي كه در زندگي ما رخ ميكه خوب است 

افتند و يا اينكه ما فقط شاهد و افتند. آيا براي ما اتفا ق ميكجا اتفا ق مي

 گر هستيم. نظاره

هويت دادن در ما به صورت يك عادت قوي در آمده است. حتي ممكن 

 و و يا بخنديمكنيم كردن روع به گريهاست وقتي به يك فيلم نگاه كنيم ش

كنيم تا شود پنهاني اشكهايمان را پاك ميوقتي كه چراغهاي سينما روشن مي

كنيم چون خودمان را با اين فيلم شناسايي ما گريه مي .كسي متوجه نشود

كنيم، ممكن كنيم. ما معموالً خودمان را با قهرمان آن فيلم شناسايي ميمي

كي براي قهرمان فيلم رخ بدهد و ما خود را با درد آن است حادثه اسفنا

كردن، يكي دانستن مساوي كنيم به گريهيم و شروع ميدانميشخص يكي 

 است با هويت دادن. 

افتد واقعاً براي او انديشد تمام چيزهايي كه در بدنش اتفا ق ميذهني كه مي

يل براي تمام هميشه در درد و رنج خواهد بود. فقط يك دلاند، رخ داده
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دادن و شناسايي كردن خودمان با بدن هاي ما وجود دارد و آن هويترنج

 است. 

هاي ما وجود دارد و آن هنگامي است كه ما همچنين يك دليل براي تمام رنج

ديگر خودمان را با بدنمان شناسايي نكنيم. حتماً الزم است كه هميشه بدنمان 

رويم بايد از اين نكته آگاه شويم كه ر ميي به بستتها وقرا مشاهده كنيم، شب

اين بدنمان است كه به خواب رفته است نه خود ما. بنابراين ما نيستيم كه 

ايم بلكه تنها بدنمان به خواب رفته است. يا براي مثال به هنگام خوابيده

كند اگر غذاخوردن و يا لباس پوشيدن، هنگامي كه كسي شما را اذيت مي

قادر خواهيد بود كه ببينيد اين فقط بدن شماست كه اذيت آگاهانه بنگريد 

توجه دائمي يك  ي بازمانشود نه خودتان به اين طريق در يك مقطع مي

 شكند. انفجار دروني را حس خواهيد كرد كه تمام هويت بدنتان را مي

بينيد ديگر از بدنتان آگاه نيستيد ايد و خواب مييد كه وقتي خوابيدهدانميآيا 

كنيد ايد به هيچ وجه بدنتان را حس نميي كه به خواب عميق فرو رفتهزمانو 

تر به درونتان فرو هرچه عميق .آوريدو ديگر صورت خود را به خاطر نمي

برويد، بيشتر بدنتان را فراموش خواهيد كرد. وقتي شروع به برگشتن به سطح 

 گردد. كنيد، آرام آرام هويت بدنتان برميمي

خيزيد به درون خود نگاه كنيد به امي كه ناگهان از خواب برميدر صبح هنگ

 شود. وضوع خواهيد ديد كه هويت بدنتان هم بيدار مي

تمرين جالبي براي قطع هويت بدنمان وجود دارد. اگر يك يا دوبار در ماه 

اين روش را انجام بدهيد به شما در از بين بردن هويت بدنتان كمك خواهد 

  :سراغ تمرين برويم الكرد، حا
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اطا ق را كامالً تاريك كنيد و روي زمين دراز بكشيد. بدن را كامالً آرام كنيد 

هايتان كامالً شويد. وقتي كه بدن و تنفسبه اين ترتيب شما وارد مديتيشن مي

ايد و فاميل و آرام شدند و وجودتان در سكوت فرو رفت، حس كنيد كه مرده

ها و توجه كنيد، ناراحتي هاآنهاي صورتاند به آشنايان دورتان جمع شده

 كند،گريه مي هاآنكنند؟ كدام يك از چه مي هاآنرا ببينيد،  هاآنهاي گريه

ها واقعًا بنگريد، اين صحنه هاآنزند؟ با وضوح كامل به كداميك فرياد مي

 جلوي چشم شما خواهند آمد. 

اند. حاال آشنايان و فاميل پيوستهاند و به ها هم آمدهبعد ببينيد كه تمام همسايه

شويند ها را مياند و به جايي كه مردهمردم جسم شما را در تابوت گذاشته

ها نگاه به همه اينخواهند كه جسمتان را خاك كنند، برند و بعد هم ميمي

كنيد همه تصورات هستند ولي اگر چندين بار اين تمرين را تكرار كنيد به 

را خواهيد ديد. حاال با تمام آگاهي به درون خود نگاه ها اين وضوح همة

خواهيد  هدهد. در اين لحظه متوجكنيد و ببينيد كه در آنجا چه اتفاقي رخ مي

 شد كه شما جسم نيستيد يعني هويتتان با بدن كامال ً قطع شده است. 

ي كه زمانكنيد، پس از آن هر وقتي كه اين تمرين را براي چندبار تجربه 

كنيد، راه برويد و يا هر كار ديگري انجام دهيد، قادريد تا تشخيص  صحبت

 دهيد كه شما بدنتان نيستيد. 

ناميم. هركس كه خودش را اينگونه ما اين مرحله را مرحله، بدون بدن مي

 شود. بشناسد بدون بدن مي

رفتن و اگر اين كار را در تمام مدت روز يعني به هنگام نشستن، بلندشدن، راه

زدن انجام دهيد، يعني به اين نكته توجه كنيد كه شما بدنتان نيستيد. در حرف
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اين هنگام بدن تنها يك خالء خواهد بود، درك اين مطلب كه ما بدنمان 

در آن  .تر از آن نيستچيز با ارزشافتد و هيچنيستيم به سختي اتفا ق مي

ي رفتارهاي چون تمام ،هنگام تغييرات زيادي در زندگيتان آغاز خواهد شد

خود به بدنش را قطع كند  قِ تعلّ انسانگردد. اگر ناآگاهانه بشر به بدن او برمي

تواند انجام دهد. اگر ما آگاه شويم كه ما بدنمان ديگر هيچ كار اشتباهي نمي

ي براي زجر كشيدن و ناراحتي در زندگي وجود مكاننيستيم، ديگر هيچ ا

 نخواهد داشت. 

م روحاني است كه بايد بياموزيم و آن رهاشدن از اين اولين مرحله تعالي

را  توانيم آنبدنمان است. مرحلة سختي نيست و با كمي سعي و كوشش مي

 ياد بگيريم. 

 

  پاكسازي افكار -ب

همانطور كه گفتيم بدون بدن بودن از طريق مشاهده درست بدن حاصل 

پذير مكانطريق مشاهده درست افكار اشود. رهاشدن از افكار هم از مي

ترين اصل در سير و سلوك معنوي مشاهده كردن است. به طوركلي مهم

مرحله ما بايد با آگاهي به بدن، ذهن و احساسات سه درست است. در اين 

 توجه كنيم. 

كنند پيدا مي جريانه كنيم كه چگونه از ضمير ما جبه ارتعاشات ذهني تو

آب نگاه  جريانه نشسته است و به خانرودر كنار درست مانند كسي كه د

گونه كنار ذهنتان بنشينيد و مشاهده كنيد و يا همانند شخصي كند. همينمي

كه در جنگل نشسته است و از باالي درختان به پرندگان در حال پرواز نگاه 
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نگرد و كند، شما هم به افكارتان نگاه كنيد و يا چون كسي كه به باران ميمي

كه در آسمان سرتان در حال  ذهنتانكند شما هم ابرهاي ابرها توجه ميبه 

 حركتند نگاه كنيد. 

ه ذهن را نگاه كنيد. خانرود جرياندر سكوت بايستيد و پرواز پرندگان فكر و 

ات نكنيد و اصالً توقفي جرياندر اين حالت هيچ كاري نكنيد، دخالتي در اين 

آيد متوقفش نكنيد و اگر . اگر فكري ميرا سركوب نكنيد هاآنبهشان ندهيد. 

گر باقي فكري نيست سعي نكنيد فكر جديدي خلق كنيد. تنها يك مشاهده

بمانيد. در اين مشاهده ساده خواهيد ديد كه شما و افكارتان از هم مجزا 

گر افكار ن نكته را تجربه خواهيد كرد كه آن شخص كه مشاهدهيهستيد. ا

متفاوت است. همين كه به  هاآنست و كامالً با است از خود آن افكار مجزا

اين مسئله واقف شويم آرامش عجيبي بر زندگي شما سايه خواهد افكند. 

توانيد در چون متوجه خواهيد شد كه ديگر هيچ ناراحتي و نگراني نداريد. مي

ها مال شما نخواهند ها باشيد ولي اين ناراحتيها و التهابميان انواع ناراحتي

و يا هر نوع مشكلي كه وجود داشته باشد ديگر با شما كاري ندارد.  بود.

متمايزيد. اگر شما آگاه شويد  هاآنتوانيد پر از افكار باشيد ولي كامالً از مي

شوند و به مرور تر ميكه افكارتان نيستيد، اين افكار ضعيف و ضعيف

د است كه ما دهند. افكار به اين دليل قدرتمنموجوديت خود را از دست مي

گويد به ما تعلق دارند. مثالً در جر و بحث با ديگران مي هاآنانديشيم كه مي

، در صورتيكه هيچ فكري متعلق به شما نيست. تمام اين «فكر من اين است»

 هاآنگر مجزا هستيد پس فقط مشاهده هاآن افكار با شما متفاوتند و شما از

نقل  عارفيبرايتان جا بيفتد يك داستان از  باشيد. براي اينكه اين مطلب بيشتر
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شاگرد شده بود. در همان روز در محضر عارفي اي بود كه كنم. شاهزادهمي

ه را بزن و براي غذا از آن خانبه شهر برو و در فالن  :به او گفت عارفاول 

 ه گدايي كن. خان

 عارفشاهزاده هم همين كار را كرد و برگشت. ولي پس از بازگشتن به 

از او پرسيد چه  عارفروم. ه نميخانمرا ببخشيد ولي من ديگر به آن  :گفت

اش ه برسم همهخانمن قبل از اينكه به  :اتفاقي افتاده است؟ آن مرد جواب داد

م خانه رسيدم خانكردم كه چه غذايي دوست دارم. وقتي كه به در آن فكر مي

كرده بود. من خيلي  ه درست همان غذايي را كه دوست داشتم آمادهخانصاحب

متعجب شدم  ولي اين مسئله را به حساب تصادف گذاشتم بعد كه غذا را 

كنم و درست غذا معموالً استراحت مي بعد ازخوردم به ذهنم رسيد كه من 

 بعد ازاي برادر اگر دوست داري كه  :ه گفتخانم صاحبخاندر همان لحظه 

ه من خانمن باشيد چون  هخانشوم تا در غذا استراحت كني من خوشحال مي

با وجود شما پاكسازي خواهد شد. با خودم فكر كردم كه آيا اين هم تصادفي 

خواب و ي كه فكر كردم اين تختزماناست. وقتي دراز كشيدم درست در 

كدام مال من نيست و من دارم در يك جاي غريبه استراحت ه هيچخاناين 

خواب نه مال من ن تختاي :ه از پشت سرم گفتخانم صاحبخانكنم، مي

ه نيز نه مال من است نه مال شما. اينجا بود كه خاناست نه مال شما و اين 

من واقعاً ترسيدم. خيلي سخت بود تا اين مطلب را باور كنم كه همه چيز 

م پرسيدم: آيا افكار من به شما خاناتفاقي باشد. آن موقع بود كه از آن 

م توضيح داد كه به خانآن  شويد؟گاه ميرسد؟ آيا شما از امواج فكر من آمي

تواند افكار هاي مداوم افكارش متوقف شده و خيلي راحت ميدليل مديتيشن
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ديگران را ببيند در اين لحظه من واقعاً حيرت كردم و دوان دوان از آنجا دور 

 شدم. 

چرا  :پرسيد عارفتوانم فردا به آنجا بروم. لطفاً مرا ببخشيد ولي من ديگر نمي

كنم از من سؤال نكنيد و مرا هم خواهش مي :تواني؟ آن مرد جواب دادنمي

دوباره از او سؤال كرد و باالخره با اصرار  عارفديگر به آنجا نفرستيد. ولي 

ديدن آن زن زيبا افكار شهواني در ذهن من ايجاد كرد و  :آن مرد گفت عارف

توانم دوباره ن چگونه ميتوانست افكار مرا بخواند. حاال ماو هم به راحتي مي

گفت كه تو بايد دوباره به آنجا بروي اين قسمتي از  عارفاو را ببينم؟ 

تواني از افكارت آگاه باشي، به مديتيشن تو است. فقط به اين طريق تو مي

ه رفت ولي ديگر آن مرد قبلي نبود. در خانآن مرد مجدداً به آن  عارفاجبار 

بود تمام راه را در خواب بود. زيرا از افكاري  واقع روز اول كه به آنجا رفته

پيمود، گذشت آگاه نبود. روز دوم با آگاهي اين راه را ميكه در سرش مي

ترسيد. وقتي كه توانست به افكارش نگاه كند. زيرا از افكارش مييعني مي

ة آن زن گذاشته تمام توجهش را به درونش معطوف كرد. زيرا خانقدم به 

گفته بود فقط به درون خودت نگاه كن و كار خاصي انجام نده و به او  عارف

 گذرد نگاه كن. به هر فكري كه از سرت مي

انرژي در شما شروع به  جريانوقتي كه شروع به مشاهده خودتان كنيد دو 

كنند. يكي همان كاري كه قصد انجام دادنش را داريد و ديگري حركت مي

در روز دوم در منزل آن زن  عارف داگرگر است. وقتي شفقط انرژي مشاهده

وجود داشت. يكي مربوط به  جريانمشغول خوردن غذايش بود، اين دو 

شخصي بود كه مشغول خوردن غذا بود و ديگري مربوط به شخصي بود كه 
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 :گويندمي جهاندر درونش در حال مشاهده كردن بود. در هند و كالً در تمام 

 دِخص انجام دهنده شما نيستيد. شاگرگر شما هستيد و شآن شخص مشاهده

وقتي مشاهده كرد بسيار متعجب شد. شادان و خندان به نزد  ،هم  عارف

بسيار عالي است من يك چيز بزرگ كشف كردم.  :برگشت و گفت عارف

ي بود كه من كامالً به زمانمن دو تجربة مجزا داشتم، يك تجربه مربوط به 

وقف شدند. وقتي به آگاهي به درون خود افكار خود آگاه بودم و افكار من مت

ي است كه افكار متوقف زمانشوند، تجربة دوم كنم افكار متوقف مينگاه مي

كننده دهنده و مشاهدهيابم كه انجامشوند، در آن موقع است كه در ميمي

اين كليد اصلي عرفان است و شخصي  :گفت عارفباشند متفاوت از هم مي

 چيز را پيدا كرده است. ند، همهكه اين كليد را پيدا ك

 

 گر افكارتان باشيد ولي فكر كننده نباشيد مشاهده

يك متفكر  عارفناميم نه متفكر. به همين دليل است كه عرفا را شاهد مي

شاهد هستند. يك متفكر شخص بيماري  هاآن، زرتشت همة مسيحنيست 

ند فكر دانميفرادي كه كنند و اند فكر ميدانمياست. افرادي كه اين نكته را ن

بينند و برايشان چيز را ميهمه هاآنكنند. كنند، بلكه تنها مشاهده مينمي

ايد، واضح است. راه ديدن مشاهده افكار دروني است. وقتي كه نشسته

گذرد ات افكار را كه در سرتان ميجريانرويد و... تمام ايد، راه ميايستاده

كنند گمان مي هاانسانهويت پيدا نكنيد. اكثر  هاآنمشاهده كنيد و به واسطة 

پيدا  جريانكه افكارشان هستند ولي شما اجازه دهيد تا افكارتان به تنهايي 

 كنند و شما هم از افكارتان مجزا باشيد. 
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داشته باشد. ولي وقتي يك  جرياندر درون شما هم بايد دو نوع انرژي 

ي در درونش سيالن پيدا انرژ جريانكند فقط يك شخص معمولي فكر مي

انرژي در درونش در حركت  جريانكند دو كند. كسي كه مديتيشن ميمي

به  جريانگر، كه اين دو هستند يكي انرژي افكار و ديگري انرژي مشاهده

 صورت موازي با يكديگر در حركت هستند. 

گذرد معمولي فقط يك سري از ارتعاشات معمولي از درونش مي انسانيك 

به كمال رسيده هم فقط يك سري از  انساننرژي افكار است. يك و آن ا

گر است. شخص گذرد و آن انرژي مشاهدهارتعاشات انرژي از درونش مي

 ياش در خواب است. ما بين اين دو نفر شخصعادي انرژي مشاهده كننده

رود. او دو سري از كند و به طرف كمال پيش مياست كه مديتيشن مي

گر است. را در درونش دارد كه يكي افكار و ديگري مشاهدهات انرژي جريان

 در فرد كامل افكار وجود ندارد. 

كردن را از مرحلة فكر كردن فرا بگيريد، حتماً ولي چون شما بايد مشاهده

گرشان باشيد. اين را من ن مديتيشن كنيد و هم مشاهدهابايد روي افكارت

شعور » آن راگويم. ماهاويرا مشاهدة درست و يا به خاطر سپردن درست مي

كند شعور بيدار ناميد. آن وجود دروني كه افكارتان را مشاهده مي« بيدار

كار آساني  هاآنبسيار زيادند و پيدا كردن  جهانشماست. افراد متفكر در 

كه هوش او بيدارشده باشد دشوار است. پس لطفاً  ياست. ولي يافتن شخص

آگاهانه نگاه كردن به افكار است. اگر شما  هوشتان را بيدار كنيد. راه آن

شود و اگر افكاري را كه با اعمال بدنتان را مشاهده كنيد بدن ناپديد مي

سرعت در ذهنتان در حال حركت هستند نگاه كنيد، افكار هم ناپديد 
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هم  هاآنشوند. و باالخره اگر احساساتمان را هم از نزديك مشاهده كنيم. مي

راي پاكسازي احساسات بايد عشق را به جاي نفرت و شوند بناپديد مي

دوستي را به جاي دشمني جايگزين كنيم. در درون هر فردي هم آنكس كه 

عد، ورزد و هم او كه متنفر است بعد ديگري نيز وجود دارد. آن بُعشق مي

گر ورزد و نه تنفر دارد، تنها يك مشاهدهعد آگاهي است كه نه عشق ميبُ

گر عشق كه گر نفرت است و گاهي هم مشاهدهگاهي مشاهدهاست، اين بعد 

ي مختلف در درون ما اتفا ق بيافتند. وقتي كه از هازمانهر دو ممكن است در 

رسد كه از اين نفرت آگاه بشويد. ي ميزمانكسي نفرت داريد باالخره 

شويد كه عاشق ي كه عاشق كسي هستيد در درونتان متوجه ميزمانهمچنين 

شود و وراي عشق و نفرت . آن چيزي كه در درون ما آگاه مياو هستيد

نشسته است، ضمير ماست كه در پشت بدن، افكار و احساسات ما قرار دارد. 

« نه اين و نه آن»هاي روحاني قديمي اسمش را براي همين است كه در نوشته

آن  ،گر در آنجاست آن بينندهچيز نباشد، امر مشاهدهاند. جايي كه هيچگذاشته

گر احساساتتان هم باشيد و ضمير آگاه و يا روح. به خاطر بسپاريد كه مشاهده

رسيد. آن بينندة پاك هوش به زودي به آن چيزي كه مشاهده پاك است مي

هاي پايهگويند. گويم به آن ضمير هم ميميباالي شماست كه من به آن خرد 

مراحل افكار و  روحانيت، مشاهده درست رفتارهاي بدن، مشاهده درست

گر از اين سه اليه ي دروني احساسات است. شخص مشاهدههاجريان

رسد. رسيدن به ساحل ديگر تقريباً يعني مي يگذرد و به ساحل ديگرمي

ها باشد هنوز به اين رسيدن به هدف، كسي كه درگير هركدام از اين اليه

 طرف ساحل چسبيده است. 
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  پاكسازي احساسات -ج 

ما راجع به دو بخش كه مربوط به سفر روحاني است صحبت كرديم. يعني 

در  پاكسازي بدن و پاكسازي افكار، پاكي احساسات مهمترين بخش است،

سفر روحاني پاكي احساسات بيشتر مورد استفاده است تا پاكي بدن و افكار. 

 شودميد تا افكار. گفته بربيشتر در احساساتش به سر مي انسانو بطوركلي 

حيوان منطقي است، ولي اين مطلب حقيقت ندارد. بيشتر كارهاي  انسانكه 

شوند تا افكار. نفرت شما، عصباني شما تحت تأثير احساساتتان انجام مي

شود نه به افكارتان. همه و همه مربوط به احساساتتان مي تانشدن يا عشق

گيرند ز دنياي احساسات سرچشمه ميي روزانه در زندگي اهافعاليتبيشتر 

نه از دنياي افكار. شايد تا به حال به اين نكته توجه كرده باشيد كه شما به 

دهيد. انجام آن كار ديگري انجام مي زمانكنيد ولي در انجام كاري فكر مي

باشد. دليل اين امر اين است كه تفاوت فاحشي بين احساسات و افكار مي

كنيد عصبانيت بد يد كه عصباني نشويد چون فكر ميگيرمثالً تصميم مي

روند و گيرد. افكارتان به كنار مياست. ولي وقتي كه عصبانيت شما را فرا مي

 شويد. عصباني مي

توانند به ي كه دگرگوني در دنياي احساسات اتفا ق نيفتد، افكار نميزمانتا 

احساسات مهمترين  تنهايي انقالبي در زندگي شما ايجاد كنند به همين دليل

شوند، در اين قسمت درباره پاكي ركن در امور روحاني محسوب مي

 احساسات صحبت خواهيم كرد. 

به  و كنممن توجه شما را به چهار نكته جلب مي ،از ابعاد مختلف احساسات

عد به پاكسازي احساسات شود از ميان اين چهار بُگويم كه چگونه ميشما مي
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 متضاد اين ابعاد نيز اتفا ق بيفتند و اين چهار بعد،پرداخت. ممكن است 

 بستري شوند براي احساسات ناخالص. 

 دوستي يا دوستانه بودن  : اول

 شفقت و محبت : دوم

 شاد بودن : سوم

 سپاسگزاري : چهارم

وارد كنيد پاكي احساسات  تاناگر بتوانيد اين چهار بعد را در زندگي روزمره

 ايد. را به دست آورده

همراه دارند. متضاد دوستي  هين چهار بعد هر كدام متضاد خود را نيز با

گري وحشي و ظالم بودن ،متضاد شفقت و مهرباني و دشمني و انزجار است

متضاد و نامهرباني است. متضاد شادبودن غمگيني، بدبختي و نگراني است، 

سپاسگزاري ناسپاسي است. كسي كه در زندگي و احساساتش در جهت 

لف اين چهار بعد حركت كند داراي احساسات ناپاك است و شخصي كه مخا

هايش در اين چهار بعد ريشه بدواند احساسات پاك كامل دارد. شما ريشه

گذارد و چه چيزي بايد بفهميد چه چيزي بر روي احساسات شما اثر مي

وقتي كه به جاي دوستي، دشمني  .دهدرا در قيد و بند قرار مي هاآن

يعني به جاي اينكه تحت تأثير  .فرماستدر زندگي شما حكموخصومت 

آيا بيشتر انرژي خود را از  .دوستي و محبت باشيد تحت تأثير دشمني هستيد

گيريد؟ عصبانيت انرژي دارد. اما دوستي هم انرژي دارد. شخصي دشمني مي

را در درونش تقويت كند بعد عظيمي را در زندگيش  ي عصبانيتهاانرژيكه 
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دهد. كسي كه بيداركردن انرژي دوستانة خود را در زندگي ياد دست مي از

 دوستي ضعيف است.  زماندر هنگام خشم قدرتمند و نگرفته است، 

صلح  زمانممكن است به اين نكته توجه نكرده باشيد كه همة ملتهاي دنيا در 

جنگ خيلي قدرتمندتر هستند. چرا؟ چون  زمانشوند و در تر ميضعيف

ي هاآدمند كه چگونه انرژي دوستانه خلق كنند. سكوت براي بيشتر دانمين

دنيا قدرت نيست بلكه ضعف است. به همين دليل است كه در هند، كشوري 

كه خيلي راجع به عشق و صلح صحبت كرده، اين قدر ضعيف شده است، 

 چون معموالً تنها راه احساس قدرت اين است كه خشن باشند. 

اگر بخواهيد يك كشور را »رافي خود نوشته است كه:بيوگهيتلر در اتو

قدرتمند كنيد بايد وانمود كنيد كه دشمن داريد و يا براي خود دشمن تراشي 

به مردم بگوييد كه دشمن همه جا بازهم كنيد. حتي اگر دشمن وجود ندارد 

 اند،در كمين است وقتي مردم باور كنند كه به وسيله دشمنان احاطه شده

داده  نشان. تاريخ بشر تا به حال فقط «شودقدرت زيادي توليد ميانرژي و 

كس تواند قدرت را از طريق دشمني ايجاد كنند. هيچمي هاانساناست كه 

د. افرادي چون حضرت مسيح )ع( دانميدربارة انرژي دوستانه چيزي ن

به  اند كه عدم وجود خشونتگفته هاآنهاي انرژي دوستانه را بنا كردند. پايه

 :گفته عارفي«. عشق قدرت است» :دهد. مثالً مسيح )ع( گفتهقدرت مي انسان

شنويد ولي تجربة شما اين سخنان را مي« شفقت و مهرباني قدرت است»

گويم كه راجع به عميق آن چيز ديگري است. بنابراين من به شما مي

سي كنيد؟ هنگامي كه به كزندگيتان فكر كنيد. چه موقع احساس قدرت مي

ورزيد و يا به هنگام صلح و عشق نسبت به كسي؟ خواهيد ديد دشمني مي
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كنيد و وقتيكه حالت آگاهي و كه در شرايط خشن احساس قدرت مي

گر اين است كه نشانشويد. اين نكته سكوت داريد فاقد قدرتيد و ضعيف مي

شويد و هرچقدر كه اين شما بوسيلة احساسات ناخالص هدايت مي

توانيد وارد وجود خودتان بشويد. باشد كمتر مي ترقويالص احساسات ناخ

شود تا به درونتان وارد شويد؟ سعي كنيد كه اين چه چيزي مانع از آن مي

نكتة مهم را درك كنيد كه خشونت هميشه در بيرون از وجودتان تمركز دارد 

شود. اگر يعني همواره به سمت شخصي كه بيرون از شماست هدايت مي

آمد. اما من به شما اف شما نبود اين خصومت نيز به وجود نميكسي اطر

كس كند. حتي اگر هيچگويم كه عشق بر روي بيرون شما تمركز نميمي

تواند در درونتان بوجود بيايد. عشق و دوستي مقوالتي دروني نباشد عشق مي

ورزي به ديگري احتياج است. بستگي به ديگران دارد. هستند. براي خشونت

شود. عشق از وجودتان سيالن پيدا رت به وسيلة محرك بيروني ايجاد مينف

شود. كند. سرچشمة عشق درون شماست ولي تنفر از بيرون تحريك ميمي

ي هااحساسشوند و پس تمامي احساسات ناخالص از بيرون تحريك مي

 خالص از درون. 

تي كه سعي كنيد فر ق بين احساس خالص و ناخالص را درك كنيد. احساسا

شوند پاك نيستند. مثل عشقي را كه بيشتر مردم از بيرون تحريك مي

نامند پاك نيست چون از بيرون عشق مي آن راشناسند. يعني شهوتي كه مي

خيزد پاك است به همين دليل گيرد. فقط عشقي كه از درون برمينشأت مي

عشق را ت باهم متفاوتند در حقيقت ما ودر شر ق معتقديم كه عشق و شه ما

 كنيم. از شهوت جدا مي
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گيرد. شخصي مثل مسيح )ع( هيچ شهوتي در شهوت از بيرون سرچشمه مي

 نداشتند.  نشاندرو

شد، ايستاد تا استراحت كند، مسيح )ع( در يك روز گرم از كنار باغي رد مي

زير درختي نشست آن باغ متعلق به يك زن فاحشه بود. وقتي چشم زن به 

عجب مرد زيبايي! زيبايي او با تمام مردان  :خودش گفت عيسي )ع( خورد با

عيسي )ع( چشمانش را باز كرد و بلند  ثروتمند فر ق دارد، نزديك وي رفت،

ة خاناگر چند لحظه به داخل  :شد تا برود و از آن زن تشكر كرد. آن زن گفت

م اهخان. اين اولين باري است كه من كسي را به شومناراحت ميمن نياييد من 

 :كنم. عيسي گفتمي نشانآيند و من بيروها اينجا ميكنم، خيليدعوت مي

ام، ولي حاال ي كه شما مرا به قلبتان دعوت كنيد من مهمان شما شدهزمان

ممكن اگر راهي طوالني در پيش دارم و بايد بروم. آن زن اصرار كرد كه 

من  :ي گفتعيس .ة من بشويدخانو وارد دهيد  نشاناست كمي به من محبت 

مردهايي كه از  هيچكدام .توان حقيقتًا عاشق تو باشمتنها كسي هستم كه مي

ند نتواچون در وجودشان عشقي ندارد و نمي ،آيند عاشق تو نيستنداينجا مي

 ولي من عشقم در درونم است.  .آيندبه خاطر تو ميتنها  هاآن .عاشق باشند

در اتا ق نباشد نور آن برروي كس عشق مانند نور يك چراغ است. اگر هيچ

تابد. اما افتد و اگر كسي هم آنجا باشد بر او نيز ميفضاي خالي اتا ق مي

ها چون نور نيستند. وقتي كه كسي باعث بوجود آمدن وت و خواستههش

شود اين انرژي به طرف آن شخص نيز بازتابانده انرژي شهوت در شما مي

شود. عشق تنش نيست. در ميشود. به همين دليل شهوت باعث تنش مي

 عشق هيچ تنشي وجود ندارد. عشق مرحله صددرصد آرام بودن است. 
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احساسات ناخالص هستند كه تحت تأثير عوامل خارجي هستند. 

گيرند و يي هستند كه از درون ما سرچشمه ميهاآني خالص نيز هااحساس

تصور اين مطلب  بگذارند. هاآنتواند تأثيري بر روي تند بادهاي خارجي نمي

توانند عشق مي مسيحصي مثل اشخابراي ما سخت است كه فكر كنيم 

تنها افرادي بودند كه عشق  هاآنگويم كه بورزند. ولي من به شما مي

با عشق بيشتر مردم متفاوت است. عشق غالب مردم  هاآنورزيدند. اما عشق 

ك مرحلة باشد ولي عشق روحاني ارتباط نيست. ينسبت به يك شخص مي

ي كامل مجبورند كه عشق بورزند چون هيچ انتخاب هاانسانوجودي است. 

