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پیشگفتار
کُل شَیء هالِک إِلَّا وَجهَ ۥهُ ()1
با گذشت زمان ،انسان که به تدریج پای بر دنیای دوگانگی نهاده ،از درونش
که کانون وحدت است ،غافل شده و توجه خود را به عالم بیرون معطوف
نموده است .این توجه ،آن چنان است که به مرور زمان و با گذشت سالیان،
نه تنها عالم درون را به فراموشی سپرده؛ بلکه حتی اصالت ذاتی خود را
منکر شده و تجارب ارزشمند درونی و باطنی را که در طول تاریخ با آن
سروکار داشته و امور روحانی خود را بدین وسیله مدیریت میکرده ،دروغ و
خرافه میشمارد.
این در صورتی است که ما میدانیم فاصله میان زایش و مرگ بسیار
اندک است .مرگ یعنی توقَف درک محسوسات از راه حواس و توقَف
برانگیختگی شهوات و گذر از بحران سرگشتگی اندیشه که نوع بشر به خاطر
تالش برای خدمت به تن ،بدان گرفتار آمده است .این سرگشتگی ،کانون
بحرانهای انسان در طول حیات وی است.
بخش عمدهای از ترانههای خیام ،شرح سردرگمی و حیرت حکیم بزرگ (به
مثابه یک انسان) در این زمینه است که این هستی ،این ماده اثیری ،این
اجرام ،این ایوان آفرینش و ذات هستی بر چه منطق و مدلی استوار است:
از آمدنم نبود گردون را سود
وز رفتن من جاه و جاللش نفزود
وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود
کاین آمدن و رفتنم از بهرچه بود؟ ()2
او اگرچه در این زمینه غور و تامل بسیار میکند؛ اما در نهایت با ذکر
این نکته که ظرفیت ذهن آدمی محدودتر از آن است که به اسرار آفرینش
9
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دست یابد« ،دم غنیمت شمردن» و «خرسند بودن» را توصیه میکند و
اوضاع را به دست تقدیری که از ازل سرشته شده است ،میسپارد:
ای دل تو به ادراکِ معمّا نرسی
در نکته ی زیرکانِ دانا نرسی
اینجا ز می و جام بهشتی میساز
کانجا که بهشت است ،رسی یا نرسی ()3
جالل الدین محمد بلخی که در زمینه ماهیت و فلسفه آفرینش و چند و
چون آن ،یکی از بزرگترین متفکران همه دورانها و بزرگترین حکیم –
شاعر ایرانی است ،بارها درباره ماهیت اثیری و متلون حیات سخن گفته
است:
از جمادی مردم و نامی شدم
وز نما مردم به حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟
حمله ی دیگر بمیرم از بشر
تا برآرم از مالئک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کل شیءهالک اال وجهه
بار دیگر از ملک قربان شوم
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم که انا الیه راجعون
مرگ دان آنک اتفاق امت است
کاب حیوانی نهان در ظلمت است
همچو نیلوفر برو زین طرف جو
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همچو مستسقی حریص و مرگجو
مرگ او آبست و او جویای آب
میخورد واهلل اعلم بالصواب ()4
پس ،زمانی که خالق ،حیوانی میسازد و چون بر زمینش میزند ،از ماده آن،
درختی به وجود میآورد و سپس در شکل آدمی تجَلی میکند و آنگاه
چیزهای دیگر و دیگر ...عمر هر یک از این چیزها را زمانی بس کوتاه است؛
به طوری که باید گفت از شکستن ظرف به آن سختی نرسد و از مردن تن
آسیبی به روح نمیرسد؛ چونکه خداوند در قرآن میفرماید :فَإِذا سَوَّیْتُهُ َو
نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ ()5
همین طور است ،مفاهیمی که ناظر بر خلق شدگی روح و اهمیت آن
در قالب آفرینش است ،مانند اینها« :من روح را خلق کرده و اجازه خالقیت
به او دادم» یا «من داوری را به عهده خود روح گذاشته ام».
همه چیز معطوف به درون است
با این اوصاف ،مشخص است که ارتباط تنگاتنگی بین این دنیا و خوشیها
و لذات آن ،با جنبه جسمانی و حیوانی انسان برقرار است .این همان
عرصهای است که جنبه روحانی و قدسی انسان از آن رمنده است.
از سوی دیگر ،ارتباط بیواسطهای بین جنبه حیوانی انسان و ماهیت
غیر روحانی و رنج و ناتوانیهای بشر وجود دارد .یعنی برای رهایی از رنج و
مشقات این دنیا راهی جز نقب زدن به درون انسان و ماهیت روحانی او
وجود ندارد.
حال پرسش این است که چرا چنین است؟ البته که این پرسش در
نگاه اول منطقی و عقالنی به نظر میرسد .اما خالصه پاسخهایی که برای
آن وجود دارد این است:
چون که میدانیم:
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• عقل در تن آدمی همچون امیری است؛ اما امارت او ممکن است با
محدودیتهایی همراه باشد.
• مادامیکه تن و نفس مطیع عقل باشند ،همه کارها به صالح خواهد
بود ،اما به محض سرکشی نفس و سروری خواستههای جسمانی ،اوضاع
دگرگون خواهد شد.
• چون سرکشی فرا رسد ،همه را به فساد خواهد کشید.
