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  چيست؟چيست؟  جهان هستیجهان هستی  برابربرابر  دردر  ماما  ییوظيفهوظيفه

 صددد سددال ره مسددجد و میخاندده بگیددری 
 

 عمددرت بدده هدددر رفتدده اگددر دسددت نگیددری   
 

 بشدددنو از پیدددر خرابدددات تدددو ايدددن پندددد
 

 همدان دسدت بگیدری   هر دست که دادی بده   
 

 چیست؟  هستی اين جهان برابر در ما یچه بوده است! و ديگر اينکه وظیفه هاانسان ما آفرينش از منظور خدا و براستی هدف

 در موجودات ورود و جهان پیدايش که شودمی ثابت...  و علیت برهان ،نظم برهان مثل فراوان عقلی داليل اساس بر

 دارای و موجود کاملترين که اوست است،و خداوند هم آن که دارد واحد توحیدی مبداء يک و نیست تصادفی آن

 و است پیوسته هم به کلی اسالم. باشد هدفدار سیستم اين که کند می اقتضا خدا حکمت و است شماریبی صفات

 مجموعه يک اسالم گفت توانمی عبارتی به بود اهمیت بی آن ديگر اجزاء به نسبت و گرفت را ازآن جزئی توان نمی

 آن به خود بینش و آگاهی بردن باال با تواندمی انسان که. است وفطری قیم و حنیف آئین و منسجم و اعتقادی

 .عمل و قول باور،: يعنی عمده قسمت ازسه متشکل است ایمجموعه خود ايمان. بیاورد ايمان

 ،(باطن -ظاهر) ،(امر -خلق) حائل جنبه دو با کل سطح در است خاص ایمجموعه آن پديده هر و مشهود جهان

 و گرددمی متقابل اکمال رابطه در و سنخ هم ،متناسب اجزايی شامل ظاهری جنبه کهطوری به ،(محتوا -پوسته)

 بر وجودش شالوده که فطرت آئین از پیروی با پديده و شودمی آن تدبیر و حیات پیوستگی، به مربوط باطن جنبه

 به حرکت در کائنات تمامی خداوند امر به بنا و اجراء خوبیه ب قوانینمی تما ترتیب اين به. است استوار آن اساس

 مسیر از خدا تقرب و کمال راه که است گرفته تعلق اين بر خدا امر .روندمی پیش است مطلق کمال که اهلل سوی

 رسندمی الهی سیستم هدف و کمال به يیهاانسان تنها و باشد خدا برای فقط آنها به عمل و آگاهی کسب و عبادت

 . بگیرند قرار او امر تحت او امر اطاعت با که

 گناه در ور غوطه را شما خدا رحمت به امید نه و دهد فريب را شما دنیايی زندگی نبايد اما است حق خدا یوعده

 يک: هستند دسته دو قوانین اين يعنی ،است شده تدبین بخش دو بر الهی قوانین که گفت توانمی نهايت در. سازد

 جهان آيا ،... و مواد و عناصر از يک هر خواص آتش، سوزندگی زمین، جاذبه مثل است تکوين عالم در آنها از دسته

 ديگر روز و باشد داشته وجود زمین جاذبه روز يک در اگر باشد؟ داشته وجود تواندمی قوانین اين وجود بدون ماده

 در وضعیتی چه ،... و درجه صفر در ديگر روز در و بیايد جوش به درجه صد در آب روز يک در باشد، نداشته وجود
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 یهاسنت و قوانین سری يک طبق بر بايد باشد، منظم بتواند ماده جهان اينکه برای پس آمد؟ خواهد پديد جهان

 .هست هم چنین اين که همانطور شود، اداره اليتغیر

 که اين مثل دارد يتغیر ال یهاسنت و قوانین سری يک متعال خداوند نیز انسانها برای که است صورت بدين دوم قوانین

 از يکی ديگر بیان به. گیردمی را صاحبانش دامن تنهاها نیرنگ اين: يعنی ... بِأَهْلِهِ إاِلّ السَّیِّئُ الْمَکْرُ یَحیقُ ال وَ: فرمايدمی

 هایسنت از ديگر يکی. گرددمی بر خودش به اش نتیجه کند، حیله و مکر و بدی کس هر که است اين الهی یهاسنت

 و) قومی هیچ سرنوشت خداوند: يعنی ... بِأَنْفُسِهِمْ ما یُغَیِّرُوا حَتّی بِقَوْمٍ ما یُغَیِّرُ ال اللّهَ إِنَّ..... : فرمايدمی که است اين الهی

 امتحان و آزمايش سنت است همینطور و دهند تغییر است خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر دهدنمی تغییر را( ملتی

 نظم اساس اينها است رايج عالم سراسر در و شده ايجاد خداوند حکمت براساس که ديگری سنت و قانون صدها و انسانها

 . داشت نخواهد معنی نظام و نظم ديگر نباشندها سنت اين اگر و هستند عالم

 الرَّحِیم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 آن اوست «عَلِیمٌ ءٍشىَ بِکلُ وَهُوَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّئهُنَّ السَّمَاءِ إِلىَ اسْتَوَى ثُمَّ جَمِیعًا الْأَرْضِ فىِ مَّا لَکُم خَلَقَ الَّذِى هُوَ»

 استوار را آسمان هفت و پرداخت، آسمان[ آفرينش] به سپس آفريد شما براى را همه است، زمین در آنچه که کسى

 .(44 آيهبقره  سوره) .داناست چیزى هر به او و کرد

 اوست «یُشْرِكُونَ عَمَّا اللَّهِ الْمُتَکَبِّرُسُبْحَانَ الْجَبَّارُ الْعَزِیزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِكُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهُ هُوَ»

 ناشايست، و عیب هر از منزّه آاليش، و نقص هر از پاک عالم، مقتدر سلطان نیست، خدايی او غیر که يکتايی خدای

 و بزرگوار عظمت، و جبروت با خلقان، همه بر قاهر و غالب جهانیان، و جهان نگهبان هراسان، دلهای بخش ايمنی

 خیال و وهم در آنچه از) و منزّه پندارند شريک او بر چه هر از که يکتا خدای پاک و منزّه زهی ،(فکرت حدّ از) برتر

 .(44 آيهحشر  سوره) .است مبرّ( انديشند عقل و

و فرمان نیافته  «لِكَ دینُ الْقَیِّمَةِوَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یُقیمُوا الصَّالةَ وَ یُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذ»

اند، دين ]خود[ را براى او خالص گردانند، و نماز بودند جز اينکه خدا را بپرستند، و در حالى که به توحید گرايیده

 (.0آيه  هالبین ه)سوربرپا دارند و زکات بدهند و دين ]ثابت و[ پايدار همین است. 

 خلق شده اند.  همین منظورند ندارند، زيرا برای ماموريتی در اين دنیا جز بندگی خداو ،مردمآری براستی اين 

 (.04آيه  تالذاريا ه)سور و جنّ و انس را نیافريدم جز براى آنکه مرا بپرستند «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إاِلَّ لِیَعْبُدُونِ»
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حتی ازدواج برای اين است که بنابراين وظیفه اصلی ما بندگی است، بقیه امور زندگی هم در همین راستا بايد باشد 

ايمان کامل شود و انسان بتواند بنده بهتری برای خدا باشد. شغل و درآمد هم همین طور باقی امور. برای اين منظور 

 عمل کنیم. به آنها آموخته ايم را آنچه  ،بايد ابتدا روش بندگی را بیاموزيم و بعد

اولین قدم آگاهی و شناخت از خود و خالق است. وقتی انسان خود را شناخت؛ مطمئناً خدای خود را  :روش بندگی

 نیز به خوبی باور خواهی داشت. 

 شما براى دگارتانپرور سوى از «بحِفِیظٍ عَلَیْکُم أَنَا مَا وَ فَعَلَیْهَا عَمِىَ مَنْ وَ فَلِنَفْسِهِ أَبْصرَ فَمَنْ رَّبِّکُمْ مِن بَصَائرُ جَاءَكُم قَدْ»

. اوست زيان به نهد برهم بصیرت چشم که هر و اوست سود به نگردمى بصیرت روى از که هر. آمد روشن هاىنشانه

 .(453 آيهاالنعام  سوره). نیستم شما نگهدارنده من و

  خودشناسیخودشناسی  --11

 خود و کامیابی سعادت جز حقیقت در بپیمايد که را راهی هر و کند دنبال که را روشی هر خود زندگی در انسان

خداوند بر سر  که واقعی هایتوانیم خدا را بشناسیم. زيرا؛ نیازمندیمینشناسیم؛ ن را خود تا يعنی خواهد.نمی چیزی

 وظیفه مهمترين و الزم ترين کند. بنابراينمیراه ما قرار داده است، ما را مجبور به شناخت و پرورش روح مان 

 نمايد. به درستی درک را خود خوشبختی و راه سعادت وسیله بدين تا بخوبی بشناسد را خود که اين است انسان

 جهت رفع در درمحیط پیرامونش برای آموزش او قرار داده اند، و چیزهايی که وسائلی بايست بتواند با او

 مجموع وقتی که در. ندهد دست از به رايگان او است، سرمايه تنها که را گرانمايه تا عمر بکوشد خود هاینیازمندی

 اگر. شودمی اعمال خداوند مشیت او توسط صحنه، هر در که يابیممی ابزاری سان به را او نگريممی انسانی چنین به

 مورد در متعال خداوند که آنچه به اندکی بلکه يابیم،نمی ناطق حیوانی را او تنها نه کنیم نگاه انسان به منظر اين با

 .بريممی پی «تعلمون ال ما اعلم انی» فرمود مالئک به خطاب انسان

 گیرد قرار تربیت و تعلیم مورد و شده تزکیه صحیح، مسیر در گرفتن قرار با کندمی سعی انسان تفکر طرز اين با 

 نظام در وظیفه انجام به و گردد نزديک انسان خلقت از خداوند مقصود به و نمايد بالقوه را خويش هایقابلیت تا

 .بپردازد عالم

 امیرالمؤمنین و. است شناخته را خدا بشناسد را خود که هر: فرمايدمی( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیغمبر

 (43 جلد بحاراالنوار،) .است رسیده معرفت مرحله به باالترين بشناسد را خود کسی که: فرمايدمی( السالمعلیه) علی
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 را خود انسانیت گوهر که اين است اشوظیفه بزرگترين که شودمی متوجه شناخت، را خود و در نهايت وقتی انسان

 بیک تا بکوشد خود باطنی و ظاهری بهداشت در و ننمايد هوس و هوی پايمال را تابناکی گوهر چنین. دارد گرامی

 گرامی را خود کسی که: فرمايدمی( السالم علیه) علی امیرالمؤمنین .شود نائل جاودانی بخش لذت و شیرين زندگی

 . شد خواهد ناچیز و پست وی پیش نفسانی شهوتهای دارد

 و صحت حفظ در که است انسان وظیفه. احساس، جسم{ ،روان ،روح}: است يافته تشکیل چهار رکن از انسان وجود

کنم مطالب خود را درابتدا پیرامون میلذا با توجه به اين مهم؛ بنده سعی  بکوشد. خود چهار رکن هر استقامت

 خدمت شما عرض نمايم.{ شناسی خداوند}  نهايت در و }شناسی محیط} ،{خود شناسی}مسائل 

 باز بین، اين در است. جهل آن و گناه وجود دارد يک تنها و است آگاهی آن و دارد وجود فضیلت يک تنها درجهان

 آگاهی به رسیدن برای گام نخستین. است آگاه نا و آگاه هایانسان میان تفاوت تنها ها،چشم بودن بسته و بودن

 خبر با خود زندگی و ذهن جسم، احوال از حد اين به تا که زمانی. است نیک کردار و گفتار پندار، به کافی توجه

 هست رفتن برای جايی نه انسان درون کرانبی جز» درک کنید که را نکته اين. دهندمی رخ معجزات گاهآن شديم،

 !« جستن برای چیزی نه و

 در و هستند شما کنار در همواره معجزات. داريم نیاز تیز بین چشمانی و صاف قلبی به تنها حقیقت ديدن برای ما

 ! نیست نیازی ديدن از تراضافه چیزی به. کنید شان نگاه است کافی فقط دهندمی رخ تان زندگی از لحظه هر

 احساسات و فرهنگ هنر، دانش، کل. حقیقت اين بیان او معنويت و است طبیعی ماورای تماماً موجودی انسان

 نظر به اسرارآمیز که هايیپديده از خیلی اما است؛ طبیعت از بشر طبیعی ماورای یهادريافت گربیان بشری

  . درک قابل روشنی به و پذيراندتوجیه کامالً رسیدند؛می

 اگر مقصد، يک نه است سفر يک شما زندگی. باشد عاطفی احساس و منطقی دانش از ترکیبی بايد انسان زندگی

 یمرتبه و ماهیت از ممکنات ساير برخالف انسان. کند حفظ را خود نفس عزت بايد دارد ذاتی ارزش و کرامت انسان

 . باشدمی متعددی ابعاد دارای انسان وجود. است برخوردار خاصی وجودی

 تصمیم ،عزم و شوق ادراک، مراحل، طى از پس روح که هنگامى است؛ محسوس کامالً ارادى حرکت در بدن بر روح

 دار جان  و جانبى موجودات و طبیعت در بدن، وسیله به و آورددرمى حرکت به را بدن گیرد؛مى کاری انجام به

 یهمه حال درعین که وجود از بیرون حقیقی شهود به را ما هست که طور همین جهان و دهدمى انجام تصرفاتى

 . کندمی داللت است؛ وجود
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 به و کندمی شتاب اشعقالنی هایداوری در گاه انسان. شودمى انجام آن اعضاى و بدن یوسیله به انسان اعمال

 تمام به انگار انديشدمی چنان و پردازدمی گیرینتیجه به موضوع، يک یدرباره اندک اطالعاتی آمدن فراهم صرف

 . ماندنمی باقی برايش ابهام یپرده پس در اینکته هیچ و داشته کامل یاحاطه مسأله جوانب

 بنابراين. است عاجز اظهارش از که است آنی در نهفته او حقیقت بلکه نیست کندمی اظهار چه آن به انسان حقیقت

 . کنید گوش هايشناگفته به بلکه هايش،گفته به نه بشناسید؛ را او بخواهید اگر

 و مکاتب میان اختالف مورد موضوعات از انسان، در روح رسد که موضوعنظر می به اول نگاه در اگرچهروح:  -4

 مُنکر عنوان به نتوان را کسهیچ شايد که شد خواهیم متوجه تردقیق نگاهی با ولی باشد، گوناگون هایديدگاه

 پذيرندمی را روح وجود اصل همه، که است اين سخن اين معنی. کرد معرفی انسان در روح اسم به چیزی وجود

 متوجه عاقلی ناظر هر که است آن ادعا اين بر ما دلیل .است روح ويژگی و ماهیت سر بر هااختالف همه ولی،

 .شودمی حیوان و انسان میان آشکار هایتفاوت

 . نفسانی{ روح و حیوانی روح نبات، روح} : روح سه اين در يعنی است، شريک حیوانات ديگر با در نگاه اول؛ آدمی

 و نباتی روح و است عِلْوی عالم از انسانی روح و است انسانی روح دارای زيرا حیوان، با شودمی متمايز ولیکن انسان

 . بدن از خارج در يا است بدن در انسانی روح اينکه در است اختالف و اندسفلی عالم از نفسانی روح و حیوانی روح

 . شیر در روغن چنانکه است بدن داخل :گویدمی شریعت

 مکان در ناطقه نفس اينکه جهت از نیست، هم بدن از خارج و نیست بدن داخل در :گویندمی حكمت اهل اما

 خارج و داخل زيرا آن. خارج يا است بدن داخل گفت تواننمی نیست، مکان در چون. نیست مکان محتاج و نیست

 . نیست جسمانی و جسم ناطقه نفس درحالی که است جسم صفات بودن بدن

 در ترتیب به غذا و است بدن داخل نفسانی روح و حیوانی روح و نباتی روح که اندکرده اتفاق جملگی پايان در اما

 . شوندمی بینا و دانا و برآمده مراتب به و است کرده عروج ايشان پرورش

 حواس از يکی بوسیله جسم زيرا نیست جسم بنابراين لمس غیرقابل و غیرمرئی است جوهری روح تعریف روح:

 بسیطی جوهر هر و است جسم الزم ترکیب زيرا مرکب، نه است بسیط و است غیرمرئی جوهر بلکه شود،می درک

 .بردمی فرمان بدن و دهدمی فرمان روح. است مرکب جسم خواص از انحالل زيرا است انحالل غیرقابل

 است جسم مکمل و محرک است، جوهر حیوانی روح جسم. محرک و مکمل و است جوهر نباتی روح ديگر عبارت به

 روح ديگر عبارت به العقل و باالختیار است جسم محرک و مکمل و است بسیط جوهر انسانی روح و باالختیار،

 وقت در و دانا همه دانش وقت در انسانی روح. کلیات و جزئیات مدرک انسانی روح و است جزئیات مدرّک حیوانی
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 کل در .داند می همه چیز صفات همه در و گويا همه گفتن وقت در و شنوا همه شنیدن وقت در و بینا همه ديدن،

 بدانی که شودمی روشن شما بر زمانی سخنان اين و «نیست بیش يکی نیز جسم و نیست بیش يکی روح» بدانید

 .آمده است کجا از و چیست جسم مبدأ

 میان در «روان آدمی» از صحبتی و اندبوده عقل اصالت به معتقد فالسفه قبل، سال چهارصد حدود در: روان -1

 هایزمینه در که هايیپیشرفت بر تکیه با بیستم قرن آخر دهه در شناختی، و درمانی رفتار دانش تدريج به اما. نبود

 با شناختی علوم عصبی، زيستی، علوم هایعرصه در فراوان تحقیقات نیز و اسلوبی و نظری هایسازیمدل مختلف،

 ،نام به را رويکرد اين که پیداکرده جديدی هويت آمده، فراهم اطالعات پردازش رويکرد و شناختی و تجربی گرايش

 . گشوده بالینی متخصصان و نظرانصاحب محققان ديدگان بر اندازهايی چشم  .(Psychology) روانشناسی

 روش اساس بر د انسان بخصوص د زنده موجود ذهنِ هایفرايند و رفتار یمطالعه علم :(Psychology) روانشناسی

 وظايف از اجتماعی، رفتارهای سالمت، رشد، نظیر مفاهیمی با آدمی، روان و ذهن ارتباط يافتن. است علمی

 .است روانشناسی

 انتزاعی و روان و ذهن علم، يعنی اين موضوع بودنِ مشاهده قابلِ غیر ؛مثال بعنوان ايست؛فراشاخه علمی روانشناسی

 وتجربی ،«علمی روش» به مطالعه ديگر سوی از اما است. انسانی علوم به علم اين شباهت دلیل آن، مفاهیم بودن

 روانشناس ديدگاه و عقیده همچنین کشاند.می تجربی علوم یدايره به را روانشناسی آزمايش، مراحل از بخشی بودنِ

. شودمی مرتبط فلسفه دنیای به روانشناسی نیز، جنبه اين از لذا است، مأثر بسیار تحقیق فرايند در انسان، به نسبت

 شناسی،زيست نظیر گوناگونی علوم از فرد به منحصر ایآمیزه حقیقتاً را روانشناسی بتوان شايد ترتیب اين به

 .دانست …و فلسفه شناسی،جامعه شناسی،زبان شناسی،انسان

 بعنوان را  کلمه استدالل و اندبوده عقل اصالت به معتقد فالسفه قبل، سال چهارصد حدود در تعریف روان:

 پیش چندی تا و پردازدمی نفس مطالعه به که چیزی بعنوان روانشناسی ترتیب بدين. اندکرده ترجمه «نفس»

 و کرد تغییر روانشناسی تعريف هابعد از گذشت سال بالخره. بوداکثرانديشمندان می قبول و مورد رفتبکارمی

 خوانند.می «رفتار علم» بعنوان را آن اکنون

 و روح اختالف درستیِ نتوانند دانشجويان و جويانره که گرديد باعث دانشمندان نظر از هاتفاوت و تغییرات اين

 چند متحرک بدن اين در براستی که، است داشته وجود همیشه سؤال اين و کنند درک بخوبی را روان و نفس

 که حالی در باشد!می روان و نفس، همان نفس همان روح که کردندمی تصور انديشمندان .است فرماحکم قسمت

 .نیست چنین اصالً
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کند؛ جسم بعد  تحلیل و تجزيه را آن جسم تا آوردمی بوجود بدن در را فکر نوع يک که روحهنگامی ماهيت روان:

 دهد. دربکارگیری و کمک گرفتن از حواس باطنی و حواس ظاهری، آن فکر را مورد تحلیل و بررسی قرار میاز 

 اين نتیجه تحلیل و فرايند مربوط به قسمت روان آدمی است.  کند.می ادراک به تبديل يافته جديد را اين نهايتاً

 کند.آورد و عمل میمی در اجراء به را آن روان وزد،آممی و کندمی تجربه روح را توان گفت که: هرچهبه عبارتی می

  انجام دهد يا انجام ندهد. را قادر خواهد بود آن حتی

 بدن از جايی به عبارتی آن را در کند،می هضم را آن انسان بدنِ در واقع رسد؛می ادراک فکر يک از که هنگاهی

 بد و منفی. خوب خواه باشد، مثبت فکر اين خواهدمی حال درآورد، اجرا به را آن لزوم وقت به تا کندمی ذخیره

 بدهید او به محصول هرچه که کندمی عمل آشپزی همچون. دارد روح دريافت و پردازش نحوه به بستگی آن بودن

 روح هرچه پس. شودمی جسم مصرف صرف آمده، عمل به غذای اين انتها در که کندمی غذا به تبديل را همان

 بود. خواهد نیز احساسات و جسم بر مستقیم بطور دو آن اثرات بود. خواهد ترلطیف نیز او روان باشد، ترلطیف انسان

  معنویمعنوی  گرگرکار روانشناس یا درمانکار روانشناس یا درمان

 در روانشناس که گفت توانمی نوعی به. و بررسی قرار می گیرد مطالعه مورد زنده موجود رفتار، علم روانشناسی در

 از را او بايد تنها نه آدمی؛ مطالعه زمان تحقیق و در. کندمی تحقیق محیطی، عوامل به زنده موجودات پاسخِ ضمینه

. بدهد قرار بررسی مورد بايست او را و محیطی نیز اجتماعی نظر از بلکه قرار دهد، مطالعه شناسی مورد زيست لحاظ

 به مربوط که نسبت همان به روانشناسی، بنابراين است، ديگران رفتار تاثیر تحت فرد هر رفتار که آنجايی از

 متقابل عمل» و شناسیزيست یپايه بر انسان رفتار چون. نیزهست اجتماعی ازعلوم جزئی باشدمی شناسیزيست

 نظريه اين صحّت .شودمی تلقّی اجتماعی زيستی، علمی بعنوان غالباً روانشناسی لذا است شده نهاده «اجتماعی

 . دهندمی و بررسی قرار توجه مورد را آدمی رفتار هایپیچیدگی روانشناسان که شودمی زمانی روشن

 گفت توانمی میگردد؛باز هجدهم قرن اوايل و هفدهم قرن اواخر به آکادمیک، و علمی شکل به روانشناسی آغاز

 است درحالی اين و است؛ شده شروع پیش سال 405 حدود از تنها روانشناسی، در توجه قابل تحقیقات و اکتشافات

 که هاستقرن روان و ذهن به مربوط مباحث البته. اند برخوردار پربارتر و تربلند ایتاريخچه از ديگر تجربی علوم که

 و افالطون سقراط، چون متفکرانی و يونانی منداندانش از آن مکتوب آثار و کرده مشغول خود به را متفکران ذهن

 مورد آکادمیک و مدون صورت به جديد، روانشناسی از پیش تا علم از شاخه اين اما است، دست در نیز ارسطو

 است. نگرفته قرار مطالعه
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 بعد هم اسدت؛ دو بعدى موجودى ولیکن کندمى زندگى مادّه عالم در و است جسمانى موجودى انسانجسم:  -3

 زيرا کند؛ برقرار ارتباط ماده ماورای عالم با احیاناً که نیست عجیب پس دارد معنوى و روحانى بعد هم و مادّى

  .است او باطنی و روحی یجنبه به مربوط ارتباطی چنین

  آدمیآدمی  تنتن  یایا  جسمجسم  تعریفتعریف

 بتوان و باشد عمق و عرض و طول دارای که چیزی هر. باشد ماده دارای که چیزی هر .پیکر کالبد، قالب، ،تن ،جسم

 که جوهريست:  که تعبیر اين به طبیعی جسم درتعريف اما. گويند جسم را آن شود درک پنجگانه حواس با را آن

 قبول که باشد جوهری جسم اشاعره یعقیدهه ب و است معتزله و حکما یعقیده بر مبتنی بپذيرد، را گانه سه ابعاد

 .نمايد انقسام

 وجود و فعلیت به ماده جوهری حرکت کمک با که است «قوه» و استعداد يک فقط حیات آغاز در بدن برای نفس

 و رشد با)و اوست ويژه که تکامل و رشد نوعیه ب و کندمی جدا آن از را خود شود موجود وقتی ولی رسدمی خارجی

 و «تُبْصِرُونَ أَفَال أَنْفُسِکُمْ فی وَ» .برسد خود متعالی و نهائی کمال و رشد به تا پردازدمی( دارد فرق جسمانی تکامل

 .(44 آيه الذاريات سوره) بینید؟نمى مگر پس شما خود در

 داشته تکامل نوع دو تواندمی جوهری حرکت همین بوسیله و خود جوهری حرکت ضمن انسان بدن ديگر، نگاه از

. رسدمی مرگ و پیری به سرانجام و کندمی کمک بدن کمال و رشد به که بدن جسمانی و مادی تکامل اول،: باشد

 .سازدمی را انسانی خود يا نفس و گیردمی انجام بدن همراه و درون در و است مادی غیر که ديگری تکامل دوم،

 صورتی يک هر و آب{ مکمل و هوا خاک، است که؛ چهار عنصر حیات يعنی،}آتش، شکل گیری جسم بدين صورت

 را هريک معنی و گويندمی عنصر را هريک صورت نور.  يک هر معنی و است ظلمت هريکی صورت. ایمعنی و دارند

 چنانکه بیامیزند، يکديگر با چهار اين که هرگاه و خواهند داشت طبیعت چهار و عنصر چهار پس. خوانندمی طبیعت

 از را مزاج و است «مزاج» آن و شودمی پیدا االجزامتشابه چیزی میان در اين هاازترکیب آن فراهم باشد، آن شرايط

 . اندگرفته امتزاج

اند، حجابی هستند بر روی درون اند، با خود نامحرمند، با خود غیرصمیمی و غیريگانهها با خود بیگانهاغلب انسان

اند، شناسند، خود را از ياد بردهاند، خود را نمیپنهان خود، نقابی هستند بر چهره جان خويش، خود را فراموش کرده
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اند و نگران خود نیستند. از چنین اند، خود را کنار گذاشتهريدهبا خود هزاران فرسنگ فاصله دارند، از خود ب

 توان انتظار خودشناسی داشت. هايی نمیانسان

برای خودشناسی، شرط نخست يگانه بودن و يکدل بودن با خويش، صادق بودن با خويش، محرم بودن بر خويش 

ها باشد ها و زنگارصاف و پاک از غبارود آدمی است، يعنی به خويشتن عشق ورزيدن. برای خود شناسی بايد آينه وج

ها، گریها، حسابها، عدم صداقتنما باشد و حقیقت وجود آدمی را بر او به درستی نشان دهد. غل و غشتا حقیقت

شرعی ها، کالهبازیها و حقهکاریهای وجود، دغلشیشه داشتنها، خردهارزش، ناخالصیهای پوچ و بیوابستگی

ها، نگریها، سطحیها و خودپرستیها، خودبینیبینیها، کوتاهنظریها، تظاهرها، تنگها و دورويیها، تزويرشتنگذا

ها و زنگارهای آينه درون آدمی ها، همگی غبارهای اينی ديگر همانندهای مادی و همههای بیهوده، اسارتمشغله

دهند که تصويری درست و سازند و اجازه نمینما مینما و وارونگوننما، دگرهستند و آن را غیر صیقلی، ناپاک و کج

 راست از حقیقت وجود آدمی بر او نمايانده شود. 

به اين دلیل است که برای خودشناسی، افزون بر داشتن ديد دوربرد و ژرفانگر و چشمانی شستشو يافته در چشمه 

 .ها را از روی آن ستردخاکها و گرد و نگار زدايی کرد و کدورتدرون را نیز بايد غبارروبی و ز یصفا و صداقت، آينه

بینی، ترک برای خودشناسی بايد ترک خودبینی کنیم و ترک خودپرستی و خودخواهی، خودکامگی و خودبزرگ

جان و ديرمان را داريم؟ برای خودشناسی بايد خودمحوربینی و آيا توان و همت اين همه ترک اعتیادهای سخت

گیر، های نفسها و آزمايشهای سخت قرار دهیم و در میدان سنجشهای دشوار و آزمونرا در معرض امتحانخود 

ها و های خود، مراقب تزويرها و دورويیهای خود، مراقب تظاهربیازمايیم. بايد مراقب خود باشیم و مراقب تقلب

 باشیم.  …و های خود ها و دغلبازیهای خود، مراقب ظاهرفريبیخودنمايی

های رفتارها، کردارها، گفتارها، ترين انگیزهبرای خودشناسی بايد درون خويش را مدام کندوکاو کنیم، به عمیق

ها و ترين زوايای اين انگیزههای خود بینديشیم و بکوشیم تا خود را در پنهانها و خیالها و انديشهها و واکنشکنش

های خويش دريابیم و کشف کنیم. برای خودشناسی بايد خود را همواره در خواستهای امیال و ترين گوشهتاريک

 های انديشه، انگیزه و عمل بجويیم و کنکاش کنیم تا بیابیم و بشناسیم. حوزه

گويم دانشی های خودشناسی هستند و خودشناسی حکمتی است )نمیترين عرصهدو حوزه انديشه و عمل، مهم

گويم حکمتی است( هم نظری و هم گويم فنی است، میگويم مهارتی است، نمیت، نمیگويم هنری اساست، نمی
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های عملی، هم حسی و هم عقلی، که بايد به تدريج آن را بیاموزيم و در عمل و در تجربه فرايش بگیريم و با مراقبت

را بشناسیم و ارزيابی درستی از  پیدا و پنهان، خود را برای آن آماده سازيم تا بتوانیم به تدريج مرزهای وجود خويش

 خويش به دست آوريم.

برای اين که انسان بتواند خودش يا ديگری را خوب بشناسد، الزم است که غیر از موارد فوق چیزهای ديگری را نیز 

 ها پیدا کند اين موارد عبارتند از:بشناسد و آگاهی الزم را نسبت به آن

 ماه تولد -4

 عنصر حیات -4

 صورتک -4

 طیف مغناطیسی -3

 طبع -0

ی اطراف خود را شناسايی و وقتی هادرصد، خودتان يا انسان 05بعد از شناسايی موارد فوق شما قادر خواهید بود تا 

های ديگر را خوب شناختید، خواهید فهمید که چه چیزهايی برای شما خوب است و چه چیزهايی که خود و انسان

بینید و نه وری کنید. اين موارد که ذکر شد مطالبی هستند که نه در جايی میها ددرست نیست و بايست از آن

 توانید برای هر کسی بیان کنید.خوانید و نه میمی

  تولدتولد  ماهماه  --11

 چه و خودش تولد ماه چه چیست، آن مشخصات و کی تولدش ماه بفهمد شخص که است مهم بسیار مرحله اين در

 دقیق و درست تولدش تاريخ که است مهم بسیار نکته اين البته. يعنی دارد کار آنها با نوعی به که آنهايی تولد ماه

 نیز را خود ديگر خصوصیات و یهاگی ويژه بود خواهد قادر بداند را تولدش روز و ما دقیق بطور فردی اگر زيرا. باشد

 . کندمی پیدا نیز را خود ديگر شخصی خصوصیات و طبع عنصرحیات، شناسايی: مثل. بفهمد و کند پیدا

 تولد هنگام کیهانی هایانرژی تأثیر هاآن از يکی. دارد متعددی عوامل به بستگی هاانسان رفتاری خصوصیات

 مشترک نیز فرد خصوصیات سیاره، به توجه با که باشدمی ایسیاره کیهانی تأثیر تحت تولد، موقع فرد هر. باشدمی

 ضعف نقاط رفع جهت در و بشناسیم بهتر را خود خصوصیات اين دانستن با که است خوب خیلی. است انرژی آن با

 .بکوشیم خود خوب اخالقی خصوصیت تقويت يا
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فروردینفروردین
  

  

  ماهماهمشخصات کلی متولدین فروردینمشخصات کلی متولدین فروردین

 ينمتولد فرورد

 : قوچسمبل

 : آتشعنصرحیات

 saeed يخ: مرسیاره

 سر :يرپذیبآس عضو

 اقبال: سه شنبه روز

 4 ،4شانس:  اعداد

 : الماسيمنخوش سنگ

 محبوب: زرد و قرمز رنگ

 وجود: آهن فلّز

 ينال: کاردشخصیّت

 یستآل يدها یو راهنما یشروفعّال و پ يرپذالهام

صبر  یب ،عاشق قدرت ،و کاردان يقدهد، المیپروا، زود عکس العمل نشان  یرک و ب ،عجول ،فعّال ،و جوش پرجنب

با اعتماد به  ،مآب ياستر ،پرتوقّع ،حادثه جو ،یجاناهل ه ،طرّاح ،یقادر است مدّتها تنها باشد. اهل امر و نه ،و طاقت

اشتباه خود را  ،یقدق ،روشنفکر ،ماجراجو ،يستهشا ،. جوانتر از سنشدکنمیبه گذشته فکر ن ،نفس، سازنده

 ،و زرنگ یارهوش ،با مطالعه ،با شهامت ،یفعّال و جنجال ،يگرانمتنفّر از مداخله د ،یعال يريّتمد یدارا ،يردپذمین

اهل کشمکش و  ،یپر انرژ ،تیّبا حس مسئول ،اهل تنوّع ،اهل بخشش و کرم ،مقتدر ،است. مبتکر یدهصاحب عق

 ،یرنگدنده است. مخالف دوز و کلک و ن يکخشک و  یگاه ،يار یب ،ياغی یخودخواه، گاه ،و پرقدرت سالم یز،ست

 هوشمند است. ،یمنطق یرو غ یواقع یرغ یگاه ،مددکار ،تر از ظاهر استیفدر باطن ضع
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  فروردین: قرمزفروردین: قرمز  متولدینمتولدین

ها خاموش قرمز باعث شده تا متولدين فروردين بیشتر عصبانی شوند، ولی به محض آن که آتش خشم آن رنگ

شوند.متولدين فروردين افرادی بلند پرواز، مصمم و با اراده هايی شاد و بانشاط میمشود، به سرعت تبديل به آد

 تواند مانند متولیدن فروردين قاطع و میآيد. هیچ کس نهستند و از توجه بیش ازحد به احساسات خوششان نمی

شکست را ندارند و هرگز تحمل  هارا دارد. آن هاخشن باشد، ولی از طرفی، کمتر کسی معصومیت و عاطفه آن

از رقابت  های نهايی هر چیزی، از عشق گرفته تا مسابقه فوتبال، بسیار خوش بین هستند. آنی نتیجهدرباره

طلبند. مخالفت ديگران، موانع و با افکار و نظرات خود، ديگران را به مبارزه می انهآيد وخیلی ماهرخوششان می

شینند، بلکه گاه منتظر موفقیت نمیبرند و هیچآور است و از آن لذت می طسرگرم کننده و نشا هامشکالت برای آن

 دوند وبه همین دلیل کمتر به ديگران وابسته اند.با شتاب به سوی آن می

  ماه: متولدین مردماه: متولدین مردفروردینفروردین

اش جوانتر از  یافهرفتار و ق یکند،طلب، هرگز به گذشته فکر نم ياستحسود، پرتوقع و ر یشه،و راست، عاشق پ رک

 است. یزارباف ب یاز زن خجول، ماللت آور و منف یرسد،سنش به نظر م

  ماه: متولدین زنماه: متولدین زنفروردینفروردین

از عهده  يباتقر يکهاست بطور يادز یتهایقابل یکند.دارا یتواند بدون مرد زندگمی یادر دن يگریاز هر زن د یشب او

در خارج از منزل  یاست و خواهان داشتن کار ینبخوش .يدآمیبر يریوزتا نخست یاز فروشندگ یانجام هر کار

 .یباشدم یو واقع یقعم یشو مهربان یظاهر يشهایتباشد و عصبانمی

    ردیبهشتردیبهشتاا

  ماهماه  مشخصات کلی متولدین اردیبهشتمشخصات کلی متولدین اردیبهشت

 سمبل: گاو نر

 عنصرحیات: خاک

 سیاره: ناهید  ونوس

 پذير: گردنعضو آسیب

 روز اقبال: جمعه
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 4 و 3اعداد شانس: 

 يمن: زمرد سبزو ياقوت کبودخوش سنگ

 آبی روشن آسمانیصورتی و رنگ: 

 شعار: من دارم

 فلّز وجود: مس

 شخصیّت: ثابت

 پذير با سیاست و فکردهنده و استراتژيکتأثیر

عاشق  ،خیلی قوی و سالم ،با محبّت ،اهل اعتدال ،متعصّب ،حسود ،عاشق مالکیّت ،پرتحمّل ،صبور و آرام ،خیلی قانع

 ،دوستپول ،پسندخوشگل ،باسلیقه ،عطر و بوی طبیعی و از تجارب گذشته الهام میگیرد. واقعاْ وفادار، مخالف افراط

دنبال  ،فقط در مقابل حرف آرام رام میشود. اهل ماديّات ،مؤقّر و سنگین ،پرکار، سخاوتمند ،مصمّم ،همیشه راضی

عاشق صلح  ،با ثبات و پايدار ،به هر کاری صورت واقعی میدهد. مخالف خشونت ،مادّی گرا و سودجو ،زندگی شیرين

 ،کند. مستعد کشاورزیمیمخالف درگیری و اگر عصبانی شود طوفان بپا  ،اهل هنر ،مال جمع کن ،صادق ،و آرامش

عاشق  ،نجیب، عاشق خانه و خانواده ،خود سر ،آيدمیبا همه کنار  ،رئیس فعّال و اليق ،هرکاری را به پايان میرساند

مسلّط به نفس و دارای عزّت نفس است. عاشق  ،با صفا ،دارای قلبی بزرگ ،رسانکمک ،عاشق رفتار ماليم ،طبیعت

 ،مند به موسیقیعالقه ،پوششیک ،رفیق و دوست بسیار شیرين ،میانه رو ،تفاوت نسبت به دشمنانبی ،گل و زيبائی

 محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد است. ،دارای تحمّل زياد ،مخالف عجله ،قدرشناس

  صورتیصورتی: :   اردیبهشتاردیبهشت  متولدینمتولدین

 ،کنندمی اخم شود،نمی انجام هاآن خواست مطابق کارها که هنگامی. شوندمی نگران ندرت به ارديبهشت متولدين

 را خود کارهای ،خصوصیات همین خاطر به و هاستآن ذتی ازصفات صبر و داری خويشتن. شوندنمی عصبانی اما

 به نسبت ارديبهشت متولدين. شود هدفشان به هاآن رسیدن مانع تواندنمی چیز هیچ و دهندمی انجام راحت خیلی

 هیچ زيرا ،دارند را اول یرتبه دالوری و شجاعت در چنین هم. هستند صادق و وفادار بسیار خود دوستان و خانواده

 به سمج و لجوج است ممکن ارديبهشت متولدين. دهد نشان مقاومت خود از همه اين تواند نمی هاآن مثل کس

 .است زدنی مثال افراد اين صبر و بردباری ولی ،بیايند نظر
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  ماه: متولدین مردماه: متولدین مرداردیبهشتاردیبهشت

دار را به حد زن شوخ، سیاستمدار، مطیع و خانه ريزد.شود اما اگر ناراحت شود دنیا را به هم میمیدير ناراحت 

رنج و بدخشم است اما ط است ولی اصال رويائی نیست. زودپرستش دوست دارد و آرام، اهل عمل، حساس، محتا

 است پسر داشته باشد. مندعالقهدست و دلباز اما حسابگر است و  ،کنداش قهر نمیهرگز از خانه

  ماه: متولدین زنماه: متولدین زناردیبهشتاردیبهشت

همسری فداکار و کمک دهنده، عاشق موسیقی و ساز و آواز است و از طبیعت را دوست دارد. مادری سخت گیر، 

ندگی محسوب میشود. دغلباز و ناپاک و اهل فلسفه بافی نیست. در عشق بی پرواست و در زبسیاری جهات نمک 

 شیک پوشی طرفدار سادگی است، مخالف شتابزدگی است و يک رگ لجبازی دارد.

  خردادخرداد
  

  

  اهاهمشخصات کلی متولدین خردادممشخصات کلی متولدین خردادم

 سمبل: دو قلوها

 عنصر: هوا باد

 فلز وجود: جیوه

 سیاره: عطارد

 شخصیّت: راوی

 زرد و سبزای و نقرهرنگ محبوب: 

 پذير: دست و شانهعضو آسیب

 چهارشنبه روز اقبال:

 4 و 0اعداد شانس: 

 يمن: عقیقسنگ خوش

 فعّال و پیشرو و متفکّر و ارتباط برقرارکننده و ايده آلیست.
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دارای  ،پرانرژی ،کنجکاو ،عاشق کارهای فکری ،غیرپايدار ،متلّون المزاج ،االنتقالسريع ،باهوش اقعاًو ،اهل تنّوع

 ،زرنگ ،سر به هوا ،معاشرتی ،کند. عاشق مسافرتمیبی ثبات،دمدمی مزاج و هرگز کار را تمام ن ،شخصیّت دوتايی

دارای قدرت  ،ماهر ،واقعاْ با سلیقه ،در جستجوی مطالب جديد ،نا آرام ،بردمیپی به اسرار  ،قابل تطبیق با هر محیط

از  ،عاشق کامپیوتر ،متنفّر از تقلّب ،عاشق حرکت ،منطقی مدت است.ی کوتاههاشناس و عاشق برنامهآدم ،فکری زياد

 شود.کار طوالنی خسته می

رمستقیم حرف میزند، قابل انعطاف، عاشق مطالعه، در يک جا بند نمیشود، نرم و غی ،عاشق شطرنج، زود جوش

غیر  ،رنگارنگ، دارای قوّه تخیّل زياد، خوش سر و زبان، ماجراجو و بی ثبات است. شیک پوش ،عاشق جمع مردم

خواهان وفاداری، کم  ،گاهی پر حرف و گاهی خاموش، نکته سنج، اهل هنر ،گاهی شاد و گاهی غمگین ،حسود

رويش حساب نکنید، میل ندارد کسی از کارش سر در  اصالً قرار است.، اهل معاشرت، رويائی و بیکاهزيرحرف، آب

 بیارد، با انصاف، بدقول، اهل زخم زبان، گاهی لجباز، عاشق غذاهای تند است.

    ایاینقرهنقره: : خردادخرداد  متولدینمتولدین

 از افراد اين. است کرده تبديل ودلپذير صادق ،گرم خون ،مهربان ،دلسوز افرادی به را خرداد متولدين اینقره رنگ

 قفس در ایپرنده چون هم کنند فکر که شودمی باعث روزمره کارهای آيد؛می بدشان تکراری و يکنواخت کارهای

 اين. هستند خود درزندگی تنوع و تغییر و هیجان دنبال به همواره و قرارند بی ذاتا هاآن چنین هم.اندشده اسیر

 درگیر را مخاطب ذهن چنان ،خويش ذاتی هایمهارت با افراد اين. شوندمی افسرده ،بمانند ثابت جايی در اگر افراد

 .شودنمی ذهنش مسیر تغییر متوجه فرد که کنندمی مختلف مسائل

  ماه: متولدین مردماه: متولدین مرد  خردادخرداد

زناشوئی و معاشرت با زن اهل با ذوق، هنر دوست، غیر حسود و کمی بدقول، برای فرزندان پدری نرم و مهربان، در 

تنوع و ماجرا و خوش صحبت است. عالقه دارد که مرموز جلوه کند، گاهی اهل زخم زبان، کنايه و آزار است. از 

 شنیدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش بیزار است.

  ماه: متولدین زنماه: متولدین زن  خردادخرداد

لیقه، ماجرا دوست و بی ثبات، خیلی بیش زنی با چند شخصیت گوناگون، با قوه تخیل باال، خوش سر و زبان و با س

از اينکه طالب عصبانیت شما باشد به شفقت شما نیاز دارد. عاشق تغییر و تحول است و مادری است شاد و خندان و 

 ايستند.میيش مانند خودش خود مختارند و روی پای خود هابچه
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    تيرتير

  ماهماه  مشخصات کلی متولدین تيرمشخصات کلی متولدین تير

 سمبل: خرچنگ

 عنصر حیات: آب

 یاره: ماهس

 پذير: سینه و شکمعضو آسیب

 روز اقبال: دوشنبه

 4 و 4 اعداد شانس:

 يمن: مرواريدسنگ خوش

 تا خاکستری ايیرنگ محبوب: نقره

 ،عاشق فرزند ،عاشق مهتاب ،منزوی ،عاشق خانه و خانواده ،رويايی ،سريع االنتقال ،متولد تیرماه بسیار حسّاس

پشتیبان  ،گاهی آرام و گاهی طوفانی است. فردی خجالتی، بسیار با سلیقه و شیک پوش ،مند به کشاورزیعالقه

 ،رفیق باز ،دارای حس پدرانه يا مادرانه است. با وفا ،عالقه زياد به گل ،بهترين آشپز ،دارای قويترين احساسات ،اقوام

 ،با هوش ،متنفّر از انتقاد ،تا حدودی خسیس ،رمطیع همس ،پر محبّت ،محتاج به کمک ديگران ،صرفه جو و اقتصادی

گاهی خوب  ،غمگین در روزهای ابری ،اهل قهر و آشتی ولی در آشتی پیشقدم نمیشود. متولد تیرماه همسری با وفا

 ،گورکپرست است. فردی ماديّگرا و پول ،اهل تدارک و آذوقه ،عاشق عتیقه و اشیاء کهنه ،خیاالتی ،و گاهی بد

حافظ اسرار، عالقه زياد به مادر، عاشق تعريف و تمجید،  ،صبور و آرام ،نگرتا حدودی سطحی ،خودخواه ومغرور

جو، پرست، انتقامکار، اهل ريسک نیست، میهنشکیبا، صمیمی، محافظه مهمان نواز عالی میباشد. خیلی ظريف،

کار، مشی، وابسته به خانواده، محافظه خط یدهکنناما مهربان، تعیین مهربان است. مغرور وسواسی، رئوف و

 عاشق ثروت. پرست،شکم

  خاکستریخاکستری: : تيرتير  متولدینمتولدین

 ساعت هاآن از کسی اگر مواقع برخی. شوند بداخالق اوقاتگاهی که شودمی باعث تیر متولدين درونی رنگ تیرگی

 که باشید داشته توجه بايد. کنندمی رفتار عصبانیت با ديگران درخواست مقابل در و دهندمی جواب اخم با ،بپرسد

 تخیلی تیر متولدين. شوندمی تبديل همیشگی نشین دل آدم همان به فورا و است رودگذ و موقتی هاآن حالت اين

 ديگران و خود درونی حاالت متوجه فورا افراد اين. درآورند کنترل تحت خوبی به را آن توانندمی و دارند قوی

 .کنندمی ثبت خود قوی حافظه در را حاالت اين و شونمی
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  تيرتير  متولدمتولد  مردمرد  ●●

ترين تواند طوالنی، کمی بخیل و پول دوست، او بدون شک استاد است و میهامسلک، تودار، همبازی بچهاخمو، بچه

اگر قلبش  شود و از پرچانگی بیزار است.ترين جمالت بیان کند. حواسش هرگز پرت نمیمطالب را در کوتاه

 او زنش را دوست ندارد. یرود و هیچ مردی به اندازهبه الک خويش فرو می دار شود فوراًجريحه

  تيرتير  متولدمتولد  زنزن  ●●

با وفا، نجیب، گاهی اوقات خسیس، در آشپزی قابل، در شبهای مهتابی عاشق، در دوران مادری يک زن کم نظیر 

شدت آزرده خاطر میگردد و تاب تحمل طرد شدن را است و از انتقاد نفرت دارد. اگر مورد تمسخر قرار گیرد به 

 ندارد و صبر و از خودگذشتگی او برای کسانیکه دوستشان دارد حد و مرزی ندارد

    مردادمرداد

  مشخصات کلی متولدین مردادماهمشخصات کلی متولدین مردادماه

 سمبل: شیر

 مرداد يعنی: جوان طبیعت

 آتش عنصرحیات:

 سیاره: خورشید

 کنممیشعار: من اراده 

 فلّز وجود: طال

 شخصیّت: ثابت

 و طاليی رنگ محبوب: غروب خورشید و زرد

 پذير: قلب و پشت بدنعضو آسیب

 روز اقبال: يکشنبه

 4 و 8اعداد شانس: 

 يمن: ياقوت زردسنگ خوش

 پذير و فعّال و پیشرو و فکردهنده و ايده آلیستالهام
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خودخواه و جاه  ،سر حال و بشاش ،ار مغروربسی ،عاشق شهرت ،ثابت قدم ،واقعا قدرتمند ،متنفر از دروغ ،پرمحبت

اهل  ،فعال و کوشا و با ثبات و پايدار است. فردی قوی و با اراده ،مودب ،مقتدر ،خود بزرگ بین ،بد پیله ،طلب

بلند  ،پر انرژی ،خوردمیزود گول  ،رهبر و فرمانروا ،با جرأت و شهامت ،عاشق تعريف و تمجید ،خود نما ،معنويّات

 ،پرتحمّل ،پرتوقّع ،حساس ،مند به زندگی تجمّلی است. لجوجعالقه ،شجاع ،وفادار ،سخاوتمند ،صدّيق و مهربان ،نظر

مند به عالقه ،مدافع و پشتیبان اطرافیان ،دارای خشمی طوفانی ،رام شونده ،ريابی ،يک پدر نمونه ،دوستِ واقعی

 ايش قرار گیرد.موسیقی است و بايد مورد ست

خون  ،فاقد بد ذاتی ،بدون کینه ،با گذشت ولی خودخواه ،دست و دلباز و تا حدودی ولخرج ،کار آمد ،کمی حسود

يک دفعه و ناگهانی عصبانی میشود اما بسیار  ،همیشه تمیز ،خوش سیما و شکیل ،سريع االنتقال ،ظريف کار ،گرم

 مؤدب و مورد احترام مردم است.

  طالییطالیی: : مردادمرداد  ولدینولدینمتمت

 شکوهی با میزبان توانندمی همیشه که طوری به است داده هاآن به شاهانه غروری ،مرداد متولدين درونی رنگ

 فروشانه فخر رفتاری همواره و کنند کنترل را ديگران بر خود جويی برتری حس توانندمی سختی به هاآن. باشند

 وقتی. دهند سامان را خود اعمال و وظايف توانندمی راحتی به و کنندنمی تلف بیهوده را خود انرژی افراد اين. دارند

 .موثراست بسیار که کنندمی صادر دستوراتی ،کشندمی خودنمايی از دست که

  مردادمرداد  متولدمتولد  مردمرد  ●●

يک شیر ژيان و سر کش، يک عاشق پاکباز، يک دوست واقعی و يک پدر نمونه، بی عشق نمیتواند زندگی کند دل 

تر است اما خشم او هم توفانی هم سهمگین خواهد بود. اغلب آدمهای کارآمدی هستند به تر و روشناو از آئینه پاک

 نحوی که اغلب کارهای منزل را شخصا و با مهارت تمام انجام میدهند.

  مردادمرداد  متولدمتولد  زنزن  ●●

يف و تمجید و کدبانو است طلب، دوستدار تعرشخصیت، خواهان تجمل، رياستپوش، باباهوش، گرم و جذاب، شیک

فرزندان خود را مستقل و  کوشدو در دوستان تاثیر بسیار مطلوب بر جای میگذارد. مادری مهربان و صمیمی که می

 دارای اعتماد به نفس باال بار بیاورد.
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    شهریورشهریور

  مشخصات کلی متولدین شهریورماهمشخصات کلی متولدین شهریورماه

 شهريور يعنی: بالغ طبیعت

 سمبل: باکره

 عنصرحیات: خاک

 مرکوری ،عطارد سیاره:

 پذير: سیستم عصبیعضو آسیب

 يمن: عقیق سبزسنگ خوش

 و سبز نارنجیرنگ محبوب: 

 کنممیشعار: من تجزيه 

 شخصیّت: راوی

 روز اقبال: چهارشنبه

 0 و 4اعداد شانس: 

 ت کبودويمن: ياقسنگ خوش

 فلّز وجود: پالتین

 ،سالم و تندرست است. اهل سازش ،تیپهیکل و خوشخوش ،شناسوظیفه ،دقیق ،شاد و سر حال ،هوشبا ،حسّاس

 ،متّکی به نفس ،عاشق سالمت خود ،صبور و آرام ،گراکمال ،دارسرمايه ،واقعاْ ساعی و کوشا ،بدپیله ،خجول ،سودجو

اهل اعتدال  ،مبتکر ،پر انرژی ،وسواسی ،قابل انعطاف ،روشنفکر و دانشمند ،خونسرد و خوددار است. عاشق کامپیوتر

 ،فردی بی ريا و بی تزوير، خوش قلب نشدنی است.باايمان و رام ،وفادار ،معتمد ،اهل انتقاد ،کمک رسان ،و میانه روی

گول زرق و برق  ،گیرد. دور از جرّ و بحث استبا شرم و حیا و ثابت قدم که مورد حسد قرار می ،چشم و گوش بسته

انضباط و مستقل است. کاردان و با ،دارای ذائقه قوی ،خیال پرداز ،چابک ،خیلی درس خوان ،ته خوفرش ،خوردرا نمی

بین است. تأثیرپذير، با گیر و خوردهدورانديش، خرده ،قاطع ،زودرنج ،اهل همدردی ،پرتوقّع ،کفاخود ،سنجنکته ،اليق

 .سیاست، فکردهنده، استراتژيک
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  نارنجینارنجی: : شهریورشهریور  متولدینمتولدین

 که کنندمی رفتار طوری هاآن که است اين ،کندمی هجتو جلب شهريور متولدين مورد در که موضوعی نخستین

 دست هاآن به مبهمی احساس اوقات گاهی .کنند حل را آن که اندتالش در و دارند خود ذهن در مهمی مسئله انگار

 اين .است طبیعی کامالً هاآن برای نگرانی زيرا ،دارد وجود واقعاً احتمال اين. هستند نگران چیزی از انگار که دهدمی

 که هستند گراکمال هايیانسان ،شهريور متولدين .کنندمی مخفی را بزرگ مشکالت ،خود لبخند با همیشه افراد

 در شرکت از تربیش هايشانبرنامه و اهداف به رسیدن برای و برسند پیشرفت ینقطه باالترين به خواهندمی

 .دهندمی اهمیت اجتماعی محافل و هامهمانی

  شهریورشهریور  متولدمتولد  مردمرد  ●●

ای است از کمال و هوش و ثبات قدم و شعله اما جاودانه و با حرارت است. مجموعهآتش عشق اين مرد بسیار کم

زندگی کند؛ های سال بدون اينکه قلبش برای کسی بتپد تواند سالمیبرانگیختن احساساتش کار دشواری است. او 

 کند و به آنها اهمیت میدهد.همسرش است فکر می یی که مورد عالقهيبه کوچکترين چیزها

  شهریورشهریور  متولدمتولد  زنزن  ●●

 قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار به همسر و خانواده است. در مناسبات خود با اوريا، خوشبسیار احساساتی، بی

تواند از خود مراقبت کند و در کند و خوب میروی نمیاری زيادهید. در هیچ کيسعی کنید از جر و بحث پرهیز نما

 دهد.مقابل اقرار به گناهان خويش سرسختی عجیبی نشان می

مهرمهر
    

  مشخصات کلی متولدین مهرماهمشخصات کلی متولدین مهرماه

 مهر يعنی: آرمان ازدواج

 سمبل: ترازو

 سیاره: ونوس

 عنصرحیات: هوا، باد

 فلّز وجود: مس درخشان

 کنممیشعار: من متعادل 



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

44 

 ایبژ و قهوه spanآبیرنگ محبوب: 

 هاعضو آسیب پذير: کمر و کلیه

 روز اقبال: جمعه

 4 و 4اعداد شانس: 

 يمن: الماسسنگ خوش

 حیوان: خزندگان

 شخصیّت: کاردينال

 گل: سرخ

 فعّال و پیشرو و متفکّر و راهنمای ايده آلیست

بی  ،بسیار منطقی ،آرام و متین ،به فضا مندعالقه ،صلح جو ،شیرين بیان ،حامی وپشتیبان همسر ،اهل اعتدال

 ،اهل مشورت ،پر از احساس ،خجالتی ،بد پیله ،موقّر ،به موسیقی است.اجتماعی مندعالقهعاشق اصالت و  ،آاليش

حرارت  اهل مساوات و برابری و پر شور و ،مقبول اطرافیان ،به فکر فردا نیست ،سیاستمدار ،عاشق هنر و ادبیات

 ،اهل تجزيه و تحلیل ،سلیقهخوش ،انصافبا ،امیدوار ،شکمو ،معتدل و پايدار ،اهل حمايت از ديگران ،نیست.عاقل

با معلومات  ،از بی بند و باری متنفّر است ،متنفّر از زيادی مهمان است. انتقامجو ،کنجکاو و جستجو گر ،گاهی تنبل

يک روز  ،دارای پشتکار فراوان ،نکته سنج ،شیک پوش و جذّاب ،عقیده نمیدهد. مهربانو با درايت و به آسانی تغییر 

مثل  ،گاهی لجباز عاشق رنگ آبی است. منظّم و مرتّب و ،دوست ياب ،مشاور خوب ،هوشمند ،گرم و يک روز سرد

 بین است.دو دل و مردد و خوش ،آسان گیر ،ساده دل ،خوش مشرب ،صادق و درستکار ،باتری بايد مرتّب شارژ شود

  ssppaannآبیآبی: : مهرمهر  متولدینمتولدین

 بر امور در هماهنگی و آرامش. برندمی لذت شدت به ماليم موسیقی و نور از و هستند هنرمند ذاتاً مهر متولدين

 یهاکتاب و بروند عاطفی محیطی به بايد شوندمی بیمار وقتی افراد. دارد آسايیمعجزه تاثیری مهر متولد سالمتی

 متولدين. گذاردمی هاآن بهبودی سرعت بر ایالعادهفوق اثر رفتارها اين زيرا ،شوند درمان زودتر تا بخوانند جذاب

 مقابل طرف هایحرف به مشتاقانه سپس زنندمی حرف توانندمی که جايی تا ابتدا ،ديگران با وگوگفت هنگام مهر

 کرده آرام خوبی به را اوضاع و دارند عهده بر را دهنده صلح نقش همیشه ديگران دعواهای در هاآن.دهندمی گوش

 .نمايندمی برقرار صفا و وصلح
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  مهرمهر  متولدمتولد  مردمرد  ●●

با انصاف، متعادل، زن پرست، خوش سلیقه و گاه تنبل و بی اعتنا نسبت به زندگی است و اگر شوهر متولد مهر 

را تمیز و مرتب نگاه داريد.اين مرد هرگز مايل به رنجاندن ديگران  داريد همیشه به سر و وضع خود برسید و خانه

 نیست و شما میتوانید به خود ببالید که هوشمند ترين مشاور جهان را د رجوار خود داريد.

