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گزيده ای از درس های دعا و توكل
در ارتباط با خداوند و واقعيات الهي مانند دعا و توكل و فيوضات ،مردم يا منكراند كه در صورت

انكار محروم از آنند و نخواهند ديد آنچه را كه انكار ميكنند و آن را تجربه نميكنند .يا باور ميكنند،

باوري كه ترديد از اجزا پنهان است .اين ها گاهي ميبينند و تجربه ميكنند اما با شدتي كم و اندازهاي
ِ
قدرت باو ِر ترديدآميز ،اندك است و گاهي هم چيزي براي تجربه كردنشان وجود ندارد.
كم چون
عده اندكي هم ايمان دارند .اين ها عموم ًا واقعيات باطني و الهي را ميبينند و تجربه ميكنند و از آن

برخوردارند .و عدهاي بسيار كمتر كه به آساني ميتوان آنها را شمرد ،به يقين كامل و يگانگي و لقاء
رسيدهاند .آنان خود حقيقتي باطنياند و به چشمهاي از واقعيات باطني بدل شدهاند .نميبينند بلكه
ديدنيها را به ديده ميرسانند و تجربه نميكنند كه خود موضوع تجربه جويندگانند.

در باوركنندگان دعا و توكل مثل لرزندان كوه است كه ميتواند تغييراتي را در سطح كوه پديد

آورد .آنها ميتوانند در زندگي خود و ديگران اثر بگذارند اما نه تأثيراتي عميق ،ميتوانند وضعيت
ها را تا اندازهاي تشديد يا تضعيف كنند اما نه متحول لكن ايمانآورندگان ميتوانند كوه ها را جابه

جا كنند و از ميان راه بردارند .ميتوانند اوضاع زندگي خود و ديگران را به تناسب قدرت ايمانشان

دگرگون سازند و در زير و سطح زندگي ،تغييراتي را به وجود آورند .قادرند وضعيت ها را به اوضاع
ديگري تبديل كنند و چيزها را به چيز ديگري بدل نمايند .آن ها كيمياگراني باطنياند .اگر قدرت

دعاي باوركنندگان مثل نيروي بخار است ،اقتدار دعاي ايمانآورندگان مانند نيروي برق است اما توان

يقينداران و متصان مثل قدرت عظيم هستهاي و نيروي ضد ماده و بلكه بيش از اين است .آنان عين ًا

داراي قدرت خاقه الهياند .ميتوانند به وجود آورند و نابود كنند .وقتي با كوه هاي مسائل برخورد

ميكنند در لرزاندن و جابه جا كردن كوهها متوقف نميشوند بلكه قادرند كوه ها را محو و نابود كنند
يا جايي كه كوه نيست آن را به وجود آورند .اگر باوركنندگان از آشنايان شاه و ايمانداران از خانواده
شاه محسوب ميشوند ،يقينداران و متصان به مقام شاهي رسيدهاند و تاج

بر سرند .متصان يكي شدهاند و يكي هستند و يگانهاند پس از تمام قدرت
و شعور و حضور يكي برخوردارند .آنان قادرند روح دعا و توان دعا كردن
را به شايستگان بدهند...
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عيسی و سايهها

گزیده ( -قسمت اول)

عیسی مادامی که در دسترس مردم قرار داشت و در قالب جسمانی
خود می زیست خود را پسر انسان معرفی می کرد و از خود با این
عنوان نام می برد .او هرگز درباره خود نگفت مسیح است .موضوع
مسیح بودن عیسی را اولین بار پترس مطرح کرد و عیسی به او گفت
که این راز را فع ً
ا آشکار نکند .مدتی بعد از رفتن عیسی ،به تدریج
مردم او را با عنوان عیسی مسیح شناختند .او هرگز به خود نگفت
پسر خدا اما بعد از اینکه از بین مردم رفت به او گفته شد پسر خدا.
هیچ وقت نگفت که روح خدا در من حلول کرده است و حتی بسیاری
از این واقعیت ها را هم به شکلهای مختلف زیر سؤال برد اما بعد از
رفتن او معلوم شد که او خود ،روح خداست...
در همان زمانی که عیسی خودش در بین مردم بود با وجود آن که
معجزات او را هزاران نفر دیده بودند اما تنها عده اندکی که به بیست
تن هم نمی رسیدند به او ایمان داشتند .تازه یکی از این ایمان داران
یهودا اسخریوطی بود .کسی که معلم و سرور خود را به قیمتی ناچیز
به دشمنان فروخت .چرا یهودا خیانت کرد و دیگران نکردند؟ ظاهراً
یهودا از همه حواریون باسوادتر بود .مطالعات او هم بیشتر بود .چند
زبان بلد بود .چرا یهودا خیانت کرد و نه بقیه؟ وقتی که یهودا از رفتار
عیسی انتقاد میکرد عیسی با کامی که خطاب به یهودا گفت پاسخ
این سؤال را داد .او گفت« :یهودا قلبت را بگشا نه فکرت را» .به این
معنا که یهودا با ایمان خودت مرا کشف کن نه با فکرهای مکرآلود.
اما یهودا سرانجام کار خود را کرد و عیسی را تسلیم دشمنان کرد.
یهودائیان هنوز هم در زمین پراکنده اند و تعدادشان بسیار بیشتر از
گذشته شده است...
بعضی از افراطیون یهود می گویند همه معجزات عیسای ناصری
دروغ و چشم بندی بوده است و برای تک تک آن ها توجیهاتی ارائه
می دهند که به نظر هم درست می آید .عین همین اتهام را دشمنان
دیگر انبیا در زمان خود آن ها بر آن ها وارد می کردند .به عاوه
اتهامات مشترکی که همیشه درباره منتخبان خداوند مطرح شده

است و قرآن و کتاب مقدس پر است از اشاره به این موضوع .اتهام
دروغگویی ،دیوانگی ،سحر و جادو ،قدرت طلبی و غیره .درباره
عیسی هم میگفتند او همان تعلیمات کتاب مقدس را تحریف کرده
و دارد با زبان دیگری می گوید .معجزات او دروغ هایی ساختگی
شمرده می شد که با مهارت ارائه می شوند .همین اتهامات درباره
عرفای بزرگ و اساتید هم مطرح شده است .مث ً
ا می گفتند منصور
حاج دروغگو است و دیوانه شده .در دادگاه او شهادت دادند که او
شعبده بازی و چشم بندی کرده .می گفتند شمس تبریزی هم جنس
باز است به همین دلیل مولوی ...یا او را جادوگری قهار می دانستند
که مولوی را با سحر خود به تسخیر درآورده است .اتهاماتی از این
دست زندگی اکثر بزرگان تاریخ را از خود پر کرده است .عیسی هم

یکی از ضروری ترین ارکان زندگی ما شناخت نجات دهنده است زیرا از این طریق امکان
برخورداری از قدرت نجات او و برخورداری از وجود او و همراهی او فراهم می شود.
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یکی از این بزرگان استثنایی بود.
هر چه تبلیغات روحانیون یهود و عوامل آنها بر علیه عیسی بیشتر
می شد ،ایمان ایمانداران هم قوی تر می شد؛ کیفیت های نورانی
بیشتر می شد و کمیت های ظلمانی هم افزایش می یافت .تعداد
بیشتری نسبت به عیسی بدبین میشدند اما کسانی که به او ایمان
داشتند قوی و قوی تر می شدند .عیسی به همۀ مکتب های زمانه
خود تسلط کامل داشت اما نقطه تمرکز او روح خدا بود .و عشق و
محبت و بخشش و ایمان .او را از شهر و خانواده خود راندند و او
گفت فرستاده خدا را در همه جا عزیز میدارند مگر در شهر خود و
در میان خانواده خود .او آیین های پیشین را برهم نمی زد بلکه آن
ها را به طرزی ماهرانه زیر سؤال می برد .ظاهراً او هم مثل بقیه
یک یهودی بود اما گزارش ها نشان می دهد که او آن طور که باید
به شریعت یهود عمل نمیکرد...
بعضی می گویند عیسی بر روی صلیب ایمان خود را از دست داد.
استناد آن ها برای این نتیجه گیری جمله ای است که عیسی بر
روی صلیب گفت « ایلی ،ایلی .لما َس َبقتنی» الهی ،الهی چرا مرا
تنها گذاشتی .اما همین نشان می داد که عیسی هم توسط خداوند
امتحان می شود و از آزمون مصون نیست .در آخرین لحظات او
گفت مأموریت من با موفقیت انجام شد .روح خود را به تو تسلیم
میکنم .همین جمات نشان میدهند که پایان کار او جهش روح
او بود...
مهم ترین روش عیسی مسیح در تعلیم ،استفاده از تمثیل ها بود .او
هر آموزه الهی را با یک یا چند تمثیل بیان میکرد و همین مسئله
یکی از بهانه های روحانیون یهود بود که او را متهم می کردند که
روش پیامبران پیشین را در خودش بازسازی می کند تا به آن ها
شبیه شود .اکثر انبیاء الهی با تمثیل تعلیم داده اند؛ و استفاده از
تمثیل و رؤیاها در اصل روش خو ِد خداوند است .اکثر تعلیمات الهی
آمیخته به تمثیل و رؤیا هستند...
سرانجام عیسی را محاکمه کردند .روحانیون یهود از او درباره
معجزات و تعلیماتش پرسیدند اما او جواب روشنی نمیداد .خواستند
تا معجزه ای کند بلکه حرف او را باور کنند اما او کاری نکرد و
خاخام ارشد از او پرسید آیا تو پسرخدا هستی؟ او گفت :تو گفتی که
هستم .پیاطوس به او گفت آیا تو پادشاه یهود هستی؟ اما او اشاره
داشت که پادشاهی او در آسمان است .نظر پیاطوس این بود که
این فرد مجنون و دیوانه ای است که دچار توهم و خودبزرگ بینی
شده است...
عیسی را شاق زدند ،تاجی از خار بر سر او گذاشتند تا بلکه کسی
را که به زعم آن ها دیوانه و مدعی است تاج گذاری کرده باشند.
فریاد می زدند که او دروغ گو ،شیطان و شرور است و مجازاتش

مرگ است .بر او آب دهان و ادرار ریختند ...این شرم آورترین و
تحقیرآمیزترین مجازات بود و سپس پایان کار .حواریون به قدری
ترسیده بودند که تا مدت ها در مخفیگاه خود ماندند .پترس ،قوی
ترین و با ایمان ترین از میان حواریون ،مسیح را سه بار انکار کرد
و البته این به دلیل دعای عیسی مسیح بود که پیش از رفتن خود
آن را به پترس گفت.
سخنی با مسیحیان و یهودیان
بهترین راه شناخت عیسی مسیح

چهطور باید مسیح را شناخت .قبل از هر چیز باید بدانیم که شناخت
هر چیزی به برقراری ارتباط با آن ،برخورداری از آن و در نهایت
یگانگی با آن منجر می شود .بنابراین یکی از ضروری ترین ارکان
زندگی ما شناخت نجات دهنده است زیرا از این طریق امکان
برخورداری از قدرت نجات او و برخورداری از وجود او و همراهی
او فراهم میشود.
آیا از طریق کتابها میشود مسیح را شناخت؟

باید گفت به قدری در این زمینه کتاب و مقاله وجود دارد و به
قدری این مطالب متضاد و متنوع اند که شاید اگر تا پایان عمر خود
مطالعه و تحلیل کنیم نتوانیم به دیدگاه روشنی در این باره دست
یابیم .معلوم نیست که تعداد کتاب هایی که در تأیید مسیح بودن
عیسی نوشته شده بیشتر است یا تعداد کتبی که در ر ّد این موضوع
وجود دارد .راه دوم ،مراجعه به کتاب مقدس و بررسی نشانه ها و
عائم است اما این راهی طوانی ،پرپیچ خم و خطرناک به نظر
میرسد و ممکن است سالها بگذرد و نتیجهای که غیرقابل تردید
باشد به دست نیاید.
...
بهترین راه آن طور که در کتب آسمانی هم مکتوب است ،طریق
ایمان است .ایمان بیاوریم و در مسیر ایمان خود پیش برویم .این
ایمان می تواند از هر نقطه ای شروع شود .از این که قرآن و کتب
مقدس تشریح کردهاند که عیسی همان مسیح و روح خدا و نجات
دهنده است یا از اینجا که خداوند این را در روح ما و برای ما آشکار
کرده است .بهترین راه ،آخرین است .ایمان بیاوریم و بگذاریم
خداوند در درون ما این حقیقت را آشکار کند .باید بر ایمان خود
بایستیم و آن را با هر قدمی ،قویتر و شدیدتر کنیم تا زمانی که به
تجربه یگانگی نائل شویم.
حافظان مسیح
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تصويرسازي ذهني و درمان بيماريها
تحقیق و تألیف :پریس کي نژاد