سرکشیهای بزرگ تاریخ فقط بخشی از نمونههای چالش بین عقل و نفس
بوده است .چالشهایی که گاهی یک قوم و قبیله با آن درگیر بودهاند و
گاهی یک انسان به تنهایی .البته در ماهیت چالش «سرکشی» هیچ تفاوتی
وجود ندارد و همگی ریشه در یک چیز دارند« :تسلط تن و نفس» .حال چه
نُمرود و ادعای خداوندیاش باشد ،چه هارون و بنی اسرائیل و گوساله
سامریاش .برای حل همه این بحرانها که بشر با آن دست به گریبان است،
«امیری عقل» ضرورت دارد ،امارتی که در باال اشاره مختصری به آن شد و
موالنا هم به اهمیت آن در این ابیات اذعان دارد:
لیک هر دیوانه را جان نشمری
سر منه گوساله را چون سامری
چون ولیی آشکارا با تو گفت
صد هزاران غیب و اسرار نهفت
مر ترا آن فهم و آن دانش نبود
واندانستی تو سرگین را ز عود ()6
در حقیقت نفس و ماهیت هستی و آفرینش انسان که با روح متعالی الهی
عجین شده است ،ماهیتی روحانی ،خوش بو و زیبا دارد که بسیاری از
انسانها آن را با «سرگین نفسانیت» و تن پروری و خوشیهای جسمانی
آلوده ،بلکه معاوضه میکنند .اینها هستند که زیانکاران خوانده شدهاند.
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کتابی که در دست دارید ،حاصل تجربیات ،مطالعات ،تحقیقات و بیشتر
تامالتی است که نگارنده در طول سالیان طوالنی در زمینههای فوق داشته
است .به نظر میرسد مهمترین تامالتی که بیشتر متفکران داشتهاند و منجر
به خلق نظریههای مهم فلسفی و فکری بوده ،اغلب ناشی از سویه تامالتی
آنها بوده است و نه مطالعاتی ،از این رو بدون اینکه قصدم از این مقال،
چنین قیاس معالفارقی با بزرگان اندیشه و فضل بوده باشد ،این کتاب هم
بیشتر بر تامالت متکی است تا تحقیقات .به قول موالنا:
عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست /هرچه گفت و گوی خلق
آن ره ،ره عشاق نیست ()7
با این حال ،اثری که در پیش رو دارید با نگاهی عمیق به آثار استادان
گرانقدری تدوین شده است که از آن جمله میتوانم بر نوشتههای «آلن
کاردک» ،حسن رهبرزاده و کتاب «انسان روح است نه جسد» و سایر آثار
بزرگان علوم روحی و عقلی ،اشاره کنم.
امیدوارم عالقهمندان به علوم روحی که فرصت کافی برای تهیه و
مطالعه تمام کتب علوم روحی را ندارند ،با مطالعه این کتاب بتوانند از طریق
ارتباط با درون خود ،به خودشناسی برسند که باعث رستگاری در هر دو
جهان خواهد بود.

در شان تالیف این اثر
هدف از تحریر این کتاب ،به اشتراک گذاشتن مجموعهای از مباحث موجود
در حوزه علوم روحی که به طور کل بدان «روان پژوهی» گفته میشود با
کسانی است که به این عرصه عالقهمند هستند .کسانی که میخواهند بدانند
از کجا آمدهاند و به کجا خواهند رفت؟
شاید به اعتبار این مطالعات بدانیم فرایند بسیار کوتاهی که ما اسم آن
را «زندگی» گذاشتهایم و مانند یک نمایش کامل روی صحنه این جهان
فیزیکی به مرحله اجرا در میآوریم ،به چه منظوری صورت میگیرد.
همچنان که در این غزل منسوب به موالنا این پرسش اندیشه ورزانه با
نهایت ظرافت طرح شده و نوع بشر را به تفکر و تامل پیرامون این پرسش
بنیادین دعوت میکند که منشاء و مبداء وجود آدمی در تاریخ حیات وی
چه بوده است .باید گفت این سوالی است که نوع بشر با همه تامالت و
کنکاشهایی که پیرامون آن انجام داده ،هنوز به نتیجه قطعی منجر نشده
است:
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
ز کجا آمدهام آمدنم بهرچه بود
به کجا میروم آخر ننمایی وطنم
ماندهام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بودهاست مراد وی از این ساختنم
آنچه از عالم عِلوی است من آن میگویم
رخت خود باز بر آنم که همانجا فکنم
مرغ باغ ملکوتم نِیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم ()8
15
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پرسشهای متفاوت از یک حقیقت واحد
از آن جایی که این اندیشه و پرسش فلسفی ماهیتی جهان شمول دارد،
تقریبا رد پای آن را در تمام ادیان و مکاتب فکری و فلسفی بشر و تمام
نحلههای اندیشگی نوع انسان میتوان مشاهده کرد .طبیعی است که در هر
برهه از تاریخ و در هر مکتب فکری این پرسش به شکلی متفاوت؛ اما با
درونمایهای واحد مطرح شده است .آنچه در غزل مشهور باال مشاهده
میکنیم تفاوت چندان با نظریه مشهور «مُثُل افالطونی» یا پرسشهایی که
در کتابها و منابع اصیل تفکر بشری میتوان یافت ،ندارد.
اما مسئله اینجاست که این سوال تنها سوال مهمینیست که ذهن
انسان را در طول تاریخ به خود معطوف کرده است .سواالت دیگری هم
هست .مثل اینکه چرا انسان که خلیفه خداوند برروی زمین است ،باید در
این جهان این همه بی عدالتی و رنج را تحمل کند و خداوند خالق عالم
هستی به چه صورت عدالت خود را بر تمام مخلوقات خود متجلی میکند
و چرا اجازه میدهد این همه بی عدالتی در جهان فیزیکی به مخلوقات خود
تحمیل شود و چه زمان امکان آزادی و رحمت واقعی نصیب انسان خواهد
شد؟
خوشبختانه علوم روحی به تمامی سواالت فوق و هر سوالی که مطرح
باشد ،جواب عالمانه دارد و به آنانی که گوش شنوا و درک عقالنی دارند و
از طریق کسب علم و کوشش ،تالش و بهرهگیری از تجربیات دیگران تالش
کافی بنمایند ،آرامش نسبی در این جهان و آسایش ابدی در جهان اثیری،
نصیب خواهند نمود.