 توانند داشته باشند. ديگري نمي

به او و گفتند و ناسزا ميامردم به  گذشته عارفي بود كه زماننقل است كه در 

كردند ولي او همة هايش ميخ فرو ميكردند و توي گوشسنگ پرتاب مي

كسي را  مسيحدروغ است.  هاحرفگويم كه اين من ميبخشيد. را مي هاآن

توانند كسي را ببخشند، شوند مينبخشيد، چون تنها افرادي كه عصباني مي

كند زيرا فقط افراد ظالم هستند كه براي كسي دلسوزي نمي مسيحفردي چون 

كه نبايد  ندبه اين نكته فكر نكرد افرادي چون مسيحتوانند دلسوزي كنند. مي

د. چون تنها افرادي كه رفتار ندهب نشانر ناشايستي نسبت به اين افراد رفتا

چه كرد؟ او ناتوان بود. هيچ چيز جر  اوانديشند. پس بدي دارند اينچنين مي

آورند. جوابش هميشه كرد كه چه باليي بر سرش ميعشق نداشت. فرقي نمي

نيد، عشق بود. اگر شما سنگي به طرف يك درخت پر از ميوه پرتاب ك

جواب تواند به شما جوابش فقط ميوه است نه چيز ديگري، آن درخت نمي

 لة پر از آب بينداريم. چه اين سطخانرودبدهد. يا اگر سطلي را در يك 
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ه هيچ انتظاري ندارد جز خانرود كثيف باشد يا تميز از طال باشد يا از آهن،

دهد چون م نميه كار بزرگي انجاخانروداينكه به شما آب بدهد در حقيقت 

ي كه عشق جزيي از زمانقادر نيست تا كار ديگري انجام دهد. بنابراين 

دهد. ديگر فقط بايد ببخشيد هيچ ي به شما مياختياروجودتان باشد نوعي بي

 راه ديگري نداريد. 

خيزد احساسات خالص هستند و يي كه از درونتان برميهااحساسبنابراين 

كنند احساسات ناخالص وني در شما خلق ميي بيرهاطوفاناحساساتي كه 

آيند در درونتان باعث اضطراب هستند. احساساتي كه در بيرون به وجود مي

شوند شما را مملو از يي كه در درونتان خلق ميهاآنشوند و و نگراني مي

كنند. پس حتماً به اين نكته توجه كنيد كه آيا احساساتي كه شما را شعف مي

گيرند يا افراد ديگري مسبب آن از درونتان سرچشمه مي كنندمنقلب مي

 هستند. 

كنيد. اگر من عصباني روم و شما به من توهين ميمثالً من در خيابان راه مي

ايد و يا را در من بوجود آورده شوم اين احساس ناخالص است چون شما آن

ه باعث گذاريد كروم و شما به من احترام مياينكه من در خيابان راه مي

ناخالص است چون شما باعث ايجاد  يشود اين هم احساسخوشحالي من مي

آن هستيد. اما اگر حالت دروني من درست همانند قبل از آن دشنام و يا 

احترام ثابت باقي بماند يعني چه شما به من توهين كنيد و يا از من تعريف 

چون كسي آن كنيد تفاوتي به حال من نداشته باشد اين احساس پاك است، 

را در من خلق نكرده است. اين احساس متعلق به من است. و چيزي كه از 

آن من باشد پاك است و هر چيزي كه منشاء آن درخارج از وجودتان باشد 
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العمل است و همانند اكو ناپاك است. چيزي كه از بيرون بيايد يك عكس

د را اكو كند. روزي من در كوهستان بودم و كوه هر صداي بلنعمل مي

كنند. هرچيزي كه به كه اغلب مردم فقط و فقط اكو مي ويمگميكرد. من مي

كنند. چيزي از خودشان ندارند كه بگويند. درست بگويي تكرارش مي هاآن

زنند. هم سر شما داد مي هاآنكند. اگر داد بزنيد هاي اكو عمل ميمثل اتا ق

ايد و چيزي كه شما داريد دهنيست شما خالقش بو هاآناين حالت متعلق به 

هم مال خودتان نبود شخص ديگري آن را در شما بوجود آورده بود. شما 

هاي اكو هستيد. هيچ صدايي از خودتان نداريد، هيچ زندگي از همه اتا ق

ي شما هااحساسخودتان نداريد. هيچ احساسي از خودتان نداريد. تمام 

 ستند. قرض ه ناخالصند چون متعلق به ديگرانند،

 اين اولين كليد را به خاطر بسپاريد:

 

 

العمل يتان بايد متعلق به خودتان باشد. نبايستي تنها يك عكسهااحساس

 باشند، بلكه بايستي از وجودتان برخيزد.
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 پيروزي در گرو دورانديشي، دورانديشي

 )و انديشه(كارانداختن رأي   به  در گرو 

 است  اسرار  حفظ  گرو  در  انديشه  و 

 السالمعلي عليه

 3هيپنوتيزم - همدفصل 

 تاريخچة هيپنوتيزم

ــه ــان مجموع ــه از يكانس ــداد ك ــت از  اض ــارت اي اس ــودش حق ــو وج س

ــت. ذره ــر عظم ــوي ديگ ــت و از س ــت واس ــود دارد.  اي اس ــاني در خ جه

ــ ــوان و حي ــاي ت ــاتواني اســت در منته ــتهن ــه فرش اي در درون واني اســت ك

ــيكولوژي ــي پاراپس ــن يعن ــادي ذه ــدرتهاي غيرع ــوص ق و  2دارد. در خص

ـــن اســـتعدادها ســـخن بســـيار اســـت،  ـــرورش اي طريقـــه آزمـــايش و پ

 استعدادهايي مانند:

ــن ــم روش ــزا از جس ــوس، مج ــدن نف ــدرت دي ــه ق ــالي ك ــت متع بيني: رؤي

 است.

                                           
1 -  Hypnotism 
2 - Parapsychology 
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 از وراي زمان و مكان.شنوي: قدرت شنيدن صداها از فواصل دور و روشن

بــردن بــه رويــدادهاي ســنجي: نيــروي ادارك منــاظر دور دســت و پيروشن

 1گذشته كه اين پديـده هـا در ارتبـاط بـا بـدن لطيـف روحـي دوبـل اتريـك

قابل توجيه و تغييرند، لـذا آشـنايي بـا بـدن لطيـف يـا همـان دوبـل اتريـك 

ــات ان ــرد. تحقيق ــب خواهــد ك ــاده درك بيشــتر مطال ــين شــما را آم جمــن ب

ــود  ــيكولوژي وج ــات پاراپس ــوتيزم و مؤسس ــي و هيپن ــوم روح ــي عل الملل

يك جسم مادي غيـر فيزيكـي را در مـورد انسـان بـه اثبـات رسـانده اسـت 

قابـل رؤيـت و لمـس مـا تفـاوت و مـواد فيزيكـي  ةكه با مواد تشكيل دهند

 دارد و ارتعاشات آن فراتر است.

انــد بــه ايــن روح لطيــف دســت ســازد تــا بتوهيپنــوتيزم، انســان را قــادر مي

ــد. ــاني  ياب ــه يون ــتق از ريش ــنوعي و مش ــواب مص ــي خ ــه معن ــوتيزم ب هيپن

ــه عمــل خــواب  ــوتيزم ب ــي خــواب اســت. كلمــه هيپن ــه معن هيپنوســيس ب

حالـت خلسـه و رخـوتي اسـت كـه  2شـود و كلمـه هيپنـوزكردن اطال ق مي

ــوژه(  ــونده )س ــوتيزم ش ــخص هيپن ــده)عامل( در ش ــوتيزم كنن ــط هيپن توس

ــل  ــارتي ميميحاص ــه عب ــود و ب ــي ش ــذيرش روان ــت پ ــت حال ــوان گف ت

ــتعد  ــل مس ــتورات عام ــراي دس ــراي اج ــوژه را ب ــه س ــت ك ــي اس خاص

 سازد.مي

                                           
1 - Astralbody 
2 - Hypnos 
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ــر  ــدگي دكت ــوين بازن ــوتيزم ن ــاريخ هيپن ــمر»ت ــوان مس ــرانتس آنت ــاز  1«ف آغ

كــرده اســت. زنــدگي مي 1332تــا  1465ي هاســالشــود كــه در فواصــل مي

اطيس حيـواني كـه صـدها سـال قبـل از او او به ابعاد و اهميـت نظريـه مغنـ

هــم وجــود داشــت اهميــت و اعتبــار زيــادي بخشــيد. وي بــر اســاس ايــن 

نظريــة جــذاب و قــديمي، سيســتم درمــاني نــو و پــر قــدرتي را بنــا نهــاد و 

ي انســاني را اخــتالل در توزيــع ايــن هــابيماريعلــت پيــدايش تمــام 

ــارانبح» ــيه ــداد ب« ي مغناطيس ــا تع ــمر ب ــر مس ــت. دكت ــماري از يدانس ش

خبــر پديــده هيپنــوتيزم روبــرو شــده بــود، ولــي او كــامالً از ايــن مســئله بي

بـا  2«مـاركي آرمانـد پـويي سـگور»بود و بعدها يكي از شـاگردان او بـه نـام 

ــرد و آن را  ــورد ك ــر خ ــوتيزمي ب ــه هيپن ــممسومنا»خلس ــنوعي  2«بوليس مص

ه در ناميد. وي ايـن حالـت را مشـابه بـا وضـعيت خـوابگردي ميدانسـت كـ

آيــد. پيــروان دكتــر برخــي از افــراد در شــب و در جريــان خــواب پديــد مي

مســمر و پــويي ســگور هــم بــه غلــط بــه عقيــده مغنــاطيس حيــواني معتقــد 

ــال  ــه در س ــا اينك ــد ت ــر  1331بودن ــد»دكت ــه از  3«بري ــوتيزم را ك واژه هيپن

ــراي ايــن  ــود ب ــه معنــاي خــواب گرفتــه شــده ب ــاني هيپنــوتيس ب لغــت يون

كـــرد. از ديگـــر دانشـــمندان بـــزرگ هيپنـــوتيزم دكتـــر حالـــت انتخـــاب 

ــولگيس» ــه ســخنراني و  0«م متخصــص عصــب شناســي انگليســي اســت ك
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ــوين او در كنگــره روانشناســي بين ــات ن ــروف نظري ــي در لنينگــراد مع الملل

 اســت. ايشــان در يكــي از مقــاالت خــود در مجلــه پزشــكي بريتانيـــا

ــي ــتثناي مشــاورهم ــنويســد. باس ــيار زي ــكي بس ــا و اد در كلينيكهاي پزش ه

هــا و غيــره در طــول طبابــت خصوصــي خــودم بــالغ بــر شصــت و درمانگاه

ــوتيزم  ــيله هيپن ــراً بوس ــي و اكث ــه روان ــق معالج ــار را از طري ــزار بيم دو ه

ــدهام كــه تمــامي آنمعالجــه كــرده ــه ثبــت و ضــبط هــا در پرون هاي جداگان

 شده است.

ــزار ــي، دوازده ه ــزار الكل ــرده ه ــالغ ب ــن مجمــوع ب ــت افســردگي  از اي حال

ي خـواب، بهـم خـوردن تـوازن هـابيماريرواني سخت، ده هـزار مبـتال بـه 

شـماري حـاالت تناسـلي و تعـداد بيي روانهـابيماريخوني، پـانزده هـزار 

 ام.( را از طريق هيپنوتيزم معالجه كرده1كوپاتينامتعادل رواني)پس

ــي فراوهاســالدر  ــا ارزش علم ــات ب ــه واقعي ــر دانشــمندان ب ــي در ي اخي ان

ــت يافته ــوتيزم دس ــا هيپن ــه ب ــش و رابط ــا كوش ــروز ب ــوتيزم ام ــد و هيپن ان

بـريم بعنـوان يـك تحقيقات علمـي وسـيع دانشـمنداني كـه در زيـر نـام مي

اي بـدنبال نـدارد، كـاربرد فراوانـي پيـدا وسيله درخشان درماني كـه عارضـه

كــرده اســت و در اكثــر كشــورهاي جهــان چــون انگلســتان، آمريكــا، 

ــ ــوروي س ــره كلينيكش ــان و غي ــه، آلم ــزي ابق، فرانس ــيع و مجه ــاي وس ه

ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــماً م ــوتيزم رس ــت و هيپن ــده اس ــر ش داي

رســميت شــناخته شــده اســت. تكامــل و درخشــش هيپنــوتيزم در عصــر مــا 

                                           
1 - Psychopat 

www.takbook.com



 236 سمروح، روان، احساس، ج

بر پايـه نظريـات دانشـمنداني مثـل مسـمر  بـا نظريـه )مغناطيسـي حيـواني( 

ه نقطـه نـوراني و كولـه بـا نظريـه )اثـرات و بريد با نظريه چشـم دوخـتن بـ

ــه نفــس(  ــين ب ــراين، و تلق ــي، ولمــن، ب ــايزر، ميلجن ــولگيس م ــت، ف وان پل

هـــا روانپزشـــك و فورســـت، ريچـــارد شـــروت، استابروكســـل و ده

ــر ــمندان ديگ ــك و دانش ــوتيزم و  دندانپزش ــاريخ هيپن ــة ت ــرار دارد. مطالع ق

نـد كـه هـر چـه كسير و تحول و تكامـل در ايـن موضـوع بـه مـا كمـك مي

بهتر اين علم را دريابيم. هيپنـوتيزم تـا جنـگ جهـاني دوم بـه حالـت ركـود 

بــود تــا اينكــه در جنــگ جهــاني دوم بعلــت زيــاد شــدن بيمــاران روانــي و 

ــايي ــه نارس ــاوي، توج ــاني روانك ها و همچنــين گــران بــودن روش درم

دانشــمندان و روانشناســان بــه ســوي علــم هيپنــوتيزم جلــب شــد. مــارچزي 

ويد، هيپنوتيزم بـر خـالف تصـور عمـوم، خـواب نيسـت بلكـه عبـارت گمي

اســت از تمركــز فكــر كــه همــراه بــا ازديــاد ادراك خــار ق العــاده حــواس و 

ــاخود آگــاهي اســت، چــون ادراك خار ق ــا ن ــه دني ــوط ب العــاده حــواس مرب

پــس مكانيســم هيپنــوتيزم مربــوط بــه ســازمان ناخودآگــاه اســت و خــواب 

تيجــة حــاالت ديگــري اســت كــه در حــال يكــي از ايــن حــاالت اســت و ن

ــين مي ــاران تلق ــه بيم ــوتيزم ب ــا هيپن ــز، ب ــر تمرك ــر»شــود. دكت « ژوزف بروئ

ــه مــدت ــود ك ــامي ديگــري ب ــه پزشــك ن ــوتيزم ب ــا روش هيپن ــد ب هاي مدي

درمان بيمـاران هيسـتريك پرداختـه بـود. او نيـز همـين نظريـه را ارائـه داده 

 كرد.بود و به آن عمل مي
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 مهيپنوتيزتعريف 

هيپنوتيزم يعني تغيير موقعيت و حالت هوشياري كه تمركز، تلقين و همكاري 

بيمار جهت ايجاد اين حالت ضروري است. دكتر ريچارد شروت معتقد است 

هيپنوتيزم علمي است كه در درك و رفتار افراد به كمك دو عامل اثر 

ن پذيري و ديگر رسيدن به حالتي بنام گذارد، يكي استفاده از قوانين تلقيمي

توان گويد، در شرايط كنوني ميخلسة هيپنوتيزمي. در جاي ديگر مي

هيپنوتيزم را علم دانست، زيرا از اجزايي تشكيل شده كه بر اساس اطالعات 

ريزي شده بدست ات دقيق، تحقيقات و تجربياتِ برنامهمرتب شده، مشاهد

 اند.آمده

ــده ــوتيزم پدي ــده اهيپن ــس كنن ــش و ريالك ــش بخ ــش، آرام ــادي بخ ي ش

هـا هــم كنيم و آناسـت. مـا در بيمـاران خـود از لغـت خـواب اسـتفاده مـي

گذارنـد ولـي اصـوالً خـوابي بـه معنـاي واقعـي مـي چشمان خود را بر هـم

ــورت نمي ــت ص ــن حال ــاران در اي ــات اول بيم ــدا و در جلس ــرد. در ابت گي

ــاه مي ــامالً آگ ــه در ك ــه ك ــند و از آنچ ــراف آنباش ــا مياط ــع ه ــذرد مطل گ

ــا شــوند و ميمي ــد. اصــطالح خــواب تنه ــا ديگــران صــحبت كنن ــد ب توانن

براي القـاي احسـاس ريالكـس شـدن اسـت و البتـه در مـواردي كـه مقـدار 

رود سـوژه در حالـت خـواب مغناطيسـي بـاال قـرار خلسه به سوژه بـاال مـي

سـوژه شـد كـه تيزم شـدن تـوان وارد ماينـهگيرد كـه در ايـن مرحلـه ميمي

 تيزم خواهم داد.بعداً توضيح كامل در مورد ماينه
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 مراحل مختلف شروع هيپنوتيزم
 3ريالكسيشن -3

بايــد بــه محــيط و عبــارت اســت از آرامــش و شــل شــدن عضــالت كــه مي

رود و همچنـين بـه سطح جايي كـه سـوژه در آن بـه حالـت هيپنـوتيزم مـي

 اسب براي اجراء حركات و اعمال مربوط به آن توجه نمود.زمان من

 تلقين -1

شـود سـوژه را بـه حالـت فضـا سـازي ذهـن توان گفت كه بـا تلقـين ميمي

ــا بيــاني زيبــا و شــيرين ذهــن وادار نمــود. شــخص هيپنــوتيزور مي ــد ب توان

هــاي خــاص حركــت داده و آن را بــه ســمت فضــاهاي ســوژه را بــه حالت

 تلقينات معطوف نمايد.مناسب براي ايجاد 

 1پاس -4

هاي عامـل را در طـول بـدن سـوژه، بـه روشـي خـاص بـراي حركت دست

گوينــد. هنگــام حركــت خــواب مصــنوعي پــاس مــيه فــرو بــردن ســوژه بــ

ها بــه روي بــدن ســوژه نبايــد دســتانِ شــما بــا بــدن ســوژه برخــورد دســت

ه داشـته سـانتيمتر از بـدن سـوژه فاصـل 2تـا  2بايد بـه فاصـله كند. بلكه مي

 باشد.باشد. شكل پاس به صورت طولي و عرضي و سريع مي

 تمركز -3

معطوف گشـتن تمـام حـواس سـوژه بـه يـك موضـوع، واحـد شـدن همـه 

هــا در يــك كانــال و مســير، بــراي نيــل بــه هــدف اصــلي تمركــز ناميــده آن
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آيـد و شود. بديهي اسـت كـه بـدون تمركـز نتيجـه مطلـوب بدسـت نميمي

 باشد.قبول مي اغلب نتيجه غيرقابل

 3تيزمماينه -8

ــر اميل ــاب دكت ــمر جن ــد از مس ــكوبع ــه ميئ ــرد ك ــف ك ــن ه كش ــوان اي ت

مغنــاطيس تــوأم بــا ماينــه تيــزم را بــا تلقــين در افــراد ايجــاد كــرد. از آن بــه 

بعد هيپنوتيزورها شروع كردنـد بـه اسـتفاده از ماينـه تيـزم بـه جـاي نيـروي 

حلــه هيپنــوتيزم مــا ســطوحي را مغناطيســي خــود. در ماينــه تيــزم بعــد از مر

شـوند كـه مـالك مـا امـواج از هشياري داريم كه به طـرزي طبقـه بنـدي مي

 است. 2مغزي به مبناي هرتز

ــه مــوج مغــزي  ســطح  -1 ــا( ك هرتــز اســت و ســطح  12)بت

 هشياري كامل است.

هرتـز اسـت و در  12تـا  3)تتا( كـه مـوج مغـزي مـا بـين θسطح  -2

 كند ولي منطق ضعيف است.وب كار ميآن حافظه خ

هرتـز اسـت. سـطح  3تـا  3)آلفـا( كـه مـوج مغـزي بـين  αسطح  -2

 كنيم.هيپنوتيزم است كه ما آن را كامالً تجربه مي

هرتـز اسـت كـه سـطح خـوب و طبيعـي  3)دلتا( كه زيـر  δسطح  -3

 است.

ــا فركانس ــابق ب ــا مط ــاال ميم ــاي ب ــا ه ــتيم ي ــود را بفرس ــواج خ ــوانيم ام ت

هرتـز خواهـد بـود. در واقـع جسـم مـا  3ها بـاالي سـطح فركانس بگيريم و
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ــه  ــوري ك ــود. بط ــد ب ــيار خواه ــاه هوش ــي روح آگ ــتراحت ول ــال اس در ح

ــا فركانس ــوتيزور ب ــي هيپن ــادر ميوقت ــان ص ــود فرم ــزي خ ــاي مغ ــد، ه كن

 كند.سوژه فرمان را اجراء مي

   فوايد هيپنوتيزم
كه در ابتدا ما قادر خواهيم بود كه از اين علمِ تازه به توان گفت در واقع مي

دوران رسيده، براي برنامه ريزي مغزي استفاده كنيم، كنترل مغز با ابزار كالم 

و تصوير سازي ذهني يعني علم و فن. ما با استفاده از اين فن قادر خواهيم 

هاي و آمادگيبود كه مغز خود يا افراد ديگر را هيپنوتيزم كنيم تا به موفقيت 

سازنده برسانيم. بايد به ياد داشته باشيم كه عمل تلقين در هيپنوتيزم جايگاه 

مهمي دارد، زيرا خيلي خيلي مهم است كه چه چيزي را در سوژه تلقين 

سازيم. براستي چرا هيپنوتيزم كنيم و چه آگاهي را در او متجلي ميمي

ي كه اولين عامل هايشويم، براي درك بهتر اين موضوع از عصبمي

 فيزيولوژي ايجاد هيپنوتيزم در بدن است شروع كنيم.

همانطور كه گفتـيم مـا داراي دو نـوع عصـب در روانشناسـي هسـتيم يكـي 

ــام  ــك هنگ ــر ي ــه ه ــمپاتيك ك ــري عصــب پاراس ــمپاتيك و ديگ عصــب س

ـــف در ترانسهيپنوتيزم ـــاي مختل ـــك ه ـــه تحري ـــف جداگان ـــاي مختل ه

 شوند.مي

نفــي و ســريع را ايجــاد كنــيم چنانچــه تجربــه آن را اگــر بخــواهيم تــرانس م

ــن  ــي از اي ــه يك ــت ك ــد داش ــاري را خواه ــان ب ــرات زي ــيم اث ــته باش نداش

هــا تحريكــات عصــب ســمپاتيك اســت كــه عالئــم آن بــه شــرح زيــر زيان

 است.
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 عالئم تاثير گذار در سمپاتيك
 گشاد شدن مردمك چشم     در چشم -1

 افزايش ضربان قلب     در قلب -2

 توقف يا كاهش گوارش  در غدد فو ق كليوي -2

 تندي تنفس    هادر شش -3

 خشك شدن دهان     در دهان -0

 عالئم تاثير گذار در پاراسمپاتيك

 تنگ شدن مردمك چشم     در چشم -1

 حداقل فعاليت     در قلب -2

 روع اعمال گوارشيش  در غدد فو ق كليوي -2

 كندي تنفس    هادر شش -3

 مرطوب شدن دهان     در دهان -0

 

  ضمير خودآگاه و ناخودآگاه

ضمير انسان داراي دو قسمت است و يا دو ساختمان مجزا در ضمير آدمي 

اني دو وجود دارد. براي سهولت در بيان و فهم بهتر است كه بگوئيم هر انس

ضمير دارد، ضمير آگاه و ضمير ناخودآگاه. آن اعضاء و قسمت هايي از بدن 

ها را به حركت درآوريم، در محدوده و يا تحت توانيم با اراده آنرا كه مي

 تسلط ضمير آگاه قرار دارند.

خــوابيم، ضــمير آگـاه مــا غيرفعــال شــده و گــويي از كــار زمـاني كــه مــا مي

ــا مي ــدن ب ــال ب ــد و اعم ــاه اداره ميافت ــمير ناخودآگ ــان ض ــوند. در زم ش

www.takbook.com



 242 سمروح، روان، احساس، ج

ــاه اداره و  ــا توســط ضــمير ناخودآگ ــاي م ــات و رفتاره ــة حرك خــواب كلي

هــا هســتيم توســط شــوند. رؤياهــايي را كــه در خــواب شــاهد آنكنتــرل مي

ي ضـــمير هـــافعاليتضـــمير ناخودآگـــاه برانگيختـــه شـــده و جزئـــي از 

مير ناخودآگـاه مـا آينـد. ولـي در زمـان خـواب ضـناخودآگاه به حساب مي

 از خارج غير قابل دسترسي است.

ــي مي ــمني و تقريب ــورت ض ــه ص ــابراين ب ــان بن ــه در زم ــوئيم ك ــوانيم بگ ت

خــواب ضــمير آگــاه و ناخودآگــاه هــر دو بــه خــواب ميرونــد در صــورتي 

كه در شرايط هيپنوتيزمي تـا حـدود زيـادي ضـمير آگـاه غيـر فعـال شـده و 

شـود. هـر قـدر عمـق خلسـه ال ميضمير مادون آگاه تـا حـدود زيـادي فعـ

 گيرد.ضمير مادون آگاه قرار مي اختياربيشتر شود بدن بيشتر تحت 

در خلسه هيپنوتيزمي، ضمير مـادون آگـاه نـه تنهـا اعمـالي را تحـت كنتـرل 

هـا تسـلط داشـته، بلكـه آورد كه در گذشـته ضـمير آگـاه بـر آنخود در مي

گيـرد نيـز بـه عهـده ميتا حـدودي برخـي از وظـايف ضـمير ناخودآگـاه را 

و برخــي از اعمــال سيســتم عصــبي اتوفــورم يــا غيــر ارادي توســط آن اداره 

 شود.و كنترل مي

يكي از ايـرادات اساسـي كـه در زمينـه كـاربرد هيپنـوتيزم بـويژه در مشـاغل 

گوناگون مطـرح ميگـردد ايـن بـاور اسـت كـه اسـتفاده از هيپنـوتيزم بسـيار 

ر شــرايطي صــحيح اســت كــه وقتگيــر اســت. ايــن اســتدالل تنهــا د

ــه مي ــه او مراجع ــه ب ــردي را ك ــر ف ــا ه ــد ت ــش كن ــوتيزور كوش ــد هيپن كن

ــراد را مي ــد. برخــي از اف ــوتيزم نماي ــرد و هيپن ــوتيزم ك ــوان بســرعت هيپن ت

براي قرار دادن گروهي ديگـر در خلسـه هيپنـوتيزمي بـه چنـد دقيقـه وقـت 
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وتيزم شـوند و تواننـد هيپنـاي هـم هسـتند كـه نمينياز اسـت. بـاالخره عـده

هاي بيشـتري دارنـد. بـراي اينكـه يا نيـاز بـه مقـدمات و امكانـات و جلسـه

ها داشـته باشـد و فـوراً هيپنوتيزور بتوانـد ارزشـيابي سـريعي از تمـام سـوژه

تـوان هيپنـوتيزم اي را ميبفهمد كـدام سـوژه را رهـا كـرده و يـا چـه سـوژه

 شود كه عبارتند از:كند اهدافي در نظر گرفته مي

 هدف اول طبقه بندي سوژه يا مديوم خوب و بد  -

ــق انجــام  - ــا شــرطي شــدن اســت از طري ــراي گــرم شــدن ي هــدف دوم ب

 ي كه شرح خواهم داد.هايآزمون

تــر اســت و ســر نــخ خــوبي بــه هــدف ســوم از دو هــدف اول و دوم مهم -

هــاي دهــد تــا تصــميم بگيريــد از كــداميك از تكنيكدســت شــما مي

 نيد.هيپنوتيزم استفاده ك

 

 براي شروع هيپنوتيزم
براي پيـدايش پديـدة هيپنـوتيزمي، تمركـز فكـر، آرامـش و ريالكـس كامـل 

جسمي و روحـي و قـدرت تصـور و تخيـل بـاالي سـوژه، شـروط اساسـي 

 و اوليه هستند.

توانيــد اطمينــان ســوژه را جلــب در ابتــدا بايــد تــا آنجــايي كــه مي -1

شــما را نــاجي و پناهگــاه خــود بدانــد كنيــد تــا حــدي كــه ســوژه 

 1يعني همان ريالكسيشن.

                                           
1 - Relaxation 
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ــد و در  -2 ــراهم كني ــاكت ف ــاني آرام و س ــراي مك ــرايط الزم را ب ش

هـا و عقايـد مورد ايدئولوژي سوژه مطلـع شـود و هرگـز بـه آرمان

هــا مخالفــت نكنيـد. ســعي كنيـد خــود را هــم فـرد حملــه و بـا آن

 1نوتراپي.سو و همراه سوژه قرار دهيد، يعني همان هيپ

 تلقين به سوژه -2

در هيپنوتيزم چيست؟ دكتر سيديس معتقد است كه تلقين به اين  تلقين واقعاً

معنا است كه يك عقيده به صورتي ناخوانده و سر زده بفكر سوژه وارد شود 

و در اين جريان با مقاومت و مخالفت بسيار ناچيزي روبرو شده و يا اينكه 

د قبول سوژه قرار گرفته و شواهد قبول اين غالبًا بدون بحث و انتقاد مور

عقايد به صورت انجام برخي از اعمال و رفتارهاي اتوماتيك و خود كار 

توان گفت كه تلقين ورود راحت به كند و يا به عبارتي ميتظاهر پيدا مي

ضمير ناخود آگاه سوژه است تا تصورات و عقايد به صورت جزئي از جريان 

ها اين تلقينات از طرف سوژه پذيرفته شده و از آن فكري او درآيند و بعد

كند. در مرحلة تلقين ها عمل ميها را قبول كرده و بر اساس آنپس سوژه آن

اي كه از الزم است چيزهايي را كه الزم ميدانيد به سوژه تلقين نماييد به گونه

پرفايده ته قلب ابراز نموده و به سوژه تلقين كنيد. براي اينكه تلقين مؤثر و 

باشد، الزم است كه حداقل ده بار تكرار گردد. با تكرار مطالب مورد نظر به 

كند. ها را قبول ميشود و سوژه آنتدريج ضمير ناخودآگاه آن را پذيرا مي

گيريد بايد منطقي و قابل قبول و مي جمالت و كلماتي كه براي تلقين در نظر

 مثبت باشد.

                                           
1 - hypnotherapy 
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 شودتلقين به سه روش انجام مي
 ـ تلقين زباني1

 ـ تلقين ذهني2

 ـ تلقين با فضاسازي و موزيك2

 

 بانيزتلقين  -3

در اين مرحله بايستي اهـداف خـود را مشـخص و واضـح بـا كلمـاتي زيبـا 

و آرام بيـان كنيـد. در ايــن قسـمت بــراي دسترسـي بــه ناخودآگـاه ســوژه و 

ز ذهـن، بايسـتي بـا متـد براي وارد نمـودن اهـداف خـود در ايـن قسـمت ا

ـــادگي و  ـــت وانه ـــدن را در نهاي ـــرونده ب ـــدريجي و پيش ريالكسيشـــن ت

 ريالكس قرار دهيد.

 تلقين ذهني  -1

تـوان بخـاطر اينكـه بـدانيم سـوژه در حالـت هيپنـوز قـرار در اين مرحله مي

دارد يا نه بهتر است كه بـا ذهـن فرمـان حركـت در يكـي از اعضـاء سـر يـا 

دهيم. هنگـامي كـه سـوژه در حالـت خلسـه اسـت انگشتان پـا يـا دسـت بـ

توانيد بـه سـوژه بـا ذهـن خـود فرمـان دهيـد كـه مـثالً سـر خـود را بـه مي

سمت راست يـا چـپ بچرخانـد يـا انگشـت شصـت پـاي راسـت خـود را 

تكــان بدهــد اگــر ســوژه ايــن كــار را طبــق فرمــان شــما انجــام داد، معلــوم 

بايـد تمـرين روي شود كه سـوژه تحـت فرمـان شـما اسـت اگـر نـه مـيمي

سـوژه را در مراحـل مختلـف تكـرار كنيـد و يـا تلقينـات را بـاالتر بريـد تــا 

 خلسه بيشتري در سوژه ايجاد كنيد.
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 تلقين، فضا سازي، موزيك -4

در اين مرحلـه جهـت ايجـاد فضـاي خـوب ذهنـي مناسـب بـراي سـوژه و 

ــز  ــا تمرك ــوتيزم و ي ــردن ســر و صــداي محــل جهــت انجــام هيپن ــين ب از ب

توانيد از موزيـك يـا فضـاي طبيعـت اسـتفاده كنيـد. هـر چـه وژه ميبهتر س

تر)اليـت( باشـد موفقيـت شـما بيشـتر تـر و موزيـك آرامفضاي محـيط آرام

 خواهد بود.