در طول هر روز ،هزاران فکر به ذهن ما مي رسد که نیمي از
آن ها افکار منفي هستند .این افکار تأثیر مستقیمی بر نوع احساس
و رفتار ما دارند .افکار و تصاویر ذهني مثل اسب چابکي هستند که
اگر رام و مهار نشوند به هر جایي سر مي کشد و این حرکت کنترل
نشده آن بعض ًا سبب ایجاد عوارض جسمي و روحي در زندگي انسان
ميشود ،در حالي که با یادگیري نحوه کنترل و هدایت آن در مسیري
هدفدار ،به ابزار قدرتمندي براي رسیدن به اهداف تبدیل ميگردند.
تصاویری که به ذهن می آیند عاوه بر تأثیر بر حاات رواني ،بر
عملکرد فیزیولژیک بدن نیز مؤثرند چون هر فکري که به ذهن
مي رسد ،تفاسیر و تجارب مربوط به آن بافاصله سبب فعال شدن
مراکز عصبي در مغز و ارسال پیام متناسب با آن به تمامي اعضاي
بدن شده و جسم هم مطابق با آن واکنش نشان ميدهد .سادهترین
مثال در این رابطه تداعي تصویر و فکر میوه هاي ترش مزه نظیر
لیموست که بافاصله باعث ازدیاد ترشح بزاق در دهان ميشود.
اما توانائي تصاویر ذهني بسیار فراتر از اثرگذاري بر پاسخ هاي
جسمي است تا آنجا که حتي ميتواند بر وقایع عالم خارج مؤثر واقع
شده و مسیر آن ها را تغییر دهد .از آن جا که تصمیم گیري و انتخاب
هدف در «ذهن خودآگاه» ما به انجام مي رسد ،افکار مربوط به آن
بافاصله مغز را به فعالیت وامیدارد.
مغز و دستگاه عصبي به مثابه یک ماشین جستجوگر هدف
براساس فرمان هاي دریافتي عمل مي کند که اصطاح ًا آن
را « »Servo–Mechanismمي خوانند .یعني فقط
کافیست که فرمان را دریافت کند تا مکانیسم هاي موفقیت خود
به خود یا  )1( ASMدر ناخودآگاه به راه افتاده و راه رسیدن به
هدف را خودش پیدا کند .اما صدور فرمان براي این ماشین
تنها از طریق یک واسطه یعني تصاویر ذهني امکان پذیرست.
وجود چنین مکانیسمهایي در ذهن منجر به پیدایش علم تصویرسازي
ذهني خاق یا سایکوسایبرنتیک( )2شده که یکي از ابزارهاي فکري
مؤثر براي افزایش ارتباط با سِ ر ُومکانیسم مغزي است تا انسان را
سریع تر ،سهل تر و با تنش کمتري به اهدافش برساند .کلمه
سایبرنتیک با ریشه یوناني به معني «سکان دار» است که اصل آن
توسط فیزیک دانان و ریاضي دانان براي مطالعه ماشین هائي به کار
ميرود که رفتار دنبالکننده هدف را از خود نشان ميدهند و افزودن
پیشوند  Psychoاشاره به فکر و ذهن انسان دارد .این روش
(تصویرسازي ذهني) یکي از ابزار قوي و برقرارکننده نظم در بسیاري

تصاويری كه به ذهن می آيند
عـاوه بر تـأثير بر حـاات رواني،
بر عملكرد فيزيولژيک بدن نيز مؤثرند.

از امور است .رهبران بزرگ از جمله کسانی هستند که این روش
را به کار می گیرند .آن ها امکانات بالقوه و احتماات را «مجسم»
مي کنند و حتي جزئیات نقشه هاي خود را به دفعات قبل از اجرا در
ذهن برنامه ریزي کرده و به تصویر ميکشند .با این کار سِ ر ُومکانیسم
مغزي وارد عمل شده و طبق قانون اثر فکر بر ماده( )3وقایع عالم
خارج را در جهت رسیدن به هدف تعریف شده شکل ميدهد.
تقریب ًا تمام قهرمانان جهان و سایر نخبگان رشته
هاي مختلف در گروه تصویرسازان ذهني قرار دارند .آن
ها قبل از انجام هر کاری آن را در ذهنشان به تصویر
مي کشند ،حس مي کنند و به تجربه مي رسانند.
این افراد در واقع از نقطه پایان در فکرشان ،فعالیت
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تـوانايي تصاوير ذهني بسيار فراتر از اثرگذاري بر پاسخ هاي جسمي است
تا آن جا كه حتي مي تواند بر وقايع عالم خارج مؤثر واقع شده
و مسير آن ها را تغيير دهد.
را آغاز مي کنند .تغییر تصاویر ذهني از طریق تصور خاق صورت
مي پذیرد که در نیم کره راست یعني محل مفاهیم ،احساسات،
انگیزه ها و تصاویر به انجام مي رسد .این بخش با تصاویر ذهني
به نحوي ارتباط برقرار مي کند که مغز را وادار به پذیرش قابلیت
دسترسي به هدف ميسازد .اما این روش چگونه با درمان ارتباط پیدا
ميکند؟ در علم پزشکي گروهي از بیماريها تحت عنوان بیماريهاي
روان-تني( )4وجود دارند که منشاء آن ها افکار منفي و
مشغله هاي ذهني مخرب هستند ولي تجلیات آن به صورت بیماري
شدید در جسم تظاهر پیدا مي کند .گروه وسیعي از بیماري هاي
پوستي ،اختاات دستگاه گوارش ،بیماري هاي قلبي  -عروقي،
دردهاي مزمن و تخریب هاي بافتي (مثل آرتروز ،دیابت و آرتریت
روماتوئید) در این طبقه بندي جاي مي گیرند .حتي پزشکان معتقدند
که بسیاري از انواع سرطان نیز منشاء ذهني و رواني دارند .با این
حساب ،وقتي وجود تصاویر ذهني و افکار منفي این چنین سبب
بروز بیماري مي شود ،آیا تغییر و تبدیل آن ها به تصاویر مثبت و
سازنده نميتواند بیماري را درمان کند؟ مسلم ًا چنین است و چنان که
مي بینیم روش هاي طبابت روان  -تني با قدمتي چند هزار ساله اثر

چشم گیري در درمان بیماري ها دارند .این روش ها با بهره گیري از
اثر متقابل ذهن و جسم ،و براساس شیوه هاي قدرتمند اثرگذاري
عوامل فکري ،ذهني و رفتاري بر سامتي ،به درمان بیماري
مي پردازند .شکل گیري این روش ها مبتني بر اعتقاد به ارتباط
ذهن و جسم و اهمیت ذهن در بهبود بیماري هاست که به بیش
از  2000سال پیش باز مي گردد .هیپوکراتس 400 ،سال قبل از
میاد به نقش جنبه هاي ذهني و اخاقي در درمان بیماري ها اشاره
مي کرد و باور داشت که درمان تنها زماني موفقیت آمیز خواهد بود
که نقش حاات بیمار ،تأثیر محیط و عناصر درماني طبیعي در نظر
گرفته شود .تجسم هدایت شده (تصویرسازي هدایت شده ذهني)
یکي از شاخههاي طب روان -تني است که به بیمار ميآموزد چگونه
از نیروهاي خود درماني اش براي حفظ و بازیابي سامتي ،کاهش
استرس و افکار منفي استفاده کند .پایه گذاران و مدافعان این روش
معتقدند تصاویر ذهني ،یک درمانگر بالقوه در وجود ما هستند که
توان تسکین درد ،تسریع روند بهبودي بیماري و بازیابي سامتي
را دارند .آن ها معتقدند تصاویر ذهني حتي بر پاسخ به درمان هاي
داروئي نیز اثر مستقیم دارند .با این وصف ،اگر باور نداشته باشیم
که داروئي بر ما اثر دارد ،حتي در صورت مصرف آن بر ما بي اثر
خواهد بود .عکس این قضیه هم صادق است ،یعني اعتقاد به تأثیر
یک دارو یا روش بياثر و مشاهده بهبود بیماري؛ همان چیزي که به
آن «اثر دارونما یا پاسبو» گفته ميشود و مؤید نقش ذهن بر درمان
بیماري هاست .دکتر هربرت بنسون استاد و محقق دانشگاه
هاروارد و بنیانگذار مؤسسه طب روان -تني در آمریکا ،طي بیش از
سي سال تحقیقات و کار بالیني ،کارآئي روش هاي فوق را به اثبات
رسانده است .وي معتقد است که وجود تصویري از بهبودي در ذهن
بیمار و درمانگر یا آنچه ما نام باور بر آن مي نهیم ،عامل درمان
بیماري ها در 50تا 90درصد از موارد است .تحقیقات دانشگاهي و
بالیني متعددي نیز در این زمینه به انجام رسیدهاند از جمله:

تقريب ًا تمام قهرمانان جهان و ساير نخبگان رشته هاي مختلف در گروه تصويرسازان
ذهني قرار دارند .آن ها قبل از انجام هر كاری آن را در ذهنشان به تصوير
مي كشند ،حس مي كنند و به تجربه مي رسانند.
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 کاهش عوارض شیمي درماني و افزایش توان مقابله در بیمارانسرطاني -دانشگاه ایالتي اوهایو
()5
 افزایش فعالیت سلولهاي ایمني موسوم به  - NKCدانمارک بهبود عملکرد نوتروفیل هاي سیستم ایمني -دانشگاه ایالتيمیشیگان
 -کاهش تواتر ابتا به زخم هاي دهاني -دانشگاه علوم پزشکي

 ،Case Westernاوهایو
 افزایش فعالیت سلولهاي ایمني ( )NKCدر بیماران مبتا بهسرطانهاي متاستاتیک
()6
 تغییر در سیکل ماهیانه و کاهش عائم  PMSدر زنان 21تا  40ساله -بیمارستان عمومي ماساچوست ،بوستون
نکته قابل توجه این که کلیه مشاهدات فوق پس از تصویرسازي
ذهني در مورد هدف مورد نظر به وقوع پیوسته اند .همان طور که
قب ً
ا نیز اشاره شد گروه وسیعي از بیماريها شامل دردهاي مفصلي،
سندروم خستگي مزمن ،فشار خون ،بیماري هاي قلبي -عروقي،
دردهاي مزمن ،ناباروري ،سردردهاي میگرني ،دیابت ،سندروم پیش
از قاعدگي ( )PMSو بیماري هاي دستگاه گوارش ،تحت تأثیر
تجسم هدایت شده و ایجاد باور به بهبودي در بیمار ،درمان پذیرند.
حتي در موارد ابتاء به ایدز و سرطان نیز با افزایش فعالیت سیستم
ایمني ميتوان به باا بردن توان مقابله و کاهش عائم کمک کرد.
گرچه گزارشاتي از فروپاشي و ناپدید شدن توده هاي بدخیم پس
از تصویرسازي ذهني فردي یا گروهي در مورد انهدام تومورهاي
پي نوشت:
 Automatic Success Mechanism psycho-cybernetics مطابق قوانين فيزيک کوانتو و قانون اثر مشاهده گر ،عمل مشاهده و نوعافکار بيننده باعث تغيير «تابع موج کوانتومي» و شکل گيري وقايع مطابق
نگاه مشاهده گر مي شود.
 Psycho-Somatic Disease Natural Killer Cells Pre-Menopausal Syndrome -7مج ه ع و باطني شماره

سرطاني نیز در دست است.
به عنوان نمونه ،چند سال قبل یک پسر بچه آمریکائي به سرطان
وخیم مغزي مبتا شد .والدین او که نمي خواستند نظریه پزشکان
مبني بر اعاج بودن بیماري پسرشان را بپذیرند او را به کلینیکي
بردند که به موجب نوآوريهایش در پزشکي شهرت داشت .پزشکان
آن مرکز با تفهیم اثر ذهن در درمان بیماري به آن پسر بچه از او
خواستند به هر شکلي که مي خواهد بیماري اش را نابود کند .وي
نیز نوعي بازي خیالي را در ذهنش ترتیب داد :سفینه هاي فضائي
دور سرش مي چرخیدند و به غده که آن را «گنده خاکستري»
مي نامید شلیک مي کردند .قرار شد او روزي چند ساعت به بازي
بپردازد .بعد از گذشت چند ماه پسر به پدرش گفت« :امروز که سوار
سفینه شدم و در مغزم جستجو کردم اثري از غده ندیدم ».جالب
این که تصویربرداري از مغز نشان داد هیچ اثري از آن غده نیست
و سلول هاي سرطاني بدون به جا گذاشتن کوچکترین اثري ناپدید
شده اند )7(.ماحظه مي شود که ذهن اثر قدرتمندي در شفاي
بیماريها دارد و به قول خانم لوئیز هي« :ذهن انسان کلید سامت
اوست» .او که خود مبتا به بیماري سرطان وخیم بود توانسته با
همین روش بیمارياش را درمان کند .این نویدي است براي بیماران