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تجربی کردن یافتههای فکری
مهم این است که انسان بتواند یافتههای ذهنی خود از مسائل پیش گفته را
درونی و تجربی کند و بتواند آن را در بهبود عملکرد خود در زندگی فیزیکی
و زمینی و ایفای بهینه نقشی که از آن سخن گفتیم ،به کار بندد.
نگارنده مدت زیادی در این رابطه تحقیق و مطالعه نموده و با بهرهگیری
از تجربیات شخصی به نتایج خوبی رسیده است که شاید مهمترین دستاورد
آن همانا اثرگذاری این یافتهها در جریان زندگی بوده است .به این شکل
که توانسته است جریان زندگی را با توجه به یافتههای فوق به روش و طریق
متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
جاودانگی حیات از طریق روح ،قضیهای است که انسان باید برای
دانستن حقایق آن ،کنجکاو باشد .لذا اولین وظیفه و مهمترین هدف زندگی
انسان این است که در روشن کردن قضایای روحی که منشاء کردار و رفتار
فردی است ،کوشا باشد.
از اینجا میتوان پیبرد بین آنان که برای این منظور و مقصود عالی تا
پای جان کوشش میکنند و به قول عطار «هفت شهر عشق» را برای رسیدن
به «قاف حقیقت» طی میکنند و کسانی که زحمت تفکر را به خود هموار
نمیسازند و نمیخواهند از هستی و ابدیت خود اطالع داشته باشند ،چه
تفاوت فاحشی است .به راستی این گروه نسبت به خود ،ظلم بزرگی روا
میدارند.
براساس منطق آفرینش و حقیقت قضا و قدر ،این گروه باید به ناچار
مانند دیگران ،مسیر تعیین شده در این گذرگاه حیات را طی کند؛ چرا که
از اصل مشیت الهی هیچ گریزی وجود ندارد .تنها تفاوت این گروه در این
است که برخالف کسانی که آگاهانه به طی طریق میپردازند ،این مسیر را
با تحمل رنج فراوان در جهان طی خواهد کرد.
با آرزوی توفیق الهی

مرگ و ناشناختههایی درباره آن
یکی از مسائل مهم بشر مرگ است .این مسئله از دیرباز ذهن نوع بشر را به
خود مشغول کرده است .یافتههای تاریخی و مستندات موجود همگی داللت
بر این دارند که بشر از دیرباز از مقوله مرگ در هراس بوده و به روشهای
گوناگون در تالش بوده است راهی به پس این پرده ناگشوده و دنیای مرموز
و مجهول پیدا کند .پرسش خیامانه از دنیای بعد از مرگ که در طول یک
قرن بعد از ترجمه رباعیات خیام به وسیله ادوارد فیتز جرالد ( )9به زبان
انگلیسی تمام جهان را در نوردید و حتی به دنیای موزیک و هنر روز غرب
هم راه پیدا کرد در همین نکته کلیدی نهفته است؛ مسئله مرگ! پرسش
درباره چیستی مرگ! سوال درباره فلسفه حیات و ماهیت و وجود دنیای بعد
از زندگی زمینی!
پس در مییابیم که انسان در تمام قرون و اعصار با مقوله «مرگ
هراسی» دست به گریبان بوده و به این خاطر جویای آن بوده که راهی به
سوی این دنیای مرموز و مجهول پیدا کند و از آینده و سرنوشت خوی ش
مطمئن شود و با دید روشن به زندگی خود ادامه دهد .حقیقت این است
که اگر مرگ این قدر مبهم و مجهول نبود و بشر به خاطر آن مضطرب
نمیشد ،فالسفه و حکما درصدد یافتن توضیحی برای این مسئله و تسالیی
برای نوع انسان تا این حد کوشش نمیکردند.
لیکن آنچه همواره موجب اضطراب و وحشت بشر بوده همان ابهام روز
افزون مرگ و پیچیدگی مرموز دنیای آن است.
خوشبختانه علوم روحی راهی برای غلبه بر ترس و هراس از طریق
برونفکنی (خروج روح از بدن در زمان حیات و برگشت آن) پیدا کرده است
و میشود انسانها آینده خود را به وضوح شناسایی و قدرت تکاملشان را
مورد سنجش قرار دهند.
19
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اما همه این مسائل مستلزم فهم انسان از مقوله عوالم روحی و فلسفه
زندگی است .درحقیقت میتوان انسانهایی را که بدون اندیشیدن به فلسفه
زندگی و کنکاش در مورد آن ،عمر خود را سپری میکنند ،به کسی که در
میان توفانی عظیم ،روی قایقی بر دریا نشسته است ،تشبیه کرد.
چنین شخصی ،در حالی که بازیچه جاذبه و نیروهای گوناگون است که
وی را به این و آن طرف میکشد ،در عین حال اطالعی از نیروی مفهوم
جاذبه زمین و ماهیت عناصر و پدیدههایی که او را احاطه کردهاند ،ندارد.
چنین شخصی متوجه نیست که این صحنه ،در واقع جایی است که
ساز و کار کائنات و حرکت سیارات و راز آفرینش را در خود جای داده است.
این زندگی صورت ظاهری و بیرونی ماهیت و حقیقت حیات است .عدم فهم
این حقیقت باعث میشود وقتی مدت زندگی در جهانی فیزیکی به سر آمد
و بعد از انتقال به جهان اثیری ،انسان هزاران بار افسوس بخورد که چرا از
نعمت زندگی عطا شده بهره بهتری نبرده و این باعث عذاب روحیاش خواهد
شد .این یعنی رنج دیگری که از پس رنج دنیای جسمانی و مادی در پی
خواهد آمد .پس شناخت ماهیت حیات و استوار کردن زندگی بر مبنای آن
باعث خرسندی ما از زندگی جسمانی مان خواهد شد.
مساله روح همیشه برای بشر بغرنج بوده است .حتی در طول تاریخ در
میان ملتهای نیمه وحشی نیز بقای حیات انسان از طریق روح شناخته
شده بود و حیات روحی به پیچیدهترین مسائل اجتماعی ،خانوادگی و روانی
افراد ارتباط پیدا میکرد.
