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1.

نام خـدا را به بزرگي ياد كن

1

كارها را به نام خداوند آغاز كنيد .به نام خدا
قسم دروغ نخوريد كه آن قسم شما را می خورد .زباني كه ميخواهد
به نام خدا قسم دروغ بخورد بهتر است پيش از آنكه مرتكب آن شود بريده
شود .حتي به نام خدا قسم راست هم نخوريد مگر آنكه براي خدا و در كار خدا باشد.
وقتي به اسم خدا قسم میخوريد و به قول خود عمل میكنيد به نام خداوند عظمت بخشيدهايد و
اعتبار خداوند را در زندگي خود باا برده ايد پس اقتدار خداوند در زندگيتان متجلي خواهد شد .از
نام خداوند سوءاستفاده نكنيد و به نام خدا و در كار خدا دروغ نگوييد .اسم خدا را وسيلة فريب ديگران قرار
ندهيد زيرا خداوند شما را به مكر عظيم خود گرفتار میكند .در برابر بي حرمتي به اسم خداوند خاموش نباشيد.
اگر خداي خود را مقدس میدانيد درباره اسم خدا غيرتمند باشيد و نگذاريد در حضورتان به خداوند بيحرمتي شود.
براي آشكاري عظمت نام او به بهترين تاش دست بزنيد...
اسم خدا را به بزرگي ياد كنيد و شاهد جال خداوند در زندگي خود باشيد .آنكه نام خدا را پيوسته به بزرگي ياد میكند
از او كارهاي بزرگي خواهند ديد و نشانه هاي بزرگي در او ظاهر میشود .اگر قدرت عظيمي كه در نام خداوند است در
وجودتان منتشر شود به چيز ديگري نياز نخواهيد داشت و بر هر چيز غلبه خواهيد كرد .زيرا قدرتي كه در كلمه «اه» نهفته
است قادر است جهان را نابود كند و دوباره و چندباره برپا سازد .در مقابل اين قدرت عظيم قرار نگيريد .حمايت آن را بطلبيد
و آن را حامي خود كنيد.
همه چيز از كلمه اه به وجود آمده پس اگر موافق با آن باشيد همه جهان چارهاي جز موافقت با شما نخواهد داشت .اما اگر
اسم خداوند بر ضد شما عمل كند نجات و خاصيتان محال است .پس اسم خدا را تحقير و بيحرمت نكنيد كه براي ابد
حريم و حرمت خود را از دست میدهيد و تحقير میشويد .خداوند از هرچه بگذرد از كلمه خود نمیگذرد.
 ...فال گيري و جادوگري و احضار ارواح و كارهايي مانند اينها هم ،تحقير نام خداوند است .فال گيران و
جادوگران ،فاسد و دروغگويند و ارتباط با آنها تمسخر اسم خداست .پس سراغ آنها نرويد و اگر رفتيد ديگر
چگونه میتوانيد در انتظار روح الهي باشيد.
اسماء خداوند چشمههاي زندگي است ،چشمههاي خشكيده روح را به جريان بيندازيد .همه
موجودات تسبيح گوي رب العالميناند .پس نام خدا را آنطور كه بايد تسبيح بگوييد و
با همه آسمان و زمين هماهنگ شويد و در هماهنگي با كائنات زندگي كنيد.
استاد ايليا «ميم»
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پي نوشت:
 -1سبح اسم ربك ااعلي (به نام پروردگار اعاي خويش تسبيح گوي)
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رؤيابيني كنترل شده و ارتباط با رؤياها
«در حكايات و افسانهها آمده است كه براي پيروز شدن بر
اهريمن در يك كابوس ،بايد آن را با نام حقيقیاش صدا زد.
همچنين در اسطورهها آمده براي تحت سلطه آوردن اهريمن،
شخص بايد انگشت يا پنجة پاي اهريمن را بگيرد و با گرفتن
سرش ،به موهايش چنگ بزند يا يكي از موهايش را َبك َند.
حتي در افسانهها آمده است كه شخص ميتواند روح پليد را
مجبور به افشاي راز كند و از
او بخواهد گنج هايش را آشكار
ساخته و مثل غول چراغ جادو،
به او خدمت كرده و آرزوهايش
را برآورده سازد .و اين همانند
دست و پنجه نرم كردن با يك
تصوير ترسناك در كابوس است
كه فوايد فراواني را به دنبال
دارد.
كارشناسان رؤيابيني ،درباره
كنترل رؤياها بسيار صحبت
كردهاند .شايد كلمه كنترل به
شخص احساس قدرت داده و
حس كند ميتواند كل رؤيايش
را برنامهريزي كند .بايد گفت
كنترل كردن تمام جنبهها و
زواياي يك رؤيا و تأثيرگذاري
بر تمام آن غيرممكن است و
براي دستيابي به كنترل رؤيا آموزشهاي خاصي مورد نياز
است».
مطالبي كه در باا خوانديد از كتاب «رؤيابيني كنترل شده
و ارتباط با رؤياها» 1انتخاب شده است .پاتريشيا گارفيلد،
نويسندة كتاب ميگويد كه كتابش زندگي افراد بسياري را
تغيير داده است .طي  20سال گذشته ،از زمان چاپ اول اين
كتاب ،صدها و بلكه هزاران نفر تحت تأثير اين كتاب قرار

گرفتهاند .او ميگويد« :به هر كجاي آمريكا میروم ،افرادي
را میبينم كه از تأثير اين كتاب در زندگيشان با من صحبت
ميكنند» .اين كتاب دربارة رؤيابيني آگاهانه و خاق است.
به نظر گارفيلد رؤيابيني خاق يك مسئله عمومي است و
هر فردي قادر است به وسيلة رؤياهايش ،به اصاح و بهبود
زندگي روزمره خود كمك كند.
او همچنين ميگويد « :اين
كتاب ،عشق ،توجه و رؤيا را
در كنار هم آورده است .من
هيچ كدام از اصولي را كه در
كتاب آوردهام به تنهايي كشف
نكردهام ،بلكه تنها آنها را در
كنار هم قرار دادهام كه نتيجه
كار ،طرحي از انواع رؤيابينان
با فرهنگهاي مختلف و در
زمانهاي مختلف شد .اين
كتاب شامل گزارشات ،تجارب
و مشاهدات افراد مختلفي است
كه در زمانهاي مختلفي زندگي
كردهاند».
در اين شماره بخشي از اين
كتاب را كه در مورد رؤيابيني
سنوي است به نظر شما
ميرسانيم:

از رؤيابينان سنوي بياموزيم
صبح هنگام است و مادر خانواده مالزيايي كه از رؤيابينان
سنوي 2است ،براي صبحانه ،ميوه آماده میكند.
بيرون خانه ،برگ درختان خرما با وزش باد به حركت
درمیآيند و صداي دلپذيري به گوش
میرسد .ميمونها بيوقفه جيغ میزنند
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رو به رو شدن با خطر و غلبه بر آن،

اولين قانون و از مهم ترين قوانين كنترل رؤيا در سيستم سنوي است.
و صداي فيلي از جنگل مهآلودي كه در آن نزديكي است
شنيده میشود .صداي آواز طوطيها از روي درختان انار واقع ًا
دلپذير است .پروانهاي هم در كنار پنجره باز اتاق پر میزند .در
اتاقهاي مجاور هم ،داييها ،عموها ،خالهها و بچههايشان در
رفت و آمد و تدارك صبحانه هستند .خواهر لباس بلند زيبايي
پوشيده و گلهاي خوشبويي در ميان موهايش گذاشته است
و بشقابهايي از برگ و فنجانهاي بامبو را آماده میكند.
مادربزرگ با رضايت و خرسندي ،ساقه گياهي را میجود .پسر
 8ساله خانواده ،چشمان خوابآلودش را میمالد و براي جاي
خود در سر مي ِز صبحانه نقشه میكشد .ميمونها هم سهم
خود را از صبحانه میخواهند .در اطراف ،درختان قهوه و موز
پراكنده هستند .هر كسي مشغول خوردن چيزي است .پدر
مهمترين سؤال روز را میپرسد« .خوب ،ديشب چه خوابي
ديديد؟
سؤال «ديشب چه خوابي ديديد» ،مهمترين پرسش
در زندگي يك سنوي است .هر روز صبح ،از جوانترين تا
پيرترين عضو خانواده درباره رؤيايش میانديشد و هيچ كس
كلمة «نمیدانم» يا «به خاطر نمیآورم» را به زبان نمیآورد.
در واقع همه بايد رؤياهايشان را به خاطر آورند .حتي بچهها
نيز به محض آنكه بتوانند صحبت كنند ،بايد رؤياهاي خود را
به هنگام خوردن صبحانه ،براي بقيه تعريف كنند .تمام افراد
خانواده ،بچهها را براي تجربه كردن و گزارش رؤياها تشويق
میكنند .آنها از بچهها درباره رفتارشان در رؤيا پرس و جو
كرده و اشتباهات احتمالي را گوشزد و از رفتارهاي صحيح
تمجيد میكنند .بچهها آموزشهاي ازم را براي رؤياهاي
بعدي میگيرند و نهايت ًا براساس اتفاقات رؤياهايشان ،در
فعاليتهاي اجتماعي درگير میشوند.
افراد سنوي ،اكثر فعاليتهاي زندگي روزمرهشان را براساس
رؤياهايشان تصميمگيري و تعبير مینمايند :دوستيها شكل
میگيرند ،اعضاي قبيله براساس رؤياها نمايش میكنند.
حس همكاري و مشاركت بين آنها بسيار مشهود است و
ضربالمثلي دارند كه میگويد« :در كليه امور با هم همكاري
كنيد ،اگر با آرزوهاي يكديگر مخالف هستيد ،با نيت خير

مخالفت خود را بيان كنيد» .سنويها با وجود همكاري خوبي
كه با هم دارند ،افرادي فردگرا و خاق هستند .هر شخصي،
شخصيت واحد و يگانه خود و تصورات خاق خودش را دارد.
در حل و فصل مسائل و مشكات خانوادگي و اجتماعي بسيار
منعطفاند و راه حلهاي متنوعي را ارائه میدهند.
شايد قابل توجهترين ويژگي سنويها ،سازگاري رواني
فوقالعاده آنها باشد .اختاات و بيماريهاي رواني در بين
آنها ،به شكلي كه ما میشناسيم اص ً
ا وجود ندارد .براي درمان
شناسان غربي ،باور اين مسئله كار آساني نيست .محققاني كه
زمان قابل توجهي را در ميان سنويها گذراندهاند ،كليه اين
موارد را در مستندات خود ذكر كردهاند.
در ميان سنويها بلوغ احساسي قابل توجهي مشاهده
میشود .آنها تمايات مادي زيادي ندارند ،شايد اين حالت
به علت پيشرفتهاي روان شناسانهشان باشد .آنها براي
فراهم كردن لوازم و مايحتاج زندگي خود زمان كمي را صرف
میكنند .مث ً
ا براي ساختن خانهاي به عمر  5يا  6سال حدود
يك هفته وقت میگذارند و به صورت گروهي در آن زندگي
میكنند .يكي ،دو روزي را هم صرف آماده كردن زميني
براي كشاورزي میكنند .آنها براي جمعآوري غذاي خود
به صورت گروهي عمل میكنند و تنها چند ساعت در روز
را به اين كار اختصاص میدهند و بقيه زمان خود را صرف
پروژههاي بزرگ رؤيابيني میكنند.
اگر بخواهم آنچه از عقايد سنويها درك كردهام را به
صورت خاصه بگويم ،بايد به سه قانون عمومي اشاره كنم.

اولين قانون عمومي
در رؤياهايتان با خطر رو به رو شده و بر آن غلبه كنيد.
مث ً
ا فرض كنيد كودكي از سنوي س ِر ميز صبحانه اعام
كند« :ديشب خواب ببري را ديدم كه دنبالم میكرد ».پدرش
در جواب خواهد گفت« :خوب ،تو چه كار كردي؟»
 «با سرعت هر چه تمام تر دويدم و ببر همچنانبه من نزديك و نزديكتر میشد .ديگر
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رؤيابينان سنوي اعتقاد دارند تا وقتي تجربه مثبت در رؤيا به پايان نرسيده است،
نبايد بگذارند رؤيا تمام شود .رؤيابين بايد يا پرواز كند يا بيفتد ،و عشق و اوج لذت را در
همان رؤيا تجربه كند ،در جنگ يا كشته شود يا بكشد و همواره توليدي خاقانه داشته باشد.

نمیتوانستم سريعتر بدوم كه ناگهان با ترس و وحشت از
خواب پريدم».
 «خواب خوبي ديدي ،ولي مرتكب اشتباه بزرگي شدي!ببرهايي را كه ديدي تنها در هنگام روز و در جنگل میتوانند
به تو آسيب برسانند و تو بايد از آنها فرار كني ،ولي ببرهايي
كه در رؤيايت ديدي در صورتي میتوانند به تو آسيب برسانند
كه تو از آنها فرار كني و تا زماني كه از آنها بترسي ،تعقيبت
میكنند .دفعه بعد كه اين رؤيا را تجربه كردي بايد با ببر
روبهرو شوي .اگر به تو حملهور شد ،تو نيز به او حمله كن».
 «ولي اگر ببر از من قويتر باشد ،چه؟ «دوستان رؤيايي ات را صدا كن ،از آنها بخواه كمكتكنند و تا زماني كه آنها برسند ،تنها بجنگ .هميشه به
تصوير رؤيايي كه به تو حمله میكند حملهور شو .متوجه
میشوي؟ هيچ وقت اجازه نده چيزي در يك رؤيا به تو حمله
كند و از چيزي هم فرار نكن ،هميشه با خطر روبهرو شو».
روبهرو شدن با خطر و غلبه بر آن ،اولين قانون و از مهمترين
قوانين كنترل رؤيا در سيستم سنوي است.

دومين قانون عمومی
دومين قانون سنويها به موازات قانون اول و با انگيزه
متفاوتي از آن بدين شكل مطرح میگردد :در رؤياهايتان
به سوي لذت و خوشي برويد .سنويها كودكان خود را
تشويق میكنند تا عميق ًا لذت پرواز و يا آرامش كامل را در
رؤياهايشان تجربه كنند.

سومين قانون عمومي
نتيجه مثبت به دست آوريد .فرض كنيد كودك سنوي
خوابي به شكل زير ديده باشد:
«خواب ديدم از صخرهاي بزرگ میافتادم ».گفتگوي پدر و
مادر با كودك به اين صورت ادامه پيدا میكند:

«چه خواب جالبي! چه كار كردي؟»
«هيچ كاري نكردم ،فقط افتادم .اص ً
ا جالب نبود ،ترسناك
هم بود .قبل از اين كه به زمين بخورم با ترس از خواب
پريدم».
«اشتباه كردي .روحهاي زمين عاشق تو هستند .آنها تو را
صدا میزنند ،زيرا چيزي براي نشان دادن به تو دارند ،تو بايد
خواب میماندي ،حتي اگر ترسيده بودي .سعي كن آرام باشي
و بگذار بيفتي و به زمين بنشيني ،روي زمين چيزهاي جالبي
پيدا میكني .دفعه بعد كه چنين رؤيايي را تجربه كردي ،سعي
كن به جاي افتادن پرواز كني ،سعي كن احساس جالب پرواز
را تجربه كني .بر فراز مكاني جالب و دوست داشتني پرواز
كن ».آنها به كودك میآموزند كه ترس از افتادن را به لذت
پرواز تبديل كند.
رؤيابينان سنوي اعتقاد دارند تا وقتي تجربه مثبت در رؤيا
به پايان نرسيده است ،نبايد بگذارند رؤيا تمام شود .رؤيابين
بايد يا پرواز كند يا بيفتد ،و عشق و اوج لذت را در همان رؤيا
تجربه كند ،در جنگ يا كشته شود يا بكشد و همواره توليدي
خاقانه داشته باشد.
سنويها اعتقاد دارند كه وقتي شخصي در رؤيا بر دشمن
غلبه میكند ،روح دشمن بايد هديهاي به او تقديم نمايد.
رؤيابين در موقعيتهايي غيرشفاف (مث ً
ا حضور دود يا مه)
هديه خود را میيابد .هديه میتواند شعر ،داستان ،آواز ،رقص
يا يك طرح و نقاشي و يا چيزهاي زيباي ديگري از اينگونه
باشد .اگر شخص رؤيابين در رؤياي خود پرواز را تجربه
میكرد بايد سعي كند اين تجربه ادامه يابد و منجر به تجربه
احساسات خوشايند گردد .به اعتقاد سنويها فرقي نمیكند
شخص در رؤيا پرواز كند يا سقوط ،مهم اين است كه سعي
كند اين كار در مكان جذاب و جالبي صورت گيرد.
رؤيابين بايد به مكان ،آدمها ،لباس ،رقص،
موسيقي و بازيها و طرحهاي آنها با دقت
نگاه كند و بهترين حالت اين است كه همه
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آنها را به خاطر بسپارد و سپس اين تجارب را با قبيله خود
در ميان بگذارد .در چنين حالتي او هديهاش يا بهتر بگويم
گنجش را به جاي طلب كردن كشف كرده است .در هر
رؤيا اگر شخص با تصاوير دوستانهاي مواجه شد بايد دوست

سالها تغيير میكند تا به الگوي اصلي مورد نياز جامعه تبديل
شود .تا زماني كه شخصيتهاي رؤيايي به همراهي كودكان
سنوي نيايند و به گونهاي كه مقبول جامعه است به آنها
كمك نكنند ،اين كودكان به عنوان افرادي بالغ به حساب
نمیآيند.
خاصهاي از قوانين عمومي كنترل رؤيا در سيستم سنوي
* در رؤياهايتان همواره با خطر روبهرو شده و بر آن
پيروز شويد.
* رؤياهايتان را هميشه به سمت لذت و شادي
هدايت كنيد.