و آن دسته از مبتایاني که در آستانۀ ناامیدي قرار دارند .باشد که با
بهکارگیري توانمندي عظیم ذهن ،گام مؤثري در بازیابي سامتي و
بهبود بیماريشان بردارند.
.1

.2
.3

.4

منابع:

سایت اینترنتي www.holisticonline.com
سایت اینترنتي  www.mbmi.orgروانشناسي تصویر ذهني–
سایکوسایبرنتیک ،دکتر مکسول مالتز مجله علوم باطني شماره 2
متافیزیک از دیدگاه فیزیک سایت اینترنتي www.nccam.
nih.org

هیپوکراتس 400 ،سال قبل از میاد به نقش جنبه هاي ذهني و اخاقي در درمان بیماري ها

اشاره مي کرد و باور داشت که درمان تنها زماني موفقیت آمیز خواهد بود که نقش حاات
بیمار ،تأثیر محیط و عناصر درماني طبیعي در نظر گرفته شود.
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اعمال خارق العاده و انسان معاصر

چندي است از دور و نزدیک اخبار حیرت انگیزي راجع به وقوع
اعمال خارق العاده مي شنویم .خلق اشیا و ناپدید کردن آن ها ،خبر
گرفتن از غیب ،شفاي بیماري ،غلبه بر نیروهاي طبیعت ،هم زمان
در دو مکان بودن و...
اخبار مربوط به اعمال خارق العاده نه تنها نظر و توجه عموم مردم
را به خود جلب کرده است ،بلکه محققان و دانشمندان بسیاري
در جهت اثبات و توجیه و تفسیر آن ها به کار تحقیق و بررسي
پرداخته اند و از طریق انجام آزمایش هاي بسیار موجب گسترش
این گونه پدیده ها شده اند .هم چنین چندین دهه است که دانش
متعارف این مبحث را از زوایاي گوناگون وقوع پدیدهها ،مورد بررسي
و مد نظر قرار داده است .امروزه با اطمینان ميتوان گفت که دانش
متعارف ،وجود توانمنديهاي فوق العاده در انسان را تأیید میکند و
بروز چنین پدیدههایي از طرف انسان به اثبات رسیده است .اکنون امروزه با اطمينان ميتوان گفت كه دانش متعارف،
دانشمندان در پي فرمولبندی ها و توجیه و تفسیر نحوه عملکرد
وجود توانمندي هاي فوق العاده در انسان را تأييد
آنها ميباشند.
ثبت تغییرات میدان مغناطیسي بدن و جریان الکتریکي مغز به میكند و بروز چنين پديدههايي از طرف انسان به
هنگام انجام اعمال خارق العاده( ،)1عکس برداري از فوران انرژي به
اثبات رسيده است.
هنگام شفا ،کشف جایگاه فیزیکي انجام پدیده هاي فوق طبیعي
در مغز انسان ،تفاسیر فیزیکدانان از پدیده ها بر مبناي تئوريهاي
فیزیک نو از جمله دستاوردهاي منتج از تاشهای دانشمندان بوده
حال که وجود توانمندي هاي فوق العاده در انسان به اثبات رسیده
()2
است.
سؤااتي مطرح مي شوند که این اخبار حاوي چه پیامي براي انسان
هستند؟ چرا همه انسان ها قادر به انجام این گونه اعمال نیستند؟
چرا تنها عده اي موفق به استفاده از نیروهاي بالقوه روحي خود
ميگردند؟
محققان پاسخ را این گونه داده اند ،ذهن و سطح آگاهي انسان
تعیین کننده برخورداري از توانائيها و محدودیتهاي او ميباشند.
ذهن (روان) آدمي پدیدهاي اسرارآمیز است و بسان ماشیني بسیار
قدرتمند ،تأثیري کامل بر جسم ،بروز توانائي ها و بیماري ها و حتي
بر کیفیت زندگي انسان دارد و شکل دهنده موفقیت ها و
شکست هایش ميباشد .این موضوع قرن هاست که هم
دانشمندان و هم فیلسوفان را متحیر ساخته است.
هر نظریه اي که در زمینه هوشیاري و آگاهي
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مطرح مي شود به نوعي تحت تأثیر فلسفهاي قرار دارد که متداول
و غالب است .در دانش مادي گرایانه معاصر که بر غرب حکومت
میکند ،شعور و آگاهي تنها به عنوان آثار و نشانههایي از مغز ،تلقي
و تصور مي شود .اما فلسفه شرق مسئله را از زاویه کام ً
ا متفاوتي
مد نظر قرار داده و تمام این آثار و شواهد را مربوط به حقایق روحي
و بازتاب هایي از قدرت روحي ميانگارد .از این دیدگاه ذهن انسان
پدیدهاي منفرد و شخصي نیست بلکه یک وجود جهاني است.
کل هستي و کیهان حاوي شعور و آگاهي است که به نام ذهن
کیهاني شناخته ميشود .ذهن کیهاني داراي سطوح مختلفي است.
ذهن (روان) انسان ،این اقیانوس عظیم آگاهي و انرژي نیز داراي
هفت سطح کلي است که با سطوح ذهن کیهاني مطابقت دارد.

هر سطحي از آگاهي داراي ساختار معیني است .سطوح پائین تر
آگاهي ،متراکمتر و با جهان فیزیکي در ارتباط است و سطوح بااتر،
ساختاري لطیف تر دارد و به سطوح متعالي تر و برتر آگاهي مربوط
مي گردد .آن چه که مسلم است آگاهي عموم مردم در سطوح
پائین تر مستقر است .این استقرار به دلیل انتخاب خود انسان به
وجود آمده و براساس تمرکز بیش از حد او بر زندگي مادي و بي
توجهي به زندگي باطني است .این نحوه زندگي ارتباط بین فرد
و سطوح برتر آگاهي را قطع کرده و جدائي به وجود آورده و خود
موجب ایجاد حجاب ها و موانع بسیاري بر سر راه ارتباط با شعور
برتر شده است .در نتیجه تغذیه از آگاهي برتر میسر نميباشد.
در این سطح از آگاهي ،هستي فرد منحصر به جسم و

«مـن هستم» این دو گروه بسیار باهم تفاوت دارد .این یکي در توهم و فراموشي زندگي
می کند و توانائيهاي خود را محدود به خوردن ،خوابیدن ،کارکردن و ...کرده است و
آن یکي ،به نسبت عمق ارتباطش با شعور برتر و به نسبت یـگانگي با روح خود و
روح هستي ،بزرگ تر و بزرگ تر ،و وسیع و وسیعتر مي شود.
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آن چه که بسیاري از محققین در زمینه چگونگي وقوع پدیده هاي غیر متعارف اذعان
مي دارند این است که دیدگاه ها و باورهاي انسان تأثیر به سزایي در امکان
به وجود آمدن اعمال خارق العاده دارند.

توانائي هاي محدود آن مي باشد .آگاهي او در سطح کام این گونه
است« :من جسم هستم .من ذهن دارم»« .من روح دارم»« .این
درخت است»« .این آسمان است» .در این سطح از آگاهي ،فرد
خود را هم هویت با جسم خود ميشناسد و روح و ذهن خود را از
متعلقات جسم خود مي داند.
این در صورتي است که ذهن فرد مستقر در سطوح برتر آگاهي
از شعور عالي هستي تغذیه می کند .او به وحدت قائل است و بین
روح هستي ،روح ،ذهن و جسم خود تمایزي قائل نیست .تجلي
کام او در این سطح اینگونه است« :من روح هستم»« .درخت در
من است» ،آسمان در من است ،من از تو جدا نیستم» .فردي که در
این سطح از آگاهي مستقر است وقتي به درخت فرمان بارور شدن
بدهد ،درخت باور ميشود.
«من هستم» این دو گروه بسیار با هم تفاوت دارد .این یکي در
توهم و فراموشي زندگي می کند و توانائيهاي خود را محدود به
خوردن ،خوابیدن ،کارکردن و ...کرده است و آن یکي ،به نسبت
عمق ارتباطش با شعور برتر و به نسبت یگانگي با روح خود و روح
هستي ،بزرگتر و بزرگتر ،و وسیع و وسیعتر مي شود.
پر واضح است که تمایل اصیل هر انساني متوجه کامل شدن
و توانمند ساختن قابلیت ها و واقعیت بخشیدن به نیروهاي نهفته
خود است ،اما شکوفائي توانائي ها و عبور از محدویت ها میسر
نميشود مگر در ارتباط با شعور برتر هستي .برقراري ارتباط با شعور
برتر چگونه اتفاق ميافتد؟
همه ادیان ،شیوه ها و طرق خاص خود را براي ایجاد ارتباطي
بیشتر و گسترده تر ارائه داده اند .هم چنین در بسیاري از مکاتب
شرقي تعلیماتي هم چون مراقبه و تمرینات جسمي و تمرکزي به
منظور بیدارسازي این ارتباط در نظر گرفته شده است .یکي از مهم
ترین راههاي برقراري ارتباط ،شناخت از طریق تعقل و تجربه حیطه
هاي باطني است .توجه به باطن گامي در جهت شناخت باطني
است و شناخت باطني مانند پلي است که سطوح مختلف آگاهي را
به هم مرتبط ميسازد.
همان گونه که برتري و اقتدار انسان بر طبیعت به دلیل احاطه
او بر دانش ظاهري است ،شناخت و کسب دانش باطني نیز موجب
تسلط و قدرت و گسترش هستي انسان در حوزه باطني ميگردد.

دانائي و شناخت ،حجابها ،شرطي شدگيها و توهمات را از بین
ميبرد و انسان را از تاریکي ها ،موانع و ضعف ها عبور مي دهد .این
راهي است آهسته و گام به گام ،همان گونه که حجاب ها و شرطي
شدگي ها ناگهان به وجود نیامده بلکه در طي زمان و به آهستگي
ایجاد شده و انسان را از اصل خود دور ساخته است .از سوئي تنها
نوع شناختي که مي تواند به این آهستگي سرعت بخشد و راه را
کوتاه کند ،شناخت قلبي و ایمان است .ایمان به غیب و باطن خود
و جهان هستي ،اوج آگاهي و شناخت است .آن جا که ایمان وارد
ميشود هر خواستهاي تحقق پیدا میکند.
و اما گام اول .آن چه که بسیاري از محققین در زمینه چگونگي
وقوع پدیده هاي غیر متعارف اذعان مي دارند این است که
دیدگاه ها و باورهاي انسان تأثیر به سزایي در امکان به وجود آمدن
اعمال خارق العاده دارند .از طرفي در آزمایشات تجربي نیز
این موضوع به اثبات رسیده که دیدگاه بدبینانه و منفي نسبت
به وجود این گونه پدیده ها ،خود مانع بزرگي در جهت عدم بروز
آنها است .از این رو محققین اولین گام را براي اینکه انسان شاهد
وقوع پدیده هاي غیر متعارف باشد ،نداشتن قضاوت منفي و به طور
کلي بي قضاوتي در حوزه باطني دانسته اند .در این صورت احتمال
وقوع این گونه پدیده ها به وجود خواهد آمد .همچنین این امکان
وجود دارد که با مشاهده اعمال خارق العاده و شنیدن خبرهاي به
ظاهر عجیب و غریب ،انسان به فکر فرو رود و وضعیت خود را
بسنجد ،دست به انتخاب زند و با باور باطن و حقیقت وجودي
خود آن چه را که باید ،تجربه کند و در مسیر درست گام بردارد.