به سخن دیگر ،زندگی صحنه واقعه یا رویدادی است که برای ما تدارک
دیده شده است و ما باید نقش خود را به خوبی و با تالش برای شناخت
ابعاد پیدا و پنهان این صحنه عظیم ایفا کنیم .هرقدر که کیفیت و کمیت
دانایی ما از عوالم جسمانی و روحانی بیشتر شود ،توان ما برای کنترل بهتر
زندگی و هدایت آن به مسیری که در حال طی کردن هستیم ،بیشتر میشود
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و به این ترتیب قادر خواهیم بود نقش خود را به خوبی ایفا کرده و صحنه
را ترک کنیم .به قول شاعر)10( :
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
بنابراین کسانی که اعتقاد ندارند در خارج از این دنیای مادی چیز دیگری
وجود دارد و یا تاویل و دریافت ناصحیحی از مفاهیمی مانند روح دارند و
گاهی اوقات آن را با پدیدههایی خودساخته منطبق میکنند ،قطعا
نمیتوانند این مسئله را درک کنند که سازوکار آفرینش که از نظام کیهانی
و کهکشانهای بی شمار تا عمق نفوذ ناپذیر ذره ،به صورت منظم و مدبرانه
اداره میشود ،برای آن نیست که ما بتوانیم مدت کوتاهی در این جهان با
سلیقه و متکی به هوای نفس خود زندگی کنیم و پس از آسیب رساندن به
دیگران و آالیش روح خود ،این جهان را ترک کنیم و هیچ بازخواستی نیز
در پی نباشد.
جهان برای آن خلق شده است که آن روح پاک الهی که به گفته خداوند
در وجود تمام موجودات جهان ،بویژه انسان جسمانی دمیده شده است،
بتواند با کسب علم و آگاهی و تکامل خود در مسیر خدمت گذاری به خالق
و بقیه حیات بشری مساعدت کند .درست همان طور که اکنون ما از فیض
نعمات و برکات ارواح پاک و تکامل یافته صالحین پیش از خود استفاده
میکنیم و در مسیری که حق و حقیقت است راهنمایی و هدایت میشویم.
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که اصل و اساس پیشرفت انسانیت
و روح انسانی بر تکامل مفاهیمی چون قانون ،عدالت ،عشق و احسان بنا
شده است.
نکته دیگر اینکه به نظر میرسد سایر خصائل نیکویی که به طور پیوسته
در تمام ادیان و مذاهب و از سوی نیروهای خیر ترویج و تبلیغ میشود،
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مبتنی بر یک روح سازشکار ،صالح ،تربیت شده و تکامل یافته به شیوه پیش
گفته است.
برای مثال اگر احسان و خوش رفتاری با کانون خانواده و اجتماع و گذشت
و ایثار در مقابل تمام مخلوقات ،به عنوان برخی از اصول آیندهساز انسان و
تحکیم بخش مبانی جامعه بشری و به موازات فرامین الهی تشخیص داده
شده است ،همه اینها از یک روح تکامل یافته که به منبع فیض وصل شده
باشد ،ساخته شده است .البته ارواح خبیث هم وجود دارند که برخالف
فلسفه آفرینش حرکت میکنند.
شاید بتوان گفت اطمینانی که نوع بشر در زندگی بر جریان صحیح
امور و غلبه خیر بر شر دارد از اینجا ناشی میشود که ارواح پاک و شایسته
در نهایت پیروز و برتر خواهند بود .اگر این اطمینان را از انسان بگیرند سنگ
زیربنای حیات برداشته شده است.
مثال دیگری که در این باره میتوان مطرح کرد قانون عشق و ایثار
است که خوشبختی را برای انسان به ارمغان میآورد و میتواند آفتهای
اجتماعی و خانوادگی را از بین برده و بیماریها و ناراستیهای آن را اصالح
کند.
خداوند رحمان رحیم در طول تاریخ نسبت به شرایط و میزان درک و
ادراک نسلهای مختلف بشر ،برای هر قومی ،ادیان و رسوالنی را فرستاده
است .آموزههایی که فرستادگان الهی در میان تمام نسلهای بشری ترویج
کردهاند همگی از طریق وحی و الهام انتقال داده شده است که در حوزه
علوم روحانی دسته بندی میشود .این آموزهها در تکامل انسانها موثر و
مفید بوده و باعث رستگاری نوع بشر در جهان اثیری بوده و خواهد بود.
میتوان گفت علوم و آموزهای روحانی برای تمام کسانی که از سر عالقه
و اشتیاق سوالها و ابهامهایی در ذهن خود دارند و ذهنشان را به خود
مشغول کرده است ،جوابهایی قانع کننده دارد .البته دستیابی به این
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پاسخها برای همه افراد نوع بشر به یک اندازه میسر نیست و هر کس به
میزان پشتکار ،تالش و سیر و سلوکی که در این مسیر دارد میتواند از
چشمه فیض به اندازه سهم خود بهرهمند شود.
حال علوم روحی برای کسانی که عالقهمند هستند و سوالهایی ذهن آنان
را مشغول کرده ،جوابهایی قانع کننده دارد که به شرط پشتکار میتوانند
به اهداف مورد نظر برسند .البته بدیهی است که در این میان ظرفیتها
بسیار متفاوت است .هر کس برای درک عوالم روحانی و ماورایی به اندازه
پیمانه خود گنجایش دارد .به گفته موالنا:
گر بریزی بحر را در کوزهای
چند گنجد قسمت یک روزهای ()11
این بیت به وضوح اندیشه موالنا را در این باره که میزان گنجایش و برداشت
هر شخص از عوالم روحانی و تفاوت آدمها در درک و کشف واقعیتهای
جهان هستی ،متفاوت است بیان میدارد.