رؤيايي را بپذيرد و از وي قدرداني و تشكر كند ،شخص
رؤيابين بايد از دوست رؤيايي هديهاي طلب كند ،و در آن با
ديگران سهيم شود و آن را مورد استفاده قرار دهد .به عقيده
سنويها ،اگر رؤيابين تصاويري از غذا مشاهده كند ،بايد آن
را با ساير شخصيتهاي رؤيايي تقسيم كند.
در يك كتاب داستان چنين آمده است كه كودكان
رؤياهايشان را بر اساس آرزوهايي كه از جانب اطرافيان
به آنها القا می شود ،شكل میدهند .گرچه اين موضوع
در يك داستان آمده ،ولي كام ً
ا قابل درك است .تئوري
يادگيري تأييد میكند كه فرهنگ ،واكنش كودك را شرطي
میكند .كساني كه براي اولين بار با سيستم سنوي آشنا
میشوند ،مخالفت خود را اينگونه ابراز میكنند كه سنويها
بيش از آنكه به رؤياها بپردازند ،به ذكر گزارشي از آنها
اكتفا میكنند .گزارشهاي شبانه ثبت شده از افرادي از
قبيله سنوي كه در خواب حرف میزنند ،نشان میدهد كه
آوازهاي جديدي كه اين افراد صبح هنگام میخوانده اند ،در
واقع بخشي از رؤياهاي شبانه آنان بوده است .بنابراين ،شكي
نيست كه اين رؤياها خودشان شكل گرفتهاند.
زماني كه كودك قبيله سنوي به سن بلوغ میرسد ،ديگر
كابوسهاي شبانه را تجربه نمیكند .رؤياهاي كودك طي

* همواره سعي كنيد نتيجه مثبتي از رؤياهاي خود بگيريد
و محصواتي خاق داشته باشيد.
* اگر در رؤيايي نقش قرباني را داشتيد (كسي به شما حمله
كرد) ،سعي كنيد متقاب ً
ا مهاجم شويد .به دشمن رؤيايتان
حمله كنيد .در صورت لزوم تا سرحد مرگ بجنگيد .مرگ يك
دشمن رؤيايي ،نيرويي مثبت را از بخشي از شما كه تصاوير
رؤيايي مربوط به دشمني را شكل داده است ،آزاد میكند.
* زماني كه تصوير رؤيايي مهاجم را مطيع خود كرديد
و يا با آن روبهرو شديد ،مجبورش كنيد هديهاي به شما
بدهد .اين هديه میتواند شعري زيبا ،يك داستان جالب ،يك
آواز ،رقص ،طرح و يا نقاشي زيبايي باشد و يا چيزي مفيد و
ارزشمند مثل يك نوآوري يا راه حل يك مسئله باشد .ارزش
اين هديه بايد به اندازه ارزش آن در بيداري باشد.
ادامه دارد

پي نوشت:
 -1كتاب هنر رؤيابيني ،1رؤيابيني كنترل شده و ارتباط با رؤياها،
نويسندة آن پاتريشيا گارفيلد ،مترجم تيناپورشاهيد ،نشر حم ،تهران
.1384
 -2سنويهاي مالزي به دو گروه تقسيم میشوند؛ «تمی آر»
و «سمی آ» .سنويهاي مورد بحث ما كه فرهنگ رؤيابيني
دارند ،تمی آرها هستند كه كلمه سنوي را براي آنها به كار
میبريم .رؤيابيني مهمترين جنبه زندگي يك سنوي است.
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پشت سر فيل چه خبر است!
تأليف :ركسانا خوشابی

من نمیدانم اين درست است كه آدمها «خود»های مختلفی
دارند يا نه ،اما میدانم زوايای پنهان و نهفتهای دارند كه میخواهم
درباره آنها برايتان صحبت كنم .البته منظورم زوايايی نيست
كه در عمق قرار دارند و در نتيجه از چشم پنهان میمانند ،بلكه
گوشههايی را میگويم كه به دليل قرار نداشتن در ديدرس نگاه ما،
بر ما پنهان میمانند و با آنكه وجود دارند (و حتی سايرين آنها را
میبينند) ما نمیتوانيم آنها را ببينيم!
اين نتوانستن ،از اينجا نشأت نمیگيرد كه «قدرت ديدن» آنها
را نداريم ،بلكه بيشتر ناشی از اين است كه به دايل مختلف،
حاضر يا بلد نيستيم جايمان را نسبت به آن موضوع تغيير دهيم
تا زاويه نگاهمان تغيير كند و قسمتهای ديگر را به ميدان ديد
بياوريم ،برای همين هم قسمتهايی را كه نمیبينيم ،با قوه تخيل
يا شرطیشدگی در ذهن میسازيم و فرض را بر اين میگذاريم كه
پشت موضوع ،همانطور است كه در ذهن تصور كردهايم و حاضر
نيستيم كمی سرك بكشيم يا دور بزنيم و پشت ،يعنی زوايای پشتی
موضوع را هم با چشم خود ببينيم!
مثال فيل در تاريكی را به ياد داريد! فيل موانا را میگويم كه

به خاطر تاريكی ،بادبزن ،ستون ،ناودان و  ...ناميده شد! مثال ما،
گرچه بیشباهت به آن نيست ،اما از ابعادی هم با آن متفاوت است.
فيل موانا از زوايای خاصی بر هر يك از ناظران آشكار شد ،هر
كدام قسمت خاصی از بدن فيل را لمس كرد و به نتيجه متفاوتی
رسيد و نهايت ًا دركی كه با لمس جزئی از موضوع ،از كل به دست
آورد ،غلط و غيرحقيقی بود و حق با مولوی بود ،چون اين درك،
با قرار گرفتن شمعی در كف دست هر يك از آنها میتوانست به
كلی دگرگون و متحول گردد .اما آنچه من قصد دارم بگويم ،كمی
متفاوت است .من میخواهم بگويم گاهی حتی اگر در روشنايی،
در جلوی رويمان فيل بسيار بزرگی ايستاده باشد و ما فقط بتوانيم
سر و قسمت جلوی پاهايش را ببينيم ،انگار حاضر نمیشويم دوری
بزنيم و پشت و كنار بدن و پاهای عقباش را هم مشاهده كنيم .در
عوض از روی تصويری كه از فيل در ذهن داريم ،يا از روی حدس
و گمان خودمان ،قانع میشويم فيل است و اگر ناگهان
برويم و ببينيم اين فيل دو تا بال دارد ،يا اص ً
ا پشت
بدنش شبيه به فيل نيست (مث ً
ا شبيه به اسب يا
كرگدن است) جا میخوريم و اين ناهمگونی را
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به حساب استثنا بودن میگذاريم.
در روابط انسانی ،اين استثناها هميشه در حال تكرار شدن است،
چرا كه هر انسانی ،يكتا و استثنايی است و هرگز با ديدن يك
بعد يا يك زاويه از شخصيت او ،نمیتوان حكم مطلقی برای
كليت او صادر كرد و در نتيجه فهم كليت وجود و شخصيت او،
ضروریتر به نظر میرسد .دكورسازها( ،منظورم كسانی است كه دكور
فيلم ها و نمايشها را میسازند) از همين اشتباه يا تلقی تك بعدی
انسان بهره میگيرند .آنها روكار يك قلعه يا ساختمان يا قصر را
میسازند و ما بهعنوان بيننده ،با تخيل و تصور خود ،تصوير پشت
يا داخل آن را در ذهنمان میسازيم و با آن ذهنيت ،به آن قلعه
يا قصر (كه پشتش مشتی مقوا و چوب است) نگاه میكنيم .حتی
آرزو میكنيم ایكاش داخل آن میشديم( .يعنی داخل چند تكه
چوب و مقوا!) متأسفانه برقراری روابط انسانی هم همينطور شده،
يعنی بيشتر مواقع ،ما آرزوی دوستی ،ازدواج و بودن با كسی را
در سر میپرورانيم كه تنها دو سه زاويه از شخصيت او را ديده و
شناختهايم و البته دشمنیها هم گاهی همينطورند ،يعنی ممكن
است آشكار شدن دو سه زاويه شخصيتی ،باعث شود كسی را
دشمن بدانيم ،در حالیكه با كمی دور زدن و تغيير زاويه نگاه
ممكن است ديگر نه دوستیاي باقی بماند و نه دشمنی! بلكه
ناگهان با انسان غريبهای روبهرو میشويم كه گويی اص ً
ا او را
نمیشناختهايم.

چگونه میتوان بالهای فيل را ديد؟!
اكثراً دو سه ويژگی و زاويه مطلوب يا نامطلوب
افراد ،ما را چنان جذب يا دفع میكند كه از ديدن
بقيه زوايا غافل میمانيم و هرگز نمیفهميم
بااخره فيل ما بال دارد يا پا؟!
همين نگاه تك بعدی باعث میشود از يك نفر
بت يا هيوا بسازيم .البته هيواسازی هم بااخره
نوعی تك بعدی نگاه كردن است و بايد اصاح
شود .اما خطر تك بينی در زوايای مثبت و فاكتور
گرفتن از زوايای منفی ،اغلب بيشتر دامن افراد
را میگيرد و اغلب ،مردم از آن ،به فريب دادن،
رياكاری ،دورويی طرف مقابل ياد میكنند ،حال آن كه در خيلی از
مواقع خود آنها حاضر نيستند به جای اكتفا به روكار دكور ،بروند
سری به پشت ساختمان هم بزنند!
اين خطر خصوص ًا در انتخاب همسر و ازدواج ،يا دوستیهای
صميمانه ،با شدت زيادتری بروز میكند چون در اين موارد ،انرژی
و زمان صرف شده و آنچه وسط گذاشته شده برگشت ناپذير و
بسيار آسيبپذير است .آمار نشان میدهد بسياری از روابط انسانی،
بر مبنای كشش ،نسبت به همان يكی دو زاويه كه اكثراً هم روكار
هستند شكل میگيرد و فرد با ديدن سر فيل ،واقع ًا گمان میكند
با يك فيل طرف است!
اما جداً بهترين راه برای اطمينان از فيل بودن و ديدن زوايای
گوناگون كسی كه مد نظرمان است چه راهی است؟ اين كه او را
حتی اگر مورچه باشد در تخيل فيل ببينيم؟!
من اول تجربه خودم را میگويم و سپس توصيههای روان
شناختی  -اجتماعی موجود را بدان میافزايم .اسم تجربهام را
گذاشتهام « تكميل پازل زير يك سقف» و اين تكميل پازل ،يعنی
قرار دادن تكههای ريز پازل در كنار يكديگر ،كه آن هم طی يك
فرآيند هوشيارانه زندگی در زير يك سقف پديد میآيد و تا جايی
پيش میرود كه تصوير كلی پازل ،كه البته سه بعدی هم هست
تشكيل میشود .بدين معنی كه ما هميشه تعدادی از قطعات پازل
شخصيت طرف مقابل را ديده و در دست داريم ،اما نمیتوانيم آنها

هر انسانی ،يكتا و استثنايی است و هرگز با ديدن يك بعد يا يك زاويه از شخصيت او،
نمی توان حكم مطلقی برای كليت او صادر كرد و در نتيجه فهم كليت وجود و شخصيت
او ،ضروری تر به نظر می رسد.
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اكثرا ً دو سه ويژگی و زاويه مطلوب يا نامطلوب افراد،

ما را چنان جذب يا دفع می كند كه از ديدن بقيه زوايا غافل می مانيم
و هرگز نمی فهميم بااخره فيل ما بال دارد يا پا؟!

را كنار هم بچينيم ،چون هميشه تكههايی از اين پازل را كم داريم
(و به همين دليل هم آن تكهها را با قوه تخيل خود میسازيم ،تا
به خيال خود تصوير كامل را درست كرده باشيم).
وقتی در زير يك سقف قرار میگيريم ،حتی اگر بخواهيم ،ديگر
قادر نيستيم (يعنی انرژی و وقت نداريم) كه هميشه
و در هر لحظه ،نقابها را به چهره بزنيم ،يا
فقط قسمتهايی از دكور را نشان دهيم
و شرايطی مثل خستگی ،عصبانيت،
درد ،ناراحتی ،خوشحالی و خصوص ًا
به ميان آمدن منافع شخصی برای
هر دو طرف ،باعث میشود بااخره
فراز و فرود و زوايای مختلف
شخصيت خود را بروز بدهيم .همين
امر باعث میشود قطعات جديد پازل
به دست آيد و حتی رفتارهای شناخته شده
قبلی ،در كنار اين قطعات ،يعنی در جايگاه اصلی
خود قرار گرفته و معنا شوند.
در اين صورت متوجه میشويم كه معنای بعضی از رفتارهای
ا تغيير میكند .مث ً
خوب يا بد ،كام ً
ا ناگهان متوجه میشويم
تاشی كه طرف مقابل برای درك كردن ما به خرج میداده اص ً
ا
به منظور همدلی يا به معنای سياليت روانی او با نبوده ،بلكه برای
افزايش احساس امنيت خودش و در جهت تثبيت موقعيت او در
فضای ما انجام شده و بالعكس ،رفتار خشك يا متعصبانهاي كه
شخص مقابل نشان داده و ما از آن رنجيدهايم ،نه به منظور آزار
ما ،كه به خاطر حفظ منافع و حتي حمايت از ما بوده ،آن هم در
شرايطي كه حس كرده حق ما دارد ضايع ميشود يا انعطاف نشان
دادن به صاحمان نيست (البته ممكن است برخی زوايا را هم در
درست ادراك كرده باشيم كه چون خطرآفرين نيستند ،بدان ها
نمیپردازم) .به هر حال در اين شرايط ،ما كل پازل يا ااقل اكثر
قطعات و در نتيجه اطاعات بيشتری برای درك طرف مقابل در

اختيار داريم.
اما مگر واقع ًا امكان تكميل پازل در زير يك سقف هميشه وجود
دارد؟ بديهی است خير .يعنی شانس بزرگ شناخت اطرافيان در زير
يك سقف هميشه نمیتواند به ما رو كند ،به همين دليل هم راه
حل ديگری را كه مشابه با آن است مطرح ميكنم و
اسمش را میگذارم «ديدن بالهای فيل».
در اين حالت ما شرايط زير يك سقف
را تا آن جا كه امكانپذير است
شبيهسازی میكنيم ،تا بتوانيم
زوايای بيشتری از يكديگر را
ببينيم و اين شبيهسازی را تا
جای ممكن دقيق و صحيح
انجام میدهيم.
اين روش ،شامل قرار دادن فرد
در شرايط خشم ،ناراحتی ،ترس ،فقدان،
افتادن منافع شخصی و مانند
به خطر
اينها و مشاهده دقيق او در آن شرايط است؛ يعني به
جاي اينكه به مشاهده فرد در شرايط آرامش و شادي و گشت و
تفريح بسنده شود ،شرايط زندگي عادي ايجاد شده و قرار گرفتن
در موقعيتهاي تنشزا و واقعي نيز مورد توجه قرار گيرد .غير از
اين ،مشاهده فرد از نگاه اطرافيان ،مث ً
ا از ديد پدرش ،مادرش،
همسرش ،همكارش ،دوستش ،همسايهاش ،خواهر يا برادر يا
فاميل يا رئيساش هم ،بدان اضافه میشود .هر قدر زوايا بيشتر
و در نهايت به سيصد و شصت درجه نزديكتر باشند ،مشاهده
كاملتر صورت گرفته و آنگاه با ضريب اطمينان بااتری میتوان
نتيجه گرفت بااخره فيل ما بال دارد يا خير؟!
شايد در ابتدا كمی سخت به نظر بيايد ولی شناخت اطرافيان و
در نهايت انجام يك انتخاب درست ،به همه سختیهايش
میارزد و خيلی بهتر از آنست كه عمری را در كنار
همسری غريبه يا دوستی ناشناس تلف كنيم.
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شفـای ذهـن
اگر خواستار شفای جسم هستيد ،بايد نخست ذهن را شفا بخشيد.

(افاطون  347-427ق .م)

ذهن انسان يكی از اسرار طبيعت محسوب میشود كه هنوز
دانش بسيار اندكی درباره قدرت ذهن و بسياری از پديدههای
مربوط به آن برای بشر امروز آشكار شده است .طی دهههای
گذشته ديدگاههای برخاسته از تكنولوژی ،موجب شده كه
وجود نيروهای ذهنی كنار گذاشته شود يا به كلی انكار
گردد .اما اخيراً بينش جديد و غيرمتعصبانه علوم ،برخی از
اين نيروها را دوباره مورد تأييد قرار داده و اسرار آنها را از نو
بررسی كرده است .امروزه پزشكان و دانشمندان با بررسیها و
تحقيقات علمی به عمل آمده پذيرفتهاند كه نيروی ذهن نقش
بسيار مهمی در سرنوشت و سامتی انسان ايفا میكند .اگر

است و اين جريان جزئی از ساختار طبيعت است.
در سالهای اخير محققان بر روی موارد مختلف از جمله
تجويز داروهای بیاثر 1يا استفاده از روشهايی كه نيروی
ذهن منجر به كاهش ضربان قلب يا فشار خون میشود،
آزمايشهای مكرری انجام داده و تأثيرات عميق ذهن بر بدن
را به اثبات رساندهاند.
عدهای میگويند اين نظريه ،مقوله جديدی نيست و
پزشكی به ارتباط ميان ذهن و بدن از زمان بقراط پی برده
است .آنها سخن سقراط را مثال میآورند كه «بيماری جسم
جدا از ذهن نيست».