بايــد بــه ســوژه پــس از آمــاده ســازي حــاالت و فضــاي اطــراف ســوژه مي

ــين كــه  ــن تلق ــا اي ــد كــه چشــمان خــود را بســته نگــه دارد؛ ب فرمــان بدهي

شـود و در نهايـت بسـته تر ميرفتـه، رفتـه سـنگين و سـنگينچشمان شـما 

ــان مي ــه او فرم ــپس ب ــد. س ــد ش ــاز دم را خواه ــه دم و ب ــه مرحل ــد ك دهي

ــان  ــس بكشــد و از ده ــي نف ــد از بين ــه باي ــن مرحل ــه در اي ــد، ك شــروع كن

 ها تنفس پرانا گويند.خارج كند. اين عمل را در اصطالح يوگي

 

 3پرانا

كه در هـوا مـادة حيـات بخـش و انـرژي زايـي بـه  اندها بر اين عقيدهيوگي

نــام پرانــا وجــود دارد كــه در حالــت تــراكم ايــن مــاده بــه رنــگ صــورتي 

تـوان در جريـان تـنفس يوگـايي مقـدار زيـادي از ايـن مـاده را باشد. ميمي

ــو ق العــاده ــا در انســان احســاس ف ــدن كــرد ت ــرژي و نشــاط وارد ب اي از ان

دهيـد حالـت ريالكـس اسـت فرمـان مي ايجاد نمايد. هنگامي كـه سـوژه در

                                           
1 - Prana 
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كه مـوارد فـو ق را انجـام داده يعنـي بـا بينـي خـود نفـس عميقـي بكشـد و 

تواند نفـس خـود را حـبس كنـد بعـد بـاز دم خـود را از دهـان مدتي كه مي

ها را از نفــس پــر كــرده و در ذهــن خــود بيــرون دهــد. ســپس مجــدداً ريــه

ر نقـاط بـدنش منتشـر تصور نمايـد پرانـا از طريـق جريـان خـون در سراسـ

دقيقـه بـه  0شـود. ايـن اعمـال را تـا مـدت ي آن ميهاسـلولشده و جذب 

 سوژه تلقين نمائيد.

 

 تمركز

ــه  ــت و ب ــرژي اس ــوعي ان ــده، ن ــادة زن ــت. م ــرژي اس ــكلي از ان ــاده، ش م

ــدار خــود را حفــظ ميطريقــه ــت ناپاي ــه حال ــد. مغــز آن اي ســازمان يافت كن

شــود، نگي ايــن ســازمان ميبخــش از مــاده زنــده اســت كــه موجــب همــاه

ــل را نمي ــدي در تكام ــه بع ــد، مرحل ــه ب ــوب و چ ــه خ ــن چ ــه اي ــوان ب ت

اي صــورت ســاده و بــا اصــطالحات مكانيســتيك شــرح داد. حيــات، مســئله

ــز آن را نمي ــي ذهــن و تمرك ــن شــيميايي و فيزيكــي اســت ول ــه اي ــوان ب ت

رسـد كــه تمركــز ذهـن مســتقل از انــرژي ترتيـب تحليــل كـرد. بــه نظــر مي

اي آيـد و مســئلهشـد تمركـز در ذهـن چيــزي اسـت كـه بــه تجربـه در ميبا

ــرات  ــه تغيي ــل ب ــرد. فيزيولوژيســت قائ ــوان آن را مشــاهده ك ــه بت نيســت ك

الكتريكي در مغـز موجـود زنـده اسـت. تمركـز ذهـن مسـئول بـروز حالـت 

ــاخت  ــات س ــق مطالع ــن طب ــزرگ ذه ــهم ب ــاالً س ــت و احتم ــاهي اس آگ

ــن مطا هــايويژگي ــاري، كشــف اي لــب اســت كــه چيــزي شــبيه خــود رفت

ها وجـود دارد و بايـد چنـدين بـار در جريـان تكامـل آگاهي در ساير گونـه
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ــازه و  ــي ت ــرد و تركيب ــه ف ــر ب ــويي منحص ــان الگ ــد. انس ــده باش ــاهر ش ظ

قدرتمند از استعدادهاي قـديمي اسـت. بـراي مـدتي طـوالني يـك يـا چنـد 

مانـد. خفـي ميهـا، چيـره و بطـور مـؤثر توسـط سـايرين ممورد از اين توان

اكنون انسـان ايـن مطلـب را كشـف كـرده اسـت كـه قـادر اسـت بـا انجـام 

تمركز، ذهـن خـود را فعـال كـرده و ايـن هديـة خـار ق العـاده را در جهـت 

ــرار داده و مي ــن ق ــيط و ت ــالمت مح ــود و س ــرفت خ ــايج پيش ــد نت توان

شگفت انگيـزي را در زنـدگي روزمـرة خـويش شـاهد باشـد كـه محصـول 

تـوان در برخــي هاي شـگفت انگيزتــر را مينتــايج و صـحنهتمركـز هسـتند. 

گمــان در موقعيتهــاي بســيار اضــطراري قــرار حــوادث و رويــدادها ديــد. بي

ايم. در گرفته و شاهد عملكـرد و نبـوغ غيـر منتظـره خـود يـا ديگـران بـوده

يك موقعيت اضطراري شـما اگـر دسـت و پـاي خـود را در مواجهـه بـا آن 

ــي ــرده باش ــم نك ــت گ ــدرت و راهموقعي ــه ق ــز و حلد ب ــگفت انگي ــاي ش ه

رسـيد كـه در مواقـع عـادي فكـر هـم آنگونـه عملكـرد اغلب كارسـازي مي

ــن مســئوليتي اســت كــه يــك و قــدرت را نمي توانيــد در خــود بيابيــد و اي

ــوتيزور مي ــت فــرد هيپن ــد در ســوژه توســط تقويــت تمركــز وي در حال باي

انجــام كارهــاي روزمــره هيپنــوز بوجــود آورد. وقتــي بــه داشــتن تمركــز در 

ــز توصــيه مي ــن تمرك ــارشــود، اي ــرايط اختي ــرد در ش ي و ارادي اســت و ف

يابي بـه تمركـز در كـاري كـه مشـغول انجـام آن اسـت معمولي براي دسـت

ــدا مشــكل  ــه كنــاري نهــد و اينكــار در ابت بايــد ســاير افكــار و مســائل را ب

ــوده و مســتلزم تمــرين مي ــابر آنچــه كــه در مــورد موفب هــاي قيتباشــد. بن

استثنايي و اضطراري گفته شـده هـر قـدر تمركـز افـزايش يابـد بـر توانـايي 
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گــردد. بايــد توجــه داشــت كــه تمركــز در انجــام بهتــر كــار نيــز افــزوده مي

ــا اعضــا و حتــي  و  هاســلولروي مــوارد درمــان و تصــوير ســازي عضــو ي

هـاي خـود بايـد بـا تلقينبايـد صـورت پـذيرد و هيپنـوتيزور ميمي هابافت

 بر روي سوژه تمركز او را به هدف اصلي هيپنوتيزم مشهود نمايد.

 
 شرايط تلقين

كلمــات مــورد اســتفاده بــراي تلقــين هيپنــوتيزم شــونده خــوب و حتــي  -1

 االمكان فصيح و روشن باشد.

عباراتي كـه تلقـين كننـده اسـت بايـد برانگيزنـده احساسـات و محـرك  -2

 دي باشد.نيروهاي ذهني و ارا

شــود بايــد بــا كلمــاتي كــه بــراي تلقــين يــا تلقينــات شــفاهي گفتــه مي -2

توجه به روحيه و مـنش فـرد مـورد نظـر انتخـاب شـود سـعي كنيـد كـامالً 

ــورد  ــوتيزم م ــل از انجــام هيپن ــرد را قب ــق ف ــنش و عالي ــه و آداب و م روحي

 توجه قرار داده و شناسايي كنيد.

ــ -3 ــان شــخص ســوژه را ك ــا اعتمــاد و اطمين ــد و هرگــز ت امالً جــذب كني

 ايد هيپنوتيزم را انجام ندهيد.اعتماد او را جلب نكرده

كنيــد، هنگــام اداي عبــارات اگــر تلقينــات را در مــورد شــخص اجــرا مي -0

 بايد انگيزش احساس و نفوذ در خود ما نيز وجود داشته باشد.

دة تلقينــات و عبــارات مــوقعي اثــر مفيــد و ســازنده دارد كــه اجــرا كننــ -6

 اي توانا و شخصيتي با نفوذ و قابل اعتماد باشد.آن گوينده
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 اي داردپاس چيست و چه فايده
ــت ــت دس ــوژه در حرك ــر روي س ــوتيزم ب ــان انجــام هيپن ــل در زم هاي عام

ــه خــواب  ــردن ســوژه ب ــرو ب ــراي ف ــه روشــي خــاص ب ــدن وي ب ــول ب ط

هـا بـا تمـام ماليمـت انگشـتان عامـل بـر گوينـد. پاسمصنوعي را پـاس مي

گيـرد. پـاس روي بدن سوژه بـا فاصـلة چنـد سـانتيمتر بـا بـدن صـورت مي

بخاطر اين است كـه صـدور سـياله عصـبي و نفـوذ در سـوژه توسـط عامـل 

 باشد:شود بر سه نوع مياجرا 

 شود.پاس طولي: كه در طول بدن از سر تا پا كشيده مي -1

ــر  -2 ــورد نظ ــتر روي عضــو م ــدن و بيش ــرض ب ــه در ع ــاس عرضــي: ك پ

 گيرد.م ميانجا

ــي مي -2 ــولي و عرض ــورت ط ــه بص ــريع: ك ــاس س ــريع و پ ــا س ــد ام باش

 گيرد.خيلي تند انجام مي

ــه  ــدت ده دقيق ــه م ــار ب ــداي ك ــوژه از ابت ــر روي س ــاس دادن ب ــدت پ م

بايــد بطريــق فــو ق انجــام گيــرد و بســيار مفيــد و پرفايــده مــي باشــد كــهمي

كنـد دا نميخواهد بود. در مواردي كه سـوژه بـه تمركـز مطلـوب دسـت پيـ

بـه سـوژه  1تـا  05شود كه تلقـين شـمارش معكـوس را از عـدد توصيه مي

بدهيد و او را وادار كنيد كـه از عـدد پنجـاه تـا يـك را بـرعكس و بـا دقـت 

و بــا صــداي بلنــد شــمارش كنــد بايــد دقــت داشــته باشــيد ســوژه هنگــام 

نمايــد يـا خيـر اگـر چنانچــه ديديـد كـه هنگــام شـمارش صـحيح عمـل مي

گويــد بدانيــد كــه خلســه او ســنگين و اعــداد را پــس و پــيش ميشــمارش 

شود و ايـن مطلـب نشـانة آن اسـت كـه سـوژه آمـاده تلقينـات تر ميسنگين
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توانيـد تلقينـات ديگـر را ديگر است كه بعـد از تمـام شـدن شـمارش او مي

 شروع كنيد.

 

 موارد استفاده از هيپنوتيزم

ــا بي -1 ــراي ايجــاد وضــعيتي مطلــوب در ســوژه ي مــار از نظــر روحــي و ب

 رواني و به عبارتي ريالكس كردن سوژه

بـدن  هايقسـمترسـاني بـه دردي و كنتـرل خونحسـي و بـيايجاد بي -2

هــا از فوايــد منحصــر بفــرد هيپنــوتيزم بــوده و تســريع در رونــد تــرميم زخم

دهــد مانند:اســتفاده و امكــان اســتفاده از آن را در مــوارد بســياري بــه مــا مي

ـــور دند ـــايي در در ام ـــدان، در مام ـــرميم دن ـــيدن و ت ـــكي در كش انپزش

ــوص زايمان ــيخص ــاي ب ــوارد در جراحيه ــي م ــه درد و در بعض ــايي ك ه

بيمار نسـبت بـه عمـل و مـواد بيهوشـي تـرس يـا آلـرژي دارد و همينطـور 

 ها.در سوانح و سوختگي و بريدگي

 ي پوستي و آلرژيك هابيماري -2

ان و زنــان. تقريبــاً بســياري از درمــان اخــتالل عملكــرد جنســي در مــرد -3

ــه  ــه رابط ــيدن ب ــايي در رس ــدم توان ــة ع ــت معالج ــه جه ــان ك ــردان و زن م

ــه  ــش ب ــكجنســي رضــايت بخ ــه مي كليني ــده مراجع ــكايت عم ــد ش نماين

هــا از اپمپــوتنس )اشــكال در نعــوظ( و انــزال زودرس يــا ديــررس آن

هــاي عوامــل روانــي و اضــطراب و افســردگي ترين علتباشــد كــه ســادهمي

 باشد.مي
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 1اختالل عوامل رواني

 2اختالل اوج لذت جنسي

 2اوج لذت جنسي بازداري شده

 3نارضايتي جنسي در مردان

 ي ادراري ثانويه در كودكان و نوجواناناختياربي  -0

ــرل ادرار ) ــوالني كنت ــس از دوره ط ــان پ ــه كودك ــاني ك ــا  6زم ــاه(  12ت م

ادراري ثانويــه  ياختيــارشــوند بــه ايــن حالــت  بــيي مياختيــاردچــار بــي

ــال ق مي ــيوع آن در اط ــود. ش ــرها  0ش ــالگي پس ــا  %4س و در  %2در دختره

ي اختيــارو در دخترهــا و خانمهــا نــادر اســت. بــي  %1ســالگي پســرها  13

زاي روانشناسـي مربـوط ثانويه معموالً بـه يـك واقعـه يـا وضـعيت اسـترس

ــب مي ــور جل ــه منظ ــاه ب ــورتي ناخودآگ ــه ص ــان ب ــع كودك ــود و در واق ش

جويي و يـا عـدم سـرزنش و تنبيـه دچـار ايـن عارضـه شـده ه و سـلطهتوج

 شوند تا درمان شوند.و هيپنوترابي مي

                                           
1 - sexual aversion disorder 
2 - maleorgasmic disorder 
2 - inhibited male orgasm 
3 - transsexualism 
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 1لكنت زبان
لكنــت زبــان يــك اخــتالل پيچيــده روانــي حركتــي اســت كــه داراي ابعــاد 

ــظ  ــودن )تلف ــد روان ب ــتال، فاق ــراد مب ــوده و اف ــي ب ــوژيكي و روان فيزيول

تقريبـا حــدود يـك درصــد از كــل باشــند. سـليس( و ســالمت در گفتـار مي

بـه  %45باشـد كـه در ميـان پسـران جمعيت هر كشوري مبتال بـه لكنـت مي

ــان مي ــات نش ــت. تحقيق ــران اس ــتر از دخت ــب بيش ــان مرات ــه كودك ــد ك ده

ــه ــاً بگون ــت غالب ــه لكن ــتال ب ــي مب ــاطفي و روان اي در معــرض فشــارهاي ع

 .اندقرار داشته و يا عموماً والدين مضطرب و عصبي داشته

افراد جامعـه از تيـپ ظـاهري و هيكـل خـود رضـايت نـدارد   %45بيش از 

اين عدم رضـايت تـا حـد زيـادي بـه عـدم تناسـب قـد و وزن آنـان در دو 

طيــف چــاقي و الغــري بســتگي دارد و عــوارض چــاقي يــا الغــري، 

ــوي،  ــي و ري ــايي قلب ــت، نارس ــيگار، دياب ــرك س ــون، ت ــار خ ــروز، فش آرت

خســتگي زودرس، كمبــود اعتمــاد بــه حــالي نقــرس، واريــس، ضــعف و بي

باشـند كـه مـا و غيـره مـواردي مي هـابيمارينفس، ضعيف بـودن در برابـر 

ــي مي ــه راحت ــم غــذايي مناســب و ورزش و ب ــاني، رژي ــا دارو درم ــوانيم ب ت

ــا  ــدن خــود ي ــن عــوارض را در ب ــوتيزم تمــامي اي سايكوســايبرنتيك و هيپن

ن در مــوارد واكــنش گرفتــه و درمــان كنــيم. همچنــي اختيــارديگــران تحــت 

 باشد.هيپنوتيزم بخوبي جوابگو مي 2و حالت اضطراب 2هيستري

                                           
1 - stammering 
2 - Hysterical 
2 - Anxietystate 
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 خطرات هيپنوتيزم

هـاي علـم نـوينِ هيپنـوتيزم صـحبت كـرديم بهتـر اسـت حال كه از موفقيت

ــردي را  ــه ف ــل از آنك ــردازيم. قب ــوع بپ ــن موض ــرات اي ــه خط ــم ب ــي ه كم

راتــي كــه پــيش روي شــما قــرار دارد آگــاه هيپنــوتيزم كنيــد بايســتي از خط

هـاي الزم را نمـوده تـا در توانيـد پـيش بينيباشيد. به ايـن ترتيـب شـما مي

 شرايط اضطراري به كمك و ياري سوژه خود بشتابيد.

ــي  ــوري و عمل ــاي تئ ــه ه ــه جنب ــوبي ب ــوتيزور بخ ــد هيپن ــه باي اول اينك

شــتباهات را تــوان خطــرات و اهيپنــوتيزم مســلط باشــد، در ايــن شــرايط مي

 به حداقل ممكن تقليل داد.

 

 ترانس و فرانس -3

اولـين خطـري كـه در زمينـه هيپنـوتيزم وجـود دارد، خـود عمـل هيپنــوتيزم 

كردن اسـت. هيپنـوتيزم يـك نـوع ارتبـاط بـين فـردي اسـت و ماننـد سـاير 

ــرد. از  ــادي صــورت گي ــت زي ــا دقــت و ظراف ــط اجتمــاعي، بايســتي ب رواب

بــين هيپنــوتيزور و هيپنــوتيزم شــونده بوجــود  اي عميــقآنجــايي كــه رابطــه

كه خـارج از ميـدان و حيطـه هيپنـوتيزم اسـت و ايـن امكـان وجـود  1آيدمي

دارد كه بـين هـر پزشـك و روانشـناس و درمـانگر بـا بيمـارش ايـن پديـده 

تراس و فـرانس پديـد آيـد. از طرفـي ايـن احتمـال وجـود دارد كـه بـر اثـر 

رافـي، بيمـار دچـار ايـن تـوهم شـود كـه هيپنوتيزم بدون هـيچ گنـاه يـا انح

                                           
 ين پديده شناخته شده به نام آشنايي تراس فرانس براي بيشتر همكاران آشنا استا -1
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توسط هيپنـوتيزور مـورد عالقـه يـا ارتبـاط قـرار گرفتـه اسـت. بهتـرين راه 

جلوگيري از ايـن خطـر اينسـت كـه هيپنـوتيزور هرگـز نبايـد سـوژه مـورد 

هنگــام انجــام ه هيپنــوتيزم را تنهــا و بــدون همــراه ببينــد، بهتــر اســت كــه بــ

فـر همـراه اعـم از پـدر يـا مـادر و يـا امور هيپنوتيزم بيمـار حتمـاً بـا يـك ن

ــوتيزم را  ــه هيپن ــي ك ــي شخص ــد و از طرف ــور ياب ــود حض ــاوندان خ خويش

بايست هميشـه فاصـله خـود را در رابطـه بـا سـوژه حفـظ دهد ميانجام مي

ــد ســعي  ــد. باي ــي خــودداري كن ــد و از اداي كلمــات و جمــالت انحراف كن

ــروز ــق شــرايط خــاص داده شــود و از ب ــر طب ــات ب احساســات  شــود تلقين

 زياد اجتناب گردد.

 3كاتاليپسي -1

ــاك  ــيار خطرن ــوژه بس ــي در س ــديد احساس ــريع و ش ــرات س ــاد تغيي ايج

ــاد كاتاليپســي ــه ايج ــاز ب ــه ني ــتي ا، 2اســت. در صــورتي ك ــده بايس ــن پدي ي

ــاض ناگهــاني و شــديد  ــرا انقب ــرد زي ــه آهســتگي صــورت گي تــدريجي و ب

ــالني مي ــاي عض ــوتاره ــي را در س ــدمات فراوان ــد ص ــود آورد توان ژه بوج

باشـد. بايـد بخـاطر ها پـارگي برخـي از تارهـاي عضـالني ميكه يكي از آن

داشته باشـيد هـر عملـي كـه در شـرايط عـادي خطرنـاك اسـت، در حالـت 

توانــد مخــاطراتي همــراه داشــته باشــد. هنــوز هــم گــروه هيپنــوتيزم هــم مي

ــه  ــرايط خلس ــه در ش ــتند ك ــاور هس ــن ب ــر اي ــفانه ب ــردم متأس ــادي از م زي

توانــد از آســيب و عــوارض برخــورد بــا اجســامِ بــه يپنــوتيزمي ســوژه ميه

                                           
1 - Katalipsi 

 شودهاي سوژه مانند چوب خشك ميحالتي كه عضالت و مفصل -2
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ــا جراحــت ــرم و ي ــا بســيار گ ــاقي شــدت ســرد، ي زا، محفــوظ و مصــون ب

حسـي ممكـن بماند. اين عقيده نادرسـت و باطـل اسـت، زيـرا بـه علـت بي

اســت از ســوژه هيپنــوتيزم شــده بخواهيــد كــه كارهــايي انجــام دهــد ولــي 

مكــن اســت فــرد در حالــت هيپنــوتيزمي دچــار بخــاطر داشــته باشــيد كــه م

سوانح مختلف از جمله سـوختگي گـردد. هميشـه بـه يـاد داشـته باشـد كـه 

ــد انســان ــز مانن ــوتيزم شــده ني ــرد هيپن ــام ف ــابراين تم ــر اســت، بن هاي ديگ

كارهايي كه در شـرايط عـادي بـراي ديگـران خطرنـاك اسـت بـراي او نيـز 

 باشد.در حالت خلسه مخاطره آميز مي

 يماران قلبيب -4

افرادي كه به بيماري قلبـي دچـار هسـتند نبايـد هيپنـوتيزم شـوند زيـرا ايـن 

احتمال وجود دارد كـه بيمـار در جريـان خلسـه بـا شـوك يـا هيجـان فـو ق 

 دهد.العاده روبرو شود و اين امر احتمال حمله قلبي را افزايش مي

 بيماران يا افرادي كه هيستري هستند -3

گوينــد كــه بــا مختصــر محركــي شــديداً گريــه يــا يافــرادي را هيســتريك م

كنـد امـا كنند. هـر چنـد هيپنـوتيزم زيـاني بـه ايـن افـراد وارد نميخنده مي

ــت خلســه، بســياري از تظــاهرات اغــرا ق  ــراد در حال ــن اف بخــاطر اينكــه اي

دهنــد بهتــر اســت از ايــن گونــه اعمــال بــر روي آميــز را از خــود نشــان مي

 اين افراد خودداري شود.
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 برگشت سوژه -8

هيچگاه نبايد سـوژه را ناگهـاني از خـواب بيـدار كنـيم، هيپنـوتيزور بايـد بـا 

ــاالت  ــر ح ــد و ب ــرل نماي ــوژه را كنت ــار س ــكيبايي رفت ــردي و ش ــون س خ

مختلف او نظارت مسـتمر داشـته باشـد و بـا كلمـات و جمـالت شـيرين و 

 آرامش بخش او را به حالت تعادل بازگرداند و آرام نمايد.

ه بـدليل وجـود كتـب و مقـاالت غيـر علمـي فراوانـي كـه در زمينـه متأسفان

هيپنــوتيزم انتشــار يافتــه اســت تصــويري كــه از هيپنــوتيزم در ذهــن عمــوم 

شـود كـه بـا باشـد و بـه فنـي اطـال ق ميمردم نقـش بسـته اسـت اشـتباه مي

گيــرد و اســتفاده از آن هيپنــوتيزم كنتــرل فــرد هيپنــوتيزم شــده را بدســت مي

از ايـن فـن قـادر خواهـد بـود كـه دسـت بـه كارهـاي غيـر  با بهـره گيـري

ــه اينكــه هيچكــدام از هيپنوتيزورهــاي  ــا توجــه ب ــي ب ــد. از طرف ممكــن بزن

خــود را بــه اثبــات برســانند،  آميــزاند ادعاهــاي اغــرا قغيــر علمــي نتوانســته

 بــرداري و شــعبده بــازي در نظــراي از افــراد، هيپنــوتيزم را نــوعي كالهعــده

ديگـري كـه لطمـة زيـادي بـه علـم و هنـر هيپنـوتيزم وارد  گيرند. مسئلةمي

باشـد. الطبيعـه و احضـار ارواح ميكرده توجـه مـردم بـه موضـوعات ماوراء

توانـد در افـراد ظـاهر عامة مـردم هيپنـوتيزم را بـه علـت احساسـاتي كـه مي

كنــد متــرادف بــا احضــار ارواح دانســته و جنبــة متــا فيزيكــي بــه آن دادنــد. 

ين نيسـت و بايـد بـدانيم كـه احضـار ارواح يـا طلسـمات و در حالي كه چن

ــوتيزم  ــه هيپن ــي ب ــوده و ربط ــي ب ــر علم ــري غي ــره ام ــادو و غي ســحر و ج

ــاط  ــوع ارتب ــك ن ــوتيزم ي ــده هيپن ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــانطور ك ــدارد. هم ن

ــا ضــمير خودآگــاه و ناخودآگــاه شــخص مي باشــد مغناطيســي و روحــي ب
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يك و پاراسـمپاتيك را بـه كنتـرل توانـد كليـه سيسـتم اعصـاب سـمپاتكه مي

ــارتي مي ــه عب ــود درآورد. ب ــه خ ــه ب ــا توج ــوتيزور ب ــه هيپن ــت ك ــوان گف ت

ــه اســت ســوژه را توســط  ــرا گرفت ــه ف تجــارب و علــومي كــه در ايــن زمين

دهــد. بــر ايــن خــودش بــه ســمت بــه اهــداف متعــالي و بــزرگ، ســو ق مي

افـرادي اساس هيچگونه ربطـي بـا خرافـات و اوهامـات نـدارد. البتـه شـايد 

سودجو باشند كه بـراي بـزرگ نمـايي و قـدرت طلبـي خـود بخواهنـد ايـن 

علــم را اغــرا ق آميــز و غيــر قابــل بــاور نشــان دهنــد، امــا اينچنــين نيســت. 

توانـد بـا فراگيـري صـحيح علـوم هيپنوتيزم علمي اسـت كـه هـر فـردي مي

ا ههيپنوتيزم آن را فرا گيـرد و دريابـد. بهتـر اسـت بـدانيم كـه تمـامي انسـان

ــار خــود را هيپنــوتيزم مي كننــد. يكــي هنگــامي كــه دســت كــم روزي دو ب

شــوند. اگــر دقــت كنــيم در خوابنــد و دوم هنگــامي كــه بيــدار ميمي

ــه علــت فشــارهاي روحــي و مي ــردي كــه در خــواب اســت ب ــابيم كــه ف ي

ــود آورده ــراي او بوج ــران ب ــودش و ديگ ــراي خ ــود ب ــه خ ــي ك ــد روان ان

ــد نمي ــتراحت كن ــوبي اس ــد بخ ــه توان ــه ب ــالي ك ــواب رود، در ح ــه خ و ب

او چيسـت؟ يـا اگـر برايتـان اتفـا ق افتـاده  خـوابيبيدرستي نميدانند علـت 

هاي خــود ها بــه بچــههــا يــا پــدربزرگايد مادربزرگباشــد ديــده يــا شــنيده

خواهيــد بــراي نمــاز صــبح يــا در مــاه مبــارك دادنــد كــه وقتــي مييــاد مي

بــه نازبــالش يــا تشــك  رمضــان بــراي خــوردن ســحري بيــدار شــويد بايــد

ــوزان و  ــش آم ــا دان ــن و ي ــدار ك ــرا بي ــاعت م ــالن س ــه ف ــد ك خــود بگوئي

زود سـر كننـد كـه صـبحدانشجويان كه شب امتحان بود بـه خـود تلقـين مي

هايي هسـتند كـه نشـان ساعت مشخص بيـدار شـوند. اينهـا از جملـه نمونـه
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ــانمي ــامي انس ــد، تم ــان را ده ــوعي خودش ــه ن ــود ب ــر خ ــول عم ها در ط

ــوتيزمهي ــي پن ــين ميم ــد و تلق ــا كردن ــد. ام ــن روش را دادن ــه اي ــرادي ك اف

ــوبي  ــتندميبخ ــعي مي دانس ــي آن س ــد. ول ــري از آن بگيرن ــره بهت ــد به كردن

ــد  ــدگي بودن ــدبيني و توهمــات مختلــف در زن دســته از افــرادي كــه دچــار ب

ــدانم كــاري ــا ن ــدگاني خــود را ســياهمتأســفانه ب تر و هــاي خــود هــر روز زن

ــور كتر ميســخت ــت انديشــي را در تمــامي ام ــر مثب ــه اگ ــد. در حــالي ك ردن

ــرار مي ــا  خــود هيپنوتيزمي)همــان زنــدگي ســر لوحــه كــار خــود ق ــد، ب دادن

ــت( مي ــات مثب ــند و تلقين ــود بخش ــران را بهب ــدگي خــود و ديگ توانســتند زن

ــد اشــاره ــد. حــال باي ــه مطلــوب بگذرانن ــر  هــايآزموناي ب ــذيري ب ــين پ تلق

 روي سوژه داشته باشيم.

 بر روي سوژه  تلقين هايآزمونانواع 

ــا از  ــه م ــاني ك ــايآزمونزم ــي ه ــحبت م ــوژه ص ــر روي س ــتي ب كنيم تس

ــان روش ــوع منظورم ــتفاده از دو ن ــا اس ــوتيزمي ب ــة هيپن ــايي خلس ــاي الق ه

ــي  ــات را خيل ــي تلقين ــه يعن ــه و كالســيك اســت. روش آمران ــك آمران تكني

روي ســـوژه انجـــام دهـــيم و در روش خشـــك و بـــا قـــدرت و تســـلط 

ــختگيري و  ــه س ــر گون ــاب از ه ــم و اجتن ــالم مالي ــتفاده از ك ــيك اس كالس

ي دوسـتانه هـاكالمبايـد همـراه بـا تشـويق و باشـد كـه ميفشار روحـي مي

آميز باشــد. ايــن مســئله از اهميــت بســياري برخــوردار اســت كــه و محبــت

هـا اسـتفاده كنـيم كـدام تكنيك در مقابل هر فـردي تشـخيص بـدهيم كـه از

 تا باعث ايجاد رنجش و كدورت در سوژه نشود.
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 تلقيني عبارتند از:  هايآزمون
 ها در سوژه آزمون باال بردن و پائين آوردن دست -3

توانيــد از ســوژه بخواهيــد كــه در حالــت ايســتاده در ايــن آزمــون مي

هاي خود را بـه طـرفين بـاز كنـد بـه طـوري كـه كـف دسـت راسـت دست

آسمان و دست چـپ بصـورت معمـولي باشـد قـرار دهـد. سـپس  به سمت

از او بخواهيد كه چشـمان خـود را ببنـدد و در ذهـن خـود تصـور كنـد كـه 

كتابي سـنگين مـثالً يـك جلـد ديكشـنري يـا لغـت نامـه روي كـف دسـتي 

كه به سمت آسـمان اسـت يعنـي همـان )دسـت راسـت( گذاشـته و دسـت 

گـاز هليـوم بسـته اسـت. در  چپ را بـه طنـابي كـه بـه بـادكنكي بـزرگ از

ذهن سوژه بـه تصـوير بكشـيد بقـدري كـه خودتـان نيـز آن را بـاور كنيـد. 