همچنان که پیش از این هم تاکید شد مسئله فوق بدان معنا نیست که
انسانها از تالش برای مطالعه و آگاهی از عوالم روحانی و کشف واقعیتهای
هستی دست بردارند و زندگی خود را بدون اطالع از ماجرای پس پرده این
حیات فانی به پایان برسانند.
شناخت علوم روحی موجب آگاهی بسیار در افراد میشود که برخی از
موارد افزایش آگاهی و قدرت تفکر به این شرح است:
 - 1شناخت قدرت پروردگار.
 - 2آگاهی از وجود قدرت روح در زمان حیات مادی و پس از مرگ.
 - 3کسب اطالعات کافی از چگونگی زندگانی پس از مرگ.
 - 4تفکیک وجود و شناخت عقل و اثبات اینکه عقل خارج از جسم
مادی قرار دارد.
 - 5شناخت وجود زمینههای مختلف در نسل بشر و حیوانات.
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- 6کارایی مغز و چگونگی دریافت امواج مغزی.
 - 7چگونگی قدرت افراد نسبت به دریافت امواج روحی و روش تقویت
مدیومی.
- 8تشخیص و شرح بعضی از امواج خارج از بدن مانند؛ هالهها و امواج
الکترومغناطیسی.
- 9آموزش روش درمان برخی از ناراحتیهای روحی و جسمی به وسیله
قدرتهای ذاتی.
 -10چگونگی نزول الهامات روحانی به برخی از افراد.
 -11شناساندن حقایق زندگی و دست کشیدن از خرافات و روی آوردن
به سوی گفتار پروردگار یکتا.
 -12نشان دادن برخی از قدرتهای روحی و نیروهای خارج از بدن
مادی و آموزش تمرینات تقویت روحی.
ما چه هستیم و کیستیم؟
وقتی با اتکا به تحقیقات و آزمایشات مکرر علمی به تعالی روح خود ،پس از
مرگ معتقد شدیم ،دیگر به رنجها و مشقات زندگی فعلی که جسم انسانی
بخشی از آن است و از آنها متاثر میشود ،اهمیت نمیدهیم و به زودی درک
میکنیم که باید برای همیشه به این مرارتها و رنجها که در واقع بخشی
از پروسه آزمایش ما هستند ،غلبه کنیم .چون متوجه خواهیم شد همه اینها
تجربههایی است برای به دست آوردن مهارت.
در صورت پذیرش این واقعیت ،دیگر از نظر ما حیات جسمانی و این جهانی
که فعال در آن هستیم ،به منزله بخشی از مدرسه ای است برای کسب و
فراگیری تجارب و آزمودن راهی که به سمت تعالی ختم میشود.
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بنابراین بر ما الزم است که وضع خود را مورد بحث قرار دهیم و از خود
بپرسیم برای چه به این جهان آمدهایم؟ از کجا آمدهایم؟ به کجا خواهیم
رفت؟ ()12
در این راستا ،چند سوال ساده برای هر شخصی مطرح است .ای بسا
قبل از همه این سواالت ،الزم باشد هر شخصی از خود بپرسد:
• ماهیت ما چیست؟
•
•

آیا انسان یک موجود مادی است؟
آیا برای انسان عقل و روح هم قائل باید بود؟

مباحث مطرح شده در این زمینه بسیار مفصل ،طوالنی و مسبوق به سابقه
است .اگر بخواهیم در یک کالم ساده و صریح نتیجه این مباحث را توضیح
دهیم این است که تمام متفکران بزرگ تاریخ تفکر بشر ،از دیرترین زمان
تاریخی تا زمان ما و اغلب آموزگاران پیشتاز بشریت از مسیح و زرتشت و
افالطون تا سقراط و دیگران و اکثر ادیان و مکاتب الهی و فلسفی که به
دنبال کشف حقیقت حیات بوده و نظریات مبسوط و مدللی در این زمینه
ارائه کردهاند ،اعتقاد دارند که انسان موجودی است که دارای سه بُعد یا
جنبه اصلی است .به عبارت دیگر شمول حیات بشر بر سه پایه استوار است
که عبارتند از:
• جسد یا ماهیت جسمانی و فیزیکی او که در این زمینه تفاوت
عمده ای با موجودات دیگر ندارد.
• نفس یا ماهیت انسانی و واالی او که او را از موجودات دیگر متمایز
میکند و از این جنبه به انسان «حیوان ناطق» یا دارای درک و فهم گفته
میشود.
• روح که ماهیت الهی وجود بشر است و به تصریح کتب آسمانی
خداوند بخشی از روح خود را در کالبد انسان دمیده و او را کامال متمایز از
تمام ارکان آفرینش کرده است.
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حال با توجه به مطالب فوق وقتی ما با توجه به واضحترین حقایق
سهگانه باال (روح ،نفس ،جسد) در خود مینگریم و تالش میکنیم
سوالهایی اساسی درباره حقیقت وجودی خود مطرح کنیم ،نخستین
پرسشهایی که به ذهن متبادر میشود این است که بدانیم جسد ما برای
چیست؟ و ماهیت آن کدام است؟
جسد ،هیکل مادی برای استقرار نفس و روح است .این دو ،در این
مرحله از حیات زمینی در کالبد جسمانی ما استقرار مییابند و تا زمان پایان
حیات در آن حضور دارند .به این ترتیب میتوان جسم فانی را به ردا یا
تنپوشی تشبیه کرد که پس از کهنه و فرسوده شدن ،آن را از خود دور
میکنیم .بنابراین با اینکه نفس و روح در کالبد جسمانی استقرار یافتهاند،
اما آنچه که در ظاهر میبینیم بخش بسیار کوچکی از هویت انسانی است
که آن هم فانی است.
نفس چیست؟
شاید بتوان گفت ،نفس عبارت از شخصیتی است که زن و مرد جدا از هم
و به طور مستقل دارند و به نوعی کیفیت ماهوی هر یک به شمار میرود.