بگوييم انرژی ذهن از نيرومندترين انرژیها در زندگی بشر
است اغراق نكردهايم.
در فرهنگهای گوناگون داستانهای مختلفی در مورد
پديدههای غيرمتعارف و خارقالعاده نقل شده كه در گذشته
هيچ گونه تحقيقی در مورد آنها به عمل نيامده است ،اما
در سالهای اخير دامنه تحقيق در مورد ماوراءالطبيعه ،انرژی
ذهنی و گشودن راز رابطه متقابل و عجيب ميان ذهن و
بدن گسترش پيدا كرده است كه روشن میكند تأثيرات و
مبادلههايی آرام ،ناديدنی و پنهان ميان ذهن و بدن در جريان

حال به تعريف ذهـن از اين زاويه میپردازيم .ذهن انسان
همچون اقيانوسی عظيم از انرژی ،شعور و آگاهي است .ذهن
را میتوان معياری جهت سنجش بيماری و يا به عبارتی
انحراف از سامتی دانست زيرا ذهن نتيجه ارتباط شعور فرد با
شعور كل است و ذهن ناهنجار ،ذهنی است كه شعور
آن از حالت تعادل با شعور كل منحرف شده باشد.
به عبارتی میتوان گفت علت بيماری انحراف شعور
از حالت تعادل است .همه افكار ،اعمال،
احساسات و حتی وضعيت تندرستی ما از
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انسان موجودی است كه در تمام طول روز دمی از تفكر باز نمی ماند.
هر فكری كه از ذهن می گذرد ،بر تركيبات شيميايی بدن تأثير می گذارد و اگر
افكار انسان منفی و مخرب باشد احساسات و عواطف ويران گری را موجب می شود.

همين اقيانوس آگاهی نشأت میگيرد.
انسان موجودی است كه در تمام طول روز دمی از تفكر باز
نمیماند .هر فكری كه از ذهن میگذرد ،بر تركيبات شيميايی
بدن تأثير میگذارد و اگر افكار انسان منفی و مخرب باشد
احساسات و عواطف ويرانگری را موجب میشود .اين گونه
هيجانات و تنشها به جسم لطمه میزند و سبب بيماریهايی
از قبيل زخمهای دستگاه گوارش ،عوارض قلبی ،فشار خون،
انواع بيماریهای عصبی و غيره میگردد.
دكتر «ديپاك چوپرا» 2عقيده دارد كه مسئله بهبود و شفا
اساس ًا يك امر فيزيكی نيست بلكه فرآيندی ذهنی است .وقتی
يك استخوان شكسته در بدن جوش میخورد يا يك سرطان
خود به خود معالجه میشود ،اين شفای خود به خود ناشی از
يك آگاهی درونی است .بيمارانی كه پيوستگی ذهن و بدن
را درك كردهاند ،قادرند نيروی «خـود درمانی» را به حركت
وا دارند و از آن نيز فراتر رفته ،به راز «شفـای كوآنتوم»
دست يابند .شفای كوآنتومی روشی نوين در امر پيش گيری
و درمان است كه در آن به واحد بنيادی روند درمان ،يعنی
اتصال ذهن و بدن پرداخته میشود به اين نحو كه ذهن روی
تمام سلولهای بدن تأثير میگذارد .ذهن میتواند بيماری را
تسريع و يا از سرعت آن بكاهد ،میتواند برای مدتی آن را
متوقف سازد و حتی آن را به عقب بازگرداند .در واقع شفای
كوآنتومی با ارائه تعاريف علمی از موضوعاتی نظير سامتی،
درمان ،درد و بيماری ديدگاههای جديدی را به پزشكی
متعارف ارائه میدهد.
شفای كوآنتومی يگانگی ذهن و بدن است ،پيوستگی ذهن
و بدن به حدی است كه تفكيك اين دو به عنوان دو جزء
تشكيل دهنده وجود انسان ،نوعی خطا محسوب میشود.
ارتباط اين دو است كه نظام واحد انسان را تشكيل میدهد
و پرداختن صحيح به درمان يا شفای هر يك از اين دو،
زمانی موفقيتآميز خواهد بود كه به جنبه ديگر نيز توجه شود.
به عبارت ديگر شفا يا درمان جسم بدون حضور فعال ذهن
امری خيالی است .شفای كوآنتومی حاصل عميقترين هسته
نظام هستی است كه روند شفا از اين هسته آغاز میگردد

و برای وصول به اين نقطه میبايد از سطوح بيرونی بدن،
سلولها ،بافتها ،اعضای بدن و دستگاهها گذشت و به نقطه
پيوست ذهن  -بدن رسيد ،نقطهای كه از آنجا آگاهی تأثير
خود را آغاز مینمايد .دكتر «چوپرا» معتقد است كه فرآيند
شفا ،فرآيندی زنده و جامع است كه هنوز علم پزشكی قادر
به توضيح آن نيست .با اين همه وقتی امر شگفتی روی
میدهد و بيماری اعاجی به گونهای ناگهانی و مرموز
ناپديد میشود ،فرضيه پزشكی دچار سرگردانی شده و در آن
لحظه همه محدوديتها شكسته میشوند .هنگام رخ دادن
اين وقايع نبايد تصور كرد كه معجزهای روی داده است بلكه
وقوع اين رويدادها دال بر اين است كه ذهن انسان توانايی
اين را دارد كه هر نوع بيماری را از بين ببرد.
چند سال قبل يك پسر بچه آمريكايی ،دچار سرطان وخيم
مغز شد .اطباء به والدين او گفتند كه ديگر هيچ كاری از
دستشان برنمیآيد و او به زودی خواهد مرد .پدر و مادر
كودك نمیخواستند اين موضوع را قبول كنند بنابراين
پسرشان را به يك كلينيك بردند كه به دليل نوآوریهايش
در پزشكی شهرت داشت .در آنجا چند نفر از پزشكان با
پسر صحبت كردند و به او فهماندند كه ذهن او میتواند
بيماريش را معالجه كند .او میتواند بيماريش را به هر شكلی
كه میخواهد مجسم كند و در ذهنش آن را نابود نمايد .پسر
تصميم گرفت يك نوع بازی خيالی در ذهنش ترتيب دهد:
سفينههای فضايی درون سرش میچرخيدند و به غده كه
آن را «گنده خاكستری» میناميد ،شليك میكردند .قرار
شد او روزی چند ساعت به اين بازی بپردازد .بعد از گذشت
چند ماه پسر به پدرش گفت «امروز كه سوار سفينه شدم
و در مغزم جستجو كردم اثری از غده نديدم ».او به طور
چشمگيری بهتر شده بود و توانست به مدرسه بازگردد .همان
روز در زمين بازی مدرسه زمين میخورد و ناچار میشوند
او را به بيمارستان ببرند .دكتر نتيجهگيری كرد
كه غده سرطانی باعث ضعف و زمين خوردن او
شده است .قرار شد از مغز او عكس بگيرند.
تصوير به دست آمده نشان داد هيچ اثری از
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غده موجود نيست و سلولهای سرطانی بدون به جا گذاشتن
كوچكترين اثری ناپديد شدهاند.
در واقع شفـای كامل عبارت از يك روند درمانی است
كه به طور همزمان و هماهنگ به شفای كامل ذهن و بدن
بپردازد .نمود يك بيماری كام ً
ا جسمانی نبايد به هيچ وجه
ما را از توجه به جنبههای ذهنی آن غافل سازد و بالعكس.
در حال حاضر با توجه به موشكافانه بودن و جامعيت
شفای كوآنتومی میتوان آن را يكی از روشهای درمان
حقيقی مبتنی بر پايههای كام ً
ا علمی و منطقی دانست.
البته پرداختن به موضوع شفای كوآنتومی در اين مختصر
امكانپذير نيست و هدف از ارائه اين مقوله صرف ًا معرفی و
آشنايی با سيستم درمانی ذهن  -بدن است.3
اكنون به معرفی روشهای درمانی ديگری میپردازيم كه
بر توانايی ذهن در كنترل بدن و بسياری از فعاليتهای آن
استوار است و همگی بر ظرفيت ذهن در برقراری آرامش و
سامتی تكيه دارند.

ذهن انسان كليد سامت اوست.

شفـای ذهـن از ديدگاه «لوئيز

ِ
هی»

«افكار منفی در ذهن ما عاملی است كه تأثيرات مخربی

بر جای می گذارد .احساسات منفی هم چون خشم ،ترس،
اندوه ،تقصير و اضطراب و ...از سموم ارتعاشی هستند كه در
باورهای اعتقادات سنتی نيز منعكس هستند و همچون ارواح
شيطانی به عنوان انگلهای انرژی عمل میكنند».
خانم «لوئيز هِی» درمانگر و نويسنده كتاب شفای زندگی،
پيام اصلی خود را به اين صورت اعام میدارد« :اگر مشتاقيد
كه بر روی ذهن خود كار كنيد ،قادريد همه چيز را شفا
دهيد» .او حتی توانسته است از طريق شفای ذهنی ،سرطان
وخيم خود را نيز درمان نمايد .او میگويد« :هر انديشهای كه
از ذهن ما میگذرد ،آينده ما را میآفريند .كائنات نيز ما را در
هر انديشهای كه برگزينيم و به آن معتقد باشيم ،كام ً
ا هدايت
میكند .هرگونه درباره خود میانديشيم ،برايمان به واقعيت
درمیآيد .خود ما اوضاع و شرايط زندگیمان را میآفرينيم،
آنگاه برای ناكامی خود ،ديگران را سرزنش میكنيم .پذيرش
خويشتن در زمان حال ،كليد دگرگونیهای مثبت است ».او
همچنين میگويد« :اين خود ما هستيم كه بيماری را در تن
خود میآفرينيم .انزجار ،انتقاد ،ترس و احساس گناه بيش
از هر الگوی ديگر به سامتی ما صدمه میزند ».او معتقد
است كه نفرت طوانی چنان تأثير منفی بر بدن میگذارد
كه میتواند منجر به سرطان گردد .انتقاد نيز اگر به صورت
عادت مداوم درآيد ،میتواند باعث بروز آرتروز يا ورم مفاصل
گردد .هم چنين ترس و فشار ناشی از آن گاه موجب پديد
آمدن بيماریهايی از قبيل ريزش مو ،زخم معده ،درد پاها
و ...میشود و احساس گناه همواره جويای مجازات است و
مجازات درد را میآفريند.
بنابراين او توصيه میكند« :الگوها و قالبهای فكری را
میتوان تغيير داد .اگر نمیدانيد كدام انديشهها ،مشكات
شما را آفريدهاند ،از خود بپرسيد ،چه انديشهای در سرم
میگذرد كه اين مشكل را آفريده است .هوش و خرد شما
پاسخ را نشانتان خواهد داد .اگر خواهان سامتی هستيد ،بايد
از انديشههای مثبت و مهرآميز سرشار باشيد .پس بياييد از
افكاری كه بيماری و رنج میآفرينند ،دوری گزينيم .همين
حاا تصميم بگيريد كه مشتاق دگرگونی باشيد .خانه تكانی
ذهنی را شروع كنيد و انديشههای بيماریزا و منفی را دور
بريزيد .شفای جامع ،جسم ،ذهن و روح را در برمیگيرد ،از هر
نگرشی كه بخواهيد میتوانيد شروع كنيد .برخی از
نگرش ذهنی آغاز  ،و عدهای با مراقبه و دعا شروع
میكنند...
فرقی نمیكند كه خانه تكانی از كدام
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شفای كوآنتومی روشی نوين در امر پيشگيری و درمان است كه در آن به واحد بنيادی
روند درمان ،يعنی اتصال ذهن و بدن پرداخته می شود به اين نحو كه ذهن روی تمام
سلولهای بدن تأثير میگذارد.

اتاق شروع شود ،از جايی شروع كنيد كه بيشتر از همه
توجهتان را جلب میكند ،مابقی تقريب ًا خود به خود پيش
میآيد».

تجسم

هـدايت شده (شفا از طريق تصوير ذهنی)

«چيزهـا هيچ وقت آنگونه كه هستند ،نيستند .آنها همان
4
هستند كه از آنها میسازيم ».جين آنوئيل
ٌ
تجسم هدايت شده روشی است كه در آن از تصاوير ذهنی
خاصی به منظور درمان جسم و ذهن استفاده میشود .اين
شيوه به طور ساده و طبيعی در آرام سازی بدن مؤثر است.
هنگام تجسم ممكن است شخص تصور كند در مكانی
آرام و زيبا در زير آفتاب گرم و خوشايندی دراز كشيده و
يا احيان ًا تمرين خود را اختصاصیتر تصور نمايد .به عنوان
مثال دكتر «كارل سيمونتون» و همسرش به كشف اين نكته
نائل شدند كه تجسم هدايت شده در بهبود واكنش ايمنی در
بعضی بيماران سرطانی مؤثر است .آنها از بيماران سرطانی
میخواستند كه گلبولهای سفيد ،يعنی نمايندگان سيستم
ايمنی بدن خود را در حال حمله و از بين بردن سلولهای
سرطانی مجسم كنند .اين تصورات افزايش واقعی گلبولهای
سفيد را به دنبال داشت .به طور مشابه افراد افسرده با مجسم
كردن خود در شرايط شادمانتر ،میتوانستند خلقيات خود را
اصاح كنند.
عاوه بر اين برخی پزشكان طب كلنگر از تجسم هدايت
شده به عنوان وسيلهای كمك تشخيصی در طرح درمانی
خود استفاده میكنند .به طور نمونه میتوان از خانمی مبتا
به افسردگی خواست كه خود را در حال ماقات با شخصی
تصور نمايد كه میتواند در فهم مشكلش به او كمك كند.
وقتی اين فرد در رؤيای شخص حاضر شد ،اغلب اوقات
پاسخهای ارزشمندی در اختيار بيمار قرار میگيرد .به نظر
میرسد كه اين توضيحات از بخش شهودی ذهن ناخودآگاه
بيمار منشأ میگيرند؛ بخشی كه فرآيند تجسم هدايت شده،
دسترسی به آن را ممكن میسازد.

بازخـورد زيستی
قدرت ذهن میتواند منشأ پديدههای غيرقابل توضيح باشد.
بازخـورد زيستی 5يكی ديگر از روشهای درمانی است
كه در آن برای كنترل بدن از ذهن استفاده میشود .اين
روش به بازخورد اطاعات درباره فرآيندهای بيولوژيك بدن
اطاق میگردد و بر اين ايده استوار است :افرادی كه به آنها
اطاعاتی درباره فرآيندهای داخلی بدنشان داده میشود،
میتوانند از اين اطاعات در جهت يادگيری كنترل اين
فرآيندها استفاده نمايند و بر اعمال غير ارادی بدن خود مثل
ضربان قلب ،فشار خون و امواج مغزی تسلط پيدا كنند .در
بازخورد زيستی به كمك دستگاههای مخصوص ،اطاعات
زيستی را از بدن بيمار میگيرند و به نحوی به خود او باز
میگردانند در نتيجه شخص میتواند آن اطاعات را ببيند و
بشنود .برای نمونه انقباض ماهيچهها با روشن شدن چراغ يا
صدای «بيب» در دستگاه مشخص میشود .شخص نخست
عايم را میآموزد و بعد ياد میگيرد از طريق آزمون و خطا
عملی را كه باعث به وجود آمدن آن شده كنترل نمايد .بعد از
تسلط بر اين مرحله ياد میگيرد كه اين روشها را در كارهای
روزمره خود به كار گيرد و يا مث ً
ا سوژهای كه اطاعات ازم
درباره نوسانات درجه حرارت دستهايش را (توسط وسيله
حساسی متصل به انگشتش) به روی صفحهای مشاهده
میكند ،میتواند بياموزد كه درجه حرارت بدن خود را باا
و پايين ببرد .به طريقه مشابهی افراد میتوانند از اطاعات
مربوط به تعداد ضربان و امواج مغزی خود برای به كنترل در
آوردن آنها استفاده نمايند.
بازخورد زيستی اطاعات حيرت آوری درباره منشأ تنش
به دست میدهد .بيشتر بيماران وقتی میفهمند كه ضربان
قلب آنها هر لحظه تغيير میكند متعجب میشوند .ضربان
قلب نسبت به كوچكترين حركات بدن تغيير میكند.
تنفس عميق يا نشستن ،ضربان قلب را كند میكند.
تنفس های سريع و سطحی ،ضربان قلب
را باا میبرد .افكار نيز بر ضربان قلب اثر
میگذارند ،يادآوری يك خاطره خوش،
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هر انديشهای كه از ذهن ما میگذرد ،آينده ما را میآفريند.