سپس بـه سـوژه تلقـين كنيـد كـه تصـور كنـد ايـن بادكنـك بـزرگ دسـت 

بـرد و در همـين حـال دسـت راسـت مـي چپ او را آرام آرام بـاال و بـاالتر

ــه ديكشــنري روي آن اســت ســنگين و ســنگين ــاتر مياو ك ئين و شــود و پ

تكـرار كنيـد بعـد  آيد. اين تلقينـات را بـه آرامـي تـا چنـد دقيقـهتر ميپائين

از مدتي خواهيد ديـد كـه دسـتي كـه كتـاب ديكشـنري بـر روي آن تصـور 

كنــد و دســتي كــه طنــاب بادكنــك بــه آن بســته شــده بــه پــائين حركــت مي

توانيـد ايـن تسـت را بـراي سـوژه اجـرا كنيـد و اگـر رود. ميمـي شده بـاال

شــود ســوژه شــما قابــل هيپنــوتيزم چنانچــه نتــايج مطلــوب بــود معلــوم مي

ــه اســت و مي ــوب ادام ــرايط مطل ــا ش ــوتيزم را ب ــل هيپن ــد روي او عم تواني

ــر  ــذيرد بهت ــدد انجــام پ ــي جلســات متع ــار در ط ــن ك ــر اي ــه اگ ــد. البت دهي

خواهـد بــود. هميشــه فرصــت الزم را بــه ســوژه بدهيــد و اگــر چنانچــه بــه 
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ــخ الز ــما پاس ــت ش ــداد ميتس ــد از روشم را ن ــتفاده تواني ــر اس ــاي ديگ ه

 كنيد.

 آزمون سقوط از طرف عقب -1

در ايـن آزمـون از ســوژه بخواهيـد راسـت و مســتقيم ولـي كـامالً ريالكــس 

ــه يكــديگر بچســباند و دســت ــي بايســتد و پاهــاي خــود را ب هايش را خيل

راحت و شل در دو طـرف بـدنش آويـزان كنـد. در پشـت سـر سـوژه قـرار 

ــه بگير ــد ك ــه او بگوئي ــي راحــت بايســتد و ب ــه خيل ــد ك ــد و از او بخواهي ي

خواهيد او از طرف پشـت بـه زمـين بيفتـد. توجـه داشـته باشـيد او بايـد مي

ــي كــه مي ــه شــما و عمل ــان داشــته باشــد و نظــر او را كــامالً ب ــد اطمين كني

عميقاً جلب كرده باشيد تـا او بتوانـد بـه شـما اعتمـاد كنـد و مطمـئن باشـد 

ــما ــه ش ــس از  ك ــه پ ــورد بلك ــد خ ــين نخواه ــه زم ــتيد و ب ــب او هس مواظ

 اندكي انحـراف بـه عقـب شـما او را خواهيـد گرفـت و بـه حالـت اول بـاز

گردانيــد. بهتــر اســت در هنگــام تلقينــات بــه او بگوئيــد كــه عضــالت و مي

بــدنش كــامالً ريالكــس باشــد او نبايــد بــراي خــم شــدن اصــالً از مفاصــل 

بايسـت فقـط در ناحيـه مـچ پاهـا بـه نـد بلكـه ميزانو يا ران خود استفاده ك

مانند لوال بـراي خـم شـدن عمـل كنـد. از او بخواهيـد كـه سـر خـود را بـه 

ــرده و چشــم ــاال ب ــدد ســپس در ذهــن او ســمت آســمان ب هاي خــود را ببن

ايــن تصــور را بياوريــد كــه او در يــك علفــزار بــزرگ اســت كــه تــا نيمــه 

هــاي نــرم و بــا طــراوت علفبــدنش را گرفتــه و پشــت او انبــوهي از ايــن 

هـا از پشـت بينـدازد. تصـور خواهد خـود را در ميـان ايـن علفاست و مي

ــن علف ــر روي اي ــمت پشــت ب ــه دارد از س ــد ك ــقوط مينماي ــا س ــد. ه كن
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افتيــد ايــن عبــارت را تكــرار نماييــد كــه  شــما داريــد بــه ســمت پشــت مي

رحلـه حتمـاً چندين بار تكرار كنيد. بايـد توجـه داشـته باشـيد كـه در ايـن م

از شــخص ديگــري نيــز كمــك بگيريــد و هــر دو در كنــار ســوژه در پشــت 

سر او قـرار داشـته و كـامالً مواظـب باشـيد. هنگـامي كـه بـه سـمت عقـب 

كنــد او را بــه آرامــي گرفتــه و بــا فشــار روي پشــت او ســوژه را ســقوط مي

 به حالت عادي خود باز گردانيد.

 

 ها در يكديگرآزمون قفل شدن دست -4

ــر ــل شــما بايســتد و چشــم در ب ــد ســوژه در مقاب اي انجــام ايــن تســت باي

چشم او قـرار دهيـد و بـه صـورتي مسـتمر بـه چشـمان او خيـره شـويد و 

 هاي شما خيره شود.به او نيز بگوئيد كه بايد به چشم

ــود را  ــت خ ــه دو دس ــد ك ــد و از او بخواهي ــروع كني ــات را ش ــپس تلقين س

ــدي ــود را در يك ــتان خ ــرده و انگش ــه دراز ك ــوري ك ــد، بط ــالب كن گر ق

ــه و  ــرو رفت ــل ف ــان در داخــل انگشــتان دســت مقاب انگشــتان او يــك در مي

دامــه دهيــد كــه االن امحكــم در يكــديگر قــالب شــوند. ســپس تلقينــات را 

شــوند و انگشــتان شــما بــه شــدت در هاي شــما ســخت و ســفت ميدســت

سـازند و لحظـه بـه مـي بـه هـم فشـار وارد بـه سـختييكديگر فرو رفته و 

توانيـد شـوند و ادامـه بدهيـد كـه شـما نميتـر ميتر و فشـردهلحظه فشـرده

 ديگر دستانتان را باز كنيد و اين عبارات را چندين بار تكرار كنيد.

ــه مي ــا س ــك ت ــن از ي ــال م ــتم، ح ــه را گف ــدد س ــه ع ــاني ك ــمارم، زم ش

هــا از چســبند كــه جــدا كــردن آنهاي شــما آنچنــان بــه يكــديگر ميدســت
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دور نيســت. ســپس شــمارش را شــروع كــرده خواهيــد هــم بــراي شــما مقــ

هاي خـود را بـاز كنـد ولـي موفـق كنـد كـه دسـتديد كه سـوژه سـعي مي

ها بـا خـود كنـد. بعضـيشود. البته اين امـر در تمـامي افـراد صـد ق نمينمي

ــارزه مي ــد از روشمب ــورت باي ــن ص ــود در اي ــين نش ــه چن ــد ك ــاي كنن ه

 ديگري در مورد او استفاده كنيد.

 

 رد هيپنوتيزم از نظر علميكارب

ــان ــوتيزم را در انس ــرد هيپن ــه عملك ــل از اينك ــه قب ــت ك ــويم الزم اس ها بگ

ــر  ــاي دكت ــات آق ــام آزمايش ــورد انج ــي را در م ــادو»مطلب ــوزه ام آردلگ « ج

در مـورد كـار بـا دسـتگاه الكتريكـي در ناحيـه قـدامي « ييـل»استاد دانشگاه 

جلـب كـنم  2شـيزوفرنيك و صـرعي 1مبـتال بـه جنـون جـواني مغز بيمـاران

كه ايشان با قرار دادن اين دسـتگاه بـر ناحيـه قـدامي مغـز موفـق بـه كنتـرل 

ــدين  ــت. ب ــده اس ــان ش ــات و انس ــري حيوان ــي و فك ــاالت روان ــق ح دقي

هـاي الكتريكـي بـا كليـدهاي فشـاري بوسـيله ترتيب بـا بكـار بـردن محرك

ــده ــيار كوگيرن ــوئي بس ــك ميهاي رادي ــز را چ ــف مغ ــواحي مختل ــوان ن ت

تحريك نمـود و يـا بـرعكس از جنـبش و فعاليـت بازداشـت. در نتيجـه نـه 

نيــازي از آب و يــا مــثالً تنهــا مراكــز واكــنش گرســنگي، ســيري، انــدوه، بي

تـــوان تحـــت نظـــارت و كنتـــرل قـــرار داد، بلكـــه حالـــت دفـــاعي را مي

ــافعاليت ــر ه ــي و ديگ ــافعاليتي جنس ــت ه ــايالت را  ها وو درخواس تم

                                           
1 - Schizophrenics 
2 - Epileptics 
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توان طوري تحريك نمـود كـه در نظـر فـرد مـورد آزمـايش ايـن اعمـال مي

خــود بخــود و بــدون قيــد و بنــد جلــوه كنــد. ايــن آزمايشــات كــه بوســيله 

ــام مي ــان بــر ق بــر روي مغــز انج شــود، درســت ماننــد تلقينــات جري

 شوند.هيپنوتيكي معمولي و تلقيناتي است كه براي آن داده مي

ــبكة مغــز ــك ش ــر خاكســتري تحري ــان از وا 1و قش ــاكنشآن در انس ي ه

عجيبي ناشـي شـده اسـت. مـثالً تحريـك ناشـي از الكتـرود در زيـر  2عصبي

ــاد  ــث ايج ــز باع ــدامي مغ ــمت ق ــانبي از قس ــش ج ــطحي در بخ ــه س ناحي

احساسات دوستانه در بيمـار گرديـده اسـت. درسـت ماننـد اينكـه تلقينـات 

ني از الكتريسـته بـا اخـتالف پَست هيپنوتيـك بـه او داده شـده باشـد. جريـا

ــانس  ــت و فرك ــيل ده ول ــمت  155پتانس ــري از قس ــه ديگ ــه ناحي ــز ب هرت

قــدامي مغــز باعــث ايجــاد وحشــت و تــرس گرديــد، انعكاســات شــرطي و 

هـاي غيـر شـرطي كـه انسـان را در محدوده معـين، همچنـين تمـام انعكاس

ــه ــدگيش از جنب ــول زن ــرار در ط ــأثير ق ــت ت ــي تح ــوژي و روان هاي فيزيول

باشــد و ايــن از طريــق انــد، قابــل جانشــيني بــا تلقينــات هيپنــوتيزمي ميداده

هــاي بيــوالكتريكي و جريانــات رفتــاري عصــبي پيچيــده ايجــاد تعادل

ــين  ــاهده هم ــد داد. مش ــا رخ خواه ــتفاده از الكتروده ــدون اس ــي و ب داخل

ــين  ــكان متخصص ــر روانپزش ــر اكث ــالوه ب ــه ع ــده ك ــب ش ــات موج آزمايش

ــل پزشــك ــي، جراحــان، پزشــكان، بيمــاران آميزشــي پزشــكي از قبي ان داخل

 ببرند.زنان و حتي دندانپزشكان به اهميت هيپنوتيزم پي

                                           
1 - Neocortical centers 
2 - Neuro–Psychical responses 
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نيـز پيرامـون همـين آزمايشـات، الكتـرود « ادلمـان -گلـود »به نوشـته دكتـر 

تر هســتند را در مغــز ســر هاي بســيار نــازكي كــه از مــو هــم نــازكيــا ســيم

شــبيه آنــتن راديــو يــا تلويزيــون ها حيــوان يــا انســان فــرو بــرده. ايــن ســيم

گيرنـد حـال هـر يـك كنند يعنـي امـواج را از فواصـل مختلـف ميعمل مي

ــتنده ــيله فرس ــه وس ــا ب ــن الكتروده ــك مياز اي ــه اي از دور تحري ــوند ك ش

ــرار مي ــي ق ــت خاص ــان را در حال ــي ده انس ــارد يعن ــز ده ميلي ــد. در مغ ده

ها تحريـك خاصـي هزار ميليون ياختـه وجـود دارد هـر يـك از ايـن ياختـه

آورد. خنـده، گريـه، غـم و شـادي، عشـق و نفـرت و در انسان بوجـود مـي

هاي مغــز بوجــود هــا حالــت ديگــر بوســيله تحريــك هــر يــك از ياختــهده

هـا تـوان خونريزيهاي مغـز بوسـيله الكتـرود ميآيد. بـا تحريـك ياختـهمي

ي عضــوي هــابيماريرا در هــر عضــوي از بــدن بوجــود آورد و يــا بعكــس 

ــده  ــورك عقي ــورو ، نيوي ــولگيس اســتاد دانشــگاه ت ــر ف ــرد. دكت ــين ب را از ب

ــاري را مي ــان ك ــه هم ــل جمجم ــه الكترودهــا در داخ ــه دارد ك كننــد ك

ــوتيزم انجــام مي ــاوت كــه ممكــن اســت دانشــمندان هيپن ــن تف ــا اي دهــد. ب

ــة  ــد ياخت ــوارد نتوانن ــا در بعضــي م ــا الكتروده ــراي اجــراي تحريكــات، ب ب

ــن عمــل بخــودي  مــورد نظــر را در مغــز ــوتيزم اي ــي در هيپن ــد ول ــدا كنن پي

گيــرد. زيــرا تلقينــات شــبيه امــواج فرســتنده از گــوش وارد خــود انجــام مي

ــوط مي ــه مرب ــان را مغــز و خــود بخــود وارد همــان ياخت ــار درم شــود و ك

 دهد.انجام مي
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 ي مغزيهاسلولهيپنوتيزم در  تاثيرات

گويد كـه تحريكـات برونـي در انسـان ممكنسـت بـه سـه دكتر فولگيس مي

دهنـد كـه نتـايج گروه تقسيم شوند و ايـن حقيقـت را مـورد تأكيـد قـرار مي

گـذارد بترتيـب داراي تحريك كـه بـر سـاختمان شخصـيت انسـان تـأثير مي

 باشد. اين تحريكات عبارتند از:تني ميبدني يا روانخواص روان

ــ -1 ــن تحريكــات بيشــتر در نخــاع شــوكّوي و  1ر شــرطيتحريكــات غي اي

 شوند.بصل النّخاع درك مي

بــه مفهــومي جــدي، اطالعــات.  2تحريكــات و تــأثيرات هوشــي دمــاغي: -2

ــبي( دوم  ــبكة مخابراتي)عص ــق ش ــه از طري ــب، ك ــي و ترغي ــدة منطق عقي

شـود. تأثير گـذارده و بـه بـاالترين قسـمت قشـر هوشـي مغـزي متوجـه مي

 كند.در مقابل تأثير تلقينات، سدي ايجاد ميو به نوبة خود 

كــه از طريــق عضــو شــنوائي مغــز و مســير  2هــر نــوع تحريــك شــرطي -2

ــوع نفــوذ مــذكور،  ــين دو ن شــنوائي )مركــز صــحبت كــردن( درك شــود. ب

يــك تحريــك تلقينــي هيپنــوتيكي وجــود دارد، از ايــن رو تلقينــات شــفاهي 

ــــأثير رواني ــــت داراي ت ــــن اس ــــيكو ارگاممك ــــكجسمي)پس ( و 3ني

عميقــي در انســان باشــد و مســير و و مراحــل نســبتاً مســتقيم  0خلقــيرواني

ــق تعادل ــوده و از طري ــاي روانيرا طــي نم ــر ه ــي درك شــوند و از نظ خلق

                                           
1 - Unconditioned stimuli 
2 - Intellectual–mental –Influncesin a strict sense  
2 - Anyconditionel stimuli 
3 - Psychoorganic 
0 - Psychonumoral 
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رواني و طبـي داراي تـاثيرات وسـيعي باشـند. دانـش مربـوط بـه سـاختمانِ 

فيزيولــوژي و توانــائي اعصــاب، در حــوزة تغييــر چنــد تحريــك همزمــان و 

خــارج و داخــل يعنــي ارتباطــات  بــه طــرفهــاي عصــبي در آكســون زهحو

ــزي مي ــداخل مرك ــاب از مت ــوژيكي اعص ــط بيول ــب رواب ــاين ترتي ــد. ب باش

مســتقيمِ تلقينـات هيپنــوتيكي و انــواع نظـر انعكــاس مسـتقيم و انعكــاس غير

شـد بـه مراتـب و داخلـي از آنچـه سـابقاً تصـور مي 1تأثيرات قشر خـارجي

 ترند. پيچيده

نهايـت بـا يكـديگر وابسـته و مربوطنـد. مـا ها به مفهوم واقعـي، بياين همه

بخــــاطر پيشــــرفت علــــم و دســــتيابي بــــه علــــوم بســــيار جديــــد 

ـــوتيكي بيشـــتر  2، ســـايبرنتيك2الكتروميكروســـكپيك و الكتروتونيـــك هيپن

ــوانيم مي ــيم و هــافعاليتت ــال كن ــه ده ســال گذشــته دنب ــا را نســبت ب ي آنه

ـــات  ـــق تحقيق ـــين از طري ـــأثيرات همچن ـــد ت الكتروانســـفالوگرانيك جدي

ــرار مي ــد ق ــورد تأيي ــز م ــر مغ ــات الكتريكــي ب ــا متأســفانه جريان ــد. ام گيرن

تـوجهي و غفلـت از طـرف پزشـكان قـرار گرفتـه اسـت هيپنوتيزم مـورد بي

ــالي ــوان ع ــان بعن ــز انس ــتري مغ ــر خاكس ــدة و قش ــين كنن ــر تعي ترين عنص

ــي ر ــت روان ــرو فعالي ــوژيكي در قلم ــز تحــوالت فيزيول ــان هرگ وحــي انس

 بطور رسا و كافي ارزيابي نشده است.

                                           
1 - Cortico and neocortico visceral psychosomatic 
2 - Electromicroscopic 
2 - cybernetic 
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ــرين فعاليــت فكــريِ ســاختمان شــبكه -1 ــادر نيســت حتــي كمت اي مغــز ق

ــي و  ــرك داخل ــل مح ــامل عوام ــوژيكي، ش ــت فيزيول ــا فعالي ــه و ي آگاهان

خارجي، كه در سطحي كـم و جزئـي از ناحيـه زيـرِ قشـر خـارجي بـوده را 

ــا در آن ايجــاد نمايــد. از طــرف ديگــر ايــن  هــا پيوســتگي درك نمايــد و ي

ــود  ــه خ ــبكه از ســطح عصــبي اولي ــافعاليتش ــات ه ــده حرك ــيم كنن ي تنظ

ي مربـوط بـه اجتنـاب هـافعاليتي شـاخه عصـب نبـاتي و هـافعاليتمشابه 

ــر  ــا قش ــش ي ــائين بخ ــه پ ــدودي از ناحي ــا ح ــرده و ت ــر را درك ك از خط

ــز درك  ــي فعاليــت فكــر خــال ق بخــش خاكســتري را ني خــارجي مغــز حت

 نمايد.مي

هاي جلـويي مركـز بينـايي تـاالموس، بـه ويـژه هسـته 1شبكه ليمبيكـوس -2

 2ارگانيزم تنظيم كنندة اوليه تمام تظاهرات هيجاني است.

ــان -2 ــز انس ــارجي مغ ــر خ ــام  2قش ــه انج ــافعاليتاو را ب ــي و ه ي روح

سازد. ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه بـدانيم هـر سـلول مي رواني قادر

ميليــارد ســلول عصــبي تشــكيل شــده اســت. مغــز داراي يــك  10از تقريبــاً 

نقش موضـعي اسـت كـه بايـد آن را ايفـاء كنـد عـالوه بـر ايـن هـر سـلول 

ــاط عصــبي ــا  3داراي ارتب ــا تمــام هاســلولب ي هاســلولي ديگــر و اصــوالً ب

ــابتي  ــاط ث ــبي داراي ارتب ــلول عص ــر س ــه ه ــت. در نتيج ــر اس ــبي ديگ عص

ي ديگـر عصــبي هاسـلولد بــا تمـام هاي خـوها و دنـدريتبوسـيله آكسـون

                                           
1 - System limbicus 
2 - Emotional manifestations 
2 - The human cortex 
3 - Synaptical 
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ــت  ــت فعالي ــت و برگش ــت رف ــان در دو جه ــور همزم ــوده و بط ــز ب مغ

كند. ايـن نـوع تغييـرات را مـا در رقـص و سـماع صـوفيان و هنـدوها و مي

بينيم كـه بصـورتي غيـر علمـي امـا تجربـي در مراسـم مـذهبي ها مـييوگي

ات اي كــه ســبب تحريكــدهنــد. حركــات رقــص گونــهخودشــان انجــام مي

ــاب مي ــتم اعص ــي از سيس ــاط خاص ــماعِ ايندر نق ــود. در س ــتر، ش ــا بيش ه

هــاي كمر)لومبــار( و پشتي)درســال( هــاي گردن)ســرويكال( و مهرهمهره

هــا در ناحيه)ســاكروم( خــاجي و بيشــترين تحريــك در انتهــاي ســتون مهره

هائي كــه شــود و از لحــاظ ضــربهو )كوكســيس( يعنــي دنبالچــه حاصــل مي

ــرژي مســتقر ــه ان ــداليني( زده  ب ــا نيــروي )كن در انتهــاي ســتون مهــره هــا ي

ــائي مي ــمت انته ــر را قس ــات، كم ــام حرك ــت دارد. تم ــيار اهمي ــود بس ش

كنــد و ايــن حركــات همــراه بــا ســتون فقــرات را مرتــب خــم و راســت مي

تـنفس عميــق و تخليـه ســريع و شـديد هــواي داخـل ريــه، همـراه بــا ذكــر 

ا يامـا( يعنـي همـان دم و بـازدم گيـرد. اسـتفاده از تكنيـك )پرانـصورت مي

ــله ــب و در فاص ــور مرت ــر بط ــاي كم ــه در انته ــاتي ك ــاني و تحريك هاي زم

كنــد آيــد ايجــاد حــرارت و ضــربه در محــل )كانــدا( مييكســان بوجــود مي

بينيم افـراد كه ممكن است باعث فعاليـت انـرژي اسـتاتيك گـردد. زيـرا مـي

ــد كــه در شــرايط عــادي از اجــرحركــاتي انجــام مي ــد. از دهن اي آن عاجزن

ــه  ــدن از جمل ــموم ب ــع س ــون و دف ــردش خ ــريع گ ــوژي تس ــاظ فيزيول لح

ــك ــالوز تنفســي مي 1گازكربني ــردن ايجــاد الك ــر و گ ــردن س ــم ك ــد و خ كن

ــد و ترشــح تيروكســين مي ــر روي غــده تيروئي ــه موجــب فشــار ب ــردد ك گ

                                           
1 - Co2 
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سبب بـاال رفـتن متابوليسـم و انبسـاط و نشـاط فـو ق العـاده و تـا حـدودي 

ــروز ح ــالژزيســبب ب ــت ان ــي 1ال ــا ب ــاد دردي ميي شــود. نقطــه دوم كــه زي

ــك مي ــود مهرهتحري ــه ش ــال ب ــل اتص ــاً مح ــت خصوص ــردن اس ــاي گ ه

ــن حركــات ســريع و چرخشــي بصــل ــنجم. اي النّخاع و محــاذي چــاكراي پ

ــه ايجــاد مي ــر سيســتم اعصــاب بگــذارد ك ــي ب ــر فيزيكــي و روان ــد اث توان

نــوع حركــات از  كنــد. ايــنهاي مختلــف بــدن ميحســي در انــدامبي

ايـد ها نيـز تجربـي بـوده امـا همـانطور كـه بارهـا ديدهصوفيان و يوگايسـت

 گذارد.اثرات خاص خود را در افراد مي

و « حــرف»كســاني كــه بــا ســاختمان مغــز و اعصــاب آشــنايي دارنــد بــراي 

ــين» ــادهارزش فو ق« تلق ــين ميالع ــرف و تلق ــا ح ــتند. ب ــل هس ــوان اي قائ ت

ــي ــان و حت ــا حــرف و  غــدد مترشــحه ده ــرد. ب ــك ك ســاير غــدد را تحري

تـوان ايجـاد تــرس را از بـين بـرد. ســخنرانان بـزرگ بـا حــرف و تلقـين مي

آورنـد. بـا تلقـين در هـاي خـاص بـه حركـت در ميتلقين مـردم را در زمان

حالت هيپنوز بـا اثـر بسـيار زيـاد، تـرس و انـدوه و اضـطراب و بسـياري از 

اعـم از حقيقـي يـا خيـالي وارد عواطف و احساسات منفـي ديگـر بوسـيله  

ها بــه غــدد شــود و از طريــق دســتگاه سلســله اعصــاب بــا ماهيچــهمغــز مي

ـــار وارد مي ـــنوبري فش ـــادهص ـــنوبري م ـــدد ص ـــه غ ـــود. در نتيج اي ش

زائــد بــر احتيــاج ترشــح كــرده. ايــن مــاده از طريــق خــون  2اچ(تيبنــام)اس

ف مثبــت شــود و در نتيجـه عواطــوارد سـاير غــدد و سـاير اعضــاء بـدن مي

                                           
1 - Analgesia 
2 - STH 
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شــوند. نظيــر اميــد، نشــاط، عشــق و محبــت از طريــق حــواس وارد مغــز مي

تر ايجــاد كــرد. تــوان بوســيله هيپنــوتيزم خيلــي قــويعواطــف مثبــت را مي

ــين مي ــرد. همچن ــين ب ــوتيزم از ب ــط هيپن ــالت را توس ــاض عض ــوان انقب ت

تمــامي آنچــه گفتــه شــد فقــط قســمتي از فوايــد هيپنــوتيزم بــود كــه بــه آن 

 كي كرديم.اشاره كوچ

 

 درمانگري بعد از روانشناسي

باشد كه آنچه از لحاظ روانشناسي مهم و قابل اهميت است اين مطلب مي

شود به اين نكات درمانگر خبره، درمانگري است كه وقتي با بيمار روبرو مي

اي را جا نيندازد. توجه كامل و دقيق به وضعيت توجه كامل نمايد و نكته

برابر عوامل فيزيكي و فيزولوژيكي از شش طريق قابل اعضاي بدن بيمار در 

 باشد.بررسي مي

 طبع و مزاج -1

 مغناطيسي بدنطيف -2

 عنصر حيات -2

 ماه تولد -3

 حالت فيزيكي صورت -0

 نوع اعتقادات و ايدئولوژي بيمار -6
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 جلب كردن اعتماد بيمار

بايست درست بعد از اينكه بخوبي بيمار را حالجي كرد، با درمانگر مي

ادي اعتماد بيمار را به خود جلب كند و سعي نمايد در ابتدا زيركي و است

خود را هم آيين او نشان دهد، البته به ظاهر و تا آن زمان كه بتواند بخوبي در 

هايي درست ولي نابجا بيمار را دل بيمار جايي باز كند. هرگز نبايد با حرف

 برنجاند.

 

 تسخير بيمار

ها در فضاي موجود و پا و گردش آندرمانگر بايد سعي كند با حركات دست 

كامالً بيمار را تسخير كند تا بيمار در طول صحبت او هرگز فرصت براي 

توجه به چيز ديگري نداشته باشد و مثل يك فيلم جذاب كامالً به او توجه 

نموده و حركات او را دنبال كند، همچنين هرگز نتواند حواس خود را به 

ا زماني كه شما بعنوان درمانگر كامالً بر او مطلب و چيزهاي ديگري بدهد، ت

 تسلط يابيد.
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 بندي بيماران از نظر درمانتقسيم

 شوند:كليه بيماران به سه دسته از نظر بيماري تقسيم مي

 بيماري جسمي -1

 بيماري روحي -2

 بيماري جسمي روحي -2

 طور باز نمود:توان اينو به طور كلي مطلب را مي

ها اول روحي و ي دارند و معالجه آنبعضي از بيماران ناراحتي جسم -1

 بعد جسمي است.

 بعضي از بيماران ناراحتي جسمي دارند و عالجش روحي است. -2

بعضي از بيماران ناراحتي جسمي دارند و عالجش ابتدا جسمي و  -2

 بعد روحي رواني است.

بعضي از بيماران ناراحتي روحي دارند اما درمانش بايد جسمي  -3

رواني كه در اثر وجود كرم آسكاريس هاي باشد، مانند بيماري

 شود.ها عارض مي)انگل( در روده

ها جسمي و روحي است و عالجش نيز بايد از هر بعضي از بيماري -0

 دوطريق صورت بگيرد، مانند ماليخوليا.

ها با داشتن چند نوع منشاء يك نوع ها و ناراحتيبعضي از بيماري -6

 د راه درمان دارند.عالج دارند و بعضي با داشتن يك منشاء چن

نالد اما درمانگر چند نوع مرض گاهي اوقات بيمار از يك مرض مي -4

دهد و بالعكس گاهي بيمار از چند نوع مرض در او تشخيص مي

 دهد.كند و درمانگر يك علت براي آن تشخيص ميگله مي
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بدن انسان طوري آفريده شده كه سيستم ايمني آن در خود بدن قرار داده شده 

عني درمانگر بايد توسط ماينتيزم و به كمك خود بيمار، بيمار را معالجه است ي

كند. به هيچ دليل نبايد در ابتدا از داروي شيميايي استفاده كرد زيرا تجربه نشان 

هايي كه طول درمان دارند، واكنش خود را نسبت به داده كه بدن انسان در بيماري

بيمار نسبت به آن دارو حساسيت و دارو از دست داده و در بسياري از موارد 

كند و گاهي اوقات نيز اعتياد به آن دهد و وضع بيمار را بدتر ميآلرژي نشان مي

تواند آن را قطع كند بلكه روز به روز مقدار كند و تا آخر عمر نميدارو پيدا مي

 شود بلكه متأسفانه دردي بهبرد و نه تنها بيماري عالج نميمصرف آن را باال مي

 شود.دردهاي او افزوده مي

گيريم كه بهترين راه درمان براي درمانگر اين است كه علت پس نتيجه مي

بوجود آمدن بيماري را از موارد فو ق تشخيص داده و بعد از تشخيص سعي 

كند توسط ماينتيزم و نيروهاي دروني خود بيمار، بيمار را معالجه كند و اگر 

ند با بكارگيري، انرژي دروني خود و كمك چنانچه دارويي الزم باشد سعي ك

بيمار و داروهاي گياهي كه مفيد است، مناسب طبع بيمار و با توجه به نوع و 

اثر گياه دارويي، دارو براي بيمار تجويز كند، مگر در مواردي كه استفاده از 

ها الزم است، و بايد هاي شيميايي به علت مبتال بودن به عفونتبيوتيكآنتي

هاي مختلف استفاده شود و در موارد ويروسي نيز  با تشخيص كسناز وا

هاي مختلف استفاده نمود. در مواردي كه بيمار عضوي را از پزشك از واكسن

دست داده كه بايد جراحي شود درمانگري با ماينتيزم كاربردي ندارد  البته 

زخم و تواند براي از بين رفتن جاي بعد از جراحي، درمانگر ماينتيزم مي
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تجديد روحيه كمك فراواني بكند تا بيمار زودتر دوره نقاهت را پشت سر 

 بگذارد.