پينوشت:
 -1در کتاب جنگ رواني ،3-ص  118مواردي از اعمال خارق العاده معرفي
شده است .مانند عبور شيء از مانع که در شرایط کنترل شده ،از
آن با سرعت بسیار باا ( 400عکس در ثانیه) فیلم برداري گردید.
 -2تحقیقات بسیاري در این زمینه در کتاب روش هاي جنگ
رواني ،3-نتایج تحقیقات و کشفیات فراروانشناسي ،به تفصیل داده
شده است.
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كـام ،اقتدار فراموش شده

همۀ ما در طول شبانهروز بارها از کلمات استفاده مي کنیم .براي
انتقال منظور یا خواستۀ خود به دیگران ،براي بیان احساساتمان،
احساسات مثبت یا منفي یا حتي احساساتي بسیار ظریف و نهفته.
گاه ،با خودمان حرف مي زنیم یا به اصطاح با کمک کلمات ،به
صداي بلند فکر مي کنیم یا به گفتگویي دروني و صامت با خود
مشغول مي شویم .اکثر ما ،کلمات را به کار مي بریم بدون آن که
آن ها را بشناسیم و بي آن که از اقتدار کام خود آگاه باشیم ،در هر
زمان و هر جایي ،آنرا بهکار ميگیریم و جاي افسوس دارد اگر هرگز
ندانیم کام چه قدرتي دارد و چه قدرتي ،ميتواند داشته باشد.

حتي وراي کیمیا
براي اکثر ما پیش آمده که با کسي صحبت کنیم که بتواند تأثیر
قابل ماحظه اي بر افکار و اعمال ما بگذارد .کسي که به زعم ما
کامي گرم ،دلنشین و اثر بخش دارد و مي تواند به سادگي دیگران
را به وسیلۀ کام ،با خود و با افکار و عقایدش همراه کند یا براي
لحظاتي ما را به فکر فرو برد ،تشویق به انجام کاري کند یا نظرمان
را به نحوي باورنکردني تغییر دهد .اما آیا برایتان پیش آمده که با
کسي مواجه شوید که بتواند با کام خود ،کاري عجیب و خارق العاده
انجام دهد؟ مث ً
ا شیئي را به شیئي دیگر تبدیل کند؟! و یا بتواند به
وسیلۀ کام خود ،از « هیچ » ،چیزي خلق کند؟! وقتي مي خواهیم
از قدرت کام ،سخن بگوییم عادانه نیست تنها به آن چه خود در
حوزة کام ،بدان باور داریم یا قادر به آنیم ،بسنده کنیم.
مطالعه و بررسي پیشینۀ دیني و مذهبي و روایات بر جاي مانده
از بزرگان و اولیاي الهي ،نشان مي دهد که قدرت کام ،چیزي
است وراي برداشت هاي سطحي و عامیانه ما از آن .کامي با
این اقتدار ،که چون مي گوید «باش»« ،مي شود»( )1و چون فرمان
ميدهد «موجود شو» ،پس «موجود مي شود» ( ،)2کامي که مرده را
زنده مي کند( ،)3درخت بي بار و بر را براي ابد مي خشکاند( )4و بیماران
اعاج را شفا مي دهد( .)5پس جاي تأمل دارد .سخن از قدرتي بسیار
بسیار عظیم است که به سادگي توسط بشر امروز ،نادیده گرفته شده
است .اقتداري در دسترس همگان که با غفلت از آن ،یا با آلوده
ساختنش ،خویشتن را به طرزي بدخواهانه ،از آن محروم کردهایم!

اقتدار کام
شاید وقتي صحبت از قدرت کام ميشود ،این سؤال پیش بیاید
که مگر کلمات و سخناني که ادا مي کنیم ،نشأت گرفته از ذهن
و مغز ما نیستند و قدرت کام هم بالطبع ،از قدرت ذهن تغذیه
نمي کند؟ در پاسخ باید بگوییم اگرچه قدرت خاقۀ ذهن را کام ً
ا
تأیید مي کنیم ،اما در اینجا قصد ما بر این است که قدرت
کام را به عنوان قدرتي مختص خود کام ،و جدا از قدرت
ذهن مطرح کنیم و حتي از تأثیر غیر قابل انکار کام بر
ذهن سخن بگوییم .به همین دلیل هم ،به عنوان
اولین گام در شناخت کام و قدرت تأثیرگذاري
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آن ،اثري را که بر ذهن انسان دارد بررسي مي کنیم .اگرچه ماهیت
کام به گونه اي است که مي تواند بر همه چیز ،بر همۀ هستي و
کائنات اثر بگذارد ،خلق را دگرگون سازد و تغییر و تبدیل دهد .اما
فع ً
ا از تأثیري که بر ذهن آدمي ميگذارد ،آغاز ميکنیم.

تأثیر کام بر ذهن

زندگي هر كس

تصويري عيني است از حاصل

جمع اعتقادات و باورهايي كه در

براي شناخت چگونگي تأثیر کام بر ذهن ،بهتر است بیشتر
دربارة ذهن و قسمت هاي متفاوت و برجستۀ آن بدانیم .از دیدگاه
برخي از نظریه پردازان ،ذهن انسان سه بخش دارد :نیمه هوشیار،
هوشیار و هوشیاري برتر .ذهن هوشیار ،ذهن بشري است که زندگي
و شرايط را با خود مي برد.
را به همان شکلي که به نظر مي رسد مي بیند ،در نتیجه مرگ ،با،
بیماري ،فقر و … را مشاهده مي کند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر
ميگذارد.
بخش نیمه هوشیار ذهن ،به وسیلۀ آنچه از طریق کام دیگران
(و سپس خود ما) دریافت ميکند برنامهریزي شده و این برنامهریزي
(مگر در صورتي که خود شخص آگاهانه اقدام به تغییر آن کند)
تا پایان عمر با شخص باقي مي ماند و بر کلیۀ باورها ،احساسات،
رفتارها و آیندة وي تأثیر ميگذارد و همین بخش است که بیشترین
هوشیاري برتر به معناي ذهن الهي است که درون هر انسان وجود
تأثیر را از قدرت کام ميگیرد.
دارد و قلمرو آرمانهاي عالي و عرصۀ طرح الهي است (افاطون این
را الگوي کامل نامیده است) .این طرح در هوشیاري برتر انسان داراي
تصویري در نهایت کمال است که معمو ًا به صورت آرماني دست
نیافتني ،در ذهن هوشیار جلوه ميکند.
ذهن نیمه هوشیار ،به نام هاي ناهوشیار یا ناخودآگاه نیز معروف
است و مي توان آن را به کامپیوتري تشبیه کرد که کورکورانه اما
دقیق هر برنامهاي را که در اختیارش بگذارند ،اجرا ميکند .متأسفانه
اغلب ،ذهن نیمه هوشیار برنامهریزي منفي دارد چون حتي اظهار یک
کلمۀ نامطلوب از سوي دیگران (والدین و اطرافیان ناآگاه) ميتواند در
ذهن نیمه هوشیار کودک تثبیت شود و چنان آیندهاش را تحت تأثیر
قرار دهد که به آساني تغییر نپذیرد .هر کام یا اندیشه اي بر ذهن
نیمه هوشیار اثر مي گذارد و با دقتي حیرت آور ،به عینیت در مي آید
درست مانند ضبط صدا بر صفحۀ حساس گرامافون که هر آوا ،لحن
و حتي سرفه یا مکث او نیز ضبط ميشود.
جالب اینجاست که براي تغییر و اصاح برنامه ریزيهاي منفي و
تأثیرگذاري بر بخش نیمههوشیار ذهن نیز از قدرت کام بهره گرفته
ميشود (اگرچه روشهاي دیگري هم پیشنهاد شده است).
نهایت ًا زندگي هر کس تصویري عیني است از حاصل جمع
اعتقادات و باورهایي که در ذهن نیمه هوشیار او نقش بسته
است ،پس به هر جا برود ،عین ًا همان اوضاع و
شرایط را با خود ميبرد.

ذهن نيمه هوشيار او نقش بسته است،
پس به هر جا برود ،عين ًا همان اوضاع
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تجربه نشان داده است كه با تغيير عادات كامي و عوض كردن كلماتي كه هميشه
آن ها را براي تشريح عواطف خود به كار مي بريم ،مي توانيم بافاصله شيوة تفكر،
احساس و حتي زندگي خود را عوض كنيم.

تأثیر کلمات بر احساسات

جالب است بدانیم احساسات ما نیز تحت تأثیر قدرت کام
واقع مي شوند .تجربه نشان داده که اگر در گفت وگوهاي خود
با دیگران ،یک کلمۀ اصلي را تغییر دهیم ،بافاصله تغییري در
احساس آن ها به وجود مي آید که غالب ًا تغییري رفتاري را به دنبال
دارد .شاید باورکردني نباشد ،اما باز هم تجربه نشان داده است که
با تغییر عادات کامي و عوض کردن کلماتي که همیشه آن ها
را براي تشریح عواطف خود به کار مي بریم ،مي توانیم بافاصله
شیوة تفکر ،احساس و حتي زندگي خود را عوض کنیم .نام تازه
اي که بر احساس خود ميگذاریم ،به سرعت احساس ما را عوض
خواهد کرد مث ً
ا اگر بر احساس خشم و عصبانیت خود ،نام بخشش
بگذاریم به سرعت به جاي احساس خشم ،تنها احساس بخشش
خواهیم داشت!
حتي اگر براي بیان خاطرات و تجربههاي زندگي خود ،از کلمات
صحیح و مؤثر استفاده کنیم ،مي توانیم نیرو بخش ترین عواطف را
در خود بیدار کنیم .کلمات ميتوانند احساسات ما را تخفیف دهند،
یا آنها را تشدید کنند و در نهایت ،دقت و توجه ما را افزایش دهند.
به عنوان مثال ،مي توان گفت تحقیقاتي که بر روي افراد افسرده
پي نوشت:
 -1سوره مریم ،آیه 35
 -2سوره یس ،آیه 82
 -3آیه  ،43باب  ،11نمل یوحنا
 -4انجیل متي  :21 /وقتي عیسي به اورشلیم باز مي گشت گرسنه شد .کنار جاده
درخت انجیري دید جلو رفت تا میوه اي از آن بچیند اما جز برگ چیز دیگري بر
درخت نبود .پس گفت :دیگر هرگز از تو میوه اي عمل نیاید ،بافاصله درخت
خشک شد....
 -5انجیل متي  :9 /پسر افلیجي را که روي تشکي دراز کشیده بود نزد عیسي (ع)
آوردند ...عیسي رو به پسر افلیج کرد و گفت « :برخیز و تشکت را جمع کن و به
خانه برو » .پسر از جاي خود جهید و به خانه رفت.
 -6فلورانس اسکاول شین ،در مخفي توفیق
 -7کاترین پاندر ،چشم دل بگشا
 -8فلورانس اسکاول شین ،نفوذ کام
 -9شاکتي گواین ،تجسم خاق
 -10شارین کامالودین ،معجزه باور

انجام شده مبین این است که اگر آن ها در معرض بر چسب هایي
که در مورد بیماري افسردگي بر آن ها زده مي شود قرار نگیرند،
سیستم دفاعي بدنشان بهطور اتوماتیک تقویت ميشود و به سمت
سامت روان پیش ميروند.

سخن آخر
آگاهي از اقتدار کام چیز تازه اي نیست ،قرن ها پیش به
خردمندان شرقي توصیه مي شده که جز کام مثبت و سازنده ،بر
زبان نیاورند ،کنفوسیوس عقیده داشت شناخت انسان ،بدون شناخت
قدرت کلمات میسر نیست .اما امروزه ما این اقتدار را فراموش
کردهایم و حتي از آن بيخبریم .کام اکثر ما ،کام کاذبي است پر
از دروغ ،ریا ،تناقض ،انکار ،ضعف و ...و بنابراین عجیب نیست اگر
روز به روز اقتدار کاممان کمتر ميشود و تأثیر و خاصیت خود را
از دست مي دهد .وقت آن رسیده که از در دسترس ترین قابلیت
خود ،شاکرانه ،بهرة بیشتري ببریم و هوشیارانه ،قدر و ارزش آن
را دریابیم.