كائنات نيز ما را در هر انديشهای كه برگزينيم و به آن معتقد باشيم،

كام ً
ا هدايت میكند .هرگونه درباره خود می انديشيم ،برايمان به واقعيت درمیآيد.
ضربان قلب را كند میكند ،اما وقتی خاطره پر تنشی مثل
مشاجره با كسی يا مشكات كاری به ياد انسان میآيد
ضربان قلب تند میشود .اشخاص به تدريج در كنترل اعمال
بدن خود تبحر پيدا میكنند و میتوانند در زندگی روزمره،
به ميل خود حالت آرميدگی ايجاد كنند و به فشار خون،
تنشهای عصبی و ضربان نامناسب قلب خود تسلط يابند.
بازخورد زيستی را نه تنها برای كاهش سطح تنش عمومی
فرد ،بلكه در موقعيتهای كلينيكی ويژه نيز به كار میبرند.
برای مثال به نظر میرسد كه بسياری از افراد مبتا به
سردردهای ميگرنی شديد ،از يك انقباض عمومی شريانی
نيز رنج میبرند .با آموختن نحوه گرم كردن نوك انگشتان،
فرد میتواند عضات ديواره شريانی سراسر بدن خود را شل
كرده و از درد يا ناراحتی خود رهايی يابد .اين روش در معالجه
بيماریهايی از قبيل ميگرن ،فشار خون ،ضربان نامنظم قلب
و حتی صرع مؤثر است.

مراقـبه

ذهن ژرفترين اثر را بر بدن بر جای مینهد.
گاه مراقبه 6را مترادف با آرام سازی 7میخوانند .هر چند
هر دو حالت ممكن است باعث كاهش فشار خون و افزايش
حس آرامش در فرد شود اما مديتيشن يا مراقبه در اساس از
آرام سازی و شل كردن عضات متفاوت است .آرامسازی يا
تن آرامی را به صورت يك كاهش عمومی در سطح بيداری
فيزيولوژيك تعريف میكنند .در اين حالت تعداد ضربان قلب

و تنفس كم ،فشار خون پايين و فعاليت مغز تحت رهبری
امواج آلفاست .اين نوع امواج مغزی با فركانس معادل  8تا
 11موج در ثانيه مشخص شده و نوعی هوشياری خاموش را
نشان میدهند .در اين حال عضات لخت ،دست و پاها گرم و
ميزان تنش بسيار پايين است .اما مديتيشن يك حالت آرامش
همراه با هوشياری است .امروزه در دنيا تكنيكها و روشهای
گوناگونی از مديتيشن مانند روشهای تمركزی ،تفكری،
تجسمی و مديتيشنهای مانترايی وجود دارند .سيستمهای
درمانی ديگری (مانند هيپنوتيزم درمانی) نيز به كار میروند
كه بر پايه توانايیهای ذهنی استوار هستند ،كه در اين مجال
به مواردی كه ذكر شده ،اكتفا میكنيم.
به طور خاصه میتوان گفت كه با كمی بررسی و تفحص
درمی يابيم نيرو يا قدرت ذهن انسان از آنچه پنداشته میشود
عظيمتر است و انسان امروز تنها از بخش كوچكی از ظرفيت
آن بهره میجويد.
شايد در روزگاری نه چندان دور حيطه پهناور و بيكران
جهان ذهن برای علم پزشكی و ديگر علوم بيش از پيش
مكشوف گردد.
پی نوشت:
 Placebos -1دارونما يا گول دارو -در اتين به معنی می خواهم ( )I pleaseاست
و از لحاظ داروشناسی ماده ای غير فعال میباشد كه توسط پزشك به بيمار تجويز میگردد و در
اثر باوری كه بيمار به خوردن آن و تأثيراتش دارد ،در اثر تلقين بهبود میيابد.
 Dr.Deepak Chopra -2دكتر ديپاك چوپرا تحصيات دانشگاهی و تخصصی خود
را در هند و امريكا به پايان رسانده است .وی متخصص غدد داخلی و شاغل در امر طبابت ،رئيس
سابق گروه پزشكی بيمارستان «مموريال نيوانگلند» ،واقع در «ستونهام» ايالت ماساچوست و
رئيس و مؤسس انجمن امريكايی پزشكی آيورودا میباشد.
 -3برای كسب اطاعات بيشتر به كتاب «شفای كوآنتومی ،كاوشی در مرزهای پزشكی
ذهن-بدن» ،نوشته دكتر ديپاك چوپرا مراجعه كنيد.
Jean Anouilh -4
 Biofeedback MeditationRelaxation -7

منابع:
 -1شفای كوانتومی -ديپاك چوپرا
 -2شفای زندگی -لوئيز هی
 -3ماورای ذهن  -كارل استيونسون
 -4طب كلگرا  -جيمز گوردون
 -5قدرت درمانگری انسان -لورا فورمن
 -6ارتعاشات شفابخش  -آماندا كاكرن -كلر جی .هاروی
 -7نشريه پيام مهر يوگا ،شماره  ، 12تابستان 82
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با تـو ميمـانم
نويسنده :دكتر مارتين هِشت ،برگرفته از مجله روانشناسی امروز
تنظيم :فاطمه زندی

هر يك از ما برای ايجاد ارتباط دوستی دايلی داريم ،ولی
در حقيقت و شايد بدون آنكه خودمان بدانيم ،بسياری از
دوستیهای ما ،يك آشنايی يا يك ارتباط ابزاری هستند.
دوستیهای واقعی ،نشانههای مشخصی دارند كه از طريق
آنها قابل شناسايیاند .هسته اصلی يك دوستي ،رابطهای
بدون وجود تسلط يكی بر ديگری و «برابر در مقابل» يكديگر
است كه در مقايسه با ارتباطات عاشقانه بهتر قابل تشخيص
است .يك دوست میتواند واقعيتهايی را با صراحت به ما
بگويد كه اگر آن را حتی از زبان شريك زندگی خود بشنويم
به راحتی او را نمیبخشيم ،مثل اين جمله« :متوجهی چقدر
چاق شده ای!» يا «لباس جديدت چقدر بد دوخت و زشت
است» .عاوهبر وجود چنين صراحتهای غيرمغرضانه و بلكه
خوش نيتانه ،امتيازات ديگری هم به دوستی اضافه میشود.
دوستی بر پايه رابطهای آزاد بنا شده است ،حتی بسيار آزادانهتر
از يك ارتباط عشقی ،چرا كه وفاداری دوستانه ،متعهد به

انجام وظايفی اجباری نيست .به نظر میآيد كه ارتباطی با
اين تعريف ،جوابگوی بسياری از نيازهای انسانی ما باشد اما
تجربه نشان میدهد كه تعداد دوستیهای پايدار و رضايت
بخش بسيار كم است .در دنيای امروزی عوامل تهديد كننده
برای اين نوع ارتباط ،افزايش پيدا كرده است و مراقبت از
چنين دوستیهايی كاری مشكل است ،عوامل خطرزايی مثل
نقل مكان و دوری دوستان از هم و يا تهديدهای درونیتری
مانند حساسيتهای روز افزون مردم .به عاوه ،وقتی نياز و
احتياج باا میرود ،ميزان توقعات هم باا ميرود و دوستی
واقعی كه همه در طلبش هستند ،به رابطهای ايدهآل و پر
از توقعات تبديل میشود كه تداومش نيازمند تحمل فشار
بيشتری است .در اغلب موارد اين بار ،بسيار
سنگين است و نتيجه آن ،كه اكثر ما آن را تجربه
كردهايم ،سرخوردگی است .ما به هر نوع ارتباطي،
از يك آشنايی ساده و گذرا ،تا ارتباطهای
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عميق؛ از نوعی كه فيلسوفها آنها را توصيف كردهاند ،نام
«دوستی» میدهيم .اما در واقع بيشترين رابطهها «شبه
دوستی» هستند تا «دوستی واقعی» ،زيرا يك رابطه دوستی
خوب مسئله سادهای نيست.

شراكت و همپـايی
اولين نشانه يك دوستی واقعي ،شراكت و همپـايی متقابل
است .اين ويژگی به نظر ساده میآيد ،ولی اولين نقطهایست
كه بسياري از دوستيها در آن شكست میخورند .متقابل،
يعنی ايجاد تعادل كلی در تاش برای يكديگر .كسی كه
هميشه منتظر مینشيند و راهی به سوی ديگری پيدا و باز
نمیكند ،دوست خوبی نيست .بر عكس ،در بين دوستهای
خوب ،وجود تعادل در به طرف ديگری رفتن و او را پذيرفتن
كام ً
ا بديهی است .شراكت ،اين نيست كه تنها در مشكات
يا حاات خاص سهيم باشيم ،بلكه معنای آن سهيم شدن
در كل زندگی روحی و حسی و سرنوشت يك شخص است.
حضور مشترك در يك برنامه تفريحی ،يك گردش يا يك
بازی ،نوعی همپايی است ،ولی الزام ًا يك دوستی نيست.

صراحت و اعتمـاد
شـراكت در نهايت يعنی درك يگديگر در تعامل و تبادل
شخصی .برای اينكه چنين تبادلی بتواند صورت بگيرد ،به
صراحت و راحت بودن احتياج هست ،يعنی دومين مشخصه
بارز يك دوستی .صراحت ،يعنی داشتن جرأت ،زيرا برای
اينكه دو نفر بتوانند با يكديگر صريح و راحت باشند ،بايد
بتوانند به يكديگر اطمينان كنند ،به خصوص وقتی كه رازی
را با يكديگر در ميان میگذارند .كسی كه جرأت میكند
خود را براي ديگری ،شخصيت خود را آنگونه كه هست
نشان بدهد ،قابليت برقراری رابطه دوستی را دارد .كسی كه
تنها خبرهای آخرين موفقيتهای خود را میدهد ،اما درباره
شكستها و ضعفهای خود ،به خاطر ترس از خراب شدن
وجههاش سكوت میكند ،در واقع يا دوستی را نفهميده يا
توان آن را ندارد .بسته بودن ،از ايجاد شراكت جلوگيری
میكند ،همينطور صحبت با كنايه .جايی كه در آن تنها
با شوخی و كنايه صحبت میشود ،افراد با نقاب با يكديگر

روبهرو میشوند .تنها زمانی كه صراحت وجود دارد (كه البته
نبايد با نزديكی بدون حد و مرز اشتباه شود) ،امكان درك
متقابل فراهم میشود .وقتی ما مسائل شخصی خود را با
يكديگر مبادله میكنيم ،میتوانيم ديگری را تجربه كنيم آن
وقت است كه دوستی به ما قدرت میبخشد و اين اطمينان
را میدهد كه دوست داشتنی هستيم .اين سه ويژگی يعنی
شراكت ،صراحت و اعتماد بقيه مشخصههای يك دوستی
را به دنبال خود میآورند .مشخصههايی نظير نبودن حس
حسادت و رقابت ،دانستن اين كه میشود روی ديگری
حساب كرد ،رفتار قابل پيشبينی ،حس مسئوليت و . ...

دوستـی چه نيست؟
رابطه ابزاری
در يك ارتباط دوستی ،هدف نه فقط برطرف كردن
احتياجات ،بلكه «وجود» طرف مقابل است .كسی كه تنها
در راه بازگشت از سفرهای كاری ،شبی را در خانه ديگری
مهمان میشود (كه احتما ًا از خرج سفر خود كم كند)،
از روی دوستی به ديدار نيامده است ،بلكه شايد از روی
حسابگری اين كار را كرده .اگر اين برطرف كردن احتياج،
دو جانبه باشد ،البته رابطهای «ابزاری» برقرار شده است،
اما چنين رابطهای نيز تنها به شرايط موجود وابسته است و
نمیتواند پايدار بماند.

رابطه همصحبتی
همصحبتی نيز اغلب با دوستی اشتباه گرفته میشود ،هر
چند همصحبتی در بين دوستان واقعی هم از اهميت باايی
برخوردار است و موضوع ارتباطات دوستی هميشه بر سر
مسائل عميق و كلی زندگی نيست .صحبت كردن شاد و
لذتبخش ،در دوستی واقعی هم برآورده میشود ،اما در
بسياری از موارد و به خصوص در مورد انسانهای تنها ،وقتی
با ديگری گپی میزنند ،خيلی زود از اين ارتباط يك
رابطه دوستی را نتيجه میگيرند.
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ما به هر نوع ارتباطي ،از يك آشنايی ساده و گذرا ،تا ارتباطهای عميق؛ از نوعی كه فيلسوفها

آنها را توصيف كردهاند ،نام «دوستی» می دهيم .اما در واقع بيشترين رابطهها «شبه دوستی» هستند
تا «دوستی واقعی» ،زيرا يك رابطه دوستی خوب مسئله سادهای نيست.

رابطه ديداری
بعضی ديگر گمان میكنند چون شخصی را زياد میبينند،
با او رابطه دوستی دارند .اما واقعيت اين است كه كميت
ديدار طرفين نسبت به كيفيت آن نقش مهمی بازی نمیكند.
آنچه گروهی را كه مرتب يكديگر را در يك مكان عمومی
ماقات میكنند ،كنار هم نگه میدارد ،نياز شخصی هر كدام
از آنها برای گپ زدن ،گذراندن وقت و تنوع است و نه الزام ًا
عايق و خواستهها و خصوصيات مشترك بين آنها ،آنگونه
كه بين دوستان وجود دارد.

محک های دوستـی
هـدف رابطه

وجود شخص مقابل است .البته منظور ايفای نقش يك
قهرمان در دوستی نيست ،زيرا برطرف كردن احتياجات
يكديگر و دوست داشتن وجود طرف مقابل ،در يك ارتباط
دوستی با هم وجود دارند و اين كام ً
ا طبيعی است .معنی
دوستی ،بخشش دائمی و يكطرفه هم نيست ،بلكه بخشش
و گرفتن ،با هم توأم هستند .اما مشكل اين جاست كه بعد
از بررسی يك ارتباط اين نتيجه گرفته شود كه برآوردن
نيازهای روزمره در آن ،نقش خيلی اصلیتری داشته است تا
اينكه هدف آن ارتباط ،وجود خود ديگری بوده باشد ،مثل
ارتباطی كه در آن به جز زمان اسبابكشی يا نگه داری از
فرزندان ديگری ،هيچ انگيزهای برای ديدار وجود ندارد.

ميزان تعادل در رابطه

اينكه دوستی چيست و يك دوستی خوب چه رابطهای
است ،سؤالی است كه در بين اشخاص متفاوت ،جوابهای
مبهم و متفاوتی دارد .رابطههايی وجود دارند كه سالها

شدت يك دوستی ،به تعادل نيز بستگی دارد .آيا توجه
داشتن به همديگر ،در حال تعادل قرار دارد؟ آيا آن ديگری
به همان اندازه كه من به او و زندگيش توجه نشان میدهم

ادامه پيدا كردهاند و در آنها يكی از طرفين بر اين باور
بوده است كه ديگری بهترين دوست اوست ،در حالی كه
او برای ديگری اهميتی جانبی داشته است .شدت و قدرت
يك دوستی بسته به اين است كه هدف آن رابطه تا چه حد

و مايل به شركت در آن هستم ،به زندگی من عاقه و
توجه دارد؟ معمو ًا جواب اين سؤال را با يك نگاه
دقيق در يك گفتگو میتوان به دست آورد .چه
كسی از روی توجه از ديگری درباره اوضاع
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شدت و قدرت يك دوستی
بسته به اين است كه هدف آن رابطه تا چه حد وجود شخص مقابل است.

و احوالش سؤال میكند؟ كسی كه دائم از ديگری سؤال
میكند ،ولی هيچ وقت از خودش سؤالی نمیشود ،حق دارد
كه با نگاهی ترديدآميز به ارتباط دوستانه خود بنگرد.

محک دوری
كيفيت يك رابطه دوستی گاهی با دوری مشخص میشود.
خيلی از مسائل زندگی ،در دوری چهره واقعی خود را نشان
میدهند و اين در مورد دوستی نيز صادق است .كسی كه
از نظر مكانی از ديگری دور میشود ،میتواند با توجه به
آن چه از دوستيشان باقی مانده است بهتر به پاسخ اين سؤال
برسد كه اصو ًا در ارتباط آنها ،چه چيزهايی وجود داشته
است .حاا كه برقراری ارتباط نسبت به گذشته سختتر
شده است ،قدرتها و ضعفهای ارتباط ،خود را بهتر نمايش
میدهند .بعضی ،دوستان واقعی خود را تازه میشناسند و
بسياری هم اين واقعيت تلخ را تجربه میكنند كه قابل
جايگزينی بودهاند .با رفتن آنها ،ديگری كه چندان هم از
سنخ و جنس آنها نيست ،جايشان را به راحتی گرفته است.
پيش آمدن اختاف ،به يك ارتباط دوستی خوب تعلق دارد و
جزئی از آن است .اما آنچه براي يك ارتباط دوستی خطرساز
است ،اين است كه در ذهن دو طرف به دايل مختلف
حس ناگواری نسبت به ديگری به وجود بيايد و كم كم رشد
كند ،بدون اينكه در مورد آن حرف زده شده و موضوع حل
شده باشد .چنين روندی باعث میشود كه در طول زمان،
طرفين كمكم از برخورد با يكديگر اجتناب كنند و ارتباطشان
در ليست اولويتهای هم ،هر روز بيشتر به سمت پايين
حركت كند .ارتباطهای تلفنی كمتر و كمتر میشود ،ديدارها

نيز همينطور ،مگر اينكه به دليلی گذارشان به يكديگر
بيفتد .تجربه نشان داده است كه در كمتر ارتباطی درباره اين
زخمها و يا از بين رفتن احساس خوب دو طرف به يكديگر،
با صداقت صحبت میشود .در عوض دو طرف سعی میكنند
تا آنجا كه ممكن است اينگونه مسائل را ناگفته و پنهان
نگاه دارند و اگر موقعيتی برای حرف زدن دربارهشان دست
دهد ،به دروغهای مصلحتی دست میزنند .در اين مرحله،
دايل عينی به قاتلهای دوستی تبديل میشوند« :در اين
مدت خيلی سرم شلوغ بود» يا « من تمام ساعات هفتهام پر
است و به كار ديگری نمیرسم» .در اكثر موارد ،اين كمبود
زمان نيست كه به ادامه رابطه دوستی مهلت نمیدهد ،بلكه
چسب احساسهای دوستانه است كه ضعيف شده .شخص
برای رابطههای دوستی خوب و واقعی به هر ترتيب وقت
میگذارد و چيزی وجود ندارد كه (در صورت ضرورت) نتواند
آن را به خاطر دوستی به تعويق اندازد .بسياری از دوستیها
به اين شكل تدريجی خاتمه میيابند و تمام شدن دوستی
بعد از صحبت و توافق طرفين خيلی نادرتر است .ارتباطهای
انسانی ارضاكننده و تكميلكننده ،جزء با ارزشترين چيزهايي
هستند كه در حيات فردی ما وجود دارند  .كيفيت زندگی و
خوشبختی ما به عمق و كيفيت ارتباطمان با شريك زندگی،
خانواده ،فرزندان و دوستانمان وابسته است .يك دوست
خوب ،به طور اتوماتيك يك دوست خوب باقی نمیماند،
بلكه برای ادامه يك رابطه دوستی در طول زندگی ،احتياج
به خواست و اراده شخصی است .كسی كه در اين راه تاش
كند و موفق شود و همينطور يك ارتباط دوستی در خطر را
نجات دهد ،به عنوان جايزه ،زندگی به رويش لبخند میزند.