  مهرمهر  متولدمتولد  زنزن  ●●

ديت و شما بارها در او عالئمی از قدرت، اراده، ج سنگین وزن است. بندی درشتی دارد و نسبتاًاستخوان معموالً

تر سازگاری دارد. در هر موقعیتی چه جزئی و چه مهم هوشیاری و بیند که با خلق و خوی زنانه کممیتصمیم 

 انصاف و قدرت استدالل خود را ظاهر میسازد و از انزوا و تنهائی نفرت دارد.

    آبانآبان

  ماهماهمشخصات کلی متولدین آبانمشخصات کلی متولدین آبان

 : عقربسمبل

 عنصر حیات: آب

 کنممیشعار: من آرزو 

 سیلیس، ياقوت زرد يمن:سنگ خوش

 سیّاره: پلوتون

 وجود: آهن فلّز

 شخصیّت: ثابت

 قرمز سفید و  رنگ محبوب: 

 پذير و حسّاس و راهنما و تعیین کننده خط مشیتأثیر

 شنبهروز اقبال: سه

 3 و 4اعداد شانس: 

در ظاهر آرام ولی در باطن خروشان  ،حسّاس و خجول ،هوشیار ،ورزشکار ،مصمّم و با اراده پوالدين ،قوی و قدرتمند

هر کاری را به  ،عاشق مسائل مرموز ،اهل معنويّات ،عاشق ماورالطبیعه ،کوشا واقعاً ،پرانرژی ،انتقامجويی شديد است.
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 ،کاشف و دانشمند ،محقّق ورزيده ،پايدار و با ثبات ،مجری بسیار خوب ،رساند. مشکوک و کنجکاو و تودارپايان می

مقاوم و پر  ،فرمانده و سیاستمدار ،امیدوار واقعاً ،خواند. دارای روح قویمیفکر سايرين را  ،مند به تفتیش عقايدعالقه

به  مندعالقه ،بلند پرواز ،دارای اهداف عالی ،عاشق تولّد مجدّد ،عدّه کمی را وارد زندگی خود میکند ،ناپذيرفنا ،تحمّل

دارای افکار تخیّلی و  ،عاشق نصیحت کردن ديگران ،پدری فداکار ،انکاوی و روانشناسی است. پرشور و حرارترو

عاشق  ،ماجراجو ،منطقی ،قابل اعتماد و متنفّر از دروغ است. باوقار ،خشن ،طلبجاه ،شناسموقع ،حسود ،زيبا ،آلايده

 کند.قاطعانه عمل می اهل معنويّات و واقعاً ،کمال گرا ،شجاع و دلیر ،با اعتماد به نفس ،اسرار حیات و جهان

  سفيدسفيد: : آبانآبان  متولدینمتولدین

 اگر بنابراين. خیر يا بله: دهدمی پاسخ راحتی به او ،کند کمک شما به تواندمی آيا که بپرسید آبان متولد يک از اگر

 .گويدمی راست و رک را حقیقتی هر او زيرا ،نکنید نظرخواهی موردی هیچ در او از ،هستید رودرنجی و حساس مآد

 چنین به دست که داندمی آن از باالتر را خود شخصیت يعنی ،نیست چاپلوسی و گويیتملق اهل اصالً آبان متولد

 بنابراين ؛تسا کرده بیان قلب صمیم از که باشید داشته يقین ،کرد تعريف شما از مواردی در اگر بنابراين. بزند کاری

 .بدانید را تعريف آن ارزش

  آبانآبان  متولدمتولد  مردمرد  ●●

ز به مرد متولد اين مواظب باشید که هرگ های بزرگ، پدری دلسوز و مهربان است.اراده، خواستار هدفتیزهوش، با

زيرا دار نکنید و يا بر خالف غرور مردانه او رفتار و گفتاری نداشته باشید ید و احساسات او را جريحهيماه دروغ نگو

 او بسیار سوزنده و خطرناک است. یالعمل خشمگینانهکه انتقام و عکس

  آبانآبان  متولدمتولد  زنزن  ●●

طلب، جذاب و مغرور و با شناس و گاه جاهجو، رازدار و خوددار، موقعدار و گرم، حسود و انتقامطناز و زيبا، خانه

ر مفهوم ندارد يا عاشق است يا دشمن و در اعتماد به نفس است. برای متولد اين ماه اندکی عالقه و يا اندکی تنف

 اعتناست.تفاوت و بیبی غیراينصورت کامالً
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    آذرآذر

  ماهماهمشخصات کلی متولدین آذرمشخصات کلی متولدین آذر

 آذر يعنی: آرمان کسب و اطالعات

 سمبل: کمان دار

 عنصرحیات: آتش

 فلّز وجود: قلع

 سیاره: ژوپیتر

 بینمشعار: من می

 شخصیّت: راوی

 پذير: کبدعضو آسیب

 اقبال: پنج شنبهروز 

 4 و 0اعداد شانس : 

 سنگ خوش يمن : فیروزه

 ارغوانیبنفش و رنگ محبوب: 

 الهام پذير و فعّال و پیشرو و ارتباط برقرارکننده و ايده آلیست

با هوش و با نشاط و اهل  ،سازشکار ،عاشق تعلیم و تربیت ،آاليشساده و بی ،ی ديگرهاترين ماه در بین ماهپرشانس

اجتماعی و  ،به مسافرت و گردش مندعالقه ،دوست داشتنی ،خوش قلب ،و مذهب و معنويّات است. کنجکاو دين

 ،پذيرانعطاف ،پراندچاالک است. يک دفعه حرف شیرين می ،با ذوق ،سخاوتمند ،اهل تجربه ،خوش مشرب

مرتّب کار  ،يابیبه معاشرت و دوست مندعالقهشود. مشتاق و پر انرژی اما زود خسته می ،اهل عدالت ،فراموشکار

اهل فرار از مسئولیّت و خوش  ،دعوائی و زودرنج ،پاک و معصوم ،با شهامت ،شاد و خندان ،عاشق تنوّع ،کندعوض می

دمدمی  ،اهل سؤال و جواب ،رک گو ،ولخرج ،مهمان دوست ،منطقی ،خوش بین ،کم دقّت ،ذات است. فردی صادق

 ،سريع االنتقال و باهوش ،با معلومات ،خونگرم ،مزاج است و برای دوستانش هر کاری میکند.عاشق شهرت و افتخار

 چیز فهم و مشتاق بیان حقايق است. ،خوش گذران
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  بنفشبنفش: : آذرآذر  متولدینمتولدین

. شوندمی عصبانی ،شود استفاده سوء هاآن صمیمیت اگر ولی ،هستند گرم خون و شاد اوقات اغلب آذر متولدين

 درگیری و دعوا از هرگز هاآن. است شايع بسیار آذر متولدين میان در گیر پا و دست مقررات و قوانین علیه اعتراض

 متهم دروغگويی به را هاآن کسی که ندارند تحمل هرگز آذر متولدين. خواهندنمی کمک کسی از و کنندنمی فرار

 عمل به دست ابتدا افراد اين. کند عصبانی شدت به را هاآن است ممکن موردبی و غیرمنصفانه اتهام يک. کند

 .کنندمی فکر کارشان نتايج به بعد و زنندمی

  آذرآذر  متولدمتولد  مردمرد  ●●

صادق و راستگو، دمدمی مزاج، در عشق کم اعتنا، خواهان آزادی و بی قیدی و طرفدار تنوع و مسافرت، 

کلکسیون دوست و آشنا در دنیاست، به هنگام انتخاب دوست به  ترينترين شوهر دنیا است. صاحب بزرگخطرناک

 جای توجه به ظاهر دقت خود را متوجه باطن آنها میسازد.

  آذرآذر  متولدمتولد  زنزن  ●●

ريا و پول خرج کن، بی نظم و انضباط، راستگو اما بد زبان و درشت گو ل منطق و واقعیت، مهمان دوست، بیاه

بیشتر اهل شکار افتخارات  ،کنايه است اما قلبش پاک و صمیمی و بی ريا ست است. زبان متولد اين ماه نیشدار و پر

 و شهرت است تا اهل شکار و پول و ماديات.

    دیدی

  ماهماهمشخصات کلی متولدین دیمشخصات کلی متولدین دی

 سمبل : بز

 عنصر سمبل: بز

 عنصرحیات: خاک

 سیّاره: زحل

 فلّز وجود: سرب

 استخوان پذير: زانو،عضو آسیب

 رنگارنگسنگ خوش يمن: عقیق 

 شخصیّت: کاردينال
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 روز اقبال: شنبه

 4و 8اعداد شانس: 

 سنگ خوش يمن: عقیق رنگارنگ

 و سیاهای رنگ محبوب: قهوه

 گیرممیکار ه شعار: من ب

 تأثیرپذير با سیاست و راهنمای استراتژيک

آرام و  ،محتاط ،آاليشبیپوش و ساده ،انتقامجوی شديد ،بهترين رئیس ،خیلی اليق و کاردان ،دارای شخصیّت عالی

پول دوست است و  ،سرکش ،واقع بین ،فعّال و کوشا ،جدّی و جاه طلب ،پرتحمّل ،صبور و اهل عمل است. مقتدر

خودکفا و  ،تمیز ،با شرف و با وجدان ،بیهوده انرژی تلف نمیکند. از تجربیّات خود و ديگران به خوبی استفاده میکند

 ،صاحب شأن و مقام ،مخالف تجمّالت ،دشمن ولخرجی و اسراف اس.حسابگر ،مسئولیّت زياددارای حس  ،سودجو

حسود و بدبین و  ،مالک همسر خود ،تودار ،کوشا و مطمئن و خونسرد ،سیاستمدار تقريباً ،خوب یدهندهسازمان

 ،خشن ،خشک ولی مهربان ،خانواده دوست ،قدرت طلب ،متنفّر از طالق است. دارای عدم اعتماد به نفس کافی

 ،گاهی اوقات خجالتی ،غیر قابل گذشت است. قدر شناس ،دارای باطن خروشان ،شاد و با نشاط ،دارای زبان نیش دار

 رود و از تنبلی بیزار است. اهل دکتر ومیآيد و دير میزود سر کار  ،دارای حافظه قوی ،بد اخم و بد عنق ،باانضباط

 شنونده خوب و گاهی اوقات لجباز. ،مذهبی ،خودکار ،ثابت قدم ،خونسرد و مداوم ،دارو

  ایایقهوهقهوه: : دیدی  متولدینمتولدین

 داشته حضور صحنه در ديگران که دهدمی ترجیح و ندارد خودنمايی به نیازی او. است گراعمل فردی دی متولد

 طلبیجاه و بلندپروازی ،دی متولد. کند حمايت هاآن از صحنه پشت در ،مقتدر و حامی فردی عنوان به او و باشند

 کندمی رفتار طوری همیشه دی متولد که باشید داشته ياد به. کند مخفی را آن تواندنمی گاهی و دارد زيادی بسیار

 .است کوبنده و محکم میخ دنمان حقیقت در اما است آزاربی و نرم ،پر مانند کنیدمی فکر که

  دیدی  متولدمتولد  مردمرد  ●●

تظاهر، پدری جدی و خشک اما مهربان و حرف و کمت، خوددار و سرد، در عرصه عشق کمطلب، خانواده دوسقدرت

گذارد نرم دهد. در جوانی بسیار جدی است ولی به تدريج که پا به سن میدلسوز. مقام را به ثروت ترجیح می

 کند.ن ماه هرگز از روی هوس ازدواج نمیابراز عشق و عالقه را بايد به وی ياد بدهید؛ مرد اي ،شودمی
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  دیدی  متولدمتولد  زنزن  ●●

مین ألباس است. هدف نهائی او همیشه ت جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زودرنج، همیشه آراسته و خوش

العاده مبادی های چشمگیر است و از نظر اجتماعی فوقزندگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت

 و با نزاکت میباشد. آداب

    بهمنبهمن

  ماهماهمشخصات کلی متولدین بهمنمشخصات کلی متولدین بهمن

 بهمن يعنی: آرمان ايده آلیستی

 سمبل: ظرف آب گیر

 عنصر: هوا يا  باد

 سیاره: زهره اورانوس

 سنگ خوش يمن: ياقوت ارغوانی  يا ياقوت کبود

 آبی آسمانیزرد و رنگ محبوب: 

 فلّز وجود: اورانیم

 دانممیشعار: من 

 ثابتشخصیّت: 

 عضو آسیب پذير: مچ و ساق پاها

 روز اقبال: چهارشنبه

 4و4اعداد شانس: 

 فعّال و پیشرو و متفکّر و فکردهنده و ايده آلیست

رک گو و روی  ،خونسرد ،دانا ،انسان واقعاْ خوب ،ريا و تزويربی ،عاقل و تودار واقعاً ،استوار و ثابت قدم ،حسّاس

ثابت  ،خواندفکر ديگران را می ،عاشق بشريّت و انسانیّت ،منطقی ،کند. مستقلیخودش بیش از ديگران حساب م
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مند عالقه ،کند و پرسه زدن را دوست دارد. دارای حسّ ششم قویآسان زندگی می ،رسانکمک ،آرامش دوست ،قدم

از اقرار به گناه منزجر است و  ،جاه طلب ،گرددمیهر جا برود بر ،رام نشدنی ،پروازبلند ،خواهآزادی ،به دوستان

از  ،خوفرشته ،انتقاد را قبول ندارد ،تا حدودی خودخواه و مغرور ،اجتماعی ،دوستان بسیار زيادی دارد. رازدار و تودار

 ،اندازدمیمنافع خود را به خاطر ديگران به خطر  برد و راه و روش خود را به طور دائم تغییر میدهد.میتعريف لذّت 

قلب و خوش ،ولخرجیش از روی عقل است دوستی او عمیق و شکوهمند است. ،سخاوتمند مخصوصاْ در دوستی

 .عالقه به اصول سنتّی و قدرشناس استکم ،قرارپرحرکت و بی ،بهترين مشاور ،حافظهکم ،مهربان

  زردزرد: : بهمنبهمن  متولدینمتولدین

 و کنندمی دلیهم ديگران با راحتی به هاآن. هستند ثباتی بی و گرايیعمل ،خونسردی از ترکیبی بهمن متولدين

 اعصاب خاطر به اين که بدهند آرامش هاآن به و کنند کم را هاآن اضطراب توانندمی ،صحبت کلمه چند با فقط

 اطراف در زيادی دوستان که اين با و هستند تنها و گیرگوشه افرادی معموالً بهمن متولدين.هاستآن توان پر و قوی

 .ندارند چندانی نزديک و صمیمی دوست ولی ،دارند خود

  بهمنبهمن  متولدمتولد  مردمرد  ●●

رت و پورت و ها ی خود منزجر است. حسود و سوءظنی نیست،هاضعفدارای دوستان زيادی است، از اقرار به نقطه

پروراند که اجتماعی است و افکاری را در سر می اًکند و در بیماری وسواس دارد. ذاتهیاهو دارد و دير ازدواج می

 عشق اول خود را برای تمام عمر در خاطر نگه میدارد. ،عملی نیستند اصالً

  بهمنبهمن  متولدمتولد  زنزن  ●●

عالقه به آداب و رسوم است. در باز و کمبینی، کنجکاو، رفیقيع االنتقال، دارای حس پیشرغافلگیرکننده، سبسیار 

فادار است اما قادر به ابراز آن نیست؛ او متعلق به همه کس است اما در عین حال از آن عشق خود بسیار جدی و و

 باشد.هیچکس نمی



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

44 

    اسفنداسفند

  مشخصات کلی متولدین اسفندماهمشخصات کلی متولدین اسفندماه

 اسفند يعنی: آرمان تفويض

 کنندمیسمبل: دو ماهی که خالف جهت هم شنا 

 عنصرحیات: آب

 سیاره : نپتون

 فلّز وجود: فلّز مصنوعی

 باور دارم شعار: من

 شخصیّت: راوی

 عضو آسیب پذير : پاها

 روز اقبال : جمعه

 4و4اعداد شانس : 

 زمّرد ،سنگ خوش يمن : ياقوت کبود

 زرد و  رنگ محبوب: سبز روشن

 ،همیشه موافق ،کند، اهل آرامش و ماليمتبسیار حسّاس و رؤيايی، دارای حسّ ششم، خیلی ظريف و نرم عمل می

کند، احساساتی،قابل میزود رنگ عوض  ،بین نیست. سازگار استواقع اصالًتخیّالت شديد بوده و سازش کار و دارای 

 ،مند به موسیقیعالقه ،شود. مهربانمیانعطاف، دارای افکار غیرواقعی و غیرمنطقی، بسیار متین و آرام، کم عصبانی 

ساده لوح، پول دوست، مرموز، داستان پرداز قوی، نیکوکار خجالتی، خواستار تشويق  ،انرژیکم ،عاشق صلح و آرامش

 ،نا امید ،ترسو، خیلی حسود، باريک بین و دقیق است. خیالباف ،از نظر جسمی ضعیف، دودل ،و حمايت، زودرنج

رای صبر ايّوب است. گاهی اوقات دا ،يا منفی کامل است يا مثبت کامل ،عالقه زيادی به جشن تولّد ،اهل نامه نگاری

احساس  ،خواستار نوازش ،غم گرا ،زيادی دارد یبه دخترانش عالقه ،اهل معنويّات ،نازنین ولی ناقال ،گراواهی و پوچ

 آرامش میدهد.
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  سبزسبز: : اسفنداسفند  متولدینمتولدین

 ،دلپذير شخصیت. هستند طمع و حرص نوع هر از دور به ،سبز رنگ یبخشنده فطرت ثیرأت تحت اسفند متولدين

 مقرات و قوانین به نسبت افراد اين.دهدمی قرار تاثیر تحت را ديگران اسفند متولدين تنبل حال عین در و جذاب

 دارند دوست هاآن.کنندنمی توجه ديگران مخالف نظرات و هاتهمت ،هاتوهین به و هستند اعتنا بی کننده، محدود

 به اسفند متولدين.کنند زندگی خود نیازهای و عاليق طبق و کنند پردازی خیال آزادانه ،زمانی هر در بتوانند که

 که زمانی زيرا ،هستند خیالیبی افراد هاآن که نکنید فکر البته. دهندمی نشان خود از شديدی العملعکس ندرت

 .کنندمی مسخره را مقابل طرف و زنندمی کنايه و نیش خود خاص زيرکی با ،شود دارجريحه احساساتشان

  مرد متولد اسفندمرد متولد اسفند  ●●

ای دو تهکاری و خونسردی او نرنجید، هفبه هیچ عنوان حد وسط ندارد، يا منفی کامل است يا مثبت کامل، از کم

که به مطلبی پی نبرده نشیند و تا زمانیمتعصب نیست و هرگز به قضاوت نمی ید دوستش داريد.يسه بار به او بگو

 دارد.نمیای ابراز باشد نظريه

  اسفنداسفند  متولدمتولد  زنزن  ●●

ترين نظیر است و ناراحتاز بسیاری جهات بی ظرف عسلی است که قدری فلفل به داخل آن ريخته شده است.

  کنند.مردها در جوار زن اسفند احساس آرامش می

  ::هاهاآنآن( ( بروجبروج))  طالعطالع  ها وها وماهماه

 :از ها عبارتندآن که دارند خاصی طالعی ماه هر متولدين

 جوزا خرداد:  ثور ارديبهشت:  حمل فروردين:

 سنبله شهريور:  اسد مرداد:  سرطان تیر:

 قوس :آذر  عقرب :آبان  میزان :مهر

 حوت :اسفند  دلو :بهمن  جدی :دی

 :دارد عنصر چهار اين به تمايل ها نیزانسان طبع وجود

 .باشدمی آتشی قوس و اسد و حمل طالع

 .باشدمی خاکی جدی و سنبله و ثور طالع

 .باشدمی بادی دلو و میزان و جوزا طالع

 باشدمی آبی حوت و عقرب و سرطان طالع
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  عنصر حياتعنصر حيات  --22

های نهايی منتهی چهار عنصر حیات يعنی آتش، خاک، هوا و آب به طرزی اسرارآمیز ترکیب شده و به فرآورده

ها نیز از صورتی ايد که آنتوان انکار کرد که از خاک، هوا، آتش و آبی ساخته شدهشوند که حیات نام دارند. نمیمی

توان خاموش کرد با کند، نمیان را به حیات تبديل میجاند. آتشی که اين مواد بیپیشین نظیر خاک شکل گرفته

اين حال آتشی مريی يا حتی متابولیک نیست. اين آتش تحول است، خالص و ساده. بنابراين خودتان تحول و 

جان به هستی زنده خويش هستید. بطوری که های مرده و بیايد و در حال تبديل مولکولمتحول کننده شده

 کند غذا نیز بخورد و روده و معده او در حال هضم غذا باشد. ودی را بیابید که وقتی مطالعه میتوانید هیچ موجنمی

ی در حال رشد ی اطالعات به صورت حافظهها و ذخیرهها و آنزيمبدين ترتیب همزمان که در حال تولید پروتئین

داشتن بدن از ی مرده، دور نگههاهستید، در حال تنفس، ديدن پیرامونتان، شفای زخم، تجديد حیات سلول

باشید که همگی اين تحوالت عمدتاً بدون اينکه مورد توجه شما قرار شمار ديگری نیز میهای بیها و فعالیتويروس

 شوند. اين همان قدرت باال است که شما داريد. گیرند انجام می

ن اکسیژن با هر نفس وارد جريان خونتان های چرخاقدرتی نامريی که متأسفانه اصالً توجهی به آن نداريم. اتم

ها در مغزتان همچون طوفانی کنند. حتی آتشفشان نورونهای هر ياخته را لبريز میها و پروتئینشوند و آنزيممی

هیچ ترديدی ايستد. با اين حال اين اغتشاش صورتی از نظم است زيرا بیالکتريکی است که هیچگاه باز نمی

انجامد. در واقع هايی منسجم میهای مغزتان به انديشهاند و فعالیتنگر کنشی سازمان يافتههای ما نماياياخته

ها را از يکديگر جدا کرد. در معیار توان آنهمزيستی اغتشاش و نظم چنان تنگاتنگ است که به راستی نمی

 دن دارد. گرايش به ازهم پاشیده ش نظمی در حال ستیزند. همه چیزشخصی، همه با نظم و بی

میرد و هستی در نیستی شود، میشود، آنچه جوان بود پیر میآنچه تازه و رسیده بود سرانجام پوسیده و فاسد می

هايش گوش بسپاريم و به آن آموزيم به جسممان اعتماد کنیم و دوستش بداريم و به پیامگردد وقتی میمدفون می

اش نسازيم و نکوشیم مخدّر و غذاهای غیرطبیعی و غیرگیاهی آلودهخوراک و استراحت و مراقبت برسانیم و با مواد 

مان نیز با همان ایهای مصنوعی خود، آن را در کف اختیار بگیريم، خواهیم توانست با جسم سیارهبا قواعد و آرمان

 توجه و حرمت رفتار کنیم. 

زين کردن تفکرات با بیانات تحمیل تنش، معلول احساسات بیان نشده يا ناقص بیان شده است که از طريق جايگ

شود. هرگاه شناخت درست باشد عاليم قابل سنجش جسمانی حاصل از تنش، کاهش يافته و عاليدم می

 روانشناختی قابل سنجش از پاسخگويی مستقیم به جای پاسخگويی جانشین وجود خواهد داشت.
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  عناصر حياتعناصر حيات  مشخصاتمشخصات

. دهندمی تشکیل را موجودات ديگر و آدمی تن یاولیه اجزای که هستند ساده اجسام نوعی :عناصر مشخصات

ها آمیزه از هايیها بخشعنصر. شوندنمی هستند، تقسیم مختلف( شکل)ظاهر  لحاظ از که اجزايی به هرگز عناصر

 .آيندمی بوجود هستند گوناگون صورت لحاظ از که موجودات همديگر، انواع ها باعنصر آمیزش از و هستند

 اجزای به که هستند ایساده اجسام و هستند اجسام ديگر و آدمی جسم یدهندهتشکیل اجزای نخستین ارکان

 هر .گیرندمی شکل طبیعت در مختلف اجسام که ها استآن اِختالط اثر بر. نیستند تقسیم قابل جديد ترکیبی

سبک  عنصر دو شامل که دارد وجود عنصر چهار فقط( طبیعی علوم)فیزيکی  جهت از علوم در که بداند بايد طبیب

 . باشندمی( آب و خاک)سنگین  عنصر دو و( هوا و آتش)

 یاولیه اجزایو  باشندمی ديگر اجسام به تقسیم غیرقابل که هستند( ساده)بسیطی  اجسام حکما اصطالح در ارکان

 : شامل که دهندمی تشکیل را غیرانسان و انسان بدن

 .است خشک و گرم که آتش د4

 .است خشک و سرد که خاک د4

 استتر و  گرم که هوا د4

 .استتر  و سرد که آب د3

 بلکه نیستند مادی عناصر چهارگانه عناصر از منظور که کنیم توجیه چنین توانیمجديد، می فیزيک از گیریبهره با

چهارگانه  عناصر و مجردات اين بین بايد و باشندمی انرژی و ماده کیفیت ینشانه که شوندمی شامل را مجرداتی

 یغلبه تناسب به و دارد وجود نیز ديگر عنصر سه اربعه عناصر از هر يک در. شد قايل فرقی( آتش، خاک، هوا، آب)

 . است شده نهاده آن بر غالب عنصر نام ديگر عنصر سه بر عنصر يک

: گويدمی نسبیت ینظريه حامیان رهبر و کمبريج دانشگاه نجوم استاد «سرآرتورادينگتن» اربعه عناصر توضیح در

 نظر به هم از جدا و واضح و حقیقی حد اين تا که شده آفريده اشیای و اجسام تمام و نور، رنگ، زمان، مکان، ماده»

 شناسطبیعت طبیبِ .«رسید خواهیم اربعه عناصر به سرانجام شوند مطالعه دقت به فیزيکی وسايل با اگر آيندمی

 . اندشده تقسیم( خاک و آب)سنگین  عناصر و( هوا و آتش)سبک  عناصر به، اربعه عناصر که بداند بايد
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  آتشآتش

 که آسمانی مقعّر سطح در و است عناصر یهمه از باالتر آن طبیعی موضع. مطلق سبکی دارای و ساده است جسمی

 میان در آن وجود و است خشک و گرم آتش مزاج .است گرفته جای يابدمی پايان جاآن در نیستی و هستی

 سنگین عنصر دو سردی بتواند است، که هوايی گوهرِ دادن نفوذ خود در و کردن، آمیختنپختن، نرم برای موجودات

 حالت به عنصری حالت از که است منظور اين به سرد عنصر دو سردی شکستن هم در اين و بشکند را سرد و

 .آيند باز مزاجی

  خاكخاك

 سرشت لحاظ به و است عناصر ساير مرکز در خاک طبیعی موضع. مطلق سنگینی دارای و ساده است جسمی

 تأثیر آن بر بیرونی علت اگر يعنیاست،  خشک و سرد خاک مزاج. است ساکن و ثابت عناصر مرکز خود، در طبیعی

 پیوستگی بهم خاطر به موجودات در( خاک)خاکی  مزاج جودو آيدمی پديد آن از خشکی و محسوس نگذارد، سردیِ

 .است( اشکال)ها هیأت نگهداری و پايداری و

  هواهوا

 طبیعی جای کهچنان هوا مزاج. است آتش از ترپايین و آب از باالتر آن طبیعی موضع. سبک و ساده است جسمی

 سهولت و گردانیدن کردن، سبک نفوذ، نرم برای موجودات در هوا وجود و استتر و  گرم دهدمی نشان آن

 روان و است روان مددکارِ اين بر عالوه وما است  جان و تن برای الزم اصلی عناصر از يکی هوا .ها استآن بلندکردن

 آن و دارد ایويژه کنش بلکه نیست آن بودن عنصر خاطر به فقط هوا فايده و رسانیبهره. شودمی مندبهره آن از

 .است بخشیدن اعتدال

  عنصر آبعنصر آب

 آنکه بشرط البته شودمی برگرفته در هوا بوسیله ولی است خاک طرف در آن موضع. سنگین و ساده است جسمی

 آن سرشت و خوی از جزيی تری و سردی .استتر  و سرد آب مزاج. بمانند باقی خود سرشتی حالت به هوا و آب

 اشکالی در نرمی ايجاد برای موجودات در آب جودو کندنمی حفظ را آن ولی گیردمی خود به را شکلی هر آب. است

 هایهیأت آسانی به اگرچه( نم)تری  .هستند نیازمند هموارشدن و راست و ريزیگیری، طرحشکل به که است

 به را شکلی هیأت  خشکی آن برعکس. پذيردمی سهولت به مجدداً ها راآن لیکن دهدمی دست را، از شکلی

تر،  از شود، خشک ترعجین با خشک که اندازه هر .داردبرمی دست آن از نیز دشواری به و پذيردمی دشواری
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 .کندمی حفظ گرفته که را خود قوام و شدن خشک، راست ازتر و  گیردمی را آسان گیریشکل و( نرمی)کشیدگی 

 .کند سیالنتر  گذاردنمی خشک و بپاشد هم از خشک گذاردنمیتر 

  عنصر آتشعنصر آتش

 امر همین و است حرارت و دما دارای عنصر اين آيدبرمی آتش اسم از که طور همان است؛ خشک و گرم که آتش

 گرم و دهدمی دست از را خود رطوبت دهیم قرار آتش نزديکی در را چیزی هر. است آن بودن خشک و گرم موجب

 . است منفی و مثبت جنبه دو دارای آتش کلی طور به. شودمی خشک و

 زمستان در را ما سرد خانه و آورد ارمغان به را خوشحالی و شادی گرما، روشنايی، نور، تواندمی که طور همان

 طعمه را چیز همه تمام، رحمیبی و خشونت با است قادر ،(مثبت جنبه) کند تبديل راحت و گرم فضايی به

 و بیرون سمت به کنندهفعال و محرک انرژی اين انتشار آتش؛ انرژی( منفی جنبه) سازد نابود و کرده خود

 . باالست به رو آن جهت

 عناصر ترين(yang) يانگ و ترينفعال آتش .دهندمی نشان باال به رو و هم موازی هایفلش با را آن خاطر همین به

 يا شمع سوخت از حاصل آتش هایشعله و ببنديد لحظه چند را چشمانتان آتش؛ عنصر رنگ. آيدمی حساب به

 اشاره نارنجی و قرمز هایرنگ به شما همه حتماً بندند؟،می نقش شما ذهن در هايیرنگ چه. کنید تصور را چوب

 . کرد خواهید

 را آتش عنصر هایرنگ هاچینی. است طبیعت در عنصر اين هایرنگ نشانگر خوبی به ذهنی تصويرسازی همین

 و نارنجی قرمز، عنصر اين رنگ گفت توانمی اساساً. دانندمی نیز ارغوانی پررنگ، نارنجی و قرمز رنگ دو بر عالوه

 . آنهاست از مختلفی هایتنالیته

 در رنگ اين که حالی در است؛ سعادت و خوشبختی زايش، شادی، خوشحالی، سمبل قرمز رنگ چینی فرهنگ در

 قرمز رنگ از بزرگی سطوح کاربرد آن بر عالوه. است مرتبط اشتها افزايش و جنسی روابط هیجان، با غربی فرهنگ

 بدن در آتش عنصر سمبل چینی سنتی طب در .است آتش عنصر بر واقعی نشانی و کرده گرما ايجاد محیط يک در

 دهند. می تشکیل هاچشم را انسان

 بودن دارا شکل دو اين ظاهری مهم ويژگی. هستند سر باال هرم و مثلث نماينده هندسی هایشکل آتش در عنصر

 عنصر هایسمبل نیز دارند را فرم همین که بناهايی حتی و اشیاء دلیل همین به. است تیزنوک و دارزاويه هایلبه

 عنصر دارای همگی شیروانی هایسقف با تجاری يا اداری مسکونی، بناهای مثال عنوان به شوند؛می محسوب آتش

 .هستند آتش
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  عنصر خاكعنصر خاك

 دما نظر از خاک. دهدمی تشکیل خاک را زمین کره هایخشکی اتفاق به قريب اکثر است؛ خشک و سرد که خاک

 دست از زود و يا گیردمی خود به را حرارت و دما زود خیلی که خاک است خاطر اين به و است خشک و سرد

 را آن علت همین به و دارد سردی و برودت به گرايش دما نظر از خاک. گرددمی الزم و کافی رطوبت فاقد و دهدمی

  .نامندمی خشک و سرد

. گرددبرمی خاک به سرانجام و آمده وجود به خاک از انسان که بس همین وجود آدمی خاک نقش اهمیت در

 پیکر در خاک وجود بر است ديگری دلیل آدمی وجود در غیره و پتاسیم کلسیم، منیزيم، روی، آهن،: مانند عناصری

 از خاک .داد توضیح و شرح را هاآن بايد که هستند خواصی دارای عناصر آيند؟می کار چه به عناصر اين. آدمی

 غذای اصلی منبع و انسانی جوامع و زی خشکی موجودات پايگاه و زيستگاه حیات، بستر زيست، محیط مهم اجزای

 مواد قبیل از زيادی عناصر حاوی زمین یدهندهتشکیل مواد خاک حاوی .است زنده موجودات از بسیاری و انسان

 . است ديگر عناصر ساير و روی فسفر، پتاسیم، سديم، آهن،: مانند معدنی

 کارکرد موجب انسان بدن در عناصر همین وجود و. رسیممی شده ياد مواد به نمايیم، تجزيه را آدمی بدن اگر

 40 که دارد، وجود خون قرمز هایگويچه در که هموگلوبین در آهن وجود مثال، عنوان به .است هااندام از بسیاری

 گاز دفع و هابافت به اکسیژن انتقال موجب خون در موجود آهن. است آهن درصد 0 و هموگلوبین آن درصد

 موجود انسان بدن در کمی مقدار به که روی فلز و يا. گرددمی هاريه طريق از سلولی متابولیسم از حاصل کربنیک

 . گرددمی مغزی هایفعالیت باعث است

 زمین سطح در شیمیايی مخزن يک صورت به تواندمی خاک. دارد وجود نیز انسان بدن هایهورمون روی فلز

 قدرت خورشیدی انرژی وسیله به و شده تشکیل بزرگ شیمیايی چهار مخزن هایکنشبرهم از که شود درنظرگرفته

 نموده حمايت حیوانات و گیاهان از شده شروع زمین کره روی بر زندگی که زمانی از خاک نمايد،می اخذ را الزم

 بخش خاک حجم نصف تقريباً. است شده تشکیل گاز و مايع جامد، يعنی ماده فیزيکی حالت سه از خاک. است

 . است شده تشکیل هوا و آب از ديگر نصف و جامد،

 کدام هر است ممکن هوا و آب گیاهان، اکثر رشد برای بهینه آب مقدار در دارد، بستگی آب مقدار به خاک هوای مقدار

 گازها و آب نسبت تواندمی ورزیخاک عملیات. باشند کرده اشغال را خاک حجم از درصد 45 و 45 حدود در ترتیب به

 وجود خاک آب در محلول صورت به فقط اکسیژن شالیزار، غرقابی در خاکهای. دهد قرار تأثیر تحت را سطحی خاک در

 در ذلکمع دهد،می تشکیل آلی مواد را کمتر يا درصد 0 و معدنی مواد را خاک جامد فاز بیشتر يا درصد 40 .دارد
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در  دهد، تشکیل را جامد فاز بیشتر حتی يا درصد 45 تا 0 بین است ممکن خاک مواد آلی جهان سردتر و معتدل مناطق

 . است درصد 0 از کمتر خاک آلی مواد مقدار گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق در که حالی

 خصوصیات به و بوده متفاوت ديگر خاک به خاکی از توجهی قابل طور به معدنی و مواد آلی نسبت بنابراين

 مراحل در معموالً که گیردمی منشأ و حیوانی گیاهی پسماندهای از خاک مواد آلی .دارد بستگی منطقه اقلیم

 از تعدادی خاک آلی مواد. هستند شده تجزيه کامالً هوموس تا شده اضافه تازه مواد از يعنی تجزيه مختلف

 و داده افزايش را خاک آب نگهداری ظرفیت مواد آلی،. کندمی مهار را خاک شیمیايی و فیزيکی خصوصیات

 برای انرژی کنندهفراهم همچنین گیاه برای فسفر و گوگرد نیتروژن، مخصوصاً ضروری عنصر چند منبع

 .باشندمی خاک هایمیکروارگانیسم

  عنصر هواعنصر هوا

 تشکیل اکسیژن و ازت را هوا درصد 44. است شده تشکیل مختلفی عناصر از که بو بی و رنگ بی است مخلوطی هوا

 اکسیژن. باشدمی آب بخار مقداری و کربنیک گاز هیدروژن، هاگاز ساير از مخلوطی باقیمانده درصد يک. دهندمی

 غذا بدون انسان. نیستند زندگی ادامه به قادر زنده موجودات تربیش آن بدون و است حیات منبع هوا در موجود

 نگاه طبیعت به بايد هاوقت خیلی. ماندنمی زنده دقیقه ازچند بیش هوا بدون اما کند، زندگی چند روزی تواندمی

 . بگیريم درس طبیعت هوشمندی از بايد معتقدند عارفان. کنیم ويژه

 بگستراند . . .  زمردین فرش تا گفته را صبا باد فراش

 غیر و زنده موجودات و هستی خلق در متعال خداوند مطرح شده است،چنین  عرفا هاینوشته و کريم قرآن در بادها

 ابزارها اين از يکی باد که نموده خلق را ابزارهايی زندگی بقای و تنازع تعادل، نظم، هارمونی، ايجاد جهت در آن زنده

 بصورت نیز را مختلفی تفاسیر و  تعريف ناحیه دو بین فشار اختالف از ناشی را باد امروزی علم آنکه با. باشدمی

 شروع، که دارد ماورايی منشأ باد گروه اين نظر به ولی نموده ثبت آن بر هواشناسی و رياضی فرمولهای از استفاده

 بادهايی زيرا باشدمی خلقت بر حاکم رموز از يکی و است الهی یامريه اساس بر آن خاتمه و شدت و مدت میزان،

 .است قاصر آن تعريف در علم که وزيد خواهد نیز آينده در و وزيده زمین کره تاريخ در

 آزمايشات، بالها، انتقادات، ها،انقالب ها،استحاله چون را زيادی وظايف و است زنده باد که گفت توانمی جرأت به 

 را مرده هایسرزمین دارد برعهده را انس و جنّ هایوسوسه نعمات، ها،عذاب ها،خشم ها،شهوت تحريک تهییج،

 حاکم را بارندگی و بارش منتقل را ابرها کند،می نابود را آنها و بارور را گیاهان میراند،می را سبز هایسرزمین و زنده

 آنها بر نیز را خشم و عذاب و رساندمی بندگان بر را خداوند نعمت و بشارت کند،می جدا و متفرق هم از را آنها و



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

44 

. نمايد حاکم خاک کره روی بر را تعادل و کند جابجا هستی روی بر را شیء هر و شخص است قادر کندمی نازل

 . گرديد خواهد متعفن کره اين شود ساکن آن حرکت و وزيدن اگر که است هستی جسد در روح چون

 اندنموده دريافت آن بوسیله را بسیاری شهودات و پیغام و دانسته را باد اسرار الهی برگزيدگان و پیامبران بیشتر

 گردانیدند. ريشه نابود دبور باد بوسیله را عاد قوم و کرد ياری مرا صبا باد فرمايندمی( ص) اسالم پیامبر که آنگونه

 پیدا مختلفی انواع گیردمی برعهده پروردگار سوی از که مختلفی هایمأموريت و وظايف باب در ولی است يکی باد

 باشد. می مسئول يا حامی موکل، يا فرشته يک را بادی نوع هر که کندمی

 خط چهار بر آفرينش و بوده آن خالق سوی از خاک  کره ايجاد اصل اولین تعادل و تقارن اينکه به عنايت با نظرم به

 با گل؛ در پروردگار سوی از روح دمیدن با آدمی خلقت که آنجايی از و باشدمی غرب و شرق جنوب، شمال، محور و

 اساس همین بر و دانست طبايع ايجاد وسیله توانمی را بادها شده؛ آغاز سودا و بلغم صفرا؛ خون؛ طبع چهار ايجاد

 :است نموده تعريف را زير اصلی بندیتقسیم گروه اين

 .اسب یآورندهوجود به تلخ صفرای منشأ با جنوب باد -4

 و راکب يوسف پیراهن بوی یآورنده پیامبر؛ خداوند؛ ياری رحمانیت) خون منشأ با صبا باد يا مشرق باد -4

 ع(.) سلیمان حضرت

 . زمین زير طبقه هفت مبداء از عاد؛ قوم یبرنده بین از عذاب؛ باد)  سودا منشاء با دبور باد يا مغرب باد -4

 . بلغم منشاء با شمال باد -3

 توجه با و زمین اربعه جهات به عنايت با پس نموديم خلق زوج را چیزی هر فرمايدمی قرآن در خداوند که جايی از

 :نمود بندیزير تقسیم گروه هشت به پیوست شکل مطابق بادها خلقت اصلی طبايع ترکیب به

 شمال باد -4

 جنوب باد -4

 شرق باد -4

 غرب باد -3

 غرب شمال باد -0

 شرق شمال باد -4

 غرب جنوب باد -4

 شرق جنوب باد -8
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 باد فرماندهی و تعادل مرکز کعبه گروه اين درک به است شده اشاره آيات تمام در آنها تعادل که آنجايی و از

 آن کامل درک از خلقت اسرار ديگر همچون آدمی عقل و مستور الهی پرده با آن رموز و باد آنجايیکه باشد. ازمی

 گیرد. قرار پروردگار خشنودی و رضايت موجب امیدواريم که باشدمی وسع حد در گزارشی تحقیق اين است ناقص

. است مجاور نقطه دو در هوا فشار اختالف باد، وزش علت. گويیممی باد را هوا علمی: حرکت از نظر بادتفسیر 

 خورشید تابشی انرژی توزيع نابرابری بادها ايجاد اصلی عامل نتیجه در دماست، اختالف از ناشی خود فشار، اختالف

 :شوندمی تقسیم زير یدسته چند به بادها است. زمین سطح در

 و برود باال طرف به استوا نواحی گرم هوای بايد که رودمی تصور زمین، بودن ساکن فرض با: عمومی بادهای -1

 که شودمی سبب و دهدمی قرار تأثیر تحت را حرکت اين زمین، چرخش اما. بگیرد را آن جای قطبی سرد هوای

 قطب، تا استوا فاصله در بلکه نباشد؛ استوايی فشارکم و قطبی پرفشار مرکز دو از مرکب ساده طور به هوا، جريان

 . آيدمی وجود به متوالی فشارکم و پرفشار مرکز چندين

 خط يک امتداد در نیست قادر ارتفاعات، به صعود از پس استوا، ناحیه گرم هوای زمین، چرخش علت به واقع در

 سمت به شدن، سرد از پس و شودمی منحرف شرق سمت به تدريج به بلکه کند، حرکت قطب سوی به مستقیم

 در. آوردمی وجود به را پرفشار یناحیه يک جنوبی و شمالی یدرجه 45 عرض حوالی در و کندمی سقوط زمین

 متوالی کمربندهای اين وجود. آيدمی وجود به ديگر فشار کم مرکز يک نیز درجه 45 جغرافیايی عرض حوالی

 . شودمی ثابت بادهای وزش سبب فشار،کم و پرفشار

 به شرقی شمال از شمالی ینیمکره در که هستند تجاری بادهای يا آلیزه بادهای بادها، اين ترينمعروف از يکی

 که اينست دانیممی امروزه ما که چیزی. وزندمی غربی شمال به شرقی جنوب از جنوبی یدر نیمکره و غربی جنوب

 جهت يک در فقط بادها اگر. نیايد ببار ويرانی که شودمی باعث همديگر برخالف آنها وزيدن و بادها چرخش

 .شدمی ويران چیز همه وزيدندمی

 مناطق قاره، باالی در تابستان، فصل در مثالً. ندارند ثابتی وضعیت سال طول در بادها بعضی :موسمی بادهای -1

 می هاقاره به اقیانوسها از قوی بادهای نتیجه در و آيدمی وجود به پرفشار مناطق اقیانوسها، سطح در و فشار کم

 شود.می برعکس وضعیت اين زمستان، در. وزند

 می دست از را خود حرارت هم زودتر و شوندمی گرم زودتر درياها به نسبت هاخشکی: خشكی و دریا نسيم -3

 بوزد. دريا به خشکی از نسیم شبها و خشکی به دريا از نسیم روزها، که شودمی سبب عامل اين. دهند
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  دهنددهندمیمی  انجامانجام  رارا  الهیالهی  فرامينفرامين  چگونهچگونه  بادهابادها

 دور را آنها و زنندمی غیره و نمک و غبار و هوا و دود ذرات به را هوا در موجود آب بخار نامرئی ذرات بدادهدا -الف

 .پیوندند(نمی بهم بخار ذرات مزبور موارد بدون) کنند،می جمع مزبور ذرات

 .کنندمی متراکم و جمع را ابرها بادها -ب

 .شوندمی ابر شدن منفی و مثبت الکتريکی بار موجب بادها -پ

 تدرکدیدب با. کند ترکیب بهم را آب بخار ذرات برق جريان که شدوندمدی باعدث ابدر دادن حدرکت بدا بادهدا -ت

 مسیر در و کنند،می سقوط و شوندمی سنگین کردن سقدوط حد تا که شودمی تشکیل ريز هایقدطره بخار ذرات

 قدطره بصورت و شوند،می تربزرگ و بزرگ و کنندمی جذب را آنها و کنندمی برخورد ديگدر ذرات با خود سقوط

 کنند.می سقوط( باران)

 بادها همینطور(. گیرددربرمی را موارد آن یهمه لدقداح یواژه معنی: يعنی. )است بارورسازی عدمدل نوعی باد، -ث

 .هستند میکروسکوپی قارچها جمله از آنها هاگهای و تخمها از برخی که دهندمی تدلدقدیدح را گدیاهان و درختان

 است: زير صورت به باد توسط ابرها کردن بارور نقش

 هاحباب اين وقتی شود؛می تشکیل هايیحباب آب؛ هایجريان برخورد خاطر به درياها و هااقیانوس سطح روی بر

  (AEROSOLS) آيروسول که ذرات اين گردد.می پرتاب هوا به مترمیلی صدم يک معادل قطری با ذره هزاران ترکندمی

 ذرات شوند. اينمی برده جو باالتر هایاليه به و شوندمی ترکیب بادها توسط شده آورده غبار و گرد با شوندمی نامیده

 و شودمی متراکم ذرات اين اطراف در آب شوند. بخارمی ترکیب آب بخار با اندشده برده باال ارتفاعات به باد توسط که

 فرود باران صورت به و دهندمی ابر تشکیل هم کنار در آب کوچک هایقطره اين گردد.می تبديل کوچک هایقطره به

 باد اگر کند؛می کمک ابرها گیریشکل به نهايت در و کندمی بارور هوا در را آب ذرات باد ديديم؛ که آيند. همانطورمی

 شد.نمی ايجاد باران و گرفتندنمی شکل باال ارتفاعات در آب کوچک ذرات نداشت؛ خاصیتی چنین

 گماشته بادها اين بر که است فرشتگانى نام نام، چهار اين دبور، صبا، جنوب، شمال، :چهارگانه بادهاى اما و

 آن و دهد دستور است شمال نامش که فرشته بدان بوزد شمال باد که فرمايد اراده خداوند هرگاه پس اند،شده

 فرموده اراده خدا که سو هر به شمال باد اين وقت در و بايستد شامى رکن باالى و آيد فرود کعبه یخانه به فرشته

 است جنوب نامش که اىبه فرشته بفرستد را جنوب باد که کند اراده خدا چون و شود، پراکنده دريا و خشکى از
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 و شمال باد: گويند که نشنیدى مگر: فرمود(  السالم علیه) باقر امام رکن بر و آيد فرود کعبه خانه به او و دهد فرمان

 دهند.مى نسبت بدان مامور فرشته نام به را باد آنها همه در و دبور، باد و صبا باد و ،جنوب باد

  عربعرب  نشيناننشينانکوچکوچ  نظرنظر  ازاز  بادهابادها  انواعانواع

 را بادها مسیر و اسامی ایعده روآن از و داشتند احتیاج بادها مسیر بشناختن خود نشینیکوچ برای نشینانکوچ

 از دبور باد -4 میوزد مغرب از شمال باد -4 میوزد شمال از صبا باد -4: قرار اين از انددانسته شش بعضی و چهار

 بطرف محوه باد -4 میوزد شمال بطرف نکباء باد -0: ديگر عده بقول و. میوزد مشرق از جنوب باد -3 میوزد جنوب

 .میوزد جنوب

ا یَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتىَّ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَ وَ هُوَ الَّذِى یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرَا بَینْ» -4

 «لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُونَ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُرِجُ الْمَوْتىَ بِهِ مِن كلُ

 به را آن ما بردارند، را گرانبار ابرهاى بادها چون. فرستدمى بشارت به را بادها خود رحمت پیشاپیش که اوست و

نیز  را مردگان .رويانیممى را اىثمره هرگونه باران به و فرستیممى باران آن از و سازيم روان مرده هاىسرزمین

 (04 یآيه -اعراف یسوره) .گیريد پند شايد گردانیممى زنده اينچنین

 «.وَ أَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ وَ مَا أَنتُمْ لَهُ بخِزِنِینَ» -4

از آسمان آبى نازل کرديم و شما را بدان سیراب ساختیم و شما را نرسد که کننده را فرستاديم، و و بادهاى آبستن

 (.44 یآيه -حجر یسوره) خازنان آن باشید.

هِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُم مَّنْ مَّنْ خَسَفْنَا بِ فَکُالًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا وَ مِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ وَ مِنْهُم» -4

 .«أَغْرَقْنَا وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ

بار فرستاديم، بعضى را فرياد سهمناک فروگرفت، بعضى را در همه را به گناهشان فروگرفتیم: بر بعضى بادهاى ريگ

 یسوره) کرد، آنها خود به خويشتن ستم کرده بودندساختیم. و خدا به آنها ستم نمىزمین فرو برديم، بعضى را غرقه 

 (.35 یآيه -عنکبوت

 لَعَلَّکمُ  لِتَبْتَغُواْ مِن فَْْلِهِ وَوَ مِنْ ءَایَاتِهِ أَن یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِیُذِیقَکمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ» -3

 .«تَشْکُرُونَ
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فرستد، تا رحمت خود را به شما بچشاند و تا کشتیها به فرمان دهنده را مىهاى قدرت او آنکه بادهاى مژدهو از نشانه

 (.34 یآيه -روم یسوره) او روان باشند و از فضل او روزى بجويید. باشد که سپاس گويید

یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَن یَزِغْ  مَن یَعْمَلُ بَینْ الْقِطْرِ وَ مِنَ الْجِنّ ا شهَرٌ وَ رَوَاحُهَا شهَرٌ وَ أَسَلْنَا لَهُ عَینْوَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ غُدُوُّهَ» -0

 .«مِنهْمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ

[ بود، و معدن مس اه، و آمدنش شبانگاه، يک ماه ]راهو باد را براى سلیمان ]رام کرديم:[ که رفتن آن بامداد، يک م

کردند، و هر کس از آنها [ گردانیديم، و برخى از جنّ به فرمان پروردگارشان پیش او کار مىرا براى او ذوب ]و روان

 (.44 یآيه -سبا یسوره) چشانیديمتافت، از عذاب سوزان به او مىاز دستور ما سر برمى

 «لَهُ الرِّیحَ تجَرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ فَسَخَّرْنَا» -4

 (.44 یآيه -ص یسوره) رفت.کرد، به فرمان او مىپس باد را رام او کرديم که به نرمى هر جا که آهنگ مى

  آبآب  عنصرعنصر

 خاصیت نظر از آب. است گرفته فرا هااقیانوس و درياها يا آب را زمین کره سطح سوم دو است؛ تر و سرد که آب

 بگیرد قرار آب معرض در که چیزی هر زيرا است؛ پايین جهان هایآب یهمه اتفاق به قريب دمای. است تر و سرد

  .شودمی تر قدما قول به و شود؛می مرطوب و خیس

 48 اما است گرفته آب را زمین سطح درصد 40. است وابسته آب به جانداران تمام زندگی است حیات مايه آب

 اتم دو شامل آب مولکول يک که دهدمی ( نشانOH2 است. آب تشکیل شده از )فرمول آب شور هاآب اين درصد

 سديم، کربن، هیدروژن، اکسیژن، مقداری: از عبارتند در آب موجود عناصر .است اکسیژن اتم يک و هیدروژن

 . فسفر ازت، منیزيم، کلسیم، گوگرد، پتاسیم، سیلیس،

 «مغذی عناصر»  سازدمی محدود را زنده ماده تولید کمبودشان آنکه دلیل به را سیلیس و فسفر ازت، عنصر سه

 و است متغیر اساساً مختلف، مکانهای در و مختلف زمانهای در هااقیانوس و درياها آب در عناصر اين تراکم. نامندمی

 زندگانی مايه که آب اگر که بنگريد تأمل ديده ای بهلحظه .باشدمی آنها حیاتی نقش از ناشی تغییرپذيری اين

 موجودات حیات منشأ آورد. آب پديد شما برای گوارا آب باز که کیست رود فرو زمین به همه صبحگاهی شماست

 هاست. آلودگی رفع و پاکیزگی مايه است آب

 امروزه، توان گفت کهاست. از طرفی هم از خواص آب می آب دلیل به درختان و گیاهان طراوت و سرسبزی

 فلسفه دارای درمانی روش اين. هاستبیماری از ایپاره درمان در شده تأيید و مجرب، نوين، روشی درمانیآب
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 طبیعی) بیماريها طبیعی درمان بر درمانیآب .کندمی پیروی هستی عالم هایپديده ذاتی شعور از که است عمیقی

 کامالً صورت به بیمار و است استوار زابیماری عوامل و سموم تمام از جسم عمیق پاکسازی و نظافت اصل و ،(درمانی

 العالجی بیماريهای خصوصاً شود؛می درمان جراحی اعمال يا و شیمیايی داروی هیچ از استفاده بدون و طبیعی

 است.  نموده اعالم عالج غیرقابل رسماً را بیماری اين رايج پزشکی که( پوستی بیماری نوعی) پسوريازيس مانند

 تر اينکه بدانید خداوند متعال اين نوع درمان را نیز در کتاب آسمانی ما يادآور شده. بدين صورت که قرآنجالب

 آنگاه کوبیده، زمین به را پايش تا کندمی امر وی به السالم، علیه ايوب حضرت جسمانی بیماری درمان برای کريم

  .بازيابد را خويش سالمتی آن، از نوشیدن و آن در شستشو اب تواندمی که شد خواهد جاری ساری چشمه

 45 و آب از درصد 45 نیز است انسان حیات اصلی یمايه که خون و دارند، نیاز آب به هستی هایآفريده تمام

 هم بیماريها درمان برای آب اين و باشدمی حیات اصل آب که کنیدمی مالحظه و باشدمی گوناگون امالح از درصد

 ترکیبات از نوعی ها، بهآمپول گوناگون، هایسرم ها،کپسول ها،قرص از اعم شیمیايی داروهای در زيرا است، مفید

 ساير و است آب از گیاهان آن اساس هم باز دارند، دارويی خواص که گوناگون گیاهان و است شده استفاده آب

 در آب و هستند، آب به محتاج نیز درمانیرنگ هومیوپاتی، درمانی،گیاه درمانی،لجن درمانی،شکوفه مانند درمانی مکاتب

 .دارد وجود نیز درمانی روشهای آن

 نقش سخت بسیار بیماريهای درمان در چیزها، ساير با ترکیبی هیچ بدون و تنهايی به آب شد بیان آنچه همه بر عالوه اما

توانیم در نهايت بايد ياد بگیريم چگونه می است، مضر بسیار بدن برای که ذخايری و سموم از نظافت برای و دارد، مهمی

 از محیط و منابع آن بهتر استفاده کنیم.