رمز موفقيت شما در بكارگيري درمان صحيح نسبت به بيمار است. بايد تمام 

توانيد سعي خود را بكنيد تا موارد فو ق را بخوبي اجرا كنيد و بعد از آن مي

 كار را با بيمار شروع كنيد.

اسب را انتخاب كنيد كه با روحيات و پرتو مغناطيسي بيمار بايد محلي من

 هماهنگي داشته باشد، سپس كار را طبق موارد زير آغاز كنيد:

 

 كار بر روي بيمار توسط درمانگر

ايمان و اعتماد به نفس و خود باوري را در بيمار، ايجاد و تقويت  -3

 كنيد.

موني بين ايجاد هارموني دقيق و حساب شده در بيمار، يعني هار -1

روح، روان، جسم و احساسِ بيمار بوجود بياوريد و اين مهم انجام 

نخواهد شد مگر اينكه موارد عنصر حيات، رنگ مغناطيسي، 

صورتك، ماه تولد و همچنين طبع بيمار را كاماًل شناسايي كرده و 

در تمام موارد فو ق هارموني ايجاد كنيد. همچنين دور كردن بيمار از 

ري و پرهيز غذاييِ دقيق و اينكه چه چيزهايي را بايد هرگونه ناهنجا

مصرف كند و چه چيزهايي را نبايد مصرف كند، كجا بايد بيشتر 

هايي دوري كند و تشويق او به گوش حضور پيدا كند و از چه مكان

دادن به موسيقي و يا بهتر از آن نواختن يك آلت موسيقي نسبت به 

ام تمرينات ورزشي نسبت به حاالت دروني و عالقة بيمار و انج
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روح و روان و جسمِ بيمار و ترك هرگونه عادت چه خوب و چه 

بد در بيمار مگر عشق به خدا، استفاده از زمين و چوب براي تخلية 

 فشارهاي روحي بيمار و سپس قراردادن بيمار در حالت ماينتيزم.

 توانايي استفاده از نيروهاي دروني  -4

استفاده از نيروهاي دروني در هر  حقيقت اين است كه توانايي

شخص به طور خفته وجود دارد و خداوند متعال از بدو تولد آن را 

در افراد قرار داده است، به عبارت ديگر نيروهاي متافيزيكي در همه 

ها كس هست و نيز امكان بيدار كردن اين نيروها و فعال نمودن آن

ف قدرت كه در هم هميشه و در هر سني وجود دارد. درجات مختل

شود بيشتر به ميزان مديوم بودن و اشخاص گوناگون مشاهده مي

پيشرفت يا گشايش و عالقه نسبت به آن فن بستگي دارد تا به 

ها در بعضي از افراد با سرعت معينِ نيرو و نيروي نسبي. اين توانايي

حواس اختري در آستانة تجلي است. در حاالتي  كه فرد در زندگي 

ادّي غر ق شده باشد، حواس اختري و يا نيروي متافيزيكي و افكار م

خشكد. عنصر ايمان نقش مهمي در اين پديده ايفا در فرد تقريبًا مي

هاي نهاني چنين است. به اين ترتيب كند، چنانچه در همة پديدهمي

بايد گفت كه اعتمادِ شخص، نيروهاي پوشيده وي را آشكار 

يا بروز اين نيروها جلوگيري سازد و عدم اعتماد از گشايش مي

نمايد. براي اين پديده علتي رواني وجود دارد كه پژوهندگان با مي

 آن آشنايي دارند.
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اعتقاد و عدم اعتقاد و عامل نيرومند رواني در همة قلمروهاي عمل هستند. 

هاي متافيزيكي نوع دهند كه حواس و تواناييدانند و تعليم ميآگاهان مينهان

يابد و زماني خواهد رسيد كه مراه با رشد و تعالي او گشايش ميانساني، ه

گونه كه در زمان نيروي دروني انسان به همة اشخاص تعلق داشته باشد. همان

كنند. در اين بين كساني هستند كه حاضر همه از حواس جسمي استفاده مي

ر مانند و شروع به ظاهر نمودن اين نيرو دمنتظر تحول نوع انساني نمي

كنند كه بستگي به مناسب بودن شرايط يا چيزهاي ديگر درجات مختلف مي

اند بيشتر از دارد. مسلمًا تعداد افرادي كه به اين مرحله از پيشرفت رسيده

آيد. در حقيقت بسياري از افراد كه شماري است كه معموالً به شمار مي

و آن را گذارند نيروي دروني دارند معمواًل اين پديده را مجمل مي

انگارند و به اين ترتيب از شناختن حقيقت آن پردازي يا حماقت ميخيال

مانند. از آن گذشته اين نيرو براي خيلي از افراد در خواب بروز عاجز مي

گذرند. اغلب سؤال كند ولي معموالً آن را يك رؤيا تلقي كرده  و از آن ميمي

شود. ها ظاهر ميلين بار در آنكنند كه اين توانايي رواني چگونه براي اومي

هاي ضعيف اند كه سايهاي رسيدهتوانند بفهمند كه به مرحلهها چگونه ميآن

كنند آن قدر كه ها كاماًل با هم فر ق ميآن در حال پديدار شدن است. وضعيت

توان يك پاسخ قطعي به آن داد تا براي همه يكسان و قابل استفاده باشد. نمي

دهد و در اثر تحريكي غير عادي مناظري ان حالتي دست ميبراي بعضي ناگه

شود در چنين جا كه اين تجربه معموالً تكرار نميبينند، از آندهنده ميتكان

كند كه دچار توهم شده است. برخي ديگر بطور حالتي شخص اغلب باور مي

مغناطيسي انساني را مشاهده هاي روشن و ارتعاشات طيفمتناوب، رنگ
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شنوند كه ديگران بينند يا ميند. كساني هستند كه مكرراً چيزهايي را ميكنمي

ترين تجربه اين باشد كه كساني در شوند. شايد متداولها نميمتوجه آن

هاي خود ها و شنيدهبندي در مورد ديدهخواب با وضوح تمام شروع به جمع

ز بينش رواني كنند. بسياري هستند كه واجد درجاتي ادر قلمروهاي ديگر مي

باشند و اين بينش از تأثّرات مهم تا بروز كامل توانايي مزبور تفاوت ساده مي

پيش از وقوع دست « تذكر و احساس»كند. در اينان تجاربي از الهام مي

هايي درمورد ديگران يا اشياء بجز از دهد و نيز توانايي گرفتن انديشهمي

هاي وهي درجات معيني از قدرتطريق روندهاي معمولي ذهني را دارند. گر

هاي كه در اثر تمرين به سرعت بسط كنند. قدرتسنجي را آشكار ميروان

يابند سو نگري از خالل بلور را ميها در خودشان نيروي آنيابند. بعضيمي

،  1«بينش رواني زماني»هم با تمرين ممكن است رشد يابد. حالت كه آن

در درجات باالي  2«بينش رواني فضايي»و  2«بينش رواني از گذشته و آينده»

 هايي است.شود و كمتر كسي داراي چنين تواناييآن بندرت ديده مي

كنند بدون اينكه كمتر از آن شمار كساني است كه در اين زمينه تمرين مي

ها صبر و حوصله و مقاومت و پشتكار الزم را رشد و تعالي يافته باشند، آن

ر دشواري است كه دستورالعمل واحدي كه براي بسط ندارند. اين كار بسيا

اي داليل بيشتر ذكر شده شود، پارهنيروي بينش رواني همه يكسان داده مي

هاي افراد متفاوت ها و سرشتولي بخصوص علتش اين است كه مزاج

                                           
1 - Time Psychomancy 

2 - Past psychomancy future 

2 - Space psychomancy 
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اي باشد. مع الوصف ممكن است اطالعاتي كلي ارائه داد تا اگر پژوهندهمي

 درست برود به پيشرفت او منجر شود.مند از راه عالقه

گر بايد بكار برد. اما مطلب اين مراحل مختلفي بود كه تماماً يك فرد ماينتيزم

تر اين است كه با توجه به به اين كه مطلب را به خوبي دريافتيم چگونه مهم

توانيم نيروي درمانگري را باال ببريم. زيرا يك درمانگر حتما بايد دائمًا مي

روز هنگامي كه بيماران خود را تجديد كند. زيرا در طول اوقات شبانهنيروي 

دهند لذا شما هاي منفي زيادي به شما انتقال ميشوند انرژيبا شما روبرو مي

هاي منفي را تخليه كنيد. بايد تمرينات خاصي انجام بدهيد تا بتوانيد انرژي

هيد تا بتوانيد نيروي توانيد نيروهاي خود را افزايش ددوم اينكه چگونه مي

 كافي براي مداواي بيماران داشته باشيد.

 

 تمرين ابتدايي براي درمانگر

در اولين مرحله از انجام تمرينات درمانگر بايد توانايي تمركز خود را خوب 

اي از قبل داشتن تمركز خود را بر روي شئپرورش داده، بعد قدرت نگه

قدرت بيشتر تمركز بيشتر است. معين شده قرار دهد. بهترين راه براي 

توانند اين كار را بكنند اما بايد بدانيد كه كاري كنند كه ميبسياري فكر مي

بسيار سخت است. بايد سعي كنيد در ابتدا چيزهاي آشنا و اشياء ساده و 

معمولي مثل كتاب و امثال آن را در نظر گرفته و در جزئيات آن به خوبي 

آن را در  هايقسمتذهنتان وارد كنيد و تمامي دقت كنيد و در فكر خود و 

ذهن حك كنيد و هر گوشة آن را در ذهن ضبط نماييد. بعد آن را به كناري 

گذارده چند ساعت بعد دوباره همان كارها را تكرار كنيد با تعجب درخواهيد 
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ايد. اين عمل را آنقدر تكرار كنيد تا يافت كه موارد بسياري را از قلم انداخته

ايد. روز بعد شئ ئن شويد كه ديگر به طور كامل آن شئ را بررسي كردهمطم

ديگري را امتحان كنيد و اين اعمال را چندين بار تكرار كنيد با اين كار 

 رود.توانايي تمركز شما افزوده شده و نيروي ذهني شما باال مي
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 هابيماري - دهميازفصل 

حالت روحي و رواني شخص قبل  تااز كتاب سعي شده است  در اين فصل

بيماري بررسي شود و اين امر در حالي است كه بيمار هنوز عالئم ابتال به از 

هاي روحي ندارد و بخاطر فشارها و استرس يباليني را بطور روشن و دقيق

 شود.درگير با بيماري ميبه زودي كه به خود وارد نموده 

هاي تخصصي و كلينيكي ندارد، زيرا بايد به يلي براي درمانبيان اين مطلب دل

شويد، بايد خيلي ي كه با بيماري خاصي مواجه ميماين نكته توجه كنيد هنگا

زود به نزد پزشك متخصص خود مراجعه كنيد تا درمان بر روي شما آغاز 

 شود.

از  شود، قبل از وقوع بيماري و براي پيشگيريتوجه به مطالبي كه بيان مي

هاي كلينيكي و براي تسريع بروز آن و يا بعد از تشخيص و همزمان با درمان

 باشد.در بهبود آن از لحاظ سايكولوژي و علم روانشناسي مي

شود براي تشخيص و درمان آن حتما بايد به وقتي بيماري بر شما عارض مي

ن طور كه اين تشخيص و درمااما همان مراكز تخصصي پزشكي مراجعه كنيد

نيز بسيار اهميت دارد تا  1واجب است، شناسايي آن از طريق سايكولوژي

كند كه بيمار دوباره علت اصلي بوجود آمدن آن شناخته شود و اين كمك مي

 گرفتار اين بيماري نشود.

مطالب اين فصل كمك مهم و موثري در شناسايي ابعاد روحي و رواني افراد 

واقع تاكيدي بر توجه همزمان به ابعاد كند. درقبل از ابتال به بيماري مي

                                           
1 - Psychology 
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بين و هارموني مختلف روح، روان، جسم و احساس آدمي و ايجاد تعادل 

 باشد.ها ميآن

و بيماري خود كه به طريق  «بيماري»با كلمة  انسانساليان سال است كه 

رسد آشنا شده و تاكنون مختلف در فيزيك و كالبدش به مرحلة ظهور مي

 ق و مليت و مذاهب گوناگون در مواجه با بيمار و رَدر فِ ي مختلفي هاروش

از داروهاي گياهي و طب  هجمله استفادنمِ ،بيماري مورد آزمايش قرار گرفته

ي طب مدرن و پيشرفته امروزي كه با هاروشه از داستفايا با سنتي و 

استفاده از طب سوزني و با  ،پردازندداروهاي شيميايي به مداواي بيماران مي

به انجام اين كار پرداختند و روش ديگر و طر ق مختلف  هاروش ي ازبسيار

استفاده از با كه اينست ديگر كه معمواًل در شر ق مورد استفاده بيشتري دارد 

ي مختلف انرژي درماني، شخص درمانگر به صورت يك حلقه هاروش

بهبود  باعث ،با قابليت انتقال انرژي شفابخشي هستي به روي بيماران ،اتصال

به بوده و ناين روش براي اكثر مردم دنيا قابل فهم  .شودميحال بيماران 

همچون ي و اسامي مختلفاست بسيار مورد اتهام قرار گرفته همين دليل 

باعث سركوب و پنهان ماندن اين اند و به آن دادهساحر، كالش  جادوگر،

كه  انددجو نيز بودهدر اين بين افرادي سوالبته  .نداروش در اكثر دنيا شده

ن آن به خود و اينكه دنسبت دابا و اند شدهباعث بدنامي اين روش درمان 

گرشدن اين روش باعث دروغ جلوه ،خود آنان است قدرت شفادهي از آنِ

در صورتي كه اصل ماجرا حقيقت محض است و شخص درمانگر  اند،شده

واقعاً مثل يك پل و يك و  ردگونه ادعايي نسبت به اين مسئله نداواقعي هيچ

 مطلقاً از آنِ  ،شفابخش اين انرژي حياتيِ كند.ميانتقال دهنده انرژي عمل 
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 انسانباشد و و آگاهي قدرتمند هستي )خدا( مي جهانهستي و شعور مطلقه 

اين انرژي  ،هاهاي انرژي و يا همان چاكراحوزه كردنِتواند با كاناليزهفقط مي

گونه ادعايي نسبت به اين مسئله انتقال دهد و هيچحياتي را دريافت كرده و 

ي هاروشتوان با ديگر هيچ جايگزيني هم نميبا و  باشدتهداش دتواننيز نمي

 طبي و درمانگري يا انرژي درماني انجام داد. 

عادت به زير بار مسئوليت نرفتن اعمال و رفتار خود  هاانسانبطور معمول 

كل فوراً تمامي كائنات را زير سئوال برده و كه در مواجهه با هر مش دارند

از حالت تك بعدي به چند  انسانند ولي اگر ديدگاه نكهمه را محكوم مي

از  هابيماريفهمد كه منشاء و ريشه تمامي مشكالت و بعدي ارتقاء يابد مي

در « پاتنيتا»كالً كلمه بيمار از مشتقات واژه  .گيردنشأت مي انساندرون خود 

ناني به معناي صبر است و به عبارت ديگر بيمار فردي است كه بايد زبان يو

 دربارة چيزي صبور باشد. 

و با تفحص در دنياي درون به حل مشكل و علت آن و كمك به خود در 

مورد رفع نقيصه و تغيير در روش و رفتار و منش باعث بهبود فيزيك خود 

هاي گوناگون مؤثر بوده و بهام و مراقشود و در اين مورد يوگا ـ مديتيشن، تي

كند كه پي به اين مطلب بزرگ خواهد برد كه بيماري هنگامي طلوع مي انسان

كند و طرازشدن با ميكروب تنزل پيدا ميها و همترين جايگاهذهن ما به پست

كند و كالً فيزيك و بدن ما زاييده افكار ماست كه به طر ق مختلف جلوه مي

و در چرخة  انسانهاي گذشته واند مربوط به زندگيتبعضي از موارد نيز مي

 باشد.  انسانواقع شدن « كارما»
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اي از حاالت روحي و دروني را كه در ايم گوشهبا اين همه فقط خواسته

شود و در نقاط مختلف بدن كه هركدام مربوط به اختالل گر ميبيمار جلوه

 و ... بخلينه، ي روحي مثل حسادت، كهابيماريدر يكي از چاكراها و 

باشد توضيح دهيم و كمبود عشق را در زندگي روزمره بيشتر حس كنيم و مي

يم كه ايمان بدون عشق ما را متعصب، وظيفه بدون عشق ما را بدانبايد 

نظم بدون عشق ما را فضل فروش، قدرت بدون عشق ما را خشن،  بدخلق،

كند. و يمار ميعدالت بدون عشق ما را شقي و زندگي بدون عشق ما را ب

بيماري گرچه ظاهرًا بسيار ظالم است اما در ذرات خود براي ما سودمند 

است به شرط اينكه به درستي تفسير شود و با بصيرت بيشتري به آن نگاه 

اگر برخورد درستي  .كندمان هدايت شود و ما را به سوي اشتباهات اساسي

و بازگشت دوباره سالمتي  با بيماري صورت گيرد به مرتفع شدن اشتباهاتمان

تر از پيش درك گردد و ما بيماري را در موقعيتي بهتر و عظيمبه بدن منجر مي

آموزد و هايي را ميرنج مصلح است و به ما درس .و ترك خواهيم كرد

هاي ما يا در واقع همة زندگيمان چيزي به جز انعكاس احواالت نيستند، بدن

كند و دهد و سرنوشت ما را تعيين ميل ميزيرا اين روح است كه بدن را شك

و يك ايده است و از همين رو نبايد با  دشود تجلي يك قصآنچه ديده مي

رين چيز آن تبيماري جنگيد بلكه بايد بفهميم كه چرا اتفا ق افتاده است و مهم

است كه بيماري را رد يا سركوب نكنيم و از آن جهت كه ما را از وجود 

از بيماري تشكر كنيم چون بيماري جسمي هميشه به مشكلي آگاه كرده 

گيري اشتباه در امور رواني و معنوي است و دهندة يك موضع نشاننحوي 

تواند درمان خود را با افكندن نگاهي به درون خويش هر فرد بيمار مي
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بيند موفق به كشف بيماري سرعت ببخشد و با پذيرش كامل آنچه كه مي

به  ،ني آنچه در پشت عالئم اصلي پنهان استبراي درك عقال .خود شود

ما را به مسير درستي  هاآنمعناي دوگانه بعضي از اين عالئم توجه كنيد. زيرا 

قادر  ،كنند از اين روست كه غالبًا هنگام گوش دادن به سخن افرادهدايت مي

خواهيم بود و اگر به يك بيماري توجهي نشود  هاآنبه تشخيص بيماري 

گردد. بيماري معموالً با  تروخيمبه آرامي در سطوح مختلف تواند مي

تواند به اختالالت حاد جسمي و شود و مياختالالت عضوي ماليم آغاز مي

 هاي كوچك بيانجامد. حتي تصادف

سؤال بردن خودمان و اينكه چرا من ديدم، چرا من  اميد آنكه بتوانيم با زير

زندگي  تري دربارةبيني عميقروشن به ،چرا براي من اتفا ق افتادشنيدم، 

خودمان برسيم و راهكارهاي درست زندگي را با پذيرش آن و عدم مقاومت 

به كاممان شيرين و از اين همه شادي لذت ببريم و ديدگاه خودمان را به 

زندگي و حيات درون و بيرونمان عوض كنيم تا حقايق بيشتري از اين عالم 

انديشيم، يم كه تا مادامي كه به شكست ميانبدهستي برايمان روشن شود و 

 بدانگاه به شكست فكر نكنيم زيرا آنچه كه شكست از آن ماست و هيچ

انديشيم روي خواهد داد و استفاده درست و صحيح و به جا از آنچه در مي

است و حفظ تعادل در كليه امور زندگي من جمله انرژي كه اكثر  ماناختيار

سير تكامل و تعادل  ،باشدم هماهنگي انرژي در بدن ميناشي از عد هابيماري

است  ماناختياررا به بهترين نحو به پيش ببريم تا بتوانيم از آنچه كه در 

 نهايت لذت و شادي را ببريم و راز شاد زيستن را بياموزيم.
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 مغز )عوامل اصلي( 

در نيم كره راست مغز، غالب عملكردهاي نيمه چپ بدن را بر عهده دارد و 

فضا و موسيقي  ،احساس، اشرا ق، حسخالقيت، ارتباط با امور چون درك، 

هاي در فرهنگ چين و همچنين با آب، ماه، جنبه «نيِ»است. نيمكره راست با 

مؤنث و پذيرا ارتباط دارد. طرف راست بدن به آينده مربوط است. نيم كره 

اموري چون  كند و باچپ غالب عملكردهاي نيمه راست بدن را كنترل مي

زبان و رياضيات مربوط  هاي تحليلي و عقالني، هوش وقواي منطقي، انديشه

هاي مذكر و جنبه ،آتش ،در فرهنگ چين خورشيد «يانگ»است. همچنين با 

 مربوط است.طرف چپ بدن به گذشته  .اصل بخشش ارتباط دارد

 صرع 

را رها يش هاپرخاشگريي سركوب شده و هاانرژيدر حين حمله صرع فرد 

رساند. حمله صرعي شما را مجبور به رها شدن را به نهايت مي هاآنو 

كند تا بتوانيد خود را پرتاب كنيد و حافظه و آگاهي خود را از دست مي

ي دروني خود را بدون محكوم و يا سركوب هاانرژيدهيد. اين نيروها و 

در حال به خواب آگاهانه برخورد كنيد. هنگامي كه  هاآنكردن بپذيريد و به 

شود بپذيريد و فقط اجازه دهيد كه رفتن هستيد هرچه را كه وارد آگاهيتان مي

دهد در نتيجه شما قدرت فداكاري و رهاكردن مسائل را اين اتفا ق روي مي

 آموزيد. بدون اجبار مي

 تومور مغزي 

فهماند در طرز فكرش بايد اي است كه به شما مييك تومور مغزي وسيله

خواهيد الگوهاي قديمي شق هستيد و نميزي تغيير كند شما خيلي كلهچه چي
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ي ديگر زمانست از اعتبار ساقط شده و متعلق به هامدتانديشة خود را كه 

را بفهميد كه زندگي در معرض تغيير  مسئلهبوده كنار نهيد تالش كنيد اين 

د به افتد كه تغييري روي دهها در جايي اتفا ق ميابدي است. دگرگوني

شما را به سواحل جديدي هدايت  جريانزندگي اعتماد كنيد اين  جريان

 جريانتر از زندگي شما در حال حاضر است به كند كه زيباتر و غنيمي

 زندگي اعتماد كنيد آنگاه آزادي را خواهيد يافت. 

 سردردها 

سردردها مبين فشارهاي مفرط است. شايد اين سردردها حاصل نيازهاي 

هاي افراطي و تالشي براي رسيدن به كمال ي و يا بلندپروازيقوي خارج

توان كله شقي و نگراني دائمي در مورد چيزي باشد. باشد از ديگر داليل مي

گذاريد و به حد شما باري اضافه بر انديشه فكر و قواي عقالني خود مي

 تاندنبال كردن احساسات دروني اآگاهانه و ب .افراط درگير افكار خود هستيد

دهد بدون قضاوت كردن هر آنچه را كه رخ مي .تعادل خود را باز يابيد

فشارها را رها و فضايي براي صلح و عشق و شادي ايجاد  مسئلهاين  .بپذيريد

 كند. مي

 ميگرن 

زندگي است اين حمالت  جريانحمالت ميگرني حاكي از مقاومت بر عليه 

دهد كه مي نشاناست و  نانسافصل تضاد ميان تمايالت عقالني و طبيعي 

يك مشكل جنسي به اوج خود رسيده است. زندگي را بپذيريد و از حيث 

را  هاآني درونتان آگاه شويد و هنگامي كه ديگر هاانرژيخود و تماس 

در اساس خوبند و شما قادر  هاانرژيبريد كه اين سركوب نكنيد پي مي
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را به  هاآناستفاده كنيد و آگاهانه و به شكل مثبتي  هاآنخواهيد بود از 

 سرحد كمال برسانيد. 

 سكته )سكته ناقص( 

رسد، متوقف خوني كه به ناحيه خاصي از مغز مي جرياندر حين سكته 

سبب  مسئلهماند اين ديده از عملكرد درست باز ميآسيب شود و ناحيةمي

ر گردد. فلج حاصله شما را دتعارض شديدي با زندگي و نفي دروني آن مي

كند. رشد كنيد و توجه بيشتري به احساسات و شهود بيرون محدود مي ايدني

 خود نماييد. 

 مشكالت كلي مو 

موي شما نماد آزادي نيرو و قدرت است. اگر شما به موهايتان مشكلي داريد 

خواهيد انجام دهيد چيست البته بدون توجه از خود بپرسيد آنچه كه واقعاً مي

شما اگر شهامت برخورد صادقانه با خود را پيدا كرديد به توقعات ديگران از 

توانيد دوباره از زندگي لذت ببريد در نتيجه به احساس آزادي و قدرت مي

يابيد و موهاي سالمي هم خواهيد داشت گسترش اين خط تفكر نيز دست مي

 تواند شما را از علت شكنندگي و ريزش موها نيز آگاه كند. مي

  هاچشم

  هاچشمي مشكالت كل

با دريافت تأثيرات،  هاآنو آينة روحاني است  جهاناي به چشمان ما پنجره

كنند. اگر چشمان شما مشكلي دارند بايد منعكس مي جهانادراكات ما را از 

آن  خواهيد ببينيد و چشمانتان را براز خود بپرسيد چه چيزي را نمي

د در اينجاست كه قادر بنديد. بصيرت كامل در عمق آگاهي شما مأوا دارمي
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و قوه بينايي يكي از مهمترين قوا  هاچشمخواهيد بود نور و حقيقت را بيابيد، 

هاي عصبي در چاكراهاي براي درك بينش و حقيقت است و اختالل در گره

تواند يكي از مهمترين علل خلل در بينايي چشم سوم و چاكراي تاجي مي

 گيرد. هاي جاري نشده قرار ميتحت تأثير اشك هاچشمباشد. همچنين 

 نابينايي 

احتماالً نابينايي بدترين شكل ميل به نديدن است اين نابينايي تجلي نابينايي 

تواند سازد به درون خود بنگرد نابينايي ميآگاهي است و فرد نابينا را مجبور مي

به بصيرت دروني منجر شود و يكي از علل مهم ديگري چرخة كار ما و 

تواند شخص به دورن خود به ارادة آزاد ذشته است. در شكلي ميزندگي گ

پنهان است و باعث  جهانبيند كه از چشمان خود بنگرد آنگاه چيزهايي را مي

 بازشدن چاكراي چشم سوم و بصيرت واقعي گردد. 

 كوررنگي 

در نظر افراد كورنگ همه چيز خاكستري و يكرنگ است. اگر شما قادر 

يتان را به وحدتي كه آن را دربر هاچشمرا ببينيد.  هانجنيستيد تنوع رنگ 

يابيد بيافكنيد به زودي در مي جهانگيرد بگشاييد و دوباره نگاهي ديگر به مي

 كه در تنوع زندگي چه شادي و لذتي نهفته است. 

 آب خاكستري 

توانيد شود و نميديدتان تار مي ،هنگامي كه چشمانتان آب خاكستري دارد

خواهيد بعضي چيزها را ببينيد ميان خود به وضوح ببينيد چون نمي اشياء را

كند گويي شما نقابي به چهره داريد دليل تاري چشم ومحيط فاصله ايجاد مي

خارجي اشياء  يهاشما اين است كه به شما كمك كند از ديدن جنبه

www.takbook.com



 335 سمروح، روان، احساس، ج

گاه درون خود نبينيد به خودداري كنيد بنابراين اگر آينده خود را تاريك مي

گاه اين نور بر دنياي خاكستري شما بار را بيابيد آن خود كنيد تا نور دروني

 ديگر خواهد تابيد. 

 آب سياه 

آب سياه نتيجة فشار داخلي چشم است اين مشكل حاصل فشار دروني 

 ةمستمري است كه در نتيجة اشك نريختن و سركوب احساسات آسيب ديد

تردگي و انبساط زندگي از دست خود را به گس ةديد نورشما  ةپيش آمد

 مسئلهكنيد. و اين ايد و فقط بخش كوچكي از يك تماميت را درك ميداده

هاي خود را بپذيريد و بگذاريد مربوط به الگوهاي انديشة شماست. غصه

ي كه نتوانيد آنچه را كه در دور و بر شماست زماناشكتان جاري شود و تا 

 كنيد. ببينيد به اعما ق درون خود نظر اف

 بيني نزديك

گرايي شديد است شما همه چيز را از ذهنيتبيني همواره بيانگر نزديك

بينيد حوزه محدود ديد شما نمايانگر آن است كه بايد نگاه ديدگاه خود مي

تري به خود بيافكنيد زيرا اين كار شما را به خودشناسي بيشتري هدايت دقيق

وجود خود ماست بنابراين آنچه در  كند و دنياي اطراف ما هميشه مبينمي

آموزد و كمك بينيد به شما چيزهاي زيادي دربارة خودتان مياطرافتان مي

به زندگي اطرافيان نيز هنگامي گسترش نسبت تر شويد. ديد شما كند پختهمي

 درون خود بيابيد.  دريابد كه اين انبساط را مي
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 دوربيني 

دهد و بيانگر آن است كه بايد زندگي مي معموالً دوربيني در سنين پيري روي

 را جامع ببينيم و در بند امور جزئي و مبتذل نمانيم. 

 

 مشكالت سينوس 

دهد شاهد اين عالئم بيانگر آن است كه فردي در نزديكي شما آزارتان مي

العمل خود باشيد و آن را بپذيريد اگر در اين كار موفق شويد ديگر عكس

 ود آرامش شما را مختل كند. كس قادر نخواهد بهيچ

 گوش درد 

ها ناشي از تضادي است حل نشده در اين مورد خاص بايد با همه التهاب

از  .خواهيد بشنويد چيستقدرت پذيرش تضاد را از ميان برد آنچه را كه نمي

هاي بيروني هستيم و موقعيت ةكننداين امر آگاه باشيم كه ما ندانسته جذب

زنيم پس آموزند كه از يادگيري آن سرباز ميا چيزي را ميافراد دقيقاً به م

گوش دهيد و بياموزيد همچنين به صداي دروني خود نيز گوش دهيد و 

 اش را دنبال كنيد. توصيه

 ناشنوايي 

شوند كه براي مدتي طوالني ارتباط خود را با صداي تنها كساني ناشنوا مي

اطي لجاجت و انزوا است. اند اين مشكل حالت افردرونيشان قطع كرده

گذرد خوب گوش كند به آنچه كه در درونتان ميناشنوايي شما را مجبور مي

وجود خود  .گوش بسپاريد تاندهيد و از اين امر پند بگيريد و به عالئم دروني

 را كامالً به صداي دروني خويش بگشاييد و از فرمان آن اطاعت كنيد. 
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 دهان 

 نفس بدبو 

هايي است كه از فرستيد مربوط به انديشهم خود به بيرون ميآنچه كه با بازد

شود. بدبويي نفس شما حاكي از افكار نامطبوع درون شما به بيرون جاري مي

كند رو مياست در اين صورت درباره مشكلي كه شما را با حقيقت روبهشما 

د نگاهي دقيق به نوع افكاري كه ذهن شما را  اشغال كرده بيافكنيد و شاه

گاه نفس باشيد كه بار ديگر عشق، دوستي، صداقت درون شما را فرا گيرد آن

دهد. در اينجا اختالل در چاكراي گلو شود  و ديگر بويي نميشما تازه مي

 مؤثر است. 