كيفيت يك رابطه دوستی گاهی با دوری مشخص می شود .خيلی از مسائل زندگی ،در دوری
چهره واقعی خود را نشان می دهند و اين در مورد دوستی نيز صادق است.
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رؤيـاهاي نـوبل ساز

« ...كام ً
ا نزديك به شومينه نشسته و چرت ميزدم ،در خواب
ديدم كه چندين رشته دي.ان.ا ِي به نحوي بسيار جالب و از
نظر علمي كام ً
ا مناسب ،درهم پيچيده شدهاند ...بعد ساعت،
دوازده ضربه نواخت و نيمه شب را اعام كرد ،خيلي خوشحال
بودم .چقدر من و فرانسيس در مورد يافتن ساختمان دي.
ان.ا ِي نگران بوديم و حاا ،دركمال تعجب و خوشحالي،
مسئله به نظرم بسيار جالب و حل شدني ميآمد .از خواب
بيدار شدم و در همان وضع ماندم ،بيدار و خوشحال يك جفت
آدنين را ديدم كه پيش چشمانم گرداب مانند درهم پيچيده
بود .فقط براي يك لحظه ترسيدم كه مبادا چنين ايده جالبي
اشتباه از آب در آيد»...
نويسنده نقل قولهاي فوق ،پروفسور تحصيل كرده هاروارد،
«جيمز دي .واتسون» است .وي با اين جمات برق انديشه اي
شبانه را كه منجر به حل بزرگترين معماي حيات شده بود،
شرح ميدهد .پرفسور واتسون و همكارانش «فرانسيس
اچ .سي.كريك» و «موريس اچ .اف .ويلكينس» به كمك
اين رؤياي زنده موفق به بازسازي مولكول دي.ان.ا ِي كه

حاوي تمام اطاعات وراثتي و نقشههاي ساختماني ـ سلولي
يك موجود زنده است ،ميشوند و در سال  1962جايزه نوبل
پزشكي را از آن خود ميكنند .واتسون در كتاب خود «نردبان
مضاعف» نقل كرده است كه افكاري روشن و مشعشع و مبهم
و وهمآلود غالب ًا به طور بسيار سريع و ضربهاي در مورد راه حل
احتمالي مسئله به ذهنش خطور ميكرده و اين افكار در همه
حال ،موقع بازي تنيس ،گردش يا هنگام گذراندن تعطيات
آخر هفتهاي شاد و دلپذير به ذهنش ميرسيده است .و بااخره
روزي آن هم در شرايطي كه فرسنگها با آزمايشگاه دانشگاه
فاصله داشته است ،رؤيائي غيرمنتظره و ناخواسته در مورد
موضوع تحقيقاتش به ذهنش خطور ميكند و مسئله آن ها
را حل ميكند.
در بين دانشمندان چهرههايي وجود دارند كه توانستهاند به
شكل مشاهدات غيرعادي و رؤياگونه موفق به
انجام كشفيات بزرگي شوند و در راه پيشرفت
بشر جهشهاي بزرگي ايجاد كنند .بعضي
از آنها مشاهدات را هم چون «فكري
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درخشان» توصيف ميكنند و بعضي ديگر چون تصويري
آن را ميبينند.

فيزيكدان دانماركي« ،نيلز بوهر» ( )1962-1885كه
پايه هاي فرضيات اتمي را بنياد گذاشته و مدل اتمي خود
را بعد از سال ها تحقيق ارائه داده بود؛ بنابه گفته خودش
در خواب ديده بود كه بر روي خورشيدي از گازهاي سوزان
نشسته است .سياراتي با صداهايي زير و مداوم به سرعت به
طرف وي ميآمدند و به نظر ميرسيد كه همگي وابسته به
خورشيدي هستند كه آنها در مدارهايي مشخص به دورش
درگردشند .ناگهان گاز ،خورشيد و سيارات منقبض و متراكم
شدند .بوهر در اين لحظه از خواب پريد و بافاصله فهميد
آنچه در خواب ديده بود ،مدل اتمياش بوده است .نيلز
بوهر به خاطر اين رؤيا در سال  1922به درجه قداست رسيد
و خطاب به علم فيزيك گفت« :من از تو عذر ميخواهم! از
نظر من ،اين رؤيا ،نوعي مشاهده فوق طبيعي است .صداي
وز وز و خش خش پيش از وقوع حادثه ،گازي كه متراكم
ميشود و تصويري را پديد ميآورد ...همه اينها را در رابطه
با مسئلهاي ديگر شنيده بودم».
پروفسور «آگوست ككوله فون استرادوويتس» ( -1829
 )1896به عنوان شيميدان در قرن نوزدهم از طريق
مشاهدات خود در زمينه پايههاي شيمي آلي تحولي عظيم
ايجاد كرد .وي چهار ظرفيتي بودن كربن را كشف كرد و
گفت كه تصوير انقابي و واقعي ساختمان «زنجير بسته»
بنزن به طور ناگهاني و همانند يك رؤيا به نظرش رسيده
بود .اين تصوير رؤيايي ،پايه مهمترين مواد اوليه در صنايع
شيميايي است.

دانشمند ديگر كه با الهامات خود به دنياي پزشكي خدمت
كرد ،پروفسور «اوتولوئوي» ،فيزيولوژيست و فارماكولوژيست
( )1961 - 1873است .زمينه تحقيقاتي وي ،فيزيولوژي
متابوليسم و فيزيولوژي و فارماكولوژي دستگاه عصبي
خودكار بود؛ وي نيز طي يك رؤيا توانست براي اولين بار
نشان دهنده انتقال شيميايي تحريكات عصبي در دستگاه
عصبي باشد .تا پيش از آن محققان تصور ميكردندكه اين
انتقال به طريق الكتريكي انجام ميشود .در سال 1936
اوتولوئوي به خاطر اين كشف (كه در خواب آن را دريافت
كرده بود) برنده جايزه نوبل پزشكي شد.
چنين تجربههاي دروني چيزي ست كه واقع ًا براي انسانها
اتفاق ميافتد .نوعي الهام يا ورود انرژي هوشمند از دنياي
ناخودآگاه به دنياي خودآگاه ،نوعي تجربه عرفاني .اين
گونه تجارب در مورد دانشمندان از آنجا كه آنها در تمام
لحظات زندگي خود با فرمولها ،تئوريها ،بحثهاي علمي
و سؤاات خود به سر ميبرند ،شكل مناسب خود را پيدا
ميكند و پاسخ دهنده سؤاات علمي آنها ميباشد .ولي
اغلب ما چنين جهشهاي آگاهي را هر چند در ابعاد خيلي
كوچك در زندگي خود تجربه كردهايم .الهاماتي كوچك
كه مانند يك فكر ناگهاني ذهن ما را روشن كرده و پاسخ
مسئله مان را داده است و در شرايط بحراني به ياريمان آمده
است .چنين تجربياتي شاديبخش و منزه كننده روح هستند.
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مــن كيستـم؟
و امـا انسان امروزي ...
بيچاره انسـان امـروزي! راست ميگويند كه قديمترها
بهتر بود و اص ً
ا به نظر آنها كه ميدانند و اهل دانايياند
خيلي بيشتر و بيشتر بايد توجه كرد .چرا كه به نظر
ايشان همه چيز «قديم»اش خوب است و هر چيزي كه با
«قديم» آميخته شود ،خوب ميشود.
و انسان امروزي چرا بيچاره است؟ چون ديگر چارهاي
ندارد .از همه بيشتر ميدود ،تكاپو دارد ،سرعت دارد و به
ظاهر كمتر ميخوابد و بيشتر كار ميكند .اما در باطن
بيشتر ميخوابد و كمتر بيدار است و شايد هم اص ً
ا بيدار
نيست .چون اگر بيدار بود پرچاره بود .اين روزها اگر به
كسي بگويي كه قدرت و فرمانروايي آسمانها و زمين در
درون توست و تو جانشين فرمانروا هستي ،چه ميگويد؟
برو بابا حالت خوش است! آره ،حالم خوش است! و از
همين حال به اين نتيجه رسيدم كه راستي راستي انسان
امروزي از هويت و ماهيت خودش چه ميداند؟ و اص ً
ا
براي فهم آن چه ميكند؟
قديمترها ( شايد هزار سال يا )...اگر اين سؤال را از كسي
ميپرسيدي پاسخ ديگري ميداد .شايد ميگفت« :من
كسي را ميشناسم كه در اين نزديكيها زندگي ميكند
كه دعا ميكند ،باران ميآيد ،دعا ميكند ،زمين ميلرزد.
فرمانروا نيست! فرمانروا در قلعه زندگي ميكند ،اما هر
كاري بخواهد ميكند و ميشود .ميخواهي او را ببيني؟»
بيچاره انسان امروزي ،چون اين مسائل برايش شده
افسانه! داستان! قب ً
اها حتي خواب پرواز ميديد اما امروزه
آنقدر سوار بر هواپيما ميشود و هواپيما او را در آسمان به
اين سو و آن سو ميبرد كه ديگر پرواز بدون اين همه آهن
و صدا را فراموش كرده است .اگر هم خواب پرواز ببيند،
«حتم ًا غذا زياد خورده است!»
نه تنها خودش را ،توانايياش را ،هويتاش را فراموش
كرده است بلكه حتي نميخواهد كه بداند يا دانايي را
فراموش كرده است .و حقيقت اين است كه انسان شاهزادة

خداست چون از خداست .و اص ً
ا چيزي جز خدا در هيچ
جاي جهان وجود ندارد چون خدا از «قديم» بوده و هست.
اما اين مشغوليتهاي امروزي كه مثل يك قرص
خواب و تشك و بالش براي انسان عمل ميكند ،از
قديم نبود ،تازگيها به وجود آمده .يعني به قول فاسفه
«حادث» شده.

من چه كنم؟
روزي از «او» پرسيدم كه من چه كنم تا بفهمم «من
كيستم؟» و به خود متعاليام نزديكتر شوم .يعني چه
كاري انجام دهم ،مث ً
ا چه ذكري بگويم ،چه
رياضتي بكشم؟گفت« :هيچ كاري نكن و فقط
و فقط بايست و بدان كه خدا هست و بر
همين تفكر كن!»
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بيچاره انسان امروزي ،چون اين مسائل برايش شده افسانه! داستان! قب ً
اها حتي خواب
پرواز مي ديد اما امروزه آن قدر سوار بر هواپيما مي شود و هواپيما او را در آسمان به اين سو
و آن سو مي برد كه ديگر پرواز بدون اين همه آهن و صدا را فراموش كرده است.

خـودت را معرفي كن
گفتم« :اگر بخواهي در چند جمله خودت را معرفي كني
و بگويي چه كسي هستي ،چه ميگويي؟»
گفت« :من »...
گفتم« :نه .صبر كن .كمي فكر كن و بعد بگو».
كمي مكث كرد و گفت « :اسم من ...است .من فرزند...
هستم .شغل من ...است .تحصياتم»...
گفتم« :نه ،نه ،اين جوري نه .يك كمي از اين سطح بيا
بااتر و كليتر نگاه كن».
گفت« :خوب ،من موجودي هستم در بين موجودات
ديگر كه از قدرت كام و تفكر برخوردارم و»...
گفتم« :بازهم نشد .باز هم از اين سطح برو بااتر».
مكث ديگري كرد و گفت« :خوب ،چه بگويم ،ميگويند
در كتب مقدس آمده كه انسان در اصل روح است و...
ميگويند كه از روح خدا در او دميده شده و ...ديگر اينكه
مث ً
ا انسان جانشين خدا بر روي زمين است و»...
گفتم« :صبر كن .چه شد؟ حاا كه خواستي اصليت
وجودت را بيان كني اينطور به تته پته افتادي؟»
گفت« :نميدانم شايد به خاطر اين كه اينها را فقط
شنيدهام و درك روشني از آن ندارم»
گفتم« :و آن را لمس نكردهاي و به تجربه در نياوردهاي
و حتي بر آن فكر هم نكردهاي و» ...
گفت « :نه اين طورها هم نيست .گاهي بر آن تفكر
كردم ولي خوب»...
گفتم« :ولي خوب دغدغة تو نبوده است .اما اگر به واقع
باور كني كه تو ميتواني جانشين خدا بر روي زمين باشي،
چه اتفاقي خواهد افتاد؟ چه تغييري در زندگي تو پيش
خواهد آمد؟ تو واقع ًا چه خواهي شد؟ تا به حال چقدر جدي
به اين موضوع نگاه كردي كه « مـن كي هستم؟»»
گفت« :راستش را بخواهي تا به حال خيلي جدي به اين
موضوع نگاه نكردم چون وقتش را ندارم .خوب ميداني

مشكات زندگي زياد است و انسان گرفتار اين مشكات
و»...
گفتم« :خوب اگر ايمان داشته باشي كه با شناخت خود
نيمي بيشتر اين مشكات رنگ خود را ميبازند چه؟»
گفت« :نمي دانم تا به حال اين طوري به اين موضوع
نگاه نكردم».
گفتم« :خوب پس اگر خواهان حل مشكات خودت به
بهترين شكل هستي ،هر چه زودتر شروع كن».
گفت« :باشد .قبول .ولي از كجا بايد شروع كنم؟»
گفتم« :خيلي ساده .مراقبه بر «مـن كيستم» را به
زندگيات اضافه كن .بدان كه هر اتفاقي كه بيافتد ضرر
نخواهي كرد».
گفت« :رفتم كه آن را آغاز كنم».