  انسانانسان  بدنبدن  دردر  طبيعتطبيعت  عنصرعنصر  چهارچهار  ویژگیویژگی

  آذرآذر  مرداد،مرداد،  فروردین،فروردین،  ماهماه  شود به متولدینشود به متولدینمربوط میمربوط می: : آتشآتش  عنصرعنصر  --11

 تأثیر و بوده خونگرم و محبت با زندگی از سرشار آنها هستند خلّاق بسیار فعال، پرانرژی و احساساتی، پرشور، افرادی

 مستحکم ترکیبی شوند ملحق يکديگر به عنصر اين از نفر دو که هنگامی. دارند خود محیط روی بر فوری و مستقیم

 گسترش. آورندمی فراهم را مهیجی و مناسب موقعیتهای موجبات گوناگون طرق به يکديگر برای آنها .آيدمی بوجود

 افراد اين .گردد آفرينمشکل و شده رویزياده و افراط موجبات تواندمی دارند قرار آتش عنصر در که افرادی هایويژگی

 محبت پر و گرم رابطه و دوستی به نیاز آنها دارد بزرگی معنی آنان برای عشق و بوده يکسانی احساسی موج طول دارای

 .هستند مهربان بسیار غالباً و دارند
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  دیدی  شهریور،شهریور،  اردیبهشت،اردیبهشت،  ماهماه  شود به متولدینشود به متولدینمربوط میمربوط می  خاكخاك  عنصرعنصر  --22

 شده محدود دقت و احتیاط همچنین و گرايیماده بینی، واقع به عنصر اين در متولدين مشترک ذاتی هایويژگی

تالش  سختی به زندگی در وضعیتشان تحکیم و بهبود برای و دارند بودن قدم ثابت به زيادی عالقه آنها است

 و است( زمین يا پايین)خاک  بطرف بینش با آنها مالقات رسندمی يکديگر به عنصر اين از نفر دو زمانیکه. کنندمی

 و کنندمی فراهم را يکديگر خاطر اطمینان موجب خاک با خاک. ندارند پروازانه بلند افکار که معناست آن به اين

 دارای آنها برای همیشگی روابط حفظ و مانندمی يکديگر کنار در و هستند باوفا آوریشگفت یبه گونه افراد اين

 .است زيادی اهمیت

  بهمنبهمن  مهر،مهر،  خرداد،خرداد،  ماهماه  شود به متولدینشود به متولدینمربوط میمربوط می  هواهوا  عنصرعنصر  --33

 آنها باشندمی کمتری احساسات دارای ديگر عناصر ساير به نسبت دارند قرار( باد)هوا  عنصر در چون دسته اين

 شیفته عنصر اين متولدين .نگاه و دلسوزی با تا دهند جلوه عشق با را خويش روحی توانايیهای و ارزش که مايلند

 افرادی با همراهی از آنها ويژه به دهندمی ارجحیت جديد هایايده انجام بر را خالقیت و بوده نظر تبادل و مصاحبت

 به را خود عقايد که مواردی در. است دشوار برايشان احساسات ابراز چه اگر برندمی لذت باشندمی عنصر اين در که

 عقايد و افکار ديدگاه از آنها بنابراين. شوندمی نگران کس هر و چیز هر به خود اعتماد به نسبت دهندمی تغییر ناچار

 .شودمی خطر عالئم مختصر بروز سبب آيد اجرا پیشغیرقابل  احساسی توقعات چنانچه و دارند تناسب يکديگر با

  اسفنداسفند  آبان،آبان،  تير،تير،  ماهماه  شود به متولدینشود به متولدینمربوط میمربوط می  آبآب  عنصرعنصر  --44

 بهترين .سازندمی حساس و خشن را آنها احساسات اين که اندشده واقع قوی احساسات یسلطه تحت سخت اينها

 را آنها ويژه خصوصیات ديگران است ممکن زيرا است عنصر همین از ديگری فرد آب عنصر نیازهای درک برای فرد

 احساسات شد اشاره که همانگونه آتش و آب عنصر دو بین رابطه در .کنند تلقی ارتباط ايجاد و تمايل عدم عنوان به

 بر و دارد همراه را آرامش و صلح آب عناصر روابط .يکديگرند مدافع و محافظ آنها و کرده بازی را اساسی رل آنها

 به منجر و باشد داشته نیز مخالف اثر تواندمی قوی احساسات داشتن بدلیل اما کندمی حکمفرمايی آنان زندگی

  .گردد صمیمی روابط نابودی سبب که شود بازيهايی
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  صورتکصورتک  --33

  ی آدمیی آدمیخو با چهرهخو با چهرهووی خلقی خلقرابطهرابطه

شود که چرا تواند گويای خصال روحی انسان باشد؟ اگر جواب منفی باشد اين سؤال مطرح میی آدمی میآيا چهره

کنیم؟ مثالً اينطور: آدم شويم درباره خصال و اخالق او اظهارنظر میای روبرو میهنگامی که برای اولین بار با قیافه

نظر عقیده بهآمیزی دارد، بیا خودش هم قهر است، نگاه محبترسد و يا چقدر عنُق مثل اينکه بجالبی به نظر می

است، ابله است، متفکر است و . . . درباره کسی که با او روابط  باف است، الکی خوشرسد، متکبر است، منفیمی

بودن بهمدهیم که در عین مممتد نداشتیم، داد و ستد نکرديم و رفتار و کردار او را با اطرافیانش نديديم نظری می

ای بر روح تواند دريچهدقیق است. اين اظهارنظر روانشناسانه مبتنی بر چیست؟ آيا مشخصات و خطوط چهره می

 بغرنج آدمی بگشايد؟ 

 سر و صورت انسان تشكيل شده است از: 

 موهای سر و ريش و سبیل -3       پوشش پوستی -4       عضالت متحرک -4       استخوان جمجمه -4

 ايش بر مبنای سلیقه و مد روزآر -0

 ها نه يک بعدی که چند بعدی است.آيند که منش و خصال آنهايی بوجود میشخصیت

و همچنین نوع حالت فیزيکی صورت که به ترتیب صورت گرد، چهارگوش، مثلث، بیضی، مستطیل مشخص و 

 شود به شرح زير است: شناسايی می

 که نشانه صفا و صمیمیت و عشق و محبتی است که فرد دارد و همسر بسیار خوبی خواهد بود.  صورت گرد: -1

 گويی و جسارت دارد. نشانه اراده قوی و پشتکار است و بیشتر جنگجويی و رک صورت چهارگوش یا مربع: -1

و بسیار هنرمند و صاحب اين صورت از استعداد و هوش فراوان برخوردار است  صورت بيضی یا شبيه مثلث: -3

 پیشه و فعال است. عاشق

باشد، اين اشخاص غالباً درونگرا هستند. گاهی اوقات رويايی ی شخصیت بسیار حساس مینشانه صورت مثلث: -6

 گر و حسود. ها حیلهشوند و بعضی وقتپرداز میو خیال

ی خیلی بااليی باشند. چون از ارادهها همیشه در زندگی و اجتماع موفق میاينگونه چهرهصورت مستطيل:  -5

های مهم کشور را صاحب خواهند بود باشند و پستطلب هستند و بیشتر سیاستمدار میبرخوردارند. اما مغرور و جاه

رسد که ناپذير به نظر میدانند. به اين طريق اين سیاه مشق تصويری، پايانتر از خود میو ديگران را همیشه پايین
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آيد و از ی گوناگون بدنیا میدر حوصله اين نوشته نیست و بايد بدانیم آدمی با استعدادهای بالقوه تربررسی بیش

يابد. به همین ها در او تکوين میها با محیط مادی و اجتماعی پیچیده است که طیفی از انگیزهبرخورد اين استعداد

 ی نباشند.ها کالً فطری يا کالً اکتسابيک از انگیزهدلیل شايد هیچ 

  روانشناسی رفتار آدمیروانشناسی رفتار آدمی

  رفتار فردیرفتار فردی  قيافه، حرکات، زبان، درقيافه، حرکات، زبان، در

او  گفتن سخن و تکلم قدرتدهد می برتری موجودات ساير به نسبت را او که انسان خصوصیات ترينمهم از يکی

 آگاه آن از را ديگران و کند بیان را درونیش نیات و احساسات جمالت و کلمات کارگیری به با تواندمی او. است

 آنچه باتنها  زبانیبی زبان با و نامیممی خاموشی و سکوت را آن که فضايی در ناخواسته يا خواسته طرفی از .نمايد

«body language» يا داده انتقال را احساسی خوبی به تواندشود، میمی خوانده آن اجزای و بدن حرکات زبان يا 

دهد، می نشان ترشرويی و کرده اخم که حالی در شخصی عالقه و دوستی اظهار هرگز. دهد تغییر را کالمی معنای

 هیجانات، عواطف بیان در خوبی به تواندمی راستا و جهت يک در زبان 4 اين کارگیری به بنابراين. نیست قبول قابل

 .هستند هم ديگری گويای هایزبانی، زبانبی و خاموش دنیای میان در اما. رود کار به احساسات و

 بدن ظاهر و آرایش زبان دیگری و و رفتار بدن حرکات زبان یكی. است قسمت دو شامل بدن زبان

 حتی يا کرده باز را خود کت هایدکمه غالباً هستندو صمیمی  ريابی با شما که افرادی کت: هایدکمه بازکردن

 آورنددرمی را خود کت زمانی افراد شرايط اين در. نیست اينچنین رسمی مذاکره يک در اما آورندمیدر تن از آن را

 احساس طرفین اگر باشد گرم اطاق هوای هرقدر ديگر عبارت باشد، به داشته وجود توافق به دسترسی امکان که

 .آورنددرنمی را کتشان باشند نداشته را به توافق دسترسی

 اندازندمی هم روی خودرا ها پاهایآن دوی هر يا طرفین از يکی هرگاه مذاکرات هنگام در پا: پا روی انداختن

 انداختن اگر. شودمی کمرنگ تفاهم امکان که ایشويد، مرحلهمی مذاکره از جديدی مرحله وارد که است اين نشانه

 فکر يک بايد و است تروخیم اوضاع باشد همراه ضربدر بصورت بغل زير ها دردست گذاشتن با ديگر پای روی پا

 .شود خارج تدافعی حالت از مقابل طرف تا دهید انجام وضعیت تغییر برای جدی

 به دست کشیدن. رودمی بکار گیریتصمیم هنگام در که است رفتار زبان از عالمتی اين چانه: به دست کشيدن

 در است ممکن ديگر افرادی. شودمی جمع کمیها چشم آن در که است همراه چهره از حالتی با معموالً چانه روی
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 دلیل همگی که کنند بازی خود ريش يا سبیل با ها مرد بعضی و بکشند وآن را کنند لمس را بااليی لب حالت اين

 موارد از بسیاری در دهند انجام را بعدی حرکت است قرار که افرادی نیز شطرنج بازی در. است ارزيابی و تعمق بر

 شود.می متوقف گیریتصمیم از پس کهدهند می نشان خود از را ایاشاره چنین

 اشاره نیست عمل اين به نیازی که شرايطی در آن کردن تمیز جهت عینک آهسته برداشتن عينک: برداشتن

خواهد می شخص حالتی چنین در. بگیرد انجام بار چندين است ممکن مذاکره يک طی در عمل است، اين تعويقی

 را خود و موقعیت کرده بررسی خود ذهن در را مطالبی پاسخ در تأخیر ايجاد يا سؤال يک پاسخ از رفتن طفره با

 ديگر مشابه اشاره. بگیرند اختیار در پاسخ خود يا پرسش را برای زمانی خواهندمی افراد اين حال هر در. نمايد مرور

 .باشد دهان کنار در عینک برداشتن تواندمی

 شده گفته مطالب مورد در و ترديد شک نشانه اشاره انگشت با مالیدن و يا رفتاری عالمت اين بينی: به زدن دست

 اما. باشد صندلی انتهای به شخص شدن متمايل با همراه اشاره اين اگر ويژه به باشد؛می مذاکره يا گفتگدو يک در

 مالیدن زمینه اين در ديگری اشاره. نکنید اشتباه خاراندمی را خود بینی که کسی با را اشاره اين که باشید مراقب

 در. است آن کردن و سنگین سبک يا پاسخ يک ارايه در وترديد شک از حاکی که است آن کندار يا گوش پشت

 .شودمی انجام چشدم مالیددن و عمدل رفته چشم سمت به دست عمل اين از پس مواقع از بسیاری

 احساسخواهد می زندمی هضرب میز روی به کنندهو کسل يکنواخدت ريتمی با که کسی ميز: روی گرفتن ضرب

 و پايین باال را خود خودکار دکمه مرتباً فرد که باشد اين تواندمی ديگدر مشابه اشارات .کند بیان را خود قراریبی

 که دريابید بايد که است اين شما برای اشارات اين مستقیم پیام. زنددمی ضربه زمین به پا یبا پاشنه و يا زندمی

 .نددارد تازگدی مقابل طرف برای اينکه و يا است روحبی يا کنندهکسل هايتانحرف

 درمثالً . کندمی بروز بسیاری مواقع در که ای استاشاره اشاره اين دیگر: پای مچ روی به پا یک مچ قراردادن

 اين در هواپیما مهمانداران .است گرفته قرار استرس يا تنش؛ روانی فشار تحت شخص کهرسمی  يا دوستانه جلسات

 تشخیص را ترسندمی هواپیما با مسافرت از که افرادی تواننددمی راحتی ها بهآن، دارند مفیدی تجربیات زمینه

 هنگدام در خصوص به نشینندمی ديگر مچ روی به مچ يک و قراردادن خورده گره پاهای با افراد اين زيرا دهندد

  .هواپیما برخواستن

 خود پاهای استخدام، مچ برای آزمونی يا مصاحبه در شرکت مانند زاتنش هایموقعیت در افراد از بسیاری همچنین

 ترتیب همین و بهشوند می ظداهر مجموعده يک و در يکديگر بابیشتر  رفتار زبان عاليم اصوالً. اندازندمی هم روی را
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 شود خم شما طرف بهکمی  و بردارد پا روی از را پايش شمدا مقابل اگر فرد مثال عنوان به .شوندد تعبیر هدم با بايد

 .بداندبیشتر  است مايل و است عالقمند شما سخنان به وی که بگیريد نتیجه توانیدمی شما

 مقابل طرف از منفی واکنش با شدن مواجده هنگدام در و همواره کنید تقويت خود در را رفتار زبان به توجه پس

 . برآيید اوضاع کدردن متعادل درصدد

 در را جديدی سیاست ورزيد اصرار آن بر و دهید ادامه را خود قدبلی شدیوه ايدنکه جدای به است بهتر مواقع اين در

 موضوع اين پیشاپیش او رفتاری عاليم باشد عصبانی يا ناراحت شما گفتار يا رفتار از فردی اگر گیريد، چرا که پیش

 دهند.می هشدار شما به را

  رفتـاررفتـار  زبـانزبـان  منفـیمنفـی  عالیمعالیم

 است خدروجی درب سمت به يا شما است مخالدف جهت ها درپا نوک -

 محدود چشمی تماس -

 تايید جهت به سر سريع دادن تکان -

 گدردن پشدت مالیدن و کردن لمس -

  هاهاچشمچشم

 محسوب رهبر است باالتر سايرين از چشمانش ديدد سطح کده فدردی گدروه، مدعمدوالً يک در ها:سطح چشم

 .دهدمی قرار قدرت موضع در را شما قطعاً نشسته ديگران و باشید ايدستداده شما کهمیهنگا. گرددمی

 از. باشدمی نیرنگ و فريب ندشداندگردهد می مالش اشاره انگشت با را چشمش فردی که زمانی چشم: مالش

. کند نگاه طرف آن و طرف اين به که آوردمی بدست ایبهانه کند قطع را ديداری تماسخواهد می فرد که آنجايی

 .گويدمی دروغ دارد فرد که است حسابی افشاگر يک غیر ارادی حدرکت ايدن

 .است دروغگويی و نیرنگ، گناه از مسلّم عالمت يک معموالً اين برگرداندن: چشم

 نیزها ابرو و بسته متعارف زدن هم بر چدشم از تدرطوالنی ایلحظه برای فرد يک چشمان هرگاه بسته: چشمان

 .«بده خاتمه خود زدن حرف بده»: اسدت چندیدن پیدام شود برخاسته

 .است عصبانیت و غضب ینشانه اين باال: سمت به چشم حرکت
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 سرش حالیکه در شودمی خیره جسورانه فرد. است گرانهعشوه و گدونهخدجدالت ژستی اين اطراف: به مختصر نگاه

 .دارد باکانهبی کمرويی بدر اشداره. کندمی کج مخالف سمت به و انداخته پايین را

 کند، چشممی برقرارچشمی  تماس که شخصی. است جنسی گرايش ینشانه يک ترديدبی اين ممتد: نگاه

 «شوم آشنا بیشتر شما با مايلم»: گويدمی کندمی نگاه شما چشمان به مجدداً برگردانده، سپس

 .است تهديدآمیز و جويانهسلطهتهاجمی،  خلق نشانه اين شدید: خيره نگاه

 اندام به که فهماندمی او به میاندازد خانم يک پای تا سر به را نگاهش آقايی کههنگامی پایين: و باال به نگاه

 .است مندعالقه وی فیزيکی

 چشمک که فردی میدان رازی و رمز کده اسدت آن ندشاندگر. است آلودغدرض عالمت يک چشمک چشمک:

 .است برقرار شودمی زده چشمک او به که فردی و زندمی

  ابروهاابروها

 .کنم مالقات شما با مايلم: است روشن و واضح کامالً آن شلوغ، مفهوم اتاق يک میان در ابرو: دو همزمان انداختن باال

 مفهومش ماندمی باقی پايین ديگر ابرو که حالی در شودمی انداخته باال ابرو يک که زمانی ابرو: یک انداختن باال

 .کنمنمی باور را شما حرف: است اين

 دو آن بین شیار آمدن پديد باعث شودمی کشیده همديگر سمت به ابرو دو هر که زمانی خورده:گره ابروهای

 .دارد هیجانات اين از ایآمدیدزه يدا و اضطدراب، درد، تدرس بر داللت که شودمی

  صورتصورت

 و فرد بین ژست اين. امشده شوکه: است چنین مدفدهومش آيدمی صورت روی بر دست که زمانی صورت: پوشاندن

 .اندازدمی فاصله مدتدجاوز و مزاحم موقعیت

 .يابدنمی ها گسترشچشم تا شده کنترل نیشخند اين زورکی: خنده

 مايل که فهماندمی کندمی گفتگو شدما بدا کده شدخدصدی بده و شده نمايان باال هایدندان گشوده: دهان با تبسم

 .شويد آشنا او با تربیش هستید
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 .است نزاکت و ادب و احترام ادای برایتنها  لبخند اين بسته: لبان با تبسم

 .يافته دلربا و جذاب را مقابلش طرف که است آن مفهوم به کشید رادرهم لبهايش فردی هرگاه ها:لب کشيدن درهم

 .است پذيرش عدم و بر تنش دلیل شده: جمع و سفت لبهای

 .است فرد خشم نشانگردهد می تکان را سرش و جويده را خود پايین لب فردی وقتی ها:لب جویدن

 که ایخمیازه. دارد وجود نیز «اجتماعی خمیازه» بلکه باشدنمی خمیازه علتتنها  آلودگی خواب کشيدن: خميازه

 خمیازه دهید انجام خواهیدمی کاری چه هستید مردد کهمیهنگا. آيدمی پديد خفیف زایاسترس موقعیت يک در

 زمان. خريدن برای است روشی

  ((انگشتانانگشتان  سرسر  تاتا  مچمچ  ازاز))ها ها دستدست

 دستش که چرخاندمی طدريقی بده را دسدتداندش سدپدس و کرده دراز را دستش که فردی محكم: دادن دست

 در اوقدات اغدلب دادن دست نوع اين. دارد جويیبرتری و تفوق در گیرد، سدعیمی قرار پايین دستش کف و باال

 .دارد کاربرد ديپلماتیک و سیداسی هدایمدوقدعدیدت

 اينجا کسی چه فهمید توانمی تدرديدبدی. اسدت گدریسلطده و اشدتیاق و شور نشانگر محكم: بسيار دادن دست

 .میدهد فرمان

: گويداست، می شل ماهی مانند دستهايش يا و کندمی دراز را دستدش انگشتانتنها  که فردی شل: دادن دست

 تسلیم و مطیع و ضعف، انقیاد نشانه آن همچنین. ندارم دوست را صمیمیت بزنید، من دسدت مدن به نیستم مايل

 برساند چنین دارد امکان کندمی استفاده دادن دست اين از کاری موقعیت يک در آقايی هرگاه. میباشد نیز بودن

 .نمايد موقعیت در نفوذ اعمال مخفیانه دارد قصد که

گردد،  استفاده شده فشرده هایدست پوشاندن و برگرفتن در برای چپ دست از گاههر دست: دو هر با دادن دست

 .ظريف و کوچک گرفتن آغوش در يک مانند رساندمی را زياد صمیمیت و راستی و شده نامیده واردستکش دادن دست

 ناشکیبايی و تابیبی بر نواختن، داللت انگشتان با را يکنواختی ريتم يا و زدن مضراب آهسته، ضربه انگشت: حرکت

 .دهندمی انجام است حرکتبی بدن گرچه را رفتن راه عمل انگشتان. میباشد گريز نمادين حرکت يک. دارد

 خصوصاً. باشمنمی شما با گفتگو به مايل: گويدمی فرد. است زيرکاهانه آب و مرموز ژست اين پـنهان: هایدست

 رابطه گونه هر دست و يا و گرفتن تماس برای که باشد جايی فرو شدهها در جیب عمیقاً که هايیدست مورد در

 .داشت صمیمانه وجود نخواهد
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 کف قتیو باشدمی پدذيدرا و روگدشداده بداشدد، شدخص بداال طدرف ها بدهدست کف وقتی زانو: روی ها بهدست

 .باشد میان در تعرض و فدريبکاری پدای اسدت مدمکدن باشدد پايینها دست

 قرار انگشتان سر روی را دهان و چدانده و فشرده هم به را خود انگشتان فردی کههنگامی انگشتان: کردن مناره

 اسدت حايلی همچنین. باشدمی جواب شنیدن امید به شخص که زمانی مانند. است عدمدیق تفکر ندشانگردهد می

 .دهان و صورت سینه، پايین قفسه از کدردن مدحدافدظدت بدرای

 را خود اصطالح به. بماند آرام که کوشدمی اما است خشدمگین حدالت ايدن در فدرد باز: دست با شده پوشيده مشت

 .بدهد دست از را کنترلش که گردد آن به منجر کوچکی موضوع هر دارد امکان چون باشید فرد اين مراقب اما .کند کنترل

 و شنونده به طرف را دستش است ممکن کند تحمیل اجبار به را عدقايدشخواهد می کده شدخصدی دست: پرتاب

 .گرددمی استفاده انگشتان ازتنها  ترخفیف پرخاشگرانه درحالت. کند پرتاب جلو

. باشد داده تکیه عقب به فرد که زمانی خصوصاً. میباشد متکبرانه ژست يک اين سر: ها پشتدست کردن قالب

 .ندارم خودم از کردن دفاع به نیاز که دارم سلطه شما بر قدرآن من: گويدمی او

. دارد وجود ارتباط در مشکلی که است آن ندشدانگر و بودن عصبی عالمت اين ازدواج: حلقه با کردن بازی

 .باشدمی کردن صحبت حدال در هدمسدرش مدورد در همزمان فرد که زمانی خصوصاً

 اما است شدن ترشح حال در آدرندالیدن هدورمدون. باشدمی رهايی برای بدن تالش اين ها:دست قراربی تكان

 ديگران به مچ روی جواهرآالت يا و پیراهن آسدتدیدن سدر بدا رفدتدن کلدندجار. يابد رهايی چگونه داندنمی فرد

 کاری جلسات در اما است مناسب و جايز عمل ايدن کدافه در. داريدد تدوجده بده احتیداج شما که گويدمی

 .گرددمی پرتی حواس موجب و کنندهمنحرف

او است  روش اين. بگذارم به جا خودم از خوبی تأثیر خواهممی :گويدمی مردانه رفتار اين کراوات: به زدن دست

 .سازد خوشنودتان تدا اسدت تدالش در شديداً بدفدهماند شدما بدهخواهد می که

ها مو میان را دستشان اوقات اغلب بگويند بايد چیز چه داندنددنمی افراد وقتی موها: ميان در کشيدن دست

 دهد انجامخواهد می که کاری مورد در فرد که است آگاه شود متوجه را بدن زبان است قدادر که نداظدری. کشندمی

 دارد. ترديد بگويدخواهد می که چیزی يا و

 توجه جلب برای راهی نیز بازو يدک آوردن باال «.هستم نیدرومند و پرزور من»: گويدمی کار اين بازوها: کردن خم

 .میباشد گويیآمدخوش ژست کردن دراز به جلو را دسدت دو هر. بداشدمی
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 خود کنترل تحت را وضعیت فرد که است اين مفهومش گردندمی قالب کمر پشت ها بهدست وقتی پشت: ها بهدست

 .گیرندمی خود به نیستند خبردار حالت در که زمانی سربازان که حرکتی مشابه «هستم راحت من»: گويدمی. دارد

 داريم خود بدن جلوی در خود هدایدست داشتن نگاه به تمايل باشیممی مضطرب ما کههنگامی جلو: ها بهدست

 .گردانیم ايجاد حفاظتی سد يک بتوانیم تا

 گیرند، اينمی قرار سینه روی به متقاطع ها بطوردست که بودن سدینه به دسدت خدالف بر شده: قالب هایدست

 حفظ برای آيدمی نظر به چنین واقع در. دارند قرار آمدیزیاضدطراب شرايط در که شودمی مشاهده افرادی در ژست

 .اندآويخته دست خودشان به جانشان

 تدافعی وضعیت نشانگر کنند، مدعدمدوالًمی قطع را همديگر بدن مقابلها دست زمانی که تاشده: هایدست

 مانعی از مردم اغلب. دهم گدوش باشدمی تضاد در عقايدم با که هرچیزی به ندارم تمايل من: گويدمی فرد. باشدمی

 گرفته بکار زاحمتم و تعدی هرگونه کردن سد برای ترديدبی اما. ندارند آگاهی آوردمی پديد ايستادن طرز اين که

 .گردد همراه آن با نیز اخم و درهم هایلب که وقتی خصوصاً. شودمی

 کنترل تحت را اينجا من»: گويدمی کرده، او دراز را خود دست و نشسته مرد يک که زمانی دست: کردن دراز

 تجاوز خود حدود و حد از او که پندارندمی اينگونه ها معموالًدهد، مدرد انجام را کار اين زن يک اگر اما. «دارم خود

شما  مانند خواهممی»: گويدمیدهد می قرار مجاور صندلی روی را دست يکتنها  که زماندی چندد هر. است کرده

 «.باشم( مردها)

 من از: گويدمی فردگیرد می قرار بدن خارج طرف به آرنج که طوری به کمر طرف ها دودست بودن: کمر به دست

پر  محل در يا و باشیم داشته ستیزیجامعه احساس هرگاه ما که باشدمی ناآگاهانه عمل يک اين. بگیر فاصله

  .کنیممی اعمال شوند ما به نزديک ديگران نداريم تمايل و داريم قرارازدحامی 

  پاهاپاها

 پیامدهد می تکان هوا در را پا يک و اندداخته ديدگر پدای روی را پا يک که نشسته طوری فردی وقتی پاها: دادن تكان

 .باشدمی حرکت بدون و ساکن فرد بدن اگرچه است گدريز ندشداندگر حدرکات. رفته سدر امحوصله من: است اين

. باشدمی رايج زنان و مردان در يکسان به طور متداول حالت اين زانو: یناحيه در هم ها رویپا انداختن

 .هستم خاطرآسوده بسیار من که است اين مفهومش
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 آرامدش بدا اما کندممی دفاع حقوقم از قاطعانه من: گويدمی. باشدمی مردانه عملی معموالً اين زانو: روی پا قوزک

 .است «کابويی اندازی پا روی پا» اصیل ژست همان اين. هسدتم

: گويدمی. گیردمی قرار استفاده ها موردزن از ها بیشمدرد در ژسدت اين قوزک: یناحيه در هم روی پا انداختن

 «.هستم آرامش در مودبانه من»

 را پايش يک که طوری پیچانددمی هم به را پاهايش زن. باشدمی ها رايجخانم در ژست اين پاها: پيچيدن هم به

 اين فشردگی هم بده. پندارندمی دشوار را کار اين دادن ها انجاممرد. کندمی قالب ديگرش پای قوزک پشت به

 .سازدمی تداعی ذهن در را جنسی تمايل نوعی و «آغوشگیری در» برداشت حالت

 قفل ديگر پای پشت به را پا يک ايستاده که حالی در او. باشدمی زنانه ژست از اینمونه نیز اين پاها: کردن قفل

 . باشدمی ناراحت و عصبی فرد که است آن مفهوم به معموالً عمل اين. کندمی

 :باشدمی واضح و روشن پیام .چرخنددمی خارج سمت ها بهدست کف و گشته ها برآمدهشانه انداختن: باال شانه

 شناسم.نمی را شما من

 .گیردمی خود به را ژست اين که است فردی درماندگی احساس بر داللت. کنم کمک شما به تدوانمنمی من يا و

. هستید موفقی و نفس، صادق به اعتماد با انسان شما گويدمی افراشته ايستادن حالت ایستادن: قامت راست

 .داد خواهد نشان پرابهت را شما پروابی و مطمئن ژست يک باشید، گرفتن قدکوتاه اگدر حتدی

 را سر و راست را کمر و برداشتن بلند هایرفتن، گام راه هنگام در پا طول تمام از استفاده کوتاه و بلند: هایگام

 را فرد قوزکرده هایشانه با و ريز هایگام برعکس. باشدمی باصراحت و مطمئن حالت يک بیانگر داشتن نگاه باال

 .نمايدمی پذيرآسیب و ترسو

 را کنید، شمامی مالقات را شخصی بار نخستین برای زمانی که ابرو آوردن باال اندک با دوستانه: احوالپرسی

 .نمايدمی هوشیار و مند، بانشاطعالقه

 آن معموالً. باشدمی خودش پیرامون در شدخصی حريم معینی مقدار نیازمند و مجاز فردی هر نزدیک: رویارویی

 امتداد مترسانتی 05 خودمانی وصمیمی  یمحدوده. يابدمی امتداد شمدا متریسانتی 45 -485 شخصی حريم

 تجاوزکارانه عمل يک اين. گرددمی ناراحتی و مزاحمت به منجر آيدمی جلو به نزديک خیلی فردی زمانی که. دارد

 تواندمی رفتار طرز اين. باشدنمی ها قايلآن برایاحترامی  و نکرده رعايت را ديگران حدود ها ومرز که باشدمی

 از که زمانی تا. گیرد خود به تدافعی حالت و کرده پذيریآسیب اراده، احساسبی و منفعل فرد يک تا شود سبدب

 .بمانید عقب نشده درخواست شما
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 روشن پیام. بايستید سینه به دست و زده تکیه ديوار به کنید، پشت جلوه ديگران از برتر خواهیدمی اگر رغبتی:بی

 «.نشويد مزاحم»: است

 خشم نشانه کندمی قالب گردن پشت به را خودش و خورده تاب باال طرف بده دسدت کدهمیهنگا گردن: گرفتن

 بايدمی متمدن جامعه در اما. گشتمی منجر مقابل فرد سر بر سختی ضربت به ژست اين بدوی دوران در. باشدمی

 .هستند آگاه عمل اين توانمندی ازشوند می متوجه را بدن زبان افرادی که. ورزيدد اجتنداب عمل اين از

 جیرينگ صدای و کنید بازی جیبتان داخل خرد پول با هرگاه اجدتمداعی موقعیت در :(خوردن وول)قراری بی

 و قرارعصبی، بی شما که است واضحی رويدد، عالمت کلنجار لباستان يا ها ومو با يا درآورده را آن جیرينگ

 را گونهتاببی و آمیزتهیج حرکات اين کنید سعی ديگران روی بر خوب تأثیر گدذاشتن بدرای. بداشیدمی زدههیجان

 .نشانید فرو خود در

 تن به شلوار اوقات اغلب که ها هستندمرد چون. شودمی انجام زنان از بیش مردان در عمل اين شلوار: کشيدن

 چیز يک روی را پايش که ماندمی اين مانند. شودمی کشیده باال بده ندابداوری نشانه به پا يک شلوار پارچه. کنندمی

 .بتکاند شلوارش روی از را آن کوشدمی و گدذاشدته ناخوشايند

 گويیدمی ديگران دهید، بهمی بسیار، تدکیه خاطر آرامش با ورودی درب يا و ديوار به شما زمانی که زدن:تكيه دیوار به

 .داريد قرار اجتماعی هایموقعیت در که وقتی خصوصاً گفتگو کردن طوالنی برای است روشی اين. بمانند که

 یعالقه و يابند، انسمی همسو و جايگاه يک در را همديگر و کرده گفتگو هم با فردی که دو نزدیک: ارتباط

 تکرار و تقلید را يکديگر حرکات اندبوده يکديگر با مديدی زمان مدت برای افرادی که. کندمی نمايان را متقابل

 .کنندمی بیان همزمان را يکسانی الفاظ و کلمات حتی و کدرده

 شديد تندخويی و خشونت بیانگر که ايستندمی قبلی مورد برخالف هم، اما رودرروی فرد دو که استهنگامی  نزاع:

 بخواهند هرگاه امدا. گیرندمی فاصله يکديگر از اندکی کردن صحبت هنگام در فرد دو هر عادی شرايط در. باشدمی

 .است خطرناکی بسیار تقابل کهدهند می قرار بینی به بینی حالت در را خود کنند نزاع و زورآزمايی يکديگر با

 رسمی هایموقعیت و ديپلماتیک محافل در جدز کاربردی کهن، ديگر دنیای احترام ژست، ادای اين کردن: تعظيم

 است، اما رفتهمی بکار متعارف فرستاندن درود و احدترام ادای عنوان بده گذشته هایزمان در که چند هر. ندارد

 گیرد.می قرار استفاده مورد سن روی بر مجريان و هدنرمدندان تدوسدط اوقدات اغدلدب در اکندون
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  ((سرسر  مویموی))  بدنبدن  زبانزبان

، عملگرايی میزان، زندگی کیفیت، شخصی تصوير نشانگر تواندمی شخص موی مدل که باورند اين بر کارشناسان از برخی

 نشانگر تواندمی شخص موی که باورند اين بر نیز برخی. باشد فرد اقتصادی و اجتماعی پايگاه و اثرگذاری، خودنمايی

. بگذرانید نظر از گذشته هایدهه طول در را مو مختلف هایمدل مختلف مفاهیم .باشد زيستی یناحیه و عاطفی بالندگی

 45 یدهه در امروزه اما، بود شورشگری و گریعصیان ینشانه شخص بلند موی بیستم قرن 45 و 45 یدهه فرضاً، در

 که داشت توجه بايد. کند جلوه راک موسیقی سلطان بسان تا کندمی بلند را موهايش نیز بیابان کامیون یراننده يک

 قسمت اين صورت، در هر در. دارد ساله 00 زن يک بلند موهای با متفاوتی تفسیر ساله 40 دخترک بلند موهای

 بايد خوانینشانه که داشت توجه بايد. دهیممی قرار شما اختیار در را مو مدل انواع یشدهشناخته اسرار المقدورحتی

 .شود رهنمون درست تشخیص سوی به را فرد بتواند تا باشد فرد هایويژگی ساير آشکار هاینشانه با همراه

  مردانمردان  مویموی

 ینشانه بلند موی و سازگاری و کاریمحافظه ینشانه کوتاه موی که است اين غالب باور کوتاه: موی و بلند موی

 نیست، زيرا گونهاين موارد یهمه در ولیکن نماياند؛می درست گاهگه باور اين. است گریعصیان و هنری ماهیتی

 :باشد زير موارد ینشانه تواندمی کوتاه بسیار موهای

است؛  بوده نظامی يک گذشته در که اين يا و بوده نظام یدوره کردن طی حال است؛ در ورزش اهل احتماالً فرد

 نشانگر تواندمی امر اين دارد؛ نگه کوتاه را مويش است مجبور که کندمی کار ایاداره يا و سازمان در شخص

 بسیار که اين يا و باشد شده رنگ غريبی طور به مو که صورتی در) باشد مدگرايی و گریعصیان، هنری گرايشات

 باشد؛ فرد کاریمحافظه ینشانه است ؛ ممکن(باشد کوتاه

 است؛ شده ناشی درمانی ضرورت از امر اين که اين يا و بوده درمان مشغول نوعی به شخص احتماالً

 نماياند؛می ترجذاب که بپندارد گونه اين فرد دارد احتمال

 .دهدمی ترجیح را کوتاه کاری، موی سهولت و راحتی دلیل به فرد

 به صرف بسندگی باشد، لیکن راهگشا اشخاص ماهیت تشخیص برای تواندمی باال موارد خصوص در تأمل چه اگر

 .باشد بازدارنده تواندها میکلیشه و ذهنیات اين

 کفش و لباس با را امر اين و شودمی ظاهر زدهتافت و کرده آراسته، سشوار موی با که مردی آراسته: موی

 .است خود شغلی و اجتماعی برانگیزغبطه پايگاه و موقعیت کشیدن رخ به کند، خواهانمی همراه قیمتگران
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 اين مردان معموالً. باشد ديگران روی بر اثرگذاری و پنداریاقتصادی، خودمهم کامیابی ینشانه تواندمی حالت اين

 کرد توانمی حالت اين از که حال، استنباطی هر در. کنندنمی زمانی و پولی گذاریسرمايه خويش سر موی برای گونه

 .کشندمی ديگران رخ به را خويش اجتماعی پايگاه برتری و مالی قدرت، توان وسیله بدين مردانی چنین که است اين

 .داد تعمیم نیز آراسته هایناخن به توانمی را برداشت به عالوه، همین

  سرسر  طاسیطاسی  وو  پشتیپشتیریزش، کمریزش، کم  بابا  مرتبطمرتبط  هایهاینشانهنشانه

 اصطالح به و کنندمی شانه محسوسی وسواس و دقت با را خود سر روی بر باقیمانده موی تارهای معدود که مردانی

 داوری و قضاوت به نسبت حال عین در و داده نشان را خود خودخواهی وسیله بدين واقع دهند، درمی حالت آن به

 است اين کندمی خطور ذهنم به که سوالی کنم، نخستینمی برخورد مردانی چنین با من که زمانی. هستند غافل ديگران

 منزل ها وحیبرداشت اين که اين توجه قابل ینکته. بینیممی را چیز همه و داريم چشم ما که داندنمی مرد اين آيا که

 .خوردمی چشم به استثنا حاالت یهمه در و نیست

 آن ريزش يا و پشتیکم خويش سر موی ترمیم با که مردانی سر: موی ترميم و کاشتن و گيس کاله از استفاده

 با فرد وسیله بعالوه، بدين. دهندمی نشان را خويش نفس به اعتماد فقدان و نخوت وسیله کنند، بدينمی جبران را

 نوع اين هاینشانه صورت، از هر در. کندمی کسب را رفته دست از نفس به اعتماد خويش دادن نشان جذاب

 .کرد اشاره ظاهرگرايی و زدايیمادی، نقص امکانات از برخورداری چون مواردی به توانمی مردان ترمیمی اقدامات

 کنند، درمی استفاده خود ینقیصه اين پوشش برای بالبیس کاله از که طاسی مردان ها:کاله انواع از استفاده

 از بسیاری که کرد توجه نکته اين به بايد ارتباط اين در. دهندمی نشان مقاومت خود از شدن پیر برابر در واقع

 لیکن کنند؛می ها استفادهکاله اين از سوزان آفتاب برابر در خويش سر یکاسه و فرق از حفاظت برای طاس مردان

 به اعتماد و خودباوری فقدان نشانگر تواندمی امر اين، کنندمی ها استفادهکاله اين از نیز منزل در طاس مردان اگر

 .باشد نفس

 و هستند خود سفید موهای پوشاندن خواهان عمدتاً، کنندمی رنگ را خود سر موی که مردانی شده: رنگ موی

 راهگشا تواندنمی سنی مقاطع و حاالت یهمه در وسیله اين که است روشن. نمايانندمی جوان را خود وسیله بدين

 موردبی کامالً کاریپنهان صورت آن در، باشد دستيک مشکی موهای دارای ایساله 40 مرد چه چنان فرضاً. باشد

 کردن عمل کبک بسان و گريزی اقعیتو خودخواهی به توانمی اشخاص اين هایويژگی از، صورت هر در. است

 .کرد اشاره
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  مردانمردان  صورتصورت  مویموی

 توجه بايد. باشد شخص آلودگی راز ینشانه تواندمی سبیل و ريش که باورند اين بر مردم از برخی سبيل: و ریش

 .کنندمی استفاده صورت موی از مختلف داليل به مردان و نبوده درست برداشت اين که داشت

 :کند داللت زير موارد به تواندمی سبیل و ريش، صورت هر در

 نماياند؛می ترجذاب شکل بدين که پنداردمی مرد

 نماياند؛می سالدار را خود وسیله بدين جوان مرد

 پوشاند؛می را خود صورت هایچروک و سال و سن فرد، ريش از استفاده با

 پوشاند؛می را خود صورت نقص وسیله بدين فرد

 نماياند؛می را خويش یعصیانگرانه ماهیت شکل بدين ريشو مرد

 .کنندنمی تحمیل شخص به را محدوديتی بابت اين از که است شاغل جايی در مرد

 گرايشات تواندمی بلند هایسبیل و ريش زيرا، کنید توجه مردان سبیل و ريش شمايل و شکل و طول به دقیقاً

 ینشانه تواندمی ناآراسته و کثیف، نامرتب سبیل و ريش، ديگر سوی از. بنماياند را مردان لیبرالیستی سیاسی

 ها وکاستی ساير و داوری قدرت فقدان، فیزيکی و روحی عوارض و اختالالت، دلمردگی، کاهلی چون هايیويژگی

 .باشد بهداشتی نقايص

  هاهاقسمتقسمت  سایرسایر  موهایموهای

 خويش ظاهر به اشخاص اين که است اين ینشانه، مردان گوش و دماغ زياد موهای و نامرتب و پرپشت ابروان

 عملی صورت هایقسمت اين موهای آراستن و کردن مرتب که باورند اين بر مردان اين از برخی. دهندنمی اهمیتی

 .است نامردانه و نادرست

 :باشد داشته زير موارد بر داللت تواندمی نامتعارف و غیرعادی موی رنگ يا و مدل نمایان: و نامتعارف موی مدل

 دارد؛ شورشی و عصیانگرانه ماهیتی فرد ناسازگار: ماهيت

 است؛ ماجراجويی یشیفته فرد

 دارد؛ هنری و مدپرستانه گرايشات فرد

 است؛ نامتعارف زندگیش سبک و بوده نامتعارف شغلی دارای فرد

 است؛ خاص سال هم گروه يک در عضويت خواهان وسیله بدين شخص

 اجتماع؛ در حاکم و غالب هایمدل با سازگاری
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 ظاهر؛ هایصورت به توجهیبی

 کردن؛ توجه جلب و بودن فرد به منحصر به میل

 (.اجتماعی مختلف هایگروه و نژاد، فرد سال و سن) فرهنگی تأثیرات

  زنانزنان  مویموی

 سر موی مدل انواع ترآسان مردم زيرا، ندارد چندانی محدوديت مردان موی چگونگی با قیاس در زنان موی مدل

 نیز زنان نامتعارف و نمايان سر موی، وجود اين با. است مونث جنس آن از عمدتاً مدگرايی چون، پذيرندمی را زنان

 .باشدمی دارا را خود خاص تفاسیر و تعابیر

 به. شودمی تبیین و تعريف بلند موی با زنان جسمانی جذابیت و جوانی، ما فرهنگ اساس بر بلند: و کوتاه موهای

 فرهنگی نگرش اين علیرغم اگر حال. باشدمی دارا را خود خاص تفاسیر زنان موی کوتاهی و بلندی، دلیل همین

 :کرد توجه زير موارد به بايد، دارد نگه کوتاه را مويش زنی

 مالی برخورداری از حال عین در و بوده فرد هنری تمايالت نشانگر تواندمی حالت اين آراسته: و کوتاه، زیبا موی

 ظاهر به دادن اهمیت ینشانه تواندمی مو آرايش برای درآمد از توجهی قابل مبلغ کردن هزينه، باری. کند حکايت

 .باشد ايمنی عدم احتماالً و ديگران نظرات به دادن اهمیت، شدن پذيرفته به میل، شخصی

 کوتاه را خود موی زنان از بسیاری، است برهزينه و دشوار بلند موی داشتن نگه چون زنان: معمولی کوتاه موی

 از توانمی حالت اين بارز هاینشانه از، صورت هر در. باشند امان در بلند موی نگهداری دنگ و فنگ از تا کنندمی

 .شود همراه عملگرايی هایويژگی ساير با حالت اين اگر ويژه به، برد نام فرد عملگرايی

 اين کردن توجه جلب، باشد زننده و داربرقوزرق زنی لباس چه شود. چنانمی ديگران توجه سبب کوتاه بسیار موی

 که زنانی، فرضاً باشد. داشته درمانی هایضرورت بر داللت کوتاه بسیار موی که دارد احتمال .يابدمی نمود مو حالت

 .ندارند اين جز ایچارهشوند، می درمانیشیمی

  ::گذراندگذراند  نظرنظر  ازاز  رارا  زیرزیر  مواردموارد  بایدباید  بلندبلند  موهایموهای  بابا  رابطهرابطه  دردر

 موهايش حال عین در و دارد سن سال چهل از بیش که زنی، داندمی زيبايی و جذابیت ینشانه را بلند موی ما فرهنگ چون

 را نوازانچشم و جوانان اطوار و ادا ودهد می نشان مقاومت خودش از شدن پیر برابر در، داردمی نگه بلند نمايانی طور به را

 .کرد اشاره گريزیواقعیت و روياپردازی، گرايیذهنیت چون مواردی به توانمی زنان اين هایويژگی از. آورددرمی
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 شکل بدين که بپندارد که شود سبب کیفیت اين و باشد نداشته نوازیچشم حالت است ممکن نمایان: بلند موی

 .کندمی کسب محسوسی جنسی جذابیت

 بازدارنده و وپاگیردست سنن و آداب علیه بر شورشی ماهیت و عصیانگری ینشانه تواندمی نامتعارف: بلند موی

 اگر حال. دانندمی محدوديتی گونه هر از بودن فارغ و آزادی ینشانه را نمايان بلند موی زنان از بسیاری زيرا، باشد

 .شودمی ناپذير انکار نشانه اين صورت آن در، کند تقويت را برداشت اين زن لباس نوع

 و کاهلی، بیماری، داوری و تشخیص یقوه فقدان چون خصوصیاتی نشانگر تواندمی ژوليده: و کثيف بلند موی

 خواندن برای، سر موی بودن کثیف صورت در. باشد شخص القیدی و دلزدگی، شورشی ماهیتی، آسايیتن، تنبلی

 .شود توجه نیز بهداشتی هایشاخص ساير به که است الزم زنان

  مومو  رنگرنگ

 اين و باشد کرده رنگ نامتعارفی طور به را مويش زنی که آن مگر. است طبیعی جنس اين بین در مو کردن رنگ

 تواندمی امر اين، بپوشاند کردن رنگ با را مويش سفیدی زنی چه چنان، ديگر سوی از. بخورد چشم به کامالً رنگ

 پذيرا راحتی به را خويش سنی واقعیت و نشده کردن وانمود و تمارض به متوسل اشخاص اين، مثال برای. باشد گويا

 در. کنندنمی کردن رنگ به اقدام آلرژيکی هایحساسیت داليل به که هستند اشخاصی، گروه اين برابر درشوند. می

 .شود لحاظ نیز دست اين از ظرايفی بايد زنان شخصیت خواندن هنگام در، صورت هر

  طيف مغناطيسیطيف مغناطيسی

  مغناطيسی چيست؟مغناطيسی چيست؟طيف طيف 

های و ساير میدان« نیروهای اتريک»ی مغناطیسی عبارت است از نوعی تشعشع مغناطیسی لطیف که زايیده طیف

از انرژی است که اطراف مغناطیسی میدانی شود. طیف انرژی است. نیرويی است که به موجودات و اشیا مربوط می

نباتات و حیوانات را پوشانده است. امواج حاصل از اين میدان انرژی به طور بدن تمامی موجودات زنده، جامدات، 

 دايمی در حال تشعشع هستند. 

زنند. به عبارت ديگر طیف اين امواج شبیه امواج گرمايی هستند که يک روز داغ از سطح زمین بیرون می

جسم  شود.های متفاوت در افراد از کالبد مثالی ساطع میای از ارتعاشات است که با طول موججموعهممغناطیسی 
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 بودند قادر نیز اولیه هایکند. انسانفیزيکی عالوه بر اينکه دارای چنین ارتعاشاتی است به عنوان صافی نیز عمل می

 بسته نقش افراد سر دور به عجیبی پوشش کهن هاینقاشی و سنگ روی هایحکاکی از بسیاری در. ببینند را آئورا

 ايتالیا شمال در( Val Camonica)کامونیا  وال یمنطقه از آمده دست به هایطراحی در به خصوص پوشش اين. است

 . است چشمگیر

 ديگر کرات از بازديدکنندگانی قديم هایزمان در ما کندمی ثابت مسأله اين در که اندکرده اظهارنظر از مؤلفان ایعده

 از ابتدايی و ساده ترسیمی تصاوير اين که دارد وجود هم زيادی احتمال اما باشد درست مسئله اين شايد. ايمداشته

 را سر دور پرتوهايی رسدمی نظر به که شده رسم ایگونه ها بهنقاشی اين از بعضی که باشد، بخصوص نورانی هاله

 هایکشیش باشد نورانی یهاله از ترسیمی است ممکن آمريکا بومی قبايل روسای سربندهای. است کرده احاطه

 مسیحیت از قبل قديسان از مانده جا به تصاوير اند. درکردهمی سر بر رنگ بنفش سربندهای نیز( Mayan)مايان 

 و باستان مصريان تصاوير در سر های اطرافحلقه اين. شودمی ديده آنان سر دور به درخشان و طاليی هايیهاله

 .است نورانی هایهاله از ترسیمی شکبی که شودمی ديده ها نیزايتالیايی ها ويونانی ها وهندی

 اين بیانگر آئورا شدن ظاهر. است رؤيت قابل آن آغاز یمرحله بازدم و دم اولین با ندارد ولی وجود تولد بدو در آئورا

 گواه. تابدمی بیرون به پرتو صورت به بعد و شودمی بدن جذب تنفس راه از که است انرژيی حاوی آئورا که است

 ورزش مداوم طور به که است افرادی طیف مغناطیسی هایرنگ و اندازه توجه قابل پیشرفت مساله اين بعدی

 کشند.می نفس صحیح و کنندمی

 اتفاق اين اگر. کنندمی ناامیدی ابراز بینندمی رنگبی تقريباً را« آئورا» مغناطیسیبار طیف اولین برای وقتی ایعده

 را ها خودشانکنید، رنگ عادت طیف مغناطیسی نورانی ديدن به شما قتیو نباشید افتاد، نگران هم شما برای

 اين به. است ترآسان برايشان مراتب به آن بینند و ديدنمی را آئورا زمینه اصلی رنگ معموالً. دهندمی نشان کمکم

 دارد.  وجود اشخاص آئورای یزمینه رنگ تشخیص برای مختلفی هایراه منظور

ها است. برای درک چگونگی کارکرد مغناطیسی هستند که جَو مغناطیسی آنتمام موجودات در طبیعت دارای طیف

دارد. از مرکز آن های مغناطیسی وجود رباربا را درنظر بگیريد، در اطراف قطبین آن آهنمغناطیسی يک آهنطیف

آيد که بین دو قطب مغناطیسی کشیده شده است. حرکت مدارهای الکتريکی در میان خطوطی از نیرو بیرون می

تواند به صورت نور و حرارت و ساير کند. اين برق میربا مغناطیس را به نیروی برق تبديل میخطوط، اين آهن

 های انرژی مورد استفاده قرار گیرد. شکل
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های جوهری، نیروهای مغناطیسی انسان در اثر کیفیتگانیسم بدن انسان نیز چنین نیروهايی وجود دارد. طیفدر ار

کند و به بیان ديگر هر انسان جوّی از مغناطیس در اطراف خود اتری، اثیری، علّی، ذهنی و روحی فرد تغییر می

 سازد. مت جسمی و روانی او را فاش میهای فطری و رفتاری و شرايط سالآفريند که بدون ترديد نشانهمی

آتشِ »در دين زرتشت  نامیدند.می« آئورا»و در برخی از مذاهب آن را « آکاشا»مغناطیسی را در مذاهب قديم طیف 

ريشه سانسکريت دارد و به « آر»نامیدند. می« آر»شد و علمای هندو آن را خوانده می« روح يا آتشِ جاويدانذی

شوند مانند تشعشعاتی هستند که از قسمت توپی است زيرا امواجی که از بدن انسان خارج می« پره چرخ»معنای 

 نامند. شوند. آن را گاهی اتمسفر روانی يا اتمسفر مغناطیسی نیز میيک چرخ ساطع می

دو است،  شود. دانشمندان معتقدند اين لغت دارای ريشه التین و به معنای هواگفته می« اورا»به زبان انگلیسی 

ها را اود )خود( نامیدند. دکتر مسمر از اين انرژی با عنوان مغناطیس دانشمند اتريشی نیز بعد از کشف اين امواج آن

و دانشمندان شوروی  Nبالبرات اشعه « ملکوتی نیروی»آن را « باخهن پیه»کرد. حیوانی ياد می

 خوانند. می« سايکوترانیکا»یروی نامیدند. علمای چک نیز آن را نمی« بیوپالسمیکانرژی»

کنیم که بشر از نظر تکنولوژی پیشرفت زيادی کرده است و با کمک اين خوشبختانه ما در عصری زندگی می

مغناطیسی را مشاهده کرد. در حقیقت ارايه مدارک علمی جای شکی در اين زمینه باقی  توان طیفتکنولوژی می

 نگذاشته است.

کشف کرد که از بدن انسان امواجی ساطع  4844در سال « باخريخنبارون»تريشی به نام اولین بار دانشمندی ا

تحقیقاتش را ادامه دادند. دانشمندی از شوروی به نام « دوبرلکاردل»شود. بعد از او دانشمندان زيادی مثل می

ای الکترونی است و هنیز يک نوع دوربین عکاسی اختراع کرده است که مجهز به میکروسکوپ« کرکینسیمون»

ربايی انرژی عکسبرداری کند. امروزه فقط هزار ارتعاش در ثانیه از میدان آهن 455تا  40تواند با سرعت می

مغناطیسی با يکديگر توافق کامل ندارند. البته مدارکی وجود دارد که دهنده طیفدانشمندان در مورد ماده تشکیل

 تشکیل شده است. دهد از انرژی الکترومغناطیسی نشان می

توان وجود آن را حس کرد. برای مثال احساس اينکه در نزديکی ما چیزی در زندگی روزمره و به طور عادی می

مغناطیسی است وقتی سنگینی نگاه کسی را بر روی خودمان احساس غیرعادی وجود دارد ناشی از وجود طیف

مغناطیسی را ايم. همه ما به طور ناخودآگاه وجود طیفهايمان آگاهی يافتهکنیم در حقیقت از تبادل انرژیمی

 کنیم. احساس می
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دهند. با بعضی از افراد هماهنگی بیشتری گیرند اما بعضی ديگر به ما انرژی میمثالً بعضی از افراد انرژی ما را می

وتی با ما است باعث اش دارای طول موج متفاها اينگونه نیست. فردی که امواج انرژیداريم اما در مورد بعضی

باشد. هرچه اين تبادل ما در تبادل مداوم با يکديگر و محیط اطرافمان می مغناطیسیشود. طیفناآرامی ما می

گذارد به همین جهت است که مغناطیسی میتری بر روی طیفتر باشد تأثیر بیشتر و طوالنیعمیق

کم کنند کمها است کنار يکديگر زندگی میهايی که سالمغناطیسی افراد يک خانواده، دوستان قديمی و زوجطیف

 گذارد. ها نیز تأثیر میکنند که گاه اين شباهت در ظاهر فیزيکی آنبه يکديگر شباهت بیشتری پیدا می

توانید ای احساس متفاوتی داريد. حتی میبرای اينکه بهتر اين مسئله را درک کنیم دقت کنید که، در هر خانه

ای که موقتاً ساکنان آن در منزل دهد را با احساسی که در خانهای متروک به شما دست میا که در خانهاحساسی ر

کنید. در حقیقت هر خانه و هر اتاق بودن میتر احساس خالینیستند داريد، مقايسه کنید، مسلماً در مورد اول بیش

 اکنان آن بستگی دارد. مغناطیسی به سمغناطیسی خاص خودش است که اين طیفدارای طیف

تر در ارتباط هستیم از ها بیشگذاريم و اشیايی که با آنفرد بر روی اشیاء تأثیر میما با اين انرژی منحصر به  یهمه

مان آيا افراد عادی نیز یهايمان، ماشین، تختخواب و افراد مورد عالقهگیرند. مثل لباستری میما تأثیر بیش

 مغناطیسی را ببینند؟ توانند طیفمی

توانند آن را ببینند اما امروزه اين نظريه بین در حالت خواب مغناطیسی میزمانی معتقد بودند که فقط افراد روشن

ای صاف و و الکل را در استوانه شیشه« يامینسی»توانید ماده مغناطیسی مین طیفبرای ديدتغییر کرده است. 