 مشكالت عمومي دهان 

هاي تازه مشكالت عمومي دهان عدم توانايي در جذب تأثيرات و انديشه

اند. ياد بگيريد به خشك شما را در بند كردههاي است. در نتيجه انديشه

آمد بگوييد و آمادة پذيرش چيزهاي نظرهاي ناشناخته خوشها و نقطهانديشه

 تر و پذيراتر از گذشته باشيد. تازه باشيد قابل انعطاف

 گلو درد 

واده و محيط پر خاناين بيماري معموالً عالمت مشكالتي است كه در 

هايي كه اين مشكل را دارند غالباً احساس بچه ه وجود دارد.خاناضطراب 

كنند. به كودك خود اين احساس را منتقل كنيد كه او طرد و سرخوردگي مي

ي تجلي قدرت انسانرا عليرغم همة مشكالت موجود واقعاً دوست داريد. هر 

. محّق است ،الهي خلقت است و بدون توجه به آنكه هنوز چقدر بايد بياموزد

www.takbook.com



 332 ها بيماري

. خود و كودكتان را همان گونه كه هستيد بپذيريد و به كه زندگي كند

 يكديگر عشق و محبتي عميق و دروني منتقل كنيد. 

 

 و لثه  دندان

  دندانمشكالت دهان در كل شامل پوسيدگي 

توانيم دهد كه آيا قادر به تائيد خود هستيم و ميمي نشاني ما هادندانشرايط 

چنين هم يا نه و بگشاييم هاآنز ميان با مسائل كنار آييم و مسير خود را ا

دهيم!  نشاني خود را به مشكالت هادندانتوانيم نمايانگر آن است كه آيا مي

ي ناجور بيانگر آن است كه شما در ابراز پرخاشگري و تائيد هادندان

توانيد اين حقيقت را خواهيد يا نميمشكالتي داريد و نمي ،هايي از خودجنبه

ي هاپرخاشگريالباً شما در اتخاذ تصميم مشكل داريد و تشخيص دهيد. غ

كنيد. فقط طبيعي خود را به علت از دست دادن عشق و تائيد سركوب مي

ي هاپرخاشگريتوجه به آنچه كه مردم از شما توقع دارند. خودتان باشيد بي

خود را بپذيريد و اجازه بدهيد بدون محكوم كردن در شما اتفا ق بيافتد و به 

شوند و به شما كمك اي تبديل ميبه نيروي مثبت و سازنده هاآنترتيب  اين

كنند به راحتي به اهداف خود دست يابيد و با خود بيش از گذشته صاد ق مي

 باشيد. 

 

 قروچه در شب  دندان

پناه است وقتي در طول فردي بي هايعصبانيتقروچه در شب بيانگر  دندان

 دندانشود بنابراين تيزي زياد رآورده نميروز آرزوي انجام اعمالي قاطع ب
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پناهي خود آگاه شما از ترس تهاجم و بي زمانبايد در شب كند شود در اين 

 را تا هنگام خواب پنهان نكنيد.  هاآنشويد. مي

 

  دندانجرم 

ايد و اصطالحاً به است كه با آن كنار نيامده اياين مشكل بيانگر پرخاشگري

تر حل و با آن مواجه عني اگر مشكالتتان را آگاهانهسنگ تبديل شده است ي

 ي شما ظاهر شوند. هادندانروي  هاآنشويد ضرورتي ندارد كه 

 

 ي نابجا هادندان

حاكي از حيات و تائيدي است كه در واقعيت وجود ندارد و اگر  هادنداناين 

ما نابجايي داريد ببينيد آيا لقمة شما بيش از توان جويدن ش دندانشما 

 نيست؟ 

 

 مشكالت كلي لثه 

ند، اطمينان به زندگي و اعتماد به نفس پاية توان دندانها پاية همانطور كه لثه

دهندة  نشاندر تائيد خويشتن و كنار آمدن با امور است. مشكالت لثه  انسان

عدم توانايي در اين زمينه است كه شايد ناشي از ترس و يا از دست دادن 

هاي محكم پذيريد و شهامت شكستن دانهج و آسيبعشق باشد. شما زودرن

به مجرد آنكه عشق بورزيد و خود را بپذيريد ديگر به عشق  .را نداريد

وتشخيص ديگران وابسته نيستيد و قدرت تشخيص آرزوهاي خود را 

 خواهيد يافت. 
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 مشكالت كلي گلو 

 هاآن .مشكالت گلو بيانگر عدم تمايل يا عدم توانايي در بلعيدن چيزي است

توانند توجه شما را به اين حقيقت جلب كنند كه خشم و عواطف آسيب مي

ايد به اين دليل مشكالت نبوده هاآنايد كه مايل به بيان اي را فرو بلعيدهديده

 گلو نيز تا حد زيادي به ترس مربوط هستند. 

 

 گرفتگي صدا )الرنژيت(

ابراز عقيده از عدم پذيرش تواند هنگامي پيش بيايد كه هنگام مي مسئلهاين 

ة آن است كه بايد ياد بگيريد رنجش و خشم نشانترسيد اين عالمت آن مي

خود را به روش ديگري بيان كنيد مشكالتي كه شما در دنياي بيرون خود 

 كنيد فقط نماد تضادي است كه در درون خود داريد. تجربه مي

 

 ورم لوزه 

د عمل بلع مشكل است سبب اين شونهاي شما متورم ميهنگامي كه لوزه

 وجود چيزي است كه ديگر شما راضي به پذيرش و بلعيدن آن نيستيد.  مسئله

كنيد كه شايد ناشي از باتوجه به اين مسئله احساسات خود را سركوب مي

ها صاد ق است و ورم لوزه مدر مورد همة تورّ  مسئلهنوعي ترس نيز باشد اين 

ايد. احساسات و خشم خود ا سركوب كردهبيانگر تضادي است كه شما آن ر

در شما به  مسئلهاين  زمانيتان نيز بنگريد، با گذشت هاترسرا بپذيريد و به 

 حالت تعادل خواهد رسيد. 
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 دستگاه تنفسي 

دستگاه تنفسي بيانگر راه ارتباط و تماس ما با محيط اطراف ماست در عين 

امل دم و بازدم، دادن و گرفتن حال با آزادي ما نيز ارتباط دارد عمل تنفس ش

هاي خود مشكلي داريد از خود بپرسيد چه است اگر با تنفس و يا شش

خواهيد با چيزي خواهيد به درون يا بيرون بفرستيد؟ شايد نميچيزي را نمي

 كنيد. ها احساس آزادي نميارتباط برقرار كنيد و شايد در بعضي از جنبه

 

 آسم 

ايد كه كند شما هنوز ياد نگرفتهعمل نمي گاه گرفتن بدون بخششهيچ

اي دوباره در شما چگونه ببخشيد، هرگاه به ديگران ببخشيد آنگاه زندگي تازه

پناهي و احساس حقارت در هراس فعلي بي يابد. از پذيرش مرحلةمي جريان

 و نباشيد زيرا شما در صورت انجام اين كار كمكي دريافت خواهيد كرد

 ساختةميد كه ديگر دشمني وجود ندارد و اين تصور فقط آنگاه خواهيد فه

 و سرانجام قادر خواهيد بود دوباره آزادانه تنفس كنيد.  بودهذهن 

 

 برونشيت 

در يا و واده خاني و يا نگراني در بحرانهاي مبرونشيت بيانگر تضادها و خش

ه از خواهيد ناآگاهاند كه شما ميندهمي نشانها سرفه .محيط اطراف شماست

دهد و يا سعي كنيد بفهميد آنچه كه شما را آزار مي .چيزي رها شويد شرّ

 كند چيست؟عصباني مي
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 الريه ذات

هاي زندگي است كه ارتباط با همة جنبه جريانالريه عالمت اختالل در ذات

شود شما با نفس خود و تالش ي غيرمادي نيز ميهابخششامل آشفتگي در 

هايتان ايد در نتيجه اين تضادها در ريهر تضاد شدهآن در حفظ خويش درگي

 اند. داده نشانالعمل شديدي عكس

 

 سل 

دهنده تضادي شديد ميان خودپرستي و تبادلي زنده با تمام نشانسل ريه 

برد شما براي خود سهم زيادي زندگي است. تضادي كه شما را تحليل مي

انگيز و متنوع شگفت ةتردكند كه گسوادارتان مي مسئلهطلبيد و اين مي

چيز به اندازة كافي وجود دارد و الزمة اين همه .زندگي را فراموش كنيد

 تجربه آن است كه خود را به شگفتي هر لحظة زندگي بسپاريد. 

 

 خون و دستگاه گردش خون در كل  قلب،

قلب نماد فيزيكي عواطف ما و قابليت عشق ورزيدن است و نماد رشد 

هاي موجود در ماست اختالل در چاكراي قلب و گرهمعنوي و روحي 

شود و چرخش انرژي اين چاكرا موجب اختالل در سيستم كاري قلب مي

خون انرژي حياتي و شادي زندگي است و گردش خون اين انرژي حياتي و 

 كند. قابليت عشق و عاطفه را در سراسر بدن ما پخش مي
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 قلب و مشكالت قلبي 

عالقگي و دل به عاطفگي و انجام كارها از روي بياز بيمعموالً هنگامي كه 

آيد ناخودآگاه به نحوي قلب و كار نسپردن و كينه و حسد سخن به ميان مي

هاي كهنه و حس شود. بسياري از كينهبيماري قلبي براي ما تداعي مي

هاي نمادين در ورزيهاي مفرط به اين و آن و بخلجويي و حسادتانتقام

باعث شيوع  ،كمبود عشق و محبت در روابط خود با ديگرانزندگي و 

 شود. بيماري قلبي مي

 نظمي ضربان قلب بي

گويد كه هاي عاطفي و درهم شكستن نظمي سخن مياز آشفتگي مسئلهاين 

ايد. چيزي از روند منظم خود خارج شده است هرآنچه كه براي خود ساخته

انه در زندگي شما انسجام كوشد آن را آگاهسبب اين آشفتگي است مي

 بخشد. 

 

 حملة قلبي 

حمله قلبي بيانگر رهايي از انباشت انرژي مهاجمي است كه سامان نيافته 

كند است. اين نتيجه نهايي هر چيزي است كه شما را عصباني و ناراحت مي

يابد و حاال با نيروي زياد به سوي شما بازگشت و راه خروج ديگري مي

تواند بشكند و ما فكر كنيد كه فقط يك قلب سنگ مي است. به اين حقيقت

تر به خود بياندازيد توانيم بپذيريم كه قلبمان درهم شكند نگاهي عميقنمي

 ولي خود را قضاوت نكنيد. 
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 خون 

 خون در كل  جريان

دهد كه زندگيتان فاقد شادي مي نشانوقتي كه مشكل خوني داريد بدن شما 

 يابد.  جريانتواند آزادانه شما نمي هاياست و افكار و انديشه

 

 خوني كم

دهندة عدم پويايي در زندگي نشانخوني بيانگر فقدان شادي و قدرت و كم

 شماست. 

 

 تصلب شرايين 

تصلب شرايين بيانگر مقاومت فشار خشكي و محدوديت فكر است. ظاهرًا 

تان آشكارا ايد حاال بدنشما از نظر ذهني و جسمي بسيار غيرقابل انعطاف شده

، گيري نسبت به زندگي هستيدكند بگويد كه فاقد چه موضعتالش مي

توان آن را فقدان مسائلي چون شرح صدر، انعطاف، صبر، تائيد زندگي و مي

 . تلقي كرداطرافمان و ماليمت  جهان

 

 انسداد خون 

انسداد خون نمايانگر آن است كه شما انعطاف دروني خود را از دست 

ذهنتان سخت شده است از اين رو ذهن شما به شدت بر استراحت  ايد وداده

و تمدد اعصاب تمركز يافته و درنتيجه بدن شما سست گشته است درك 

 كنيد كه همه اجزاء زندگي در حال حركتند و شما استثناء نيستيد. 
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 فشار خون باال 

باال زيادي انديشه و عواطف خود را بيان نكنيد، فشار خون  زمانهنگامي كه 

اي برسيد دائمًا با تضادها زندگي گاه بدون آنكه به هيچ نتيجهرود و آنمي

دهد بنگريد راه خود كنيد خوب به مشكالت خود و آنچه كه آزارتان ميمي

را حل كنيد هر تضادي  هاآنبيابيد و بدون وابستگي به چيزي  هاآنرا از ميان 

جا رها كنيد به اين ترتيب قادر دهد كه بايد بياموزيد چه چيزي را كمي نشان

از اي خواهيد بود مقدار زيادي از فشارها را رها كرده و دوباره با نوع تازه

 آرامش روبرو شويد. 

 

 فشار خون پايين 

فشار خون پايين حاكي از تالش شما براي پرهيز از رويارويي با مشكالت 

د را تائيد كنيد. توانيد خواست شما فاقد انرژي حياتي و نيرو هستيد و نمي

تواند بيانگر سعي در اجتناب از امور جنسي نيز باشد بدون مي مسئلهاين 

هايتان را بپذيريد و به سادگي شاهد دنياي درون باشيد و ضعفو قضاوت 

 با خود صاد ق باشيد. 

 

 ي وريدي هارگسياه

دهند برند با كاري كه انجام ميمعموالً افرادي كه از اين شرايط رنج مي

كنند كه حس مي هاآنمخالفتي دروني دارند و اصاًل آن را دوست ندارند 

خستگي و  مسئلهكارشان بيش از حد است و گاه بسيار نااميدند. نتيجه اين 

كسالت است اگر شما سبكي روح، انرژي و حمايت دروني خود را از دست 
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وقعيت كنند همين را به شما بگويند. پذيرفتن متالش مي هارگبدهيد سياه

دوباره خودتان  .دادن به آن بسيار مهم است نشانالعمل خود و راه عكس

آنچه كه  .باشيد سپس قادر خواهيد بود آرامش اعصاب خود را بدست آوريد

نياز داريد تغيير موضع و ديد شما نسبت به زندگي است. هنگامي كه  بدان

بود دوباره  يك بار به اين شكل رها شديد گردش خون شما نيز قادر خواهد

 فراموش نكنيد بدنتان تجلي افكار شماست.  .يابد جريانآزادانه 

 

 ادم )آماس قلب( 

ترسيد كنيد شايد ميدهد كه شما چيزي را رها نميمي نشاناين بيماري 

بايد  زماندر اين  .چيزي را از دست بدهيد اما راضي به پذيرش آن نيستيد

توانيد از آن ايد و نميه آن چسبيدهگذشته را رها كنيد، فقط آنچه كه شما ب

تواند شما را رها سازد هرآنچه را كه به ميل خود رها كنيد رهايي يابيد. مي

 صدها برابر به شما باز خواهد گشت. 

 انسداد عروق 

نيست  جرياندهد كه زندگي شما به حد كافي در مي نشاناين مشكل آشكارا 

ف چشمگيري نيز در شما وجود و نتيجه آن ركود است معموالً عدم انعطا

اند و حاال سرخرگ هاي شما سخت شدهگيري اعتقادات و انديشهدارد موضع

كند اگر اين اتفا ق شما به عنوان بخشي از جسمتان اين مشكل را تجربه مي

آگاهانه از  .ايدفهميديد كه دچار چنين مشكلي شدهگاه نميافتاد هيچنمي

ي دروني و بيروني بيشتري به خود اعطاء آزاد .عقايد خشك خود رها شويد

 كنند. ي شما درست عمل ميهارگآنگاه دوباره سرخ ،كنيد
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 معده 

 مشكالت معده در كل 

معده عضو اصلي گوارش است بنابراين كار پذيرش و هضم احساسات 

گيري باز، پذيرا و نيز نيازمند موضع جريانوعواطف را نيز بر عهده دارد اين 

هاي حسي را از زندگي خود دور كند در فردي قابليت خلوص است اگر

اش مجبور است عواطف را هضم كند ما نيازمند اعتماد به نفس عوض معده

و امنيت دروني هستيم. غالباً مشكالت معده به مسائلي چون دليل فقدان 

اعتماد در پذيرش احساسات خود به ويژه در رابطه با خشم و پرخاشگري 

زندگي است  جريانمسئله تسليم نبودن در برابر امر خدا و داريد و مهمترين 

آورد و يا خواهد آورد خود را به هرآنچه كه زندگي برايتان به همراه مي

دهد بگشاييد هنگامي كه يك بار متوجه شديد در پس هرآنچه كه روي مي

به همة  و نسبت معنايي وجود دارد و شما فقط بايد باز و پذيرا باشيد

 زندگي تسليم شويد.  درتجربيات خود  احساسات و

 اشتهايي بي

هراس  ،دهندة آن است كه شما از تأثيرات و احساسات تازهنشاناشتهايي بي

 كنيد. هضم كه همراه آن است خودداري مي جريانو از پذيرفتن  داريد

 زخم معده 

كند كه يك نفر نتواند احساسات و زخم معده هنگامي برزو مي

چيز را سر خود خراب را بيرون بريزد و در عوض همه يشهاپرخاشگري

العمل نوعي ويراني است زيرا معده با شيرة خود سوراخ اين عكس ،كندمي

 شود. مي
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 حالت تهوع 

حالت تهوع هميشه بيانگر چيزي است كه هضم آن نه فقط در سطح جسمي 

تهوع بلكه در سطح ذهني نيز برايمان خيلي مشكل بوده است معموالً حالت 

 ،ي گوناگون و غذاهاي گوناگون كه نتوانيم آن را هضم كنيمهاآرماندر مورد 

حالت تهوع در حين بارداري به  .مانع از ادامة خوردن يا پذيرفتن آن است

اي است كه بچه را بوجود آورده و هم معناي عدم رضايت از دريافت نطفه

يا حتي عدم پذيرش تواند به معناي عدم پذيرش جنين مؤنث نيز باشد و مي

 خود بچه. 

 

 آپانديس 

ي تورمي آپانديس بيانگر آن است كه مشكلي حاد و هاجريانمانند تمام 

زندگي شما را مسدود كرده است و غالباً ترس از خود  جرياناضطراري 

خود را از مسدودبودن از آنچه كه اتفا ق  .كندزندگي آن را مضاعف مي

 افتد باز داريد. مي

 

 اي )قولنج، انقباض و التهاب روده( ي رودههاماسپاس

نكردن  ها گوياي هيجاناتي است كه در نتيجه رهاهنشانغالباً كليه اين 

ها به انسداد روده و اسپاسم معده آيد اين حالتمشكالت گذشته پيش مي

بر چيزهاي تازه گشوده باشيد و اجازه  .فقط رها باشيد و رها كنيد .انجامدمي

 ن جاري شود در مسير خودش. دهيد زندگيتا
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 زخم و ورم رودة بزرگ 

احتمااًل شما والدين خيلي دقيق و سختگيري داريد و سركوب و تحقيرهاي 

هراسيد و غالبًا ايد. حاال از گشودن شخصيت خود ميزيادي را تحمل كرده

شما احتياج شديدي به محبت  .كنيدآمد ديگران نقش بازي ميبراي خوش

آنكه در زندگي راه خود را پيش گيريد خود را بيش از حد به داريد به جاي 

 كنيد شهامت داشته باشيد و خودتان باشيد. ديگران وابسته مي

 

 اسهال 

خواهيد معموالً ترس در ايجاد اسهال مؤثر است در بعضي از موارد شما مي

به جاي پذيرفتن و هضم چيزي فقط از شر آن خالص شويد شايد چيزي در 

خواهيد تأثيرات تازه بدون هضم و دهد شايد فقط ميما را آزار ميگذشته ش

 جذب از شما بگذرند. 

 

 بواسير 

را رها  هاآندهندة آن است كه شما مشكالتي داريد كه بايد نشاناين بيماري 

ترساند ي به هر آنچه كه شما را ميانهاكنيد سعي كنيد با شجاعت نگاه آگاه

نگريزيد به مجرد آنكه مشكل خود را پذيرفتيد  بياندازيد و از مشكالت خود

 كنيد و حاال قادريد دوباره بدون بواسير زندگي كنيد. احساس سبكي مي

 يبوست 

يبوست بازتاب چشمگير مشكالت رواني در سطح جسمي است غالباً همراه 

با حرص و خسّت و ميل چسبيدن به چيزي كه معموالً مادي است همراه 
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 .ي قديمي خود نيز مشكل داريدهاآرمانها كردن است. شايد شما در ر

ترسيد و به سطح اي ميشدهگونه كه از رها كردن مشكالت سركوبهمان

كند كه شما از نظر جسمي و ذهني نيز هايتان ثابت ميها و گلهآمدن شكايت

توانيد آنچه را كه پشت سر شماست دچار يبوست و گرفتگي هستيد و نمي

هاي بيهوده را پشت سر هايتان را رها كنيد و انديشهينظرترك كنيد. تنگ

 يابد.  جريانبگذاريد و اجازه دهيد زندگي دوباره با بخشش و از طريق شما 

 زخم اثني عشر 

را بارها و بارها به سوي خود رانديد هيجانات و  هاپرخاشگريپس از آنكه 

را  هاآن. يا كنندها و فشارها شروع به خوردن شما ميتو عصباني هاترس

توان اين كار را كرد يا بيرون بريزيد كه در صورت عدم رنجش ديگران مي

ي خود باشيد و بگذاريد بدون محكوم كردن و يا هاپرخاشگريفقط شاهد 

خودش را شما،  روي دهد پس از مدتي پرخاشگريِ جريانقضاوت خود اين 

 روند. سوزاند و مشكالت جسمي شما نيز از ميان ميمي

 وزالعمده )پانكراس( ل

 ديابت 

غالبًا رشد اين بيماري طالب عشق است كه در عين حال همراه با توانايي 

زيرا  شودميباعث باالرفتن اسيد  مسئلهبراي پذيرش عشق نيز هست اين 

توانند لذت ببرند در شوند و آناني كه نميآناني كه عشقي ندارند تندخو مي

زندگي شما شيرين نيست و طالب  كنند.محيط خود احساس شادي نمي

عشقي هستيد كه قادر به بخشش آن نيستيد. گذشته را رها كنيد و بپذيريد كه 

 هاي اساسي زندگي هستند. عشق و محبت پايه ،بازي ،شادي
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 كبد 

كار اصلي كبد سوخت و ساز كربوهيدرات و پروتئين و دفع سموم است 

مضر است تجزيه و تحليل و همچنين كبد آنچه را كه براي بدن مفيد و يا 

كند. از اين رو در سطح روانشناختي و معنوي كبد با تجزيه و ارزيابي مي

ارزيابي و قضاوت ارتباط دارد. كبد پروتئين حيواني و گياهي را به تحليل، 

كند در نتيجه اين عضو فرايندي پست را به فرايندي ي تبديل ميانسانپروتئين 

 تر است. اين نماد قلمرو و رشد متعالي و تكامليكند. بنابربرتر تبديل مي

اگر كبدتان مشكلي دارد بايد از خود بپرسيد كه كاري را در زندگيتان به حد 

دهيد يا نه، حقيقت در سادگي و ساده زيستن است بنابراين افراط انجام مي

رها كنيد و آزادي و تفاهم و عشق و را آنچه را كه بيش از حد توان شماست 

 اد را در درون خود بيابيد اعتم

 

 يرقان 

كنيد بسيار متعصب شما كه مبتال به يرقان هستيد در مورد مسائل مبالغه مي

هستيد و افكار گوناگوني داريد. صبورتر باشيد متوازن شويد و عشق و 

گويد كه ديگر يك بعدي يرقان به شما مي .بخشيدبعواطف را به همة افراد 

 نباشيد. 

 هپاتيت 

بيانگر تضاد محض است، حاال هپاتيت شما را مجبور به استراحت و  هپاتيت

استفاده كافي را ببريد و همه چيز از جمله  زمانكند از اين محدوديت مي

 هاي قديمي را رها كنيد. انتقاد و خشم و انديشه
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 سيروز كبدي 

اند ظاهراً اي رسيدهدر حقيقت مشكالتي كه با آن درگيريد به مرحلة پيشرفته

هاي اوليه درس بگيريد و به عواقب هنشانايد از گاه راضي نشدهشما هيچ

ي كه زندگي دروني و عقايد شما درگير همان زمانحاصله بيانديشيد و تا 

 چيز تغييري نخواهد كرد. مسائل هستند هيچ

 

 كيسة صفرا

كند مشكالت ها را تجزيه مينهايت مهاجمي است كه چربيصفرا مادة بي

هميشه با پرخاشگري ارتباط دارد. و آشكار است كه شما از  كيسة صفرا

هاي اين نوع بيماري معمواًل  هنشانحقيقت پرخاشگري خود كاماًل آگاه نيستيد 

ي مسدود شده است. به طور مثال هاانرژيي پنهان و هاپرخاشگريبيانگر 

ه به ي خود را آگاهانهاانرژياكثر افراد عصبي طبيعتي صفراوي دارند. زيرا 

برند بدون قضاوت دربارة خود نگاهي آگاهانه به هرآنچه خشم شما كار نمي

 انگيزد داشته باشيد. را بر مي

 

 ها كليه

ها مانند همة اعضايي كه جفت هستند با مشاركت سر و كار دارند، كليه

نيز نمايندة  هاتخمدانها و اند، بيضهها نماد قلمرو دوستي و ارتباطشش

ها با تركيب و كامل كردن سر و كليه .و غريزي شهوت هستند ارتباط جنسي

كار دارند و از جفت خويش در كنار آمدن با بخش ناخودآگاهمان استفاد 

هاي شما مشكلي دارند احتمااًل مشكالت و كمبودهايتان را كنند. اگر كليهمي
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لي اندازيد. در نتيجه غالباً خيبه دوش همراه و شريك خود و يا ديگران مي

حساس، نااميد، پريشان و در حال انتقاد از ديگران هستيد به همين ترتيب اگر 

را به دوش ديگران بياندازيد خود را مسموم  هاآنبه جاي حل مشكالت خود 

 ايد. كرده

كوشند از خود بپرسيد مشكل شما با شريكتان چيست. اين مشكالت مي

ر بيرون خود با آن برخورد هرچه كه د .بدهند نشانهايي را به شما محدوديت

سازد به كند و ما را قادر ميالعملي ايجاد ميكنيم در درونمان عكسمي

 خودشناسي و رشد و بلوغ دست يابيم. 

 

 عفونت كليه 

ي عفوني صاد ق است اين بيماري نيز هابيماريطوري كه در مورد همان

ست كه هنوز اد و يا تضادي در زمينه شراكت يا ارتباطي احبيانگر مشكلي 

 ايد. آگاهانه آن را حل نكرده

 

 سنگ كليه 

است  هامدتشما  .سنگ كليه حاصل پرخاشگري شما در يك ارتباط است

احتماالً به  .ايد در نتيجه حاال سخت شده استكه خشم خود را نگه داشته

ايد و حاال جاي رها كردن، سخت به مشكالت و افكار منفي خود چسبيده

 اند. من شدهكهنه و مز هاآن
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 ها )بيماران دياليزي( از كار افتادن كليه

را  هاآناگر با مشكالتي كه در باال توصيف شد برخوردي آگاهانه نشده و 

رود كه وارد اين مرحله شويد حاال شريك ايد احتمال آن ميانسجام نبخشيده

 يگاه شريكشما يك دياليزكننده است. ماشيني براي تصفية خون شما هيچ

 . مشكالت خود را به دوش ديگران نيندازيد. بودامل نخواهد ك

 

 مثانه 

ريزد تا در آنجا با واردآمدن شود به مثانه ميها جمع مياي كه توسط كليهماده

تخليه و  جريان هفشار كافي تخليه و يا آزاد شود. در مورد التهاب مثان

ه دفع نيستيد اين رهاكردن همراه با درد است شما عليرغم فشار زياد قادر ب

دهد و اگر مي نشانعدم توانايي به شكل واضح و شديدي خود را 

به  مسئلهشويد نهايتاً اين ست كه پيش از وقوع هر چيز نگران ميهامدت

بر جاي  هامدته ناراحتي است كه نشانانجامد و مثانة عصبي ضعف مثانه مي

بهتر است  .شار آمده استمثانه ف همانده و چون آگاهانه با آن برخورد نشده ب

بار سنگيني هستند شما بايد  هاآنرا رها كنيد زيرا  آزادانه مسائل رواني كهنه

 حاصل رهايي از فشارهاست.  ،درك كنيد كه هميشه آسودگي
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 دستگاه تناسلي 

 سقط جنين 

رود كه جنين آگاهانه و يا ناآگاهانه هنگام بروز سقط جنين احتمال آن مي

ند جريانوادگي عامل اصلي اين خانغالباً تضادها و فشارهاي  .طرد شده است

آمد بگوييد تولد او خواهيد حقيقتاً به او خوشاگر شما واقعاً كودكي را مي

 تجربة سرشاري براي شما و او خواهد بود. 

 زايمان پيش از موعد 

خواهد زودتر از احتمااًل زايمان پيش از موعد جنين آن است كه مادر مي

هايي صورت هاي بعدي نيز مخالفتري خالصي يابد و غالبًا با بارداريباردا

كردن تولد پيش از موعد بيانگر چيزي است كه شما سعي در مخفي .گيردمي

 آن داريد. 

 بارداري كاذب و يا خيالي 

بارداري كاذب از سويي بيانگر ميل شديد براي داشتن فرزند و از سويي ديگر 

در مورد زناني كه تنها زندگي  .از مسئوليت استبيانگر ترس ناخودآگاه 

كنند معموالً بارداري كاذب بيانگر آرزوي دوست داشتن يك نفر بدون مي

يي از زندگي هابخشتحمل ارتباط جنسي است. مسئوليت و ارتباط جنسي 

 توانند زيبا و ارضاكننده باشند. هستند كه مي
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 مشكالت جنسي 

 سردمزاجي 

توانيد خود را به شريكتان خواهيد و يا نمييا نمي ،داگر شما سرد مزاجي

چنين ممكن است هم .خواهيد در حكم زيردست باشيدببخشيد و يا آنكه نمي

حيا هاي جنسي خود بترسيد و يا آنكه نخواهيد بياز تمايالت و خواسته

در عوض شما ترجيح و جلوه كنيد. اين امر مانع از بخشش وگرفتن است 

بمانيد. بياموزيد كه احساسات باقي احساس مزاج و بيدرسكه دهيد مي

شما از اين  را بپذيريد و اجازه ندهيد كه ترس و يا امتناعِ دجنسي خو

 را به چيزي زشت تبديل كند.  هاآن ،احساسات

 

 ي مقاربتي هابيماري

تواند ي مقاربتي مانع از آميزش جنسي است بنابراين ميهابيماريعمالً همة 

اند كه نسبت به مسائل يي بودههاانسانهمراه  و ي تنبيه خود نيز باشدبه معنا

با  .نددانميآلود كنند و دستگاه تناسلي را پليد و گناهجنسي احساس گناه مي

تأمل در اين موارد مسائل جنسي را چون تجلي عشق و آرزوي وحدت 

 ،ا بپذيريدر مسئلهاگر اين  .خالص و زيبا خواهد بود ،اين ارتباط .بپذيريد

 . داشتاحساس گناه و يا ترس و يا تنبيه نخواهيد 

 ناتواني جنسي 

گونه ناتواني هميشه مربوط به ترس از رها كردن احساسات و از دست اين

 جرياندادن كنترل و يا ترس از مسائل سركوب شده است. انرژي جنسي از 

با عقل ندارد اي ده و مسدود شده است، ارتباط جنسي هيچ رابطهزمانالزم با
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اگر شما ذهن خود را رها كنيد به زودي قدرت عواطف و لذت انرژي 

 جنسي را تجربه خواهيد كرد. 