منابع:
 -1چشم دل بگشا ،کاترین پاندر
 -2نفوذ کام ،فلورانس اسکاول شین
 -3موفقیت از آن شماست ،رایشارد دني
 -4از دولت عشق ،کاترین پاندر
 -5تجسم خاق ،شارین کامالورین
 -6معجزه باور ،شارین کامالورین
 -7در مخفي توفیق ،فلورانس اسکاول شین
 -8قانون توانگري ،کاترین پاندر
 -9با خویشتن ،شار هلمستتر
 -10به سوي کامیابي  ،2آنتوني رابینز
 -11کلید هاي طایي موفقیت ،حسین پورآقاسي
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رؤياها و پيامهايي از جهان ناشناخته
به طور متوسط همه انسان ها  1/3از حیاتشان صرف خوابیدن
مي شود ،به طوري که اگر شخصي  8ساعت از شبانه روزش را در
خواب گذرانده و از طرفي میانگین سن او  75سال باشد ،در این
صورت  25سال از عمر او در خواب گذشته است .خواب مسأله
کوچکي نیست .اگر این دوره از عمر ناشناخته بماند ،یک سوم زندگي
ناشناخته مانده است .در عین حال جالب این جاست که اگر انسان
این یک سوم زمان زندگياش را نخوابد ،دو سوم بقیه را زنده نخواهد
ماند .لذا خواب ضرورتي اساسي است .در تحقیقات آزمایشگاهي ثابت
شده اگر به مدت  14روز از رؤیا دیدن افراد جلوگیري شود ،آن ها
دیوانه خواهند شد.
دانشمندان و محققین خواب شناس با دیدگاه هاي متفاوت رؤیا را
تقسیم بندي کرده اند .به طور مثال روان شناسان ،رؤیاها را تنها از
دیدگاه روان کاوانه و به منظور رؤیا درماني بررسي و تقسیم بندي
ميکنند .از نظر آنها رؤیاها وظیفه تعادل بخشي و حفاظتي به عهده
دارند و به طور کلي از این دیدگاه ،رؤیاها داراي ارزش تشخیصي و
روان درماني هستند .مثل تشخیص بیماري ها ،جلوگیري از تنش ها
و ناهنجاريهاي رواني و ...آنها معتقدند اگر رؤیاها نباشند ،سامت
رواني انسان به خطر ميافتد.
به طور کلي رؤیاها راهي را به سوي دنیاي خارج از دنیاي مادیات
و زمیني هموار مي کنند .رؤیاها میل به زندگي ،میل به جاودانگي،
میل به فرار از محدودیتها را تحقق ميبخشند .همانطور که بدن و
جسم ما به تغذیه و انواع مواد نیازمند است ،روح هم نیازهاي مشابهي
دارد که رؤیا یکي از آن هاست .در رؤیا امکان پیشگویي ها و پیش
آگاهي ها چند برابر حالت بیداري است .شاید بسیاري از کشفیات و
اختراعات و آثار ادبي بزرگ جهان در رؤیاهاي آفرینندگان آن ها
ریشه داشته باشد .همانطور که در مورد برخي به اثبات رسیده است،
مواردي مانند »جیمز وات« و ساخت گلولههاي سربي» ،گراهام بل«
و تلفن» ،واتسون« و دیدن نردبان دي .ا ِن .ا ِي» ،.داستایوفسکي« و
گرفتن الهامات داستانهایش در رؤیا» ،تارتیني« که زیباترین آهنگ
خود در سونات شیطان را از رؤیا مي گیرد و »گوته« که مسایل
عدیده علمي و فلسفي را به هنگام رؤیا حل مي کرد و شعرهاي زیبا
مي سرود .کشف بسیاري از مکان هاي قدیمي و باستاني مانند معبد

همان طور كه بدن و جسم ما به تغذيه و انواع مواد
نيازمند است ،روح هم نيازهاي مشابهي دارد كه رؤيا
يكي از آن هاست.

«گلدستون بري» یا شهر باستاني «مایسیني» در جزیره کرت یا
معبد «بل» و نیز ترجمه لوحههایي به زبان بابلي همه از طریق رؤیا
صورت گرفته است.
از نظر الهیون ارزش و اهمیت رؤیاها در آن دسته از رؤیاهاست
که با پیام هاي خداوند (رؤیاهاي انبیاء) در ارتباط بوده است .از این
دیدگاه رؤیاهاي صادقه براي پیشگویي و خبر از آن چه نمي دانیم،
حایز اهمیت مي باشند .بسیاري از پیامبران بني اسراییل ،وحي الهي
را در حالت رؤیا دریافت ميکردند و این رؤیاها متحولکننده زندگي
خود و قوم شان بوده است .براي این بخش ،رؤیاهاي مستندي
را انتخاب کرده ایم که در هر کدام از آن ها نشانه هاي روشن و
هدایت کننده ،براي خواب بیننده وجود داشته است.

بسیاري از پیامبران بني اسراییل ،وحي الهي را در حالت رؤیا دریافت مي کردند
و این رؤیاها متحول کننده زندگي خود و قوم شان بوده است.
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پاسخ پیامبر در رؤیا

مرحوم حاج حسن اراکي از علماي اراک ،یک شب در موقع مطالعه
تفسیر قرآن با حدیثي که از پیامبر (ع) نقل شده برخورد مي کند و
به نظرش غریب مي آید .مضمون حدیث چنین است که :هرکس
مرگش فرا رسد در حالي که در حال طلب و تحصیل علم است ،بین
او و انبیا به اندازه یک درجه فاصله است .آقاي اراکي به نظرش بعید
مي رسد که واقع ًا بین طالب علم و انبیا یک درجه فاصله باشد .به
عاوه چون حدیث ،حدیث مرسل( )1است  ،تردید مي کند که شاید
روایت معتبر نباشد و با همین فکر ميخوابد .فردا که براي مباحثه به
مدرسه وارد مي شود چون براي تدریس آماده مي شود یکي از رعایا
با کاه نمدي ميآید و بعد از سام ميگوید» :عرضي دارم«.
حاج آقا حسن خیال مي کند او خواسته اي دارد و براي نیازش آمده
لذا مي گوید :شما منتظر باش تا مباحثه تمام شود .اما آن مرد
مي گوید :آقا من دیشب پیامبر را در خواب دیدم که فرمود« :فردا
نزد فان شخص به فان مدرسه برو و بگو که حدیثي که دیشب
خواندي و درباره اش تردید کردي از من است و در صحت آن شک
مکن».

همه اصرار در دست یابي بر او داري؟ حتي خدا را به محمد و آلاش
قسم مي دهي که تو را بر او مسلط سازد!»
او در جواب تو مي گوید« :مردي است که تفرقه ایجاد کرده و
با من در مورد حکومت و سلطنت نزاع و کشمکش مي کند .به
او بگو اگر کسي تو را به عمران شاهین راهنمایي کند و بر او
دست یابي ،چه جایزه اي به آن کس مي دهي؟ او (عضدالدوله) در پاسخ
ميگوید« :اگر آن کس طلب عفو عمران شاهین کند من حتم ًا او را
مي بخشم ،آن گاه خود را به او (عضدالدوله) معرفي کن و آن چه را
بخواهي برآورده خواهد کرد».
عمران شاهین از خواب بیدار شد و منتظر فردا شد .فرداي آن
روز فرا رسید .همه چیز همانگونه که امیرالمومنین علي (ع) در عالم

رؤیاي زاهد

در عهد محمد ترمذي که از بزرگان عهد خویش بود ،زاهد دیگري
نیز زندگي مي کرد که پیوسته بر حکیم ترمذي اعتراض مي کرد.
حکیم ترمذي از مال دنیا تنها کلبه اي داشت .وقتي از سفر حجاز
بازگشت سگي در آن کلبه توله گذاشته بود .حکیم نخواست که سگ
را بیرون کند و هشتاد بار رفت و آمد تا سگ به اختیار خود تولههایش
را بیرون برد .همان شب زاهد ،پیامبر را در خواب دید که فرمود:
آیا تو با کسي که (تنها) با سگي هشتاد بار مساعدت کرد ،برابري
ميکني؟ اگر سعادت ابدي ميخواهي کمر خدمت او در بند .آن زاهد،
که قبل از آن از جواب دادن به سام حکیم ننگ داشت بعد از آن
باقي عمر را در خدمت شیخ بهسر برد.

پناهنده به قبر علي (ع)

«عضدالدوله دیلمي» از پادشاهان سلسله دیالمه و معاصر شیخ
مفید بود که از آثار او تجدید بناي بارگاه مرقد شریف علي (ع) است.
»عمران بن شاهین« نیز از افراد سرشناس عراق بود و در امر
حکومت و سلطنت با عضدالدوله مخالفت مي کرد تا جایي که مورد
خشم او واقع شد و عضدالدوله دستور دستگیري او را صادر کرد .او
با پاي برهنه به نجف اشرف فرار کرد و مخفیانه به قبر شریف امام
علي (ع) پناهنده گردید .مدتي که در آن جا بود در عالم خواب ،علي
(ع) را دید که به او فرمود :فردا »فنا خسرو« (عضدالدوله) به این جا
مي آید و از این مکان (اشاره به مکاني مخصوص) بیرون مي رود.
تو در فان زاویه حرم بمان ،کسي تو را نخواهد دید .عضدالدوله
مي آید و نماز مي خواند و زیارت مي کند و با گریه و زاري دعا
مي نماید و خدا را به محمد و آل اش قسم مي دهد که بر تو دست
یابد ،تو در این وقت نزد او برو و بگو« :اي شاه این کیست که آن

خواب به او فرموده بود ،بي کم و کاست واقع گردید .عضدالدوله
وارد حرم شد و به نماز و زیارت پرداخت و خدا را به محمد و آل
اش قسم داد که او را به عمران شاهین مسلط کند و ...عمران نزد
او رفت و گفت :اگر کسي عمران را به تو معرفي کند ،چه جایزه
اي به او خواهي داد؟ عضد الدوله گفت :اگر او از من بخواهد که
عمران را عفو کنم ،حتم ًا عفو ميکنم .عمران شاهین که تا آن وقت
ناشناس بود ،خود را معرفي نمود و گفت :من عمران شاهین هستم.
عضد الدوله گفت :چه کسي تو را وا داشت با این که فراري بودي ،
خودت را به من معرفي کني؟ عمران گفت :مواي ما امیرالمومنین
(ع) در عالم خواب به من فرمود :فردا »فنا خسرو« به این جا مي آید
و ...عضدالدوله به عمران گفت :تو را به حق علي سوگند ،آیا به تو
فرمود »فنا خسرو« به این جا ميآید؟ عمران گفت :آري به حق علي
سوگند .عضد الدوله در حالي که به تعجب فرو رفته بود گفت :هیچ
کس جز مادرم ،خودم و قابله ام نمي دانست که نام اصلي من »فنا
خسرو« است .پس به عمران محبت کرد و خلعت وزارت را به او
پوشاند و همراه او به کوفه رفت و به این ترتیب هر دو از
نگراني بیرون آمدند و دوست صمیمي یکدیگر شدند .عمران
شاهین عاقه خاصي به ائمه داشت و در کنار مرقد شریف
امام علي (ع) و امام حسین(ع) رواقي بنا کرد که
هنوز به »رواق عمران« معروف است.
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خـود را قالب نزنيم
گردآوري و تدوین :میترا صالح زاده

ما ذهن مان را به گونه اي پرورش و عادت داده ایم که تقریب ًا هر
موضوعي را به شکلي ناکامل ببیند و آنالیز کند .آن چه که واقعیت
به نظر مي رسد تنها به این دلیل است که از دیدگاه ما واقعي جلوه
ميکند.
بیت
یک انسان معمولي در هر روز و در زمان بیداري ،حدود  56هزار ِ
اطاعاتي دریافت مي کند ولي از این حجم اطاعات تنها کمتر از
 %1آن به ذهن خودآگاه او راه مي یابد و در حدود  %99اطاعات
فیلترسازي شده و اص ً
ا به ذهن خودآگاه وارد نمي شود .مي پرسید
چه طور این اتفاق مي افتد؟ دانشمندان مي گویند که در مغز و ذهن
انسان ناحیه اي وجود دارد که کارش فیلترسازي اطاعات ورودي
است .این بخش مغز انسان که از یک سري سلول هاي عصبي
تشکیل شده ،در نقطه اي در مرکز مغز ،زیر سیستم لیمبیک قرار
دارد .با این مکانیزم مغز اطاعات ورودي را فیلترسازي میکند و به
ذهن خودآگاه فرصت می دهد تا از میان اطاعات وارد شده ،دست
به انتخاب بزند .هر چند که حتي اگر چنین فیلترسازي هم انجام
نشود بعید است که ذهن انسان قادر به توجه و تمرکز حواس بر روي
تمامي حجم اطاعاتي که دریافت کرده ،باشد و یا بتواند همه آن ها
را به کار گیرد ،اما به هر حال ذهن خودآگاه ما به بخش عظیمي از
اطاعاتي که مي رسد ،اجازه ورود به ذهن خودآگاه را نمي دهد و در
نتیجه انسان به بیداري کامل دست نمي یابد و دائم ًا در حالتي مانند
خواب و بیداري با مسائل روبه رو مي شود .در نتیجه ،ساده انگارانه
تصمیم گیري و رفتار مي کند .بر این اساس تقریب ًا براي انسان،
رو در رو شدن با مسائل در بیداري ،منتفي است.
اما واقع ًا علت چیست؟ چرا ذهن انسان از میان این میزان حجم
اطاعاتي که دریافت ميکند تنها به  %1از آن اجازه ورود به خودآگاه
را مي دهد؟ بسیاري از محققان و روشن بینان در پاسخ به این سؤال
گفته اند« :درست است که فیلترسازي هاي طبیعي وجود دارد اما
جداي از آن ،نکتۀ مهم دیگر این است که «این خود ما بوده ایم و
هستیم که در طي زمان ،فیلترهاي ذهني متعددي براي خود ایجاد
نموده ایم و آن ها را فعال ساخته ایم .در نتیجه تقریب ًا هیچ چیز از
هستي را ادراک نميکنیم».
اما راه حل چیست؟ محققین در این زمینه ميگویند که براي بیداري
ذهني و تصمیم گیري هاي هوشیارانه ازم است و مي بایست برخي
از این فیلترهاي ایجاد شده را با آگاه شدن و شناخت شان ،از صحنۀ
ذهن پاک کرد و به این ترتیب از عملکردشان جلوگیري نمود.