کند( و در جايی که هوا ساکن باشد و باد روشن بريزيد، )اين ماده چشم را نسبت به اشعه ماوراء بنفش حساس می

يد پوششی داشته باشد. در ها نگاه کنید. البته اين عضو نبانوزد از پشت آن به يکی از اعضای بدن خود مثل دست

 شود را ببینید.توانید امواجی که از اين عضو خارج میاين حالت می

  بيرونبيرون  بهبه  دروندرون  ازاز  انسانانسان  مغناطيسیمغناطيسیطيف طيف 

 اتری مغناطیسی طیف -4

 عواطف مغناطیسی طیف -4

 ذهنی مغناطیسی طیف -4

 روحانی مغناطیسیطیف  -3

 مغناطیسیطیف  ديدن یتوسعه
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 باید: مغناطيسی طيف دیدن برای

 . دهیم افزايش را خود چشمان حساسیت د الف

 : بايد باال موارد آمیزموفقیت انجام برای. دهیم گسترش مريی نور را ورای مشاهده قابل یهانوسان دامنه د ب

 . دهیم قرار تمرين و استفاده مورد را خود محیطی ديد د4

 . دهیم افزايش نور با را خود تماس د4

 .کنیم تقويت را مغز چپ و راست هاینیمکره بین کنیم، ارتباط تقويت مغز در را بینايی حس فرآيند د4

  مغناطيسیمغناطيسیطيفطيف  ییمشاهدهمشاهده

 ديدن يا و کنید مشاهده بار اولین برای را مغناطیسیطیف که است شده طراحی منظور اين به تمرين اين

بینید، می بهتر را مغناطیسیطیفتنها  نه است، زيرا مهم مناسب شرايط انتخاب. کنید تمرين را مغناطیسیطیف

 . کنید اعتماد بینیدمی آنچه به توانیدمی بهتر بلکه

 يک. بايستد ماليم بسیار نوردهی با ساده و سفید یزمینه يک روبروی که بخواهید موردنظرتان شخص از د4

ها رنگ ترکیب یدربارهبیشتری  دانش به شما نتیجه در و دهدمی تغییر را مغناطیسیطیف هایرنگی، رنگ یزمینه

 مشکل مغناطیسیطیف رنگ تفسیر در تواندمی گاهی مغناطیسیطیف و زمینه هایرنگ کنید، ترکیبمی پیدا نیاز

 . کند ايجاد

 يا پیشانی چاکرای نقطه، محل اين. است مناسبی ینقطه پیشانی کنید وسط انتخاب کردننگاه برای را اینقطه د4

 عالمتی چنین قديم زمان گذارند، درمی عالمتی محل اين در( هند در)ها فرهنگ از بعضی درو  است سوم چشم

 . است کردهمی مغناطیسیطیف یمشاهده و کردن نگاه به دعوت را بیننده

 . کنید نگاه نقطه يک بهتر بیش يا ثانیه 45 تا 45 مدت برای د4

 بررسی خود محیطی ديد با را اطراف کنید، محیطمی نگاه نقطه همان به هنوز که حالی ثانیه، در 45 از بعد د3

 . است مهم بسیار تمرکز ادامه. کنید

 دارای و ترروشن شخص اطراف یزمینه که ببینید بايد شما. کنید مقاومت اطراف به کردن نگاه وسوسه برابر در

 شما تمرکز هر چه. است مغناطیسیطیف از شما شخصی ادراک اين. است زمینه ديگر هایقسمت با متفاوت رنگی
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 اثر تجمع با نقطه يک روی تمرکز که باشید داشته ياد به ديد خواهید بهتر را مغناطیسیطیف. باشد ترطوالنی

 . دهدمی افزايش را حساسیت شما چشم در مغناطیسیطیف نوسان

 ها تمرکزساعت به نیاز اما شودمی انجام کامل تاريکی مغناطیسی، درطیف یمشاهده یپیشرفته هایتمرين اکثر -0

 .دارد اصولی و منظم هایتمرين و

 و «واقعی ماهیت» از را خود منظور است الزم اينجا در. است لحظه هر در ما واقعی ماهیت مغناطیسی، بازتابطیف

 و آداب ها وها، عادتها، کلیشهسمبول ما جوامع در. کنم است، بیان الزم تالش قدری آن کشف برای چرا اينکه

 و ها، آدابها، کلیشهعادت همه ما که هنگامی. هستند ديگران از پیروی و ظاهرسازی و سطحی رسوم، رفتارهای

 و شويممی آزاد و آگاه، طبیعی گذاريم، کامالً کنار و دهیم تشخیص را خود سطحی رفتارهای ها وظاهرسازیرسوم، 

 . است ما واقعی ماهیت ماندمی باقی آنچه

 نباشد، بسیار غیرممکن اگر شانواقعی ماهیت کشف اند، کهچسبیده خود هایعادت و آداب به چنان مردم از بعضی

ها آن مغناطیسیطیف افراد، تماشای اين شخصیت پیرامون فوری بصیرت يک به دستیابی راه. تنها است مشکل

 . دهدمی نشان سطحی رفتارهای پوشش ورای از ها راآن واقعی ماهیت مغناطیسی طیف زيرا. است

 روحی و بهتر شخصیتی دارای آن باشد، صاحب ترروشن و ترتر واضحرنگین مغناطیسیطیف  کلی، هرچه بطور

 ترمتعادل و ترسالم شخصی باشد، آن تريکنواخت مغناطیسیطیف در انرژی پراکندگی هرچه همچنین. است واالتر

 قرار استفاده مورد پزشکی در قوی تشخیص ابزار يک عنوان به تواندمغناطیسی، میطیف در انرژی پراکندگی است،

 . است نیاز نیز پیچیده تجهیزات به معموالً گیرد، البته

 طیف به شود، فقطمی داده توضیح که هايیرنگ تفسیر اما. است کرده احاطه را بدن یهمه ما مغناطیسی طیف

 ديدن شود وقتیمی داده توضیح سر، که اطراف مغناطیسیطیف هایرنگ است، معانی مربوط سر اطراف مغناطیسی

 تماشای هنگام خاص افکار روی تمرکز با را آن صحت خودتان توانیدگرفتید، می ياد خوبی به را مغناطیسیطیف

 .کنید ها تحقیقآن مغناطیسیطیف یمشاهده هنگام در ديگران افکار بیان خود، يا مغناطیسیطیف

  ببينيم؟ببينيم؟  رارا  مغناطيسیمغناطيسیطيفطيف  بایدباید  چراچرا

 یمشاهده با توانیدمی شما. دربردارند مهمی خیلی سر، معانی اطراف در مغناطیسی، مخصوصاًطیف قدرت ها ورنگ

 او سخنان با بینیدمی آنچه اگر ببینید و بیاورد زبان به آنکه از قبل را او افکار شخص، عمالً يک مغناطیسیطیف
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 دروغ شما در حضور تواندنمی هیچ کس. کنیدمی مشاهده روشنی به نیز را دروغ شما. باشد نداشته هماهنگی

 مغناطیسیطیف. داد تغییر ظاهرسازی و دروغ با تواننمی را مغناطیسیطیف . شود آشکار دروغش آنکه بدون. بگويد

 .کندمی آشکار همه برای را ما واقعی افکار و سرشت

بینید، می درخشان و پاک مغناطیسیطیف يک با را شخصی شما قتیما است و معنوی مغناطیسی، امضایطیف 

 از يا باشد فروتن فردی او خود اگر واال است، حتی روحی دارای و خوب شخصی او که باشید مطمئن توانیدمی

 توانیدمی بینیدمی سیاه يا خاکستری مغناطیسیطیف با را فردی که هنگامی. باشد نداشته آگاهی خود خصوصیات

 يا ظاهرسخن، فرهیخته، خوشجذاب، خوش ظاهراً که چند هر. است ناپاک افکار با فردی او که باشید مطمئن

 بررسی را مرشد يا معنوی، پیر استاد هر مغناطیسی طیف که است مهم بسیار مخصوصاً. برسد نظر به لباسخوش

 . باشد داشته خود سر اطراف در طاليی زرد رنگ به درخشانی مغناطیسیطیف  بايد شخصی چنین. کنید

 که گروهی يا فرقه به پیوستن زيرا. برويد خود راه به و برداريد دست او پیروی از شما است بهتر صورت اين غیر در

 .است خطرناک بسیار شما آگاهی شود، برایمی رهبری نامطلوبی مغناطیسیطیف  با صالحیتبی افراد توسط

 فیزيکی عاليم بروز از قبل خیلی را( هابیماری) بدن عملکرد اختالالت توانمی مغناطیسیطیف  بررسی با همچنین

 جسم بهبود حال هر به .دهید شفا را خود توانیدمی خود، عمالً مغناطیسیطیف یآگاهانه کنترل با. داد تشخیص

 و معنوی آگاهی، تکامل ارتقای جهت در تواندمی مغناطیسیطیف یمطالعه و ديدن آنچه با مقايسه فیزيکی، در

 .است دهد، هیچ انجام طبیعت از ما هایدانسته افزايش

  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  ها از نظرها از نظررنگرنگ  فرهنگفرهنگ

 هارنگ تأثیرات از برخی امّا کندمی فرق مختلف اشخاص مورد در و است ذهنی حدودی ها تارنگ اثر که وجودی با

 عنوان به دارند قرار قرمز ناحیه ها دررنگ طیف در که هايیرنگ. هستندجهان  سراسر درای يگانه معنی دارای

 متغیر عصبانیت و خشم احساس تا صمیمانه و گرم احساسات از اشدامنه اين کهشوند می شناخته گرم هایرنگ

 اين. هستند آبی، سبز شامل وشوند می نامیده دسر هایدارند، رنگ قرار طیف آبی ناحیه در که هايیرنگ. است

 . آورند ذهن به را تفاوتیبی و غمگینی احساس است ممکن نیز گاهی امّا بخشند آرامش ها معموالًرنگ
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  اصلیاصلی  رنگهایرنگهای

 قرمز -4

 آبی -4

 زرد -4

 سفید -3

 :ترکیبی هایرنگ

 آبی زرد= سبز -4

 قرمز زرد= نارنجی -4

 آبی قرمز= ارغوانی -4

  درماندرمان  روشروش  عنوانعنوان  ها بهها بهرنگرنگ  شناسیشناسیروانروان

 کار اين. است شدهمی استفاده درمان ها برایرنگ ها، ازچینی ها ومصری جمله قديمی، از هایفرهنگ از برخی در

 استفاده مورد جايگزين درمان روش عنوان به هم هنوز شودمی گفته نیز شناسیرنگ يا نوردرمانی آن به گاهی که

 :روش اين گیرد، درمی قرار

 .شودمی استفاده تمرکز افزايش و ذهن و بدن تحريک برای قرمز رنگ از• 

 .شودمی استفاده اعصاب تحريک برای زرد رنگ از• 

 .شودمی استفاده انرژی سطح بردن باال برای نارنجی رنگ از• 

 .شودمی استفاده بیمار تسکین و درد کاهش برای آبی رنگ از• 

 .شودمی استفاده پوستی هایناراحتی تسکین برای سبز رنگ از• 

  سفيدسفيد  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --11

ها، رنگ تمام میان از. هستند آشنا هايیمقوله یجهان و کیهانی هایانديشه ها روحانیت، معنويت وسفید برای

 فیزيکی کالبد اين در که هستند روحی خصوصیات و الهی انرژی ها مجرایآن. نزديکند خدا به همه از ها بیشسفید

 نور يا ی، سفیدجهان حیاتی سفید، نیروی نور. کنندمی منعکس را ارتعاشات ترينها متعالیسفید. کنندمی زندگی

 . ها استرنگ تمام ترکیب يا کمانرنگین هایرنگ تمام جوهر نیست، بلکه نور يک خود واقع کريستال، در
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 شفابخش انرژی توانندمی چقدر و دارند درخشندگی درون، احساس از چقدر که دارد اين به ها بستگیآن انگیزش

 چقدر و هستند که دهد، آنانمی نشان که دارندمی دريافت ایآينه چون را زندگی آنان. سازند جاری خود از را

ها سفید طبیعی عملکرد. است الهی و درونی، روحی نیروی سفیدها، به اتصال. سازند همگرا توانندمی را نورانی انرژی

 . است بخش شفا مجرای يک همچون

. هستند قدرتمند ارواحی بشر ابنای چقدر که دهند نشان بشريت به ، تاشوندمی راهنمايی برتر ذهن ها توسطآن

 به گرايش کنند، امامی فکر سريع ها خیلیسفید هر چند .است زندگی روح، بنیاد يا خدا کهدهند می نشان آنان

 خیلی ها همچنینآن. تخیلی تا است روحی و ها بیشتر شهودیآن متعالی و پیشرفته ذهنی کارکرد. دارند سکوت

 . گیرندمی ياد سريع

 کتاب دارند ها دوستسفید .کنند جذب را جديد اطالعات تا سازندمی هماهنگ اطالعات و دانش با را ها خودآن

سازد،  زندگی عمیق فهم به قادر ها راآن اجتماعی، که رويدادهای ديگر يا تئاتر در و کنند تماشا بخوانند، فیلم

. برندمی دهند، لذتمی انجام که درمانی و ديگران به کمک از و هستند طبیعی ها درمانگرهایآن .کنند شرکت

 .وندش ديگران به شفابخش باالی ارتعاش مجرای توانندخودشان، می شفاف انرژی داشتن ینتیجه ها درآن

 به ها اتصالسفید برای. ندارد جايگاهی دلیل، هیچ و اهمیت که دارند، جايی آگاهی اتری وضعیت به ها دسترسیآن

 هرچه. شد خواهد تابیده واقعاً نور میزان چه که کندمی تعیین کريستال پاکی .است طبیعی وجود، بسیار برتر ابعاد

  .سفیدها است برای ابزار آگاهی، قدرتمندترين. شودمی قدرتمندتر، جاریحیاتی،  باشد، انرژی ترشفاف مجرا يا واسط

 پیرامون در آسانی به انرژی اين سازند، بنابراينمی منعکس برتر سطح يک در را انرژی خصوصیات ها تمامسفید

 يا شخص با روحشان و ذهن، بدن و خودشان هماهنگی در فردی به منحصر ها توانايیآن. شودمی ها ديدهآن

 .پذيرندمی را ديگران احساسات و رفتاری، عواطف ديگر، الگوهای کاراکترهای آسانی به بنابراين .دارند ديگر موقعیت

 . دارند اطرافیان حیاتی انرژی دريافت يا جذب بر ناخودآگاه، تالش سفیدهای

 طرف همچون ناگاه ها بهآن. پذيرندمی ها راکاراکتر يا شخصیتی استعداد کهدهند نمی تشخیص ها معموالًسفید

 را مقابل طرف افکار بتوانند کار اين با حتی کنند، يا درک را مقابلشان طرف احساس کنند، تامی صحبت مقابل

 .سازند مرتفع را آنان عاطفی مشکالت ، تاشوندمی هماهنگ ديگران با وسیله بدين قدرت با سفیدهای. بفهمند

 ها وقتیآن. کنند زندگی ژرف و زيبا محیطی در دارند ها دوستآن. هستند شکننده و حساس اوقات ها برخیسفید

 و زمان به اندازه از ها بیشسفید. کنندمی عمل احسن نحو کنند، به زندگی مرتب و آرام، منظم اتمسفر يک در

 شارژ به نیاز معین طور ها بهآن. سازند متعادل و آرام، منعکس، تغذيه را خود بتوانند دارند، تا احتیاج شخصی مکان
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 کند، به فعالیت حد از ها بیشآن سیستم که آن محض به. دارند منظم ایشیوه حیاتی، به انرژی هایباطری

 .نمايند پاک و تجديد را نیروهاشان روند، تامی ایگوشه

  صورتیصورتی  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --22

 به راحتی به را روياهايشان توانندمی دارند که بااليی یاراده خاطر به. هستند بااليی جسمی قدرت دارای هاصورتی

 طور به صرفاً .ندارد قدرتمندی درجه هاله در هرگز ارغوانی .هستند معنوی هایانديشه بیانگر. کنند تبديل واقعیت

 آن افراد اين در ديگران به مهر. است حقیقی معنوی هایانديشه بیانگر شود، کهمی آشکار زودگذر هایشعله ها وابر

 خودشان سالمتی هايشانهدف به رسیدن برای. هستند خودشان از ارزشمندتر با برايشان ديگران که باال است چنان

 . سپرد خواهند فراموشی به نیز را

 باالترين)ارغوانی  رنگ تمیز، بايد و روشن صورتی آوردن پديد برای. معنوی عشق صورتی -(سرخ+ ارغوانی)

 به شخص کهدهد می نشان صورتی یهاله. کنیم ترکیب را( فرکانس ترينپايین) سرخ و( بینیممی که فرکانسی

 زردرنگ ایهالهتنها  افراد، نه ترينيافته تکامل. است يافته دست مادی وجود و معنوی آگاهی بین کامل تعادل

افرادی که  .است يافته گسترش زياد مسافتی تا کهدارند،  نیز صورتی بزرگ یهاله يک دارند، بلکه خود سر اطراف

 هستند. بسیار نادر زمین روی صورتی باشند، در مغناطیسی طیف دارای

  زردزرد  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --33

 گیرآسان ارواح اين. هستند رنگی طیف هایشخصیت ترينکودکانه و ترين، شادتريندرخشنده زرد مغناطیسیطیف 

 است ممکن اگرچه. ببرند لذت زندگی چیز همه از قادرند و بخندند دارند وستد آنان. هستند شوخی اهل شدت به

 آگاه خودانگیزانه زندگی و زندگی خالص ريلکسیشن، لذت فوايد از باشد، اما دشوار کاری برايشان حواس تمرکز

. نگرندها میروشنی سوی به همیشه و گیرندنمی جدی و سخت را زندگی ما کنار در که هستند کسانی آنان. هستند

 . کند سرايت آنان اطرافیان به راحتی به تواندمی مطلب اين و ها استآن قدرت کلید بینیخوش

 میزان. دهند بروز را هوششان دارند دوست همیشه و برندمی ها لذتخالقیت و تفريح تمام از مغناطیسی زرد طیف

 درخشنده و ها باهوشزرد. هستند کار و زندگی در متعادل شادی پی در و است سرور و زندگی، شادی ها برایآن

 پردازش توانندبیشتر، می دلیل يا ترعمیق ارتباط به نیاز بدون را اطالعات و گیرندمی ياد راحتی ها بهآن. هستند
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 روانشناسی هایانديشه و ذهنی هایفلسفه، ايده با را خود معموالً و کنند کار ذهنشان با دارند ها دوستآن. نمايند

 هایايده به ها نسبتزرد .برندمی روحانیت، لذت تا اقتصاد از زندگی موارد تمام در مباحثه ها ازآن. کنندمی پُر

 . هستند خودجوش و خالقانه، خودانگیز و هنری

دهند، می انجام لذت و نشاط خاطر به را ها ابتکارآن. هستند کار، متمرکز لذت به کار اتمام از ها بیشهرحال، آن به

 ها سرشارآن گیرندمی ياد عملکرد طريق از و ها پويا استزرد يادگیری. رفیع اهداف به رسیدن يا حصول خاطر به نه

 که است مشکل آنان برای. شودمی داده تشخیص شانذهنی و جسمانی فعالیت از آسانی به که هستند انرژی از

 در ها راآن است ممکن. دهند تکان را هايشاندست دائماً که دارند ها احتیاجآن بشینند؛ جا يک طوالنی مدتی برای

 . سازندمی فکاهی شکلی هستند، يا چیزی با بازی مشغول ناخودآگاه که ببینند حالی

 از شانفعالبیش هایانرژی تسکین و آرامش به شوند، نیاز منزجر يا خسته اگر. است مهم ها بسیارآن برای سالمت

. هستند خالق تعادل، بسیار حالت ها درزرد .کنندمی شان، پیداپرانرژی و هوشمند ذهن جسمانی، يا کالبد طريق

 نشاطشان هایانرژی چگونه دانندها میآن. برندمی لذت بسیار هاشاندست با کار و کردن نقاشی و نوشتن ها ازآن

 از شديدی ها ترسزرد از بسیاری. سازند جاری آن هایدگرگونی تمام با شانجسمانی و ذهنی واقعیت طريق از را

 . دارند شدن متعهد

 از نتیجه، بسیاری در. ببرند دهد لذتها میآن به زندگی که آنچه هر از تا باشند آزاد و مستقل خواهندها میآن

 آن از ترس ديگر طرفی از خواهندمی را صمیمیت طرف يک از. شوندنمی زناشويی زندگی وارد کامل طور ها بهزرد

کنند  هوسرانی دارند ها دوستزرد .بگیرد آنان از را انتخاب حق و آزادی است ممکن زوج يک به پايبندی که دارند

 و زندگی به اتصال راه يک مخالف بسیاری، جنس برای. کنندمی عاطفی قوای جديد، تجديد عشق هیجان از و

 و بودن پايبند و بودن، عاشق مستقل بین هایتفاوت دارند ها نیازآن. است شخصی کمبودهای جبران همچنین

 و حساس بسیار را جنسی ها مقدماتآن. هستند جنسی ها بسیارآن .بفهمند و ببینند خودشان بر را خويشاوندی

 .دهندمی انجام سرزنده

  نارنجینارنجی  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --44

 دارند فعالیت و خالقیت به درونی ها میلآن. هستند خالق ماجراجويان هايیشخصیتنارنجی،  مغناطیسی طیف در

 و جسم، ذهن که هستند، در حالی جدا و مستقل هایها شخصیتآن. خواهندمی لذت حداکثر با را زندگیو 

. است بخشلذت آن هایچالش و هیجانات و فیزيکی هایواقعیت به دادن ها شکلآن برای. دارند يکپارچه ایعاطفه
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 ريزیبرنامه و تخیلی هایبعدی، استراتژی هایپروژه ها ياماجراجويی برای که دارند دوست نارنجی هایشخصیت

 . کنند عملی ها راآن باشند، تا داشته شده

 نظاره و بايستند بعق که ندارند ایها عالقهنارنجی .شوند درگیر و روروبه واقعی کاری مراحل با که دارند ها نیازآن

 یانگیزه .هستند سازنده و گر، مديرتحلیل فعال طور به ها همیشهآن. دهند ها انجامآن برای کاری مردم که کنند

 و مسرور را آنان قدر چه مبتکرانه هایپروژه ها وها، چالشماجراجويی که دارد اين به بستگی زندگی ها درنارنجی

 . کنند زندگی خودشان هایايده اساس بر خواهندمیها آن. سازدمی خرسند

 از قطارانشانهم و خود که طوری کنند، بهمی رهبری و ريزیبرنامه مطلوب کامالً را شانمبتکرانه هایها پروژهآن

 و ذهنی موانع بر تفوق و کنند، پیروزیمی طلب چیز هر از ها پیشنارنجی آنچه شوند.می برخوردار موفقیت حصول

 کنترل موفقیت مسیر در هايشانتوانايی که کنند متقاعد را ديگران که دارند نیاز ها همچنینآن. است فیزيکی

  .آشکارا است و خالق، زندگی واقعی، عینی ماجراجويان اين برای. شودمی

 آنان برای عاطفی کالبد با يکپارچگی اين. شود احیا مرتباً شانذهنی و جسمانی واقعیت که دارند ها نیازنارنجی

. است کنترل رفتن دست از مفهوم به اين کنندمی شود، فکرمی داده رفتن ها اجازهآن به وقتی گاهی. است مشکل

 ابتکارات طريق ها ازنارنجی ماجراجويانه انرژی. است ذهنی و جسمانی فعال هایشخصیت تعادل کلید استراحت

  .شودمی تخلیه شانعاطفی شفاف احساس با توأم ذهنی يا و فیزيکی

 تمام با رقابت و مبارزه ها ازآنشوند. می خطر، شکوفا و هیجان، ماجراجويی، تپش در نارنجی هایشخصیت

 کنند، سپس کشف را هايشانمحدوديت تمام دارند ها دوستآن. برندمی لذت عاطفی و جسمانی، ذهنی هایواقعیت

به  دهشتناک و غیرمعمول، پرخطر هایموقعیت نارنجی هایشخصیت برخی .دهند گسترش و بسط آن سرحد تا را خود

 قتیو نیست توجهی قابل یها نقطهآن برای روحانی یانديشه و فلسفه. کنند زندگی احساستر بیش آورند، تامی وجود

 برای جديدی انگیزاعجاب مسیرهای وشوند می وصل احساساتشان ، بهشوندمی متمرکز قدرتمند ذهنی انرژی ها برآن

 .کرد خواهند باز کمال و آگاهی به خود

 جاری( فیزيکی با مقايسه در) ذهنی مبتکرانه هایفعالیت سمت به را محرکشان ها انرژینارنجی از زيادی درصد

 کار ها ازآن. سازندمی عملی را هاشانايده و پذيرندمی باز آغوش با را دارند، احساساتشان فعال ها ذهنیآن. کنندمی

 اين. برندمی لذت دارد رو پیش در ماجراجويی و چالش، هیجان قطعاً که جديدی متهورانه هایپروژه و بازرگانی در

 نمايند، تولید بازاريابی و فروش را کنند، محصوالت تأسیس کنند، شرکت تجارت دارند دوست مشتاق افراد

 . برسانند پايان به و مديريت را معامالت و کنند استراتژی
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. بخشندمی انرژی هايشانپروژه ها وايده به و سازندمی برانگیخته مشتاقانه را ترسند، خودشاننمی جزيیات ها ازآن

 پیش را انتها آن تا و ببرند جلو به را شوند، امور کار درگیر فعال طور به خودشان که است مهم ها بسیارآن برای

 و هستند موفقیت و اطمینان احساس از باشد، سرشار هماهنگی و تعادل يک در وجوديشان شخصیت اگر .ببرند

 محققان و گرانتحلیل بهترين نارنجی هایشخصیت. کنندمی پیدا خالقیتشان ابراز برایسالمی  و مثبت هایراه

 اين ظرفیت خوبی ها بهآن. نمايندمی محاسبه را پروژه هر در نهفته مزايای و الگوها، خطرات راحتی ها بهآن. هستند

 . باشند داشته آنان بر بیشتری تسلط موقعیتی هر در و سازند هماهنگ ديگران با را ذهنشان که دارند را

. است زااسترس آنان برای خلق، گاهی و ابراز به میل و است قدرتمند ها بسیارآن ذهنی و جسمانی هایانرژی

 و بريزند برنامه و طرح دارند دوست آنان. سازندمی هماهنگ را فیزيکی و جسمانی ابتکاراتها نارنجی از بسیاری

 یمرحله ببخشند، تا عینیت خواهندمی که را هايیايده سپس. بخشند ارتقاء و مديريت را جديد هایايده ها ياابزار

ها نارنجی .باشند مشغول مستقیماً هاشانايده فعال خلق در که دارند ها نیازآن. برندمی پیش فیزيکی واقعیت

سواری، موج همچون هايیورزش ها ازآن. باشد تحرک و هیجان شامل که هستند فیزيکی هایفعالیت دوستدار

 و حرکت در که نشاطی و هیجان، لذت ها درآن. برندمی لذت چتربازی يا رانیپرش، گاليدينگ، کوهنوردی، اتومبیل

 شوند.می شکوفا است جسمانی ماجراجويی
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 و ها اينجاآن. برندمی عظیم شان، لذتیجسمانی هایبدن و جنسیت طريق از قرمز هایمغناطیسی شخصیتطیف 

بینند، می را آن است، چرا که ملموس آنان اقعیت، برایو کنندمی زندگی اطمینان و با قدرت، اشتیاق اکنون

 هایجنبه تمام از و دارند ذکری شايان یاراده ها، قدرتشخصیت اين. بويندمی و کنندمی ساسشنوند، احمی

 هایموفقیت يا آزاد مشاغل یحیطه در معموالً و هستند باانرژی و قرمزها، قدرتمند. برندمی لذت زندگی فیزيکی

 شوند. می يافت سرگروهی

 احساس که است اين آنان نخستین یانگیزه. کنندمی تحرک، ادراک و فیزيکی واقعیت خالل در را ها زندگیقرمز

هیجان،  جستجوی در هستند، دايماً رقابت اهل و قدرتمند چقدر که بفهمند آنکه ها برایآن. کنند قدرت و زندگی

 يعنی آتش عنصرها آن. مشتاقند زندگی ها بهآن. هستند برنده و موفق ها ذاتاًقرمز. هستند موفقیت و محیط قضاوت

تر بیش باشند داشته هیجان یتجربهتر بیش هرچه و کنندمی بیان را میل و جسمانی، اشتیاق، حرارت عشق

 . هستند نتیجه آوردن به دست داردوست و عمل، تحرک محور ها اهلقرمز .کنندمی سرزندگی احساس
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ها آن شديد یاراده قدرت. کنندمی خلق رامهمی  و ارزشمند چیزهای شانزندگی در و دارند برد به زيادی میل آنان

 و تحرک، مقاومت، پايداری با خواهندمی که هر آنچه کهدهد می اجازه آنان نامحدودشان، به جسمانی انرژی و

 آنان عاطفی و جسمانی هیجانی انرژی. کنید تجربه را قرمز چیرگی قدرت بايد .دهند انجام ترتمام هر چه موفقیت

 . است «زياد خیلی» برايشان

 اداره، جوی محیط در يا باشد خانه در کندنمی کنند، فرق زندگی محرک و هیجانی جو يک در دارند ها دوستقرمز

( ماکزيمم) حد باالترين به را خود که دارند ها گرايشآن. بدانند زاتنش يا مضطرب را آن است ممکن افراد ديگر که

آن هستند،  خواهان که را کاری هر قادرند که کنند ثابت( خودشان به کسی هر از بیش) دارند ها اصرارآن. برسانند

برند، می لذت بگذارند دوستان با را وقتشان که اين ها ازآن. هستند اجتماعی افراد ها واقعاًقرمز. دهند انجام

 يا دوستان با مختلف هایمناسبت به شب، جشن طول تمام در پايکوبی و رقص ها شاملآن نظر از گذرانیخوش

 .باشد دوستدارشان با عشق و پرشور شبی

. نیستند گونهعمیق، اين درونی احساسات مورد در هستند، اما راحت بسیار شاناجتماعی روابط ها درقرمز اگر چه

 ابراز برای. کنند قسمت ديگران با ند، ياآور زبان به را خصوصیشان احساسات و افکار که اندها نیاموختهآن شايد

 طريق از را احساساتشان و قرمزها، عواطف. باشند شفاف و حساس که است اين اساسی درونشان، قدم احساسات

  .هستند جنسی موجودات بسیار راه اين در کنند ومی تجربه شانفیزيکی بدن

 وافر اشتیاقی با توأم را پايداری و قدرت ها،آن. وفادارند و بین، صادقپرانرژی، خوش بسیار تعامل وضعیت ها درقرمز

 لذت، اشتیاق با فیزيکیجهان  کمال و تمام یزندگی، تجربه از قرمزها، هدف برای. تابانندمی اعال حد زندگی، در به

 و استقالل ها بهقرمز .دهند نشان را انسانیت نشاط و قدرت، نیرو بشريت به توانندمی ها واقعاًقرمز. است انرژی و

 . دارند نیاز زيادی العادهفوق جسمانی آزادی

 لذت ماجراجويی و قدرت، مکاشفه از ها همچنینآن. نمايند کشف را فیزيکی واقعیت مراحل دارند، تمام ها دوستآن

 اصالً گاهی که طوری کنند، به ابراز غیرمرسوم هایراه از خودشان ها قادرندآن. هستند فرد به ها منحصرقرمز. برندمی

 اين از واقع در و دارند عادت شخصیتی انحصار نوعی ها بهحال، قرمز هر به. ندارند مطابقت اجتماعی هنجارهای با

 جمع دورشان زيادی دارند، دوستان تنهايی به که گرايشی و میل است، علیرغم عجیبشوند. می شکوفا طريق

 دهند. می نشان عالقه زندگی هایجنبه تمام به مشتاقانه و هستند آمیزمداخله و قرمزها، کنجکاو، سمج شوند.می

 و استراحت و هستند جسمانی تحرک در دارند، دايماً که عاطفی و فیزيکی وافر هایانرژی خاطر ها بهقرمز

 داشته فیزيکی تحرک که است اين هماهنگی و تعادل به رسیدن راه. تنها است مشکل بسیار برايشان تحرکیبی
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فیزيکی  هایانرژی اين برای مثبتی خروجی ها راهقرمز اگر. کنند پیدا درون نیروهای تعادل برای هايیراه و باشند

 که هايیرزشو برسانند ظهور به را روياهايشان که بود خواهند قادر وشوند می قدرتمند کنند، بسیار پیدا عاطفیشان

 .است انگیزشگفت شاندرونی هایقدرت آزادسازی طلبد، برایمی را بدنی استقامت و قدرت

  آبیآبی  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --66

 اين. کنندمی تجربه شهودشان و عمیق درونی احساسات طريق از را زندگی آبی مغناطیسی طیف هایشخصیت

 طول در تمام آگاهی و حقیقت دنبال به جستجوی. ارتباطند در شاندرونی خود عمیق، با و آرام هایشخصیت

 مغناطیسی طیف. شودنمی پیدا ديگر هایرنگ از يک هیچ در که است تابانیده درخششی و ها اصالتآن به زندگی

 . دارند روحیاتشان بیان به شديدی میل آبی

 کودکی در حتی و اندشده زاده قدرتمندی آگاهی ها باآبی .دارند زندگی از عمیقی بسیار ادراکات و ها احساساتآن

 داشته احساسی کنند، چه فکر کنند، چگونه چه گفت شودها نمیآبی به. بود خواهند چه و هستند دانند، کهمی

 آنان به را مورد نیاز درونی اطالعات درون، تمام رهنمود. دانندمی ها خودآن. چیست حقیقت که اين باشند، يا

 عشق و اشتیاق با آسمانی، توأم یجهان وجود يک عنوان به زندگی یآبی، تجربه مغناطیسی طیف هدف .دهدمی

 هایالهی، زمینه عشق نیروی از لبريز که است کرانبی اقیانوس يک ها همچونآن برای زندگی. است بالشرط

 که بدانند و کنند بیان را شانعاشقانه و روحانی احساسات بتوانند ها اگرآبی. است بزرگ ماجراهای و باورنکردنی

 شوند.می راضی داند، آنگاهمی قدر را الهی هایها پیامآن پیرامونجهان 

 و ها، اعتقاداتها، ايدهآن. کنندمی افتخار احساس بسیار شاناعتقادی سیستم و شخصی هایارزش ها ازآبی

 برای. است عشق يا خدا با اتصال ها، محصولآن درونی نیروی و قدرت. پذيرندنمی را ديگران استاندارد هایانديشه

 آنان و گذردمی چهجهان  در ببینند که است ها سختآن برای. است هستی به متصل ی، نیرویجهان عشق آنان

 . هستند آينده ها رهبرانآبی .نشوند عصبانی و مبهوت، غمگین

 آمارحقايق،  به ها نیازیآن. دارند حیاتی هایدرگیری و بشر زندگی از را ذاتی آگاهی و ها فهمآن که رسدمی نظر به

 ما کهدهند می نشان ما ها بهآبی. دارد، ندارند دگرگونی به ایعمده نیاز ما یسیاره که کند ثابت که اطالعاتی يا

 سادگی به را ادراک اين ها خودآن و ايمبرخاسته وجودمان حقیقت برای که هستیم روحانی و قدرتمند مخلوقاتی

 .هستند ها خودشانآن دهندمی انجام



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

40 

 گذشته، معموالً در ايشان. دارند بشری برتريت و روشنگری عصر سوی به را بشر هدايت قدرت و ها تمرکز، انرژیآبی

 بود درون خدای کشف و روحانیت به پرداختن یراه، تنها شیوه اين. شدندمی يافت مذهبی هایتشکل ها وگروه در

 قوی شهودی و عمیق احساسات دارای و مستقل و خالقهستند، آگاه، درخشان،  قوی آبی مغناطیسی طیف قتیو

 زندگی که دانندمی مانند، چرا کهمی پايدار متعالی حقايق با و کنندمی تبعیت درونی رهنمودهای ها ازآن. هستند

 . است عشق و وحدت، شفقت از سرشار

 بیشتری یعالقه متعالی قوانین ها بهآبی. فهمندمی فیزيکی هایشخصیت از را واال بسی روحانی هایها انديشهآن

 چیزی به مدارا يا تبعیت به مجبور ها راآن اجتماعی فشار هیچ. فیزيکی هایواقعیت يا اجتماعی اعتقادات دارند، تا

 .نیستند ها موافقشآن کند، کهنمی

 بشريت از روشن ها ادراکیآن. اندساخته يکپارچه شانمتعالی آگاهی و فهم با را هوششان آبی مغناطیسی طیف

. دارند هدفی چه زندگی در و هستند کسی چه دانندمی ها اساساًآنشوند. می هدايت شهودشان توسط و دارند

 فهم به ها، نیازیآبی .گیردمی نشأت هوشمندانه دانش و رايج، محدود منبع از متفاوت جايی ها ازآن خرد و بینش

 . ندارند ذهنی هایانديشه

 اما. هستند روشن و شفاف ها متفکرانیآن. کنندنمی عقالنی، پردازش يا هوشمند ذهن طريق از را ها زندگیآن

آنان،  بیشتر برای. دارند حساس هايیها، بدنآبی. کنندمی ادراک احساسات و شهود طريق از بیشتر را زندگی

 به را متعادل و ماليم فیزيکی هایها فعالیتآن. است آزاردهنده و خشن حد از شديد، بیش فیزيکی هایفعالیت

 هایتمرين يا روی، دويدنپیاده ها، شاملآن یعالقه مورد هایفعالیت. دهندمی ترجیح رقابتی و پرتنش هایورزش

 . باشدمی مديتیشن

دارند.  ابراز هنری هایفعالیت ديگر يا کردن، نوشتن رقصیدن، نقاشی طريق از را خود ها خالقیتآن است ممکن

 .اندداده بروز را الهی هایانرژی وجودشان بارها، تنها با که چیزی. هستند ترنزديک خدا به همچنین، بسیارها آبی

 همه ما که دانندها میآن. کنند زندگی متعالی قوانین با مطابقت در ها بايدآن. درستکارند و معصوم ها بسیارآبی

 واقعیت خلق حال در بشر ابنای عنوان به ما و است هدفمند زندگی. هستیم بزرگتر سیاره يک در الهی مخلوقاتی

ها آبی .هستیم پذيرا و دلسوز بسیار حال همان هستیم، در مستقل و صادق بسیار که حالی در. هستیم وجوديمان

 تا دارند فراگیر آرامشی به نیاز حساسیتشان خاطر ها بهآن. باشد متعادل و آرام کارشان و زندگی محل دارند نیاز

 .دارد نگه متعادل ها راآن



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

44 

  سبزسبز  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --77

 نوخاسته، سبز، روح هایجوانه رنگ. گیاهان نازک و ترد هایساقه لطافت و نرمی رنگ. است طبیعت سبز، رنگ

 استراحت و نوازش را خود، ديدگان هنرمندانه نرمی با و کندمی خود مسحور و مجذوب را انسان شهرزده و خسته

 است شیرين بازگشتی و بخشدمی رهايی جسمانی و روحی هایتنش ها وکشش از را طبیعت، انسان سبز. دهدمی

 توانآرام، می رنگ اين مدد به را معصومیت و گی، پاکیتجربهروح، بی کودکانه زوايای. کودکی خوش دوران به

 . کرد حس دوباره

رشد، شفا، زيست، هارمونی، تعادل، طبیعت،  محیط به توجه سبز، رنگ. است آرامش و امید، طبیعت سبز، سمبل

 در. است بستگیدل و اطمینان، امنیت، آرامش، ترغیب، تشويق، اعتماد، همدردی، نجات، امنیت، حفاظت وابستگی

 وشن، بهر سبز. است انسان خسته روح روشن، شفابخش سبز است، رنگ مهربانی سبز، سمبل رنگ اسالم دين

 احساسات اين کاهش يا و رفع کنند، بهمی احساس ناتوان و شده، خسته پاافتاده، سرکوب از و پیر را خود که افرادی

  .کندمی شايانی ناخوشايند، کمک

 عصبی سیستم سبز، فعالیت رنگ. داردوامی ترمیم و بیشتر ترشح به و کندمی تمیز را مخاطی سبز، بافت نور

 آبی، بر به متمايل سبز. گذردمیبیشتر  سرعت با زمان که رسدمی نظرسبز، به محیط در. کندمی کم را خودکار

بینی، دوام، امید، رضايت، خرسندی، آرامش، اطمینان، اعتماد، تجمل، خوش. دارد مثبتی تأثیر کبدی هایبیماری

 .انگیزاندبرمی انسان در سبز رنگ که است احساساتی جمله استحکام، مقاومت، از

  ایایقهوهقهوه  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --88

 تواندمی همچنین ایقهوه رنگ. است پذيریاطمینان و قدرت حس برانگیزاننده که است طبیعی ای، رنگیقهوه طیف

 بیانگر معموالً ایقهوه مغناطیسی طیف. آوردمی ذهن به را، گرما ای، حسقهوه طیف .آورد وجود به را انزوا و غم حس

 عقیده تغییر ندرت به. باشد نیز پیچیدگی نشانگر تواندمی گاهی اما است بودن متفاوت و بودن بودن، زمینی طبیعی

 مغناطیسی طیف. کنیدمی عمل کامالً آن به بگیريد تصمیمی که بار هر اما گیريدمی تصمیم ترکم که آن با و دهیدمی

 گاهی و باشند خودشان عالم در پیوسته دارند میل. هستند سخت بسیار زندگی سیاست و پول نگهداری در ایقهوه

 هستند. تند و بدبین عشق در. گیرندمی پیش در آمیزیخشونت رفتار خود اطرافیان با اوقات
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  خاکستریخاکستری  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --99

 مظهر خاکستری مغناطیسی طیف کند.نیازی میبی همیشه در درون خودش احساس خاکستری طیف مغناطیسی

 واقع در. کنندنمی رضايت احساس زندگی در اغلب دارند را طیف اين که کسانی. دنیا است هایخوشی از پوشیچشم

 ترمسن افراد به عشق در. کنندمی نیازیبی احساس زندگی در و دانندمی کهنسال اشخاص طرازهم و شأنهم را خود

 خواهند قرار شانتوجه طرف آسان خیلی دارند ها برتریآن به ايده و فکر نظر از که کسانی اغلب و دارند تمايل خود از

چیزی، ناباوری،  هر گرايی، بدبینی، لجبازی، نفیزندگی، افسردگی، منفی به عالقگیبی خاکستری رنگ. گرفت

 سه از يک هر سیاست. به مندفعالیت، عالقه به عالقه سايکوموتور، عدم يا حرکتی روانی تفاوتی، کندیگیری، بیگوشه

 .دانست زندگی به نسبت منفی نظرنقطه يک ازای نشانه توانمی را( ایقهوه يا سیاه، خاکستری) «رنگبی» رنگ

  سياهسياه  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  --1111

 قرار استفاده مورد شیطان يا ترس نماد عنوان به معموالً سیاه .کندمی جذب ها رارنگ طیف ها درنور تمام سیاه،

 مثل خطرناک هایشخصیت دادن نشان برای سیاه رنگ از. شودمی شناخته نیز قدرت نشانگر عنوان به امّا گیردمی

 قرار استفاده مورد سوگواری مراسم ها برایفرهنگ از بسیاری در سیاه رنگ. شودمی استفاده جادوگران يا و دراکوال

 . است بودن رسمی و جنسی غمگینی، جذابیت نشانگر همچنین رنگ اين. گیردمی

سیاه، . کندمی محو سیاهیش در ها رارنگ یشب، همه که است غالب قدرآن سیاه. غالب رنگ گويندمی سیاه به

 باشکوه و موقر اگرچه که بینیم. رنگینمی کمانرنگین در هرگز که است، رنگی رنگی مداد یجعبه در رنگ آخرين

 . دارد خود با نیستی و مرگ از حسی اما است

 و دلسیاه مانند اصطالحاتی و نیست خوشايندی خودمان، رنگ فرهنگ در جمله ها، ازفرهنگ از بسیاری در سیاه

 گويندمی و کنندنمی توصیه را رنگ اين از مطلق یشناسان، استفادهروان. گرفته ريشه نگرش همین از روزگارسیاه

رنگ،  اين وجود بدون دنیا که برد ياد از نبايد هم را اين البته. شودمی آدم هیجان و شور کاهش باعث رنگ اين

 سیاه. باشد رنگ آخرين اگر است، حتی مدادرنگی جعبه هایرنگ از يکی صورت، سیاه هر در و دارد کم چیزی

 و دلفريبی و رسمیت و جنسی، تشريفات مرگ، سوگ، عزا، غم، عطش با. قدرت ارعاب، عالمت و تهديد و شر سمبل

 .است همراه سفسطه
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  ::استاست  توجهتوجه  قابلقابل  افرادافراد  مغناطيسیمغناطيسی  طيفطيف  شناختشناخت  ییدربارهدرباره  نيزنيز  زیرزیر  مواردموارد

 نیست. يکسان بدن هایقسمت تمام در مغناطیسی طیف ارتفاع -الف

 روی از را فرد ناراحتی يا درد محل، مغناطیسی طیف رنگ تغییر با خاص هایحالت در، تجربه با بینروشن افراد -ب

 .دهندمی تشخیص مغناطیسی طیف رنگ

 .شودمی اثیری جسم جذب نیز مرگ از پس و است مربوط آن اثیری جسم به زنده موجود هر مغناطیسی طیف -پ

 .دهد زمانی نشان را در هر شخص اخالقی و رفتاری روحیات تواند تا حد زيادیمی مغناطیسی طیف وجود -ت

 رنگ چندين روز يک در نفر يک است ممکن يعنی، کنندمی تغییر مغناطیسی افراد طیف رنگ مواقع در اکثر -ث

 . گرددبرمی اصلی رنگ به او مغناطیسی طیف آرامش کسب از پس که بگیرد خود به مغناطیسی طیف

 .کنند برقرار از اشخاص قادرند بهتر تماس کدام يک با که يابندافراد درمی مغناطیسی طیف یمشاهده با ارواح -ج

 رنگ طیف تواندمی روحی هایقدرت توسط است هیپنوتیکی خواب يا روحی خواب در مديوم که زمانی -چ

 .دهد تشخیص را او ناراحتی و مريضی حتی و نمايد بازگو و را ببیند مغناطیسی مريض

  دارند؟دارند؟  اثراتیاثراتی  ها چهها چهها در زندگی انسانها در زندگی انسانرنگرنگ

 تأثیر گیاهان حتی و ها، حیواناتانسان بر روانی روحی و فیزيولوژيک نظر ها ازرنگ که معتقدند روانشناسان برخی

 در روانی روحی حاالت برخی کاهش يا افزايش ها وبیماری برخی کاهش در آن از توانمی که تأثیری گذارند.می

 ايجاد در آن از توانمی و گذاردمی گیاهان رشد بر مثبتی قرمز، تأثیر رنگ گويندمی مثالً. کرد ها استفادهانسان

  است. احساسات برانگیختگی و هیجان و شور قرمز، رنگ. کرد استفاده نیز پرندگان در رفتاری و روحی هیجانات

 اتاق فضای در آبی رنگ کارگیریبه. آيدمی حساب به هیجانات کاهش و سکون و آرامش آبی، رنگ که حالی در

دلیل،  همین به و کندمی فراهم خواب اوقات برای را تنش از دور و آرام ، مکانی...( و خواب، ملحفه، پتوتخت) خواب

 و کنیم آمیزیرنگ( سبز به مايل آبی يا آبی مانند) ماليم و سرد هایرنگ با را خواب اتاق ديوارهای شودمی توصیه

 . بگیريم بهره مکمل و هماهنگ هایرنگ از نیز اتاق اجزای ساير در

 ها نقشديوار. کرد استفاده رنگ چند مناسب تلفیق از توانمی فضا کاربری نوع و شکل، اندازه به توجه واقع، با در

 اتاق اجزای ساير رنگ بايد و است برخوردار زيادی اهمیت از ها نیزمبل ها وپرده رنگ. کنندمی ايفا را فضا زمینهپس

نکنیم،  استفاده رنگ يک از مطلق طور به فضا يک برای وقتهیچ شودمی توصیه. کرد ها انتخابآن با متناسب را
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 ترمناسب و زيباتر را اتاق رنگی، فضای نورهای حتی و اجسام قالب در مختلف هایرنگ با بازی از استفاده با بلکه

 . دهیم جلوه

 رنگ عنوان به گیاهان سبز رنگ از کنیم سعی داريم، بايد اختیار در قرمز رنگی طیف با هايیمبل مثال، اگر طور به

 فیزيولوژيک و روانی نیاز نوع و شخصیتی خصوصیات به که است ها خوبرنگ انتخاب در. کنیم استفاده مکمل

 مانند سردی هستیم، رنگ افسرده يا حوصلهبی و خسته فردی مثال، اگر طور به باشیم؛ داشته توجه هم خودمان

 فردی اگر همچنین. شودمی مانافسردگی به زدن دامن باعث آبی نکنیم، چرا که انتخاب اتاق رنگ عنوان به را آبی

 عوض،  در و برويم قرمز مانند هايیرنگ سراغ هستیم، کمتر هیجانی و مزاجعصبی

 باشیم، هر متوجه ما کهاين ها بدونرنگ. بگیريم بهره سبز و آبی مانند بخشیآرامش و سرد هایرنگ از کنیم سعی

 و آبی رنگ از است پر ها معموالًفیلم ترسناک هایصحنه. دهندمی قرار تأثیر تحت را ما زندگی دارند لحظه

 . شود القا ما به سرما و ترس حس وسیله اين به تا ای؛سورمه

 در. گرددمی ی ما آشکارچهره در تریملموس شکل به ترس وشوند می منقبض ما حالت، عضالت اين در

 کاهش باعث رنگ اين چون شود؛می استفاده زياد چرک خاکستری رنگ از معموالً هم روان و اعصاب هایآسايشگاه

 در متأسفانه اما. شودمی درمانی تیم هایگیریتصمیم به نسبت بیماران مقاومت نتیجه، عدم در و نفس به اعتماد

ادوات،  و ابزار آلودگی و کهنگی دلیل به ما مدارس حتی ها واداره ها وسازمان از بسیاری در غالب حاضر، رنگ حال

 . است شده متمايل رنگ اين به

 از استفاده. شوند مواجه گوناگون رنگی هایمحرک جمله از مختلفی هایمحرک با دارند ها نیازرشد، بچه سنین در»

 رشد سنین در کودک بیشتر فعالیت و مغزبیشتر  تحريک باعث الوان هایلباس و دارگُل هایرنگی، پرده هایملحفه

 تا چون ایقهوه رنگ از زياد مثال، استفاده طور به دارند؛ خاصی اثرات يکديگر کنار ها درهمچنین رنگ.« شودمی

 و کرم هایرنگ کنار در را رنگ همین اگر اما. شودنمی است، توصیه ناامیدی و افسردگی حس یالقاکننده حدودی

 . داشت خواهد سالمتی روی مثبتی ببريم، تأثیرات کار به سفید

 و بردمی باال را نفس عزت و است وقار و آرامش حس رنگ، القاکننده اين اگرچه بنفش؛ رنگ مورد در مثالً يا

 کنندهکالفه کنیم، فضايی آمیزیرنگ آن با را اتاق يک ديوارهای تمام اگر است، اما عرفانی رنگ يک گفت توانمی

 ابراز جسارت آدمی فراوان، به رنگی تنوع با ایجامعه و محیط يک در زندگی گفت بايد مجموع در. داشت خواهیم

 .کندمی پیدا کاهش جسارت باشند، اين محدودتر اطرافمان هایرنگ چه هر ودهد می وجود
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  )طبع()طبع(  هاهامزاجمزاج

 واکنش اين در. آيدمی بوجود متضاد مواد ريز اجزای متقابل واکنش از که است کیفیتی چنان :از عبارت مزاج

 تأثیر هم بر و آمیزندمی هم با مخالف مواد يا ماده از زيادی بخش با ماده چند يا يک از زيادی بخش متقابل،

 به مربوط بحث در که همچنان. اندنامیده مزاج را آن که شودمی حاصل متشابهی کیفیت آمیزش اين از و کنندمی

 اجسام در هامزاج که شد بیان و خشکی و تری سردی، گرمی، :از عبارتند عناصر اولیه قوای شديم يادآور ارکان

 تقسیم حسب به هامزاج اين و است عناصر اين متقابل واکنش نتیجه( مادی جهان -زمینی اجسام) فاسده یکاينه

 .اندقسم دو بر نسبیت رعايت بدون و مطلق بطور عقلی

 از شود، آمیخته هم چهار هر معنی و شود آمیخته چهار هر صورت البته بیامیزند، باهم اينها تمامی چون بدان اکنون

 پیدا االجزامتشابه چیزی چهار، هر معنی از و گويند جسم را آن و شوندمی پیدا االجزامتشابه چیزی چهار هر صورت

 .خوانندمی روح را آن و شودمی

  مزاجمزاج  اقساماقسام

 . باشند مساوی صورت به متضاد کیفیات مقادير آن در که است مزاجی: معتدل مزاج د4

 هاآن از يکی به يعنی باشد نداشته قرار متضاد کیفیات بین و وسط حد در که است مزاجی: نامعتدل مزاج د4

 خشکی و تری يا و گرمی و سردی متضاد کیفیت دو از يکی سوی به يا گرايش اين. باشد داشته بیشتری گرايش

 .است اعتدال خوردنبهم گرايش اين ینتیجه. است

  ::استاست  وجهوجه  هشتهشت  دارایدارای  مزاجمزاج  اعتدالاعتدال

 .موجودات ساير با آن قیاس و انسان مزاج و اعتدال یدرباره :اول قسم

 اعتدال موجب تواندنمی وضعی هر در عرضی امر اين لیکن ندارد، معینی حد و است عرضی انسان در مزاج اعتدال

 .نامید آدمی مزاج را آن تواننمی شود خارج مرز آن از اگر که. است تفريط و افراط مرز دو دارای بلکه باشد

 .است گرفته قرار تفريط و افراط مرز دو بین وسیعی یفاصله در کامالً که اعتدالی یدرباره :دوم قسم

 سنی در که گیردمی تعلق کسانی به بیشتر باشد اعتدال غايت در که شودمی يافت شخصی در معتدل مزاج اين

 . باشندمی( رشد) نما و نشو کمال در که هستند
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  ::هستندهستند  نوعنوع  سهسه  مزاجمزاج  حيثحيث  ازاز  اصلیاصلی  هایهایانداماندام

 . نیست کبد و قلب مزاج گرمی اندازه به مغز مزاج سردی ولیکن است مغز مزاج هایويژگی از که سردی د4

 . نیست برابر کبد و مغز مزاج بودن رطوبی با نیز خشکی اين و است خشک تقريباً يا خشک مزاج دارای قلب خشکی د4

 خشک هااندام ساير با قیاس در قلب ولی نیست خشک کلی به قلب مزاج همینطور و نیست سرد کامالً مغز مزاج د4

 . است سرد هااندام ساير به نسبت مغز و

  مردمرد  وو  زنزن  دردر  مزاجمزاج  تفاوتتفاوت

 ترضعیف نر موجودِ از خلقت در که گرددمی موجب امر همین و است سردتر نر جنس مزاج از ماده جنس مزاج

 گوشت و دارد بیشتر دفعی ماده سردمزاجی، خاطر به ماده جنس. است تررطوبی نر، جنس از ماده جنس مزاج. باشد

 یماده گرچه خود هایآمیزه با ترکیب لحاظ به مرد گوشت. است ترشل و ترنرم کم، ورزيدگیِ یواسطه به او

 آن در که عصبی هایرشته و هارگ سبب به حال، اين با اما است زن گوشت از ترمتراکم و دارد تریکم گوشتی

 .است زن گوشت از سردتر اندکرده نفوذ

  ارکانارکان  تعریفتعریف

 باشند،می ذيل شرح به اصلی عنصر چهار انسان، بدن و خلقت جهان یدهندهتشکیل عوامل سنتی طب ديدگاه از

 .شودمی گفته ارکان هاآن به که

 .است خشک و گرم که آتش( الف

 .است تر و گرم که هوا( ب

 .است تر و سرد که آب( پ

 .است خشک و سرد که خاک( ت

  مزاجمزاج  انواعانواع

 :شودمی بندی دسته ذيل شرح به طبقه نه در اصلی هایمزاج

 .گويندمی صفراوی را هاآن دارند خشک و گرم مزاج افراد اين است ارکان ازساير بیشتر آتش رکن تعدادی در -4

 .گويندمی دموی را هاآن دارند تر و گرم مزاج افراد اين است ارکان ساير از بیشتر هوا رکن تعدادی در -4
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 .گويندمی میبلغ را هاآن لذا دارند، تر و سرد مزاج افراد اين است بیشتر آب رکن تعدادی در -4

 .گويندمی سوداوی را هاآن که دارند خشک و سرد مزاج افراد اين است بیشتر خاک رکن تعدادی در -3

 .دارند معتدل مزاج افراد اين هستند تعادل حالت در نسبتاً ارکان اين نیز تعدادی در -0

 خشکی و تری لحاظ از و دارند گرم مزاج افراد اين هستند ارکان ساير از بیشتر هوا و آتش ارکان تعدادی در -4

 .هستند معتدل

 .هستند معتدل سردی و گرمی لحاظ از و دارند تر مزاج افراد اين هستند ارکان ساير از بیشتر آب و هوا ارکان تعدادی در -4

 .هستند معتدل خشکی و تری لحاظ از و دارند سرد مزاج افراد اين است بیشتر خاک و آب ارکان تعدادی در -8

 .هستند معتدل سردی و گرمی لحاظ از و دارند خشک مزاج افراد اين است بیشتر آتش و خاک ارکان تعدادی در -4

  ::استاست  دستوردستور  دهده  بربر  مبتنیمبتنی  مزاجمزاج  حاالتحاالت  شناساییشناسایی: : مزاجیمزاجی  حاالتحاالت  تشخيصتشخيص

  کردنکردن  لمسلمس  --11

 اگر. کنندمی معاينه لمس یوسیله به را او فرد يک معاينه در. است معلوم معتدل هایسرزمین برای مزاج مقیاس

 خود کنندهمعاينه اگر اما. شمارندمی معتدل را او مزاج باشد برابر معتدل مقیاس با کردنلمس اين در شخص حالت

 در و کند حس را طبیعی وضع از بیشتر زبری يا و سختی يا و سردی يا گرمی معاينه، ضمن در و باشد المزاجمعتدل

 حد از را نرمی يا زبری که نباشند کار در غیره و شنا شو، و شست هوا، مانند خارجی تأثیرات حاالت اين پیدايش

 به توانمی نیز هاناخن خشکی و زبری و نرمی از. گرددمی معرفی نامعتدل مزاجی چنین باشند، کرده خارج الزم

 موقعی سختی و نرمی از گیرینتیجه لیکن. نباشند کار در خارجی عوامل که بشرطی هم آن بردپی مزاج چگونگی

 که) اعتدال حد از زياده گرمیِ که است ممکن بسیار وگرنه باشند اعتدال حال در سردی و گرمی که است صحیح

 شايد همچنین. است مزاج تر و نرم پنداری که درآورد نرمی حالت چنان به را زبری و سختی( است گداختن کارش

 دو اين برای مثال. است خشک که دهد نشان چنان را سخت( است انجماد کارش که) اعتدال از بیش مزاجی سرد

 هامزاج سرد بیشتر. است غلیظ که جهت آن از پیه و است انجمادکننده که آنجا از برف. است پیه و برف وضع حالت

 . است زياد هاآن در( اخالط) خامی و نارسايی زيرا. دارند نرم بدن باشند، الغر اگر بويژه

  پيهپيه  وو  گوشتگوشت  ییوسيلهوسيله  بهبه  تشخيصتشخيص  --22

 یدهندهنشان باشد نداشته همراه پیه و باشد کم گوشت اگر. است گرمی و رطوبت دلیل باشد زياد هاماهیچه اگر

 . هستند سردی ینشانه همیشه پیه و چربی. است گرمی و خشکی
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 و است پرگوشت که تنی. دارد حرارت بودن زياد و کم به بستگی و است شدن زياد و کم قابل بدن در چربی و پیه

 از زياده رطوبت وجود بر دلیل پیه کم و چربکم و پرگوشت تن. مرطوب و گرم است بدنی ندارد، زياد پیه و چربی

 اندازه از بیش سردی و رطوبت بر دلیل باشند، الزم حد از زياده پرگوشت بدن در چربی و پیه اگر. است الزم حد

 است اول درجه در تنبلی و سستی لحاظ از سردمزاجان بدن و خشک بدن. است مزاج تر و سرد بدنی چنین و است

 آخر در و دارند قرار معتدل سردی و گرمی واجد مزاج خشک هایبدن سپس و خشک و گرم هایبدن آن از بعد و

 . گیرندمی قرار معتدلند خشکی و تری لحاظ از که مزاجانی گرم

  مومو  ییوسيلهوسيلهه ه بب  تشخيصتشخيص  --33

 ایاندازه تا و نیست رطوبت زياد بدن در که است آن بر دلیل کند نمو سرعت به مو اگر :مو( رشد) نمو در سرعت

 حیث از و زياد مقدار لحاظ از و سريع رستن در موی آيند گردهم خشکی و گرمی هرگاه. دارد گرايش خشکی به

 . شودمی ستبر حالت

 بر مبتنی همه مو، رنگ و( بودن فِردار) مجَعَّد صافی، ستبری، باريکی، کمی، نمو، و نشو سستی نمو، و رشد سرعت

 .جست سود هاآن از معاينه هنگام در توانمی که هستند داليلی

 موجود اصالً مو رستنگاه محل در بدن خون يا: دارد حالت دو بر دلیل مو افتادن رويش از :مو رستن در سستی

 . است تر بسیار مزاج يا و نیست

 . است مزاج خشکی و گرمی بر داللت مو( فر) مجعد :مو شكل

 سرخ و طاليی موی و مزاجی سرد دلیل( اصهب) زرد به مايل سرخ موی مزاجی، گرمی دلیل سیاه موی :موی رنگ

 بر دلیل يا و است صادق پیران در همچنانکه است، سردی و رطوبت بر دلیل سپید موی. است مزاج اعتدال بر دلیل

 . زندمی سفیدی به سبز رنگ هارستنی در که باران کم مواقع با است قیاس قابل که است شديد خشکی

 . دارند تأثیر موی رنگ بر نیز هوا و آب و مسکونی مناطق که باشیم داشته نظر در بايد البته

 هاسالمیان و هاشمالی نظیر خردساالن و هاجنوبی همانند جوانان :دارد دخالت مو کيفيت در نيز عمر مراحل

 مزاج دارای شدن بزرگ زمان در که است آن بر دلیل خردساالن در مو انبوهی. آيندمی بشمار فیمابین حالت در

 . است سودايی مزاج وجود بر گواه پیران در مو انبوهی. بود خواهند سودايی
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  پوستپوست  رنگرنگ  عالیمعالیم  --44

 کمبود نباشد، مزاج سردی اگر. است سردمزاجی با همراه و است آن کمبود يا و خون نبودن بر دلیل پوست سپیدی

 . گرددمی زرد پوست رنگ آن اثر بر که است صفرايی خلط و گرمی همراه خون نبودن يا و

 داللت سرخ به مايل زردِ رنگ و زردی. دهدمی نشان را مزاج گرمی و است خون زيادی بر دلیل پوست رنگ سرخی

 . دارد زياد گرمی بر

 خون اين و است کرده کم را خون شديد سردی که است اين نشانه زدن سیاهی به زردی از و پوست رنگ پژمردگی

 . است داده تغییر را رنگ و زده سیاهی به آن زردی نتیجه در. است زدهيخ هم کم

 بر دلیل بادمجانی رنگ دارای پوست است مزاجی گرم بر دلیل پوست(: زندمی زردی به که سیاهی) اسمر رنگ

 بلغمی رنگ. رساندمی را سرد مزاج گچی رنگ. است خالص سودای نتیجه رنگ اين زيرا مزاجی خشک و سردمزاجی

 به کمی و است سفید رنگی چنین زيرا است، مخلوط سودايی کمی با که است مزاجی تر و سردی بر دلیل سربی و

 سیاه و منعقد که است خونی دلیلش و است مزاجی تراز يا و است بلغم رنگ از يا آن سپیدی. زندمی نیز سبزی

 . است داده سبز رنگ او به و شودمی آمیخته بلغم با شده رنگ

 . است بلغم از ناشی مزاجی سرد که است آن دليل عاجی رنگ

 سیاهی و زردی به طحال سبب به و آيددرمی سپیدی و زردی به کبد سبب به پوست که افتدمی اتفاق بسیار

 .باشند متفاوت حاالتی در است ممکن و نیست همیشگی علل اين. گرددمی سبز و زرد بواسیر بیماری در و گرايدمی

 مفید بسیار بدن ضربانِ بدون و ضرباندار هایرگ مزاجی حاالت بر اطالع جهت زبان معاينه :چشم و زبان معاينه

 مثالً کند، تغییر بیماری يک بوسیله فقط اندام دو رنگ است ممکن. برد پی مغز مزاج به توانمی چشم راه از. است

 . گرددمی رنگ سیاه رخساره پوست و سپیدرنگ زبان. است زياد( زَهره) مراره اثر بر گداختن که يرقان بیماری در

  هاهاانداماندام  شكلشكل  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --55

 گشادی همچنین و نیامدن کوتاه و نیفتادن تنگنا در و داشتن کافی جای و جانبی هایاندام بزرگی و سینه گشادگی

 مفاصل، به هاآن نزديکی و هاماهیچه بزرگی آن، نیرومندی و نبض بزرگی ها،رگ شدن نمايان و هارگ مجرای در