مـن كيستم؟

...
توي خونهام از تعدادي پرنده نگهداري ميكنم .ديروز
وقتي رفتم سراغشون ديدم كه كه يكيشون توي سوراخي
افتاده و مرده .وقتي بيرونش آوردم ،ديدم كه يك توده ُپر
از كرم تمام بدنش را خوردند .خيلي حالم بد شد .به خودم
گفتم كه دير يا زود ميميرم و بدنم توي قبر توسط كرمها
خورده خواهد شد .من قطع ًا جسم نيستم ،پس بايد
قبل از اين كه اين اتفاق ناخوش آيند برايم اتفاق
بيافتد ،هرچه زودتر ،زودتر خودم را پيدا
كنم .و بفهمم كه «مـن كيستم؟».
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به فيل بگو بـايست!
يكي از دوستان ،داستاني را تعريف كرد كه من هم سعي
ميكنم همانطوري كه شنيدم آنرا برايتان نقل كنم:
«يك بچة كوچكي بود كه وقتي به فيلهاي وحشي
ميگفت بايست ،فيلها ميايستادند .اين خبر به گوش
پادشاه رسيد و پادشاه فرمان داد كه بررسي كنند ببينند
چگونه اين طور ميشود .بعد از بررسيهاي بسيار فهميدند
كه اين موضوع برميگردد به آموزشهايي كه مادر آن
فرزند به او داده بود .مادر هيچگاه به فرزندش نگفته بود

كه «تو نميتواني» و اين در وجود پسر به ايماني تبديل
شده بود .او خود را توانمند ميدانست و خود را اين گونه
شناخته بود».
داستان اين بود ،اما يك سؤال :آيا ضعفها و
شكستهاي ما در برابر فيلهاي وحشي زندگيمان از
شناخت نادرستمان از خود ناشي نميشود؟ اص ً
ا ما راجع
به خودمان چه فكر ميكنيم؟ آيا تا به حال از خودمان
پرسيدهايم «من كيستم؟» پاسخ چه بوده است؟
بعد از شنيدن اين داستان فكر كردم «اگر پاسخم به من
كيستم خودم تغيير كند ،همه چيز در اطرافم تغيير ميكند.
آن وقت اگر من هم با فيلي مواجه شوم و به او بگويم
بايست!» اميدوارم مرا له نكند!!
مـن كيستم؟
«يكي» ميگويد به هر سؤالي جواب نده؟ و به بعضي

سؤاات بعضي بايد جواب بدهند و به بعضي سؤاات بايد
همه جواب بدهند .از آنجا كه در گروه بودن و حركت
مهاجرگونه پرندگان ،حركتي الگويي براي زندگي انسان
است ،بنابراين به سؤالي بپردازيم كه همه بايد جواب بدهند
كه اگر ندهند به ما هيچ ندهند.
آن سؤال «مـن كيستم» است؟ راستي ما كه ميدانيم
كيستيم چرا بايد به اين سؤال جواب بدهيم؟ اما راستي ما
ميدانيم كيستيم؟ اگر مدعي آنيم پس اين گوي و اين
ميدان.
من كيستم؟ من اين افكارم ...اان غمگينم ...چند دقيقه
ديگر متنفرم و منزجرم ...و بعد لحظات ديگر نااميد و
سرخورده ...آن وقت بعد از يك ساعت خوابيدن و گپ
زدن پشت تلفن و ديدن يك فيلم اميدوار كننده ديگر شاد
و خوشحالم ...پس معلوم شد ،من يك آفتاب پرستم! هر
اتفاقي ،هر حرفي ،هر نگاهي ،رنگ مرا تغيير ميدهد .اين
كه شد رنگم ،پس افكارم رنگم شد.
يكبار ديگر :مـن كيستم؟ من يك متفكرم .من مهندسي
باهوش يا دانشآموزي منضبط يا يك پرستار مهربانم .اين
كه شد لباس و كيف و كفشم .پس شغلم ،لباسم شد.
مثل اين كه سؤال راحتي هم نيست .يكبار ديگر .اين
بار ديگر به هدف ميزنيم.
مـن كيستم؟ حاا كمي روشنفكرانه با بادي در غبغب
و ژستي فيلسوفانه يا شايد زاهدانه« :من روحي هستم كه
بايد مراحل تكامل و ترقي را بپيمايد و به خدا برسد!»
اين كه شد كپي برابر اصل .شدهايم مثل كشوري كه يد
طواني در مونتاژ دارد اما نميتواند توليد كند( .البته اين
يك متلك به خوديها نبود) اين امتحاني تئوري و عملي
است .تا اين جا قبول شدهايم .حاا كه ما روحيم پس
در چشم برهم زدني هر آنچه كه بخواهيم و بخواهيد
ميكنيم( .اولين دروغ شاخدار) .حاا كه ما روح هستيم
پس خوب و بي عيب و نقصيم .حاا ديگر به جاي روح
بودن شديم پينوكيو .از آنجا كه هيچ وقت ماه پشت ابر
نميماند سؤال من كيستم هم نميتواند تا ابد خاك بخورد.
يا جوابهاي آبكي بخورد كه بشود گل بازي.
گفتيم گل .گلي كه از آن آمديم و با نفسي يا
بادي زنده شد .نفسي يا بادي؟ نكند به
جاي من كيستم بايد بگوييم
او كيست؟
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انسان امروزي چرا بيچاره است؟ چون ديگر چاره اي ندارد .از همه بيشتر مي دود،
تكاپو دارد ،سرعت دارد و به ظاهر كمتر مي خوابد و بيشتر كار مي كند .اما در باطـن بيشتر
مي خوابد و كمتر بيدار است و شايد هم اص ً
ا بيدار نيست .چون اگر بيدار بود پرچاره بود.
مـن كيستم؟
ديروز مرد كوري را ديدم كه ميخواست از خيابان شلوغي
بگذرد .من اين طرف خيابان بودم .به آن طرف رفتم .او
را از خيابان عبور دادم .از من خيلي تشكر كرد ،برايم دعا
كرد .من هم خيلي خوشحال شدم؛ آنقدر خوشحال شدم
كه تا چندين دقيقه از اين عمل خودم ،خرسند و فرح بال
شده بودم .برايم انسانهاي ديگر در خيابان ،خيلي بيمهر و
بيمحبت بودند ،اما من از خودگذشته بودم .من اهل بهشت
بودم و آنها جهنمي ،در خيابان به دنبال كور ميگشتم تا
عبورش دهم و خوشحال شوم.
كم كم اين خوشحالي آنقدر مرا باد كرد كه وقتي به
خودم آمدم از مستي و غرور تركيده بودم! من كيستم؟ من
خيلي «بيظرفيتام».
مـن چي ميگم ،تـو چي ميگي؟
شده مشكلي داشته باشيد و با يك موضوع به ظاهر
نامربوط روبه رو بشيد و بعد متوجه بشيد كه همان موضوع
مهمترين موضوع مرتبط و بهترين جواب به مشكل شما
بوده؟
اولي گفت« :اگه در يه خونه را بزني و بپرسند كيه؟ تو
چي ميگي؟
دومي گفت« :اگه بخوام فلسفي جواب بدم ميگم  ...من
كه سهله اگه ارشميدس هم بياد اين دفعه نميتونه جواب
را پيدا كنه و داد بزنه «اوركا» و سراسيمه از حمام بزنه
بيرون .اگه بخوام جواب دلم را بدم ميگم دلت خيلي خوشه
كه جواب هم چين سؤالي را وسط هزار تا مشكل زندگي
از غذا و پوشاك و مسكن و مخارج كمرشكن و  ...از من
ميپرسي».
اولي گفت« :نكته همينه كه ريشه مشكات ما در چيزي
در خود ماست .مشكات ما انعكاس درون ماست كه در
بيرون متجلي ميشه .كساني كه دغدغههاي تو را نداشته

باشند مشكاتشون هم مثل مشكات تو نيست».
دومي گفت« :ابد بعدش هم ميخواي بگي اگه تكليف
خودم را با خودم روشن كنم ميتونم تكليف مشكاتم را
هم روشن كنم .برو اين دانه و اين دام بر مرغ دگر نه!
آقاي فيلسوف عقل كل .اين حرفها را به مغازه نانوايي
ببرم چندتا نون به من ميدن؟»
اولي گفت« :اگه توي ذوقم نميزدي بهت ميگفتم
وقتي تكليف خودت را با خودت روشن كني ميتوني
تكليف مشكات بيروني را هم روشن كني».
دومي گفت « :مث ً
ا چه طوري؟»
اولي گفت« :خوب گاهي انگار مشكلي را كه بهش
ميپردازيم مشكل واقعي ما نيست .يك لطيفه عاميانه
هست كه ميگه يك نفر يك دفترچه قسط پيدا ميكنه
ميره همش را پرداخت ميكنه .موضوع اينه كه ببينيم
اسم ما رو دفترچه هست يانه».
دومي گفت« :يعني ميخواي بگي شايد خيلي از
مشكات ما از همين جنسه؟»
اولي گفت« :آره .گاهي ازمه به شناسنامه دروني خودت
نگاه كني و ببيني اسمي كه روي قبضها هست ،همانيه
كه روي شناسنامه هست .اين مشكات مال كيه؟ و تو
كي هستي؟»
دومي گفت« :البته اين قدرها هم پرت نيستم ،شده كه
گاهي چند تا من درون خودم پيدا ميكنم ،هر از چند وقت
يكيشان خودش رو نشون ميده .يه وقت بخشنده ميشم
و يه وقت خسيس .يه وقت خوش اخاق ميشم ،يه وقت
اخمو و من ميمونم كه كدومم .خوش اخاق يا اخمو،
عصباني يا آرام .راستي من هم دست كمي از فيلسوف
ندارم».
خواستم برم كه گفت« :صبر كن» .گفتم:
«چيه؟ ابد مي خواي بپرسي كه چند تا
من درون من هست ».و بعد رفتم.
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دام های تصميم گيری
مقـدمه

تصميمگيري عاوه بر جايگاهي كه در زندگي روزمره انسان دارد ،از اهميت بسيار زيادي در كار مديران برخوردار است ،به همين
دليل است كه كارشناسان علم مديريت ،تصميمگيري را مهمترين وظيفه يك مدير دانسته و حتي برخي از آنها ،مديريت را
مترادف با تصميمگيري ميدانند .چرا كه سرنوشت يك سازمان يا يك شركت ،به همين تصميمهاي بزرگ و كوچك مديران آن
بستگي دارد .از اين رو ،در طول حيات شركتها و سازمانها ،روشها و تكنيكهاي زيادي براي تصميمگيري بهوجود آمدهاند كه
بسياري از آنها وجوه مشتركي دارند و بعضي از آنها هم براي كاربردهاي خاص (سطوح مختلف مديريت) طراحي شدهاند .به
هر حال ،تمامي اين روشها براي آسانتر كردن فرايند تصميمگيري ،به خصوص براي مديران به وجود آمدهاند و اغلب مديران
شركتها و ارگانهاي بزرگ هم از روشهاي برجسته و تجربه شده تصميمگيري در تصميمات خود بهره ميبرند .اما اين روشها
هر چقدر هم كه كارآمد باشند ،باز نميتوانند نتيجه تصميمگيري را تضمين كنند و علت آن هم وجود دامها و موانعي بر سر راه
تصميمگيرندگان است كه اغلب از ديد مديران (تصميمگيرندگان) پنهان ميماند و آنها را فريب ميدهد .حال چه بايد كرد؟
در اين مقاله شما را با دامهاي تصميمگيري آشنا ميسازيم و به معرفي متداولترين دامها ميپردازيم .در ضمن روشهاي دوري
از هر كدام را بررسي ميكنيم.

دام «لنگر شدن»
شما چگونه به اين دو پرسش جواب ميدهيد؟
 -1آيا جمعيت مكزيك بيش از  35ميليون نفر است؟
 -2بهترين تخمين شما از جمعيت تركيه چيست؟
اگر مثل بيشتر مردم باشيد ،رقم  35ميليون كه در

پرسش نخست بيان شد (رقمي كه به صورت دلخواه
انتخاب شده است) پاسخ شما به پرسش دوم را
تحت تأثير قرارميدهد .محققان ،اين سؤال را طي
سالها براي افراد بسياري مطرح كردهاند
كه در نيمي از موارد در پرسش نخست
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فكر ما در هنگام تصميمگيري ،بيش از حد بر اطاعات اوليه اي كه دارد
تكيه ميكند و قضاوتهاي بعدي ما را تحت تأثير قرار ميدهد.

از رقم  35ميليون و در نيم ديگر از موارد ،از رقم 100
ميليون استفاده شده بود .نتيجه اين بود كه بدون هيچ
اشتباهي ،وقتي از تخمين بزرگتر در نخستين پرسش
استفاده شد ،پاسخ به پرسش دوم چندين ميليون افزايش
يافت .اين آزمون ساده يك پديده عام و اغلب مضر ذهني
را بيان ميكند كه با نام لنگر شدن يا قاب شدن شناخته
ميشود .فكر ما در هنگام تصميمگيري ،بيش از حد بر
اطاعات اوليهاي كه دارد تكيه ميكند و قضاوتهاي
بعدي ما را تحت تأثير قرار ميدهد.
لنگرهاي فكري شكلهاي بسياري به خود ميگيرند.
آنها ميتوانند به سادگي و بدون هيچ منظوري به
شكل نكاتي كه به وسيله يك همكار مطرح ميشود يا
در گزارشهاي آماري كه در روزنامههاي صبح به كار
ميروند ظاهر شوند .آنها ميتوانند به صورت كليشهاي از
لهجه يا لباس يك نفر ،قضاوتهاي باطلي را در ذهن ما
ايجاد كنند .يكي از رايجترين انواع لنگرها ،وقايع گذشته
هستند .بازاريابي كه ميكوشد فروش محصول را براي
سال آينده تخمين بزند ،اغلب اين كار را با توجه به حجم
فروش سالهاي قبل انجام ميدهد .بنابراين اعداد قديمي،
محوري ميشوند كه بازارياب بر پايه آنها ساير عوامل را
تعديل كند .مادامي كه اين نگرش ،تخمينهاي عقاني
و صحيحي را فراهم آورد ،باعث ميشود به وقايع گذشته
اهميت بسيار زيادي داده شود و ساير عوامل مورد توجه
قرار نگيرند.

به تجربه يك شركت مشاورهاي توجه كنيد:

اين شركت در جستجوي يك دفتر جديد بود .شركاي
شركت همراه با يك دال اماك تجاري ،ساختماني را
انتخاب كردند كه تمامي نيازهاي آنها را برآورده ميكرد.
آنها با صاحبان ساختمان ماقاتي را ترتيب دادند .صاحبان
ساختمان جلسه را با تبيين قرارداد پيشنهادي آغازكردند.

براساس اين قرارداد ،مبناي هزينه ماهيانه ،يك ميليون
تومان محاسبه شد و قيمت ساليانه براساس نرخ تورم
افزايش مييافت .تمامي هزينههاي بهبود دكوراسيون
داخلي به عهده مستاجر بود و براي تمديد قرارداد به مدت
ده سال با همان شرايط براي مستاجر حق انتخاب قائل
شدند .اگرچه در اين قرارداد قيمت در بااترين حد نرخهاي
رايج بازار بود ،اما مشاوران پيشنهاد ميانهاي را ارائه كردند.
آنها قيمتي در حد متوسط بازار پيشنهاد و از مالك تقاضا
كردند كه در هزينههاي بازسازي شريك شود ،اما شرايط
ديگر را پذيرفتند .اين مشاوران ميتوانستند بيشتر از
اينها در پيشنهاد متقابل خود جسور و خاق باشند .مث ً
ا،
قيمت را به حد پايين بازار كاهش دهند ،افزايش نرخها
را به جاي يك سال ،دو ساله كنند ،نرخ افزايش هزينهها

را كنترل كنند ،شرايط متفاوتي را براي اجاره تعيين كنند
و مواردي از اين دست .اما تفكر آنها به وسيله پيشنهاد
اوليه مالك هدايت ميشد .اين مشاوران در دام
لنگر شدن افتاده بودند و در نتيجه در پايان،
رقم خيلي بيشتري را براي آن فضا قبول
كردند.
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«بياييد وضعيت را برهم نزنيم» را اينگونه استدال ميكنند كه «بياييد قايقها
را سوراخ نكنيم» .بياييد تا وقتي كه شرايط تثبيت شود منتظر شويم.

راه كارهاي اجتناب از دام لنگر شدن
اثر لنگرها بر تصميمگيري در هزاران تجربه ثابت شده
است .اين لنگرها ممكن است تصميمهاي هر كسي را
تحت تأثير قرار دهد و فقط مديران نيستند كه خطر
افتادن در اين دام را دارند .هيچ كس نميتواند از نفوذ
آنها جلوگيري كند ،اما كساني كه از خطر لنگرها آگاه
هستند ميتوانند اثر آنها را به وسيله تكنيكهاي زير
كاهش دهند:
* بهتر است هميشه به يك
مسئله از چند ديدگاه
توجه كنيد .تاش
كنيد به جاي اين
كه به اولين خط
فكري كه به نظرتان
رسيد اتكا كنيد ،از زواياي
مختلف و ديدگاههاي متفاوت
استفاده كنيد.

* براي پرهيز از لنگرشدن به وسيله ايدههاي ديگران،
پيش از اينكه با سايرين مشورت كنيد خودتان راجع به
موضوع فكر كنيد.
* فكر باز داشته باشيد .براي اطاعات بيشتر ،نظرات
افراد را جويا شويد تا چارچوب اطاعات شما گسترش
يابد .فكر خود را به جهتهاي جديد معطوف سازيد.

* آگاه باشيد كه از لنگركردن مشاوران و سخنگويان
خود و ساير كساني كه شما از آنها درخواست اطاعات و
مشورت ميكنيد دوري كنيد .در مورد ايدهها ،تخمينها و
تصميمهاي آزمايشي خود هرچه كمتر با آنها صحبت كنيد.
اگر ايدههاي خود را بيش از حد آشكار كنيد ممكن است كه
ايدههاي شما به سادگي به خودتان بازگردانده شوند.

دام «وضعيت موجود»
دام وضعيت موجود در نيازهاي رواني ما ريشه دارد،
يعني در تمايل ما براي حفظ خودمان از صدمه ديدن.
برهم زدن وضعيت موجود به معني اقدام به عملي است
كه ما را در برابر آن عمل مسئول ميكند .بنابراين راه را
براي انتخاب و پشيماني ميگشاييم .غيرمنتظره نيست
كه ما به طور طبيعي به دنبال دايلي باشيم تا كاري
انجام ندهيم .در بيشتر موارد ،تكيه كردن به وضعيت
موجود حالت ايمنتري است؛ چرا
كه اين كار فشار رواني
كمتري در بردارد.
آزمايشها
نشان دادهاند كه
هر چه انتخابهاي
بيشتري به شما داده
شود ،وضعيت موجود فشار
بيشتري در بر خواهد داشت .براي
مثال ،وقتي افراد به جاي يك انتخاب دو انتخاب داشته
باشند ،يعني دو گزينه  Aو  Bبه جاي تنها يك گزينه
 ،Aوضعيت موجود را برميگزينند .چرا؟ انتخاب ميان
 Aو  Bنيازمند تاش بيشتري است ،ولي انتخاب وضع
موجود اين تاش را منتفي ميكند.
در شركتها و سازمانهاي بزرگ ،يعني جايي كه
گناه انجام دادن كاري به شدت بيش از دست روي دست
گذاشتن باعث پشيماني ميشود ،وضعيت موجود كشش
بسيار قويتري دارد .براي نمونه ،بسياري از ادغامهاي
تجاري شركتها متاشي ميشوند؛ چرا كه شركت
مالك ،از دست زدن به اقدامات سريع براي اعمال
ساختار مديريتي مناسبتر و جديد در
شركت تملك شده دوري ميكند.
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چرا افراد نميتوانند خود را از تصميمهاي گذشته رهاكنند؟
در بسياري از مواقع اين پديده به اين علت است كه افراد به طورآگاهانه
تمايلي نسبت به پذيرفتن اشتباه خود ندارند.