به عبارت واضح تر ،نفس ،همان شخصیتی است که آدمی آن را به تدریج
در این حیات به دست میآورد ،تا مبنای حیاتهای بعدی او باشد .پس،
نفس ،شخصیت مادی و عقلی انسان است که در فعالیت وجود جسمانی و
مادیاش اثر میگذارد و همچنین از محیط پیرامون وی اثر میگیرد.
شاید تعبیر بهتر از شخصیت ،به منزله نفس ،مفهوم «ذات فردی» باشد؛
زیرا مفهوم شخصیت فقط به این صفات که شخصی در تجسم فیزیکی خود
به دست آورده ،اطالق میشود؛ ولی «ذات فردی» ،عامتر از شخصیت است؛
چون جاودانه است.
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البته باید دانست که وضعیت و حاالت نفس هم مانند کیفیت و وضعیت
جسد است .زیرا همان طور که جسد بدون نیروی روح ترکیب نمییابد،
نفس هم بدون روح تحقق نمییابد (نفس یا شخصیت از مظاهر روح هستند
که روح با حلول به جسد فیزیکی به تدریج با تالش و فعالیت خود شخصیت
ثابت فرد را نشان میدهند و اعمال و رفتار متناسب با آن را پدید میآورند).
بنابراین ،روح نیروی جاودانی است و فنا نمیپذیرد و همیشه با انسان
است .همان طور که در همه جانداران است .روح ،حقیقت الهام است .روح
نیرویی است که حیات را در کلیه موجودات به وجود میآورد .هنگامیکه
روح از جسد جاندارها بیرون میآید ،موجودات زنده ،بعد از آن مرده به نظر
میرسند؛ لکن انسان با روحش مجسم کننده حیات و اساس وجود است و
از این حیات به عالم دیگر منتقل میشود.
حال ،با توجه به مطالب قید شده میتوان جاودانگی انسان را ثابت کرد.
یعنی با توجه به این مطالب و مجموعه دستگاههای استداللی که علمای
علم روحانی و حکما و فالسفه تاکنون ارائه کردهاند ،در یک فضای واقع
گرایانه بدون غرض و عناد ،پذیرش این مسئله که «مرگ یعنی تولد دیگر
انسان و انتقال انسان از جهان فیزیکی به جهان اثیری» امری کامال
پذیرفتنی است.
روح به واسطه خروج از کالبد جسمانی میتواند به یکی از سطوح بقا
که از پایین به باال امتداد دارند ،منتقل شود .در واقع مرگ موجب والدت
دوم شخص در سطحی باالتر از حیات جسمانی و مناسبات این جهانی است.
ما میمیریم تا از این جهان به جهانی دیگر منتقل شویم و یا از سطح
امواج پایینتر به سطح امواج باالتر حرکت کنیم و حیات بعدی را در آن
ساعت شروع کنیم .این جهانهای اثیری هستند که ما را به تدریج به
خداوند نزدیکتر میکنند.
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در اینجا الزم است یک بار دیگر از کالم فاخر موالنا کمک بگیریم که
طی کردن مراحل روحانی توسط انسان را به شکلی دقیق بیان کرده است.
با این توضیح که موالنا این چرخه را قبل از انسانیت انسان و از مبداء
جسمانی (فیزیکی – گیاهی) شروع کرده و به مرحله انسانیت میرسد و
سپس به عالم بعد از مرگ و سیر در عوالم باال میپردازد:
از جمادی مردم و نامیشدم ← وز نما مردم به حیوان سر زدم ← مردم از
حیوانی و آدم شدم ← پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ ← حملهٔ
دیگر بمیرم از بشر ← تا برآرم از مالئک بال و پر ← وز ملک هم بایدم
جستن ز جو ← کل شیءهالک اال وجهه ← بار دیگر از ملک قربان شوم
←آنچه اندر وهم ناید آن شوم ← پس عدم گردم عدم چون ارغنون ←
گویدم که انا الیه راجعون ← مرگ دان آنک اتفاق امت است ← کاب
حیوانی نهان در ظلمت است ← همچو نیلوفر برو زین طرف جو ← همچو
مستسقی حریص و مرگجو ← مرگ او آبست و او جویای آب ← میخورد
واهلل اعلم بالصواب
این حرکت از عالم خاکی به سمت عالم انسانی و سپس وارد شدن به
عالم علوی و روحانی که با مرگ شروع میشود و سر در عوالم دیگر و مراتب
روحانی دارد ،دقیقا چرخه یا گردشی است که تالش میکنیم در این کتاب
آن را با صراحت و سادگی باز کرده و بیان کنیم.

کیفیت و ماهیت جسم چیست؟
اکنون برای لحظاتی به سوی جسد مادی خویش بازگردیم و آن را مورد
توجه و دقت قرار دهیم تا ببینیم آیا این جسد تنهاست؟
میدانیم که چنین نیست .علمای علوم روحانی و آموزگاران مکاتب
دینی و اعتقادی به ما میگویند که این جسد حتی در همین جهان هم تنها
نیست ،بلکه شامل جسد دیگری است که از ماده ای بسیار رقیقتر از گوشت
و خون ساخته شده است و به آن «جسم اثیری» میگویند.
جسم اثیری روح را در داخل این جسد فیزیکی در خود جای داده و به
واسطه جاودانه بودن روح ،آن جسم اثیری هم جاودانه است تا قرارگاه
مناسبی در یکی از عوالم روحی پس از مرگ داشته باشد .این همان
جسمیاست که گاهی به صورت شبح مردگان بر تعدادی از انسانها ظاهر
میشود .اگر چه ما نمیتوانیم روح را ببینیم یا لمس کنیم ولی آثار وجود
روح را به روشنی مشاهده میکنیم .ما میبینیم که انسانها حرکت و فکر
میکنند و یا به یکدیگر محبت میورزند و از دیگری نفرت دارند .ما به
صورت قاطع میدانیم که در جهان هستی چیزی فانی نمیشود؛ بلکه همه
موجودات تغییر و تحول پیدا میکنند .همان طور که آب به بخار تبدیل
میشود و برعکس! وقتی که ثابت شد هیچ یک از موجودات و جامدات فانی
نمیشوند؛ پس این عدم فنا درباره روح بیشتر صدق میکند و مسلم میشود
که روح جاودانه است .