 را خواص اين عکس به که بدنی هر در. حرارتند زاده همه ترکیبی هایخاصیت اين و است مزاج گرمی دلیل همه

 . است سردی نتیجه ببینیم

 . است مزاجی خشک دلیل بینیهیأت در همواری و بینی و حنجره در هاغضروف شدن ديده و مفاصل برجستگی و زبری
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  انداماندام  تأثيرپذیریتأثيرپذیری  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --66

 سرد سرعت به و زحمت بدون اندامی اگر و است مزاج گرمی دلیل شود، گرم سرعت به و زحمت بدون اندامی اگر

 .است مزاج سردی دلیل گردد

  بيداریبيداری  وو  خوابخواب  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --77

 ینشانه حد از بیشتر خواب. است مغز مزاجی نیکو نمايانگر بويژه و مزاج اعتدال ینشانه بیداری و درخواب اعتدال

 .است مغز مزاجی خشک و گرمی معرف بويژه و مزاج گرمی و خشکی عالمت زياد خوابیبی و مزاج سردی و تری

  هاهاکنشکنش  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --  88

 حرکات اگر. است مزاج اعتدال دلیل ندهد روی کمی و بیش هاآن در و باشند طبیعی مجرای در هاکنش اگر

 اعتدال حالت از ترسريع و نهند سرعت به رو هاکنش اگر. دارد مزاج گرمی بر داللت نهادند افراط به رو هاکنش

 به هاکنش اگر. است مزاج حرارت نشانه ها،دندان رويش سرعت و مو رُستن سرعت و نما و نشو سرعت مانند گردند،

 . است مزاج برودت بر دلیل شدند ناتوان يا و گرايیدند حرکتی سست

 که خواب مانند يابند کاستی و بروند میان از حرارت سبب به طبیعی هایکنش از بسیاری که دارد امکان همچنین

 سرما سبب به خواب مانند طبیعی حاالت برخی که است اين خاطر به گردد کم يا برود بین از گرم مزاج شايد

 حالت که بدانیم بايد. دارد وجود شرطی آن برای و نیستند چنین طبیعی احوال یهمه لیکن. يابندمی فزونی

 رسايی. رسندمی کمال به و يابندمی تعديل هاکنش آن در و است معتدل مزاج ینشانه بهترين و ضروری طبیعی،

 و نهادن برهم در سرعت و حرکت سرعت خشم، گفتار، پیوستگی و گفتن سخن در سرعت صوت، بلندی و صدا

 جنبه هايیکنش چنین اينکه با. دارند مزاج گرمی بر داللت که. هستند قوی هایکنش از نیز هاپلک گشودن

 . است مزاج گرمی بر دلیل باز هستند، خاصی اندام یويژه و ندارند عمومی

  زایدزاید  موادمواد  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --99

 دارای و گرم آن نظیر و عرق و ادرار اگر چنانکه. جست را بیماری ینشانه توانمی بدن از شده دفع مواد یمعاينه با

 . است مزاج سردی ینشانه ها،آن عکس حاالت و است مزاج گرمی بر دلیل باشند تند بوی

  : : نفسانینفسانی  قوایقوای  واکنشواکنش  وو  کنشکنش  ازاز  گيریگيرینتيجهنتيجه  --1111

 شرمی،بی زودفهمی، زرنگی، آشفتگی، و تابیبی زياد، خشمناکی مثالً است آدمی مزاج نمايانگر نفسانی قوای حاالت

 و است مزاج گرمی ینشانه چیز، هر از کم تأثیرپذيری و کم تنبلی مردانه، خلق چاالکی، سنگدلی، امیدواری، بینی،خوش
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 خشک ینشانه آن، نظاير و بودن تودار پردازی،خیال ،خشم در پايداری. است مزاج سردی بر دلیل هاآن عکس حاالت

 . باشندمی قبیل اين از نیز رؤيا و ديدن خواب دارند، مزاجی تربر داللت زودگذر هایتأثیرپذيری. است مزاجی

 . شوندمی زدهآفتاب يا و سوزندمی آتش بر بینند،می خواب در هامزاجگرم

 اکثر يا و شد ذکر که عاليم اين یهمه. ورندغوطه سرد آب در يا و بندندمی يخ که بینندمی خواب در هاسردمزاج

 هاینشانه عرضی و بیگانه هایمزاج لیکن. اندآمده وجود به بدن خود در که. هستند اصلی هایمزاج نمايانگر هاآن

 : دارند را خود یويژه

 دست او به زياد تشنگی شود،می تب دچار شود،می آزاردهنده بدن گرمی که است آن عرضی مزاج گرمی دلیل

 ضربانِ و گرددمی ناتوان و زندمی سرعت به نبض شود،می تلخ دهان آيد،می پديد التهاب معده یدهانه در دهد،می

 فصل در و يابدمی تسکین هاکنندهخنک با و بیندمی آزار هاکنندهگرم خوردن با بیمار گردد،می نامرتب نبض

 . شودمی بد حالش تابستان

 سرد. بلغمی هایتب زيادی و مفاصل در سستی کم، تشنگی هضمی،کم: از عبارتند غیرطبیعی و سرد مزاج عاليم

 در و يابدمی تسکین هاکنندهگرم یوسیله به و بیندمی آزار هاکنندهخنک تناول و سرماخوردگی از غیرطبیعی مزاج

 . است بد حالش زمستان

 دهان، آب سیالن هاآن بر عالوه و است مشابه غیرطبیعی مزاج سرد هاینشانه با غیرطبیعی مزاج تر هاینشانه

 زياد خوابش آيد،می درد به تر تناول اثر بر. دارد همراه هضم سوء و( الطبیعه انطالق) شکم لینت و مخاط جريان

. است الغری و خوابیبی زبری، غیرطبیعی مزاج خشک عاليم .زنندمی پژمردگی و خشکی به هايشپلک و است

 هادهندهتری یوسیله به و است ناسازگار پايیز با. بیندمی آزار است آن در خشکی که هرچه تناول از شخصی چنین

 . مکدمی زود را هاآن بدنش و پذيردمی زود را لطیف چربی و گرم آب. يابدمی تسکین

  اخالطاخالط

  خلطخلط  تعریفتعریف

 کبد در رودمی کبد به گردد،می آغاز آن هضم معده در شودمی ما بدن وارد کهمیهنگا خوريممی که غذايی هر

 :است ذيل قرار به هاآن خصوصیات و نام که شودمی تولید مايع نوع چهار يا خلط چهار

 .است تر و گرم مزاج دارای که دم خلط( الف

 .است خشک و گرم مزاج دارای که صفرا خلط( ب
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 .است تر و سرد مزاج دارای که بلغم خلط( پ

 .است خشک و سرد مزاج دارای که سودا خلط( ت

 .است گرفته نظر در ذخیره جايگاه سودا و صفرا برای خدا اما موجودند خون در اخالط اين یهمه چه اگر

 .سوداست یذخیره جايگاه: طحال

 صفراست یذخیره جايگاه: صفرا کیسه

 .يابند انتشار بدن در الزم یاندازه به نیاز صورت در و باشند جمع آن در که

 .اندگردش حال در...  و لنفاوی و خونی عروق در «بلغم» و «دم» اما

 سوء باعث هاآن از يک هر فزونی يا و کمبود و معین و خاص حد در اما ضروريست انسان بدن در خلط چهار هر وجود

 .پذيرد صورت درمان و رعايت مربوطه تدابیر بايد مشکل رفع برای حالت اين در که گرددمی اخالط غلبه يا مزاج

  رفتارهارفتارها  وو  مزاجمزاج

 رفتار. باشند بخش سردی يا و روان و جسم بخشگرمی توانندمی کدام هر و دارند متفاوت مزاجی نیز رفتارها

 نشان برای ،است سرد رياکارانه و متکبرانه ،خشن رفتار ،است گرم خودنمايی و تکبر بدون و متواضعانه ،صمیمانه

 .کنیممی بیان را مهم رفتارهای از نمونه چند رفتارها مزاج دادن

  گرمگرم  رفتارهایرفتارهای

 از آشتی رحم، یصله ،دوستان ديدار ،تعاون شجاعت، بخشش، و عفو يکدلی، مهرورزی، تواضع، داری،امانت صداقت،

 .بخشندمی انرژی و توان انسان به و هستند گرم رفتارهای

  سردسرد  رفتارهایرفتارهای

 و قهر انزوا، فردگرايی، رياکاری، بخل، بدگويی، غیبت، چینی،سخن حسد، آز، حرص، خیانت، کینه، تکبر، دروغ،

 .سازندمی افسردگی و حالیبی و ضعف دچار را انسان و هستند سرد رفتارهای از جمعیت از دوری

  انسانانسان  بدنبدن  ساختارساختار  دردر  آنآن  نقشنقش  وو  موردنيازموردنياز  اخالطاخالط  نسبتنسبت

 شکل تغییر موجب بدن در مواد از کدام هر ترکم يا تربیش وجود. شودمی ساخته اخالط اين ترکیب با هاانسان بدن

 رنگ و شکل درتن، مو پراکندگی پوست، رنگ باريکی، ،اندام درشتی زيبايی، صورت، تفاوت -انسان بدن ساختمان
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 در را متغیری اخالقیات و آوردمی پديد را متفاوتی هاییيتوانا و گرددمی -بدن در عروق آشکاری يا پنهانی و موها

 .دهدمی بروز انسان

  انسانیانسانی  گوناگونگوناگون  هایهایمزاجمزاج  وو  هاهاتيپتيپ

 دارای فرد باشد وجودداشته تناسب به بدن در سودا و بلغم و دم و صفرا چهارگانه مواد پراکندگی میزان هرگاه

 دارای فرد يابد افزايش معتدل فرد نسبت به فرد تن در موجود صفرای مقدار هرگاه .بود خواهد معتدل مزاجی

 مزاجی دارای فرد يابد افزايش معتدل فرد به نسبت انسان درتن موجود دم مقدار هرگاه .خواهدبود صفراوی مزاجی

 .بود خواهد دموی

 .بود خواهد سوداوی مزاجی دارای فرد يابد افزايش معتدل فرد به نسبت انسان تن در موجود سودای مقدار که زمانی و

  سالمتسالمت  ایجادایجاد  وو  حفظحفظ  چگونگیچگونگی

 متعادل حد از آنها تن در موجود اخالط تا کنیم سعی بايد داريم نگه سالمت حالت در را افراد اين بخواهیم اگر

 در .کرد بدن جذب اندازه به را کدام هر نیاز مورد هایسردی و گرمی بايد تعادل اين حفظ برای و نشود خارج

 يعنی تعادل حفظ و ماندمی باقی تعادل حال در تن باشد داشته وجود تن در اندازه به سردی و گرمی که صورتی

 سالمت، حفظ

 بروز موجب يافت افزايش بدن تری يا و خشکی يا سردی يا گرمی و شد خارج تعادل مسیر از تن دلیلی هر به هرگاه

. دارد وجود اندام يک در يا آيدمی پديد بدن تمام در و است سراسری يا هاويژگی افزايش اين. گرددمی بیماری

 يا ،خون فشار مانند گرددمی فراگیر بیماری موجب و نمائیممی اخالط غلبه را آن آمد پديد بدن سراسر در که وقتی

 مانند شودمی اندام همان بیماری موجب کرد پیدا کاهش يا افزايش اندام يک در ماده يا خلط اين اگر ،خون غلظت

 افزايش يا شود،می زانو ورم و درد موجب که زانو در بلغم افزايش يا. گرددمی سردرد موجب که سر در صفرا افزايش

 .گرددمی فراموشی موجب که مغز در سردی

 بهداشت=  تعادل حفظ

 درمان=  تعادل ایجاد
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  درماندرمان  بربر  حاکمحاکم  اصولاصول

 برای بنابراين. شوند نگهداری سالم و محدود بايد و داشت نگه تعادل به را اخالط بدن در بايد سالمتی حفظ برای

 بدن به را خلط يا ماده همان زاينده غذای است الزم کدام هر تقويت برای و کرد تقويت را اخالط بايد آنها نگهداری

 .عین به تقويت گويندمی کار اين به رو اين از رساند

 ماده آن بايد بیماری آن درمان برای و شودمی بیماری بروز موجب کرد پیدا افزايش بدن در ماده چند يا يک هرگاه

 از بايد( صفرا) حرارت کاهش برای مثال.  کنیم استفاده آن ضد از بايد اضافی ماده کاهش برای و داد کاهش را

 استفاده رطوبت و حرارت از بايد خشکی و سردی کاهش برای و( بگیريم بهره زدا صفرا از) کنیم استفاده رطوبت

 (.ضد به تقويت. )(سودازدا) کنیم

  استاست  ارکانارکان  مزاجمزاج  هاهابيماریبيماری  مزاجمزاج

 دسته دو و بزرگ دسته چهار به نیز هابیماری بود، استوار اصلی رکن چهار بر خلقت نظام هایستون که همچنان

 : شوندمی تقسیم کوچک

  گرم هایبیماری

  سرد هایبیماری

  تر و سرد و خشک و سرد هایبیماری

 تر و گرم و خشک و گرم هایبیماری

  انسانانسان  شخصيتشخصيت  دومدوم  بعدبعد

 رکن اين از.  بخشدمی هستی نظام به را هابدی و هاخوبی درک توان که دارد وجود طبیعت در پنجمی رکن گفتیم

 . هستند رکن اين ديگر هاینام الهی روح ،نفس ،جوهر شود،می ياد منابع در متفاوتی هاینام با

 ،دم صفرا، بنام برديم نام آن از که ایماده چهار. است الهیروح دارای نیز انسان که است اين ماست توجه مورد آنچه

 .آيدمی پديد بدن مادی ساختار آنها از و هستند انسان بدن خلقت نظام مادی عناصر سودا و بلغم
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 و محلول آن از بخشی که است ترکیباتی دارای خون اين و شودمی تولید خون انسان بدن در غذا جذب و هضم از

 .نامیممی روح را بخاری مواد و نامیممی خلط را محلول مواد است، بخار شکل به و محلول غیر ديگر بخشی

 اندام در و( عطر بوی و سرکه گاز مانند)  گیرندمی خود به متفاوتی مزاج و هاشکل و خاصیت ،ترکیب بخارها اين

 . هستند مادی ارواح ،ارواح اين منتهی نامیممی روح نیز را بخارها اين. گیرندمی جا مختلف

 بخاری و نباتی روح گزيندمی النه کبد در که بخاری آن و حیوانی روح شود،می جايگزين قلب در که را بخاری آن

 .نامیممی جنسی روح را کندمی بروز جنسی اندام در که بخاری و نفسانی روح را آيدمی پديد مغز در که

 که بخارات اين بر عالوه هستند، بدن مادی تحرک و حیات ابزار و دارند وجود بدن در همیشگی بطور بخارات اين

 از پس ماهگی چهار از بعد که دارد وجود بدن در نیز ديگری درک و قدرت منبع يک ،نامیديم مادی ارواح را آنها

 ،آمیزدمی انسان با و شودمی منتشر بدن سراسر در حیوانی روح طريق از و کندمی رسوخ بدن در جنین گیریشکل

 شر و خیر آن با و جويد،می برتری حیوانات ساير به نسبت و شودمی انسان انسان، او با و سازدمی کامل را انسان و

 .کندمی درک را

 اخالط تعادل زمان در. است فعال کامالً بیداری حال در و است فعال نیمه بدن در خواب حال در توانايی اين

 توانايی اين به دارد، بدن بر ناقص تسلطی قوا تعادل عدم زمان در و است جاری تن بر کامل و قوا تمام با چهارگانه

 در دارد، وجود بدن در چهارگانه ارواح بخار و چهارگانه اخالط گرمی که زمانی تا انسانی روح.  انسانی روح یميگومی

 شروع تن مرگ دوران زمان اين از. شودمی خارج بدن از یديگرا سردی به بدن تمامی که زمانی و. دارد حضور بدن

 .دارد ادامه تن از خارج انسانی روح زندگی ولی شودمی

  بشناسيم؟بشناسيم؟  رارا  خودخود  مزاجمزاج  چگونهچگونه

 :داد تشخیص را فرد يک سرشتی مزاج توانمی مورد 45 روی از

 (لمس)ملمس -4

 وچربی گوشت -4

 بدن پوست رنگ -4

 مو -3

 اعضاء شکل و هیئت -0

 اعضاء انفعال سرعت -4

 بیداری و خواب -4

 (افعال دالئل) بدن افعال یکلیه -8
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 بدن فضوالت دفع کیفیت -4

 نفسانی انفعاالت -45

  (:(:لمسلمس))  ملمسملمس  --11

 :را فرد پوست لمس در المزاج معتدل فرد اين اگر. کند مشخص را فردی مزاج بتواند تا باشد المزاج معتدل بايد فرد

 .است مزاج گرم فرد اين ،کند احساس گرم اگر -

 .است مزاج سرد فرد اين ،کند احساس سرد اگر -

 .کندمی مزاج رطوبت بر داللت يابد، طبیعی حد از نرمتر را آن لمس در اگر -

 .دارد مزاج خشکی بر داللت يابد، تر صلب لمس در اگر -

  ::چربیچربی  وو  گوشتگوشت  --22

 سردی بر داللت باشد، گوشت از بیشتر بدن چربی اگر ،تری و گرمی بر داللت باشد، زياد گوشت فرد بدن در اگر

 .(وخشکی گرمی= کم چربی+ باشد زياد گوشت) وتری

  ::بدنبدن  پوستپوست  رنگرنگ  --33

 .باشدمی سردی به مايل کمی مزاج، و خونی کم نشانه: بدن پوست سفیدی

 .است بدن در طبیعی غیر خون وجود نشانه: قرمزی به مايل کمی زرد رنگ

 .دارد خونی پر و گرمی از نشان: بدن پوست قرمزی

 .است سودا غلبه مستعد ،است تمیز غیر خون نشانه: پوست تیرگی

 (وخشکی گرمی) صفرا نشانه: پوست زردی

 (سودا) سردی و خشکی نشانه: بادنجانی رنگ

 (بلغم) تری و سردی: گچی رنگ
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  ::مومو  --44

 ذيل شرح به معیار يک عنوان به مزاج نوع شناسايی برای آن حاالت و کیفیت نوع که است بدن فضوالت از يکی

 :گیردمی قرار استفاده مورد

  ::مومو  رشدرشد  سرعتسرعت  ((الفالف

 .است مزاج سردی نشانه باشد، کم مو رشد سرعت اگر.  است مزاج گرمی نشانه باشد، زياد مو رشد سرعت اگر

 .است مزاج خشکی و گرمی بر دلیل ،نرمال حد از بیش باشد سريع خیلی خیلی مو رشد اگر

  ::بدنبدن  موییموییکمکم  یایا  پرموییپرمویی( ( بب

 مزاج سردی بر دلیل ،بدن مويیکمو  مزاج گرمی بر دلیل ،بدن پرمويی

  ::مومو  کلفتیکلفتی  وو  نازکینازکی( ( جج

 مزاج خشکی و گرمی بر دلیل مو، کلفتی ،تری و سردی بر دلیل مو، نازکی

  ::مومو  صافیصافی  وو  جعودتجعودت( ( دد

 مزاج وتری سردی ولخت، صاف موی وخشکی گرمی بر دلیل مجعد، موی

  ::مومو  رنگرنگ( ( هـهـ

 وتری سردی مو، سفیدی مو خشکی و گرمی بر دلیل سیاه، موی

 مزاج اعتدال بر دلیل ،(قرمز به مايل کمی) طاليی حنايی موی

  ::اعضاءاعضاء  شكلشكل  --55

 :است مزاج گرمی بیانگر ذيل موارد

 بزرگ پهن سینه یقفسه. 4

 بزرگ هااندام. 4

 مشاهده قابل بزرگ و برجسته عروق. 4
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 قوی و عظیم نبض. 3

 وبزرگ کلفت عضالت. 0

 است کوچک تاندونش و چسبیده مفصل به خیلی عضله. 4

  کند،می سرد مزاج بر داللت الذکر فوق موارد عکس بر است ذکر به الزم

  ::استاست  خشکخشک  مزاجمزاج  بيانگربيانگر  ذیلذیل  مواردموارد

 چسبیده استخوان به پوست و الغر چهره. 4

 برجسته و مشاهد قابل مفاصل. 4

 .است وواضح برجسته.. و وبینی حنجره یهاغضروف. 4

  ::اعضاءاعضاء  انفعالانفعال  سرعتسرعت  --66

 در اگر مثالً. است مزاج آن غلبه دلیل پذيرد اثر آن از زود رطوبت و خشکی و وسرما گرما با خورد بر در عضوی اگر

 .باشدمی مزاج گرمی بر دلیل شود، گرم زود...( و موضعی چه ،خوراکی چه)  گرما

  ::بيداریبيداری  وو  خوابخواب  --77

 .است مزاج تری و سردی بر دلیل زياد، خواب

 .است مزاج گرمی و خشکی بر دلیل زياد، بیداری و کم خواب

 .است مزاج اعتدال بر دلیل معتدل، بیداری و خواب

  ::بدنبدن  ازاز  صادرهصادره  طبيعيهطبيعيه  افعالافعال  --88

 ..و مغز و قلب کبد، به مربوط افعال بلوغ، دندان، رويش رشد، سرعت شامل بدن افعال تمام يعنی

 بر دلیل گیرد صورت تر کند اگر و مزاج گرمی بر دلیل گیرد، صورت خود طبیعی حد از سريعتر افعال اين اگر

 .باشدمی مزاج سردی
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  ::فضوالتفضوالت  دفعدفع  --99

 .است.. و منی مايع حیض، خون ناخن، مو، عرق، ،(براز)مدفوع ،(بول) ادرار شامل بدن فضوالت

 زود اگر يا دارد صفرا وغلبه مزاج گرمی بر داللت باشد، معمول از بدبوتر يا معمول از تر تیره ادرار يا مدفوع رنگ اگر

 .دارد صفرا غلبه و مزاج گرمی بر داللت نیز گیرد صورت زود به

 .دارد مزاج سردی بر داللت آن، رايحه عدم و فضوالت بودن کم يا بودن رنگبی

  ::نفسانینفسانی  رفتارهایرفتارهای  وو  کارهاکارها  --1111

 :دارد مزاج سردی از نشان حاالت اين عکس و دارد مزاج گرمی بر داللت ذيل موارد

 و وجوشپرجنب و پرحرکت -باالست او در مطالب فهم استعداد -باغیرت و جوانمرد -بودن امیدوار -ظن حسن

 وقاحت -صبور مقابل در بیقراری -سنگدل -زيرک فرد -نیست ترديد اهل گیردمی کاری به تصمیم سريع -پرنشاط

 پرحرف -(پررويی)

 .است مزاج خشکی بر دلیل حافظه، در ثبات چیزی، رضايت ثبات: انفعاالت ثبات

 :دارد مزاج رطوبت بر داللت ذيل موارد مثل چیزها در ناپايداری يعنی: انفعاالت زوال

 کم حافظه -

 .اتفاقات در سريع ناپايداری -

 .است باد حزب دارد، احساس يک روز هر -

 .است ناراضی لحظه يک است راضی لحظه يک چیزی هر از -

 تدابیر و هاتوصیه و مختلف، هایمزاج با افراد هایويژگی -

  ها )طبع(ها )طبع(تعاریف مزاجتعاریف مزاج

  دمدم  خلطخلط  ::دمویدموی  --11

 اخالط بین در که معناست بدين دموی مزاج و بوده خون معنای به دم. شودمی گفته دموی مزاج، اين صاحب افرادی به

 از روايات در باشد درصد 34 بايد دم، میزان سالم و عادی انسان يک در.است اخالط ساير بر غالب دم میزان فرد، اربعه

 . باشد درصد 34 بايد دم، میزان سالم و عادی انسان يک در شده توصیه و شده تعبیر مزاج بهترين به دم مزاج
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 با بدنی غالباً دم مزاج با افراد است تر و گرم که آنجا از خون شده تعبیر مزاج بهترين به دم مزاج از روايات در

 قلیان اصطالحاً يا و خون کثرت علت به دموی افراد هایبیماری معموالً. دارند مرطوب پوست و باال حرارت

 و میگرن جمله از ها،بیماری درمان راه بهترين تواندمی افراد اين در حجامت که آيدمی پیش خون( جوشش)

 . آيدمی پیش خون گرمای علت به دموی افراد در گرفتگی بیشتر، که اين ضمن باشد، سینوزيت

 .باشدمی فرد دستان پشت خصوص به بدن رگهای بودن برجسته دموی افراد ظاهری عالمت ترینشاخص

  دمدم  خلطخلط  غلبهغلبه  عالئمعالئم  وو( ( دمویدموی  افرادافراد))  ترتر  وو  گرمگرم  مزاجمزاج  دارایدارای  افرادافراد  هایهایویژگیویژگی

 دارند، پشت پر موهای. دارند رنگ سفید و سرخ پوستی. نیستند الغر و دارند عضالنی بدنی و درشت هیکل افراد اين

 نه. است نرم و مرطوب و گرم اينها پوست. دارند نیز را خوابی بی تحمل و خوابندمی خوب. دارند قوی و پر نبض

 همه. دارند ترشی و شیرينی به میل. است تر راحت برايشان سرما تحمل نسبت به اما سرمايی، نه و هستند گرمايی

 .بخورند توانندمی را غذا نوع

 جمع يک يا گروه يک رهبر و مدير معموالً. باال نفس به اعتماد با هستند جسور و شجاع هایانسان افراد اين

 نشان خود از آمیز مخاطره رفتارهای شوند، عصبانی اگر اما هستند آرام و خوشرو صمیمی، اخالق، خوش و باشندمی

 هستند، نظم بی اکثراً نیستند، ودقیق منظم هامزاج صفراوی اندازه به. هستند کردن ريسک اهل معموالً. دهندمی

 بیماريهای به ابتال استعداد دارند بااليی جنسی توان و میل. هستند انرژی پر و سريع. دارند بااليی حافظه و هوش

 حرکات قدرت. است قوی و پر آنان نبض است برجسته هادست روی عروق. دارند باال خون فشار و عروقی و قلبی

. ندارند يبوست معموالً و است خوب اشتهايشان و هضم قدرت. دارند محکم و رسا صدايی و باالست آنها بدنی

 .اند کتاب و حساب بی اغلب و سرزنده و خیال بی افرادی معموالً هادموی

  ::دمویدموی  افرادافراد  پوستیپوستی  عالیمعالیم

. است کردن عرق خوب درشت منافذ عاليم از که دارند درشتی پوستی منافذ دارند، گرمی و مرطوب نرم، پوست

 قرمز گرايش با( سفیدی) چشم رنگ است گلگون يا گونگندم پوست رنگ است، برجسته و آشکار دست هایرگ

 سیاه: مو رنگ است، درشت پیچ دارای و انعطاف قابل و درشت: سر موی است سیاه و تیره میشی مردمک رنگ،است

 .هستند پرمو معموالً و روشن و تیره خرمايی
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  ::گوارشیگوارشی  عالیمعالیم

 خوبی خوراک و زياد اشتهای. شوندمی تشنه کم و است رطوبت کم دهانشان است، صبحگاهی شیرينی :دهان مزه

 به گرايش و دارند کم شیرينی به گرايش ندارند، يبوست ندارند، معده نفخ باالست بسیار غذا هضم توان دارند،

 شکم قور و قار ندارند، مدفوع بد بوی ندارند، دهان بد بوی. دارند کم ترشی به گرايش. است اندک بسیار هم شوری

 مثل سردی و خنک غذاهای بايد دموی افراد. دارند اندکی هاگرمی به تمايل ولی ندارند هاسردی به تمايل ندارند

 دموی فرد اگر. شود تعديل بدن حرارت تا کننده مصرف... و ماست و مرکبات خیار، زرشک آب آلو، آش انار، آش

 گرفتگی، گر بدن، خارش و جوش دچار نکند استفاده سرد اغذيه و مواد از جاتشیرينی مثل گرم غذای با همراه

 افزايش اثر در دموی افراد هایبیماری معموالً. شد خواهد دهان آفت و دل، سر سوزش ادرار، سوزش کهیر، بیقراری،

 دموی برای درمان مؤثرترين عنون به حجامت که آيدمی وجود به خون خود افزايش کلی طور به و رطوبت و حرارت

. است خشک و سرد غذايی رژيم هادموی برای مناسب غذايی رژيم و است تر و گرم دم چون. است مطرح هامزاج

 .دارند خشک و سرد مزاج که عدس و بادمجان مثل

  ::دمدم  خلطخلط  غلبهغلبه  عالیمعالیم

 در که شودمی بدن در بیماری موجب بخورد، بهم اخالط از يک هر کیفیت يا آنها مقدار و اخالط میان تعادل اگر

 .است شده ذکر دم خلط غلبه عاليم ذيل

 نبض پری و رگها پری •

 سر سنگینی احساس و درد سر •

 بدن و صورت و هاچشم سرخی •

 (وکتف تنه در بیشتر) خارش و پوستی بثورات و جوش و دمل ايجاد •

 خواب شدن زياد •

 خمیازه و کسالت احساس •

 دهان در شیرين مزه احساس •

  وبینی لثه ريزی خون •

  حجامت محل خارش •

 خون فشار افزايش •
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  ::تدابيرتدابير  وو  توصيهتوصيه

 تا کنند مصرف ماست و مرکبات خیار، زرشک، آب آلو، آش انار، آش مثل سردی و خنک غذاهای بايد دموی افراد

 نکند استفاده سرد اغذيه و مواد از جاتشیرينی مثل گرم غذای با همراه دموی فرد اگر .شود تعديل بدن حرارت

 .شد خواهد دهان آفت و دل سر سوزش ادرار، سوزش کهیر، بیقراری، گرفتگی، گر بدن، خارش و جوش دچار

 که آيدمی وجود به خون افزايش کلی طور به و رطوبت و حرارت افزايش اثر در دموی افراد هایبیماری معموالً

 مناسب غذايی رژيم است، تر و گرم دم، چون. است مطرح هامزاج دموی برای درمان مؤثرترين عنون به حجامت

 .است خشک و سرد غذايی رژيم هادموی برای

  خلط سوداخلط سودا  عالئمعالئم  --22

  سوداسودا  عالئمعالئم  وو( ( سوداویسوداوی  افرادافراد))  خشکخشک  وو  سردسرد  مزاجمزاج  دارایدارای  افرادافراد  ویژگيهایویژگيهای

 تا سفید حالت از آن رنگ و خشک هاسوداوی پوست کشیده، و نازک هایاستخوان با الغر هستند افرادی اغلب

 دچار زودتر خشکی و سردی علت به سرشان موی و است کم هاسوداوئی بدن موی است، متغیر تیره و سبزه

 .است باريک و سفت اما کند تقريباً هاآن نبض شود،می گندمگون حالت يا سفیدی

 سرد هوای تحمل. دارند کم خواب. است خشک آنان بینی. است سفت پوستشان و خشک و سرد بدنشان لمس در

 و شیرينی خوردن به تمايل. شوندمی اذيت خیلی پايیز فصل در. ترندراحت بهار فصل و گرم هوای در و ندارند را

 .باشندمی محتاط و هستند گرمحاسبه و دورانديش منظم، و دقیق افراد اينها. دارد هاگرمی

 خود تصمیمات در و هستند لجباز افراد شوند،می هاگیریتصمیم در وسواس و دودلی و نگرانی دچار اوقات بیشتر

 مستعد. هستند انرژیکم و گرادرون و خودخور. هستند خیال و فکر اهل خیلی. هستند قدمثابت و پايدار بسیار

 .اندوسواس و افسردگی

 سريع کالمشان نتیجه در کنندمی صحبت دقت و احتیاط با است متغیر معمولی تا کند و آرام حاالت از حرکاتشان

 جنسی میل و قدرت نظر از. ندارند بااليی یضمهها قدرت شوند،می گرسنه سريعاً اما شده سیر زود نیست، بلند و

 .است جنسی آمیزش از بیش آمیزمحبت رفتار به تمايلشان و ضعیفند

 هستند، سمج اغلب و دورانديش حسابگر، دقیق، فنی، مقررات، تابع معاشرت،کم خشک، افرادی مزاج سوداوی افراد

 و برسانند انجام به را کاری هر که دارند اصرار. کرد نخواهند بیرون دل از باشند داشته کینه کسی به نسبت اگر

 .نیست ایساده کار هاسوداوی با دوستی. دارند مدنظر تربیش را امور عقالنی یجنبه
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  ::سوداویسوداوی  افرادافراد  پوستیپوستی  عالیمعالیم

 چشم رنگ است، تیره پوست رنگ است، پنهان دست یهارگ متوسط، منافذ دارای و رطوبت بدون و خشک پوست

 مو، رنگ است، مجعد يا ضخیم و خشک سر، موی. است ایقهوه و میشی مردمک رنگ. است تیره سفید( سفیدی)

 .است مو کم معموالً سوداوی فرد و است جوگندمی و مات سیاه

  ::سوداویسوداوی  افرادافراد  گوارشیگوارشی  عالیمعالیم

 هضم توان است، کم خوراک ولی زياد، اشتها است، آبکم و خشک دهان، و است مزه شور صبحگاهان دهان مزه

 یترش به گرايش دارند، شیرينی و شوری به گرايش دارند، يبوست دارند، فراوان معده نفخ است، کم بسیار غذا

 به تمايل و ندارند هاسردی به تمايل دارند، شکم قور و قار ندارند، مدفوع، بد بوی ندارند، دهان بد بوی ندارند،

 .دارند هاگرمی

  ::سوداویسوداوی  افرادافراد  بابا  مناسبمناسب  غذاییغذایی  رژیمرژیم

 و گرم غذاهای از عوض در و کنند پرهیز خشک و سرد غذاهای از بايد سوداوی افراد است خشک و سرد چون سودا

 ترينمهم کند،می مواجه رطوبت افت با را بدن که برنج مثل خشک و سرد غذاهای. نمايند استفاده عسل مثل تر

 (.رطوبت دفع خاطر به) است يبوست عامل

 .است پايیز فصل نیز سوداوی افراد حجامت برای فصل بهترين و سوداست فصل پايیز ،هافصل میان در

 .باشد آرسنیک حاوی که اینوره تهبال .سوداست دافع بهداشتی مواد در نوره مصرف

 (.سبوس وجود خاطر به. )است بقیه از ترمناسب سنگک نان هانان بین از

 ترکم) نمايند پرهیز یچا و عدس و بادمجان مثل سودا مولدات از بايد سوداوی افراد و است سیاهی معنای به سودا

 افزايش از هم صدا به حساسیت و است سوداوی سردرد سر، کشیدن تیر[ است سازاستخوان سودا( ]کنند مصرف

 .رودمی بکار درمان برای خون کنندهرقیق عنوان به سرکه مصرف همراه به حجامت با دو اين که سوداست

 هایکتاب در (.شود سرد بايد غیرمستقیم صورت به آب. )کنند پرهیز آن از بايد هامزاج یهمه و سودازاست يخ،

 «.است کرده هنر کند راضی را مزاج سوداوی شخص بتواند طبیب اگر» :است آمده چنین قديمی طبی

  ::سوداسودا  غلبهغلبه  عالئمعالئم

 پوست سفتی و خشکی و الغری •

 (موخوره) سر موهای انتهای شدن نیم دو •
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 دل سر سوزش •

 (زودرس گرسنگی) کاذب اشتهای •

 چشم زير تیرگی بخصوص پوست رنگ شدن تیره و سیاه •

 (وسواس) زياد خیال و فکر •

 خواب از مکرر پريدن و سبک خواب •

 (افسردگی) خاطر تشويش و اضطراب •

 زودرس سیری •

  سوداویسوداوی  افرادافراد  مشخصاتمشخصات

  ::سوداویسوداوی  افرادافراد  رفتاریرفتاری  وو  روانیروانی  هایهایبازتاببازتاب

 و احساسکم -3. تابستان و بهار به مندعالقه -4 فکر کوته و کودن -4. فنی مسايل و حسابگری به عالقمند -4

 در همیشه و ناآرام -8. معنويت به کم تمايل -4 .کار انجام در مداومت و انرژی کم -4 محتاط و رومیانه -0. منطقی

 میل -44. شودنمی مجذوب -44. جوانتقام -44. ريسک توان بدون -45. دودلی و نگرانی و وسواس دارای -4. فکر

. گرادرون -44. منظم -44. نگران حساس، بدبین، -40. فراوان خیال و فکر -43. کم جنسی توان -فراوان جنسی

 .لجباز -45. بادقت و تیزبین -44. جنجال و جدال اهل -48

  ..باشدباشدمیمی  سوداویسوداوی  افرادافراد  سرشتیسرشتی  مزاجمزاج  بهبه  مربوطمربوط  ذیلذیل  هایهایویژگیویژگی

 سبزه تا سفید حالت از آن رنگ و خشک هاسوداوی پوست کشیده، و نازک استخوانهای با الغر هستند افرادی اغلب

 يا سفیدی دچار زودتر خشکی و سردی علت به سرشان موی و است کم هاسوداوی بدن موی است، متغیر تیره و

 .است باريک و سفت اما کند تقريباً هاآن نبض شود،می گندمگون حالت

 سرد هوای تحمل. دارند کم خواب. است خشک آنان بینی. است سفت پوستشان و خشک و سرد بدنشان لمس در

 و شیرينی خوردن به تمايل. شوندمی اذيت خیلی پايیز فصل در. ترند راحت بهار فصل و گرم هوای در و ندارند را

 .باشندمی محتاط و هستند گر محاسبه و انديش دور منظم، و دقیق افراد اينها. دارد هاگرمی

 خود تصمیمات در و هستند لجباز افراد شوند،می گیريها تصمیم در وسواس و دودلی و نگرانی دچار اوقات بیشتر

 مستعد. هستند انرژیوکم گرادرون و خودخور. هستند وخیال فکر اهل خیلی. هستند قدم ثابت و پايدار بسیار

 .اندوسواس و افسردگی



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

455 

 سريع کالمشان نتیجه در کنندمی صحبت دقت و احتیاط با است متغیر معمولی تا کند و آرام حاالت از حرکاتشان

 جنسی میل و قدرت نظر از. ندارند بااليی هاضمه قدرت شوند،می گرسنه سريعاً اما شده سیر زود نیست، بلند و

 .است جنسی آمیزش از بیش آمیز محبت رفتار به تمايلشان و ضعیفند

 سمج اغلب و انديش دور حسابگر، دقیق، فنی، مقررات، تابع معاشرت، کم خشک، افرادی مزاج سوداوی افراد

 انجام به را کاری هر که دارند اصرار. کرد نخواهند بیرون دل از باشند داشته کینه کسی به نسبت اگر هستند،

 .نیست ای ساده کار هاسوداوی با دوستی.  دارند نظر مد بیشتر را امور عقالنی جنبه و برسانند

  سودازاسودازا  رفتارهایرفتارهای

 آن از ما و گردندمی خون رطوبت کاهش يا و خون شدن خشک موجب که هستند اعمال از برخی ،رفتارها میان از

 :  از عبارتند رفتارها اين. کنیممی تعبیر سودازا به رفتارها

 در ،زياد خستگی زياد، خواب ،حرکتیبی ،حد از بیش شادی ،غم ،مداوم تأسف ،پرخاشگری ،عصبانیت و کینه و خشم

 در ،خوردن زياد سرد غذاهای ،خوردن زياد گرم غذاهای ،بودن زياد سرمای معرض در ،بودن زياد گرمای معرض

 به شادی اوج از ،کنیم ور غوطه سرد آب در را خود گرم حمام میان از اينکه مثل ،بودن زياد سرمای و گرما شرايط

  پرواز. در( سقوط و صعود)  گرفتن ارتفاع هواپیما در ،رسیدن غم

 جاز موسیقی صداهای از استفاده ،هاالمپ از زياد استفاده کلی بطور ،بودن مصرف کم هایالمپ نور پرتو معرض در

 و شب در خواب شیف تغییر ،داشتن ناموافق خواب ،خواب از پريدن ،کردن استفاده مداوم صداهای از ،پیوسته بطور

 از استفاده شهری، آلوده هوای از استفاده ،بودن بدهکار ،مداوم نگرانی ،ترسیدن ،خوابیدن دير ،صبحگاهی خواب روز،

 ،غذا بین آب نوشیدن ،الکلی مشروبات از استفاده داغ، خیلی هاینوشیدنی از استفاده ،غذا از بعد سرد خیلی آب

 استفاده ،تلخ خیلی و تند خیلی و شور خیلی غذای از استفاده ،خوردن مانده شب غذاهای ،خوردن شده فريز غذای

 از استفاده و فلزی جدار دارای هایاتاق در و ،فلزی هایتخت در خوابیدن ،برقی غذاپزهای و تفلون ظروف از

 از استفاده ،نکردن رویپیاده ،کامپیوتر و موبايل حد از زياد استفاده ،اقامت محل و اتاق در صیقلی هایپوشش

 هایصحنه تماشای ،ترسناک و خشن هایصحنه تماشای ،نکردن گريه ،نخواندن آواز و نکردن زمزمه ،مداوم سکوت

 سیگارنکشیدن، عمین نفس ،مداوم شیمیايی داروهای مصرفمزمن، بیماری مزمن، تب ،انگیز شهوت کننده تحريک

  حشیش. شیشه، کراک، مانند کردن مصرف تند مخدر مواد ،کشیدن ترياک کشیدن،
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 زندگی ترسو هایانسان با ماندن، هاکوه ارتفاعات در ماندن، دريا عمق در ماندن، زياد گرمای در و ماندن سرما در

 ،(تاريکی سیاهی،) رنگ تیره مناظر تماشای زشت، هایصورت تماشای کردن، زندگی بخیل هایانسان با کردن،

 افراد با و کردن ناسپاسی شنیدن، ناسزا و کردن بدگويی و ناسزا و فحش نور، مستقیم تماشای زياد، سفیدی تماشای

 صداهای شنیدن بودن، طبیعت از دور ،داشتن منفی پندار مستمر، بافیمنفی و بدبینی کردن، زندگی ناسپاس

 .خواب هنگام دزدگیر کارخانجات، موتورهای ،اتومبیل صدای ،مداوم صنعتی

  خلط صفراخلط صفرا  --33

 اثر در شده متولد تازه اطفال معموالً که شودمی گفته يرقان آن به جديد طب در که است زردی معنای به لغت در

 تجويز با ديرينه عادت طبق اطبا و شوندمی دچار آن به تولد بدو در خود، مادران جاتگرمی حد از یشب مصرف

 .پردازندمی عارضه اين درمان به دارد سرد طبعی که شیرخشک مثل مواردی

  ::ازاز  عبارتندعبارتند  کهکه  شودشودمیمی  انجامانجام  روشروش  سهسه  بابا: : معصومينمعصومين  روایاتروایات  طبقطبق  بالغبالغ  افرادافراد  دردر  عارضهعارضه  ایناین  درماندرمان  امااما

 قی -4

 تنقیه -4

 که اين ضمن. شودمی توصیه هم و گاو شیر مثل صفرازا موارد از پرهیز درمانی روش سه اين کنار در که حجامت -4

 حجامت از حاصل خون در .شودمی برده نام( صفرا ضد يعنی) بر صفرا عنوان به نخود از مردم معمول غذاهای بین در

 .شودمی مشاهده شده گیرخون لیوان اولین در پايین بسیار قرمز گلبول میزان با کمرنگ خون صفراوی افراد

 رفع در( آن عرق يا سبزی) پونه است، شده برده نام خون سم عنوان به صفرا از سنتی طب کتب و روايات در چون

 .باشد بايد درصد يک صفرا میزان سالم و عادی انسان يک در. بود خواهد کارساز و مفید بسیار عارضه اين

  صفراصفرا  خلطخلط  غلبهغلبه  عالئمعالئم  وو( ( صفراویصفراوی  افرادافراد))  خشکخشک  وو  گرمگرم  مزاجمزاج  دارایدارای  افرادافراد  ویژگيهایویژگيهای

 رنگ. دارند وخشکی گرم پوست. دارند برجسته و درشت بندی واستخوان مفاصل اما هستند اندام الغر افراد اين

 و حرارت علت به و دارند مجعد گاهی و سیاه و پشت پر موهای. زندمی زردی به کمی آنها چشم سفیدی و پوست

 .سرند تاسی مستعد تربیش زياد خشکی



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

454 

 با که دارند را اين استعداد. شوندمی اذيت تابستان در و هستند گرمايی خیلی. دارند فراوان عطش و دهان خشکی

 را( لواشک و تمرهندی سرکه،) هاترشی خوردن به تمايل. شوند کهیر و خارش دچار گرم خیلی هایخوراکی خوردن

 قوی و پر نبض. است کم اينها در شیرينی خوردن به تمايل. هندوانه و کاهو خیار، مثل سرديهايی چنین هم و دارند

 پر بسیار. کندمی فروکش عصبانیتشان هم زود و شده عصبانی زود افراد اين. دارند دست در برجسته عروق. دارند

 افراد. هستند سريع و چاالک کارها در. حرف پر چنین هم و هستند زيرک و باهوش افراد. هستند تحرک پر و انرژی

 .دارند متغیر جنسی توان و جنسی باالی میل. هستند بین تیز و منظم دقیق،

 . دارند يبوست معموالً و است خوبها آن هاضمه قدرت. است سبک و کم خوابشان. کنندمی صحبت بلند و سريع پیوسته،

 .قرارند بی و عجول. است قوی هاآن اجتماعی روابط هستند، برخوردار بااليی ی يادگیر قدرت و حافظه از

 برخوردارند، بااليی ت قدر از حیاتی خصوصیات و بدنی اعمال لحاظ از( هاصفراوی و هادموی) گرم یهامزاج اصوالً

 .گرددمی تناسلی یهااندام تا گرفته اعصاب و مغز از مختلف اعضای کارکرد افزايش موجب گرما

  بدنبدن  دردر  صفراصفرا  افزایشافزایش  عوارضعوارض

 خارش ،گرم بوهای استشمام زمان و گرما فصل در سردرد ،پاها شدن داغ ،تن حد از بیشمیگر موجب صفرا افزايش

 .گرددمی بدن در آلرژی و

 از ناشی قراریبی ،اشتهايی بی ،دهان تلخی ،زودرس تشنگی شود،می آنی عصبانیت بروز موجب حد از بیش صفرای

 .است حد از بیش صفرای

 بدن در صفرا حضور حد – بايد ما بنابراين. گردد خونی کم بروز موجب تواندمی کرد تجاوز خود حد از صفرا هرگاه

 .کنیم رعايت را

  ::هاهاصفراویصفراوی  پوستیپوستی  عالئمعالئم

 هستند، پنهان گاهی و آشکار گاهی دست رگهای درشت، پوستی منافذ دارای رطوبت، بدون و خشک پوستی دارای

  است، زرد گرايش با سفید چشم سفیدی دارد، زردی به گرايش پوست رنگ

 و است خرمايی و سیاه مو، رنگ است، برجسته و ضخیم و خشک سر، موی است، روشن میشی چشم مردمک

 .هستند موکم غالباً هاصفراوی
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  هاهاصفراویصفراوی  گوارشیگوارشی  عالیمعالیم

 غذا هضم توان هستند، اشتها کم صفراوی افراد است، تشنه و خشک دهان غالباً است، صبحگاهی تلخ دهان یمزه

 .ندارند هم شوری و شیرينی به گرايش ندارند، يبوست ندارند، معده نفخ باالست،

  مدفوع بد بوی ندارند، دهان بد بوی دارند، ترشی به گرايش غالباً صفراوی افراد

 .گريزانند هاگرمی از و دارند هاسردی به تمايل ندارند، شکم قور و قار ندارند،

 غذاها اين از هائینمونه که باشند تر و سرد که است غذاهائی( خشک و گرم) هاصفراوی برای مناسب غذايی رژيم

 ...و نباتی هایروغن سرکه، با ساالدها انواع از عبارتند

 داشت، خواهند قبل از ترروشن مراتب به رويی و رنگ و يافته مزاج تعديل حجامت اثر در غالباً صفراوی افراد

 غذايی رژيم از اینمونه. شد خواهند چاق و فربه حجامت تکرار صورت در و يابدمی افزايش حجامت با آنان اشتهای

 کلی طور به و ماست ماهی،. است مفید صفرا دفع برای و است تر و سرد که کاهوست صفراوی افراد برای مناسب

 .است الزم و مفید هاصفراوی برای لیموآب ،غورهآب( جو آب) الشعیر ماء مرکبات، فرنگی،گوجه ،لبنیات

  ::صفراصفرا  غلبهغلبه  عالئمعالئم

 پوست و چشم رنگ زردی •

 وبینی دهان خشکی •

 زياد عطش •

 وصورت سر در آکنه و جوش •

 واگزما پوست خشکی •

 دهان تلخی •

 غذا به اشتها کاهش •

 بدن شدن سوزن سوزن و گز گز احساس •

 سريع نبض •

 تهوع احساس •
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  ::تدابيرتدابير  وو  توصيهتوصيه

 .باشند تر و سرد که است غذاهائی( خشک و گرم) هاصفراوی برای مناسب غذايی رژيم

 داشت، خواهند قبل از ترروشن مراتب به رويی و رنگ و يافته مزاج تعديل حجامت اثر در غالباً صفراوی افراد

 غذايی رژيم از اینمونه. شد خواهند چاق و فربه حجامت تکرار صورت در و يابدمی افزايش حجامت با آنان اشتهای

 کلی طور به و ماست ماهی،. است مفید صفرا دفع برای و است تر و سرد که کاهوست صفراوی افراد برای مناسب

 .است الزم و مفید هاصفراوی برای لیمو آب ،غورهآب( جو آب) الشعیر ماء مرکبات، لبنیات،

  بلغمبلغم  خلطخلط  --44

  بلغمبلغم  خلطخلط  غلبهغلبه  عالئمعالئم  وو( ( بلغمیبلغمی  افرادافراد))  ترتر  وو  سردسرد  مزاجمزاج  دارایدارای  افرادافراد  ویژگيهایویژگيهای

 در و دارند رنگ سفید پوست. دارند چربی پر بدن و هستند چاق افرادی و است درشت معموالً هابلغمی هیکل

 .است نرم و مرطوب و سرد بدنشان پوست لمس،

 و کسلی احساس. است زياد و سنگین هاآن خواب. شوندمین تشنه. است مرطوب دهانشان. دارند پشتکم موهای

. شوندمی اذيت خیلی زمستان فصل در. دارند جاتمیگر و جات ادويه و شیرينی خوردن به تمايل. دارند بیحالی

 نبض. شوندمی مشکل دچار هاسردی خوردن با. هستند گوارشی مشکالت و روماتیسمی بیماريهای به ابتال مستعد

 فراموشکار. شوندمی عصبانی دير خیلی هستند کند کارها در و هستند جوش و جنب کم و انرژی کم. دارند ضعیف

 چیزی درگیر را خود و گیرندمی راحت را چیز همه. هستند مسائل اکثر به قید بی و راحت افراد. هستند ذهن کند و

 .دارند کم جنسی توان و کم جنسی میل. ديگرانند از متاثر.  هستند اراده بی. ندارند ريسک توان. کنندمین

 .ندارند بااليی هضم قدرت و نیست زياد اشتهايشان. کنندمی صحبت تأنی با همچنین. نیستند قوی چندان

 .دهدمی کاهش را آنها جنسی توان بدن رطوبت و سردی

 در و هستند احتیاط با و انديش دور بیشتر هستند، جو مسالمت و پذير تسلیم صبور، آرام، افرادی معموالً هابلغمی

 تمرکز قدرت و حافظه از و نیست قوی چندان آنان اجتماعی روابط دهند،مین نشان شجاعت خود از امور انجام

 .باشندمین برخوردار بااليی

 .باشندمی روشنی پوست رنگ دارای مزاج اين سردی علت به بلغمی افراد
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 با فردی نشانة خشن و تیره موی. است افراد مزاج شناخت برای راه ترينراحت و بهترين مو و پوست کلی طور به

 . است سرد مزاج با فردی نشانة( لخت) نازک و روشن موی و گرم مزاج

 [. هستند سرد بلغم و سودا هستند، گرم صفرا و دم]

 که باشندمی پهلو ناحیة از چاقی هم مقداری و شکمی چاقی دچار شفاف و روشن موی و پوست بر عالوه بلغمی افراد

 توانندمی... و اسپند و زيره و خرما مثل هستند خشک و گرم که موادی مصرف به آوردن روی و خود بلغم تعديل با البته

 .بکاهند خود چاقی از معده و روده تخلیه و مسهل مواد مصرف با و آورند عمل به جلوگیری مفرط شدن چاق از

 و هاسردی ترک با معالج، پزشک تجويز با توانندمی که برندمی رنج دل سر سردی و معده نفخ از غالباً بلغمی افراد

 .کنند کمک خود جسم سالمت کلی طور به و معده سالمت به جاتگرمی مصرف

 پنهان یهارگ( کم تعرق) ريز منافذ دارای سرد، غالباً ،مرطوب و نرم پوستی دارای :بلغمی افراد پوستی عالیم

 با لخت و نازک و نرم موهای دارای روشن و آبی مردمک حال، بی سفید چشم، سفیدی سفید، پوست رنگ دارند،

 .هستند مو بی بلغمی افراد غالباً و سفید و روشن خرمايی و بور ،زرد رنگ

 آنان در غذا هضم توان دارند، فراوان خوراک و زياد اشتهای دارند، پرآب و مرطوب مزه،بی دهانی :گوارشی عالیم

 به گرايش .زياد میزان به دارند شوری و شیرينی به گرايش و دارند يبوست گاهی دارند، نفاخی معده است، کم

 عوض در و ندارند هاسردی به تمايل دارند، شکم قور و قار ندارند، مدفوع بد بوی ندارند، دهان بد بوی و ترشی

 اثر در که کندمی ايجاد حماقت و بالهت شد اضافه سر در بلغمی اگر.دارد وجود آنان در شدت به هاگرمی به تمايل

 .آوردمی پديد آلزايمر مغز در سردی اوج ،هستند گرم حافظه افزايش داروهای تمام است، سر در سردی افزايش

 (.شود میل گرمی با همراه) کنند میل تنهايی به را جاتسردی نبايد بلغمی افراد

 و هستند زا بلغم چنینی اين هایفرآورده و کالباس و سوسیس گاو، گوشت برنج، نوشابه، گیاهی، کره نباتی، روغن

 .کنند پرهیز بايد مواد گونه اين از بلغمی افراد

  ::بلغمبلغم  غلبهغلبه  عالئمعالئم

 پوست رنگ سفیدی •

 پوست وسردی نرمی •

 حواس کندی •

 خواب زيادشدن •
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 بدبو مدفوع •

 فهمی وکند فراموشی •

 زياد سرفه و بلغمی و حلق پشت ترشحات •

 زدن ترش وآروغ هضم ضعف •
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 محبت نیازمند -40

 توزکینه -44

 کندذهن و کارفراموش -44

 يادگیری به عالقهبی -48

  کم بسیار جنسی توان و میل -44

 .مسايل اکثر د درقی بی و راحت -45

  ::تدابيرتدابير  وو  توصيهتوصيه

 (.شود میل مصلحات با همراه بايد)  کنند میل تنهايی به را سرديجات نبايد بلغمی افراد

 .شودنمی توصیه پزشک نظر بدون هابلغمی برای نیز حجامت

  شود؟شود؟میمی  ارزیابیارزیابی  چگونهچگونه  غذاهاغذاها  مزاجمزاج

 به و است سرد غذا آن آورد پديد سردی اگر و است گرم غذا کردآن ايجاد گرمی معتدل فرد در غذايی مصرف هرگاه

 .است تر و سرد يا خشک و گرم غذا يعنی شد رطوبت افزايش موجب و کرد خشکی ايجاد اگر ترتیب همین

  ترتر  وو  گرمگرم  غذاهایغذاهای

 سازی خون موجب و آوردمی پديد رطوبت و گرما بدن در يعنی هستند تر و گرم غذاهای بريممی نام که غذاهايی

 و هستند گرمی از ایدرجه دارای غذاها اين از کدام هر که دهیممی توجه نکته اين به آنها نام طرح از قبل. شوندمی

 .است غیرممکن عمل در داد ارايه آنها از دقیقی بندیرتبه تواننمی

 سرخ شکر - خشک توت - خرما - کشمش - خرمالو -سیب  -سفید توت  -موز - خربزه - انگور

 هادانه و هامیوه ،سبزيجات ،غذاها مزاج

 و گرمی دهنده نشان که هستند مزاجی دارای کدام هر نیز گیاهان ،آيندمی پديد زيادی گیاهان طبیعت دامن در

 و گرمی اين فهم چگونگی. شودمی بازشناسانده هاآن میان از نیز خشکی و سردی و خشکی و گرمی است، سردی

 سرد و خشک و گرم و تر و سرد و تر و گرم و گرمی و سردی اصناف توضیح به اکنون هم ايم،داده توضیح را سردی

 .پردازيممی غذاها خشکی و



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

458 

 .سازندمی آشکار انسان بدن بر را خود بخشی اثر هاويژگی آن طريق از که هستند، اساسی ويژگی دو دارای غذاها

 مزاجی ويژگی -4

 کیفی ويژگی -4

 است خشکی و گرمی و خشکی و سردی و تری و سردی ،تری و گرمی ،سردی و گرمی همین شامل مزاجی ويژگی

 ،سبزيجات از اعم ،غذاهاست همه مشمول قاعده اين. شد بیان تقريبی نسبتی به نیز آن مراتب و شد مطرح که

 به -مندند بهره سردی و گرمی از درجاتی از مختلف درختان و هاعلف حتی و هادانه ،جات صیفی ،هامیوه ،حبوبات

 از متعارفی درجه از و. هستند معتدل مزاجی دارای غذاها از برخی – مزاج اعتدال. شودمی اضافه هاويژگی اين

 سازگار مزاج با را خود که هستند سبزيجات و غذاها از برخی که است توجه جالب اما. برخوردارند گرمی و سردی

 سردمزاج افراد برای گیاه اين  بنفشه مانند دهند،می تغییر کننده مصرف تن نیاز حسب بر را خود مزاج و کنندمی

 .آوردمی پديد سردی مزاج گرم افراد برای و ،دهدمی گرمی

 در و دهدمی سردی گرما فصل در که بادمجان مانند دهندمی فصل به مزاج تغییر که هستند نیز ديگری سبزيجات

 عمل در ولی شده تعريف گرم منابع برخی در بادمجان ويژگی اين از اطالع عدم با. کندمی ايجاد گرمی سرما فصل

 در نیز ديگری هایخاصیت گرمی و سردی ويژگی بر عالوه کیفی هایويژگی. آوردمی پديد سردی که بینیممی

 در که انسداد رفع قدرت يا دارد وجود نعناء در که بودن قابض مثال گیرد قرار توجه مورد بايد که است نهفته گیاهان

 ،دارد وجود نمک در که عمق در نفوذ قدرت يا دارد، وجود بارهنگ در که بخشیالتیام قدرت با داد وجود خرفه

 دارد، وجود حیوانی روغن در که استخوان ترمیم قدرت و دارد وجود اسفند در که عمق در سودای زدايندگی قدرت

 .گیاهان ساير در ترتیب همین به و دارد، وجود زيتون در که عضالت ايجاد قدرت و

  اخالطاخالط  بروزبروز  دردر  هاهاآنآن  نقشنقش  وو  ترتر  وو  سردسرد  غذاهایغذاهای  تعریفتعریف

 نامیده بلغم ماده اين. آيدمی پديد تر و سرد ایماده ما بدن در آنها مصرف با که هستند غذاهايی تر و سرد غذاهای

 بلغم ،شودمی ساخته مفصلی بین مايع و مغز و اعصاب سلسله ،تر و ،پیه آن وسیله به که است ایماده بلغم. شودمی