«بياييد وضعيت را برهم نزنيم» را اين گونه استدال
ميكنند كه «بياييد قايقها را سوراخ نكنيم»« .بياييد تا
وقتي كه شرايط تثبيت شود منتظر شويم» .اما همينطور
كه زمان ميگذرد ،ساختار موجود بيشتر تثبيت ميشود و
تغيير دادن آن مشكلتر ميشود نه آسانتر .با عدم تغيير
و ناتواني در استفاده از موقعيت موجود ،در آينده مديريت،
خود را در اين وضعيت درمانده ميبيند.

راه كارهاي اجتناب از دام وضعيت موجود
پيش از هر چيز در هر تصميمي حفظ وضعيت موجود
ميتواند بهترين گزينه باشد .اما شما نميخواهيد تنها به
اين علت كه اين گزينه راحتتر است آن را برگزينيد.
بنابراين با آگاه شدن از دام وضعيت موجود ميتوانيد از
اين تكنيكها براي كاهش فشار آن استفاده كنيد:

* هميشه اهدافتان را به خود گوشزد كنيد ،ببينيد چگونه
ميتوان با حفظ وضعيت موجود به آن اهداف دست يافت.
ممكن است دريابيد كه برخي از عناصر وضعيت موجود به
عنوان مانعي در جهت اهداف شما عمل ميكنند.
* هرگز به وضعيت موجود به عنوان تنها گزينه
خود فكر نكنيد ،انتخابهاي ديگري را به عنوان نقاط
متقابل تعيين نماييد و با دقت نقاط قوت و ضعف آنها
را ارزيابي كنيد.

* از خود بپرسيد در صورتي كه وضعيت موجود وجود
نداشت ،آيا گزينه وضعيت فعلي را برميگزيديد؟ از اغراق
كردن در تاش و هزينه ازم براي تغيير وضع موجود
دوري كنيد.
* به خاطر داشته باشيد كه مطلوبيت وضع موجود با
گذشت زمان تغيير خواهد كرد .هنگام مقايسه گزينهها

هميشه آنها را هم از لحاظ آينده و هم از ديد وضعيت
حاضر ارزيابي كنيد.

* اگر براي شما چندين انتخاب بهتر از وضعيت موجود
ميسر باشد ،اين وضعيت را تنها به اين علت كه برگزيدن
بهترين انتخاب مشكل است ،مبنا قرار ندهيد و به خود در
گزينش كردن فشار بياوريد.
دام «هزينههاي غيرقابل جبران»

يكي ديگر از خطاهاي ما انتخاب به شيوهاي است كه
انتخابهاي گذشته ما را توجيه ميكند ،حتي وقتي كه
انتخابهاي گذشته ديگر معتبر به نظر نميآيند .بيشتر
ما در اين دام افتادهايم .ممكن است براي بهبود عملكرد
يك كارمند بينهايت تاش كنيم ،در حالي كه ميدانيم
نميبايست او را از اول استخدام ميكرديم .تصميمهاي
گذشته ما به صورتي در ميآيند كه در اصطاح اقتصادي،
«هزينههاي غيرقابل جبران» ناميده ميشوند .يعني
سرمايه گذاريهاي قديمي زماني و پولي كه در حال
حاضر غيرقابل بازيابي هستند .به طور منطقي ميدانيم كه
هزينههاي غيرقابل جبران به تصميمهاي موجود ارتباطي
ندارند ،اما به هر حال آنها در فكر ما زمزمه ميكنند و ما
را به گرفتن تصميمهاي نامناسب رهنمون ميشوند.
چرا افراد نميتوانند خود را از تصميمهاي گذشته
رها كنند؟ در بسياري از مواقع اين پديده به اين علت
است كه افراد به طور آگاهانه تمايلي نسبت به پذيرفتن
اشتباه خود ندارند .آگاه شدن از يك تصميم ضعيف در
زندگي شخصي ،ميتواند يك موضوع كام ً
ا
خصوصي باشد و تنها اعتماد به نفس يك نفر را
در برميگيرد .اما در سازمان ،يك تصميم
بد اغلب يك موضوع بسيار كلي است كه
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انحراف شواهد تاييدكننده نه تنها مكان جستجوي شواهد را تحت تاثير قرار مي دهد

بلكه بر چگونگي تفسير شواهدي كه دريافت مي كنيم نيز اثرگذار است .نتيجه اين كه
ارزش بسيار زيادي براي اطاعات پشتيباني كننده و ارزش خيلي كمي براي اطاعات
متعارض قائل مي شويم.

باعث بحث هاي انتقادي از سوي همكاران يا مديران
مي شود .اگر شما كارمند ضعيفي را كه خود استخدام
كرده ايد اخراج كنيد ،قضاوت عمومي را مبني بر ضعف
خود پذيرفتهايد .از نظر رواني به نظر ايمنتر است كه به
او اجازه دهيم باقي بماند؛ اگرچه اين انتخاب فقط باعث
افزايش اشتباهات شود.
گاهي اوقات فرهنگ يك شركت ،دام هزينههاي

با آگاهي از اين كه برخي ايدههاي خوب با شكست به
پايان ميرسند ،افراد را تشويق كنند كه با قطع كردن
ريشه شكستهايشان ،مانع رشد آنها شوند.
راه كارهاي اجتناب از دام هزينههاي غيرقابل جبران

ما هميشه و براي همه تصميمها نياز داريم با تاشي
آگاهانه ،هر گونه هزينه غيرقابل جبران ،خواه
رواني يا اقتصادي ،كه تفكر ما را در مورد
انتخابهاي موجود تيره ميكند ،كنار بگذاريم.
تكنيكهاي زير را آزمايش كنيد:
* به دقت در جستجوي افرادي باشيد كه
به تصميمهاي پيشين وابستگي ندارند و بر
اين اساس احتمال نميرود كه به آن تصميمها
متعهد باشند ،به نظرات آنها توجه كنيد.

غيرقابل جبران را تقويت ميكند .اگر جريمه
تصميمگيريهايي كه منجر به نتايج نامطلوب ميشوند
خيلي سنگين باشد ،تصميمگيرندگان را ترغيب ميكند
تا پروژههاي شكست خورده را تا بينهايت و با اين اميد
بيهوده ادامه دهند كه بتوانند آنها را به موفقيت بدل
كنند .اما آنها بايد تشخيص دهند كه در دنياي نامطمئن،
يعني جايي كه وقايع غيرقابل پيشبيني رايج هستند گاهي
اوقات تصميمهاي خوب ميتوانند به نتايج بد بينجامند و

* بسنجيد كه چرا پذيرش اشتباههاي
گذشته شما را دچار تنش ميكند .اگر مشكل
در اعتماد به نفس زخم خورده شما ريشه
دارد با آن رو در رو برخورد كنيد .به خاطر
آوريد حتي انتخابهاي هوشمندانه ميتوانند
پيامدهاي بدي داشته باشند .به خاطر داشته
باشيد كه« :وقتي درون يك چاله ميافتيد بهترين كاري
كه ميتوانيد انجام دهيد اين است كه از گود كردن چاله
دست برداريد».

* در جستجوي راههاي تسلط بر انحراف هزينههاي
غيرقابل جبران ،ناشي از تصميمها و
توصيههاي زيردستـان خـود باشيد.
هنگامي كه ازم بـاشد مسئوليتها را
مجدداً تقسيم كنيد.

351

1.

* فرهنگ ترس از شكست را كه خود باعث ارتكاب
اشتباه ميشود ،گسترش ندهيد .در هنگام پاداش دادن
به افراد ،به كيفيت تصميمگيريهاي آنها توجه كنيد.
آنچه در هنگام تصميمگيري آنها شناخته شده بود را
به حساب آوريد ،نه اينكه تنها به نتايج تصميمهاي آنان
توجه كنيد.
دام «شواهد تأييدكننده»
اين انحراف باعث ميشود در جستجوي اطاعاتي
باشيم كه انگيزه يا ديدگاه موجود ما را پشتيباني ميكنند.
اين در حالي است كه از اطاعاتي كه ديدگاه ما را نقض
ميكنند دوري ميكنيم .انحراف شواهد تاييدكننده نه
تنها مكان جستجوي شواهد را تحت تاثير قرار ميدهد
بلكه بر چگونگي تفسير شواهدي كه دريافت ميكنيم
نيز اثرگذار است .نتيجه اين كه ارزش بسيار زيادي براي
اطاعات پشتيباني كننده و ارزش خيلي كمي براي
اطاعات متعارض قائل ميشويم.
در يك مطالعه روان شناسي در مورد اين پديده ،دو
گروه كه يكي موافق و ديگري مخالف جريمه نقدي
بودند ،هر كدام گزارشي تحقيقاتي را در مورد اثر بخشي
مجازات مرگ به عنوان عامل پيشگيرنده از جرم ،مطالعه
كردند .نتيجه يكي از گزارشها اثر بخشي مجازات مرگ
بود و ديگري مجازات مرگ را اثر بخش نميدانست .با
وجود اين كه آنها در معرض اطاعات محكم علمي
بودند ،اعضاي هر دو گروه پس از خواندن گزارشها ،در
مورد اعتبار ديدگاهشان متقاعد شدند .آنها به صورت
خودكار اطاعات پشتيباني كننده را پذيرفته و اطاعات
متعارض را كنار گذاشته بودند.
در اين حالت ،دو نيروي روان شناختي اساسي عمل
ميكنند .نخستين نيرو ،تمايل ما به تصميمگيري
ناخودآگاه نسبت به كاري است كه ميخواهيم انجام
دهيم ،بدون اين كه تعيين كنيم چرا ميخواهيم آن
كار را انجام دهيم .دومين نيرو ،تمايل بيشتر ما براي

انجام اموري است كه به آنها عاقه داريم ،تمايلي
كه بيشتر در كودكان مشاهده شده است .ما به طور
طبيعي به سوي اطاعاتي كه آموختههاي ناخودآگاه ما
را پشتيباني ميكنند ،كشيده ميشويم.

راه كارهاي اجتناب از دام شواهد تأييد كننده
اين طور نيست كه شما نبايد تصميمي بگيريد كه
به صورت ناخودآگاه به آن رسيدهايد .موضوع اين است
كه ميخواهيد مطمئن شويد كه آيا اين تصميم يك
انتخاب هوشمندانه است .بنابراين شما نياز داريد كه آن
را آزمايش كنيد .چگونگي آن به شرح زير است:
* هميشه بررسي كنيد تا ببينيد كه تمامي شواهد را
با دقت يكسان آزمايش ميكنيد .از تمايل به پذيرش
شواهد سازگار ،بدون پرسش پرهيز كنيد.
* فردي را پيدا كنيد كه نقش مخالف را بازي كند تا
در مورد تصميمي كه مد نظر داريد بحث كند .اگر چه
بهتر اين است كه خودتان يك استدال مخالف را تهيه
كنيد .قويترين دايل انجام يك اقدام ديگر چيست؟
دايلي كه در اولويت دوم هستند كدامند؟ اولويت سوم
چطور؟ موقعيت را با فكر باز مورد توجه قراردهيد.
* در مورد انگيزههايتان با خود رو راست باشيد .آيا
واقع ًا اطاعاتي كه جمعآوري كردهايد براي يك انتخاب
هوشمندانه به شما كمك ميكنند يا اين كه تنها به
دنبال شواهد تاييدكننده آنچه دوست داريد بودهايد؟
* هنگامي كه در جستجوي راهنمايي از ديگران
هستيد ،سؤالهايي را كه شواهد تاييدكننده را مي طلبند
نپرسيد .اگر دريافتيد كه به نظر ميآيد يك مشاور
هميشه از ديدگاه شما پشتيباني ميكند ،ادامه دارد
مشاور جديدي پيدا كنيد .خود را در محاصره
افراد بله قربانگو قرار ندهيد.
برگرفته از نشريه حركتدهندگان
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اگر نيوتن زير درخت سيب نمینشست!
ترجمه و تأليف :مريم مداح

«ما خيلي دوست داريم با چشمان بسته راه برويم .خيلي چيزها اطراف

ما هست؛ درست جلوي پاي ما كه هيچ وقت آنها را نمي بينيم چون
هرگز به خود زحمت نميدهيم كه واقع ًا نگاه كنيم ».اين حرفهاي يك

خود كنجكاوي زيادي نشان ميدهند بيش از سايرين احساس رضايت

ميكنند (تحقيقات نشان ميدهد كه اين مسئله به دليل ترشح دوپامين
در مغز است كه باعث ايجاد حس خوشحالي ميشود) .اين در حالي

مخترع است .اگر به حرفهاي بقيه مخترعان و كاشفان دقت كنيم به

است كه آنهايي كه كنجكاوي كمتري دارند ،بيشتر به فعاليتهاي

و پرسيدن .همه اينها از عناصر تشكيل دهنده كنجكاوياند .انيشتين

گذرا و ناپايدار است .ميل به دانستن و فهميدن ،يك ويژگي ذاتي

نيروي جاذبه را نيوتن كشف كرد و شايد خيلي از ما اين تصوير را در

پاسخ به اين سؤال براي افراد مختلف متفاوت است ،اما بعضي موانع

سقوط ميكند و همه چيز يكباره بر او آشكار ميشود .اما واقعيت چيز

احساس عدم امنيت و ...كنجكاوي از نظر روانشناسي مجموعهاي از

كنجكاوي« ،جان زندگي» است چون كيفيت زنده بودن انسان را

با محيط طبيعياش از خود نشان ميدهد و در بين انسانها

نكاتي از همين جنس برميخوريم :نگاه كردن ،گوش كردن ،فكر كردن

ميگفت« :من استعداد خاصي ندارم ،فقط مشتاقانه كنجكاوم».

ذهن خود داريم :نيوتني كه زير درخت نشسته و ناگهان سيبي بر سرش
ديگري است .هيچ وقت چيزي بدون دليل به كسي الهام نميشود.

تغيير ميدهد ،او را از سطح به عمق ميبرد و افقهاي جديد را پيش
رويش باز ميكند .براي افراد كنجكاو ،زندگي معناي بيشتري دارد كه

در نتيجه احساس خوشبختيشان پايدارتر است .بهعاوه كساني كه از

لذتجويانه ،گرايش دارند و ميدانيم لذت بر خاف رضايت ،حالتي
است .پس چرا در بعضي افراد ،كنجكاوي خيلي كم ديده ميشود؟

مشترك هستند .مثل ترس از ناشناخته ،عقايد شرطي شده و متعصبانه،
رفتارهاست كه فرد براي گرفتن اطاعات و تعامل با ديگر افراد و نيز

در تمام سنين از كودكي تا پيري ،ديده ميشود .كنجكاوي،
در شفاف كردن ايدهها ،مسائل و موقعيتها به

فرد كمك ميكند .ميتوان گفت كسي كه ميل
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به كشف و اكتشاف دارد ،سؤال ميكند و احتماات و امكانات مختلف را

بررسي ميكند ،كنجكاو است .اينها خصوصياتي است كه هر كودكي به

طور طبيعي داراست« .چرا؟» و «چطور؟» از جمله متداولترين سؤااتي

هستند كه كودكان ميپرسند و اگر اقبال با آنها يار باشد و والدين

خودشان هم كنجكاو و باحوصله باشند ،اين خصوصيت حياتي را با خود

حفظ ميكنند .كودكان پيش ذهنيتهاي كمي دارند ،بنابراين آمادهاند
كه اطاعات جديد را بگيرند بدون اينكه با تعصب و قضاوت خود را

محدود كنند .فكر كردن مانند كودكان درهايي را باز ميكند كه بيشتر
بزرگساان سالهاست به روي خود بستهاند .جادوي كنجكاوي اين

نيروي جاذبه را نيوتن كشف كرد و شايد خيلي از
ما اين تصوير را در ذهن خود داريم :نيوتني كه
زير درخت نشسته و ناگهان سيبي بر سرش سقوط
مي كند و همه چيز يك باره بر او آشكار مي شود.
اما واقعيت چيز ديگري است .هيچ وقت چيزي
بدون دليل به كسي الهام نمي شود.

است كه به محض گذشتن از موانع ،دوباره به وضعيت كودكانه سؤال و

حيرت باز ميگرديم.

با تقويت كنجكاوي ،محدوديت را از زندگي خود خارج ميكنيم ،زيرا

كنجكاوي ضد پيش ذهنيت و قضاوت است و بدون قضاوت ،ايدههاي

جديد و خاق از درون و بيرون سر برميآورند .وقتي «هنري فورد»

تصميم گرفت براي اتومبيلهايش شيشه نشكن بسازد ،مهندسان همكار
وي ،اين كار را غيرممكن ميدانستند ،اما فورد از آنها خواست دنبال

كسي بگردند كه اين كار را ممكن ميدانست .كارخانه ،تعدادي مهندس

ميآيد .اين كار در ابتدا ممكن است سخت به نظر برسد ،زيرا ذهني

تنبل كه براي مدت طواني از خود هيچ كنجكاوي نشان ندهد ،سفت
و سخت ميشود ،اما سؤال مانند قطرات آبي است كه به تدريج سنگ

ذهن را ميتراشد و راهي به جلو باز ميكند.