بنابراین وقتی که ما میفهمیم وجود و هستی ما از کنار هم قرار گرفتن
(جسم ،روح و نفس) تحقق یافته و احساس میکنیم که این مصاحبت یک
مصاحبت پاکیزه و لذت بخش است و همین معرفت است که به ما سالمتی
روح و حکمت و بینایی میدهد ،در این صورت ،هیچ انسانی با این اعتقادات
و خصایص ،واجد صفات رذیله نخواهد بود.
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به سخن دیگر ،کسی که معتقد به حیات جاودانه باشد ،زورگو ،قلدر،
متجاوز ،ریاکار ،کینهجو ،فرصت طلب و … .نمیشود .اعتقاد به جاودانگی
این فکر را در انسان به وجود میآورد که بدون این اعتقاد ،این امیدها و
آرزوهای ما برای زندگی بی فایده خواهد بود .همین اعتقاد است که به ما
میگوید از جنس و طبیعت مالئک هستیم و میراث ما در آسمانها و
ستارههاست.
نتیجه اینکه ایمان به جاودانگی ،عالوه بر اینکه انسان را به قدرتهای
فکری و تکاملی ذکر شده در باال مجهز میکند ،در همان حال دشمن بزرگ
و خطرناکی را که ترس از مرگ و فناست از او دور میکند که حاصل آن
رسیدن به آرامش و خرسندی در زندگی این جهانی ،فارغ از وحشت و
اندیشه مرگ است.
در اینجا سوالی که پیش میآید این است که آیا در دستگاه علوم
تجربی و مجموعه نظریه پردازان مادی گرا ،چنین توانی وجود دارد که انسان
را به این کیفیت از آرامش رسانده و چنین ایمان عمیقی در قلب او به وجود
بیاورد؟
مسئله روح در دین اسالم
موجودیت و حیات روح پس از مرگ در دین اسالم یک امر مسلم و محرز
است .در قرآن کریم آیات زیادی هست که بر وجود روح و جاودانگی آن و
ارتباط ارواح با یکدیگر تصریح میکند .احادیث نبوی ،اقوال علمای اسالم و
بزرگان دین بقا و حیات روح را پس از مرگ تایید میکنند که اکنون بعضی
از آنها را نقل میکنیم:
یکم
در قرآن میفرماید «کسانی که گفتند اهلل خدای ماست و در ایمان پابرجا
ماندند ،فرشتگان رحمت بر آنان نازل میشوند و به آنها مژده میدهند که
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دیگر ترس و حزن نداشته باشید .شما را به آن بهشتی که وعده داده بودیم
مژده میدهیم و ما فرشتگان هم در حیات دنیا و آخرتتان جزو یاران و
دوستان شما هستیم و در بهشت هرچه بخواهید برای شما مهیاست)13( ».
دوم
میفرماید :کسانی را که در راه خدا شهید میشوند مرده ندانید؛ بلکه آنها
در آخرت زنده هستند و در نزد خداوند روزی میخورند و آنان به فضل و
رحمتی که خداوند نصیبشان کرده است شاد و مسرورند و به آن مومنانی
که هنوز به آنها ملحق نشدهاند (نمردهاند) مژده میدهد که از مردن نترسید
و اندوهناک نشوید)14( .
سوم
درباره خروج روح از بدن و حیات آن در جهان دیگر چنین میفرماید:
خداوند است که هنگام مرگ روح را از بدنشان خارج میکند و حتی روح
کسانی که هنوز مرگشان نرسیده ،هنگام خواب از بدنشان خارج میشود.
بعد آنکه حکم به مردنش داده شده ،روحش را نگاه میداریم و آن را که
هنوز نمرده روحش را به بدنش بر میگردانیم تا وقت مرگش برسد .پس
بدانید که در این کارها نشانههای بزرگی از قدرت خداوند برای متفکران
است)15( .
مسئله سخن گفتن با مردگان در سوره انعام آمده است که میفرماید:
ای محمد اگر ما به سوی کفار مالئکه بفرستیم و وادار کنیم مردگان با آنان
سخن بگویند و یا اینکه همه آثار و عالئم را قبال برایشان جمع و ظاهر
کنیم آنها ایمان نخواهند آورد ،مگر اینکه خدا بخواهد .ولی بیشتر آنان
نادانند و نمیفهمند)16( .
همچنان درباره تجسد ارواح و یا مالئکه به شکل بشر در سوره مریم
چنین آمده است :ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم و او هم در صورت
یک انسان بسیار زیبا تجسم یافت.

مرگ چیست
مرگ یعنی رهایی از ماده ،گذشتن از زندگی جسمانی این جهانی و سفر به
سوی عوالم روحانی و آسمانی و آغاز یک زندگی دیگر با فرکانس برتر از
حیات این جهانی.
وقتی زمان مرگ فرا میرسد ،در واقع سیاالت بدن که مربوط به قدرت
حیات و جریان زندگی جسمانی است ،در جسم رو به تحلیل میرود و
موجب قطع اولین ریسمانهای نقرهای در شخص میشود .زمان قطع آخرین
ریسمانهای نقرهای زمان مرگ است که این زمان در افراد مختلف متفاوت
است.
هر موجودی که متولد میشود ،برای رسیدن به نوعی مرگ که در تداوم
مسیر تکامل است ،آماده میشود .در اصل باید گفت مرگ همیشه پیش از
حیات در حرکت است؛ یعنی اول جسم میرود ،آنگاه روح و تنپوش از آن
جدا میشوند.