 .شودمی خون به تبديل ديگر هضم يک از پس که ایماده يعنی. شودمی گفته ناپخته خون ديگر زبان به

 در بلغم گاه هر و آوردمی فراهم را فراموشی زمینه و شودمی پرخوابی موجب يافت افزايش مغز در بلغم هرگاه

 .آوردمی پديد را سرد آرتروز یزمینه و گرددمی زانو، درد و ورم موجب. يافت افزايش زانو مفاصل
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 سر در بلغم کاهش اينکه مانند شودمی بیماری بروز موجب نیز يافت کاهش بدن در بلغم هرگاه ترتیب همین به

 موجب مغزی عروق در بلغم کاهش و شودمی خونی کم موجب بدن کل در بلغم کاهش و. شودمی بیخوابی موجب

 بلغم کنندهتولید غذاهای مصرف به نیاز ما رواين از. ديگر هایبیماری ترتیب همین به و گرددمی گوش وزوز بروز

 .بشناسیم را هاآن بايد گیریبهره برای و داريم

  زازا  بلغمبلغم  غذاهایغذاهای  یایا  ترتر  وو  سردسرد  غذاهایغذاهای

 اسفناج، ،کاسنی ،خرفه ،شاتره گشنیز، ،کاهو از عبارتند -شودمی بلغم تولید موجب که سبزيجاتی

 کدو، ،هندوانه ،زرشک ،فرنگی توت ،گیالس آلو، سبز، گوجه ،فرنگی گوجه خیار، از عبارتند تر و سرد یهامیوه

 .ترش انار ،فروت گريپ لیموترش، ،پرتغال ،کیوی ،زالزالک ،ترشک

 .کتان بذر ،کدو تخم ،خیار تخم ،اسفرزه ،ماش ،عدس ،بلبلی چشم لوبیا سفید، لوبیا ،جو از عبارتند تر و سرد بذرهای و هادانه

 .است سرد تازه پنیر است، سرد گوسفند شیر است، تر و سرد شیرگاو هستند، تر و سرد شیرها یهمه تر، و سرد لبنیات

 .گوساله گوشت ،ماشینی مرغ گوشت ،غاز ،اردک گوشت گاو، گوشت ،ماهی گوشت از عبارتند تر و سرد هایگوشت

 .گاو گوشت ،بز گوشت ،خشک و سرد هایگوشت

  خشکخشک  وو  سردسرد  غذاهایغذاهای

 بجای خشک و سرد خلط خود از و شوندمی سودا بروز موجب انسان بدن در جذب و هضم از پس که غذاهايی

 .کنیممی معرفی ذيل ترتیب به را غذاها اين. گذارندمی

 سماق ،تره ،کلم ،گشنیز از عبارتند خشک و سرد سبزيجات

 خشخاش، ،عدس ،باقالی ،خشک و سرد هایدانه

 بطور تره، نارس، هندوانه ،هندوانه پوست کال، خرمالوی ،خشک غوره ،تمشک از عبارتند خشک و سرد یهامیوه

 تر و سرد غذاهای گفت توانمی روازاين شودمی خشکی بروز موجب تر و سرد هایمیوه و غذاها مصرف استمرار کلی

 و مصرف تکرار با لکن شوندمی رطوبت و سردی موجب بدن در امر بدو در لکن هستند نیز خشک و سرد نوعی به

 .شوندمی خشکی و سردی موجب مصرف بعداز مدتی گذشت از پس
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  زازادمدم  یایا  سازسازخونخون  غذاهایغذاهای

 کبد در که غذا هضم اثر در آمده پديد مواد از بخشی سنتی طب و اسالمی طب در شد داده توضیح کهاننهمچ

 اصطالح و( کالسیک طب در اصطالحاً که است موادی از نیمی حدود بخش اين البته.)نامدمی خون را شودمی تولید

 .شودمی نامیده خون تماماً عامی

 خون شود،می ساخته خون وسیله به قلب ماهیچه. سازدمی را هاماهیچه و عضالت خون وسیله به انسان بدن

 آنها از بدن خون تأمین برای تا بشناسیم را سازخون غذاهای بايد ما رو اين از. کندمی تأمین را بدن انرژی و توانايی

 .بگیريم بهره

 ،سبزيجات ها،میوه از اعم هستند سازخون غذاهای تر و گرم غذاهای تمامی اسالمی طب و ايران سنتی طب در

 .گوشتی و دامی هایفرارده و لبنیات ها،دانه

  ترتر  وو  گرمگرم  غذاهایغذاهای

 تربچه، ،پیازقرمز ،پیازچه ،طرخون ،شاهی ،ريحان نعناء، پونه، از عبارتند تر و گرم سبزيجات

 زيتون، ،گالبی ،سیب موز، ،خرما ،شیرين انار ،انبه ،انگور ،تر و گرم هایمیوه

 . است سرد نخود به نسبت لکن شدن گفته تر و گرم ،لوبیا ،دانه سیاه ،کنجد ،برنج ،نخود ،گندم ،تر و گرم یهادانه

 و گرم ،دانه سیاه روغن کنجد، روغن ،زيتون روغن ،تر و گرم حیوانی روغن ،تر و گرم گوشتی هایفرآورده و لبنیات

 توصیف معتدل را گوساله گوشت منابع برخی ،تر و گرم شتر گوشت ،است تر و گرم گوسفند گوشت هستند، تر

 کبوتر و گنجشک تخم ،است گرم زرده و سرد سفیده ،است تر و گرم مرغ تخم ،است آشکار آن سردی لکن اندکرده

 .است ديگر پرندگان گوشت از سردتر آبی پرندگان گوشت ،مرغ تخم از سردتر اردک تخم ،محلی مرغ تخم از ترگرم

  سوداسازسوداساز  غذاهایغذاهای

 به ساختمان حفظ برای بنابراين دارد، دخالت انسان بدن ساختمان در که است ایچهارگانه مواد از يکی سودا

 .نیازمنديم سوداساز غذاهای

 دفع وزمینه گردد،می اشتها ايجاد موجب سودا همچنین شود،می ساخته سودا وسیله به انسان بدن بندیاستخوان

 .کندمی فراهم سودا نیز را روده از بدن زائد موائد
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 اندازه، و حدبی دقت رفتارها، در وسواس و حساسیت ،خوابیکم اگزما، ،پوست خشکی موجب بدن در سودا افزايش

 .گرددمی انسداد ايجاد موجب عروق در سودا افزايش گردد،می وزوزگوش بروز موجب و شنوايی و بويايی شدت افزايش

 .گرددمی رفتار در تفاوتی بی و ،ارادگی بی ،پروايی بی استخوان، نرمی بدن، سستی موجب سودا، کاهش همچنین

 لکن سازد،می سودا نوعی به نیز خشک و گرم غذاهای البته هستند، خشک و سرد غذاهای عمدتاً سوداساز غذاهای

 و سرد غذاهای ما است الزم روازاين هستند، بخشزيان تربیش خشک و گرم غذاهای توسط شده ساخته سودای

 .بشناسیم را خشک

  خشکخشک  وو  سردسرد  غذاهایغذاهای

 شده، کنسرو لوبیای کالباس، سوسیس، شده، فريز گوساله گوشت شده، قرمز ماهی گوشت شده، فريز گاو گوشت

 شده، داشته نگه پخته نیم گوشت ،قورمه گوشت مانده، شب غذای شده، کنسرو بادمجان

 .سماق کافور، مورد، ماليم، و سرد بنفشه سفید، زيتون ترش، انار ترشک، کاسنی، خشک، و سرد سبزيجات و هامیوه

 رب انار، رب قراقروت، قهوه، چای، خشک، و سرد هاینوشیدنی جوسیاه، دانه،شاه ،عدس ،خشک و سرد هایدانه

 .سماق آش دوغ، آش آبغوره، سرکه، کشک، ترش، ماست جو،آب گازدار، هاینوشابه کوکاکوال، کشکاب، فرنگی،گوجه

 .سرد نیلوفر روغن معتدل، بید روغن سرخ، گل روغن سردی، در معتدل بنفشه روغن ،هاروغن

  صفراسازصفراساز  غذاهایغذاهای

 .گرددمی انسان بدن در انرژی و گرمی ايحاد موجب صفرا است، انسان بدن موردنیاز مواد از يکی صفرا

 .است انسان بدن انتهايی اندام ريز هایمويرگ به خون گذر عامل صفرا

 را خود توانايی شود،می سرد بدن يافت کاهش انسان بدن در صفرا هرگاه. شودمی غذا هضم در سرعت موجب صفرا

 .گرددمی حال بی و سست ،دهدمی دست از

 رخت آينده به امید و احساسات و شور يابد،می کاهش انسان نشاط شود،می سست اراده آيد،می پديد پرخوابی

 آيد،می پديد زودرس خستگی گیرد،برمی در را انسان تفکرات بافانه منفی هایپندار و منفی احساسات بندد،میبر

 .شودمی ايجاد خون غلظت میرود، باال خون فشار کند،می پیدا افزايش خون چربی

 .شودمی ايجاد معده در تهوع حالت شود،می کند غذا هضم شتاب ،آيدمی پديد معده نفخ ،کندمی پیدا کاهش حافظه

 تا کنیم مصرف صفرازا ،صفراساز غذاهای ما هاآن بروز از پیشگیری يا و فوق مشکالت رفع برای است الزم بنابراين

 .گردد تأمین ما بدن موردنیاز صفرای
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  خشکخشک  وو  گرمگرم  هایهایميوهميوه

 .شنبلیله ،دانه شاه ،خشک و گرم هایدانه

 (.آهو ،گوزن)وحشی پستانداران گوشت کبوتر، ،گنجشک گوشت ،خشک و گرم هایگوشت

 .فرنجمشک ،بادمجان ،پونه ،ترب ،کرفس ،پیاز ،سیر ،وخشک گرم سبزيجات

 روغن ،نسرين و ياسمن روغن زيتون، روغن ،کتان تخم روغن ،گردو روغن از عبارتند خشک و گرم هایروغن

 .سوسن روغن ،مرزنجوش روغن ،دانهشاه

 کوشنه، زغفران ،هندی عود ،مشک ،خشک و گرم عطرهای

 .خردل ،خولنجان ،زنجبیل ،دارچین ،فلفل ،دانه سیاه ،زنیان ،زيره از عبارتند خشک و گرم ادويه

  معتدلمعتدل  غذاهایغذاهای

 افزايش موجب که نیست حدی به آنها گرمی مقدار لکن هستند ساز خونعمدتاً که هستند غذاهايی معتدل غذاهای

 و گرم کتان بذر و کنجد ها،دانه در گردد، بلغم افزايش موجب که نیست حدی به آنها سردی میزان يا و گردد، صفرا

 هستند، ماليم

 .است ماليم و سرد خرفه است، معتدل کاسنی: است فرموده السالم علیه رضا امام سبزيجات، در

 معتدل، و گرم فندق ماليم، و گرم شیرين بادام ،گرمی در معتدل عناب است، ماليم گرمی در سفید توت ها،میوه در

 .گرمی در معتدل شیرين زردآلوی ،گرمی در معتدل شفتالو

 خشکی، و گرمی در معتدل گلنار ،گرمی در معتدل زرد بوی شب ،ماليم و سرد بنفشه ،ماليم و گرم نرگس بوی عطرها، در

 روغن ،سردی و گرمی در معتدل بید روغن ،تری و سردی در ،خشکی و گرمی در معتدل کنجد روغن ها،روغن در

 ماليم، و گرم نرگس

 ،خشکی و گرمی در معتدل سنبل ،گرمی در معتدل هندی عود ،ماليم و گرم عنبر ،ماليم و گرم قرنفل خوشبوها، در

 .ماليم و گرم هل و سنا

  طبعطبع  تفكيکتفكيک  بهبه  غذاییغذایی  موادمواد  ليستليست

 .گرددمی تغییراتی دچار منظر دو از انسان بدن غذايی، مواد خوردن با

 سردکننده برخی و هستند آدمی جسم بخش گرما غذايی، مواد از بعضی. است بدن گرمی و سردی اول منظر

 (.کنندهسست)
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 مايعات شدن زياد باعث و هستند بخش رطوبت غذايی مواد از بعضی. بدن آب میزان يعنی خشکی و تری دوم منظر

 ماده يک طبع تعديل برای ضمناً ؛ بدنی امالح شدن زياد باعث و هستند دهنده خشکی برخی و گردندمی بدن

 نمود استفاده مصلح عنوان به هست آن با مختلفی طبع دارای که ديگر غذايی مواد با آن ترکیب از توانمی غذايی

 .نمود میل موسیر با آنرا توانمی ماست سردی تعديل برای مثال طور به

 و بخش سردی يا گرما اثرات نیز...  و ترس شادی، همچون مختلف احساسهای و محیط رفتارها، غذايی مواد از غیر

 . دارند کننده خشک و تر

 .هستند متعادل طبع دارای استفاده، مورد ادويه و ترکیبات به توجه با نیز ايرانی یهاخورش

 :گرددمی تقديم آنها طبع تفکیک به غذايی مواد لیست ذيل در

 ،(توت شاه) توت ،خربزه تخم ،به ،کوهی بادام ،شیرين بادام ،زمینی بادام ،انگور ،انجیر :و تر گرم یهادانه وها ميوه

 . قرمز لوبیا ،گالب ،کنجد ،کدو ،شلغم ،سیب ،(زردک)  هويج ،خربزه ،هاتوت انواع

 ،اوتی بوالغ ،شربتی تخم ،(خشک و گرم خیلی) بادمجان ،کاغذی بادام ،انبه :خشک و گرم یهادانه وها ميوه

 ،تره ،(خشک و گرم خیلی) ترب ،(دمبه)  پیه ،(خشک و گرم خیلی) پیاز ،(خشک و گرم خیلی) پونه ،پسته ،پرتقال

 ،زيتون ،زنیان ،زنجبیل ،زعفران ،چوبه زرد ،ريحان ،روغن ،دارچین ،خرمالو ،خرما ،هاخردل ،چای ،دينارويه جعفری،

 ،گردو ،کنگر ،کلم ،(مويز)  سیاه انگور کشمش ،کرفس ،فندق ،(خشک و گرم خیلی) فلفل ،شنبلیله ،سیر ،سیاه زيره

 .هل ،نارنج بهار عرق ،نعناع ،نخود ،نارگیل ،عسل موم ،موسیر ،مرزه ،لپه ،(خشک و گرم خیلی) سرخ گل

 ،گوسفند گوشت ،(پرنده) غاز گوشت ،میش شیر ،بوقلمون گوشت ،آبگوشت آب ،نخود ،عسل :تر و گرم غذاهای

 ،بادمجان خورشت ،جگر ،کله گوشت ،بلدرچین گوشت ،(روبیان) میگو ،اردک و مرغابی گوشت ،خانگی مرغ گوشت

 . بز گوشت ،مرغ تخم ،نیمرو ،روغن ،خامه ،کره ،شور آب ،قمری کلم آبگوشت ،به آبگوشت ،سبزی قورمه خورش

 خیلی) شتر کوهان ،کبوتر گوشت ،مرغ شتر گوشت شتر، گوشت ،شتر شیر ،آهو گوشت :خشک و گرم غذاهای

 ،اردک گوشت ،(خشک و گرم خیلی) طعام نمک ،لک لک گوشت ،گنجشک گوشت ،گاومیش گوشت ،(خشک و گرم

 . فسنجان خورش

 موز ،کاهو کاسنی، ،قهوه ،گندم ،گرمک ،عناب ،عدس ،چغندر تمشک، ،برنج چغندر، برگ  :معتدل یهادانه وها ميوه

 .فطیر نان ،برنج شیر ،بادنجان کشک ،کوفته ،فرنی ،سبزی کوکو ،دری کبک گوشت ،کبک گوشت ،گاو شیر :معتدل غذاهای

 کدو ،(تخم) کدو ،زردآلو ،دوغ ،خیار ،پنیر ،خرفه ،بامیه ،بالنگ ،باقال ،انار ،آلو ،اسفناج :تر و سرد یهادانه وها ميوه

  ،هندوانه ،هلو ،گالبی ،حلوايی
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 شاه ،سنجد ،سرکه ،زرشک ،ريواس ،ذرت ،جو ،هندی تمبر ،ترش انار ،ازگیل ،ارزن :خشک و سرد یهادانه و ميوه

 .ولیک ،نشاسته ،نارنج ،ماش ،شیرين لیمو ،ترش لیمو ،امانی لیمو ،گیالس گشنیز، ،بلوط

  ماهی، ،بز شیر ،قروت قره ،ماشینی مرغ ،دوغ ،ماست ،بز شیر :تر و سرد غذاهای

 . گاو گوشت ،کشک :خشک و سرد غذاهای

    ::بهاریبهاری  --( ( دمدم))  ترتر  وو  گرمگرم  غذاییغذایی  موادمواد

 گوسفند شیر و گاو تازه محلی شیر چکیده، ماست کره، :لبنيات

  گرمک و طالبی چنبر، خیار خربزه، :جاتصيفی

 اقسام بالنگو، مويز، موز، گالبی، گیالس، قیسی، شیرين، سیب خرما، انگور، خشک، و تازه انجیر آناناس، :هاميوه

 کشمش و توت

 هويج و شلغم ترش، زمینی سیب زردک، ترب، انوع :هاریشه

 ترب و تربچه شبدر، :هاسبزی

 لوبیا اقسام و گندم :حبوبات

 چشم و زبان میگو، محلی، مرغ بوقلمون، ،(بره) گوسفند گوشت پاچه، سفید، و سیاه جگر :هاگوشت

  کنجد و خربزه تخم طالبی، تخم زمینی، بادام شیرين، درختی بادام: گياهی مغزهای

 خاکشیر و سمنو ارده، تلخ، بادام روغن دنبه، گاو، روغن کنجد، روغن انگور، شیره :متفرقه

  : : تابستانیتابستانی  --( ( صفراصفرا))  خشکخشک  وو  گرمگرم  غذاییغذایی  موادمواد

 کهنه پنیر :لبنيات

  سبز فلفل و بادنجان :جاتصيفی

 نارگیل و زيتون به، انبه، :هاميوه

 موسیر و قمری کلم سیر، پیاز، چغندر، :هاریشه

 شاهتره، ريحان، رازيانه، جعفری، ،(شاهی) تیزک تره مرزه، ترخون، پیازچه، نعناع، پونه، ،چغندر برگ :هاسبزی

  فرنگی تره و تره مارچوبه، گزنه، بستانی، کلم اقسام کرفس، شويد، شنبلیله،
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 ای کته برنج و نخود لپه، ،(چاودار) دوسر جوی :حبوبات

 جای خشک و سرد گروه در و شودمی بیشتر آن سردی باشد، باالتر گاو سن هرچه) گاو اردک، آهو، :گوشتها

  دل و کباب خروس، کبوتر، شتر، مرغ، شتر گنجشک، بلدرچین، ،(گیردمی

  گردو و فندق چلغوز، آفتابگردان، تخم پسته، کوهی، پسته کوهی، بادام تلخ، درختی بادام هندی، بادام :گياهی مغزهای

 زيره، زنیان، زنجبیل، زعفران، زردچوبه، انیسون، دارچین، خردل، سیاه، و سبز چای اسپند، آويشن، :هاادویه

 نمک و هل وانیل، گلپر، کاکائو، فلفل، سیاهدانه،

 نارنج بهار عرق و سفید يا سرخ شکر عسل، خرما، شیره زيتون، روغن :متفرقه

  : : پایيزیپایيزی  --( ( سوداسودا))  خشکخشک  وو  سردسرد  غذاییغذایی  موادمواد

  قراقروط و کشک :لبنيات

 غوره، سنجد، اخته، ذغال زرشک، زالزالک، هندی، تمر بالنگ، ترش، انار ازگیل، آلبالو، تمشک، توت، شاه :هاميوه

 ترش سیب و ترش لیمو ترش، به نارنج، عمانی، لیمو فروت، گريپ کنار،

 گشنیز و ريواس ترشک، :هاسبزی

 ماش و عدس ذرت، جو، ،(آبکش) برنج خشک، باقال ارزن، :حبوبات

 شیردان و سیرابی قلوه، بز، :گوشتها

 شاهدانه و خوراکی بلوط :گياهی مغزهای

 قهوه و نشاسته سماق، :هاادویه

  : : زمستانیزمستانی  --((بلغمبلغم))  ترتر  وو  سردسرد  غذاییغذایی  موادمواد

 پاستوريزه شیر و سرشیر ماست، دوغ، خامه، تازه، پنیر :لبنيات

 حلوائی کدو و هندوانه فرنگی، گوجه کدو، اقسام خیار، :جاتصيفی

 انار فشرده آب هلو، نارنگی، شیرين، لیمو کیوی، شلیل، شفتالو، زردآلو، پرتقال، شیرين، انار آلوچه، آلو، فرنگی، توت :هاميوه

 زمینی سیب :هاریشه

  سبز لوبیا و کاهو کاسنی، خوراکی، قارچ خرفه، بامیه، اسفناج، :هاسبزی
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 سبز نخود و تازه باقال :حبوبات

  گوسفند مغز و ماهی انواع :گوشتها

 دانه به و خشخاش هندوانه، تخم کدو، تخم :گياهی مغزهای

  الشعیر ماء و گالب اسفرزه، :متفرقه

 با حتما میخوريد دوغ و ماست اگر ،شود خورده گردو با حتماً خوريدپنیر می اگر: هاستسردی مصرف قانون اين)

 خورده زيره با میخوريد برنج اگر ،شود خورده خرما با میخوريد ماهی اگر ،شود خورده زنیان چايخوری قاشق يک

 .( گرم غذاهای ديگر و خرما و عسل مثل ئیهاگرمی با ديگر سرد چیز هر و ،شود خورده گرمی با حتما را مرغ ،شود

  ::بهاریبهاری  --( ( دمدم))  ترتر  وو  گرمگرم  غذاییغذایی  موادمواد

 گوسفند شیر و گاو تازه محلی شیر چکیده، ماست کره، : لبنيات

  گرمک و طالبی چنبر، خیار خربزه، :جات صيفی

 کشمش و توت اقسام بالنگو، مويز، موز، گالبی، گیالس، قیسی، شیرين، سیب خرما، انگور، خشک، و تازه انجیر ها:ميوه

 هويج و شلغم ترش، زمینی سیب زردک، ترب، انوع :هاریشه

 ترب و تربچه شبدر، :هاسبزی

 لوبیا اقسام و گندم :حبوبات

 چشم و زبان میگو، محلی، مرغ بوقلمون، ،(بره) گوسفند گوشت پاچه، سفید، و سیاه جگر :گوشتها

  کنجد و خربزه تخم طالبی، تخم زمینی، بادام شیرين، درختی بادام :گياهی مغزهای

 خاکشیر و سمنو ارده، تلخ، بادام روغن دنبه، گاو، روغن کنجد، روغن انگور، شیره :متفرقه

  ::تابستانیتابستانی  --( ( صفراصفرا))  خشکخشک  وو  گرمگرم  غذاییغذایی  موادمواد

 کهنه پنیر : لبنيات

  سبز فلفل و بادنجان :جات صيفی

 نارگیل و زيتون به، انبه، :هاميوه

 موسیر و قمری کلم سیر، پیاز، چغندر، :هاریشه

 شاهتره، ريحان، رازيانه، جعفری، ،(شاهی) تیزک تره مرزه، ترخون، پیازچه، نعناع، پونه، ،چغندر برگ :هاسبزی

  فرنگی تره و تره مارچوبه، گزنه، بستانی، کلم اقسام کرفس، شويد، شنبلیله،
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 ای کته برنج و نخود لپه، ،(چاودار) دوسر جوی :حبوبات

 جای خشک و سرد گروه در و شودمی بیشتر آن سردی باشد، باالتر گاو سن هرچه) گاو اردک، آهو، :گوشتها

  دل و کباب خروس، کبوتر، شتر، مرغ، شتر گنجشک، بلدرچین، ،(گیردمی

  گردو و فندق چلغوز، آفتابگردان، تخم پسته، کوهی، پسته کوهی، بادام تلخ، درختی بادام هندی، بادام :گياهی مغزهای

 زيره، زنیان، زنجبیل، زعفران، زردچوبه، انیسون، دارچین، خردل، سیاه، و سبز چای اسپند، آويشن، :هاادویه

 نمک و هل وانیل، گلپر، کاکائو، فلفل، سیاهدانه،

 نارنج بهار عرق و سفید يا سرخ شکر عسل، خرما، شیره زيتون، روغن :متفرقه

  ::پایيزیپایيزی  --( ( سوداسودا))  خشکخشک  وو  سردسرد  غذاییغذایی  موادمواد

  قراقروط و کشک : لبنيات

 غوره، سنجد، اخته، ذغال زرشک، زالزالک، هندی، تمر بالنگ، ترش، انار ازگیل، آلبالو، تمشک، توت، شاه :هاميوه

 ترش سیب و ترش لیمو ترش، به نارنج، عمانی، لیمو فروت، گريپ کنار،

 گشنیز و ريواس ترشک، :هاسبزی

 ماش و عدس ذرت، جو، ،(آبکش) برنج خشک، باقال ارزن، :حبوبات

 شیردان و سیرابی قلوه، بز، :گوشتها

 شاهدانه و خوراکی بلوط: گیاهی مغزهای

 قهوه و نشاسته سماق، :هاادویه

 آبغوره و سرکه صنعتی، شده فراورده شکر :متفرقه

  ::زمستانیزمستانی  --((بلغمبلغم))  ترتر  وو  سردسرد  غذاییغذایی  موادمواد

 پاستوريزه شیر و سرشیر ماست، دوغ، خامه، تازه، پنیر :لبنيات

 حلوائی کدو و هندوانه فرنگی، گوجه کدو، اقسام خیار، :جات صيفی

 نارنگی، شیرين، لیمو کیوی، شلیل، شفتالو، زردآلو، پرتقال، شیرين، انار آلوچه، آلو، فرنگی، توت آناناس، :هاميوه

 انار فشرده آب هلو،
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 زمینی سیب :هاریشه

  سبز لوبیا و کاهو کاسنی، خوراکی، قارچ خرفه، بامیه، اسفناج، :هاسبزی

 سبز نخود و تازه باقال :حبوبات

  گوسفند مغز و ماهی انواع :گوشتها

 دانه به و خشخاش هندوانه، تخم کدو، تخم :گياهی مغزهای

 الشعیر ماء و گالب اسفرزه، :متفرقه

  بدبد  هایهایمزاجمزاج

 آفريده «خوب» اينکه يا و است شده آفريده «بد» طبیعی طور به مزاج اينکه يا: است حالت دو بر مبتنی مزاج بدی

 از ما اينجا در. است برده در به صحیح راه از را آن و آورده روی عوارضی بهداشت، رعايت عدم اثر بر و است شده

 در لیکن. کنیممی نظرصرف انددرآمده حالت اين به سن یواسطه به يا و اندبوده ناهنجار آفرينش در که هايیمزاج

 از را نقیصه بايد اندگرفته خو بدان و اندآورده روی ناهنجاری به بهداشتی دستورهای رعايت عدم اثر بر که هايیمزاج

 از توانمی را بدمزاجی دلیل. درآورد شانپسنديده حالت به هاآن ضد استعمال با و داد تشخیص کیفی و کمی حیث

 . داد تشخیص بدن هیأت و شکل روی

 که گفت توانمی نوعی به و آشامیممی و خوريممی آنچه به کنیم دقت خوراک و تغذيه امر در که شودمی توصیه

 :بدهیم درست جواب سؤال شش اين به بايد

 چطور؟ چرا؟ چی؟ کجا؟ کی؟ کِی؟

  ::کهکه  کنيمکنيم  توجهتوجه  بایدباید

 بخورد؟ بايد کجا -4 بخورد؟ خواهدمی کِی -4 بخورد؟ خواهدمی کی -4

 بخورد؟ بايد چطور -4 بخورد؟ بايد چرا -0 بخورد؟ بايد چه -3

 . کند عمل و توجه زير موارد به و بپرسد خود از شخصی هر بايدمی که است ضروری و مهم بسیار سؤال شش اين

  ::کهکه  استاست  بهتربهتر

 .نخوريم چیزی ايمنشده گرسنه که زمانی تا: الف

 .برداريم خوردن غذا از دست شدن سیر از قبل کمی: ب

 .دهیم انجام مزاج اجابت خواب از قبل شب: پ
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 .بخوريم نیاز یاندازه به کشدمی مانمیل هرچه هستیم شاداب و سالم که زمانی: ت

 .دهیم انجام را آن عکس و نخوريم کرديم هوس چه هر کسالت هنگام: ث

 .مندهی ادامه آن خوردن به منداري خوبی احساس اگر لقمه اولین در خوردن غذا هنگام: ج

  خوبخوب  غذاهایغذاهای

 کلم، انواع گلپوره، انار، زيتون، روغن جو، زردچوبه، زنجبیل، دارچین، زعفران، بادام، عسل، جات،میوه سبزيجات،

 چهار مسمايی، کدو حلوايی، کدو درختی، سیب لیموترش، سیاه، فلفل آويشن، پونه، عدس، ماش، پیاز، کشک، هل،

 .مغذی و مقوی غذاهای کالً و میگو ماهی، انواع مغز،

  ممنوعهممنوعه  غذاهایغذاهای

 درست سرکه با که ترشیجاتی شکر، و قند چرب، غذاهای ها،کردنیسرخ بستنی، ژالتینه، و ایمغازه هایشیرينی

 چیزی هر ای،مغازه هایشکالت زياد، نمک سس، پفک، چیپس، نوشابه، کالباس، سوسیس، پیتزا، ساندويچ، شود،می

 .آماده غذاهای باشد، شده کنسرو که

 ظروف در خوردن غذا از و کنیم درست گلی يا لعابی چینی، ظروف در تربیش را خود غذاهای که کنیم سعی

 .کنید پرهیز جداً پالستیکی و تفلونی آلومینیومی،

  افرادافراد  حياتحيات  عنصرعنصر  وو  هاهاطبعطبع  وو  مزاجمزاج  تشخيصتشخيص

 تشخیص را بیمارانمان خصوصاً ديگران و خود حیات عنصر و طبع اخالط، مزاج، راحتی به بتوانید اينکه برای حال

 گرفته ياد مرحله به مرحله و کرده درک خوبی به را کنممی عرض شما خدمت که را مطالبی که است خوب دهیم،

 از بعد بتوانید تا. کنید توجه شده آورده زير در که عناصر و هاماه جدول به ابتدا کار اين برای. کنید تمرين و

 را خود طبع بتوانید زير متن در راهنمايی کمک با بعد و کنید پیدا نیز را خود حیات عنصر خود، تولد ماه شناسايی

 و حیات عنصر تولد، ماه مشخصات شناسايی برای فوق هایقسمت در که هايیراهنمايی به سپس و کنید پیدا نیز

 .نمايید اقدام شده نوشته طبع
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  ی ماه تولد و عنصر حياتی ماه تولد و عنصر حياتی مشخصهی مشخصهشناسایی ماه تولد و نشانهشناسایی ماه تولد و نشانه  --11جدول جدول 

 ستاره حاکم عنصر حیات عالمت ماه تولد نشانه ماه تولد

 مارس آتش قوچ الحمل فروردين

 ونوس خاک گاو الثور ارديبهشت

 مرکوری هوا دوقلو الجوزا خرداد

 ماه آب خرچنگ السرطان تیر

 خورشید آتش شیر االسد مرداد

 مرکوری خاک فرشته باکره )خوشه گندم( السنبله شهريور

 ونوس هوا ترازو المیزان مهر

 پلوتو آب کژدم )عقرب( العقرب آبان

 ژوپیتر آتش کماندار )اسب با سیمای انسانی( القوس آذر

 ساترن خاک بز الجدی دی

 اورانوس هوا مرد آبکش الدلو بهمن

 نپتون آب دو ماهی الحوت اسفند

  ی تشخيص مزاج و طبی تشخيص مزاج و طبدربارهدرباره  صدرالمتالهينصدرالمتالهيندیدگاه دیدگاه 

 و بود خواهد موجود جوهر يک آن در جمله باشد، موجود تدريج به انسان در که هرچیز و است جوهر انسان که بدانید

 موجود نطفه در جمله اعضاء، و جوارح از انسان اجزای تمامی يعنی است، نطفه آن و شوند،می ظاهر خود دقت به هريک

 :ديگر عبارت به دارد، خود در يعنی است، موجود نطفه در برسد انسانی کمال به تا بنددمی بکار او که چیزی هر و. است

 عالم اول جوهر انسان، نطفة پس. است قاری هم و مکتوب هم و دوات هم و کاغذ هم و قلم هم و کاتب هم نطفه

 ببیند را خود جمال خواهدمی. است عاشق خود بر نطفه. است صغیر عالم عشق، عالم. است صغیر عالم ذات و صغیر

 و اشکال و صور چندين به و آمد خواهد تفصیل عالم به اجمالی عالم از و. کند مشاهده را خود اسامی و صفات و

 و عروق سپس و است نطفه مدتی گیرد،می جای مادر رحم در الهی تعیین از بعد ابتدا نطفه. شد خواهد ظاهر معانی

 تدريج به و کندمی حیات آغاز که است آفتاب چهارم، ماه اول در آنگاه. بگذرد ماه سه مدت تا کند،می پیدا اعصاب

 تمام جوارح و اعضاء خلقت و شد حاصل روح و گذشت ماه چهار چون و شودمی پیدا وی در ارادی حرکت و حس

 به فرزند روح و جسم و کندمی تأمین ناف راه از را خود غذای بود شده جمع مادر رحم در که خونی از گشت،

: گفت توانمی ديگر، بیان به. گذاردمی پا عالم اين به مادر رحم از نهم ماه در و ماه هشت تا رسدمی کمال به تدريج
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 حرارتی واسطه به نطفه آنگاه. است مدوّر خود طبع به آب آنکه جهت از شود،می مدوّر افتدمی رحم در نطفه چون

 . يابدمی نضج تدريج به( آتش=  حرارت) است رحم بر که حرارتی واسطه به و دارد خود با که

 محیط به روی است، لطیف آنچه و گیردمی قرار نطفه میان در و نهدمی مرکز به روی نطفه تمامیت از غلیظ اجزای

 لطیفی در است اعلی سطح به متصل و است اعلی سطح زير در آنچه و سازدمی مقر نطفه اعالی سطح در و آوردمی

 . است مرکز از کمتر غلیظی در است مرکز باالی آنچه و است اعلی سطح از ترکم

  ::شودشودمیمی  طبقهطبقه  چهارچهار  نطفهنطفه  ترتيبترتيب  ایناین  بهبه

 به الجرم و دارد خاک طبيعت و است خشک و سرد سودا و گويند،می سودا است، نطفه میان در که را مرکز د

 .افتد خاک جای

 تر و سرد بلغم و گويندمی بلغم است مرکز محیط و مرکز به متصل و دارد قرار مرکز باالی در که را ایطبقه د

 . افتد آب جای به الجرم و دارد آب طبيعت و است

 است تر و گرم خون، و گويندمی خون است، بلغم محیط و بلغم به متصل و دارد جای بلغم باالی در که ایطبقه د

 . افتد هوا جای به الجرم و دارد هوا و

 خشک و گرم صفرا و گويندمی صفرا است، خون محیط و خون به متصل و است خون باالی که را طبقه آن د

 . افتد آتش جای به الجرم و دارد آتش طبيعت و است

 . باشدمی دارا( طبع) طبیعت چهار و عنصر چهار بود، نطفه نامش که جوهر آن پس

 رکن وچهار چهارستون و طبع چهار به را خويشتن که است اين انسان خودشناسی» :فرمايندمی( ع)صادق  امام

 و گیردمی مايه وحافظه فهم خرد، از که است خرد ستونهايش وبلغم، باد و وصفرا است خون طبعش چهار بشناسد،

 .«آب و روح و وآتش است نور ارکانش

  انسان از دیدگاه قرآن:انسان از دیدگاه قرآن:  آفرینشآفرینش  مراحلمراحل

 مِنْ وَیَتَنَفَّسُ بِعَظْمٍ یَسْمَعُ وَ بِلَحْمٍ یَتَکلَّمُ وَ بِشَحْمٍ یَنْظُرُ الْإِنْسَانِ لِهَذَا اعْجَبُوا»: فرمايدمی بدن آناتومی درباره( ع)علی امام

 با و گويدمی سخن «گوشت» با و نگردمی «پی» ایپاره با که مانیدمی شگفتی در انسان هایويژگی از» ؛«خَرْمٍ

 .(8 حکمت البالغه،نهج) !!«کشدمی نفس «شکافی» از و شنودمی «استخوان»
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 آدمی جان و جسم تا است درتالش اکنون وهم فیزيولوژی و بیولوژی بخصوص بشری دانش و علم که است درست

 روز است،هر ناشناخته موجودی انسان. است مانده باقی راه اين در ناشناخته راز صدها و مشکل هزاران امّا بکاود، را

 را تری تازه یهاويژگی و هاشگفتی و برده پی آدمی تن یهاشگفتی و عظمت به روز هر کنند، می کشف را تازه راز

 را ما تواند می او، خلقت عظمت شناخت و انسان شناخت پس شود، می کشف ديگری پنهان یهاواقعیت نگرند، می

 .شود رهنمون هستی بزرگ خداوند به

 .شود رهنمون هستی بزرگ خداوند به را ما تواند می او، خلقت عظمت شناخت و انسان شناخت پس شود،می کشف

  ::انسانانسان  آفرینشآفرینش  مراحلمراحل

    خاكخاك  ازاز  انسانانسان  آفرینشآفرینش: : الفالف

 .داندمی خاک از را بشر تمام خلقت ديگر بعضی در و خاک از را( ع) آدم حضرت آفرينش آيات، از بعضی در قرآن

 . کرد آغاز گِل از را انسان آفرينش ؛(طینٍ مِنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ وَ): فرمايدمی سجده یسوره 4 یآيه در مثال عنوان به

/ مومنون) ؛(طینٍ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ) داندمی خاک از را هاانسان تمام خلقت ديگر آيات در چنینهم

 به عمران،آل سوره از 04 آيه در اما ،«آفريديم گل از ایچکیده از را انسان يقین به و( »44/ غافر ؛0/ حج ؛44

 .هاانسان همه نه دارد، اشاره خاک از( ع)آدم حضرت آفرينش

  آبآب  ازاز  انسانانسان  آفرینشآفرینش: : بب

 در آب. داندمی «آب» از را انسان حتی زنده موجودات آفرينش که است اين قرآن انگیز شگفت مطالب از يکی

 چیز هر و( »30/نور ؛45/انبیاء) ؛(حَیٍّ ءٍشَیْ كُلَّ الْماءِ مِنَ جعلنا و): مانند است آمده مطلق صورت به آيات از بعضی

 الَّذي هُوَ وَ): مانند کند،می اشاره آب مطلق از انسان آفرينش به ديگر بعضی در و «آورديم پديد آب از را ایزنده

 دامادی و نسبی را او و آفريد بشری آب از که کسی اوست و» ؛(03/ فرقان) ؛(صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْماءِ مِنَ خَلَقَ

 ؛8/سجده) ؛(مَهینٍ ماءٍ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ): مانند است، شده اشاره مخصوص ويژگی با آب به ديگر آيات در. «داد قرار

 .«جهنده آب از» ؛(4/ طارق) (دافِقٍ ماءٍ مِنْ خُلِقَ) ،«پست آب چکیده از( »45/مرسالت
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 و گیاهان د زنده موجودات همه حیات حتی است، انسان بدن یدهندهتشکیل یماده ترينبیش آب :مهم نكته

 %45  حدود در. بود( گل و آب از مخلوطی) ؛«طین» از نیز( ع)آدم حضرت آفرينش. دارد بستگی آب به د حیوانات

 . دارد منافات حیات با آن سريع کاهش و دهدمی تشکیل آب را بدن حجم

 را خون حجم ٪45 حدود و رسدمی بدن هایسلول به خون طريق از بدن نیاز مورد مواد کل نیز معمولی شرايط در

 مواد و قرمز هایگلبول حرکت آبی،کم بروز صورت در و است شده تشکیل آب از بیشتر که دهدمی تشکیل پالسما

 مردمی اصطالح به و عضو آن نابودی باعث شود، قطع عضو يک به رسانیخون اگر حتی. گرددمی مختل غذايی

 .است قطعی آب، به انسان جمله از موجودات کلّیه حیات وابستگی لذا شود،می( Infarczion) «سکته»

 بیشتر آشنايی برای است شايسته. داندمی خلقت عوامل از يکی را نطفه انسان، آفرينش مراحل تبیین در قرآن

 .نمود مقايسه تجربی علم با را آن دستاورد و نموده مراجعه لغت و تفسیر به واژه اين پیرامون

 ماده ذيل مفردات، اصفهانی، راغب) باشد؛می بودن کم کم و شدن صاف با همراه چکیدن معنای به «نطف» از نطفه

 باره اين در طبرسی مرحوم. شودمی نامیده نطفه زياد، چه باشد کم چه نطفه: است آمده الموارد اقرب در اما( نطف

( امشاج نطفة) به راجع و. گويندمی نطفه را صاف آب هر و است مونث يا مذکر از کم آب معنای به نطفه: نويسدمی

 حسن، بن فضل طبرسی،. )شودمی اطالق نیز زياد آب به گاهی که است کم آب معنای به نطفه اصل: نويسدمی

 (.حج سوره 0 آيه ذيل البیان،مجمع

  خلقتخلقت  بعدیبعدی  مرحلهمرحله  مضغهمضغه. . دد

 در بار سه مضغه از. سازدمی مطرح را «مضغه» مرحله علقه، و نطفه از پس انسان آفرينش مراحل در کريم قرآن

 سپس» ؛(لَکُم لِنُبَیِّنَ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ مُْْغَةٍ مِنْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ): فرمايدمی حج سوره در خداوند .است شده ياد قرآن

 غیر)=  نیافته شکل و( متمايز)=  يافته شکل شده، جويده گوشت( شبیه چیزى) از سپس آويزان،[ بسته خون] از

 (.0/حج ؛43/مؤمنون(«. )تواناست رستاخیز انجام بر خدا که) سازيم روشن شما براى تا( آفريديم؛ متمايز

 گفته گوشت از ایقطعه به ديگر عبارت به است، شده جويده گوشت يا و غذا معنای به لغت در «مضغه» واژه

 (.44/443 الکريم، القرآن کلمات فی التحقیق حسن، مصطفوی،. )است شده جويده گويا که شودمی

 چهارده تا رحم در سپس است، راه در روز 4 رحم در جايگزينی لحظه تا کرمک و تخمک لقاح هنگام از انسان جنین

 گوشت صورت به غیرمسلح چشم با بارداری سوم هفته از و دهدمی ادامه خود رشد به( علق) آويزک صورت به روز

 رضايی) يابد،می ادامه بارداری سوم ماه تا( مضغه) زاينده هایاليه تمايز دوره گذراندن. شودمی ديده شده جويده

 اين اما ،(48/پزشکی شناسیرويان النگمن،: از نقل به ،4/348 قرآن، علمی اعجاز در پژوهشی علی، محمد اصفهانی،
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 و مخلقه» عنوان با تحول اين از قرآن. کندمی طی را گوناگونی حاالت و مراحل و ندارد حالت يک همیشه «مضغه»

 کند.می ياد «غیرمخلقه

 است هماهنگ جديد پزشکی هایيافته با( 0/ حج غیرمخلقه، و مخلقه مضغه،) قرآن انگیزشگفت و زيبا بسیار تعبیر

 تمايز به لطیف ایاشاره و کندمی معرفی کوبیده گوشت صورت به( بعد به سوم هفته) دوره اين در را جنین و

 د مخلقه قرآنیِ تعبیر. دارد( داخلی اليه=  آندودرم میانی؛ اليه=  مزودرم خارجی؛ اليه=  اکتودرم: )گانه سه هایاليه

 .است علمی اعجاز و رازگويی نوعی خود د است معین خصوصیاتی و خاص کیفیتی با چیزی ايجاد معنای به که

 برخی در که معنی اين به است، «مضغه» صفت «غیرمخلقه و مخلقه» که شودمی استفاده نظرات مجموع از :نتيجه

  اصفهانی، رضايی: ک.ر. )نیست کامل ديگر اقسام در و است کامل خصوصیات کیفیت و مقدرات مضغه، اقسام از

 .آيدمی شمار به قرآن هایشگفتی از يکی خود اين و( 055/ قرآن علمی اعجاز در پژوهشی

    گوشتگوشت  وو  استخواناستخوان  تشكيلتشكيل  ییمرحلهمرحله  --هه

 :فرمايدمی و کندمی اشاره ديگری مرحله به «جويده گوشت= مضغه» مرحله بیان از بعد قرآن

 بر و آفريديم هايىاستخوان صورت به را شده جويده گوشت و» ؛(لَحْماً الْعِظامَ فَکَسَوْنَا عِظاماً الْمُْْغَةَ فَخَلَقْنَا)

 (.43/مؤمنون. )«پوشانديم گوشتى هااستخوان

 .شود داده توضیح نیز گوشت پوشاندن یمرحله است الزم جنین، بندیاستخوان یمرحله با بهتر آشنايی برای

 .گیردمی قرار آن روی گوشت بعد شود،می تشکیل استخوان نخست که است آن بیانگر باال آيه

 و اعضا اکتودرم، اليه از. شودمی تشکیل اندودرم و مزودرم اکتودرم، گانه سه یهااليه جنین، رشد هفته سومین در

 حس، پوشش عصبی، دستگاه: مانند گردد،می ايجاد مانند،می باقی خارج دنیای با ارتباط در که هايیساختمان

 ... .و چشم بینی، گوش،

 .آيدمی وجود به... و تناسلی و ادراری دستگاه ،(استخوان و غضروف) سکتروم اعضای مزودرمی اليه از

 .شودمی ساخته... و مثانه تنفسی، ای،روده معدی، دستگاه هم، اندودرمی اليه از

 د ديگر اليه دو وسیله به که شودمی تشکیل د مزودرم د میانی اليه از هااستخوان و غضروف مطالب، اين به توجه با

 هم. شودمی ساخته... و غدد پوست، مثل بدن گوشتی اکثر اليه دو آن از که اندشده پوشیده د اندودرم و اکتودرم

 شود،می شروع بارداری چهارم هفته از شودمی استخوان و غضروف پیدايش باعث که هايیسلول شدن ساخته چنین

 دکتر ترجمه پزشکی، شناسیرويان توماس، النگمن،: ک.ر. )شودمی ساخته آن از پس ایماهیچه هایسلول اما

 (.04/ شکور و بهادری
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 و غضروف با است بهتر پس دهد،می تشکیل را هااستخوان و هاغضروف مزودرم میانی اليه که شد گفته

 را زيادی فشار ارتجاعی ويژگی علت به که است همبند بافت نوعی «غضروف» .شويم آشنا آن سازیاستخوان

 .آورد عمل به پشتیبانی نیز بدن نرم هایبافت از و کند تحمل تواندمی

 ماده اين. است رفته کار به آب( درصد 45 حدود) زيادی مقدار آن ساختمان در که دارد بنیادی ایماده غضروف هر

 رنگ .آورد وجود به را( chondrin) کندرين يا غضروف ژله نام به ایماده و شود حل جوش آب در تواندمی بنیادی

 .باشد زرد رنگ به تواندمی متابولیک، تغییرهای علت به مسنّ افراد در البته است، آب رنگ به مايل سفید غضروف

 اواخر در بار اولین برای که است مزانشیم از مشتق بافتی غضروف. است استخوان شدن ساخته مرحله اولین غضروف

 از قالبی بايد ابتدا دهد، تشکیل استخوان خواهدمی که هايیقسمت در و شودمی ظاهر جنین زندگی چهارم هفته

 :پذيردمی انجام صورت دو به سازیاستخوان بنابراين شود، تبديل استخوان به بعداً تا آيد وجود به غضروف

 .غضروفی داخل سازیاستخوان. 4      غشايی؛ داخل سازیاستخوان. 4

. است اولیه يا نابالغ نوع از تمامی به و موقت طور به شود،می تشکیل جنین بدن در ابتدايی گونه به که استخوانی

 .گرددمی تشکیل ثانويه يا بالغ استخوان آن جای به و رودمی بین از تدريج به تولد از پس جنین استخوانی بافت

: دارد متضاد فعالیت دو عمر پايان تا تشکیل ابتدای از بافت اين که است اين استخوانی بافت در جالب نکته

 (.34 د 34/کريم قرآن در پزشکی شگفتی حسن، يزدی، کريمی: ک.ر) استخوان تخريب و سازیاستخوان

( مزودرم) جنین میانی اليه از استخوانی و غضروفی هایسلول: که گفت توانمی علمی مطالب به توجه با نتیجه در

 جنین ديگر اليه دو با غضروفی و استخوانی هایسلول پس. آيندمی پديد پوستی و ایماهیچه هایسلول از زودتر

: ک.ر. )پوشانندمی لباس مانند را هاآن روی پوستی و ایماهیچه هایسلول و شوندمی پوشیده( اندردرم و اکتودرم)

 مکارم ؛04/القرآنطب علم من عدنان، شريف، ؛054 د 4/044قرآن، علمی اعجاز در پژوهشی اصفهانی، رضايی

 مطالب با علمی هایيافته اين( 84/قرآن در طب قرقوز، و عبدالحمید دياب، ؛43/444 نمونه، تفسیر ناصر، شیرازی،

 .دارد قرآن علمی شگفتی از نشان و است هماهنگ قرآنی

  قرآنقرآن  دردر  انسانانسان  بدنبدن  اعضایاعضای. . وو

  چشمچشم  وو  گوشگوش. . 11

 اساس بر اشیاء تصور و شنیدن مبنای بر گفتن سخن. است تفکر و معرفت اساسی رکن دو بینايی، و شنوايی حس

 .دارند بدن برای ایويژه اهمیت چشم و گوش لذا است، مشاهده

 .دارد اشاره ديدن و شنیدن مسأله به مرتبه نوزده کريم قرآن
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 أَمْشَاجٍ نُطْفَةٍ مِن الْإِنسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا): کندمی اشاره بصر و سمع به نطفه، اولیه مراحل از پس آيات، اين از بعضی در

 را او که حالى در آفريديم، مخلوط سیّال اندک آب از را انسان ما حقیقت، در» ؛(بَصِیراً سَمِیعاً فَجَعَلْنَاهُ نَبْتَلِیهِ

/ سجده) روح دمیدن مرحله از پس را دو اين آيات از بعضی در( 4/انسان. )«داديم قرار بینا و شنوا را او و آزمايیممى

: مانند آورد،می مطلق صورت به را ديدن و شنیدن هم گاهی. کندمی بیان تولد از بعد ،48 آيه نحل سوره در و( 4

 (48/مؤمنون و 44/احقاف)

 -باشدمی خارج ما بحث موضوع از البته که -عقل و خرد معنای به فؤادِ و چشم گوش، به حواس تمام میان از قرآن

 خارج جهان و او میان نیرومندی یرابطه که است انسان ظاهری حس ترينمهم چشم و گوش چون دارد، تکیه

 جهان ديدن وسیله چشم. گیردمی انجام آن وسیله به تربیت و تعلیم و کندمی درک را صداها گوش. سازدمی برقرار

 او ارزش شود، گرفته آدمی از اگر و است باطنی حس ترينمهم خرد نیروی و است عالم مختلف هایصحنه و خارج

 (.721 ـ71/721 نمونه، تفسیر ناصر، شیرازي، مکارم: ک.ر). کندمی سقوط خاک و سنگ مشت يک حد تا

  گوشگوش  وو  چشمچشم  اوليهاوليه  پيدایشپيدایش

 به روزه دو و بیست تقريباً رويان يک در توانمی را گوش رشد نشانه نخستین شناسی،رويان دانشمندان اعتقاد به

 اکتودرم از داخلی گوش چهارم هفته در و کرد پیدا رومبانسفال طرف هر در سطحی اکتودرم شدنضخیم صورت

 (.212 ـ 212/شناسیرویان توماس، النگمن،). گرددمی جدا سطحی

 قدامی مغز فرورفتگی طرف هر در عمق کم ناودان زوج يک صورت به رشد حال در چشم روزه، دو و بیست رويان در

 رشد قدامی مغز درهرطرف بینايی هایحباب جفتيک صورت به رشد، چهارم هفته انتهای در. شودمی ظاهر

 (.353/ شناسیرويان توماس، النگمن،) .کندمی

 شنوايی حس بینايی از پیش جنین که است شده ثابت اکنون. شودمی فعال بینايی از پیش جنین در شنوايی حس

 گذراند،می را بارداری روزهای آخرين که باردار زن يک سوی به صوتی هایفرکانس ارسال با دانشمندان. دارد

 را ديدن توان تولد، از قبل که صورتی در. دهدمی پاسخ اصوات اين به حرکاتی انجام با جنین که کردند مشاهده

 طب قرقوز، و عبدالحمید دياب،. )است مادر قلب صدای دهد،می نوازش را هايشگوش که صدايی نخستین و ندارد

 :که است اين قرآن در «ديدن= بصر» بر «شنیدن= سمع» واژه تقدم دلیل يک شايد( 04 د 4/قرآن در

 شود؛می فعال بینايی از قبل جنین در شنوايی حسّ( 4

 پذيرد؛می انجام شنوايی راه از اوّل درجه در تکلم فراگیری( 4
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 اما( دهدمی تشخیص را روشنايی و تاريکی تولد از روز 40 از بعد نوزاد) دارد، عهده به را بینايی وظیفه تنها چشم( 4

 08/قرآن در طب وقرقوز، الحمید عبد دياب،). کند حفظ نیز را تعادل بايد است، شنوايی مسئول آنکه بر عالوه گوش

 (.044 د 4/044قرآن، علمی اعجاز در پژوهشی علی، محمد اصفهانی، رضايی: ک.ر ؛04 د

 يک انسان گوش واحد آن در يعنی است، آمده جمع «ابصار» واژه ولی مفرد، قرآن در سمع واژه کهاين جالب نکته

 .ببیند را چیز چند لحظه يک در تواندمی چشم ولی دارد شنوايی

  درددرد  احساساحساس  وو  پوستپوست. . زز

 زمانیان،). گرددمی کامل ششم و بیست هفته در و کندمی گیریشکل به شروع جنین، تشکیل سوم هفته از پوست

 .(80/پزشکی کلیات

 متر 4/4 به بدن پوست گستره و باشدمی بدن پوست حس، اين محل. است گانهپنج حواس از يکی المسه حس

 آن چربی نسج و جلدی زير قشر چرمی؛ قشر: پوست سطحی قشر: است شده تشکیل قشر سه از که رسدمی

 (.80 د84/پزشکیکلیات زمانیان، ؛445-454/پزشکی هایدانستنی مرتضی، يزدی،: ک.ر)

 و سطحی قشر در. شوندمی منتقل مربوطه مراکز به جداگانه عصبی هایرشته وسیله به کدام هر سرما و گرما حس

 اعضای. دارند وجود( گرما نقاط) گرما درک هایسلول و( سرما نقاط) سرما درک مخصوص هایسلول پوست، عمیق

 .کنندنمی حس را گرما و سرما لذا ندارند، هايیسلول چنین درونی،

 مترسانتی يک. نامندمی درد نقاط را انشعابات نوک. شودمی ختم پوست سطحی قشر به درد حس اعصاب انشعابات

 مرگ موجب شديد حرارت. کندمی منتقل شیمیايی مواد با را درد حس که دارد درد نقطه 455 تا 05 پوست، مربع

 را درد حسی د عصبی انشعابات الیهمنتهی و گرددمی مخصوص ایماده ترشح باعث هاآن مرگ و شودمی هاسلول

 (.444 د 444/پزشکی هایدانستنی مرتضی، يزدی،. )کندمی تحريک

 نَِْجَتْ كُلَّمَا نَاراً نُصْلِیهِمْ سَوْفَ بِآیَاتِنَا كَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ): فرمايدمی اشاره انسان پوست به گونه اين آيه چند در خداوند

 ما آيات به که کسانى راستى به( »04/ نساء) ؛(حَکِیماً عَزِیزاً كَانَ اللّهَ إِنَّ الْعَذَابَ لِیَذُوقُوا غَیْرَهَا  جُلُوداً بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُهُم

 گردد بريان( آن در) هايشانپوست گاه هر که( سوزانیممى و) کنیممى وارد آتشى به آينده در را آنان ورزيدند، کفر

 ناپذيرشکست خدا، که درستى به بچشند؛ را( الهى) عذاب تا نهیم، جايش بر آنها از غیر هايىپوست ،(بسوزد و)

 .«است فرزانه

: فرمايدمی و دهدمی نسبت پوست به را سوختگی درد احساس و کندمی ترسیم را جهنم عذاب بودن سوزناک آيه،

 وجود سوختگی و بدن پوست بین ایرابطه چه که است مطرح سوال اين. «سوزانیممی را بدنشان پوست جهنم در»



 

 

  ی ما در برابر جهان هستی چيست؟ی ما در برابر جهان هستی چيست؟وظيفهوظيفه

448 

 و ساختمان مشخصات است، الزم دقیق پاسخ به رسیدن برای. سوزانیممی را بدن گوشت نفرمود خداوند چرا و دارد

 .شويم آشنا بهتر دو آن رابطه با تا بشناسیم را پوست کاربردهای

 پوستی تنفس

 %4/4 و 4/4 تا %4اکسیژن پوستی؛جذب تنفس و بدن حرارت درجه تنظیم در دخالت: مانند دارد، مهمی وظايف پوست

و  خورشید نور اثر در D ويتامین سنتز بیوشیمیايی؛ خواص عرق؛ غدد راه از شده خورده سمی مواد ترشح و 2CO دفع

 (.80/پزشکی کلیات زمانیان،). شود جذب آزاد صورت به اکسیژن که است زمانی و پوستی باز فضای در آنها همه که... 