 

 اسپاسم دردناك مهبل 

ترسيد كه او شما يا تالش داريد به شخصي كه دوست داريد بچسبيد و يا مي

گاه را از دست بدهيد. درك كنيد كه فقط نيازمند رها ساختن هستيد و هيچ

شود از جمله عشق حقيقي و به اين مسائل توجه كنيد كه همة زي گم نميچي

 ي وجودتان زيباست. هابخش

 سينة زنان )دردناكي و كيست( 

ه حاكي از نياز به توجه است يعني غرايز مادرانة شما افراطي گشته و نشاناين 

نتان آگاه نيستيد بد مسئلهايد و چون شما از اين در نتيجه مسلط و متكبر شده

 كند. توجه شما را به آن جلب مي

 

 مشكالت كلي دوران عادت ماهانه 

اين مشكالت اعتراض دروني بر عليه خلوص و مقاومتي ناخودآگاه بر عليه 

جنسي زن، مسائل جنسي و شريك مذكر است. غالباً احساس  هايويژگي

به  شود. زن بودنجنسي به عنوان چيزي گناه آلود و ناپاك درنظر گرفته مي

ها اين ويژگي .خلوص، پذيرابودن و عشق است ،معني تجربه گسترش قدرت

 «يانگ»هاي مذكر يعني مقاومت و قبوالندن نيروهاي تضاد شديدي با قدرت

دارد. از زيبايي و قدرتي كه در زن بودن است آگاه شويد و زنانگي خود را 

 بپذيريد. 
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 مشكالت غدة پروستات 

ها و عقايد اشتباه كه آگاهي شما رنگ قضاوتاين مشكالت بيانگر آن است 

ترس از پيري و اجبار  ،اعتقاد به شكست .و گوناگون را به خود گرفته است

هاي گوناگون بروز اين بيماري اهداف مهم زندگي نيز از زمينه و در افكار

 است. 

 

 نازايي 

ن بوددر برخي از زنان نازايي بيانگر نفي ناخودآگاه باروري است و عقيم

 مردان بيانگر ترس از ارتباط نزديك و پذيرفتن مسئوليت بچه است. 

 

 پوست 

رون و درون است و اين پوست ماست كه در بيپوست ما مرز ميان دنياي 

گيرد. چگونگي و حالت پوست شما قرار مي جهانتماس مستقيم با 

گويد. افراد بيش از حد حساس غالباً ي زيادي از درون شما ميهاحرف

هاي حساسي دارند حال آنكه مردم پوست كلفت برعكس آنند. پوستي پوست

دهندة عدم اطمينان، يا ترس است و نشانكند كه در نتيجة رطوبت عر ق مي

خود را در  ،«محدوديت» .زده استفرد هميشه گلگون و احتمااًل هيجان

 نشانهايي چون جوش، دمل و از بيرون با خراش هنشانپوست از درون با 

 هد. دمي
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 ها دمل

شود در سطح جسمي هنگامي كه تضادي دروني در سطح رواني رها نمي

كند و نتيجه آن است كه پوست شما جوش زده و متورم شروع به عمل مي

 شود. مي

 

 اگزما

دهد و اگزما بيانگر آن است كه عاملي عاطفي يا ناخودآگاه شما را آزار مي

ايد و در احساس تهديد يا آسيب كرده بايد آگاهانه با آن برخورد كنيد. شايد

 كنيد. مقابل چيزي مقاومت مي

 

 ك )جوش( كورَ

كند و شما را به حاد است كه شما را خيلي عصباني مي يه مشكلنشانك كورَ

 نقطه جوش رسانده است. 

 زونا  

اي هدرد .گيري استو عدم تصميم تثبيتعدم ، زونا حالتي از هيجانات ديرپا

اند و حاال يي دارد كه تخليه نشدههاپرخاشگريماري ريشه در همراه با اين بي

 اند. صورت تهاجم به خويش به سوي شما چرخيده هب

 خارش 

شايد آرزويي  .گذاردخاراند و واقعاً بر اعصاب شما اثر ميچيزي شما را مي

برآورده نشده و ناآگاهانه براي نزديكي جسمي و يا احساس خشمي شما را 

 آزرده است. 
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 اگزماي شيرخواران 

دهد كه به گرماي عاطفي  نشانكند به شما اگر فرزند شما اگزما دارد سعي مي

 و نوازش بيشتري نياز دارد. 

 

 زگيل 

اي اي دروني از خود را زشت يافتهدهندة آن است كه شما جنبهنشانها زگيل

كنيد كه اين زگيل شما را زشت كرده است. شما هم زيبا و احساس مي

يد  هم ارزش عشق ورزيدن داريد هنگامي كه به اين نكته پي برديد هست

 ديگر نيازي نيست زگيلي داشته باشيد. 

 

 ورم مفاصل 

 ،كندورم مفاصل شما را مجبور به استراحت و جبران فعاليت جسمي زياد مي

 گير و جدي هستيد وزيرا شما از درون سخت لجوج و شايد خيلي سخت

با خود رفتاري دوستانه و  .بدخلقي است حاصل آن تلخي و رنجش و

آميز داشته باشيد و پس از آن با ديگران نيز چنين خواهيد عاشقانه و تفاهم

 بود. 

 آرتروز 

هايي است كه در زير عنوان ورم مفاصل آمده است. هنشانآرتروز اوج 

تر به مفاهيم ذهني و برد خيلي سختشخصي كه از اين بيماري رنج مي

 چسبد. يعقايد خود م
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 جايي ديسك جابه

دهد كه غالبًا همراه با فقدان مي نشانگيري قطعي را اين شرايط عدم تصميم

احساس حمايت عاطفي است چيزي درون شما خشك و مسدود گشته و 

ايد شايد در جستجوي عشق و شناخت حرك شدهتشما نيز خشك و بي

با  .يابيدزيادي مي ايد و حاال خود را تحت فشارانرژي زيادي مصرف كرده

شما مجبور به استراحت هستيد و اين فرصت خوبي  ه،جا شدديسك جابه

است كه نگاهي به موقعيت خود بياندازيد و مسائل را از نو تنظيم كنيد. 

شهامت داشته باشيد و مستقل از عقايد ديگران باشيد اگر به زندگي اعتماد 

وباره قابل انعطاف خواهيد كنيد زندگي نيز شما را حمايت خواهد كرد و د

 شد. 

 

 مشكالت كلي پا 

ترسيد و يا باور اين مشكل نماد ترسي قطعي از آينده است اگر از آينده مي

تواند به طريق پيشين باشد حتي بدون پذيرش شما داريد كه زندگيتان نمي

كنند و مانع پيشرفت بعدي پاهايتان خود را مجبور به پذيرش اين احساس مي

كردن  هاي پا با تمركز در ارتباط هستند. يعني متمركزشوند و سا قميشما 

هاي پا انعطاف و تعادل را ايجاد قوزك .هدفخود و منصرف شدن از 

افرادي كه در زندگي بسيار نامتعادل هستند ممكن است اين نواحي  و كنندمي

ل را تحت تأثير قرار دهند سرانجام خود پاها هستند كه ما را به زمين متص

اي كه از ذهن ما شروع شده كنند و آخرين مرحله در ابراز و ارائه عقيدهمي
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است  مسئلهباشند عدم توانايي در تحقق بخشيدن به اهدافتان بيانگر اين مي

 كه شما در ناحيه پاهايتان نياز به انرژي داريد. 

 انحناي ستون مهره )كوژ پشتي( 

ت كه بايد با تواضع زندگي انحناي قابل مالحظة پشت شما بيانگر آن اس

كنيد. چون شما فاقد اين كيفيت هستيد خشم و آزردگي در پشت شما انباشته 

دهد كه در جنبة آگاه روان خود فاقد چه چيزي مي نشانشده و بوضوح 

ايد كار شما اين است كه اگر با خميدگي زياد ستون مهره به دنيا آمده .هستيد

اين مشكل حاصل  .ندگي خود انسجام بخشيدتواضع را بياموزيد و آن را در ز

بپذيريد. در زندگي هر چيزي  آن راشيوة نگرش و انتخاب شماست پس بايد 

كس تا به همانطور كه هست خوب و نيكوست و شما بايد بفهميد كه هيچ

ي ديگر فقط در حال ايفاي نقش خود در هاانسانو حال شما را نيازرده است 

 هستند. كامل كردن طرح زندگي شما 

 ك و شكستگي استخوان ترَ

ترك استخوان  .معيارهاست ي ما نماد ثبات و حمايت و كمالِهااستخوان

اي از رشد خود را ناديده دهندة آن است كه شما سرانجام مرحلهنشان

 .ات را با گذشته قطع كنايد حاال بدن شما مجبور است اعالم كند رابطهگرفته

ايد اجازه دهيد اين فعاليت ار زيادي وارد آوردهاحتمااًل بر جسم خود نيز فش

ي شما قابل انعطاف هااستخوانقابل انعطاف و ماليم باشيد سپس  .قطع شود

 نيست.  هاآند بود و نيازي به شكستن نخواه
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 نقرس 

بريد بدن شما سخت و خشك است و ظاهرًا اگر از نقرس رنج مي

 .ايدانعطاف و خشك داشتهست كه نسبت به زندگي موضعي غيرقابل هامدت

گيرد و حاال مجبوريد بدون فعاليت صبري در انديشة شما جاي ميخشم و بي

 و آرام باشيد. 

 

 ي فوقاني(هابخشسياتيك )و درد كمر و 

كند بيشتر استراحت مشكل سياتيك مانع از فعاليت شماست و مجبورتان مي

سياري از موارد اين ايد و در بكنيد ظاهراً شما فشار زيادي متحمل شده

هاي اقتصادي است و در بسياري از مشكل به علت ترس از آينده و نگراني

كوشند با پذيرفتن كارهاي مي ،برندموارد كه از درد كمر و پشت رنج مي

ندا توجه اين در اينجا نيز بايد به  .بزرگ احساس كمبود خود را جبران كنند

كنيد به آرامش  نر آگاهانه چنيمطمئن باشيد اگو استراحت كنيد كرده و 

هاي خود باشيد و و محدوديت هاترسدروني دست خواهيد يافت ناظر بر 

 را بدون سركوب كردن بپذيريد و جبران كنيد.  هاآن

 

 و نمشكالت زا

ي ناخودآگاه از تسليم شدن هاترساحتمااًل غرور، لجاجت، خودبيني و يا 

به داشتن زانوهايي خشك و  منجر مسئلهو اين  كنندشما جلوگيري مي

 گردد. در ضمن زانوها با توانايي مواجه شدن با تغييرِ غيرقابل انعطاف مي

شود نيز كه در ضمن حركت به سمت هدفتان براي شما ايجاد مي هامسئوليت
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ه و ترس دزانوها با ترس نيز در ارتباط هستند مثل ترس از آين .مربوط هستند

اگر زانوي چپ شما مشكلي داشته كه فت توان گوي ميحبه نو از مرگ 

د يعني حوادث و وقايع گذشته باعث شباباشد حاكي از ترس در گذشته مي

صاد ق  مسئلهترس شما شده و در مورد زانوي سمت راست عكس اين 

 است. 

 

 ناف  خفت

زور و فشار زياد جسمي و ذهني همراه با گرايش به تنبيه از عوامل مؤثر اين 

 نرژي خال ق شما در راهي اشتباه به كار افتاده است. مشكل است يعني ا

 

 تغييرات شكل ستون مهره 

اين بيماري بيانگر عدم انعطافي ناآگاهانه و حاصل نفسي بيش از حد قوي 

 تر حركت كنيد. تر باشيد و در زندگي راحتاست قابل انعطاف

 ام اس 

ل باست. غيرقا چيزاس ناشي از تالش براي تحت كنترل گرفتن همهغالباً ام

انعطاف بودن و عقايد آهنين خود را رها كنيد وقت آن رسيده كه با شادي در 

چيز را متوقف كنيد. يابيد و كنترل و مغلوب كردن همه جريانة هستي خانرود

 كند. يادگرفتن يك شيوة تمدد اعصاب و يا مراقبه نيز كمك بزرگي به شما مي

www.takbook.com



 345 سمروح، روان، احساس، ج

 هاي عضالني گرفتگي

 .تيجه هيجانات شديد و بيانگر آرزوي حفظ چيزي استهميشه گرفتگي ن

 آنچه كه فرد قادر به رها كردن آن نيست. 

 

 مشكالت و دردهاي گردن 

غالباً  ،گردن ما با كله شقي و لجاجت ارتباط دارد. افرادي با مشكالت گردن

ديد محدودي به مسائل دارند و معموالً از خودخواهي، سختي و سماجت 

اگر فردي يا افرادي يا مسائلي شما را از انجام كارهايي كه خبرند و خود بي

شود. مطابق ميل شماست باز دارند، قسمت پشتي گردن تحت تأثير واقع مي

باشد بر روي اين ناراحت شدن از انجام كارهايي كه مطابق ميل شما نمي

 . درونيتان در ارتباط است« منِ»گذارد و كالً با پشت گردن تأثير مي و ناحيه

 ورم مفاصل چندگانه 

گيرند برند غالباً به اجبار بر خود سخت ميافرادي كه از ورم مفاصل رنج مي

اين بيماري غالباً نتيجه سختي و لجاجت  .گرا هستندو بيش از حد اخال ق

 او معتقد است همه بايد ببينند كه من مجبورم چقدر تالش كنم.  .دروني است
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 ماتيسم رُ

 ،بنابراين احساس رنجش، شما اساساً فاقد عشق است گيري آگاهانهموضع

توزي آن چنان با وجودتان عجين گشته كه حاال بدن شما به تلخي و كينه

 اي آماس كرده، تبديل شده است. وعهممج

 

 مشكالت كلي پشت 

دارد. بنابراين پشت ما بدنمان را پشتيباني و آن را صاف و مستقيم نگاه مي

دهند كه مي نشانفظ راستي است مشكالت پشت حمايت و ح ،وظيفه پشت

ايد و احتماالً به دليل عدم احساس حمايت كافي، شما متحمل بار اضافي شده

ها مربوط به راضي به پذيرش آن نيستيد. مشكالت بخش فوقاني ستون مهره

در و شود فقدان حمايت عاطفي است. كه منجر به فقدان ثبات دروني مي

كشيد دي هستيد كه خود را از عشق و مبحت كنار ميعين حال شايد شما فر

ها مربوط به مسائل اقتصادي و و مشكالت بخش پاييني ستون مهره

احساسات و يا حتي فشارهاي ابزار  .هاي مالي و ترس از آينده استنگراني

توانند سبب شوند كه انرژي به طرف پايين برود و خودش را در نشده مي

ند. آنچه كه بايد انجام دهيد آن است كه خود را قسمت تحتاني پشت حبس ك

، وسيع بگشاييد مكانبه جاي اتكاء هميشگي به نفس حقير و محدود بر اين ا

به ديگران عشق و اعتماد ببخشيد و براساس قانون تشابه و همانندي، عشق و 

 اين مورد در مسائل مالي نيز صاد ق است.  .اعتماد را نيز دريافت خواهيد كرد
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 گي عضالت پشت در نويسندگان گرفت

طلب، بلندپرواز و متظاهر دهد كه بسيار جاهمي نشاناين عالمت آشكارا 

هستيد. همواره گرفتگي عضله بيانگر هيجانات افراطي و تالشي براي 

دادن چيزي يا كسي كه واقعاً در شما نيست. به جاي انجام دادن يا ميل نشان

 ودن و حضور دل بگذاريد. به انجام دان فقط وقت بيشتري بر ب

 

 مشكالت كلي شانه 

حمل  .اين عالمت نمايانگر به دوش كشيدن باري بيش از حد سنگين است

ي خود هامسئوليتشما بسيار گران آمده و اگر شما نگران  اياين بار بر

اين بار را بر زمين  وشجاع باشيد  .ر خواهند شدهاي شما متأثّشانه ،باشيد

 ان سبك شود. هايتشانه تانهيد 

 

 بي حسي پاها 

ي مديدي به اين سو و هامدته نيز بيانگر چيزي است كه ناآگاهانه نشاناين 

بريد و خود را از عشق و اند. شما در فقر عاطفي به سر ميآن سو كشيده

حس داريد در حقيقت احساسات شما مانند پاهايتان بيشفقت دور نگاه مي

 اند. شده

 

 پيچ خوردگي 

دهيم اگر از اين مي نشانز اوقات سرسختي زيادي نسبت به ديگران گاهي ا

كند. با اين وجود خوردن توجه ما را به اين امر جلب ميامر آگاه نباشيم پيچ
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دهيم. بگذاريد مردم به شيوة مطلوب باز به اعمال قدرت بر ديگران ادامه مي

ست ين ييگر نيازشادتر خواهند بود و د هاآنخود زندگي كنند به اين ترتيب 

 كه مچ پا يا دستتان پيچ بخورد. 

 

 شكستگي مهره 

ها بيانگر عدم انعطاف و نگاهي يك بعدي به زندگي است شكستگي مهره

 كند. مي خمدر نتيجه سرنوشت شما را  ،موضعگيري شما خيلي سخت است

 

 ها عفونت

ل نشده ايد و حعامل هر عفونت تضادي است كه آگاهانه با آن برخورد نكرده

كرديد از آن اجتناب با خود صاد ق باشيد. انرژي رواني كه تالش مي ،است

 تموجوداتي چون ويروس، باكتري و يا مسمومي ،كنيد براي جلب توجه شما

حاال قدرت شما . اندبه بدن شما هجوم آورده هاآنرا به خود جلب كرده و 

ايد در شما به بودهبراي مقاومت فعال شده و تضادي كه در پي اجتناب از آن 

كند. تورم حاد هميشه ندايي فوري براي شكل يك التهاب عفوني فعاليت مي

درك چيزي است. چنانچه يك تورم مزمن اشاره به تضادي حل نشده و ديرپا 

همواره  ،ي ضروري براي رشد خود بر نداريدمدارد. اگر شما داوطلبانه گا

ن را با اخذ تصميمي روشن گيرند. تضادهاي مزمتضادهايي رواني شكل مي

 حل كنيد. 
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 سرماخوردگي 

دهد كه تضادي ساكن، شروع به حركت كرده و مي نشانسرماخوردگي 

كانالهاي مسدود آمادة گشودن هستند. سرماخوردگي بدن شما را از سموم 

كنيد كه چند گام كوچك در راه كند و پس از آن معموالً احساس ميپاك مي

 د. ايتكامل خود برداشته

 

 تب 

ايد و حاال تب بيانگر هيجان و سوختن از خشمي است كه با آن كنار نيامده

دهد به آنچه شما را عصباني و هيجان زده مي نشانخود را در سطح فيزيكي 

كند نگاه دقيقي بياندازيد. اين بخشي از زندگي شماست و هر تضادي كه مي

طور كه بگيريد همان يادكنيد چيزي براي گفتن به شما دارد تجربه مي

پذيريد آنچه را كه باعث آزار شماست نيز هاي مطبوع زندگي را ميجنبه

 بپذيريد. سپس جامع خواهيد شد و عشقي اصيل در شما خواهد تابيد. 

 

 آنفوالنزا 

ي است كه دوست داريد از آن بحرانآنفوالنزا نيز عالمت فشار بيش از حد يا 

را به خود بقبوالنيد. اما از هرچيز  ه برويد گرچه راضي نيستيد آنرطف

ايد و دوست داريد كه همه چيز را به حال خود رها كنيد، آگاهانه خسته

ي براي رشد مكانموقعيتي را كه در آن هستيد بپذيريد زيرا هرچه كه هست ا

 شماست. 
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 ها حساسيت

اي است ها ناشي از فعاليت بيش از حد دستگاه ايمني در مقابل مادهحساسيت

هايي از زندگي فردند كه ها نماد جنبهشود زيرا حساسيتكه دشمن تلقي مي

اند. مقاومت امري متضاد با آن جنگيده، مخالفت كرده و نهايتاً سركوب شده

با عشق است، زيرا عشق به معناي پذيرش و يكي شدن است. آنچه كه سبب 

جتناب اي از زندگي است، كه از آن اشود نماد حوزهبروز حساسيت مي

جنگيد بكوشيد نگاهي آگاهانه به مسائلي كنيد و ناآگاهانه با آن ميمي

ترسيد و شاهد مقاومت ترس و پرخاشگري مي هاآنبياندازيد كه ناآگاهانه از 

چيز خوب يا آنگاه خواهيد فهميد كه هيچ .دروني خود در مقابل آنان باشيد

شفاي اصلي حساسيت دهيد چيز را شكل مياين شماييد كه همه .بد نيست

هايي كه ي ممكن خواهدشد كه در انسجام بخشيدن به جنبهزمانشما تنها 

 ايد موفق شويد. چون دشمن از آن اجتناب كرده

 

 ها حساسيت به آنتي بيوتيك

به معني )حيات( « بيو»به معني )ضد( و « آنتي»بيوتيك از دو جزء لفظ آنتي

چيزي را در  هاآن .كنندكار مي شكل گرفته است. اين داروها بر ضد حيات

العملي سالم و بيانگر آن بيوتيك عكسحساسيت به آنتي .كشنددرون شما مي

ها شكل هاي زندگي را بپذيريد حتي وقتي اين جنبهاست كه بايد همة جنبه

 گيرند. هيجان و يا تضاد به خود مي
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 ه خانحساسيت به گرد و خاك در 

مه چيزهايي است كه شما ناپاك و كثيف اين حساسيت بيانگر ترس از ه

 افكند. كنيد ترسي كه غالبًا بر مسائل جنسي سايه مياحساس مي

 

 تب يونجه 

اين حساسيتي است به گرده افشاني كه نماد باروري و توليدمثل است. تب 

يونجه نمايانگر مقاومتي ناخودآگاه است به خصوص در مسائل جنسي غالبًا 

 دهد. مي نشانئل جنسي را نيز ترس ناخودآگاه از مسا

 

 حساسيت به حيوانات 

 دهنده عشق، تمايالت غريزي و جنسي است. نشانهر حيواني 

 

 حساسيت به سگ 

 اين نوع حساسيت بازتابي از سركوب اجزاء پرخاشگر جنسي است.

 

 حساسيت به گربه 

 .هاي چون ماليمت و آرامش استهاي مؤنث جنسي و كيفيتگربه نماد جنبه

 ها نيز داريد. ها حساسيت داريد مشكالتي در اين زمينهگر به گربها
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 ها حساسيت به اسب

ها حساسيت اگر به اسب .ها بيانگر جنبة غريزي مسائل جنسي هستنداسب

 نشانداريد به معني ترس از غرايز جنسي است يك بار ديگر بيماري جنسي 

 دهد كه حقيقت ماده در كجا پنهان است. مي

 

 ي كودكان هاريبيما

ي دوران كودكي چون سرخك، آبله مرغان و مخملك مرحلة هابيماري

دهند در اين مرحله چيزي مي نشانجديدي از رشد زندگي يك كودك را 

تواند بدون بنابراين او نمي ،وجود دارد كه هنوز براي كودك ناشناخته است

قابل رؤيت در نتيجه اين تضاد در سطح پوست  ،تضاد با آن برخورد كند

شويد كه كودكان رشد پس از آنكه بيماري شدت گرفت متوجه مي .گرددمي

چيز خوب در طول بيماري به كودك خود بگوييد كه همه .كنندبيشتري مي

اي به او بگوييد كه زندگي سفري است كه همواره در آن چيز تازه ،است

در طول  .يمو بلوغ بيشتري نماي كند رشدكنيم كه به ما كمك ميكشف مي

 بيماري به فرزند خود اعتماد و توجه بيشتري نماييد. 

 

 سرطان 

اين  .بيماري سرطان حاكي از آن است كه ديگر نظمي بر زندگي حاكم نيست

ي بدن است. هنگامي كه فردي هاسلولبيماري حاصل عدم هماهنگي ميان 

زندگي شوند و ي او به نظم كلي بدن تسليم نميهاسلولسرطان دارد ديگر 

گيرند و بدون توجه به تأثير اين امر با ساير اجزاي مستقلي را در پيش مي
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 جهاني هاانسانتوان با ي سرطاني را ميهاسلولشوند. بدن، مدام تكثير مي

ي دارند و در طلب دستيابي به عالئق انهاامروز مقايسه كرد كه پيشروي ظالم

شمارند را نظامي انگلي مي بدن ،سرطاني يهاسلولاند. خويش ةخودخواهان

كنند و مرگ رحمانه استثمار ميرا براي دستيابي به مقصود خود بي هاآنو 

ي معاصر اين هاانساننيز مانند  هاآني سرطاني است. هاسلولبدن نيز مرگ 

در حقيقت  ،يابند كه با نابودي طبيعتگيرند و در نميحقيقت را ناديده مي

ي سرطاني از جامعيت عظيم و فراگير بدن آگاه هالولسكنند. خود را نابود مي

ست كه قادر به هاسلولكند كه فقط در همكاري با ديگر نيست و درك نمي

ادامة حيات خواهد بود. اگر فردي سرطان دارد بايد از خود بپرسد كه كدام 

 هديديت آن جدا ساخته است. اين ناحية آسيبلّاش او را از كُبخش از زندگي

كند تا به اين مسائل پي ببريد و آن كمك مي ،اد مشكل رواني شماستنمكه 

را در آگاهي خود انسجام بخشيد به اين ترتيب قادر خواهيد بود خود را 

انگيز يت به زندگي بگشاييد و شروع به تجربة اين مرحلة شگفتلّچون يك كُ

اهنگي چيز زنده است و در همست همها كنيد. هرچيز ديگر نيز بخشي از شما

 كند. عمل مي

 

 شب ادراري 

كند هرآنچه را كه جرأت نداشته است ها موقع خواب ادرار ميبچه كه شب

كند. به اين ترتيب فشارهايي را كه پدر و در طول روز رها كند شب رها مي

كند. فرزند خود را از اند سركوب ميمادر، مدرسه و غيره بر او وارد آورده

 وعشق و تفاهم بيشتري به او عرضه كنيد.  فشارهاي بيجا رها ساخته
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 افسردگي 

افسردگي حاصل ظلم شديدي است كه فرد افسرده با ماليمت نفس و 

ناخودآگاه سبب  ،ي بيرونيهاپرخاشگريدارد. احساس گناه به خود روا مي

 .رانندباز پس مي دشوند. بنابراين آن را به سوي خواحساس گناه فرد مي

 .تواند خودكشي باشداع از مسئوليت است كه اوج آن ميافسردگي نوعي امتن

دوباره فرد را با مسئوليت روبرو  ،فرد افسرده نااميد است. احساس گناه

تواند هنگامي روي دهد كه وارد مرحلة جديدي از افسردگي مي .كندمي

اي از زندگي چون پيري، تواند شما را با مرحلهزندگي بشويم. افسردگي مي

 هاآنايد با كه نتوانستهرا مراحلي ، غيره روبرو كند يي، حسادت ومرگ، تنها

اي از زندگي بنگريد كه سبب افسردگي شما شده و راه به جنبه .كنار بياييد

و پيغامي  ورد يك نداآخود را در اين ميان بيابيد آنچه كه زندگي به همراه مي

 عميق است. 

 

 عريان گرايي 

ايد نياز جنسي نداشته مكانگاه ايد ظاهراً هيچتمايل دار جرياناگر به اين 

يا ناخودآگاه مسائل جنسي را چون  انهشما آگاه .خود را آزادانه اظهار كنيد

مسائل جنسي را چون بخشي زيبا و مهم  .گيريدچيزي ناپاك درنظر مي

 زندگي بپذيريد. 
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 بيماري رواني )جنون( 

هاي اكتشافات و يافته ،ذهنيدر بيماري  هاآندربارة نيروها و عملكردهاي 

عقايد بسياري وجود دارد. بيماري ذهني معمواًل گريز از واقعيتي  ،قييتحق

مشكلي اساسي به صورت است كه فرد نيز قادر به كنار آمدن با آن نيست و 

شود. در نتيجه و يا آنچه كه چندان شايسته و قابل قبول نيست تجربه مي

شود كه قبالً فقط در سطح ناخودآگاه به آن آگاهي بيمار به چيزي گشوده مي

دسترسي داشته است. اين نواحي يا نيروها كه ماوراء كنترل آگاهانه هستند 

كند و غالباً با بروز بيماري رواني خود را به شروع به تعيين رفتار فرد مي

درگير  كنند كه مغاير با قراردادهاي اجتماعي است و فردِ شكلي ظاهر مي

كنند د از طريق بيماري نيروهاي ناخودآگاهي كه او را كنترل ميشومجبور مي

از شيوه ذهني براي افزايش  .بشناسد تا بتواند اين نيروها را انسجام بخشد

دروني خود بهره بريد. چون نفس دروني  انجام و آگاهي بر نفسِ قدرتِ

 خشد. را انسجام ب هاآنرو شود و تواند بدون تخريب با همة نيروها روبهمي

 

 خستگي 

ي شما در زندگي آنچنان زياد هامسئوليتدهد كه مي نشانخستگي زياد 

اي از ناخودآگاه خود )مرحله خواب( خواهيد به مرحلهاست كه مي

نشيني كنيد به نياز خود براي استراحت اهميت دهيد و خود را مجبور عقب

تواند نيرو و يبه فعاليت نكنيد يك تايم كوتاه حالت ريلكسيشن و مراقبه م

 اي در شما ايجاد كند. و دوباره از فعاليت خود لذت ببريد. انرژي تازه
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 جويدن ناخن 

ها ابزار دفاعي و خاراندن هستند. غالباً جويدن ناخن بيانگر ترس از ناخن

افتد كه غالباً هنگامي اتفا ق مي مسئلهاين  .ي پنهاني استهاپرخاشگريابزار 

فشاري بيش از حد وارد  هستند ه فاقد اعتماد به نفسهايي كوالدين به بچه

 دكوشد بر اعتماد به نفس خوجود ميهايش را ميآورند. كودكي كه ناخنمي

 بيافزايد. 

 

 عصبيت 

آرامش دروني است كه حاصل شتاب بيش از  بودن بيانگر فقدان صلح وعصبي

 جرياند كه به ياد بگيري .حد هيجان و آرزوي انجام امور به بهترين نحو است

 پايانِ بي راهِ زندگي اعتماد كنيد و تسليم باشيد و به خاطر بسپاريد كه سالكِ

 بنابراين نيازي به تعجيل نيست. و د يسيري به سوي ابديت هست

 

 هوشي بي

العملي ناشي از ضعف دروني و ترس از عدم قدرت در هوشي عكسبي

س از دست دادن قدرت نيز تواند بيانگر تراما مي .برخورد با مسائل است

ادي است كه قخواب رفتن، مبين اعتببه مربوط و مشكالت  خوابيبيباشد. 

 زماننيازمند رهاكردن فعاليت و كنترل و گشودن فرد به ناشناخته است. هر 

كنيد، عالوه بر آن هنگام خواب شب مرگ كوتاهي را تجربه مي دخوابيكه مي

 ةكلي ،تركند به عبارت كلياه ظهور ميه كه در روز سركوب شده ناخودآگچآن

اعم از مادي يا معنوي در خواب و رؤيا  ،فرد ي شخصيِ هانقصانكمبودها و 
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اند و بينند پادشاه شدهبراي مثال افراد فقير هميشه خواب مي .شودمتجلي مي

كالً افرادي كه هنگام به خواب  .بيندهاي لذيذ ميآدم گرسنه خواب طعام

ند معموالً هنگام مرگ نيز مشكل خواهند داشت. زيرا آنان رفتن مشكل دار

 راضي و يا قادر به رها كردن نيستند. 