همپا پيـدا كنيد!
خيلي وقتها دوست داريم كاري را شروع كنيم يا دست به فعاليتي

متفاوت بزنيم اما چون همپايي نداريم از آن صرف نظر ميكنيم يا به
عبارتي جرأت نداريم چيزي را به تنهايي تجربه كنيم .در اين حالت
بهتر است سعي كنيد از يكي از دوستان خود بخواهيد در اين كار شما

را همراهي كنند .داشتن يك همراه باعث همافزايي ميشود و بهعاوه
لذت سهيم شدن پيشرفت و حس موفقيت ،شما را تشويق به ادامه كار

ميكند از تجارب ناخوشايند نترسيد لغزش و اشتباه بخشي ناگزير از

يادگيري و كشف است .افراد كنجكاو ،چندان به نتيجه كار فكر نميكنند.
يك مثال ساده سفارش دادن غذايي جديد در رستوران است .خيلي از

كنجكاو را استخدام كرد كه هنوز تسليم محدوديتهاي دانستههاي خود

افراد از اين فكر (يا حتي از ترس اين) كه از طعم غذاي جديد خوششان
نيايد ،آنرا سفارش نميدهند ،يا فقط وقتي اين كار را ميكنند كه قب ً
ا

نشده بودند و اين گروه ،بااخره توانست فرمول شيشه نشكن را پيدا كند.
تقريب ًا همه افراد به چيزي عاقمندند اما در بسياري از موارد فشارهاي

از غذا خوششان بيايد يا نه ،دوست دارند تجربه جديدي داشته باشند.

تدريج آن را از دست ميدهد .اما نگران نباشيد ،كنجكاوي با كمي تمرين

تصورش را نميكرده .زندگي افراد كنجكاو ،شايد هميشه

خانواده يا اجتماع ،اين غريزه را عقب ميراند به طوري كه ديگر فرد به
قابل بازيابي است :سؤال كنيد هر وقت با مسئلهاي روبهرو ميشويد كه

چيزي درباره آن نميدانيد ،سؤال كنيد .سؤال كردن كليدي است كه
درهاي بسته را باز ميكند و وقتي در باز شد ميل به پيشروي به وجود

يك نفر آن را امتحان كرده باشد ،اما افراد كنجكاو ،صرف نظر از اينكه

ذهن كنجكاو ،فرد را به سوي فرصتهايي سوق ميدهد كه هرگز
مطابق برنامه پيش نرود اما در نهايت ،ميل آنها به انجام
كارهاي از پيش تعيين نشده ،نتايج و فوايد زيادي در بر خواهد
داشت كه كمترين آن شكوفا شدن استعدادهاست.

391

1.

1.

1

پديده تسخير روحي
ميان ارواح ،ارتباطاتي با اشكال
و دايل گوناگون و شدت و
صفتهاي متفاوتي وجود دارد.
گاهي اين ارتباطات نامحسوساند
اما آثار ملموسي بر جاي ميگذارند،
مانند اغلب پاداشها يا مجازاتهايي
كه از جانب فرشتگان به انسان
ميرسد .گاهي ارواح در حالتي كه
تجسد يافتهاند از دنياي مردگان باز
ميگردند و با انساني زنده به گفتگو
ميپردازند .گاهي نيز ارتباط ميان
دو روح تنها در يك ارتباط ذهني
يك طرفه باقي ميماند براي مثال چه بسا روح
يكي از عزيزان ما قصد رساندن مطلبي به ما
داشته باشد اما ما قادر به درك آن نباشيم .در
اين صورت ممكن است روح مجبور شود براي
رساندن پيغامش به رؤياي فردي ديگر برود و
پيغامي به ما بدهد .اما از پديدههايي كه در طي
آن دو روح به شدت به هم نزديك ميشوند
و ممكن است هر دو حضور يكديگر را حس
كنند ،با هم حرف بزنند ،حتي روحي كالبدش
را در اختيار روح ديگر قرار دهد ،تسخير روحي
است ،كه در طي آن روحي مسخر و فرمانبردار
روحي ديگر ميگردد .اين پديده در صورتي
كه روح مسلط ،روحي پليد و شيطاني باشد
از ترسناكترين و خطرناكترين نوع از انواع

ارتباطات روحي است .به طوركلي در تسخير
روحي ،روح مسلط هر چه بگويد و بخواهد روح
و كالبد ميزبان اطاعت خواهد كرد و حتي ممكن
است وادار شود كه كالبد خود را ترك كرده و به
روح مسلط واگذار كند.
تسخير روحي از جهت اندازه تسخير ،مدت
تسخير و روح تسخير كننده ،انواعي گوناگون
دارد .در ضعيفترين نوع تسخير روحي ارتباط
ميان دو روح در سطح تسخير افكار روح ميزبان
است و در بااترين سطح ،روح مسلط وارد كالبد
جسمي روح ميزبان ميشود.
ِ
ارتباط در سطح افكار به اين معني
است كه روح تسخيركننده ،افكار
و خواستههايش را به ميزبانش
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القا ميكند و مسير ذهنيات و تفكرات او را به
دلخواه خود و در حد توانش و به اندازهاي كه روح
ميزبان به آن اجازه ميدهد دگرگون ميكند .در
اين حالت ميزبان گاه تصور ميكند آن ذهنيات،
اميال و مقاصد خودش است و گاهي متوجه
فشاري خارجي و افكارش ميگردد .اما قادر به
سرپيچي از آن نيست يا اص ً
ا ميلي به سرپيچي
ندارد.
سطح ديگر تسخير روحي «مس» روحي است.
در مس روحي ،بين دو روح لمس و تماس ايجاد
ميشود و بخشهايي و يا كل كالبد يك روح،
روحي ديگر را لمس ميكند .در اين سطح روح
مسلط ،قدرت بيشتري در وادار ساختن فرد
ميزبان بر انجام كار دارد .در حقيقت او خودش از
طريق كالبد جسمي ميزبان عمل ميكند و در اين
زمان گويي ميزبان به طور جزئي يا كلي منفعل
ميگردد .يكي از معاني مس (روحي) ديوانگي
است .در صورتي كه روح مسلط ،روحي شيطاني
باشد ،يكي از آثار آن لمس ،جنون و ديوانگي
است .اين جنون و ديوانگي اشكال گوناگوني
دارد .اما آنچه آن را از ديوانگيهايي كه ناشي از
لمس ارواح نيست ،جدا ميكند ،ضديت يافتن فرد
با خداوند در حين ديوانگي است .چه بسا كساني
باشند كه به تشخيص متخصصين (اعصاب و
روان) ،بيمار رواني و ديوانه باشند اما هيچ كام
كفرآميز يا رفتاري بر ضد خداوند از آنها ديده
نشود ،اين جنونها ممكن است دايلي ديگري
چون شوك شديد داشته باشد .در نمونهاي
مردي به تشخيص يك پروفسور و محقق در
زمينه تسخير روحي به وسيلة ارواح شيطاني،
توسط روحي تسخير شده بود .او در حين حاات

ديوانگياش حرفهاي اهانتآميز و كفرآلود ميزد
و در هنگامي كه ارواح شيطاني رهايش ميكردند،
به گريه ميافتاد و عنوان ميكرد كه او تقصيري
ندارد و قصدي به گفتن آن حرفها نداشته است.
در اين نوع ديوانگي ،شخص نسبت به عائم و
نمادهاي مقدس واكنشهاي شديد و منفي دارد

و حتي ميترسد و تمسخر و اهانت به اسامي و
نامهاي مقدس و جريانهاي الهي از نشانههاي
شاخص رفتاري اوست.
از آنجا كه تسخير روحي توسط روحي پليد
ميتواند موجب انواع بيماريها شود ،تمركز برخي
از روشهاي درماني نامتعارف بر بيرون راندن اين
نوع ارواح از بدن ميزبان است.
ميان دو سطح تسخير روحي تسلط بر افكار و
لمس ميان روح كه به استحواذ روحي و مس
روحي معروف است ،تفاوتهايي وجود دارد .اين
تفاوت ها از بُعد انرژيايي به اين شكل
است كه روح ميهمان (تسخيركننده) با
كمك امواج رواني ـ ذهنياش،
بر روي هاله و ذهن ميزبان اثر
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ميگذارد و ممكن است باعث گردد كه ميزبان
تصويري را ببيند كه او ميخواهد و صدايي را
بشنود كه او خواسته است ،در اين حالت گويي
روح ميهمان در كنار ميزبان ايستاده و هم چون
عملي كه در هيپنوتيزم انجام ميشود ،افكار و
خواستههاي خود را به ذهن او القا ميكند .اين
نوع تسخير كامل نيست.
در مس روحي ،هالههاي دو روح در هم
تداخل ميكنند .در تداخل نه فقط ذهن بلكه
تمام جسم و روان ميزبان را تحت اختيار قرار
ميگيرد .تداخل ميتواند موقت يا دائم ،زاويهاي
و يا كلي باشد.
در تداخل موقت ،روح براي مدت كوتاهي ،حتي
چند دقيقه تسخير ميشود .در زاويهاي ممكن
است يك دست يا تنها گلوي ميزبان تسخير
شده باشد .نمونه تسخير زاويهاي مديومهاي
نويسا (مديومهايي كه قلم به دست ميگيرند و
روح با حركت دادن دست آنها ،مينويسد) و
مديومهاي صوت مباشر (مديومهايي كه اغلب
در حالت بيهوشي ،ارواح از طريق گلو و تارهاي
صوتي ،آنها صحبت ميكند) هستند .در ميان
مديومهاي نويسا ،مديوم قدرتي براي حركت
دادن يا توقف دستش حتي با كمك چند نفر
هم ندارد.
در بااترين سطح تسخير روحي ،روح ميزبان
از كالبد خارج ميشود و روح مسلط به درون
كالبد جسماني او داخل ميشود ،اين تسخير
كامل است .هيچ نوع سرپيچي از طرف ميزبان
وجود نخواهد داشت .و تمام ًا فرد ديگري در
كالبد ميزبان ظهور خواهد يافت .زمان تسخير

به توافق دو روح انجام ميگيرد و تا زماني است
كه روح مسلط ،خواستههايش را به انجام برساند.
برخي ميگويند« :گروهي كه بيش از ديگران
نسبت به تسخير كالبد آسيب پذيرند ،كودكاني
هستند موسوم به كودكان نور ،اينها كودكانياند
كه به علل گوناگون مرگ تقريبي را تجربه
كردهاند و طي خروج موقت روح از بدنشان،
روحي ديگر كالبد آنها را اشغال كرده است.
البته اين موضوعي قطعي و هميشگي نيست.
زيرا در طي زندگي و مرگ ،ارواحي از كالبد و
روح انسان محافظت ميكنند و اين موارد تنها
هنگامي اتفاق ميافتد كه توافقي ميان روح
كودك و روح مسلط باشد و اين توافق در هنگام
مرگ تقريبي كودك ،عملي ميشود».
تجربيات تسخير روحي نشان ميدهد كه
بسياري از نمونهها در ميان افراد بزرگسال بوده
است و نه كودكان و اين نشان دهندة آن است
كه اين امكان وجود دارد هر كس از زن و مرد،
و كودك و بزرگسال در معرض چنين تجربهاي
قرار بگيرد و اين پديده مختص سن و جنسيت
خاصي نيست.
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و فرصتی ديگر داده شد...
تأليف :ركسانا خوشابي

چشمانم را كه باز كردم حيرت كردم ،خود را در
مكانی ناشناخته و كام ً
ا ناآشنا يافتم ،جای غريبی
بود .آنجا را نه میتوانم باغ بنامم نه جنگل .به
بزرگی جنگل نبود و گياهانی كه در آن روييده بود
شباهتی به گياهان باغ نداشتند .از جايم برخاستم
و با شگفتی بسيار در آن مكان عجيب و ناشناخته
حركت كردم.

كرمها و جانوران مشمئز كننده انه داشتند.
با احتياط حركت میكردم .دلم نمیخواست آنها
را لمس كنم يا حتی نزديكشان شوم .آهسته از كنار
آنها میگذشتم و گاهی هم كه يك شاخه تيز به
لباسم گير میكرد ،يا بدنم به گياهی برخورد میكرد
بهشدت مشمئز میشدم ،اما چارهای نبود .بايد راه
خروج از اين مكان عجيب و غريب را پيدا میكردم.

بینظم و در هم و برهم به نظر ميرسيد و
درختها و گياهان عجيبی ،در وجب به وجب آن
به چشم میخورد .با شگفتی بسيار ،نگاه كردم :در
هر نقطه ،درخت يا نهالی روييده بود و كف آن جا
پر از علفهای هرز و نامرتب بود ،جرأت نمیكردم
به درختان نزديك شوم .ظاهری كريه ،زشت و
وحشتناك داشتند .برخی سر به فلك كشيده،
وحشی و پر از جلبكهای كثيف ،و برخی كوتاهتر
ولی مملو از تيغهای برنده و تيز .از برخی بوی بسيار
بدی شبيه بوی لجن به مشام میرسيد و در برخی،

عجيبتر از همه ،اين بود كه گاه ،ابهای علفهای
هرز و زير آن درختان كريه ،چشمم به يك گل
ظريف و خوشرنگ میافتاد كه در گوشهای ،تك
و تنها ،از زمين روييده بود و رايحه دلپذيری از آن
به مشام میرسيد ،هر چند اين رايحه هم ،بين آن
بوهای متعفن ،گم میشد و به حساب نمیآمد.
كمی جلوتر رفتم .گياهان عجيبتری ديدم،
به گمانم گياهان آدمخوار و گوشتخواری بودند
كه موجود زندهای را كه نزديك آنها
قرار میگرفت میبلعيدند .ترسيدم و
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كلمه های تو ،قسمتی از بذرهايی است كه در باغ جاودانهات میكاری،
ببين چه میكاری ،زيرا غذای زندگی تو از همان تهيه میشود كه كاشتهای .بهترينها را بهكار،
پس بهترين ها نصيب تو خواهد شد.

خود را كنار كشيدم ،هر چقدر در آن محل عجيب
راه رفتم ،راه خروج را پيدا نكردم ،نه دری بود نه
حصاری اما در عين حال نمیشد از آنجا بيرون آمد.
خسته شدم و نشستم و با خود فكر كردم شايد
در اين جای خطرناك ،حركت نكردن بهتر باشد.
نمیدانم چقدر طول كشيد ،حساب زمان را نمیشد
نگه داشت ،اما گرسنه شده بودم و معلوم بود مدتی
نسبت ًا طوانی گذشته ،به هر حال آن اطراف هيچ
چيز خوردنی وجود نداشت ،نمیدانستم چه كنم ،فقط
دلم میخواست از آن مكان وحشتناك بيرون بيايم...
مدتی ديگر هم گذشت و من خستهتر و گرسنهتر
شدم .چارهای نبود ،دوباره بلند شدم و راه افتادم ،اما
هر چه گشتم راهی برای خروج پيدا نكردم ،باز هم
همان درختها و همان گياهان وحشتناك.
به شدت ترسيده بودم ،با خود زمزمه كردم :خدايا
چه كنم ،اينجا كجاست؟ چرا من اينجا هستم؟
چگونه آمدهام و چگونه بايد بروم؟
ناگهان ،صدايی به گوشم رسيد ،نه ،بهتر بگويم
صدا در گوش هايم پيچيد ،نمیدانستم از كجاست
ولی خطاب به من بود:
«نمیتوانی بيرون بروی ،اينجا باغ جاودانه توست!»
باغ جاودانه من؟! فرياد زدم :باغ؟ آن هم جاودانه؟
نه ،...میخواهم بيرون بروم ،خسته و گرسنهام!
صدا پاسخ داد« :از اين گياهان بخور تا سير شوي».
وحشت كردم .حتی فك ِر خوردن از آن موجودات
متعفن و كثيف برايم وحشتآور و كشنده بود.
دستهايم را روی گوشهايم گذاشتم و فرياد زدم:
«نه» .اين بار صدايم در همه جا پيچيد ،انعكاس

صدا ،چند بار به سويم برگشت« :نه ،...نه ،...نه »...و
سكوت غريب آنجا شكسته شد .از انعكاس صدای
خودم بيشتر ترسيدم .بدنم شروع به لرزيدن كرد و
وحشت تمام وجودم را فراگرفت.
چشمانم را بستم .به زاری لب به دعا گشودم:
كمكم كن« ،ای نزديكترين» ،خودت كمكم كن!
پاسخی آمد ،ندايی لطيف و آسمانی ،كه ناگاه در آن
مكان غريب پيچيد خطاب به من بود:
«كلمههای تو ،قسمتی از بذرهايی است كه در
باغ جاودانهات میكاری ،ببين چه میكاری ،زيرا
غذای زندگی تو از همان تهيه میشود كه كاشتهای.
بهترينها را به كار ،پس بهترينها نصيب تو خواهد
شد».
خدايا ،اين موجودات كريه و نفرتانگيز ،كلمههای،
مناند؟ وای بر من ...اينك ديگر میفهميدم كجايم
و چرا آنجايم ،باورش سخت بود ،اما علفهای هرز،
درختان تيغدار بُرنده ،جلبكهای كثيف ،گياهان
آدمخوار و ...همه را باز شناختم .آنها از من و متعلق
به من بودند ،باغی كه میتوانست پر از گل و ميوه
و برگهای سبز باشد و اينك ...باطن كلمات من در
اين باغ آشكار شده بود .1حس كردم قلبم بهشدت
فشرده میشود و بغض گلويم را میفشارد .فرياد
زدم :آيا فرصت ديگری به من داده خواهد شد؟...
ناگهان با قلب فشرده و چشمانی پر از اشك ،از خواب
پريدم ...و فرصتی ديگر داده شد...
پي نوشت:
 -1سوره ابراهيم آيه « : 26و مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه»
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