از مهم ترين روش هاي از بين برنده قالب هاي فكري،
فهم و درك آن هاست .مشاهده روند شكلگيري
قالب ها ،دقت و تفكر بر عملكرد ناخودآگاهانه آن ها،
ديدن ميزان انرژي مندي و تأثيرات مثبت و منفي آنها بر
روند زندگي و سرنوشت ،مي تواند از قدرت اين قالب ها
بكاهد و يا قالب فكري را كام ً
ا دگرگون نمايد.
مهمترین فیلترهاي دست ساختمان ،همان عقاید و باورهاي فکري
ما هستند .باورهایي که به مرور داراي چارچوب هاي سفت و سختي
در ذهنمان شدند و همۀ بینش و آگاهي و بالطبع تصمیمگیريهاي
ما را شکل داده اند .باورها و اعتقاداتي که اغلب شان توهمي بیش
نیستند و از حقیقت بسیار فاصله دارند .از اینرو ازم است در
گامهاي اولیه بر روي عقاید و باورهاي پذیرفته شدهمان ،که
خود منشا تعصبات و پیش داوري ها در ما هستند کار کنیم
تا استعدادهاي طبیعي و ژنتیک ما بتواند از نو رشد کنند و
مهارت هاي خود را ارتقا دهند و فرصت ادراک،
تمیز و مقایسه را دوباره بیابند .این بدین معني
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باورها و اعتقادات محدودکننده،
مانند قفل ها و زنجیرهایي بر توانایي هاي ذهن انسان و قدرت بي نهایت آن هستند.
است که استعدادهاي طبیعي و ژنتیکي دریافت و درک اطاعات
انسان ها مي توانند از زمان کودکي به گونه اي دیگر پرورش یافته و
رشد بیشتري داشته باشند و بر این اساس هر کس ميتواند به ادراک
کاملتري از جهان هستي دست یابد.
قالبهاي فكري و عملكرد باورها
از دیدگاه دانشمندان ،سیستم اعتقادي بشر از قالب هاي فکري
تشکیل شده است که با برداشتهاي درست یا نادرست ما از واقعیت
ارتباط دارند .تفسیر واقعیت در هر قالب فکري ،منحصر به همان
قالب است.
مردم در طي تجربیات
روزمره ،درون فضاها
یا سطوح مختلف
تعبیري و برداشت هاي
خود ،در حرکتند .در
واقع تجربیات آن ها
در قالب هاي فکري متعلق به خودشان تعبیر و تفسیر ميشوند .در
هر سطح یا فضاي تعبیري ،جهان به گونه متفاوتي تفسیر ميشود.
قالب هاي فکري ،واقعیاتي انرژي مند و داراي قدرت هاي متفاوتي
هستند .این قالب ها به واسطه انرژي یا اهمیتي که فرد به آن ها
مي دهد ،تغییر مي کنند و اغلب به عادات فکري مبدل مي شوند.
عادات فکري نیز خود پدیدآورنده ،شکلدهنده و حافظ قالب هاي
فکري اند .چنانچه این قالب ها از نیروي عاطفه نیز برخوردار گردند
داراي قدرت بیشتري خواهند شد.
قالب هاي فکري مي توانند خودآگاهانه یا
ناخودآگاهانه به وجود بیایند؛ مث ً
ا اگر در
ذهن ما احساس این ترس که «ممکن
است من نتوانم از پس فان کار برآیم»،
استمرار یابد موجب خلق یک قالب فکري و
تثبیت آن مي شود .حاا به هر میزان که ما
دانسته یا ندانسته به این قالب انرژي بدهیم،
تأثیرات آن به خلق بیشتر نتیجهاي که از آن
وحشت داریم ،منجر خواهد شد.
قالب هاي فکري به طور کام ً
ا طبیعي

بخشي از شخصیتي هستند که ما حتي به آن ها توجه نداریم .این
قالبها عموم ًا در کودکي شروع به شکلگیري مي کنند و مبناي
آنها استدال کودکانه است .پس از آن در طول زندگي با شخصیت
فرد عجین مي گردند و چون باري اضافي او را ملزم به حمل خود
ميکنند.
اما از آن جا که این قالب ها عمیق ًا در ناخودآگاه مدفون نشده اند
و در لبۀ خودآگاهي قرار دارند ،از طریق روش هایي قابل اصاح
ميباشند .از مهمترین روشهاي از بین برنده قالبهاي فکري ،فهم
و درک آن هاست .مشاهده روند شکلگیري قالب ها ،دقت و تفکر
بر عملکرد ناخودآگاهانه آن ها ،دیدن میزان انرژي مندي و تأثیرات
مثبت و منفي آنها بر روند زندگي و سرنوشت ،ميتواند از قدرت این
قالبها بکاهد و یا قالب فکري را کام ً
ا دگرگون نماید.
به طور کلي تمرینات مراقبه براي وسعت بخشیدن به حوزه فهم
و ادراک بسیار سودمندند؛ با این تمرینات ظرفیت مغزي افزایش
یافته و از شکل گیري بسیاري از فیلترهاي ذهني و عقاید نادرست
جلوگیري ميشود.
برخي از افرادي که از قالب هاي فکري  -ادراکي خود رها شدند
تجارب مختلف و متفاوتي داشته اند .آن ها مدعي اند که حاات
مختلفي را ادراک و تجربه کرده اند که پیش از این برایشان
بيسابقه بوده است .یکي از این افراد در مورد احساسات قوياش در
ارتباط با طبیعت سخن ميگوید و دیگري...
باورها و اعتقادات محدودکننده ،مانند قفل ها و زنجیرهایي بر
توانایي هاي ذهن انسان و قدرت بي نهایت آن هستند .ذهن انسان
هدایت کننده انرژي خاقه انسان ،تحقق بخش قصدها و
خواسته هاي دنیوي ،معنوي و باطني
اوست ،اما باورهاي غلط و محدودکننده،
منبع انرژي خاق را از دسترس انسان دور
مي سازد و اجازه نمي دهد که او از تمامي
امکانات و توانایيهاي خود بهره جوید.
اما نکته نهایي و بسیار مهم این است که
بدانیم« :باورها و اعتقادات انسان قابل
تغییرند .اگرچه تغییر دادن باورها کار
سادهاي نیست اما انجام پذیر
است».
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نـوح آموز

روش هاي جوان ماندن و سالم زيستن و عمر نوح آسا

(قسمت اول)
پريا (شباب حسامي)

همه ميدانيم كه عمر حضرت نوح (ع) بسيار طواني و نزديک به هزار سال ( )950بوده است .البته پدران او هم عمري طواني
داشتند مث ً
ا حضرت آدم  930سال در زمين زندگي كرد .پسر او شيث در  912سالگي مرد .آنوش (پسر شيث) در  905سالگي
از دنيا رفت و پسر او قينان تا سن  910سالگي عمر كرد .يارد و متوشاح هم كه از پدربزرگان نوح (ع) بودند بيش از  900سال
در زمين زيستند .حضرت نوح در سن  500سالگي صاحب سه پسر به نام هاي سام ،حام و يافث شد.
من فكر مي كنم نوح (ع) خواسته يا به احتمال قوي تر ناخواسته ،رژيم غذايي و روش هاي خاصي را اعمال كرده است ،چون
خداوند هر كاري را از مسير طبيعي و معقول خودش انجام ميدهد .مثا ً ،به نظرم يكي از عادات غذايي نوح (ع) استفاده از غات
و سبزيجات ،و گوشت هاي سالم بوده است كه همين نكته خودش يكي از توصيه هاي اصلي تغذيه پيشرفته امروزي محسوب
ميشود .گواه اين مدعا هم كامي است كه خداوند به نوح (ع) ميفرمايد« :بارور و زياد شويد و زمين را پر سازيد .همۀ حيوانات
و خزندگان زمين ،پرندگان هوا و ماهيان دريا از شما خواهند ترسيد ،زيرا همۀ آن ها را زير سلطۀ شما قرار داده ام و شما
مي توانيد عاوه بر غات و سبزيجات ،از گوشت آن ها نيز براي خوراك استفاده كنيد».
اين طور شد كه اسم اين سلسله از مقاات را «نـوح آموز» گذاشتم و منظورم از آن آموزه هايي است كه احتمااً در زندگي
حضرت نوح (ع) وجود داشته است زيرا او نزديک به هزار سال با قدرت ،موفقيت و سامت زيسته است .ان شاءا...حضرت نوح (ع)
از كار بنده خشنود شود و همۀ دوستان و دشمنانم و مرا دعا كند.

نظرات مختلفي دربارة چگونگي افزایش طول عمر انسان و حفظ
جواني و سامتي او وجود دارد .یکي از دانشمندان علوم تغذیه و
پزشکي معتقد است که از جمله علل اصلي بیماري هاي انسان و
نتیجت ًا تضعیف سیستم ایمني او که در نهایت به کاهش عمر انسان
منجر مي شود،
تجمع میکروب ها
و باکتريها در روده
بزرگ است .این
دانشمنـد بــرداشتن
روده بزرگ را یکي
از راه هاي افزایش
طول عمر انسان

مي داند و این سؤال را مطرح مي کند که آیا مي دانید کاغ ها چرا
صد سال زندگي مي کنند و سپس جواب مي دهد چون روده بزرگ
ندارند.
با پذیرش نظریه حذف روده بزرگ ،خودبه خود به ماده غذایي
«ماست» نزدیک
شده ایم .ماده اي که
به دلیل دارا بودن
اسید اکتیک قادر
است باکتري هاي
بیماري زاي روده
بزرگ که عامل
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بسیاري از بیماري ها و نارسایي هاي جسمي هستند را نابود کند و
بنابراین مي تواند تأثیر مستقیمي در افزایش طول عمر بگذارد .به
عنوان گواهي بر این مدعا مي توان به طول عمر زیاد روستاییاني
که مصرف ماست در میان آن ها فراوان است اشاره کرد .هنگامي
که روش تغذیه مردم بعضي از مناطق قفقاز و مجارستان که داراي
طول عمر نسبت ًا زیاد بودند مورد بررسي قرار گرفت ،دانشمندان
متوجه شدند که ماست یکي از اجزاي اصلي و عمده جیره غذایي
این افراد است .یکي از دانشمندان معروف دیگر تأکید زیادي
بر پیاز دارد .پیاز به عنوان عاملي براي افزایش طول عمر .شاید
این تأکید با خاصیت ضد عفوني کننده شدید پیاز یا دارا بودن
«دي ان اي» مرتبط باشد.
دکتر الکس کارل ،طول عمر انسان را با میزان سم زدایي از بدن
مرتبط مي دانست و معتقد بود اگر سمومي که در بدن انسان تولید
و ذخیره ميشوند ،بافاصله از بدن خارج شوند ،ممکن است انسان
به عمري بسیار طواني (در حد چند صد سال) دست پیدا کند .او
براي اثبات ادعاي خویش یک ران جوجه را درون دستگاه آزمایش
گذاشت و با استفاده از ابزار مربوطه از ذخیره سموم در ران جوجه
جلوگیري کرد .ران جوجه تا بیش از ده سال هم چنان سالم ماند و
بعد از آن هم به دلیل کافي بودن آزمایش و قطع آن ،ران جوجه
طي چند ساعت فاسد شد و از بین رفت.
آیا با تخلیه دائمي بدن از سموم ،مي توان آن طور که آزمایش
اثبات کرده است ،به عمر طواني دست یافت؟ البته این موضوع
کام ً
ا روشن است که وجود سموم مي تواند دردها ،بیماري ها و
نابساماني هاي بسیاري
را در انسان به وجود آورد
و طبع ًا فقدان این سموم
و میکروب ها مي تواند
موجب سامتي و طول
عمر شود ،اما معلوم
نیست که انسان بدون
وجود سموم تا چند سال
دیگر ميتواند بر عمر خود
بیفزاید .ده سال ،صد سال
یا قرنها.
دیدگاه دیگري که
درباره سامتي و شفاي
انسان وجود دارد موضوع
«اکسیژن رساني کافي و