 

 هاي جنسي )انحراف جنسي( ناهنجاري

هايي از هستي خود روبرو مبتال با جنبه هاي جنسي فردِدر تمام ناهنجاري

ل بروز كند. شكشود كه آن را نفي كرده و غالباً به تلخي با آن مبارزه ميمي

هايي چون حالت دهد كه فرد فاقد چه كميتمي نشانناهنجاري جنسي 

درون  ي متضادهاقطبطلبي و غيره است. برتري ،تواضع ،مذكر، حالت مؤنث

خود را به وحدت رسانده و انسجام بخشيد تا مجبور نشويد اين كار را به 

 اي افراطي انجام دهيد. شيوه

 

 لكنت زبان 

كند. آزاد و راحت تكلم زباني و ارتباط جلوگيري مي نجريالكنت زبان از 

دهنده اين حقيقت است كه افكار، عواطف و تمايالتتان نشانمسئله فو ق 

ست. خود را به افكار، عواطف انوعي احساس ناامني در شما بوجود آورده 

 به هر طريقي بپذيريد. و را بدون محكوم كردن  هاآنوآرزوهايتان بگشاييد و 
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 د اعتيا

اعتياد همواره راهي براي دستيابي به رضايت است در اين صورت شما از 

طريق قدرت خود قادر به يافتن رضايت نيستيد. از اين روست كه توجه شما 

نابجا از الكل، حشيش و  استفادةمانند  ،شودمعطوف جايگزين آن مي

آن حل  راهي است كه در جستجوي تپر از مشكالآزاد دنياياما  .اجوانماري

هاي ايد. حاال با استفاده از اين مواد اميدواريد از سختيهستيد اما آن را نيافته

فعاليت و باور  ها و يا كوكائين كه بر قدرتِ زندگي بكاهيد. اعتياد به آمفتامين

افزايند، هميشه بيانگر جستجويي براي دستيابي به موفقيت، عشق و تائيد و مي

دي، مكالين، ساِ فادة افراطي از الشناخت حاصل از آن است. است

تابانه و نياز به بسط جادويي و اعتياد به هروئين بيانگر جستجويي بيقارچ

آگاهي است. هر دارو يا مادة مخدري كه شما به آن معتاديد و يا بيش از حد 

گر جايگزين كردن اجباري اهداف واقعيتان با اين مواد نشانكنيد. استفاده مي

حتي مواد  .ساز استمسئلهراه زندگي براي شما بسيار مشكل و است. ظاهراً 

حالت خلسة كاذبي ممكن است شود، چون مورد استفادة كاذب معنوي نيز مي

سعي كنيد بفهميد در پي چه چيزي هستيد،  .كننده ايجاد كندبراي مصرف

رساند. بايد سپس، در جستجوي راه راحتي باشيد كه شما را به اين هدف مي

وجود داشته باشد تا شما را به آنجا هدايت كند. اگر نيت و هدفتان  راهي

شود تا دوباره كمك ميبه شما از طريق هستي و كائنات يقيناً الهي باشد 

اعتماد به نفس و قدرت الزم براي آزادساختن خود از نياز به هدفي جايگزين 

نند چيزي را كرا به دست آوريد. فنون گوناگون مراقبه نيز شما را ياري مي

ترين راه شايسته .مخدر بدست آوريد خواهيد به كمك موادتجربه كنيد كه مي
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اي شروع تازه و اين است كه شما هدف خود را به تنهايي بدست آوريد

 داشته باشيد. 

 

 الكليسم 

كنيد آنچه روية الكل غالباً نتيجة فرار از تضادهاست. شما سعي ميمصرف بي

غالباً افرادي كه شروع  .ايد بشوييد و هضم كنيدافتهكه جويدنش را مشكل ي

كنند احساس پوچي، پستي و گناه دارند كه همگي با وابستگي به نوشيدن مي

هايتان شود سعي كنيد خود را با همة كمبودها و ضعفبه الكل شديدتر مي

ها آننخستين گام در غلبه بر  ،ها از خوددوست بداريد. پذيرش اين جنبه

 تواند كمك بزرگي به شما بكند. راقبه نيز در اين امر مي. ماست

 

 جوع )اشتهاي زياد( 

در  .خوردن اجباري بازتابي از اشتها براي زندگي عشق و تغذية عاطفي است

اي جسمي آن كوشيد به شيوهه ميميدانااشما احساس خالئي وجود دارد كه ن

 ،درگير يابيد. غالبًا فردِيرا پر كنيد زيرا هيچ راه ديگري براي غلبه بر آن نم

ترسد چيزي را از دست دهد. ياد بگيريد به خود كند و مياحساس ناامني مي

هاي نفس خود را از ميان توانيد راحت محدوديتعشق بورزيد. پس از آن مي

برداريد و آن را تغذيه معنوي كنيد و در عين حال از همين حقيقت آگاه 

 از عشق و رضايت در شماست. ناپذيري شويد كه منشاء پايان
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 اشتهايي عصبي بي

اين امر  .گذاردتأثير بسياري مي جواناين آشفتگي غالباً هنگام بلوغ بر دختران 

هاي مؤنث و جنسي است و خود را نماد آرزويي ناخودآگاه براي گريز از جنبه

ا سعي كنيد بپذيريد شم .دهدمي نشاننفس  فِّ در شكل ميل شديد به پاكي و كُ 

مشتا ق گرما، زندگي و نزديكي و روابط جنسي هستيد. به خاطر بسپاريد كه اين 

 . هاي زندگي را بپذيريدافتد كه همة جنبهوقتي اتفا ق مي مسئله

 

 ميل شديد به چيزهاي شيرين 

اگر شما بيش از حد ميل به شيريني داريد احتماالً شيريني زندگي را از دست 

تابي است از گرسنگي مفرط براي عشق. اين ايد كه به نوبة خود بازداده

ها غالبًا بيانگر اين احساس است كه به حد كافي دوستشان شرايط در بچه

نخست عشق و شناختي را  ،نداريد. اگر ميل شديدي به چيزهاي شيرين داريد

كه مشتا ق آن هستيد به خود بدهيد و خود را آن چنان كه هستيد بپذيريد و 

به او عشق  ،خوردزند و شيريني ميگاز ميرا چيزي اگر كودك شما هميشه 

 بدهيد.  نشانو توجه بيشتري 

 

 چاقي 

آيد كه شما تمام نيازهاي بقاي وقتي به وجود مي ،حالت ثبات و پايداري

ه خاني براي اقامت داشته باشيد كه آن را مكانخود را تكميل كرده باشيد، 

م در زمينه كاري. فقدان ثبات و ناميد و يك منبع درآمد ثابت با رشد مداومي

شود گذارد و وقتي فرد متوجه ميپايداري بر روي چاكراهاي پايين تأثير مي
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كه قادر نيست در دنياي خارج ثبات و پايداري داشته باشد در مركز ثبات و 

كند اين سنگيني دروني يك جانشين براي ثبات و پايداري اضافه وزن پيدا مي

ي مفرط هميشه ناشي از انسداد انرژي در چاكراي پايين چاق .باشدپايداري مي

 . باشدمي

 

 اعتياد به نيكوتين 

كنيد ها نماد آزادي و ارتباط هستند. هنگام سيگاركشيدن شما تالش ميشش

آرزوهاي  جرياناين آزادي را به اجبار اظهار و ابراز كنيد با اين وجود در اين 

خواهيد آگاه شويد ارتباط واقعًا ميشوند. از آنچه شما بيشتر و بيشتر مي

تواند در فضايي از وضوح و صميميت روي دهد شهامت داشته درست مي

 باشيد و قلباً با زندگي ارتباط برقرار كنيد. 

 

 اختالالت عصبي 

اختالل عصبي و رواني با سركوب شديد بخشي از زندگي ارتباط دارد كه 

عصبي چون وسواس شما را به هاي نهايت منفي تلقي شده است. اختاللبي

اين عالئم به شما  .ايدكنند كه آن را سركوب كردهاي روبرو ميشدت با جنبه

ورزيد انسجام گويند كه مسائل را بپذيريد و آنچه را كه از آن اجتناب ميمي

ت به چيزي بياندازيد كه از آن اجتناب وببخشيد. نگاهي جامع بدون قضا

 كنيد. مي
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  نقائص مادرزادي

گردد اين انتخاب خود باز مي ة شمااين نقائص گاه الينحل به زندگي گذشت

شما بوده است كه در اين زندگي به دنيا آييد. بنابراين مسائل را به دوش 

راه خود  ديگران نياندازيد. اين مشكالت نماد درسي است كه بايد بياموزيد و

 به معلوليتِ  .بپيمايدما و رسيدن به مراحل كمال را براي از بين بردن كارو

 تر نگاه كنيد. عظيم يي براي رشد به سوي جامعيتمكانچون ا ،خود

 

 درد 

زندگي و غالباً نتيجه احساسات سركوب شده  جرياندرد هميشه مانعي در 

كنيد نماد جنبة دروني است. آن ناحيه از بدن جايي كه شما احساس درد مي

درد را محكوم و يا سركوب  .ريدشماست. يعني در آنجا احساس قيد و بند دا

نكنيد. درد سخن مهمي از اين مسئله دارد، به آن كامالً توجه كرده و به عمق 

آن نفوذ كنيد. سپس آن را با تمام آگاهي خود احساس كرده و به آن 

عمل كرده و  دآمد بگوييد. اگر اين كار را انجام دهيد درد به وظيفه خوخوش

از عدم بازگشت درد مطمئن شويد توجه خود را شود. براي آنكه ناپديد مي

اي جنبة رواني كه اين درد نماد آن بوده معطوف كنيد. اين همان ناحيهآن به 

است كه بايد خود را رها سازيد، حتي ميل به تنبيه خود را رها كنيد. در 

آموزيد كه دوباره زندگي كنيد خود را با تمامي نواقص بپذيريد و رهايي مي

تواند نقش كس نمييد كه شما در جايگاه خود بهترين هستيد و هيچنبدايقين 

 شما را در هستي جز خود شما به زيبايي بازي كند. 

 

www.takbook.com



 333 سمروح، روان، احساس، ج

 تصادفات 

كنيم به عهده هريك از ما مسئوليت كامل زندگي خود و آنچه را كه تجربه مي

نيز فقط توسط خود ما  هاآندهند اما دارد. گرچه حوادث ناخودآگاه روي مي

دهد. وقتي كه چگونگي اين اي برايتان رخ ميآيند. هنگامي كه حادثهپيش مي

كنيد. حادثه را تجزيه و تحليل نماييد به زودي به مشكل موردنظر برخورد مي

نگاه دقيقي به چگونگي وقوع حادثه بياندازيد و به اشارات لفظي دقت كنيد. 

با يافتن دليل دروني تا  كننددر تفسير حادثه به شما كمك مي هاآنمجموعاً 

يابيد به اين ترتيب ديد بسيار جالبي مي .روي آن كار كنيد ،براي يك تصادف

 و قادر خواهيد بود كه آگاهي خود را به سرعت  رشد دهيد. 

 

 فراموشي 

اگر فراموشي شما امري مستمر باشد احتماالً حاكي از آن است كه بايد ياد 

ايد رها و فراموش كنيد. اگر آن چسبيده هبگيريد چيزي از گذشته را كه ب

اين است احتماالً بارها بدون آنكه واقعاً چيزي را حل كنيد افكار خود  مسئله

در لحظه باشيد و روز خود را به  .ايدرا درگير مشكالت كهنه كرده

دهيد كه واقعًا مسائل گذشته بهاي زندگي بگشاييد. اگر بتوانيد ترتيبي شگفتي

 گاه دچار فراموشي شويد. نيازي نيست كه ديگر هيچ را فراموش كنيد

 

 

 درك زيبايي به حضور زشتي ميسر است. 

 و درك نيكي به حضور پليدي 
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 هستي به نيستي 

 و پريشاني به سادگي بدل شود 

 فراز فرود را 

 و صدا سكوت را با خود دارد 

 اند پيش و پس در پي و در تقابل با هم

 هم از اين رو حكيم فرزانه

 به انجام هيچ 

 و تعليم بدون كالم همت گمارد 

 چيز و يگانه با هر چيز است او مالك همه

 اما مالك نيست او موجود است، 

اندازد او زندگيش را پي مي

 بي هيچ ادعا 

 بيند زيرا كه مدعي نيست. ي نميزيانو 
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 مديتيشن و آموزش آن - ازدهمدوفصل 

 

 اهلل نور السموات و االرض

 (23ها و زمين است)نور آيه خداوند نور آسمان

 

 .نور خداست، خدا نور است

 .محبت نور است، محبت خداست

 .در محبت زندگي كن

 

 كند.نور مؤمنان در جلو و سمت راست ايشان حركت مي

 (3آيه گويند، پروردگارا نور ما را بحد كمال برسان)تحريممي

 

 .ن نور شما و نور خدا مرزي وجود نداردبي

 .رسد، همه نور استوقتي نور به نور مي

 آيد.شوند و رضايت حاصل ميها ادغام ميآن
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 جـوداتودر همه م و ابدي است ،و حصر ندارد نور آغاز و نهايت ندارد. حدّ

 ،واسطه شكوه و جالل ايـن نـوره جا حضور دارد. ب مهها و در ههمة زمان و

ايـن نـور يعنـي  .د. جاودانگي در اوسـتنشوزها عيان و درخشان ميچي ةهم

همان خداي رب العالمين است. اين نور را نبايد با نور فيزيك محدود دنيـاي 

ها بار بيش ميليونآن  مادي كه فقط نمادي از آن است اشتباه كرد. درخشندگي

فيزيكي فراتر بنابر اين در مديتيشن بايد از اين نور پس از نور خورشيد است. 

 رسيد.است همه جا حاضر كه رفته و به آن نور ايزدي 

 

 مديتيشن نور

يادگاري است از روزگار باستان. مديتيشن، موفقيت و تمركز در همه كارها را 

هــا و هــاي دروغــين و آرزوهــاي پــوچ و غمآورد. عــالج ترسبوجــود مــي

ري را از بـين ها و افكار ناپسند است. ضـعف كالبـد جسـماني و بيمـانگراني

برد. مديتيشن، يگانه جزيرة نجات در اقيانوس زندگي است كه انسان را از مي

دهـد. ضـمناً ترس، بيم، يأس و نااميدي نجات ميشك، آرزو،  پرتالطمِ امواج

تـوان از ايـن اقيـانوس زنـدگي بـه بايد دانست كه تنها با كوشـش خـود نمي

اسـت. مديتيشـن،  سالمت گذر كرد، بلكـه فـيض و رحمـت الهـي ضـروري

شهامت و خـرد  ،دهدتوانايي تجزيه و تحليل، تشخيص و درك را افزايش مي

يـك انطور كـه همـ .كندو يگانگي با الوهيت را عطا كرده و جهل را نابود مي

سوزاند، مديتيشـن نيـز هاي پراكنده را متمركز كرده و كاغذ را ميبين اشعهذره

زن و ناآرام اسـت تحريك شده كه پرسه كند. ذهنِافكار پراكنده را متمركز مي
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كند و آن را از سرور و شعف الهـي ها تهي ميداوريآرام و پاك و از پيش ،را

 سازد.سرشار مي

كند. بنابراين قدم ذهن، بسيار مرتد و نافرمان است و به سرعت باد حركت مي

فقـط ذهني كه مانند زنبور عسـل  .باشداول براي مهار كردن آن، مديتيشن مي

د كـه يـشود. ذهـن خـود را متوجـه امـور مقدسـي كنبه روي شهد جذب مي

 آفريند.بواسطة همبستگي با پروردگار شادي مي

مديتيشن راه بسيار خوبي است براي رسيدن به اليتناهي، بـه بيكرانـي و اگـر 

معني و مقصود مديتيشن درك نشود از خواندن متون معنوي و عرفاني، فقـط 

 هـاي معنـويِبه صرف خواندن كتاب .واهد شد نه بيشدانش كتابي حاصل خ

تــوان بــه درك آگــاهي اليتنــاهي رســيد. هــاي جــدالي نميبســيار و يــا بحث

طور كه براي رؤيت گلبول قرمز در خون ميكروسكوپ نيـاز اسـت، بـه همان

پيشـرفت  فردي كه داراي»همين طريق نيز در زندگي براي يافتن و تشخيص 

به تمرين مديتيشن نيـاز اسـت. دانـش « باشداليي ميروحي و معنوي بسيار با

دنيايي، دانش غير حقيقي است. دانش مطلق، جاودانه بوده و دانشـي حقيقـي 

رود و رسـتگاري بـه است كه بواسطة آن منيّـت و خودخـواهي از ميـان مـي

زيـرا  ،شـودآورد. اين دانـش واال بـا تمـرين مديتيشـن حاصـل ميارمغان مي

 اس تمرينات معنوي است.مديتيشن پايه و اس

. رنـج و باشـدميدروني است كه شامل سكوت عميق ذهني  يعمل مديتيشن:

ناراحتي به دنياي بيروني تعلق دارد)يعني جهان( و مديتيشن متعلـق بـه درون 

هـا و است. به حوزة محبت و عشق ايزدي تعلق دارد. نـه تنهـا همـة پيروزي

كنـد. ديد بهتر به خدا را هم عطـا ميدارد بلكه تصور و ها را ارزاني ميشادي
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مديتيشن حقيقي جذب شـدن بـه خداونـد بعنـوان تنهـا فكـر و تنهـا هـدف 

 ( يعني فقط اواست)

 به خدا بينديشيم، و با خدا دم برآوريم و به او عشق بورزيم

طور كه صابون براي نظافت بدن )بيروني( الزم است، مديتيشن نيز براي همان

زم است و تا ژرفاي ذهن پاك نشود انسان از خداوند نظافت ذهن )دروني( ال

 1درون فاصله دارد.

تر دهد كه از هـر لطفـي لطيـفمديتيشن انسان را به درون برده و آرامشي مي

كند. حـق هـر كسـي الهي را اعطا مي است و نخستين اشارات سرور و شعف

ربـة آگاهي اليتناهي و الهـي برسـد و پـرورش ايـن تجبه  ه،است كه به تجرب

بـراي همگـان  براي همگان ضروري است. زيـرا خداونـد 2«پروردگار درون»

ن مادر است و گوش دادن به آگاهي اليتناهي، همانند فرزندي است كه به وچ

 دهد.صداي مادر گوش فرا مي

 مديتيشن گوش فرا دادن به سرود آسماني است.

و  هازماني كه طعم و مزة مديتيشن يك بار كشف شـود، شـخص همـة شـك

نهـد و خـود را كـامالً بـه آن مشـغول هاي مربوط به آن را بـه كنـار ميبحث

 كند. بنابراين هر كدام از شما، مديتيشن را از امروز آغاز كنيد.مي

                                           
 (20) سورة انفال آية  و بدانيد كه خدا در ميان شخص و دل او حايل است -1

 تر است حتي از دل او)تفسير الميزان(يعني خدا از هر چيزي به انسان نزديك
 (16و ما نزديكتريم به او از رگ گردن)سورة  ق آية  -  2
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 نحوة اجراي مديتيشن

در اينجا بايد اين نكته را متذكر شوم كه با گفتن ذكر يا همان حالت كه امروز 

از  . مديتراپي يك رويكردِناميممي ان با مديتيشنيا درم 1آن را ما مديتيتيوتراپي

بـا خودشفابخشـي همـراه  وبخش اسـت وحدتكه درون هدايت شده است 

. بـدين معنـي كـه شـخص، كنـدمي يجـادارا يك حالت تغيير يافته از آگاهي 

 .درگير جريان درمان روح و روان خود است

خود قرار دهيد به شمعي روشن )يا فانوس يا حتي يك گل زرد( را در مقابل 

صورت چهارزانو و يا هر حالتي كه راحت هسـتيد نشسـته و سـتون فقـرات 

خود را راست نگه داريد. به درگاه خداوند دعا كنيد كه مورد قبول واقع شـود 

سپس به مدت يك دقيقه به شعله بطور مسـتقيم و موجب هدايت شما گردد. 

شـعلة درون كـه كنيـد  احساسو هاي خود را ببنديد خيره شويد آنگاه چشم

شما ميان دو ابروي شما است. اگر نتوانسـتيد شـعله را مجسـم كنيـد مجـدداً 

هايتان را بـرهم سـپس چشـم .هايتان را باز نموده و به شعله نگـاه كنيـدچشم

آوريد راه را روشن درحالي كه نور را از ميان دو ابروي به قلب مي و بگذاريد

 و درخشان كنيد.

متر باالي ناف( آورده سانتي 20در حدود  -قلب)مركز سينه شعله را به درون 

هـر انگيـزه و احسـاس  و و بوسيلة نور، تاريكي و پليدي، هر نيت و انديشـه

هـاي دلتـان يكـي پـس از ناخوشايندي را شستشو دهيد. بدين وسيله گلبرگ

 كند.شود و قلب شما را نوراني ميديگري باز مي

                                           
1 - Meditative Thraphy 
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شعله را از قلـب  شود.تر ميتر و روشن، بزرگترتصور كنيد كه نور دارد پهن

به ديگر اعضاي بدن ببريد)ترتيب خاصي در حركت شعله به سـوي اعضـاي 

 .بدن وجود ندارد، فقط در پايان، نور بايد از سر به خارج بدن فرستاده شود(

نور را به گردن و از آنجا به دهان و زبان بياوريد تـا دروغ، تهمـت بـدگويي، 

 ورزي از آن محو شود.الغه، كينهبدزباني، مب

ها )راست و سپس چپ( ببريد تـا ديـد ناپـاك از بـين شعله را به سوي چشم

 برود.

هاي)راست وچـپ( هـدايت كنيـد تـا ديگـر مشـتا ق شعله را به طرف گوش

هاي)راست و چپ( ببريد تـا از شنيدن كلمات زهرآلود نباشد. نور را به دست

دد. نور را به پاها )راست و چپ( آورده تـا انجام اعمال پليد و زشت پاك گر

نامناسب بپرهيزيد، اكنون نور را به سر منتقل كنيـد هاي ديگر از رفتن به مكان

آور ناپديد شـوند، زيـرا افكـار پليـد سـاكن تـاريكي تا همة افكار شر و زيان

شـود. اجـازه دهيـد از هستند. حال تصور كنيد كه اين نور بيشتر و بيشـتر مي

 .شـما بـه بيـرون بـدن رود و تمـام جوانـب شـما را دربـر گيـرد قسمت سرِ

به سوي خانواده، اقـوام، دوسـتان و  ،ي اين نور راامحبت و تقو ،درخشندگي

خالصه همـة مـردم دنيـا و سـپس  و  ها، و حتي دشمنان و رقيبان خودغريبه

هاي مقـدس و جانوران، پرندگان، گياهان و همة موجودات و همچنين به ايده

هاي عالم بفرستيد. پس از پايان مديتيشـن بالفاصـله ال نيك و ديگر پديدهاعم

از جايتان بلند نشويد بلكه آرام در جاي خود بمانيد و اعضاي بدن را راحـت 

و آزاد بگذاريد، استراحت كنيد و در پايان براي خود و ديگـران دعـا كنيـد و 

 رخاسته و به كارهاي روزانة خود بپردازيد.سپس ب
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 مديتيشن بدون ياري و محبت به ديگران تمرين

 است  آب   بدون   صابون   بردن   بكار  مانند 

 مراحل مديتيشن

 تنيهاي روانآسودگي از شكايت -3

ست زماني را براي اين كار انتخاب كند كه كـامالً يبادر اين مرحله نوآموز مي

امـور اعتقـاد پيـدا بر اين مهم ايمان و اعتقاد پيدا نموده )تا زماني كه بـه ايـن 

 (.آن را تجربه نكند است نكرده

 تنظيم الگوهاي مديتيشن -1

بايست نوآموز زمان خاصي را براي انجام مديتيشن در ذهن در اين مرحله مي

باشد كه در مراحل بعـدي ايـن دقيقه مي 25دقيقه تا  10ن كند كه از عييخود ت

 كندميشود كه تا يك ساعت ادامه پيدا تر ميزمان طوالني

 توانايي فرايند براي آرامش -4

بايست دقت كنيد كه محيطي مناسب از نظر جا و مكان در اين مرحله شما مي

نه زياد نرم باشد و نه زياد سـخت و نـاهموار. سـعي  را انتخاب كنيد كه نسبتاً

هاي مثبت كه همان رو بـه قبلـه اسـت قـرار كنيد كه خود را در كانون انرژي

روحاني و معنوي بـوده. اگـر احيانـاً  فضايي باشد كه كامالً .(كعبهدهيد)رو به 

آورد قرار مالقات يا زنگ تلفن يا زنگ ساعت مزاحمتي براي شما فراهم مـي

 ها را از صحنه خارج كنيد.آن
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 كاهش تنش و اضطراب -3

بايست نوآموز دقت داشـته باشـد كـه بـا انجـام ايـن امـور در اين مرحله مي

ح خود را تصفيه كند نه اينكه براي خود تصـاوير تخيلـي بايست فكر و رومي

بايست اين را بداند كه اين مهم بسيار بسيار بـا اهميـت و خرافي بسازد و مي

 .ما را به خرافه بكشاند ،است و نبايد اين گونه تمرينات

هاي در اوايل انجام مديتيشن ممكن است آسان و جالب به نظـر برسـد، قـدم

ها را باالتر برويـد خواهد بود اما وقتي كه شروع كنيد و پلهاوليه تشويق كننده 

بيني در مقابل شما سبز خواهد شـد. بـه هـر حـال نبايـد موانع غير قابل پيش

ت را بـه خـود سبوسيلة اين موانع غير قابل انتظار دلسرد شويد، احساس شك

ده تـا ها را طي نموراه ندهيد بايد با اطمينان و شجاعت و صبر و بردباري پله

بايسـت شـويد ميفيض و رحمت نصيبتان شود و اگر موفق نمي امكان كسبِ

كنيـد  تفّحصارزيابي دقيقي در مورد خود توسط استاد انجام دهيد و در خود 

 كه چرا و دليل آن چيست.

هاي شـما دهيد، بدانيد كه نور هنوز بـه انـداماگر هنوز كار ناپسندي انجام مي

 نرسيده است.

كمتر حرف آيا  تيشن و بعد از آن آيا مردم را بيشتر دوست داريد؟با انجام مدي

كنيـد؟ آيـا پرحرفيد؟ آيا با صداقت بيشتر به مردم خدمت ميهنوز زنيد يا مي

شويد؟ آيا پيشرفت رفتار ايد و از شادي ديگران شاد ميحسادت را ترك كرده

مديتيشـن كنند؟ اگر غيـر از ايـن اسـت و شخصيت شما را، ديگران تاييد مي

فقط يك حيلة فريبنـده خواهـد بـود. وقتـي كـه محبـت و عشـق نباشـد، آن 

ي اضافي فقط بار سنگيني است كه بر دوش تو خواهد بـود امـا وقتـي هاسال
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بدون هيچ نگراني نسـبت خود، پرورش يابد در آن صورت از بدن كه محبت 

 گيريم.به منافع شخصي خود، براي خدمت به ديگران بهره مي

 گانههاي پنجوابستگي به بدن و حس ترك -8

ها و قـدم بـه قـدم بـر شـاديبايـد مي بنـابراينگوهر آدمي خداگونه است و 

 الب آمد.غهاي گذرا و بر تعلقات پوچ به خويشان اندوه

يادآوري او و تمركـز بـر او موجـب  و محبت و عشق بدون تزلزل به خداوند

 .دگردها و عواطف ميرام شدن احساسات، انگيزهآ

كند تـا تداوم حالت، بدون كوشش و آزاد از فشار كه فرد را قادر مي -0

 دنياي خارج بر او تاثير نگذارد و تعادل را بدست آورد

اين حالت بوسيلة تمرين زندگي اخالقي )تسلط بـر خـود و خلـوص ذهـن( 

 گردد.ميسر مي

 آگاه و هشيار بودن از اين مطلب كه دنيا غير حقيقي است. - 6

هاي مختلــف مشــاهده ها و صــور و شــكلزيــورآالت طــال در انــدازهمثــال: 

رود ها و صور از بين مـيها را ذوب نماييم، شكل، ولي زماني كه همة آنشوندمي

ماند. به همين نحـو، درآمـد و ثـروت و و فقط جوهر اصلي آن يعني طال باقي مي

 ت.جاودانه اس« خداوند درون»حقيقي نيستند و فقط  ،امالك و غيره

و ثروتـي كـه غـم و اضـطراب و البته ثروت ضروري است، ولي ثروت مازاد 

 همراه دارد مطلوب نيست.درد به 

داري زندگي مانند غذا، لباس هاي اوليه براي نگههايتان را به نيازمنديخواسته

و سرپناه محدود كنيد. بخاطر داشته باشيد قناعت هيچ كس را تنبـل و بيكـاره 
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قناعـت  درسـت اسـت. هـايشعف و رفتار ،حقيقتاز  ايهآن نشان و كندنمي

 .گردد تا ذهن به جانب پروردگار معطوف شودسبب مي

 ارزشِها و چيزهاي بـيبازياسباببر اعضاء ادراكي تمركز جلوگيري  -4

 دنياي عيني:

دارنده اي كه منبع و نگهدر عوض متمركز كردن هوشياري خود بر آن يگانه و

ذهـن بـه  ةه عبارت ديگر معطوف كردن ديـد يـك جهتـب و همة چيزها است

 كنند.ها و غيره كه ذهن را كدر مينه مناظر و مزه« خداوند درون»سوي 

 داشتن ذهن بر يك فكر متعاليثابت و متمركز نگه -0

كند. توجّـه يـك آل و آرمان دلخواه تعمق ميذهن در يك مرحله فقط در ايده

 .جهته به پيشرفت

 يعني قرارگرفتن الينقطع آگاهي فرد در آگاهي كيهاني: مديتيشن  - 36

اگرچـه جـدا بنظـر  ،مثال: فضاي داخل و خارج ظرفي مثل كتري يكي اسـت

بـه و در همـه چيـز  ،درونـي ه همين نحو، داشتن تجربة آن يگانگيب .رسدمي

 باشد.مي دور از احساس اختالف و تمايز در افراد

هـا از گـردد، دوگانگيقيانوس محـو مياي از نام و شكل در آن اهر رگه -33

رود. شخص حتي تجربه را تجربه نخواهد كـرد، يعنـي اينكـه انسـان، بين مي

شود. در شخص همان آگاهي مي و كندربه ميجهوشيار نخواهد بود كه دارد ت

 است و عشق.اش محبت ماند. هالهواقع فقط يگانگي مي

 

 د.خدا را در همه ببينيد و همه را دوست بداري
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 فهرست منابع

 : جرج گروتز  دانش چهره شناسي -1

 : دكتر اليال وتسون نيروهاي فو ق طبيعي -2

 : عزيز الدين نَسقي  كتاب انسان الكامل -2

 مانـ  : نرمان ل  اصول روانشناسي -3

 : آرتور سي.كالرك  روانشناسي زمين -0

 : دون آن شولتس  روانشناسي كمال -6

 ير بادن: پ روانشناسي شخصيت -4

 : حضرت اميرالمؤمنين علي )ع(    البالغهنهج -3

 انتشارات علي )ع( سينا ـقانون در طب )كتاب اول(: ابن -4

 : شليال شارامون و بودوجي. نشر افكار   چاكرا درماني -15

 : نشر افكار    باچينسكي -11

 هاي شفابخش: باربارا آن برني. انتشارات جيحونهاله درماني با دست -12

 : سيدمهدي خسروي ـ نشر محمد   طب سنتي سينا -12

دكتر الهه طباطبائي ـ مؤسسه فرهنگي  ستارگان و دنياي درون ما: -13

 انتشاراتي خانه فرهنگ

 آيم: نشر دايرههر روز به سوي تو مي -10

 بحاراالنوار -16
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www.takbook.com