  اکسيژناکسيژن  بهبه  انسانانسان  ح: نيازح: نياز

 ضمن در خداوند. است «آسمان در اکسیژن نبود» است کرده بیان را آن تشبیه قالب در قرآن که را مسائلی از يکی

 یُِْلَّهُ أَن یُرِدْ وَمَن لِلْإِسْالَمِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ یَهْدِیَهُ أَن اللّهُ یُرِدِ فَمَن) کندمی بیان گونه اين را گمراه افراد حال تشبیهی

 کند، راهنمايیش بخواهد خدا که را کس هر و( »440/ انعام) ؛(السَّماءِ فِی یَصَّعَدُ كَأَنَّمَا حَرَجاً ضَیِّقاً صَدْرَهُ یَجْعَلْ

 اشسینه نهد، وا اشگمراهى در( اعمالش بخاطر) بخواهد که را هرکس و گشايدمى اسالم( پذيرش) براى را اشسینه

 ... «.برود باال آسمان در خواهدمى گويا کند،مى تنگتنگِ را

 و العاده فوق تنگی» معنای به «حرج» و «ساختن گشاده» معنی به «شرح» و «سینه» معنی به «صدر» واژه

 .است «شديد محدوديت

 سوی به که کسی به را سینه تنگی خدا چرا که است مطرح سوال اين. است رفته کار به لطیفی تشبیه فوق آيه در

 انجامد؟می نفس و سینه تنگی به که دارد ایويژگی چه آسمان و کرد؟ تشبیه رود،می آسمان

 و قند سوخت محصول آن و دارند نیاز انرژی منبع يک به حیات تداوم برای بدن زنده هایبافت: اکسیژن به بدن نیاز

 در انسان که است ایگونه به نیاز اين. است اکسیژن با سوخت شدن آمیخته يعنی( پروتئین يا چربی) نشاسته

 . دارد الزم هوا کیلوگرم 43 يعنی مکعب متر 44 روزشبانه

 وسیله به که دارد کربنیک گاز( 54/5) ناچیزی مقدار و اکسیژن %44 ازت، %48 شودمی داخل هاريه به که هوايی

 مرتضی، يزدی،: ک.ر). شودمی تصفیه تنفسی مجاری مخاط سطحی هایسلول هایمژک و بینی دهلیز موهای

 .(404 د404/پزشکی هایدانستنی

. هاانسان شکوفايی و رشد برای آن اهمیت علت به هم آن و کرده اشاره بدن فیزيولوژی و آناتومی مسئله به قرآن

 که جايی تا نداشتند، آن از چندانی اطالع نزول عصر مخاطبان که دارد آن از نشان طبی مسائل به قرآن اشارات

 .است شده آشکار آن اسرار بعد هاقرن حتی و هاسال
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 و کرده جذب را زيادی محققین نظر قرآن، با آن همسوئی و تازه کشفیات و طب رشد با و کنونی عصر در منابع :

 نیازمند» ،«امروزی علوم نظر از قرآن اعجاز»: از عبارتند آنها از برخی که است رسیده چاپ به متعددی هایکتاب

 ،«قرآن علمی اعجاز در پژوهشی عدنان؛» ،«القرآن الطبعلم من» ؛«پاشا اسماعیل جديد، طب و اسالم» ؛«شیرازی

 «قرآن در پزشکی هایشگفتی اصفهانی؛ رضايی»

  احساساحساس  --44

 بدست خود اطراف جهان درباره که را اطالعاتی همه( Biological) شناختی زيست سطح در :احساس تعریف

 عصبی سلولهای ،گیرندگان کردن تحريک و حسی یهادستگاه بر هامحرک برخورد نتیجه در آوريم؛می

(Neurons )شناختی روان سطح در. شودمی حاصل مغزی هایسلول و (Psychological )هايیتجربه احساسها 

 ادراک پويايی، و سالمت باعث که مؤثری هرعامل کل طور به .شوندمی ايجاد ساده هایمحرک توسط که هستند

 «خدمتگذار طبیعی نیروی» فصل و «هاکنش دهندهنشان قوای» هایقسمت در که دارد نام احساس بشود؛ «روان»

 .اوست جسمانی کامالً پیکر دقیق قرينه نهايی، تعالیم در شخص اختری، حواس فهم برای

 اختصاصی هایحس و( General Sense) عمومی هایحس کلی دسته دو به توانمی را بدن حسی سیستم کل

(Specificity Sense )خاصی ساختارهای شامل خود دسته دو اين از يک هر(. يک شکل) کرد بندی تقسیم 

 . روند بکار هاگیری تصمیم در تا کندمی آوری جمع بدن بیرون و درون از را داده هامیلیون ثانیه هر در هستند

 (.ذائقه) چشايی و(المسه)لمسايی ،(شامه) بويايی ،(سامعه) شنوايی ،(باصره) بینايی: از عبارتند که ظاهری حواس .(4

دانید، از شرح دو باره آن صرف نظر های تمام حواس ظاهری را میاز آنجايی که اکثراً شما عزيزان معانی و ويژه گی

 پردازم.  نموده و به موارد ديگری که تا بحال عنوان شده است می

 پايه و اساس حواس اين. حافظه و واهمه ،(متخیّله) متصرّفه خیال، مشترک، حس: از عبارتند که باطنی حواس .(4

 که عبارتند از: باشندمی بشری معلومات و معارف تمام

 آنجا در و رسندمی مشترک حس به اندشده دريافت ظاهری حواس توسط که مدرکاتی تمامی :مشترک حس -1

 حواس و. شودمی ريخته آب آن در طرف پنج از که اندکرده تشبیه حوضی به را حس اين فالسفه شوندمی مرتسم

 غیز فالسفه شده موجب ایادله چه کهاين در. آورندمی خبر او برای ناحیه 0 از که هستند جاسوسانی مانند ظاهری

 ما و شده طرح فلسفی کتب در زيادی هایبحث اندشده قائل نیز مشترک حسّ وجود به ظاهری، پنجگانه حواس از

 در را هاآن تمامی گوناگون، محسوسات درک هنگام به ما کهاين آن و کنیممی اشاره هاآن ادله از يکی به اينجا در
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 و شیرين رنگ سیاه شیء يک با وقتی مثال عنوان به مختلف، و پراکنده هایمدرک در نه. يابیممی واحد مدرک يک

 نیست چنین و گیردمی صورت يکجا در شیء آن خوشبوئی و شیرينی و سیاهی از ما تصور شويممی مواجه خوشبو

 از بخش يک در واحد صورت به را محسوسات آن همه بالوجدان بلکه کنیم حس خاصی ینقطه در را کدام هر

 .دارد نام مشترک حس که کنیممی احساس وجودمان

 به که زمانی تا مشترک حس. است مشترک  توسط شده درک هایصورت سازیذخیره قوه اين کار :خيال قوه

 خارج، با ارتباط قطع از بعد اندکی و دارد شیء آن از تصويری است ارتباط در خارجی شیء با ظاهری حواس وسیله

 هروقت و شودمی ذخیره خیال نام به ایقوه در صورت آن از اثری اما شود،می محو مشترک حس از نیز تصور آن

 اوالً که تفاوت اين با است محسوس صورت شبیه خیالی صورت. کندمی احضار را صورت آن دوباره بخواهد، انسان

 مکان و خاص جهت و خاص وضع با همیشه محسوس صورت ثانیاً و ندارد، را محسوس صورت روشنی و وضوح

 .شودمی تصور خاص مکان و جهت و وضع بدون خیالی صورت اما شودمی احساس خاص

 دارد حضور خارج در صورت، و شکل بدون که است آن معنی،. است جزئی معانی درک واهمه یقوه کار :واهمه قوه

 .زندمی موج فرزند و مادر میان رابطه در اما ندارد خاصی شکل که فرزندش به مادر يک محبت مانند

 .است واهمه توسط شده درک معانی سازی ذخیره حافظه یقوه کار :حافظه قوه

 مثالً. است حافظه و خیال قوه در موجود معانی و هاصورت جداسازی يا ترکیب قوه اين کار :متصرّفه قوه

 اگر قوه اين. آن مانند و سر دو غول مانند. سازدمی جديد شکل يک و کندمی ترکیب را خیال در موجود هایصورت

 .نامند متخیّله باشد واهمه تصرف تحت اگر و گويند متفکر باشد عاقله قوه تصرف تحت

 ؛يافتن. انددانسته هوش معرب را آن برخی و ادراک درک، ،(دهار) اندرياب شدن، آگاه تأثر، دريافت، معنی به «حس»

 به و( است يافتن آگاهی معنی به فارسی در) يافتن، آگاهی دانش، دانستن، ظاهره، یخمسه حواس از يکی به دريافتن

 و «بحرالجواهر» در که چنان. است گانهپنج مشاعر مجموع حواس، و گويند نیز( شعور يا ادراک عربی ،تازی)

 از غیر لغت، علماء که است آن برای. اندداده انحصار حس پنج همین به را حواس که اين و کرده ذکر «اللغاتمنتخب»

 .اندکرده پیروی لغويان  نیزاز متکلمان که همچنان شناختند؛نمی را ديگری حواس گانهپنج مشاعر اين

 کنیم؛نمى حس را هاآن ما که دارد وجود چیز هزاران ما ملموس و محسوس دنیاى همین در که شده معلوم امروزه

 را هاآن وجود حسی نوع چه با ما پس که آيدمی پیش سؤال اين درنتیجه.دارند وجود هاآن ولی کنیم؛نمى لمس

 هستى عالم در چه هر درک براى است ابزارى داريم ما که حواسى اين آيا است اين ديگر سؤال امّا کنیم؟ درک

 نداشته قبول را آن که ندارد دلیل کنیم؛نمی درک خود حواس با را چیزى ما اگر که است اين بنده منظور است؟
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 به هم علمى شکل و شودمى مرتکب خود زندگى در بشر که اشتباهى ترينبزرگ بلکه ندارد؛ وجود کنیم فکر! باشیم

 چه هر که است اين براى شده؛ داده طبیعت اين در و دنیا در او به که حواسى کند خیال که است اين دهد؛مى آن

 نفى را آن نکرد؛ درک خود حواس با را چیزى اگر که طورى به کند؛ کشف حواس همین با هست دنیا اين در را

 . ندارد وجود بگويد و کند

 با يا و شنیدممى را آن خودم گوش با يا ديدممى خودم چشم با يا کردممى لمس خودم دست با را آن بايد بنده

 هاآن توانیمنمی شما و بنده ولی دارد؛ وجود دنیا در هاچیز خیلی. نیست چنین اما چشیدم؛مى را آن خودم یذائقه

 سپس روحانی، باالی مراتب کسب با و ظاهری حواس از صحیح کارگیری به با بلکه. کنیم درک ظاهری حواس با را

 نشان را خود شايستگی و لیاقت که مقداری به توانست خواهیم خداوند، طرف از باطنی حواس درک و دريافت

 .شويم مندبهره هستی عالم غیبی علوم از ايم؛داده

 فَهُمْ الْغَیْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ:»تعبیر اين با اند؛فرموده بیان «غیب» یکلمه با را موارد گونه اين قرآن کتاب در خداوند

 (.34 یآيه -طور یسوره)؟ نگارند خبری عالم آن از که است هاآن با غیب علم آيا «یَکْتُبُونَ

 إِلَّا أَنَا إِنْ السُّوءُ مَسَّنِیَ مَا وَ الْخَیْرِ مِنَ لَاسْتَکْثَرْتُ الْغَیْبَ أَعْلَمُ كُنْتُ لَوْ وَ اهللُ شَاءَ مَا إِلَّا لَاضَرًّا وَ نَفْعًا لِنَفْسِی أَمْلِكُ ال قُلْ»

 جز) غیب از من اگر و خواسته خدا مگرآنچه نیستم خويش ضرر و نفع مالک من که بگو «یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَبَشِیرٌ نَذِیرٌ

 نیستم من ديدمنمی رنج و زيان گاههیچ و افزودممی همیشه خود نفع و خیر بر بودم آگاه( دانممی وحی به آنچه

 (.488 یآيه -اعراف یسوره). ايمانند اهل که گروهی یدهندهبشارت و ترساننده رسولی مگر

 نظام صالح از آگاه و وجود ملک مقتدر سلطان و شهود و غیب عوالم دانای او «الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمُ»

 (.48 یآيه -تغابن یسوره). است آفرينش

 «تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ رَبُّكَ مَا وَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْ وَ فَاعْبُدْهُ كُلُّهُ الْأَمْرُ یُرْجَعُ إِلَیْهِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ غَیْبُ هلل وَ»

 دست به) شودمی بازگردانده خدا به همه عالم امور و خداست برای همه است پنهان زمین و هاآسمان در چه هر و

 (.444 یآيه -هود یسوره). نیست غافل کنیمی آنچه از تو پروردگار و کن توکل او بر و بپرست را او( اوست قدرت

 نزد هادانش و علوم تمامی است؛ بیرون انسان حواس حدود از که هست هايىواقعیّت و حقايق که اين به ايمان

 را هاآن و برسیم آگاهی اين به توانیممی چگونه ما که اين و داند؛می آن از اندک یاندازه به بشر و است؛ خداوند

 درک برای عامل اولین کردم عرض قبالً که طوری همان. طلبدمی را خود خاص شرايط و مراحل  کنیم؛ درک

 .کندمی هشیار و دانا بخواهد را کسی هر که است خداوند توجه و عنايت هاانسان ما بیشتر
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....  و سکون و حرکت بزرگی، شکل،عدد،: توانمی ظاهری حواس واسطه به که؛ گرفت نتیجه چنین توانمی واقع در

 و آيندمی دست به ظاهری حواس از که صورتهايی. شودمی گفته مشترک محسوسات امور، اين به. کرد ادراک نیز را

. است مختلف محسوسات بین حاکم مشترک، حس زيرا. شوندمی جمع است، باطنی حواس از که مشترک، حس در

 درباره حکم. اندنامیده نیز مصوِّره يا مُتَخَیله را آن که است خیال قوه برعهده مشترک، حس در موجود صور حفظ

 .است محسوس معانی حفظ آن وظیفه که دارد نام حافظه آن خزانه و شودمی انجام واهمه توسط محسوس، معانی

  ::ازاز  استاست  عبارتعبارت  آدمیآدمی  ادراكادراك

 .عقلی و وهمی خیالی، حسی، ادراک

 . کندمی ادراک هاآن حضور صورت در را محسوس جزئی امور مُدرک حسی، ادراک در

 . کندمی ادراک هاآن غیبت صورت در را محسوس جزئی امور مُدرک خیالی، ادراک در

 است؛ غیرمحسوس جزئی معانی، و وهمی ادراک

 .کندمی ادراک را مجرد و کلی مفاهیم معانی، مُدرک عقلی، ادراک در و

  رابطه حواس با الهاماترابطه حواس با الهامات

 طول در که حقیقی بینیروشن و بصیرت يا اشتیاق محصول ،ابداعات و اختراعات اولیه کشف و علوم پیدايش منشأ

 اطالعات از مندیبهره حقیقی، نوآوری اشراق، و شهود است؛ نهاده افول به رو ظاهری، تیزهوشی شیوع با تاريخ

 که چیزی آوردن وجود به ايجاد، قابلیت کاذب، هیجانات کنترل عامل و شدن شرطی و تلقین از مستقل الهامی،

 و آوردمی پديد را بشری الهامات داده؛ رخ فراذهنی( سنسور) هایگیرنده طريق از و ذهن خارج از آنچه ندارد؛ وجود

 اطالعات استخراج توانايی فراذهنی، هایگیرنده از گیریبهره شود؛می بیداری و خواب در شهود و رؤيت سبب

 . فراذهنی سنسور شدن فعال با عشق، و ذوق ايجاد انگیزش هستی، یمحرمانه و شده بندیطبقه

 باطنی حواس کارگیریبه با مغز لذا،. شودمی ترفعال ترجمه و دريافت در دارد؛ عهده به را مترجم نقش که نیز مغز

 و خفته باطنی، هوش زيرا شده؛ فعال نیز فرد باطنی هوش باطنی، حواس شدن فعال با و شودمی ترفعال بسیار

 کشف و عقل پرورش موجب نیز آن شدن فعال. باشدمی انگیزه و محرک نیازمند درآمدن بالفعل برای و است بالقوه

 حواس است؛ مربوط گانهپنج حواس به آن فعالیت که ظاهری حواس برخالف گردد؛می غیرکاذب استعدادهای

 .سازدمی بیدار را خفته باطنی حواس الهی، جمال و دارد؛ ارتباط تجلیات عنوان به پیرامونی جهان درک با باطنی،
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 وحدت اصل تابع حواس اين و شودمی درک فعال، باطنی حواس یواسطه به هستی، هوشمندی حکمت قانون

 هر که چرا هستند؛ باطنی حواس اين دارای هاانسان یهمه منظر اين از. باشدمی تنوع و گوناگونی فاقد است؛

 تا ؛ شده فعال ذهن بخش در وی شهودی سنسورهای است الزم صرفاً و دارد؛ را شهودی دريافت قابلیت انسانی

 که شودمی ايجاد زمانی مهم اين کردم عرض قبالً که همانطوری البته. شود بیدار نیز انسان در نهفته باطنی حواس

 . برسد فوق مراتب به باشد توانسته انسان

 انجام جسم زبان به را فراذهنی درک یآستانه هایدريافت یترجمه نیز مغز راست یکرهنیم فرآيند، اين دنبال به

 صفر به نزديک و نداشته زمان به نیاز وقوع، یدرلحظه پديده اين. دهدمی رخ ايجاد و خالقیت الهام، یپديده و داده

 است ازدريافت پس. نیست انسان زبان به وابسته وقوع، یلحظه ودر بوده فرازبانی ایپديده چنین هم داده؛ رخ ثانیه

 . کندمی ثبت را آن هانشانه و عالئم با يا کرده؛ بیان خود زبان به را آن کنندهدريافت فرد که

 حواس شدن فعال با. هست نیز مغز توسط تجسمی و هنری هایآفرينش یترجمه کانون مغز راست یکرهنیم

 تراوشات معرض در تنها ديگر کندومی پیدا بروز هاانسان فردی تراوشات ،«فراذهنی هایگیرنده» بخش در باطنی

 بروز از افراد و يابدمی پرورش و کشف نیز خالقیت بر مبتنی ذاتی استعدادهای ترتیب بدين. بود نخواهد ایعاريه

 هیجانات، کنترل سبب باطنی حواس شدن فعال چنین هم. بود خواهند مصون کاذب يا القايی هایاستعداد

 پیرامون ادراکاتی یزمینه باطنی حواس. گرددمی بقاء تنازع عقل کنترل و زائد هایفعالیت مهار انرژی، یذخیره

 .بود خواهد کمال مفهوم و مرگ تولد، خلقت، فلسفه هستی، حقیقت

 در خود افزارینرم هایفعالیت کانون با اما دارد؛ آشنايی آفرينش و ايجاد خلق، با کنونی انسان که است اين واقعیت

 و تفسیرشفافیت و نداشته آشنايی فراذهنی سنسورهای طريق از ذهنی هایودريافت خالقیت پردازش یزمینه

 از را انسان ذهن هایورودی گانه،پنج حواس که گونههمان است؛ نکرده کشف را آن عملکرد ینحوه از روشنی

 سنسور. کنندمی مخابره ذهن به را اطالعاتی نیز فراذهنی، و ذهنی هایگیرنده دهند؛می تشکیل مغز و جسم طريق

 قابلیت که ذهنی سنسور اما. گرددمی باطنی حواس نمودن فعال به منجر و شودمی فعال یفرآيند طی فراذهنی

 . دهدمی شکل را ذهن ورودی مجراهای از يکی نیز دارد را فیزيکی درک یآستانه از خارج تشخیص

 ذهنی یحافظه و هاگیرنده از که هستند ذهنی هایگیرنده به مربوط شود؛می مشاهده خواب در آنچه از بخشی

 تشخیص قدرت چشم، که دانیممی. است چشم فیزيکی درک یآستانه راستا همین ديگردر مثال. گیرندمی بهره

 که نیست معنا اين به يابد؛ دست مهارت اين به ممارست اثر در کسی اگر ندارد؛ را سینما فیلم هایفريم یجداگانه

 که است فرد ذهنی درک هایگیرنده بلکه شده؛ نائل فیلم از فريم يک تشخیص به ناظر، چشم فیزيکی هایسنسور
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 اين به نسبت ناظر آن از پس و کند؛می ارسال مغز به را آن نیز ذهن نموده؛ مخابره ذهن به را تشخیص اين

 و دارند قرار انسان گوش فیزيکی درک آستانه از خارج که صداهايی مورد در چنین هم. شودمی آگاه تشخیص

 . است افراد اين ذهنی درک از ناشی گردند؛می اصوات از دسته اين تشخیص به قادر افرادی

 هوش از جزيی نه و است عقل از جزيی نه حافظه بنابراين کامپیوتر، ردهامعادل و است ذهن ماشینی بخش حافظه

 حافظه، بدون البته. است مفاهیم و وقايع ضبط سیستم صرفاً بوده؛ باطنی و ظاهری حواس از مستقل واقع در يعنی

 آنچه را اشیاء خود خودی به آدمی. نیست فعالیت به قادر افزارینرم هیچ حافظه، نبود با که چرا ندارد معنی عقل

 اذعان نکته اين به متفکران یهمه. ماندمی دور هاآن درک از مختلف، عناصر تأثیرتحت و کندنمی درک هستند؛

 اعتقاد به. دانندمی بشری طاقت قدر به را حقیقت و واقع عالم به ادراک حصول دينی متفکران رو،اين از. اندداشته

. است توفیق اين یمقدمه طلب، و سعی و شودنمی حاصل اشیاء کلی درک الهی توفیقات بدون اسالمی، متفکران

 کند؛می رجوع فردی هر بینیجهان اصول و تفکر نوع به واقعیت درک و دارند مختلفی تصورات واقعیت، از هاانسان

 .نیست دسترسی قابل همگان برای امور کلیات و واقعیت کل دلیل همین به

 آنها واز بشناسیم خوبی به را آنها بايستمی که هستند بدن ارکان احساس، و جسم روان، روح، که گفتیم ابتدا در

 عمل خوبی به کارخانه يک سیستم همچون بايستمی و يکديگرند متمم و مکمل ارکان اين از هرکدام. بگیريم بهره

 کنیم تحلیل خوب بشنويم، خوب ببینیم، خوب ؛ تا کنیم بسیاردقت بايست لذا. شود حاصل مطلوب نتیجه تا کنند،

 زندگی امور به و گرفته بهره بخوبی خود درونی نیروهای از که بود خواهیم قادر شود، چنین اگر. کنیم عمل خوب و

 .کنیم پیدا اشراف

 که است نیامده وجود به دنیا در اکتشافی يا اختراع هیچ که يابیدمیدر چهارعنصرحیات، و درطبیعت دقت کمی با

 عناصر برخی و «آب عنصر» حتماً آيدمی دست به شیمی در کشفی اگر مثالً نباشد؛ دخیل درآنها عناصر اين از يکی

 . دارند مستقیم دخالت آن در باد و عنصرآتش شود؛می فرستاده فضا به پیمايی فضا اگر يا و دارند دخالت درآن ديگر

 اينها، یهمه خالصه هستند؛ دخیل درآن ديگر وعناصر خاک حتماً شودمی کشف مکانی يا اگر معدنی يا و

 است داده قرار طبیعت دل در را آنها خداوند و بوده متعال خداوند جانب از انسان بخش الهام که هستند شهوداتی

 نامهربان بلکه توجه،بی تنها نه آنها بهها اکثرانسان متأسفانه، ولی. شويم ارشاد و راهنمايی آنها ازطريق ما تا

 و گذرانندمی زندگی برای چه و کار برای چه گوناگون آپارتمانهای در را خود بیشتر وقت آن جای به و هستند؛

 که درحالی. ندارند داده قرار آنان راهنمايی و هدايت برای خداوند که زيبايی طبیعت به توجهی ترين کوچک

 توجهی اصالً انسانها بیشتر متأسفانه اما است، آن دهنده تشکیل عناصر و خاک از موجودات تمام ماهیت و وجود

 .اندبهرهبی ازآن و ندارند آن به
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  وظایف آدمی در این جهان هستیوظایف آدمی در این جهان هستی

 امام جعفر صادق )ع( فرمودند: حقيقت عبودیت درسه چيز است؛ 

بنده خدا، برای خود درباره آنچه خداوند به او سپرده احساس مالکیت نکند، زيرا بندگان مالک چیزی نیستند،  اول اینكه:

 ؛ مال و دارايی خدا ببیند که او مسئول است و بايد هر کجا که خداوند دستور داده خرج نمايد.را مال و دارايی خود

 ه خدا تدبیر و برنامه ريزی مستقلی نکند.: برای خود بدون در نظر گرفتن خواست و اراددوم اینكه

 اش اوامر و نواهی خداوند باشد. مشغولیتمام دل سوم اینكه:

ای خود را مالک چیزی نبیند، انفاق بر او در آنجاهايی که خداوند امر کرده آسان شود که اگر بندهمی اش ايننتیجه

شود؛ و اگر دل مشغولی بنده ای میتهای دنیا بر او آسان شود؛ و اگر بنده تدبیر خويش را به خدا بسپارد، مصیبمی

کند تا به جدال و کشمکش با مردم بپردازد. پس هر گاه خداوند بنده میاوامر و نواهی خدا باشد، ديگر مجالی پیدا ن

نیا را شود. ديگر دمیای را با اين سه ويژگی گرامی داشت، برخورد او با دنیا و ابلیس و مردم برای سهل و آسان 

 «.خواهد... میبرای مال اندوزی و فخرفروشی ن

گويد: برای زندگی اجتماعی بشر ضرورت دارد که انسان خدای خودش ینا، اين فیلسوف بزرگ اسالمی، میسبوعلی»

ای برای زندگی بشر وجود دارد. واجب را بشناسد و پس از شناسايی متوجه بشود که از جانب آن خدا قانون عادالنه

زم است در طول روز و شب عبادت داشته باشد و آن عبادات را هم تکرار کند تا همیشه يادش باشد که بنده و ال

گیرد. است و او خدايی دارد. وقتی که اين تذکر و تلقین در روحش وجود داشت، جلو معصیت و گناه او را می

و اعالم عبوديت کردی، تو که گفتی من گويد که تشود، میآيد جلو چشمش مجسم میخواهد ظلم کند، نماز میمی

و فرضت علیهم بالعبادة المفروضه »گويد: خواهی ظلم کنی؟( در اينجا چه قانونی دارد؟ میرها نیستم )پس چرا می

به اين جهت عبادت واجب شده است تا در روح انسان چنین نیرويی پیدا بشود که در اثر اين نیرو که « بالتکرير

 «.است دايماً ايمانش تجديد بشود و اين ايمان مانع گناه کردن او بشود تجديد عهد با ايمان

  شود.شود.وظيفه ما در مقابل پروردگار به دو دسته از وظایف تقسيم میوظيفه ما در مقابل پروردگار به دو دسته از وظایف تقسيم می

« خدايی»بدين ترتیب که او را به عنوان  ما يک وظیفه اعتقادی نسبت به خدا داريم. در حيطه اعتقاد وعلم: -1

حکیم و ... است و در اين زمینه هر  رازق، ،او نیز با خبر باشیم و بدانیم که او خالقباور داشته باشیم و از صفات 

 تری بیابیم درحیطه عمل نیز موفق تر هستیم.چقدر مطالعه و معرفت بیش
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ديگر حرص روزی را نمی خورد، تالش خود را انجام می  داند،به عنوان مثال فردی که خداوند را مدبّر و رازق می

 یه را به خدا واگذار می کند.دهد و بق

نوشت مثالً خريد صاحب خود را به دقت می اش غالمی داشت که تمامی اوامرفردی در خانهدر حيطه عمل:  -1

مقدار بسیار کمی از کارها را  رفت،اما وقتی برای اجرای آنها می ها کار ديگر.اير نیازها، تمیز کردن خانه و دهنان و س

اين  کرد. يک روز صاحبش گفت:نوشت اما در عمل کاری نمیبا دقت می طور،ه روز بعد همیندوبار داد.انجام می

خورد. معلوم است که ظاهری بیش نیست زيرا تو اصالً به دستورات من همه چاکرم مخلصم تو به درد خودت می

 توجهی نداری بنده و غالم وقتی خوب است که دستورات صاحب خود را به خوبی انجام دهد.

هر چقدر بگويیم من قلباً خدا را دوست دارم حتی شعر هم برای خدا می  حکايت ما و خدای متعال هم همین است.

تا وقتی که به دستورات  که امروزه به گوش می خورد، هاخدا به قلب ما نگاه می کند و ازاين قبیل حرف ،سرايم

 ای ندارد. فايده صاحب خود که همانا خالق و خداوند ماست توجه نکنیم،

 صدد اجرای آن باشیم تا رضايتش جلب شود.تا فرمانی از او شنیديم فوری در همیشه خود را در محضر خدا بدانیم و

 ،متأسفانه ما خداوند را دور از خود می پنداريم در حالی که او از رگ گردن به ما نزديک تر است و در همه جا ساری

ايمان انسان باال می رود و ايمان باال  با معرفت، حاضر و ناظر است. بار ديگر روی معرفت تکیه می کنم. ،جاری

 اطمینان قلبی می آورد و به انسان آرامش می دهد که اثر آن در عمل نمودار می گردد.

رابطه میان انسان با ست. شناخت هامهمترين وظیفه يک انسان در قبال پروردگارش همانا شناخت او در همه زمینه

خداوند. يعنی  اينکه انسان مظهر خدا است و کمال او هم در همین مظهريت و تقويت آن است . انسان به هر مقدار 

ی الهی خويش را شکوفا می نمايد، به خدا نزديک تر می شود و به هر مقدار که به خدا نزديک می هاکه استعداد

ر خواهد شد. چرا که اگر شناخت ما نسبت به خدا به نحو کامل باشد شود از کمال و سعادت بیشتری برخوردا

شناخت وظايف نیز طبعا خواهد آمد. مثال اگربفهمیم او غنی بالذات است و ما به تمامه فقیر، معلوم است فقیر 

 داند. مینسبت به غنی چه احساسی دارد خود را همیشه وابسته به او 

مهمترين و اساسی ترين وظیفه يک انسان است که با عزم و اراده ای استوار و سیر و سلوک انسان به سوی خداوند، 

در قران، فهمید که خداوند « الشمس»کوششی پی گیر انجام پذير است. اهمیت اين موضوع را می توان از سوره 

 پس از يازده قسم می فرمايد رستگاری و خوشبختی فقط در سايه خودسازی حاصل می شود.

يقظه و بیدارى از خواب غفلت و توجه به غافل بودن »ور، اولین مرحله به تعبیر اصحاب سیر و سلوک براى اين منظ

بايست انسان عزم خود را جزم کرده و تصمیم قاطع بگیرد که همیشه تابع خواست باشد. پس از آن مىمى« خويش
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ى و چه در امور اجتماعى و ديگر ابعاد خداوند بوده و همواره در صدد انجام تکالیف الهى باشد، چه در امورى عباد

اى که دارد نخست ببیند آيا رضاى خداوند در گويد و هر برنامهدارد و هر سخنى که مىزندگى. هر قدمى که بر مى

 باشد يا نه واال از آن صرف نظر نمايد.آن مى

ر راه آن است. لذا برای جامه احساسی که در شما وجود دارد، يعنی لزوم ارتباط با خدا و شناخت وظیفه و تالش د

 نکاتی را يادآور می شويم: های عمل پوشیدن به آن

انسان، وظايف مختلفی دارد آنها بر سه قسمت تقسیم می شود، هر چند، همه، در  الف( در بُعد وظيفه شناسی؛

 حقیقت، به همان قسم اوّل برمی گردند:

 وظیفه در برابر خدا؛ -4

 وظیفه در برابر جامعه؛ -4

 وظیفه در برابر خود. -4

هر انسانی با توجّه به اين که در همه چیز وام دار خداوند است، يعنی او است که مالک ما و همه ی متعلقات ما 

يی هستیم که او بر عهده ی ما نهاده هااست. در نتیجه، همه ی ما رهین منّت او و موظّف به تکالیف و مسئولیت

را از منابع اولیه، استخراج و  هاسنّت آمده است و کارشناس دين، مستقیماً، آن است. اين تکالیف، همه در کتاب و

 استنباط می کند و ديگران نیز بايد از آنان پیروی کنند.

بنابراين، بخش عظیمی از وظايف ما، تقويّت بُعد معرفتی و خداشناسی و سپس التزام به احکام الهی است. بنابراين 

 ینه ی تقويت معارف و تعبد و عمل کار کرد.در اين جا، بايد در دو زم

هر يک از ما، بايد شرايط خود و شرايط اجتماعی را دقیقا بسنجیم و ببینیم جامعه چه نیازهايی  ب( در بُعد اجتماعی:

هايی است. بنابراين، هر کس به اندازه ی توان خود، بايد خدمات اجتماعی دارد و توانايی من چه اندازه و در چه بخش

 شته باشد. توانايی در اين زمینه، اقسام مختلفی دارد، از توان بدنی و مالی گرفته تا کارايی علمی و تخصصی. دا

های برداریهمه، بايد در مسیر بهبود اجتماع و خدمت به جامعه باشد، هرچند در پرتو آن، انسان، خود نیز بهره

ی اجتماعی خوبی کسب کرد و هم بايد به هاهم بايد آگاهیرو، در اين زمینه، تواند داشته باشد. ازاينمشروعی می

 ی خود را برداشت.هايی عملی متناسب با شرايط و توانايیهاطور جدی، تالش کرد، گام

آن است که هر کس بايد بکوشد با اکتساب حسنات و فضايل، از خود، انسانی نیکو،  ج( وظيفه در رابطه با خود:

ی اخالقی هاو رذايل بسازد. در اين زمینه، الزم است کتاب های و پیراسته از آلودگیوارسته و متخلق به اخالق اله

 مطالعه شود و در پی آن، انسان تالشی جدی برای خود سازی به عمل آورد. 
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 ی زير راهگشا است:های خود، بتوانید موفق باشید، توصیههابرای اين که در مسیر اهداف و برنامه

 ها را سنگین نريزيد.رو، بیش از حد، برنامهبینانه و متناسب با ظرفیت و توانايی واقعی شما باشد. ازاينريزی واقعبرنامه -

 در اجرای برنامه، کامالً جدّی و کوشا باشید و آن برنامه را به درستی عمل کنید. -

ها و نقايص را بشناسید و ستیها را بررسی کنید. سعی کنید دقیقاً، کادر هر هفته، يک بار، میزان پیشرفت برنامه -

 برطرف کنید و موارد پیشرفت را تقويّت کنید.

 از خداوند بزرگ، مدد جويید و شکرگزار توفیقات او باشید. -

ای خاص يش، وظیفههاو آگاهی هاهر کس، در هر موقعیت و شرايطی که قرار دارد و با توجه به امکانات و توانايی -

ای ها، استعدادها و عاليق ويژهمندیخود دارد. قبول کنید که هر شخصی، دارای توان یهامندیو متناسب با توان

های شغلی و ی فعّالیّتها و نیز تکلیف شرعی، زمینهسازد و او بايد براساس آناست که او را از ديگران متمايز می

 علمی و تحصیلی خويش را تشخیص دهد و بر طبق آن عمل کند. 

و استعدادهايی که به افراد عطا فرموده است، از آنان مسئولیت می خواهد  هاتنها متناسب با توانايی البته خداوند نیز

و نه بیش تر؛ مثالً، کسی که ذوق علمی و يا توانايی تحصیل علم در رشته ای خاص را دارد، بايد در آن زمینه تالش 

انی زيادی است، خداوند نیز در همان محدوده و کند و کسی که توان علمی بااليی ندارد و فقط دارای نیروی جسم

 به همان اندازه، از او تکلیف خواسته و فرد نیز در آن زمینه بايد به فعالیت بپردازد و ....

الزم به ذکر است که يادگیری معارف الهی برای شناخت کلی جهان )خدا و انسان و طبیعت( و فهم دستورهای دين 

حرام خداوند، برای هر انسانی، الزم و ضروری است و شخص بايد اصول دين و و وظايف عملی خويش و حالل و 

اعتقادات را متناسب با سطح آگاهی و درک خويش، و به طور استداللی بشناسد. در مورد شناخت  فروع دين و 

 دستورهای عملی آن، بهتر است به افرادی که حکیم و دانا و مجرب هستند مراجعه کند.

ه انسان با خداوند بر اساس معرفت، ايمان، اطاعت و عبادت استوار است. ارتباط انسان و خدا بايد به طور کلی رابط

 يک ارتباط بنده و موال باشد. فکر سرکشی از بنده در مقابل موال پسنديده نیست.

 ؛این استشود میدر ذهن انسان مطرح  ی کهسوال

  دارد؟دارد؟  نيزنيز  مثبتمثبت  ییجنبهجنبه  مشكالتمشكالت  آیاآیاچرا خداوند ما را نيازمند آفرید؟ چرا خداوند ما را نيازمند آفرید؟ 

 :جمله از دارد، فراوانی برکات و آثار مشکالت: پاسخ

 اىصدمه چون جَزُوعًا{ الشَّرُّ مَسَّهُ }إِذَا. شودمی متواضع و شکسته غرورش و اندازدمی خود ضعف ياد به را انسان. 4

  (45سوره معراج آيه ) کند البه و عجز رسد او به
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[ تاببى و] آزمند سخت انسان که راستى به {هَلُوعًا خُلِقَ الْإِنسَانَ إِنَّ}. شودمی زيباتر خداوند با انسان ارتباط. 4

 (44 آيه معراج سوره) است شده خلق

 .شودمی شکوفا ابتکارش و استعداد و افتدمی چاره فکر به. 4

 .کنندمی زندگی تلخ حوادث در دائماً که اندازدمی کسانی ياد به را انسان. 3

 .رسدمی باالتر و برتر مقام به آنها، بر شکیبايی و صبر با انسان. 0

 .شودمی محکم اجتماعی و عاطفی پیوندهای ی وسیله و کرده همدردی احساس شده، تحريک مردم عواطف. 4

 .رسندمی الهی یهاپاداش به مردم رسانی، کمک و همدردی و امداد با. 4

 .شودمی خودساخته و قوی انسان. 8

  م؟م؟ييبيرون بيایبيرون بيای  سربلندسربلند  وو  پيروزپيروز  الهیالهی  امتحانامتحان  در این شرایط ازدر این شرایط از  کهکه  کنيمکنيم  چهچه

 :پاسخ

 .خداوند درگاه به تضرّع و استمداد. 4

 .مشکالت مقابل در مقاومت و صبر یهاپاداش به توجه. 4

 . الصَّابِرِینَ{ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاألنفُسِ األَمَوَالِ مِّنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوفْ مِّنَ بِشَیْءٍ } وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ

 ده مژده و آزمايیممى محصوالت و جانها و اموال در کاهشى و گرسنگى و ترس[ قبیل] از چیزى به را شما قطعا و

  .(404تا  400سوره بقره آيات ) را شکیبايان

   .﴾404﴿ رَاجِعونَ { إِلَیْهِ وَإِنَّا لِلّهِ إِنَّا قَالُواْ مُّصِیبَةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا الَّذِینَ }

  گرديم.مى باز او سوى به و هستیم خدا آن از ما گويندمى برسد آنان به مصیبتى چون که کسانى[ همان]

 .﴾404﴿ { الْمُهْتَدُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَرَحْمَةٌ رَّبِّهِمْ مِّن صَلَوَاتٌ عَلَیْهِمْ أُولَئِكَ }

 ايشانند. خود[ هم] يافتگانراه و[ باد] پروردگارشان از رحمتى و درودها ايشان بر

 ها.شیرينی وها تلخی بودن گذرا به توجه. 4

 در که کسانی تلخ سرنوشت و اند شده پیروز امتحان در که کسانی آفرين سعادت سرنوشت و تاريخ به توجه. 3

 .اند شده مردود الهی امتحانات

  .نبازند را خود مشکالت در که کسانی از گشايی گره و ياری مورد در الهی یهاوعده به توجه. 0
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  .(0سوره الشرح آيه ) است آسانى دشوارى با[ که بدان] پس یُسْرًا { الْعُسْرِ مَعَ } فَإِنَّ

   .(4 آيه الشرح سوره) است آسانى دشوارى با آرى { یُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ إِنَّ }

 را نامت { و ذِکْرَکَ لَکَ وَرَفَعْنَا }. خود یهاوعده به نسبت خداوند وفاکردن و زندگی در الهی امدادهای به توجه. 4

  .(3سوره الشرح آيه ) گردانیديم بلند تو براى

 برای پژوهش و تالش و علمی رشد وجدان، بیداری قبیل؛ از. داردها تلخی اين که مثبتی فوايد و آثار به توجه. 4

 .هاظرفیت شناخت دشمن، و دوست شناخت حل، راه پیداکردن

یا أَیُّهَا » .انسان ممکن الوجود است مالک احتیاجش به علت )خداوند( طبق نظر حکمت متعالیه فقر وجودی است

 از و ستودنى.نیاى مردم، همه شما به خدا نیازمنديد. اوست بى «النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ

  (.40آيه،  )سوره فاطر

موجود فقیر همیشه نیازمند است چه در حدوث )خلقت( و چه در بقاء. چون ذاتش فقر و نیاز است همیشه محتاج 

 غیر)خداوند( است. ذاتی شی هیچ گاه منفک از شی نیست.

 چیست؟ما در قبال خداوند  و آن اين است که: وظیفه شودمیمطرح در اين جا سئوال ديگری 

خواهد. امر میقبل از هر چیز الزم است بدانیم که طبق قاعده وجوب شکر منعم، يک امر فطری است و دلیل ن 

فطری همگانی است يعنی در همه انسانها وجود دارد مثال وقتی به نوزادی لبخند میزنی چون احساس محبت کرده 

ود شما وقتی اندک محبتی از سوی شخصی به شما گردد آيا در صدد کند. خمیبا لبخندی محبت شما را تشکر 

 آيی؟ حتما پاسخ مثبت است. میتشکر بر ن

يابد که وجودش از خودش نیست و بقاء وجودش نیز دست خودش اندکی به خود مراجعه کند درمی ،هر شخصی

 . کرده استگردد که اين موهبت بزرگ را به او ارزانی میبه دنبال کسی  ،نیست

نهاده است.عقل، تجربه، فطرت که با استفاده از آنها به اثبات خدا  انسان منابع معرفتی مختلفی خدا در اختیار

پردازد و بر طبق آن با انجام تکالیف الهی که خود لطفی ديگر از سوی خدای باری است به مقدار فقط ظرفیت می

 دهد.میست انجام اش را که همانا بندگی به درگاه الهی ااش وظیفهوجودی
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دانيد مبنای این عالم بر چـه حقيقتـی اسـتوار اسـت و کليـد پيشـرفت و       دانيد مبنای این عالم بر چـه حقيقتـی اسـتوار اسـت و کليـد پيشـرفت و       آیا میآیا می

  ت انسان در این عالم چه چيز است؟ت انسان در این عالم چه چيز است؟موفقيموفقي

  * خودتان باشيد* خودتان باشيد

منطقی باشید. خودتان را به همان صورت که هستید قبول کنید. اگر ما اين چیزی هستیم که اکنون هستیم، فقط 

دهد تا بتوانیم باز میيی بوده که در زندگیمان کرديم. قبول کردن اين مسئله اين قدرت را به ما هابه خاطر انتخاب

را به سمت  هاانتخاب کنیم. اگر خود را آن طور که واقعاً هستید به ديگران نشان دهید، ممکن است نتوانید بعضی

 دهید.میخود جذب کنید، اما مطمئن باشید که آنها را تحت تاثیر قرار 

  * در زمان حال زندگی کنيد* در زمان حال زندگی کنيد

گذرد میتوانید با جريان روز همراه باشید. مراقب آنچه در اطرافتان و بر شما میاگر در زمان حال زندگی کنید، 

توانید کسی يا چیزی را به خود جذب کنید، نه در گذشته يا آينده. خود را از تمام میباشید. در زمان حال است که 

 شود جدا سازيد.میرسیدن شما به اهدافتان چیزهايی که مانع 

  * نگذارید با کمبود انرژی مواجه شوید* نگذارید با کمبود انرژی مواجه شوید

توانید انجام دهید. اما بايد اول با گسترده کردن مرزهای خود، با باال بردن اگر امکانات برايتان فراهم باشد، همه کار می

تان برداريد. تا آماده نباشید، قدرت جذب استانداردها و حل مسائل و مشکالت مربوط به گذشته موانع را از سر راه

ای بسیار دقیق و ظريف است. تا زمانی که آيد. پس خود را آماده کنید. جذابیت پديدهکردن به سراغتان نمی

 تان را در مورد خود، اطرافیان و طرز تفکرتان باال ببريد، قادر نخواهید بود آن را به دست آوريد.ايد هوشیارینتوانسته

  يدن، گرفتن استيدن، گرفتن است* بخش* بخش

کامالً صحیح است، لذت در بخشیدن است. همه ما چیزی برای بخشیدن و اهدا کردن داريم. پس شما هم ببخشید. 

ی جديد ياد بگیريد. وقتی بتوانی هاکنید چیز زيادی برای عرضه به ديگران نداريد، سعی کنید مهارتمیاما اگر فکر 

 شويد.میتر ن اهدا کنید، جذابتان را به ديگراکمی از خودتان و هدايای

  حقایق زندگی را پذیرا باشيدحقایق زندگی را پذیرا باشيد* * 

گونه که هستند بپذيريد، حتی اگر برايتان مشکل باشد که عقايد، رفتار و نظرات ديگران را درک يگران را هماند

و به خاطر  بخش ناخوشايندی است. از باال به موضوع نگاه کنیدکند و الهاممیتر کنید. کینه فقط بارتان را سنگین
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داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند. اجازه دهید که عشق به جای نفرت، قلبتان را پر کند. زمانی که 

نفرت در قلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است، 

 تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

  ؤال کنيدؤال کنيد* س* س

 دانید بپرسید، زيرا شما برای ياد گرفتن به اين کره ی خاکی آمده ايد. آرامش داشته باشید.میچیزهايی را که ن

اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به ياد داشته باشید که همه چیز در نهايت درست 

 خواهد شد.

  * کمک و یاری * کمک و یاری 

کمک استوار شده است يعنی همه پیشرفتها مال اين است که يکی به ديگری کمک کند. اين عالم برمبنای اصل 

بینیم در میرسد. آن چنان که میوقتی سیستماتیک و مديريت شده باشد، آنگاه انسان به کمال خود  هاواين کمک

ب بايد بزند و هرکدام کنند که؛ اين قلمیکنند و همه درجهت اين کار میسلول باهم کار  هابدن انسان میلیارد

اش که کمک به حفظ یر واقعیاز مس هادهند و اگر هر کدام از اين سلولمیجهت کل انجام  شان را دروظیفه

 شود.می سالمت بدن است منحرف شود سلول سرطانی پیدا

؛ منظور از  چگونه ،گیرند. شايد سوال کنیدمیای که اصل کمک نیست آن کشور و آن مردم سرطان جامعه حاال در

گويد، میگويید و آن شخص در جواب شما میهمشهری، اقوام ..... و  ،سرطان اين است که ؛ مشکلتان را به دوست

 دانید چرا؟ میمشکل شما به من ربطی ندارد که بخواهم به شما کمک کنم. آری مشکل اصلی همین است 

یدن به هر موهبتی بايد به هم کمک کنند و هرکسی برای رس هاچون مبنای اين عالم بر کمک استوار است انسان

احساس کند که من در کل اين جامعه نقشی را بايد بازی کنم اگر هر کسی بخواهد برای خودش کار کند آن زمان 

 رود.  میاز بین  هااست که همه ارزش

  * سكوت* سكوت

ت. سالک بايد در گفتار به قدر ضرورت ضروری اسروی و گفتار غیرمراد از آن نگهداری و حفظ و کنترل زبان از زياده

اوقات الزم است. در حديثی از حضرت  یهمه دوران سلوک در یو اقل امکان اکتفا نمايد و اين صمت در همه

الصمت باب من ابواب الحکمه و انه دلیل علی کل خیر، يعنی: سکوت دری از درهای حکمت »)ع( آمده است:  صادق

 «است.و راهنمای به هر خیر و نیکی 
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  یا مربییا مربیاستاد استاد 

نهايت اينکه از مسائل مهم در امر سلوک وجود مرشد و استاد راه است که واقعا راه رفته و وارسته باشد و بتواند  در

دست سالک را گرفته و منزل به منزل راه ببرد. از برخی بزرگان نقل شده که اگر انسان نیمی از عمرش را صرف 

ت استاد راه کار ساده ای نمی باشد و اين شناخت جز با يافتن استادی مناسب و خبره نمايد ارزش دارد. البته شناخ

 مصاحبت و همراهی با او در آشکار و پنهان و اطمینان از او حاصل و عملکرد او حاصل نمی گردد. 

مدعیان کمال و عرفان فراوانند و همواره کسانی که از کمال و معنويت بهره ای ندارند برای باز کردن دکان و جلب 

عای ارشاد و راهنمايی سالکان و شیفتگان کمال را داشته اند و باعث گمراهی وانحراف جوانان پاک منافع شخصی اد

دل و طالب معنا شده اند و ظهور کرامات و خوارق عادات و خبر دادن از اموری غیبی و ساير کارهای غیر عادی 

 دلیل بر استاد بودن و راهنما بودن کسی نمی باشد. 

شتن به استادی شايسته و راه رفته معنايش محروم ماندن از کمال و معنويت نمی باشد بلکه البته اگر دسترسی ندا

ی قرآنی و پیروی از دستورات پیشوايان دينی و دعا و تضرع و توسل به هاو هدايت هامی توان با استفاده از راهنمايی

يت تقوا و انجام واجبات و دوری از اهل بیت)ع( راه کمال را بپیمايیم و با لبیک به ندای فطرت خداجو و رعا

 محرمات چراغ بندگی را در دل برفروزد و به مقام قرب الهی متناسب با ظرفیت خود برسد.

 در را خود اوقات بیشتر و نبودند اجتماعی زندگی و دنیايی مسائل دنبال به کدام هیچ عرفا و سالکین قبل هاسال

 و نشستندمی خانهجم يا و خانقاه يا حجره مثل جايی در و رفتندمی. بردندمی سر به ديگر یهاانسان از دور و خلوت

 . کردندمی عبادت و خواندندمی ذکر فقط

 دوری مردم از و بردندمی پناه هاشهر از بیرون در غاری يا کوه به و کردندمی دنیا ترک نیز هاآن از برخی البته

 ایگوشه به اينکه يا باشیم مردم بین و بگیريم ياد را مراتب اين ما اينکه است؟ درست راه کدام واقعاً. کردندمی

 باشیم؟ خدا ياد و کنیم خدا ذکر فقط و کنیم دوری مردم از و برويم

 همه اين خداوند چرا پس رسیديم،می کمال به خدا، برای گفتن ذکر و نشینیگوشه به با بود قرار اگر بنده بنظر

 نماز حتی و همکاری و تعاون به سفارش همه اين چرا. باشند مردم بین در تا کرد مجبور را امامان و پیامبران

 . اندنموده اجتماع بین در جماعت

 ذکر و ما به نیازی چه خداوند. بگويیم خدا ذکر فقط و کنیم زندگی تنهايی به تا ايمنیامده دنیا به ما که کنید باور

 زندگی به يعنی) نشويد هاآن داخل ولی باشید مردم با که کردندمی سفارش همیشه بزرگ استاد. دارد خواندنمان

 و کنند تعامل يکديگر درکنار مخلوقات ديگر با تا آفريد را انسان خداوند هم طرفی از. نکنید دخالت آنها خصوصی
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 کانون را خانواده مهربان خداوند زيرا دهند، تشکیل خانواده نیز و بگیرند ياد زياد چیزهای يکديگر از. رسانند ياری

 در جز نسلی چنین. انسانی یجامعه برای عفیف و پاک سالم، است نسلی خواستار هچنین. داندمی جامعه اخالقی

 . شود تربیت تواندنمی سالم یخانواده دامن

 حال، عین در. است اجتماعى هاىنابسامانى از انعکاسى و دربردارد را جامعه اصلى عناصر اىآينه همچون خانواده

 تعالیم. است ممکن سالم یخانواده پرتو در فقط سالم یجامعه: گفت توانمى و دارد جامعه از شديدی تأثیرپذيرى

 . کندمى تأکید خانواده، در شده ياد هاىويژگى بر نیز الهی

 کاری کنیم زيست خلوت در ما که است درست اين کنیدمی فکر آيا ،!خداوند نزد مردم و خانواده اهمیت به توجه با

 . گیردمی صورت يکديگر با تعاون و تعامل و همزيستی ايجاد به هاانسان نجات راه تمامی. باشیم نداشته خدا خلق به

 و بشناسید را خودتان اول بايست باشید مردم با خواهیدمی اگر و رسدنمی جايی به تکروی و کردن دوری با کس هیچ

 . ببريد باال کند کمک دشوار و سخت راه اين در را شما بتواند که علومی به نسبت را خود آگاهی و بشناسید را مردم بعد

 و خانواده و خود بتوانید تا فراگیريد را جهان هایشگفتی است ممکن که آنجايی تا و شروع خود از بیايید پس

 اين اينکه مگر شد، نخواهد مهم اين و باشید داشته خود روی پیش در را الهی سیری و دهید نجات را ديگران

 .کنید درک را آن بتوانید که کنید قبول را چیزی. برداريد دست توهمات و خرافات هرگونه از و گیريد فرا را مراتب

  معنویمعنوی  استاداستاد  یایا  وو  راهنماراهنما  بابا  آشناییآشنایی  ییمرحلهمرحله

 زمان گذشت با و گیردمی قرار مختلف اساتید و معلمین بعد و مادر و پدر تعلیمات تحت تولدش از بعد انسانی هر

. نرود را اشتباه و خطا راه و کند گوش خوب هاآن نصايح به بتواند او اگر و گیردمی ياد هاآن از را مختلفی چیزهای

 استاد اين فرق. گذاردمی او راه سر بر را معنوی استاد خداوند و کندمی پیدا را معنوی استاد يا و پیر ديدار لیاقت

 هر بدون و عادی کامالً ظاهری ندارد، ادعايی هرگز معنوی استاد که، است اين در سالک قبلی اساتید ديگر با معنوی

. «سازدنمی چهره کند،نمی بلند ريش سالک جلب و ظاهر حفظ برای» شودمی روبرو شاگرد با سازیچهره و آرايش

  کند،نمی هو يا هو يا و گرداندنمی تسبیح

 استفادهسوء مريدان و شاگردان از. کندمی عمل آن به حتماً گفت اگر و کند عمل آن به نتواند که زندنمی حرفی

 به همیشه کندمی سعی بلکه. کندنمی دريافت پولی ديگر، چیز هر يا دهدمی که تعلیماتی بابت هاآن از کند،نمی

 .معنوی چه و مادی چه بدهد، نیز کمک هاآن
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 دنیا است نیامده داندمی خود استاد نیست، بازی سیاست و سیاست طالب نیست، مهم برايش دنیايی مراتب و دنیا

 زود را خدا بندگان اشتباهات ندارد، دوست را قضاوت و داوریپیش کند، ثابت را خودش خواهدنمی بدهد، تغییر را

  دهد،نمی راه خود فکر و دل در را حسد و کینه و بخشدمی

 برايش ديگران که هايیسختی و هاشکنجه از بگويند، را او اشکاالت که شودنمی ناراحت اصالً و پذيردمی را انتقاد

 .است ترمهم کس همه و چیز همه از برايش خدا رضايت گیرد،نمی سخت هاآن بر و شودنمی ناراحت آورندمی بوجود

 از کند خرج را پولی و بدهد کسی به چیز خواهدمی که زمانی برای و داندمی خدا برای را هادارايی و امالک و اموال

 و پیر هاینشانه هااين. است قايل حرمت کس همه حريم برای کند،نمی تجاوز ديگران مال به جويد،می مدد خدا

 و رکابش در همیشه و نکنید هار را پیر آن ديگر کنید سعی کرديد پیدا را او ديدار سعادت اگر است، معنوی استاد

 .بمانید او خدمت

 شروع ابتدا از کندمی سعی آشنايی یاولیه مراحل از بعد استاد شود،می روروبه خود معنوی استاد با فرد کههنگامی

 نداشته سالمی جسم و پاکیزه روح سالک يک که زمانی تا زيرا کند، شاگرد احساس و جسم و روان روح، پااليش به

 ابتدا کند،می شروع را خود کار معنوی استاد کهمیهنگا جهت همین به. بگذارد حق راه در پای تواندنمی باشد

 هایآموزش او، جسم و روان و روح بهبودی از بعد و کندمی سالک جسمی و روحی مشکالت ارزيابی به تصمیم

 بنابراين. بدهد بیشتری پااليش را خود روح و شده آشنا مختلف هایتکنیک با تا دهدمی ياد سالک به را مخصوص

 وی احساس رسید، سالمت و تعادل حالت به سالک جسم و روان و روح کههنگامی شد عرض که مراتبی به توجه با

 . شود هدايت باالتر مراحل به تواندمی تازه سالک، يک که است زمان اين در و شد خواهد قوی و سالم نیز

 توسط دارد نیاز شاگرد که مراحلی تمامی کنممی سعی بنده شويد، آگاه هاآن بیشتر اهمیت به شما اينکه برای حال

 کند فراوان دقت بايد نیز سالک يک البته. بنويسم برايتان مرحله به مرحله را، شود آشنا هاآن با خود معنوی استاد

 .کند عمل هاآن به و گرفته ياد خوبی به را فنون و علوم اين تمامی تا

  معنویمعنوی  استاداستاد  طریقطریق  ازاز  آموزشآموزش  فراگيریفراگيری  مراحلمراحل

 به خداوند اينکه مگر تر،بیش نه فراگیريم را کندمی درک خودمان منطق و عقل و حس که آنچه توانیممی فقط ما

 آغاز سالک روی به را خود عملی تعلیمات استاد زمان اين در. دريابیم را هاآن الهی نیروی طريق از تا کند کمک ما

 به تعهداتی به پیمان اين. شودمی شروع معنوی استاد و سالک بین بستن پیمان با اول تعلیمات اين که کندمی

 .کندمی عمل و داشته قبول را هاآن تمامی کندمی اقرار و دهدمی قول خود استاد به سالک که است زير شرح
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  خداخدا  بهبه  داشتنداشتن  ایمانایمان  --11

 «بیعت» آن با مومن فرد که پیمانی قدسی؛ امر به نسبت وفاداری قبول سالک، و استاد میان پیمان ترينبنیادی

 حاکمیت و قدرت برابر در انسان ضعف و عجز بر تاکید اينجا در. تسلیم و وابستگی از است تالیفی ايمان. است کرده

 خدای عبادت وجوب و تعالی باری صفات و اسماء و الوهیت و ربوبیت و خدا وحدانیت به اعتقاد. است الهی مطلق

 در نیز قلبی اعمال اينکه کما گردد،می داخل آن ذيل در مقاصد و نیات از که آنچه و ندارد مانندی و شريک که يکتا

 همچنین و برخدا توکل و خدا بارگاه به انابت و توبه خدا، از ترس خدا، برای محبت مانند. است داخل ايمان مسمای

 .غیره و روزه و نماز مانند جوارح اعمال

  مادرمادر  وو  پدرپدر  بهبه  صادقانهصادقانه  خدمتخدمت  وو  احتراماحترام  --22

 يادآوری قرآن از متعددی آيات در را آنان مشروع دستورات از فرمانبرداری و مادر و پدر به احترام حکیم خداوند

 :است کرده ذکر خويش عبادت از پس را آنان به نیکی و فرموده

 نَرْزُقُکُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِنْ أَوْلَادَکُمْ تَقْتُلُوا لَا وَ إِحْسَانًا بِالْوَالِدَيْنِ وَ شَیْئًا بِهِ تُشْرِکُوا أَلَّا عَلَیْکُمْ رَبُّکُمْ حَرَّمَ مَا أَتْلُ تَعَالَوْا قُلْ -4

 لَعَلَّکُمْ بِهِ وَصَّاکُمْ ذَلِکُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتُلُوا لَا وَ بَطَنَ مَا وَ هامِنْ ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُوا لَا وَ إِيَّاهُمْ وَ

 .(404 یآيه -انعام یسوره) تَعْقِلُونَ

 به و نیاوريد خدا به شرک وجه هیچ به اينکه آن و بخوانم شما بر را همه کرده حرام شما بر خدا آنچه تا بیايید: بگو

 کارهای به ديگر و دهیممی روزی را هاآن و شما ما نکشید، فقر بیم از را خود اوالد ديگر و کنید احسان مادر و پدر

 خدا. نرسانید قتل به حق به جز( شمرده محترم) کرده حرام خدا که را نفسی و نشويد نزديک نهان و آشکار زشت

 .کنید تعقل که باشد نموده، سفارش هااندرز اين به را شما

 الْجَارِ وَ الْقُرْبَى ذِی الْجَارِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَی وَ الْقُرْبَی بِذِی وَ إِحْسَانًا بِالْوَالِدَيْنِ وَ شَیْئًا بِهِ لَاتُشْرِکُوا وَ اللَّهَ وَاعْبُدُوا -4

 .(44 یآيه -نساء یسوره) فَخُورًا الًامُخْتَ کَانَ مَنْ لَايُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَيْمَانُکُمْ مَامَلَکَتْ وَ السَّبِیلِ ابْنِ وَ بِالْجَنْبِ الصَّاحِبِ وَ الْجُنُبِ

 و فقیران و يتیمان و خويشان و مادر و پدر به نسبت و نگیريد وی شريک را چیزی هیچ و پرستید را يکتا خدای و