تنفس کامل» است .از این دیدگاه عامل بسیاري از بیماريها و به
ویژه سرطانها ،کمبود اکسیژن در بدن است .سوخت و ساز نیاز به
هواي کافي و مناسب دارد و اگر هواي مناسب تأمین نشود ،سوخت
و ساز بدن با اختال مواجه خواهد شد .اشکال در سوخت و ساز
یعني ایجاد مواد سمي ،عدم تخلیه مواد سمي و نتیجت ًا انباشتگي
آن در بدن .البته ،این فقط یکي از پیامدهاي کمبود اکسیژن است.
آیا واقع ًا اکسیژن رساني کافي به بدن مي تواند موجب سامتي و
طول عمر شود؟ شاید یوگي هاي هندي ،کساني که براي موضوع
تنفس و اشباع بدن از اکسیژن ارزش زیادي قائلند و آن را با
وسواس و دقت رعایت مي کنند ،بتوانند تجسمي از اهمیت زیاد
این شیوه ،یعني «اکسیژن رساني کافي» باشند .گفته مي شود
که یوگي هاي باستاني هند که تمرین تنفسي پرانایاما یکي از
اصلي ترین مشغولیات آنان بوده است ،از عمري بسیار طواني و
سامتي کامل برخوردار بودهاند .در زمان کنوني هم یوگیاني وجود
دارند که ميتوان آن ها را از این نظر مورد بررسي قرار داد.
و اما چرا نوح و پدران او عموم ًا نزدیک به هزار سال زندگي
کرده اند؟ زندگي آن ها چه طور بوده است؟ آن ها غیر از غات،
سبزیجات و گوشت هاي سالم (آن طور که در کام خداوند متعال
به نوح (ع) وجود دارد) چه چیزهاي دیگري ميخوردهاند؟
روش هاي دانسته و ندانسته آن ها براي مقابله با بیماري
چگونه بوده است؟ در گفتارهاي بعدي مي خواهیم بیشتر در این
زمینه ها با همدیگر حرف بزنیم و فکر کنیم .قصد دارم ابتدا
نظریه هاي مطرح شده در علوم پزشکي و تغذیه را مطرح کنم
و شاید در آخر ،به طرح
نظرات بزرگترین معلم
باطني عصر حاضر،
در زمینه مبارزه با
بیماري ها ،تغذیه ،شفا و
درمان بپردازم.
در قسمت بعدي راجع
به غذاها و موادي که
واجد اثر حفظ و تجدید
جواني اند و داراي طیف
وسیعي از تأثیرات
سامتي بخش ميباشند،
حرف خواهیم زد.
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اگر من و تو ازدواج كنيم...

(قسمت اول)
تألیف :رکسانا خوشابی

«مهم تر از اين كه ازدواج كني يا نه ،پاسخ اين سؤال است كه بداني چه كسي با چه كسي ازدواج مي كند و
محصول اين ممزوج چيست؟»

وقتي صحبت از ازدواج به میان مي آید اغلب با چند دسته
سؤال رو به رو مي شویم .سؤااتي نظیر این که با چه کسي
ازدواج کنیم؟ چه وقت ازدواج کنیم؟ چرا ازدواج کنیم؟ اص ً
ا
ازدواج کنیم یا نکنیم و...
اما با وجود آن که مي دانیم در هر ازدواجي خواهي نخواهي
نوعي مزدوج شدن و یکي شدن هم در کار است ،کمتر پیش
مي آید که از خودمان بپرسیم نتیجه و محصول ازدواج ما
چیست؟ اگر بخواهیم به نتیجه یا محصول ازدواج توجه داشته
باشیم عاوه بر اینکه باید خود و طرف مقابلمان را بشناسیم،
باید بتوانیم تصویري از نتیجه بودن مان در کنار همدیگر نیز
به دست آوریم .اما واقعیت این است که اکثر ما نه تنها چنین
تصویري از نتیجه و محصول ازدواج مان نداریم ،بلکه حتي
تصویر روشني از خودمان و از طرف مقابل مان هم نداریم و

استخراج از کتاب تعالیم حق (جلد دوم)

متأسفانه این عدم شناخت از قدیم تا به امروز هم چنان تداوم
دارد.
قدیم ترها ریش سفیدهاي فامیل ،قول و قرارها را
مي گذاشتند ،صیغۀ عقد جاري مي شد ،بله را مي گرفتند و
طفلکي عروس و داماد ،تازه چشمشان به جمال یکدیگر روشن
(و شاید هم تیره و تار) مي شد! مادر بزرگ ،پدر بزرگ هایمان
را ميگویم که آش کشک خاله را به همین مفت و مسلمي ،تا
آخر توی حلقشان فرو ميکردند!
حتم ًا مي گویید حاا وضعیت خیلي بهتر شده و دختر و
پسرهاي جوان قبل از ازدواج هم دیگر را مي شناسند
و با روحیات هم آشنا مي شوند .بله ،اان تا بخواهید
دختر و پسرها مي دانند مال و اموال همسر
آینده شان چقدر است؟ مارک لباس هایشان
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چیست؟ مادر و پدرشان چه کاره اند؟ باا شهري اند یا پایین
شهري؟ خانه و ماشین و ویا و باغ و ...دارند یا نه؟ و الي آخر.
البته اگر کمي با انصاف تر باشم باید بگویم تعداد
و
رفتارها
از
اندکي
واکنش هاي همدیگر را هم مي شناسند! اما آمار طاق و
مشاجرات و متارکهها به سادگي نشان ميدهد که این اندک،
اص ً
ا کافي نیست و براي ازدواج نیاز به شناخت بسیار عمیقتري
وجود دارد تا جایي که باید بتوانیم از همان ابتدا ،نتیجه ازدواج
مان با طرف مقابل را هم تا حدي که امکانش هست حدس
بزنیم .حداقل تا این حد
که چه کسي با چه کسي
ازدواج ميکند؟ و هر یک از
طرفین چه ویژگي هایي دارد
و چه هدف ها و مقاصدي را
در زندگي دنبال مي کند؟
اما متأسفانه بیشتر انتخاب
هاي ازدواج در اطراف ما
به نوعي هستند که مرا به
یاد این ماجرا مي اندازند:
«روزي مردي در خیابان
دید ازدحام شده و شدت ازدحام به قدري است که معلوم
نمي شود چه خبر است و چه اتفاقي افتاده .پس جلو رفت و
از مردي که جلوتر از خود قرار داشت پرسید« :ببخشید آقا
چه خبر است؟» .آن مرد در حالي که با فشار جمعیت جابه جا
ميشد و بي اراده از یکسو به سوي دیگر هل داده ميشد گفت:
«یک نفر که معلوم نیست چه کسي است ،بر سر یک نفر دیگر
که معلوم نیست چه کسي است ،بایي آورده که معلوم نیست
چه بایي است؟».
خیلي از ازدواج هاي ما هم همین طورند .یعني یک نفر
که خودش نمي داند چه کسي است (و از خودشناسي بویي
نبرده) با یک نفر دیگر که معلوم نیست چه کسي است (یعني
شناختي از او ندارد) ازدواج مي کند و در نتیجه محصول
پیوند این دو نفر هم محصولي است ناشناخته و غیرقابل
پیش بیني.
البته برخاف تصور عموم ،محصول ازدواج تنها فرزندان نیست.

محصول ازدواج یعني حاصل اثر و نفوذ آن دو روي یکدیگر و
نتیجه بودن و زندگي کردن آن دو نفر با همدیگر .به زبان ساده
محصول ازدواج یعني این که ازدواج در نهایت بر روح و روان
و جسم این دو نفر چه تأثیري خواهد گذاشت؟ آیا باعث رشد و
بهتر شدن و شکوفایي توانمندي ها و استعدادهاي آن دو خواهد
شد یا برعکس باعث تخریب ،ضعیف شدن و هدر رفتن انرژي
آن ها مي شود .مثل زماني که همۀ توان و انرژي در همسر،
صرف حل کردن مسایل و گرفتاري هاي بین خودشان
مي شود و در نتیجه دیگر انرژي باقي نمي ماند تا به مصرف
رشد و بالندگي آن ها در
زندگي برسد .به همین دلیل
هر دختر و پسري قبل از
ازدواج در درجۀ اول باید خود
و طرف مقابل خود را بهتر و
بیشتر بشناسد .باید بدانند
شباهت ها و تضادهایشان با
هم در چه زمینه هایي است.
هدف هر کدام در زندگي
چیست و هر یک قصد دارد
از چه راهي به مقصد خود
برسد .به بیان دیگر باید بتوانند تصور کنند اگر در کنار هم
قرار گرفتند چه تعامل ها یا بده بستان هاي روحي  -رواني
مي تواند بین شان اتفاق بیفتد و چه داستان هایي با همدیگر
خواهند داشت .در نظر بگیرید هم سفر بودن دو نفر که یکي
مي خواهد با هواپیما به بندرعباس برود و دیگري قصد دارد با
قطار به مشهد سفر کند ،چگونه خواهد بود؟
بنابراین پرسیدن این سؤاات از خودمان قبل از ازدواج
(و حتي گاه به گاه بعد از ازدواج) ضرورت دارد :من کي هستم؟
هدفم چیست؟ آیا هدف من و طرف مقابلم مشترک است؟ آیا
ازدواج ،ما را به هدف مشترکمان نزدیک تر مي کند؟ و آیا من
خود حقیقي طرف مقابلم را مي شناسم یا به چیزهایي مثل
چهره ،اندام ،درآمد ،تحصیات ،شغل ،مقام ،شهرت ،وضع
خانوادگي و نظیر این ها قناعت کرده ام؟ چون واقعیت این
است که بعد از ازدواج آن چه بین زن و شوهر جریان پیدا
مي کند مربوط به خود حقیقي آن هاست و دیري نمي گذرد که

محصول ازدواج دو انسان نيز حتم ًا بايد چيزي رو به كمال و رشد يافته باشد.
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هر دو متوجه مي شوند همدیگر را نشناخته اند و انگار دارند
با کسي زندگي مي کنند که تنها مشخصات شناسنامه اي و
ظاهرياش را مي دانند!
بنابراین ازم است حداقل این چیزها را درباره همسر خود
بدانیم :خواسته ها و هدف هاي او در زندگي ،خصوصیات و
ویژگي هاي اخاقي ،طرز عملکرد او در شرایط و موقعیت هاي
مختلف (مث ً
ا در شادي ،ناراحتي ،خشم ،ناکامي ،داغ داري
و .)...بهتر است خانواده و میزان دلبستگيها و وابستگيهایش
را هم مد نظر داشته باشیم (بعضي ها نوعي چسبندگي به
خانواده هایشان دارند که باعث ميشود نتوانند نقش همسري
شان را به خوبي ایفا کنند) .ضمن ًا باید رفتارهاي اجتماعي و
فرهنگي او را هم با خود مقایسه کنیم ،چنین شناختهایي با معاشرت
هاي کنترل شده و هدف دار ،با تحقیق و پرسیدن سؤاات دقیق
(و پرده بردار!) از اطرافیان صادق و با مشورت گرفتن از افراد
ذي صاح و با تجربه تا حد زیادي کسب مي شود .البته در
شناخت صحیح ،خود ما و شرطي شدگي هاي ما هم دخیل اند.
نباید تحت تلقین دیگران تنها به ظاهر بچسبیم و خود را
فریب دهیم .شناخت باید براساس خصوصیات پایدارتر هر دو
طرف باشد نه براساس چیزهاي مقطعي و گذرا.

آن ها رشد یافته تر باشد ،اق ً
ا باید در کنار هم استعدادها و
توانمنديهاي درونيشان شکوفا شده باشد تا حدي از آرامش
و بستر مناسب براي رسیدن به هدف هاي اصیل شان فراهم
شده باشد و همۀ اینها در سایهي هم هدفي و همراهي پدید
مي آید .من محصول ازدواج بعضي ها را دیده ام :هیوایي با
چنگالهاي تیز و خون آلود که از مکیدن خون دو طرف جان
مي گیرد و روز به روز آن ها را زخمي تر و ضعیف تر مي کند!
()1
محصول ازدواج شما چیست؟!

حاا ببینیم چگونه ميتوانیم محصول این ممزوج
را بشناسیم؟
ممزوج یعني آمیختگي .اگرچه به برقراري رابطه جنسي
هم آمیزش اطاق مي شود اما به نظرم درست نیست که
ظاهري ترین بعد آمیزش را همۀ محصول زوجیت در نظر
بگیریم .خداوند در قرآن مجید مي فرماید «همه چیز را زوج
آفریدیم» .حیوانات ،گیاهان ،ذرات ریز اتم و خیلي چیزهاي
دیگر را که هنوز قادر به درک و کشف آن ها نشده ایم .همۀ
زوجیت ها محصواتي رو به کمال و رشدند .در این صورت
محصول ازدواج دو انسان نیز حتم ًا باید چیزي رو به کمال
و رشد یافته باشد .آمیختگي این دو ،باید اق ً
ا از تک تک

پي نوشت:
 -1ادامه مباحث را مي توانید در کتاب «یک یکي (بحثي پیرامون خطرات
ازدواج و ازدواج هاي خطرناك)» نوشته مؤلف دنبال کنید.

نتيجه و محصول ازدواج ما چيست؟ اگر بخواهيم به نتيجه يا محصول ازدواج توجه

داشته باشيم عاوه بر اين كه بايد خود و طرف مقابل مان را بشناسيم ،بايد بتوانيم
تصويري از نتيجه بودن مان در كنار همديگر نيز به دست آوريم.
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برداشت های ما ،حدود ما
اغلب مردم گمان می برند که جریان هدایت الهی و راه
خوشبختی می بایست آن طور باشد که آن ها فکر می کنند.
هدایت الهی باید طوری باشد که آن ها انتظار دارند...
افراد از مسیر هدایت الهی ،نحوة هدایت شدن و شخص
هدایت کننده ،برداشت ها و تصاویری دارند .گمان برده اند
که جریان هدایت و نحوة آموزش باید طوری باشد که آن ها
برداشت کردهاند.
اگر تصاویر و انتظاراتشان اغنا نشود ،راه هدایت و جریان
آموزش را مورد انتقاد و حتی تهمت قرار می دهند .با خود
می اندیشند خداوند باید همان کاری را بکند که این ها
می خواهند ،فکر می کنند هدایت خداوند باید آن چیزی باشد
که آن ها انتظار دارند ،از راهی و به شکلی باشد که این ها
گمان کرده اند که هدایت و آموزش باید چنین شکلی داشته
باشد...
در مورد شخص راهنما و هدایت کننده نیز تصاویر زیادی
را به یدک میکشند .از نظر این ها ،فرد هدایت کننده باید
ویژگی های فردی ،اخاقی ،اجتماعی ،خانوادگی ،نژادی (و)...
معین و از پیش تعیین شده ای داشته باشد .استاد و راهنما
باید انعکاس تصاویر و برداشت های آن ها باشد ...گمانشان
این است که راه خداوند ،همان راهی است که این ها فکر
میکنند .در صورتی که خداوند متعال می فرماید« :راه من راه
شما نیست».
خداوند ،اغلب به گونه ای به انسان می بخشد (چه چیزهای
مادی چه غیرمادی) که انتظارش را ندارد ،از راه هایی که
انسان اغلب حتی حدس هم نزده و اص ً
ا خود را برای آن
راه ها آماده نکرده ،او را آموزش داده و به خود نزدیک
میکند...
همۀ پیامبران ،ناجیان و اساتید حق در انجام وظیفۀ خود با

این مشکات مواجه شدهاند.
مردم جاهل ،انتظارات و پیشداوری های زیادی دربارة این
افراد ،محتوی و نحوة هدایتشان داشته اند .اکثر انبیا و اولیا
الهی از جانب اطرافیان و حتی دوستان و بستگان خود ،با
همین تصورات باطل و موهوم مواجه بودند .حضرت عیسی
(ع) فرمود» :برگزیدة خداوند را همه جا گرامی می دارند،
مگر در سرزمین خود و میان نزدیکان و خانوادة خویش».
و این موضوع دربارة حضرتش به روشنی صادق بود .یکی از
دایلی که مسیح (ع) در نظر پیشوایان یهود ،به عنوان گناهکار
شناخته و محکوم شد ،همین بود .آنها میگفتند مسیح باید با
جال و شکوه آسمانی ظاهر شود ،فرشتگان به همراه مسیح
باید ظهور کنند و او بر بالهای فرشتگان (و )...اما مسیح
(ع) چگونه ظهور کرد؟ از میان قومی که مورد سوءظن بود
و سرزمینی که بیش ترین بدبینی ها بر آن متمرکز بود .او از
استان جلیله برخاست .جلیله ،که از نظر فساد و گناه معروف
بود .یک نجار معمولی ( )...آیا او با فرشتگان به بیتالمق ّدس
وارد شد؟ خیر .او سوار بر ااغ ،یعنی برعکس آن چیزهایی
که مردم فکر می کردند ،به بیت المق ّدس وارد شد .مسیح (ع)
به شدت در معرض برداشت های جاهانه اطرافیان خود قرار
داشت .بسیاری از عال ِم نمایان آن زمان با نفرت و کینه به او
نگاه می کردند .حتی برادران ،اطرافیان و دوستان قدیمی اش
هم او را انکار کرده و با تردید و بدبینی با او مواجه شدند.
برخی او را به عنوان دیوانه و بعضی دیگر ،جن گیر و حامل
روح شیطانی و حتی تجسم خو ِد شیطان میشناختند .به او
برچسب مشرک ،کافر ،ضد خدا ،همدست شیطان و فتنه انگیز
زدند .وجود الهی اش برای عدهای چنان سنگین و غیر قابل
تحمل بود که بارها در صدد کشتن او برآمدند لکن عیسی
مسیح کسی بود که خداوند او را »روح اه« و »کلمه اه«

چه لزومی دارد كه خداوند مانند ما بينديشد؟ هر چند انديشهی خداوند ،متعالی و فارغ از هر نقص
و محدوده ای است و عين علم اوست .چه اصراری است كه خداوند ،آن طور ما را به سوی
خود هدايت كند كه فكر می كنيم؟
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خطاب فرمود .حضرت محمد (ص) نیز چنین بود .در زمانی
که شعر و فن بیان ،بیشترین رواج را در جامعه پیدا کرده و تب
واژه ها ،آغاز شده بود ،او از میان بی سوادان (سواد ظاهری)
و افراد ا ّمی انتخاب شد .او را نیز جادوگر ،دیوانه و شاعر ()...
نامیدند و البته پروردگار متعال از او به عنوان »حبیب اه« یاد
نمود .آخرین ناجی زمین نیز با همین موانع رو به رو خواهد
توهم علمند
بود .بسیاری از علما (علمای ظاهری ،آنان که در ّ
و نه در اصل آن) منکر ناجی زمین و برپاکنندگان حکومت
و نظام الهی خواهند شد و البته در مرحله ی اول ،بسیاری از
همین علماء (ظاهری) هاک میشوند...
چه لزومی دارد که خداوند مانند ما بیندیشد؟ هر چند اندیشه
خداوند ،متعالی و فارغ از هر نقص و محدودهای است و عین
علم اوست .چه اصراری است که خداوند ،آن طور ما را به
سوی خود هدایت کند که فکر میکنیم؟
آیا ما میتوانیم نظرات خود را نعوذباه به خداوند قادر
دانا ،تحمیل کنیم؟ ...این برخورد جاهانه مانند این است که
آموزش و هدایت فرد معتاد و فاسدی را به خودش بسپارید ،او
مشخص ًا از راه هایی می رود که فشار چندانی را تحمل نکند،
آموزشی را انتخاب می کند که سختی کمتری داشته باشد،
طوری که هم آموزش ببیند ،هم به اعتیاد و فساد خود ادامه
دهد .این چیزی است که بسیاری از ما خواهان آن در هدایت
و تعلیم هستیم .قصد ما تسلط بر نفس شیطانی است.
همان نفسی که از تمایات ،برداشت ها و انتظارات،
توهمات و آرزوهای ما به وجود خود ادامه می دهد.
ّ
از طرفی چون این نفس تاریک بر بسیاری از ما تسلط و
کنترل دارد و اغلب اندیشه ها و نظرات ما بر پایهی ارضای
آن است (خودارضایی) ما هدایتی را می خواهیم که نفسمان
را خیلی آزار ندهد ،نه فقط نیازارد بلکه هیجان طلبی و لذت
طلبی آن را هم ارضا کند .هدایتی را می خواهیم که از آن
لذت ببریم .اما این چه کسی است که لذت می برد؟ جریان
آموزش و هدایت کننده ای را میخواهیم که »نفسمان«
می خواهد ،اما این نفس ،چه کسی را می خواهد؟ چه نوع
آموزشی می خواهد؟ چه راهی را میپسندد؟
او کسی را می خواهد ،آموزشی را می خواهد و راهی را
می پسندد که او را نابود نکند ،به کنترل درنیاورد ،بلکه آن

(نفس تاریک) را رشد دهد و بر کنترل و تسلطش بیفزاید.
این دیگر هدایت نیست .این انحراف است هر چند ظاهر آن
آراسته و الهی باشد...
بسیاری نماز می خوانند ا ّما نه به عشق خداوند و نه برای
سپاس از او بلکه برای اینکه کمی احساس آرامش کنند و
خیالشان راحت شود که بنده خدا هستند .می خواهند خود را
مشغول کنند حاا چه بهتر ،با چیزی که نام آن مقدس است...
معالجه ی طبیب حتم ًا آن چیزی نیست که مورد پسند
ماست .گاه بسیار دردآور است .طبیب اگر بخواهد به میل ما
و آن طور که مورد تأیید ماست معالجه کند ،چه بسا ،هاک
شویم و بمیریم.
ما ،بیمار خدا هستیم .خداوند ،معالج و شفادهنده ی ماست.
او خودش راه درمان ،وسیله و روش درمان را انتخاب میکند.
البته طبیب هر مرضی را به شیوهی خاصی درمان میکند هر
چند که شاید ظاهر همه ی این روش ها و وسایل یکی باشد.
دانای اسرار هم هر کسی را به شیوه ی خاص خودش
انتخاب میکند .برداشت های ما از نحوه ی آموزش و هدایت،
وسایلی هستند که نفس برای محافظت از بقای سلطنت خود
در وجود ما ،بهکار می گیرد» .آگاه باشید و فریب نخورید«...
بیشتر مخالفت هایی که با پیامبران و بزرگان می شد ،از
جانب آشنایان آن ها و اهالی شهر و روستایشان بود ،این ها
قبول نداشتند فردی از میان خودشان ،کسی که او را
می شناسند و از گذشته و سوابق او مطلعند ،کسی که مثل
خودشان و با خودشان زندگی کرده ،بیاید و هدایتکننده ی
آن ها باشد .انتظار نداشتند که هدایت کننده و پیامبر از میان
خودشان و فردی مانند آن ها باشد و این مانعی بود بر سر راه
هدایت بسیاری از آن ها...
و این بشر ،سخت از روح خدا که یگانه معلم الهی است و
در اصل در وجود خود اوست ،غافل است .او به این سادگی
نمی پذیرد که نجات دهنده ی بزرگ و معلم اعظم در وجود
خود او باشد .اگر این روح در وجود یک غریبه ،یک فرد
ناشناخته و مجهول ،خود را عیان و آشکار کند ،به راحتی او را
می پذیرد .غافل از آنکه او کسی را پذیرفته و مجذوب کسی
شده که اصل او در وجود خودش است و آنچه در بیرون است،
تجسم و تجلّی همان روح ربّانی است که در وجود اوست...
ّ
ادامه دارد

منبع :جریان هدایت الهی

معالجۀ طبيب حتم ًا آن چيزی نيست كه مورد پسند ماست .گاه بسيار دردآور است.

طبيب اگر بخواهد به ميل ما و آن طور كه مورد تأييد ماست معالجه كند ،چه بسا،
هاك شويم و بميريم.
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