 مردم خدا که کنید، نیکی شمايند تصرف زيردست که بندگان و رهگذران و موافق دوستان و نزديک و دور همسايه

 .ندارد دوست را خودپسند متکبّر

 لَا وَ أُفٍ لهَّمَا تَقُل فَلَا کِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْکِبرَ عِندَکَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًا بِالْوَالِدَيْنِ وَ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُواْ أَلَّا رَبُّکَ قَضىَ وَ -4

 .(44 یآيه -اسراء یسوره) کَرِيمًا قَوْلًا لَّهُمَا قُل وَ تَنهْرْهُمَا
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 از يکى يا دو هر هستى زنده تو تا هرگاه. کنید نیکى مادر و پدر به و نپرستید را او جز که داشت مقرر پروردگارت

 .بگوى سخن اکرام به آنان با و مکن خطاب درشتى به و میازار را آنان شوند، سالخورده دو آن

 .(43 یآيه -اسراء یسوره) صَغِیرًا رَبَّیَانىِ کَمَا ارْحَمْهُمَا رَّبّ قُل وَ یالرَّحْمَه مِنَ الذُّلّ جَنَاحَ لَهُمَا اخْفِضْ وَ -3

 پرورش خُردى در مرا که چنان هم من، پروردگار اى: بگو و آور فرود تواضع سر مهربانى روى از مادر و پدر برابر در

 .آور رحمت هاآن بر دادند،

 .(48 یآيه -اسراء یسوره) مَّیْسُورًا قَوْلًا لَّهُمْ فَقُل هاتَرْجُو رَّبِّکَ مِّن یرَحْمَه ابْتِغَاءَ عَنهْمُ تُعْرِضَنَّ إِمَّا وَ -0

 .بگوى سخن نرمى به هاآن با پس کنى،مى اعراض هاآن از دارىمى امید پروردگارت جانب از که گشايشى انتظار به اگر و

 وَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا حَتىَّ شهَرًا ثَلَاثُونَ فِصَالُهُ وَ حَمْلُهُ وَ هاکُرْ وَضَعَتْهُ وَ هاکُرْ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْانسان وَصَّیْنَا وَ -4

 أَصْلِحْ وَ تَرْضَئهُ صَالِحًا أَعْمَلَ أَنْ وَ وَالِدَىَّ عَلىَ وَ عَلىَ أَنْعَمْتَ الَّتىِ نِعْمَتَکَ أَشْکُرَ أَنْ أَوْزِعْنىِ رَبّ قَالَ یسَنَه أَرْبَعِینَ بَلَغَ

 .(40 یآيه -احقاف یسوره) الْمُسْلِمِینَ مِنَ إِنىّ وَ إِلَیْکَ تُبْتُ إِنىّ ذُرِّيَّتىِ فىِ لىِ

 رنج تحمّل با و شد باردار او به رنج تحمّل با مادرش. کرديم سفارش احسان به مادرش و پدر به[ نسبت] را انسان و

 چهل به و برسد خود کامل رشد به که گاهآن تا است، ماه سى او گرفتنِ شیر از و برداشتن بار و آورد دنیا به را او

 گويم سپاس اىداشته ارزانى مادرم و پدر به و من به که را نعمتى تا بیفکن دلم بر پروردگارا،: »گويدمى برسد، سال

 تو درگاه به من حقیقت، در گردان شايسته برايم را فرزندانم و دارى خوش را آن که دهم انجام اىشايسته کار و

 .«پذيرانمفرمان از من و آوردم توبه

 إِنَّ ءَامِنْ وَيْلَکَ اللَّهَ يَسْتَغِیثَانِ هُمَا وَ قَبْلىِ مِن الْقُرُونُ خَلَتِ قَدْ وَ أُخْرَجَ أَنْ تَعِدَانِنىِ أَ لَّکُمَا أُفٍ لِوَالِدَيْهِ قَالَ الَّذِى وَ -4

 .(44 یآيه -احقاف یسوره) الْأَوَّلِینَ أَسَاطِیرُ إِلَّا هَاذَا مَا فَیَقُولُ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ

 پیش آنکه حال و شد خواهم زنده که دهیدمى وعده من به آيا شما، بر اف: »گويد خود مادر و پدر به که کس آن و

 و) وعده بیاور ايمان تو، بر واى: »کنندمى زارى خدا[ درگاه] به دو آن و.« شدند[ نابود و] سپرى هانسل من از

 .«نیست گذشتگان هاىافسانه جز هااين: »دهدمى پاسخ( پسر ولى.« )است حقّ خدا( تهديدِ

 تَفْعَلُواْ مَا وَ السَّبِیلِابْنِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَى وَ الْأَقْرَبِینَ وَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَیرْ مِّنْ أَنفَقْتُم مَا قُلْ يُنفِقُونَ مَاذَا يَسئَلُونَکَ -8

 .(440 یآيه -بقره یسوره) عَلِیمٌ بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ خَیرْ مِنْ

 و مادر و پدر به کنید، انفاق مالى هر: »بگو «؟[بدهند کسى چه به و] کنند انفاق چیزى چه: »پرسندمى تو از

 .« است دانا آن به خدا البتّه کنید نیکى هرگونه و دارد تعلّق مانده راه در به و مسکینان و يتیمان و نزديکان
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 یادامه در. کنید نیکی مادر و پدر به و نپرستید را کس هیچ او جز که کند،می حکم شما به خداوند فوق، آيات در

 اف آنان به. دهدمی فرمان مادر و پدر به نسبت متواضعانه رفتار و سخن و نیک برخورد مهربانی، به را فرزندان آيات،

 با را کوچکی و تواضع بال و پر پیوسته بگويید سخن تکريم روی از ايشان با و نرسانید آنان به آزار و نگويید( اوه)

 آنان حق در تو دادند پرورش کودکی در مرا آنان که چنان پروردگارا بگو و بگستريد ايشان بر مهربانی و رحمت

 .فرما مهربانی و رحمت

. فرموده نهی است ناراحتی اظهار یدرجه ترينپايین ینشانه که مادر و پدر به( اف) اوه گفتن از خداوند آيه اين در

 فرزند شوندمی پرزحمت و پرتوقع معموالً که مادر و پدر سن کهولت شرايط در حتی است نداده اجازه خداوند يعنی

 .کند پرخاش و بکشد فرياد آنان سر بر اينکه به رسد چه تا کند ابراز آنان مقابل در را ناراحتی حداقل

. است مادر و پدر ناخرسندی در پروردگار نارضايتی و مادر و پدر خشنودی در خدا خشنودی: فرمود( ص) گرامی پیامبر

 تا امآمده شما بسوی و بريده خويش مادر و پدر و ديار و شهر از: گفت و شد شرفیاب( ص) خدا رسول ديدار به شخصی

 و برگرد: فرمود( ص) پیامبر. گريستندمی مادرم و پدر بودم سفر عازم که لحظه آن در. کنم بیعت شما با و شوم مسلمان

 .کرد عمل حضرت آن بدستور نیز مرد آن. باش ما کنار در و بیا ما پیش سپس کن شاد را مادرت و پدر

 اطاعت را مادرت و پدر: فرمود «ص» خدا رسول کرد، نصیحت درخواست و رسید حضرت آن خدمت ديگری شخص

 .مرده چه و باشند زنده چه نما نیکی ايشان به و کن

  ((رازداریرازداری))  دیگراندیگران  اسراراسرار  نگهدارینگهداری  وو  حفظحفظ  --33

. نکند افشا ديگری برای را کسی راز است ممکن که آنجايی تا که کند سعی و کند حفظ را مردم اسرار بايستمی

 ديگران اسرار نتواند او که زمانی تا که چرا. دشمن چه و دوست چه باشد ديگران اسرار یصندوقچه همیشه او قلب

 .نمايد محافظت و درک را الهی رموز و اسرار تواندنمی کند حفظ را

 بماند يار حرم در دل محرم شد که هر
 

 بماند انکار در ندانست کار اين که وان 
 

 خدوشدتدر نديدم عشق سخن صدای از
 

 بماند دوّار گنبد اين در که يدادگداری 
 

 :که فرمایندمی دیگر جایی در یا و

 رازها دل بر و است مهر لدبش بر
 

 آوازهدا از پدر دل و خدمددوش لب 
 

 اندددنوشیده حق جدام کز عارفان
 

 اندددپدوشدیددده و دانسددتدده هددداراز 
 

 آموختددندد حدق اسرار را که هر
 

 دوختند دهداندش و کدردند مهدر 
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  . . نباشيدنباشيد  هاهاآنآن  پاسخپاسخ  منتظرمنتظر  وو  کنيدکنيد  خداخدا  خلقخلق  خدمتخدمت  توانيدتوانيدمیمی  کهکه  آنجاییآنجایی  تاتا  --44

 نخواهد هرگز ها،انسان تريننیرومند حتی انسانی هیچ جامعه، افراد از فرد هر زندگی طول در که است اين واقعیت

 به ديرباز از بشر زندگی تاريخی، مطالعات اساس بر يابد، دست کامیابی و شکوفايی به ديگران ياری و مددبی توانست

 از. نیست میسّر انسان متنوع هاینیازمندی به يابیدست امکان اجتماعی، زندگی بدون. است بوده اجتماعی صورت

 و جويدمی را خدا رضای که کسی پس. نیازمنديم ديگران ياری به شدن، موفق برای ما یهمه که ستبديهی رو اين

 به تقرّب و الهی یانگیزه بر عالوه عبادی خدمت. آوردمی جا به را اهتمام نهايت او بندگان درکارگزاری طلبد،می

 :است زير شرايط دارای خدا،

 .باشد خدا رضای راه در د

 .دهیم انجام توانمان و حد در و دهیم انجام را کار آن مخلصانه د

 .باشد داشته خیر هدف و نیّت فاعلش، و بوده خیرخواهانه کمک آن د

 .نباشد مقام و شهرت و منال و مال آوردن دست به منظور به و دادوستد هدف آن انجام در د

 .شويد ديگران آزار يا و منّت باعث دهیدمی انجام را آن وقتی نبايد د

  ببينيدببينيد  نا خدمتینا خدمتی  هاهاآنآن  ازاز  روزیروزی  کهکه  باشيدباشيد  منتظرمنتظر  وو  کنيدکنيد  خدمتخدمت  خداخدا  هایهایبندهبنده  بهبه  --55

 فرزانه کنید، درک خوبی به را آن شما اگر و است واقعیت يک باال یجمله ولی ندارد فرقی نکنید يا کنید باور

 در گاهی خدمتگزار شخص که دارد، هم آفاتی خدمتگزاری که باشید داشته توجه بايست هم طرفی از. شد خواهید

 برای بلکه نباشد، الهی رضای جهت در او، رسانیخدمت یانگیزه که زمانی مثالً شود،می هاآن دچار عمل، حین

 نام به تا کند،می خدمت زمانی يا بردارند، برايش را قدمی ديگران تا دارد،برمی قدمی خودش، شخصی منفعت جلب

 را اخالقی موازين خدمتگزاری درحین يا و کندنمی خدمت اهلش به يا. آورد بدست مقامی و شهرت و برسد نانی و

 برايشان که هايیآن رخ به را خود خدمت و بیندمی آسیب عمل، از بعد خدمتگزار شخص نیز گاهی. گذاردمی پا زير

 درانجام فاعل اگر رو، اين از. کندمی تباه را خود کار ارزش هاآن به دادن آزار و اذيت منّت، با و کشدمی کرده کار

 عمل آن باشد، گرفته صورت آن بودن فضیلت و ارزش خاطر به صرفاً عملش و بوده شايسته یانگیزه دارای فعلش

 .است ناصواب و غیراخالقی وگرنه است اخالقی و بوده مندانهفضیلت

 شماریبی تعداد از متشکل اجتماع، که چرا است، واال هنری نفسه،فی مردم، کنار در زيستن و اجتماعی زندگی

 و مؤثر ارتباط برقراری ینحوه انسانی که اين و است متفاوت شخصیتی و روحی هایگیويژ با مختلف هایانسان

 .نامید «هنرمند» را او بايد واقع به باشد، موفق همواره ارتباط اين در و بداند را اجتماع با صحیح
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 ینتیجه در ایعده گاهی. دارد اخالقی فضايل پرورش به نیاز واقعی خوشبختی و سعادت به رسیدن برای بشر

 خود ديگران، هایگرفتاری و هانیاز برابر در دادن نشان تفاوتی بی با کنندمی گمان دنیا، برق و زرق به شدن فريفته

 . سازندمی هار زيان و ضرر تحمّل از را

 نیز را خودشان دامن آن زيان که را، اجتماعی زندگی مشکالت تنها نه کار، اين که هستند اين از غافل افراد اين

 محروم نیز بیشتری الهیِ امدادهای و معنوی توفیقات از کوتاهی، اين اثر در بلکه کند،می چندان دو گیردمی

 شخص خود اوّل یدرجه در ديگران بر عالوه که است آن پسنديده کارهای به تشويق علّت که، دلیل بدين گردند،می

 بیشتر در خدا، بندگان نیاز حقیقت شناخت عدم دلیل به متأسفانه. شودمی برخوردار خیر اعمال اين برکات دريافت از

 .شوندمی گردانروی و ناراحت هستند، ياری و کمک محتاج که نیازمند هایانسان با شدن روروبه از هاانسان موارد،

 هاینعمت از شما، به مردم نیازهای :فرمایندمی مردم نياز حقيقت به اشاره در السالمعليه العابدینزین امام

 امام» خاطر اين به و نشويد ناراحت و خسته آن با برخورد از هرگز بنابراين، است، آورده روی شما به که است الهی

 برآورده را او نیاز زودتر هرچه کنممی سعی کند،می مراجعه من به مندیحاجت وقتی:« فرمايندمی السالمعلیه صادق

 . شوم محروم نیک کار اين انجام پاداش به يابیدست از من و شود نیازبی ديگر صورتی به او ترسممی که چرا سازم،

 نعمت خداوند نکند، کوتاهی الهی هاینعمت از شکرگزاری در بنده که زمانی تا که است آن الهی هایسنت از که چرا

 هایحکمت از يکی که جا آن از. شودمی نعمت سلب موجب شکرگزاری، در کوتاهی مقابل در ولی سازدمی افزون را او

 زيادی نعمت کسی به خداوند اگر اساس اين بر است، ديگران به کمک بیشتر، هاینعمت از افراد از برخی برخورداری

 .شودمی گرفته او از نعمت اين که کشدنمی طولی کرد، کوتاهی نوعانهم به وخدمت نیازمندان به کمک در او ولی داد

 نیازهای ساختن برطرف و مادّی مشکالت حلّ در منحصر آنان، به کمک و مردم به خدمت که است اين برخی گمان

 واقعی سعادت تأمین در عاطفی، نیازهای و روحی هایگرفتاری حلّ به کمک بسا چه که حالی در است، هاآن مالی

 خدمت از که آنگاه الهی، اولیای رهنمودهای مجموعه در اساس، اين بر. است مؤثرتر آنان زندگی شادابی و طراوت و

 و روحی نیازهای سازیبرآورده ضرورت از جسمانی، نیازهای تأمین بر عالوه آيد،می میان به سخن عانمنوه به

 . شودمی بحث نیز هاآن روانی

 هاکار بهترين جزء را چیز سه عالم پروردگار نزد در هاکار بهترين تبیین در آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 .«او یچهره از اندوه و غم زدودن اش،گرسنگی ساختن برطرف مومن، دل در خوشحالی ايجاد: »شمارندمی

 کند خدا برای را کار که کس آن کو
 

 کند دعدا او بر مردم وفايیبی بجدای 
 

 زنند او بر مالمت سنگ خلق که چند هر
 

 کند دعا او بر شب نیمه زدن سنگ بجای 
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  کنيم؟کنيم؟  کمککمک  کسیکسی  هرهر  بهبه  بایستبایستمیمی  ماما  آیاآیا

 کنند خودداری ديگران به خود نیاز اظهار از توان، حدّ تا که کنند تالش و بدانند نیازمند افراد که است خوب بسیار

 ناچار صورت در البته سازند، برآورده شايسته صورتی به را نیازهايشان خود است ممکن که آنجايی تا بکوشند و

 در که کنید توجه است خوب بسیار. نبیند آسیب هاآن انسانی شخصیّت که کنند نیاز اظهار ایگونه به هم، شدن

 مطرح کنند اجابت را شما کمک تقاضای تا دارند را هاويژگی اين که افرادی با جز کنید سعی کمک، تقاضای هنگام

 در بنابراين گذاشتی، مايه آبرويت از او، نزد در انداختن رو با شما که کندمی درک شرافتمند، انسان زيرا نکنید،

 آن ادب و تربیت ینشانه عمل اين. برود آبرويت گزاردنمی و کندمی تالش تو نیاز برآوردن طريق از آبرويت حفظ

 ادب یواژه بررسی. است مطرح اجتماعی ارتباطات در مهم معیار يک عنوان به گفتار و رفتار در ادب زيرا است، فرد

 کردار، گفتار، از انسان اجتماعی هایفعالیت یهمه یدربرگیرنده نوعی به آداب که دهدمی نشان آن کاربردهای و

 .اوست هایواکنش و منش کنش،

 به ناهنجاريی دچار خانوادگی هایبحران و خاص مسايلی بخاطر افراد بعضی که شده ديده مواقع از برخی در البته

 اين اصلی یمسئله. شوند خود یجامعه سربار و وابسته افراد آن که شودمی باعث امر اين و شوندمی مهرطلبی نام

 اينکه دوم و نکرده درک خود در را بیماری اين و ناهنجارند دانندنمی بخوبی هاآن خود اوالً که، است اين گروه

 بردن بین از در سعی بنابراين دانندنمی را خود مشکل چون اينکه سوم و دارند را مشکلی چنین که دانندنمی اساساً

 با کنیم سعی ها،آن به موردبی هایکردن کمک جای به آگاهی و شناخت با ما است خوب چقدر. کنندنمی نیز آن

 اين آنان تا زيرا. کنند درمان را خودشان مهرطلبی تا کنیم کمک هاآن به هاناهنجاری اين از درست، تشخیص

 روشن برای. باشدمی شانخانواده و او به خیانت هاآن به ياری و کمک هرگونه نکنند، درمان را خودشان مشکل

 .بدانیم ابتدا است الزم موضوع اين شدن

  دیگریدیگری  بهبه  کمککمک  برایبرای  ممكنممكن  دليلدليل  سهسه: : چهچه  یعنییعنی  کردنکردن  کمککمک

 اين عین بود، خواهد پاداش دنبال چشمتان و کنیدمی گذاریسرمايه شما حال اين در :دیگری خاطر به -الف

 هم و هستید خدا با معامله حال در هم صورت اين در شما بخوانید، نماز و دعا بهشت به رسیدن برای شما که است

 .خود منفعت فکر به

 است ممکن و شويدمی ديگران کمک گوناگونی داليل به نفس ارضاء خاطر به يعنی :خودتان ارضاء خاطر به -ب

 فرصتش اگر است ممکن و هستید خودمحور و خودخواه خیلی شما صورت اين در. باشید نداشته هم انتظاری هیچ

 .بزنید شرارتی هر به دست نفستان ارضاء خاطر به مواردی در شود مهیا
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 نیازی،بی و تقوا همان( انسان) هشیاری و آگاهی فطرت. ايدرسیده هشیاری و دانايی و آگاهی به شما :عشق -ج

 بودنش گل از هدفی هیچ و رويدمی که گلی مانند باشد،می واقعی و خوب خودجوش، هایخصلت و معصومیت

 از را انسان و گل چیز يک اما. شودمی مندبهره گل وجود از هم طبیعت و است خشنود هست گل که همان ندارد

 زيبا هم پیش سال هزاران گل که اين يعنی. است گل به نسبت انسان دانايی و خرد آزادی، آن و کندمی متمايز هم

 اين باز اما شودمی جدا فطرتش از دارد که آزادی خاطر به انسان است، همان هم حاال و بوده همان فطرتش و بوده

 .گردد باز فطرتش به که دارد را آزادی

 و شودمی دارادامه ما معنوی مسیر ديگران به خدمت راستای در ديگران، به کردن خدمت يعنی معنوی شکوفايی

 همنوعان به خدمت و کردن کمک انسان هایفضیلت ترينباارزش از. شودمی مهیاتر واقعی آرامش به ما دستیابی

 درون در انسانیت ارزشمند حس و فراوان شادی احساس که دانندمی اندپرداخته خلق خدمت به که کسانی است

 يعنی ديگران به کردن خدمت. گرددمی انسان در معنوی حرکت یادامه باعث عظیمی انرژی يک و شودمی متجلی

 و تواضع حس به رسیدن نهايت در و انسان درون در منیت بت شدن شکسته و نفسانی هایخواسته از گذشتن

 . آوردمی ارمغان به را درونی آرامش احساس و معنوی شکوفايی و فروتنی

 همنوعان یهمه کل در و دوستان نزديکان، به کردن خدمت به شروع هستید واقعی آرامش و لذت خواهان اگر

 يابددرمی کندمی تامل و تفکر( خداوند هایآفريده و هستی) آفاقی و( خود) انفسی آيات در که هنگامی آدمی. کنید

 اگر و کندمی حفظ خود الهی ظل ريسمان به را آنان خداوند که هستند ایوابسته و فقیر موجودات آنان یهمه که

 چیزی هر که معناست بدان اين. داشت نخواهد خود با را وجود مفهوم و معنا چیزی نباشد ارتباط و الهی وجه اين

 .يابدمی وجود مفهوم و معنا که است خداوند با فقری ارتباط اين سبب به

 و کندمی مديريت و حفظ را آنان الهی وجه ريسمان با همواره که هستند خداوندی هایآفريده هستی موجودات اگر

 و موجود هر بايستمی سازد،می رهنمون مشخص هدف و کمال سوی به را آنان اشپروردگاری و ربوبیت حکم به

 و خداوند شناخت که جايی آن از. کرد برقرار ارتباط آن به نسبت و شناخت و ديد الهی وجه اين با را ایآفريده

 خدمت نیز عمل یحوزه در بنابراين است، عبادت معنای به( چیزی هر بودن نشانه و آيه همان) او الهی وجه ديدن

 . است عبادت معنای به الهی یآفريده و آيه و نشانه هر به

 خدمت و باشد پروردگار خدمت در بايستمی کند عبوديت و بندگی تا دارد ماموريت که اين به توجه با شخص زيرا

 کمال سوی به موجودی هر تا شودمی موجب مقام اين حقیقت در که الهی ربوبیت مقام به توجه يعنی پروردگاری

 پروردگاری در که است عبوديتی الهی خالفت عنوان به زمین در بشر مأموريت. يابد دست بدان و حرکت خويش
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 اين در نشستن و بنشیند الهی خالفت به طولی ربوبیت مقام در که دارد مأموريت انسان. يابدمی مفهوم و معنا وی

 هر که بود خواهد معنا بدان اين. است الهی هایآفريده و مخلوقات یهمه کارپردازی و کارسازی معنای به مقام

 ذات که است معنا بدان الربوبیهکنه العبوديه اندگفته که اين و گیرد قرار ربوبیت و عبوديت مقام در بايستمی کسی

 . است هستی موجودات یهمه به نسبت او ربوبیت انسان عبوديت مفهومی و معنايی کنه و

 مقام در که خواهدمی وی از و شماردمی زمین استعمار را بشر مأموريت هود یسوره 45 یآيه در خداوند رو اين از

 یشايسته و اليق کمال به را موجودی هر الهی خالفت عنوان به و کند اقدام خويش طولی ربوبیت به عبوديت،

: سرايدمی عبادت و عبوديت قرآنی مفهوم از درست تفسیر با شیرازی سعدی که است اساس اين بر. برساند خويش

 است موجودات و اشیا الهی وجه به نگاه همان آيه اين در خلق معنای و مفهوم. نیست خلق خدمت جز به عبادت

 به تا کند ياری و کمک هاآن به و بنگرد خداوندی بودن مخلوق و بودن آفريده منظر از را همه که اين يعنی

 . باشدمی الهی شئون از شأنی و ظل و هاآفريده از ایآفريده موجودی هر قرآنی بینش و انديشه در. برسند سرانجام

 ديدن معنای به خداوند به بخشی محور و است او پروردگاری و آفريدگاری و خداوند به بخشی محوريت تصور اين

 آن پیش و پس و همراه در خداوند ببیند را چیزی که آن از پیش آدمی حالت اين در که است چیزی هر در خداوند

 معنای به انسان عبوديت اگر. است عبوديت و خداوند ديدن راستای در کندمی خدمتی چیزی به اگر و است ديده

 . باشد بشر جمله از و خداوند هایآفريده خدمت در بايستمی کسی هر است او ربوبیت

 هایانسان به کمک با و بخشیدند معنا تجسمی شکل به را عبادت مفهوم تصور، قابل هایبرترين مقام به يابیدست برای

 و کمک به او و نیست او ربوبیت جز چیزی عبوديت مقام که آموختند آدمی به بودند کافر که اسیر و مسکین و فقیر

 مقام مفهوم اين در عبوديت حقیقت در. برسد خود شايسته مقام به کسی هر که کند کاری تواندمی خدا خلق دستگیری

 عین و مساوی که عبوديت مقام اين در. اوست شايسته مقام به چیزی و هرکس يابی دست برای خداوند دستیاری

 و دوستان به کمک و ياری و فرزندان پرورش و تربیت بنابراين. رسدمی شايسته مقام به آدمی است پروردگاری و ربوبیت

 . کرد تصور تواننمی آن ترکامل و است عبادت خداوندی هایآفريده از ایآفريده و موجود هر بلکه

 صبر  مشکالت برابر در و  بوده خوشنود و راضی است نموده مقدر او برای خداوند آنچه به که است کسی خوشبخت

 احساس نموده کسب حالل، راه از که آنچه به و دهد ترجیح خويش رضای بر را خدا رضای و کند پیشه بردباری و

 و اندوه و ناراحتی احساس ندارد او و دارند ديگران که آنچه بر و کند کمک نیز ديگران به و کند شادی و رضايت

 حق او همچون نیز ديگران که است اعتقاد و باور اين بر همواره که است کسی خوشبخت. نورزد حسادت يا حسرت

 ایگونه به دنیا اين در اعمالش که است کسی خوشبخت. دارند آزادی و خاطر امنیت و آرامش و آسايش و حیات
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 که باشد باور اين بر همواره که است کسی خوشبخت. باشد او بندگان و خدا رضايت و خوشنودی موجب که است

 که است کسی خوشبخت. آورد بدست کوشش و تالش با تواندمی دارد سر در که را منطقی و مشروع یخواسته هر

 .نمايدمی خوشحالی و رضايت احساس دارد سالمتی نعمت اينکه از

  کردنکردن  عملعمل  آنآن  بهبه  وو  گفتنگفتن  ذکرذکر ـ ـ  66

 .(4 یآيه -غافر یسوره) .بپذيرم را شما دعای تا بخوانید مرا »لَکم استَجِب أدعُونی رَبّکم قَال وَ»: فرمايدمی کريم قرآن

 با و آريد جاى به را هاآن شکر و کنم ياد را شما تا کنید، ياد مرا پس «تَکْفُرُونِ لَا وَ لىِ اشْکُرُواْ وَ أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونىِ»

 .(404 یآيه -بقره یسوره). نکنید ناسپاسى من

 را ما آنکه از پس پروردگارا،: گويندمى «الْوَهَّابُ أَنتَ إِنَّكَ رَحْمةً لَّدُنكَ مِن لَنَا هَبْ وَ هَدَیْتَنَا إِذْ بَعْدَ قُلُوبَنَا تُزِغْ لَا رَبَّنَا»

 خود تو که دارارزانى ما بر رحمتى خود، جانب از و مگردان انحراف دستخوش را دلهايمان کردى، هدايت

 (8 یآيه -عمران آل یسوره) .بخشايشگرى

 يعنی ذکر معنا اين در است، علم از خبریبی معنای به که گیردمی قرار غفلت مقابل در گاهی ذکر، یکلمه -4

 .دانیممی که را آنچه آوريم بیاد ديگر، عبارت به يا خويشتن، علم يادآوری

 تُطِعْ اوَلَ الدُّنْیَا الْحَیَاه زِینَه تُرِیدُ عَنْهُمْ عَیْنَاکَ وَلَاتَعْدُ وَجْهَهُ یُرِیدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَدَاة رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذِینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ

 .(48 یآيه -کهف یسوره) فُرُطًا أَمْرُهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ ذِكْرِنَا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ

 را او رضای و خوانندمی را خود خدای شام و صبح که آنان محبت به شکیبايی کمال با را خويش همیشه و

 دل ما که آن از هرگز و باشی مايل دنیا هایزينت به که رو آن از بگردد آنان از ديدگانت مبادا و کن وادار طلبندمی

 .مکن متابعت پرداخته تبهکاری به و شده خود نفس هوای تابع و ايمکرده غافل خود ياد از را او

. است ذهن خزانه از علم صورت شدن زايل معنای به که گیردمی قرار نسیان مقابل در ذکر موارد، از بسیاری در -4

 .ذهن در صورت آن ماندن باقی يعنی ذکر تعريف اين در

 بندیتقسیم «نفس در معنا حضور» معنوی و باطنی قلبی، لفظی، چون، مختلفی مراتب به را ذکر ديگر ازسوی

 :است آمده زير صورت به معنوی ذکر و لفظی ذکر که. اندنموده

نْیَا فِی آتِنَا رَبَّنَا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ فَمِنَ ذِكْرًا أَشَدَّ أَوْ آبَاءَكُمْ كَذِكْرِكُمْ اللَّهَ فَاذْكُرُوا مَنَاسِکَکُمْ قََْیْتُمْ فَإِذَا»  فِی لَهُ وَمَا الدُّ

 بلکه کنیدمی ياد را خود پدران که گونه همان آورديد، جا به را حجّ اعمال که گاهآن پس .«خَلَاقٍ مِنْ الْآخِرَة
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 تمنّای خدا از نظرکوتاه) مردم بعضی( بخواهید خدا از را آخرت و دنیا حاجت هر و) کنید ياد را خدا آن از بیش

 آخرت نعمت از را آنان و ساز؛ مندبهره دنیا هاینعمت از را ما پروردگارا،: گويند و کنند( تنها دنیوی متاع

 .(455 یآيه -بقره یسوره). نیست نصیبی

 ذکر. داندمی ذاکر نفس در مذکور حضور را، ذکر حقیقتِ سینا،ابوعلی الريیسشیخ فرزانه حکیم و بزرگ دانشمند

 روح و روان جسم، بر آن مثبت تأثیرات و باشدمی فراوان محاسن و فوايد برکات، دارای عزوجل خدای ياد و

 فرودآورنده خرد، هدايت یمايه روح، خوراک ها،جان حیات دل، یکنندهروشن خدا ياد. است انکار غیرقابل

 جسم، آرامش موجب و هابینش یجالدهنده ها،سینه یدهندهصیقل پاکی، و صالح یريشه عقل، مونس رحمت،

 مشاهده باطنی، بصیرت تقويت رستگاری، صدر، شرح دل، کردن زنده دوست، حضرت با ذکر. باشدمی روح و روان

 از روح آزادی و روح تصفیده و خدلوص آگداهی، بیدداری روحانی، نیروهای تقويت او، آيات در حق جمال جلوه

 .گرددمی جسم اسدارت قیدد

 ترينعالی و ترينبر مرگ، هنگام در هاکار بهترين آخرت، و دنیا خیر موجب عمل، تريننیکو جالله، جل اهلل ذکر

 و الهی معارف در خوب راهبری اهلل، الی سلوک برای توشه و زاد بهترين دل، از دنیا حب کنندهبیرون عامل عبادت،

 شدن خوب و خدا با انس کلید خود، کردن فراموش. است شده شمرده خدا راه در شدن کشته و کشتن از اولی

 . است ذکر ديگر فوايد جمله از آشکار و نهان در رفتار و اعمال

 همچنین رسند،می خود محبوب وصال به آن سايه در که است شده ياد عرفا و اولیاء آمال غايت عنوان تحت ذکر از

 کتاب در. باشدمی باطنی و ظاهری و اعمالی و اخالقی مصلحات بهترين متوسطین، و عامه برای ذکر شده، قید

 از هرکس و ماند باز او ذکر از نداند، حق خلوت قدر هرکس است آمده مجید قرآن عرفانی و ادبی تفسیر ارزشمند

 از يکی ذکر،. نشیند شیطان هایوسوسه به رحمان، ذکر بجای الجرم يابد؟ کجا از ايمان حالوت ماند، باز او ذکر

 مانترا عنوان تحت شرقی مکاتب در که باشدمی مراقبه در شده ترسیم اهداف به رسیدن برای مراقبه انواع بهترين

 .است مراقبه انواع ساير به نسبت زيادی محاسن دارای ذکری، مراقبه. است آمده

 باغهای اهلل رسول يا پرسیدند بپردازيد، گردش به بهشت هایباغ در: فرمود و آمددر ياران بر( ص) خدا رسول روزی

 داشته دوست کس هر و بپردازيد ذکر به و برويد مجالس اين به شام و صبح ذکر، مجالس: فرمود چیست؟ بهشت

 متعال خدای چون دارد، او نزد منزلتی چه خدا که ببیند و کند نظر بايد دارد، خدا نزد منزلتی چه بفهمد که باشد

 .شماردمی محترم خداوند، به احترامشان یاندازه به را خود بندگان
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  ..استاست  سالکسالک  بهبه  اخالقیاخالقی  آموزشآموزش  دادندادن  استاد،استاد،  تعليمتعليم  اوليناولين  سالک،سالک،  تعهداتتعهدات  گرفتنگرفتن  ازاز  بعدبعد

 رسیدن و ملکوت به اتصال با و شودمی شروع درون یتزکیه از مطلوب، کمال به رسیدن برای هاراه بهترين از يکی

 و نظافت شروع برای. گرددمی ختم مرضیه و راضیه مطمئنه، حالت به نفس شدن آراسته و الهی قرب مقام به

. است اخالقی علوم به عمل ما، یشاخصه و کنیم شناسايی خود درون در را اخالقی رذايل بايد ابتدا درون پاکیزگی

 معیار و مالک ديگر تعبیر به و فضايل از اخالقی رذايل تمايز چگونگی اخالق، علم در اساسی و مهم مسايل از يکی

 . است اخالقی فعل بازشناسی

 و اخالقی و روحی انحطاط موجب و شودمی انسان واقعی و اليق کمال به رسیدن از مانع اخالقی رذيلت داشتن زيرا

 تأثیرگذاری به اخالقی، فعل فضیلت که چرا. نمايدمی دور خودش انسانیت مسیر از را انسان و گرددمی او شقاوت

 کمال به وصول و آدمی روح بازسازی در که فعلی هر رو اين از دارد، بستگی انسان کمال به رسیدن در فعل آن

 فعلی آن مقصود، و مراد البته. شودمی شمرده «اخالقی رذيلت» صورت، اين درغیر و فضیلت بگذارد تأثیر نهايی

 . بپذيرد انجام آدمی اختیار و اراده با که است

 کمال با فرد صفات و افعال بین و است وجودی صفتی و واقعی امری انسان کمال که داشت اذعان مطلب اين به بايد

 فضايل شناخت برای نیست اعتباری و موهوم امری کمال چون بنابراين است؛ برقرار واقعی معلولی و علّی یرابطه او

 رذايل تشخیص در مهم معیارهای از يکی. نیستند فايده مفید قراردادی، و اعتباری هایمالک اخالقی، رذايل و

 بر رذايل صفات. شناخت را آن ضد توانمی راحتی به اخالقی فعل دقیق شناخت با. است فضايل دقیق شناخت

 ضد که شره سوم و است شجاعت ضد که جبن دوم و است حکمت ضد که جهل اول است، شده برده نام قسم چهار

 …است عدالت ضد که جور چهارم و است عفت

 به وقتی انسان. شودنمی هاآن به توجه متأسفانه که دارد وجود خاص شناخت نوع يک و معرفت نوع يک عرفان در

 تبديل واقعی انسان يک به او که است زمان آن کند، پیدا دست معرفت گوهر به که رسدمی حقیقی رضايت

 را انسان و گذاردمی تأثیرشگرف انسان در که است معرفت. است معرفتی تربیت ها،تربیت بزرگترين از يکی. شودمی

 انسانیت در هستند، متداول که علومی و رسمی علوم گرفتن ياد و فراگیری وگرنه، رساندمی خود متعالی درجات به

 شما را اطالعات همین. شوندمی داده انسان به که هستند اطالعاتی تنها علوم، اين بلکه. نیستند تأثیرگذار انسان

 خلق معرفت اين برای فقط را انسان خداوند. کنید پیاده کامپیوتر يک روی يا و بنويسید کاغذ يک روی توانیدمی

 اين وصول امکان که است انسان فقط و است خلیفةاهلل انسان دانستمی چون آفريده، را انسان بلکه. است نکرده

 .کند پیدا دست معرفت اين به و باشد داشته تواندمی را معرفت
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 ريالی که هستند آن فکر به دائماً و روندمی مسجد به روز هر يا و نشده ترک نمازشان افرادی که امديده هابار و هابار

 را او هايشانبچه يا و نیستند امان در او رفتار و زبان از خانه در همسرشان ولی … و نشود مالشان وارد حرام مال

 فکر خودش و نیستند آسايش در زبانش و دست از محله یکسبه و اشمغازه درب شاگردان يا و ندارند قبول اصالً

 . است خدا وخوب مومن هایبنده از کندمی

 حرمتبی يا و فراموش را اصلی مسايل که اندکرده کار دينی ایحاشیه مسايل روی که آنقدر مردم متأسفانه

 خداوند که يابیددرمی کنید دقت اگر. دارد دين در ويژه جايگاهی که «اخالقی مسايل» همچون مسايلی اندکرده

 اندداشته مبذول اخالقی مسايل اهمیت بعد و خداوند بودن توحید بر ابتدا را خود تعالیم بیشترين رسوالنش و

 را خود جای و رفته کنار اخالقی مسايل اين رفتهرفته ها،آن به عمل بودن دشوار و سخت علت به متأسفانه ولی

 کار محل در اخالقشان خانم يا آقا که کندنمی سئوال کس هیچ که اين بدتر همه از و دادند ایحاشیه مسايل به

 . است چگونه اجتماع يا و خانه يا

 و محفل هر در و کرده حفظ حديث و آيه بخواهد دلتان تا اما! نه؟ يا هست نیک و خوب رفتارشان و اخالق آيا

 به را چیزی ما وقتی که کنیم باور بايد را اين. باشد کرده عمل را آن از اندکی اينکه بدون آوردمی زبان به مهمانی

 نکنیم عمل ايمگفته که هاآن به اگر گويیممی را چیزی وقتی که بدانیم بايست و دارد مسئولیت گويیممی خود زبان

 ديگر و گیرندمی فاصله ما با ازمدتی بعد ما اطرافیان اين از غیر به. آوردمی ارمغان به برايمان را بدی عواقب

 عمل گويیممی که آنچه به ما که فهمندمی همه از زودتر هاآن که چرا. ندارد اهمیتی آنان برای ما هایحرف

 ما در تغییری بايستمی بوديم کرده درک و داده گوش خوب نماز و مسجد و قران در آنچه به اگر چون. کنیمنمی

 را خود ارزش و حرمت بیندمی مسلمانی فرد وقتی کردندمی مشاهده ما نزديکان اول را آن اثرات و آمدمی بوجود

 است بهتر کند، چیزی به متهم را هاآن اينکه از قبل است، داده دست از آشنايان و دوست و فرزندان و همسر بین

 . است کرده چه ديگران و خود با مدت اين در که باشد داشته خود عملکرد و آموزش ینحوه در تفحصی

 در اخالقی، ارزش ضد و اخالقی فعل مقابل در غیراخالقی، فعل همچون متفاوتی عبارات با آن از که اخالقی رذيلت

 در آن از و رودمی کار به اخالقی فضیلت برابر در دين فرهنگ در که است ایواژه شود،می ياد اخالقی ارزش مقابل

 و شناخت بايد ابتدا در را اخالقی رذايل. است گرفته صورت متفاوتی و متعدد تعاريف اخالقی مختلف مکاتب

 که برسیم نتیجه اين به بايد بعد یمرحله در. شوندمی پیدا نیز ما وجود در زياد يا کم هاآن از بعضی که پذيرفت

 استوار ایاراده و راسخ عزم بعد مرحله. شوندمی ما معنوی و مادی هایپیشرفت از بسیاری مانع اخالقی رذايل اين

 . باشدمی رذايل اين با ستیز بر
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 فضايل و بپردازيم نیز خود روح تربیت و تاديب به نفس با جهاد اين با همزمان کنیم سعی بايد مرحله آخرين در اما

 اين از دارد؛ بستگی انسان کمال به رسیدن در فعل آن تأثیرگذاری به اخالقی، فعل فضیلت. نمايیم رذايل جانشین را

 رذيلت صورت، اين غیر در و فضیلت بگذارد تأثیر نهايی کمال به وصول و آدمی روح بازسازی در که فعلی هر رو

 اخالقی رذايل. بپذيرد انجام آدمی اختیار و اراده با که است فعلی آن مقصود، و مراد البته. شودمی شمرده اخالقی

 برخی. کنیم شناسايی را هاآن خود درون در يا و بفهمیم توانیمنمی اصالً را هاآن از بسیاری است، بسیار تعدادشان

 به توانمی رذايل اين از برخی میان از. مخفی کامالً هاآن از برخی ولی هستند هويدا و مشهود کامالً ها،آن از

 .برد نام... و خشم طمع، و حرص ريا، دروغ، کینه، حسادت، غرور، کبر، جهل،»

 وجود هاآن در است ممکن رذايل اين که ندارند باور يا و شناسندنمی را رذايل اينگونه يا هاانسان اکثر متأسفانه

 عبارت شودمی مطرح اخالقی کارهای در ارزش اساس عنوان به اخالقی علوم در که موضوعاتی از يکی. باشد داشته

 ساير با اسالم اخالقی نظريه بین کلی فرق يک. کندمی آن انجام به وادار را انسان که ایانگیزه و کار «نیت» از است

 اين برای اسالم نظر از. است نشده عمل نیت به توجهی اخالقی مکاتب اغلب در زيرا دارد، وجود اخالقی هاینظريه

 خواهد الزم نیز فاعلی حسن آن، همراه بلکه نیست کافی تنهايی به فعلی حسن کند پیدا اخالقی ارزش کاری که

 .گرددمی مترتب صحیح نیت داشتن و فاعلی حسن بر انسان سعادت و کمال يعنی اخالقی کارهای آثار زيرا، بود؛

 در را رشد از مرحله اين خواهیدمی واقعاً که کنید نیت ابتدا است بهتر رذايل اين اصالح و کردن شروع برای پس -4

 از بعد سپس و کنید درک و بفهمید را واقعیت خواهیدمی که کنید عهد خود با بايست بعد و کنید آغاز خود درون

 .نمايید خود تغییر و بازسازی به اقدام ارزيابی

 را شما اشکاالت که بخواهید هاآن از البه و عجز با و آيدنمی خوشتان هاآن از اصالً که برويد کسانی نزد به -4

. بگويد شما به را خودش حرف راحت بتواند بايست فرد آن حتماً که باشد يادتان البته بنويسند، يا بگويند برايتان

 را حقیقت تواندمی او که بدهید اطمینان او به بايد ترسدمی شما از که است فردی يا و کارمند يا شاگرد او اگر مثالً

 .بگويد شما به

 بايست کرد پیدا آگاهی مهم اين به وقتی شد خواهد منفور همه نزد دنیا اين در که بداند ورزکینه شخص مثالً -4

 نفس بوستان از مفسده آن کردن کنريشه در سعی جدی، و راسخ عزم با و نمايد آن بردن بین از جهت در اقدام

 به کند، خوبی ديگران به همواره ورزکینه انسان مثالً است؛ «ضد به تمرين» باره اين در عملی هایراه از يکی. باشد

 وآمد، رفت آنان با چنینهم. کند رفتار بیشتری خوبی با دارد، کینه هاآن از دلش در که کسانی به نسبت ويژه

 .ورزد دوستی و معاشرت
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 و عصبانى ديگران نصیحت و انتقاد از بداند، ديگران از بهتر و بزرگ را خودش که کسى خودبینى، و کبر -3

 باعث که دهدمى نشان العمل عکس و خشونت خود از لذا ندارد، را نصیحت و پذيرى انتقاد توان و شودمى غضبناک

 .شودمى ديگران به توجهى بى و کشیدن فرياد فحاشى، و بدزبانى

 از ایپاره در. شود افراد در تکبر و غرور باعث است ممکن متعددی عوامل است، رذايل بزرگترين از تکبر و غرور -0

 نیست متوجه اينکه يا و است ناپسندی صفت تکبر که داندنمی فرد يعنی. شودمی تکبر باعث نادانی و جهالت موارد

 را ديگران عیوب که است اين ما وظیفه باشد چه هر ديگران در تکبر علت بهرحال. است متکبرانه رفتار او رفتار اين

 چنان آن نبايد مغرور و متکبر افراد برابر در بنابراين دهیم، نشان خود از مناسب و شايسته رفتار و گرفته ناديده

 . است بوده درست کارشان که کنند فکر و دهند انجام خواستند کاری هر هاآن که باشیم تفاوتبی

 برخوردهای و رفتار برابر در که نداريم حق نیز ما ديگر سوی از. نشويم متکبر فرد تشويق باعث خود سکوت با يعنی

 هستند، متکبر و مغرور که افرادی با توانیمنمی يعنی دهیم، نشان خود از نادرست پاسخ و رفتار ديگران نادرست

 و ديگران با منفی برخورد هستند، ناپسند و زشت تکبر و غرور که همانگونه زيرا. دهیم نشان خود از منفی برخورد

 تعامل در که است اين ما وظیفه کلی طور به. دارد بدنبال منفی ینتیجه موارد اينگونه در نیز نمودن مثل به مقابله

  دهیم، نشان خود از بزرگوارانه رفتار دارند، اخالقی مشکل که افرادی حتی ديگران با برخورد و

 از يکی و آوريم بوجود خود در را تغییرات اين وجود تمام با کنیم سعی بايد دريافتیم را اخالق اهمیت که هنگامی و

 بايستی رفت بیرون ما وجود از اخالقی رذايل و گرفت صورت خودسازی که زمانی و است خودسازی آن هایراه

 از گذشت و عفو رحم، صله خدا، خلق به خدمت فروتنی، و تواضع جمله از. کنیم هاآن جايگزين را پسنديده صفاتی

 ديگران، با نیک برخورد و نیکو معاشرت ها،پلیدی از خود داشتن نگاه پاک و زهد بخشش، و انفاق خدا، بندگان

 در توسعه و حالل روزی طلب گناه، از اجتناب پاکدامنی، و پرهیزگاری بردباری، و حلم مردم، با ماليم رفتاری صبر،

 عوامل بهترين از يکی ارزنده صفات اين گشاده، و باز چهره با خدا بندگان با برخورد و زيبا کالم عیال، و اهل زندگی

 را دارند معاشرت او با که کسانی و شخص روح و شده هاانسان میان صفا و گرمی سبب که است فرد برای پیشرفت

 . دهدمی آرامش

 تا که گیريممی نتیجه پس. سازد آگاه خود زمین و آسمان اسرار به را فرد آن خداوند که گرددمی باعث هم طرفی از

 اگر حتی. شودنمی نصیبش حق حضرت طرف از رحمتی و عنايتی هیچ نگرداند، طاهر و صاف را خود درون انسان

 خوب را خواندمی که آنچه او اوالً: که ساده داليل اين به. بخواند بسیار دعاهای و برود مسجد و بخواند نماز هاسال

 همه از و ندارد خود کار در تدبری نهايت در و کندنمی عمل گويدمی و خواندمی آنچه به اينکه دوم نکرده، درک
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 تواندنمی چون و نگهدارد راضی دنیا در را ایبنده تواندنمی کند،نمی رعايت را اخالقیات که انسانی اينکه ترمهم

 . کند خشنود تواندنمی نیز را خداوند کند، خشنود را بندگان

در حقیقت جز سعادت و کامیابی  انسان در زندگی خود، هر روشی را که دنبال کند و هر راهی را که بپیمايد،

خواهد اگر بخواهیم تمام دانش بشری را در يک جمله خالصه کنیم؛ بايست گفت؛ زيبايی خود، چیزی نمی

دانید و اين است تمامی آنچه شما نیاز داريد حقیقت است و حقیقت زيبايی است. اين است تمامی آنچه شما می

جهان را در يک جمله خالصه کنیم بايست عرض کنم؛ رسالت همه ما بدانید. چنانچه بخواهیم رسالت انسان در 

 حرکت بسوی عالم وحدت است.

 به تا کند می تالش متعهد، مشاور آن در که است يافته تشکیل اخالقی فعالیتهای تمامی مشاور از: مشاور تعریف

 به مشاوره .شوند اومنجر مسائل و مشکالت حل به بتواند که بپردازد رفتارهايی از دسته آن به تا کند کمک مراجع

 بعضی چه اگر است. نفر دو میان معموال رابطه اين. دارد داللت مراجع و ديده مشاورآموزش يک بین ای حرفه رابطه

 کردن روشن و درک جهت مراجعان به کردن کمک برای رابطه اين. گیرد می صورت نفر دو از بیش با مشاوره مواقع

 انتخاب طريق از فردی، شده انتخاب اهداف راه به گیری به رسیدن ياد و خود زندگی محیط مورد در آنان نظرات

 شود. می برگزار فردی ومیان هیجانی مشکالت حل و فردی معنای با و سنجیده راههای

 خود شود تا کمک فرد به که شده تصريح آمده عمل به مشاور از که تعاريفی در بر دو گونه است: مشاور اهداف

 و مؤثرتر انسانی صورت به شناسايی اين با که است اين بشناسد را خود فرد اينکه از هدف و منظور .بشناسد را

 وضع تنها نه فرد مشاوره طريق از .گردد در اجتماع ظاهر فعالتر صورت او به تا .درآيد شادمانتر نتیجه ودر خالقتر

 مشاغل بیشتر هدف که شودمی آگاه خواهدآمد نیز در آن صورت به که آنچه از بلکه کند، می رادرک خود فعلی

 اجتماعی رشد مسیر در فرد روانی و شخصی رشد افزايش شود،می نیز راهنمايی و مشاوره شامل که دهندهياری

 باشد.می نهايی و غايی هدف ديگری و آنی هدف باشد کهمی هدف دو دارای راهنمايی طريق بدين .است

 واحیاناً تحصیلی،خانوادگی مشکالت حل در فرد راهنمايی و کمک راهنمايی آنی هدفراهنمایی:  آنی هدف -1

 در فرد معنوی و مادی سرمايه اتالف از جلوگیری باعث و دانندمی وقوع از قبل واقعه عالج را اين که است، شغلی

 .شودمی ناشناخته راهی

 مشکالت حل به صحیح بینش با بتواندکه خودقادرباشديا فرد اينکه از است عبارتنهایی:  و غایی هدف -1

 وخود ونهايی غايی راهنمايی مکمل و الزم شرط آنی راهنمايی که است اين.نمايد رفتار عاقالنه و پرداخته خويش

 . باشدمی رهبری
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  ::نمایيمنمایيممیمی  مختصریمختصری  اشارهاشاره  بدانبدان  کهکه  دارددارد  فراوانیفراوانی  ثمراتثمرات  کردنکردن  مشورتمشورت

 .مشکالت حل در سرعت نتیجه در و هاآن تأمین راه و مصالح و منافع شناختن بهترين -4

 .تدبیر قدرت و انديشه رشد -4

 .استبداد و غرور از مصونیت و( فکر در تواضع)شخص فکر نارسايی و نقص به بردن پی -4

 .مبتکر و فکر خوش شايسته، افراد شناسايی -3

 .اجتماعی شخصیت رشد آن دنبال به و افراد به دادن شخصیت -0

 .عملی و نظری اختالفات از جلوگیری و عمل و انديشه مقام در وحدت و هماهنگی ايجاد -4

 بدگمانی از جلوگیری و گذشته شور کانال از و گرفته قرار مشورت مورد که رأيی کسب بیش ترين  مقبولیت -4

 .مسئولین استبداد و رأی تحمیل به نسبت

 افراد. در هم ياری و همکاری حس کردن زنده -8

 حسد از ماندن مصون چنین هم و اشتباه ارتکاب صورت در بودن معذور و لغزش و خطا یدرجه شدن کم -4

 کار.  در شدن پیروز صورت در ديگران

    خوبخوب  مشاورمشاور  یکیک  هایهایویژگیویژگی

 در يک مشاوره کار بايد بداند، بدترين ارتباط خوب و موفق در هنگام مشاوره يک برقراری برای شخص مشاور -4

کند،  دادن رهنمود و صحبت به شروع باشیم داشته مراجع آگاهی تفکرات و احساسات از اينکه بدون است که اين

کننده گوش دهد و مطالب گفته شده از طرف او را ياد  هی مراجعهابهتر است ابتدا خوب به حرف مشاور لذا شخص

بپرسد تا ببیند  کننده همراجعی دقیق دو باره آن مطالب را که يادداشت نموده را از هاداشت نموده و بعد از بررسی

کند. اين نکته بسیار مهم میطرح مشکل او همان بوده که ابتدا گفته يا نه در پرسش بعدی طرح ديگری را عنوان 

 کند.میی خواهد با شما بازمی کننده همراجعاست که طرح مشکل اولی با دومی يکی باشد و گرنه 

 هر پذيرش آمادگی داشته باشد،کننده  همراجعاز طرف  را مشکلی هر شنیدن بايد آمادگی خوب مشاور يک -4

 افتیم.مین مشکل بفکر نشود لبريز صبرمان ی کاسه تا ايران مردم ما چون داشته باشد. را قومیتی و نژاد هر با فردی

 ای از خود بروز دهد.کننده رفتارهای نا خواسته هلذا ممکن است شخص مراجع

 کند.می استفاده التقاطی رويکرد شخص از مشکل برای ایمشاوره رويکردهای تمام به آگاهی ضمن خوب مشاور يک -4
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بردارد و زياد  قدم راستا همان در و باشد آگاه به خوبی مشکلش برای کننده همراجع اصلی خواست از مشاور بايد -3

 مسائل حاشیه ای نرود. وارد

 هیچ بدون آنها ايجاد نمايد تا گانکنند همراجعبین خود و  اعتماد با توام و حسنه یرابطه يک بتواند بايد مشاور -0

بیان نمايد. او بايست به مشاور خود ايمان اعتماد کامل داشته باشد و بداند اسرارش  را براحتی مشکالاتش اضطرابی

 شود.میگو نهرگز برای ديگران باز 

 شناسی، جامعه،فلسفه ،دار باشد. اطالعاتی همچونربايست از اطالعات عمومی خوبی برخومی مشاور يک -4

 ...و ادبیات تا گرفته روانشناسی

فکر و  استقالل تواندمیفکر و روحی با او پیدا کند، زيرا او ديگر ن وابسته کننده همراجعبگذارد  نبايد مشاور -4

را باال ببرد نه کننده  همراجعانديش خودش را که در قبل داشته پیدا کند. مشاور بايست قدرت تشخیص و عملکرد 

آيد، فوراً با مشاور میبا هر مشکل ريز و درشتی که برايش پیش  کننده همراجعاينکه او را طوری راهنمايی کند که 

 فی را ياد بدهد نه اينکه هر بار به او ماهی بدهد.خود در میان بگذارد. مشاور بايست به او تور با

 کندمی احساس کننده همراجع بپرسد اگر بپرسد،چون نبايد کنجکاوی روی از سوالی هیچ خوب مشاور -8

 نیست. بلد را خوب مشاورکارش

 آگاهی: از است که هدف اوعبارت باشدمی گانکنند همراجع کردن اداره و ارشاد و هدايت مشاور چيست: یوظيفه

 کلی طور به. اجتماعی و فردی ،انطباقی و سازش گروهی، ای، حرفه تحصیلی، راهنمايی جمله، از فرد، بصیرت و

 برای هدف تعیین با هاآدم .اوست دهد، هدفمی سوق سمتی به او را و کندمی مشخص را انسان زندگی راه که آنچه

 کنند کهمی تعیین خود برای چهارچوب ويک کنندمی منظم را خود زندگی گفت توانمی نوعی درزندگی،به خود

 به يا آن ساخت با انسان که است بستری يک هدف درواقع .برسند هدف ان به تا کنندمی حرکت چهارچوب آن در

 نگاه يک در سازد شايد بنا را آل ايده زندگی يک خود ذهنی لحاظ بستر، از آن در تواندمی آن به رسیدن عبارتی

 شکل عبارتی به و دارند خود پیرامون از افراد که ستا برداشتهايی اساس بر هدف گیریشکل که گفت بتوان کلی

 کسب سالی بزرگ تا کودکی از زندگی دوران طول در فردی هر که است تجربیاتی از گرفته نشات اهداف گیری

 .کندمی

 هر روياهای و انسانی وعواطف احساسات وعمیق مستقیم تاثیر وآن ناپذيراست اجتناب بین دراين موضوع يک اما

 که هستند ایعده. است شده بزرگ و کرده رشد او با و بوده او با کودکی دوران از که روياهايی .باشدمی انسان

 نتیجه به و خورد خواهیم شکست قطعاً بگیريم تصمیم عواطف و احساسات  اساس بر بخواهیم اگر که گويندمی
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 هاآدم از عده اين .باشیم داشته پیروزی يک به نیل بتوانیم تا بگیريم تصمیم عقل روی از بايد تنها و رسید نخواهیم

 .نامید گراعقل را هاآن توانمی که هستند کسانی

 احساسات همیشه شايد و مواقع اکثر در که دهندمی پاسخ اينگونه که هستند ديگر ایعده موضوع اين قبال در

 ارتباط در يکديگر با ما عقل و احساسات .کندمی اجرا عقل و گیرندمی تصمیم احساسات واقع در. دارد تقدم برعقل

 گرفته انسان انگیز بر هوس امیال همچنین و انسان دانش نسبی نقص روی از که تصمیماتی که بدانیم بايد.هستند

 .است بسیاری تفاوتهای دو اين بین و ندارند آدمی احساس با ارتباطی هرگز شوندمی

 پاسخ خود یهاسئوال تمام به تنهايی به خود پیچیدگی اين همه با تواندمی انسان آيا که اينجاست سئوال حال

دنبال  به رفتن برای بطور مثال: شما کند؟ حل را خود مشکالت همه راهنما بدون است قادر او آيا بدهد؟ درست

دانید اگر میپیدا کنید و خوب  را آنجا کنیدمی سعی مورد نظرشويد و با گرفتن آدرس میکاری از منزل خارج 

 کنید. حالمیبايد به دنبال آدرس بگرديد و در نهايت آنجا را پیدا ن هاو سال هاچنانچه آدرس نداشته باشید ماه

  ما نباشید.کردن راهن پیدا صدد که بسیار پر پیچ و خم است در  خود زندگی انتظار داريد بدون راهنما برای چگونه

 است آن در انسان خیر که راهی تشخیص که گیردمی قرار راهی چهار در انسان که شودمی ديده گاهی از هر

 فرو الی و گل در مشکل حل یهاراه نمودن پیدا برای عقل ،کندمی کوتاهی آن درک از انسان عقل و بوده مشکل

پیدا  را خود ارزش مشورت که است اينجا ،نمايد انتخاب را درست راه و نموده حالجی را موضوعات تواندنمی و رفته

 :بلخی محمد جاللدين موالنا یبگفته دهد که بايست برای رسیدن پرسید و سئوال کرد.مینشان  کند ومی

 دهددد هشددیاری و ادراک مشددورت
 

 دهدد  يداری  را مدر عقدل   هدا عقل 
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