مرگ یکی از مهمترین مسائل و مفاهیمی است که از آغاز زندگی بشر روی
زمین به طور پیوسته ،ذهن و ضمیر او را درگیر خود کرده است .نگاهی به
یافتههای تاریخی و باستان شناختی حکایت از آن دارد که نوع بشر برای
چاره جویی در برابر پدیده ناشناخته مرگ اعمال و رفتار بسیار متنوعی را
انجام داده است.
در همین راستا ،هر یک از ملل و اقوام مختلف ،هر کدام از ادیان و
نحلههای فکری و اعتقادی شناخت و برداشت خاصی نسبت به مرگ داشته
و به تبع نگاه و برداشت خود ،رفتارها و مراسم و آیینهای خاصی را در
هنگام مواجه با مرگ نزدیکان خود انجام میدادند.
سوزاندن جنازه مردگان در فضای باز که هنوز هم در برخی از اقوام و
ملل روی زمین مرسوم است یا قرار دادن جسد در محیط باز که خوراک
33
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سایر حیوانات شود و البته دفن جنازه در زیر خاک از جمله مرسومترین
روشهایی است که در مواجهه با جسد مردگان مالحظه شده است.
البته روشهای دیگری هم وجود دارد؛ اما ماهیت این رفتارها در نهایت
تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارد .چرا که مرگ در تمام افراد بشر به منزله یک
تغییر فرکانس بنیادین است که باعث میشود روح و جسم اثیری برای
رسیدن به مرحله تکامل یافتهتری دگرگون شوند.
در واقع این تغییر فرکانس ،حرکتی است که انسان برای نزدیک شدن
به منشاء و اصل خویش آغاز میکند و در این سیر تکاملی به اندازه ای جلو
میرود تا به اصل و ریشه خود که همانا قرب الهی است برسد .باز هم به
قول موالنا :هرکسی کو دور ماند از اصل خویش /باز جوید روزگار وصل
خویش ()17
در حقیقت انسان بریده از نیستان حقیقت ،به طور پیوسته جویای بازگشت
و «ارجاع» است .ارجاعی که او را از این حیات جسمانی که با رنج همراه
است ،جدا کرده و به سرمنزل مقصود میرساند و در این مدت که به طور
موقت و کوتاه مدت روی این حیات خاکی در تالش و کوشش است ،از
جداییهایی شکایت میکند که باعث این سرگشتگی شده است :بشنو این
نی چون شکایت میکند /از جداییها حکایت میکند /کز نیستان تا مر ا
ببریدهاند /از نفیرم مرد و زن نالیدهاند /سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/
تا بگویم شرح درد اشتیاق ()18
این همان تغییر فرکانسی است که از آن سخن گفتیم .فرکانسی برتر و
واالتر از حیات زمینی و فیزیکی که ناشی از همان خروج سیاالت از بدن و
عبور از مرحله ای به مرحله ای دیگر است .در حقیقت این فرکانس به طور
پیوسته در ضمیر انسان و در طول حیات او زنده است و حضور دارد؛ اما در
مقطعی از زمان ،غلبه کرده شوق عبور از جسم و رسیدن به مرحله روحانی
به قدری افزایش مییابد که تحول و دگرگونی ناگزیر میشود.
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باورهای ملل مختلف از مرگ
ملتها ،اقوام ،قبیلهها و جوامع مختلف بشری ،درخصوص مرگ اعتقادات و
باورهای بسیار متفاوتی دارند و نسبت به مباحثی مانند روح ،مرگ ،حیات
جسمانی و زندگی اخروی صاحب دیدگاههای گوناگونی هستند.
با نگاهی اجمالی به سیر تطور آراء و عقاید نسل بشر در طول تاریخ که
از غارنوشتهها و کتیبهها تا کتابهای جدید ،پراکنده است ،میتوان به طور
کلی چند رهیافت و خط اعتقادی عمده را تشخیص داد و دسته بندی کرد.
در ادامه نظری به این خطوط کلی میافکنیم:
 -1عده ای معتقدند که پس از مرگ ،از نسل بشر هیچ آثاری باقی
نمیماند چون جسم در اصل از ماده به وجود آمده و پس از مرگ تبدیل به
همان ماده میشود .این نظریه که به طور کلی آن را مربوط به «ماده گرایان»
یا ماتریالیستها ،میدانند به حیات بعد از مرگ و مفاهیمی چون روح ،بقا
و ازلی بودن هستی اعتقاد ندارد.
- 2گروهی دیگر عقیده دارند روح هر کس پس از مرگ در کهکشانها
حرکت میکند و مدتی در خلقت سرگردان است تا اینکه روزی فرا رسد و
مجددا به جسم اولیه که مربوط به سالهای قبل است ،باز گردد تا آن
شخص را به درگاه خداوند برای پاداش یا عقوبت حاضر کند.
- 3عده ای دیگر میگویند زمانی که فردی فوت کرد روح وی مستقیم
به سوی خدا میرود و جسم او تبدیل به خاک میشود .درواقع در این
جریان فکری مسئله «اصالت روح» در اولویت قرار دارد و باقی اجزای حیات
متصل و منشعب از روح هستند.
- 4گروهی معتقدند روح پس از جدا شدن از بدن به وسیله فرشتگان
الهی به طور کامل گرفته میشود و برای شناخت ثواب و عقاب به سوی
پروردگار میرود و اگر نیاز مجددی به تکامل داشته باشد دوباره با ماده
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ترکیب میشود تا زمانی که کامال پاک شود و سرانجام به خالق خود بپیوندد.
در حقیقت اعتقاد به چنین چرخه ای که در نهایت منجر به پاکی و
رستگاری روح انسان میشود ،در ادیان و مذاهب مختلفی به اشکال متعدد
نمود یافته است .توسعه یافتهترین این نظریه را میتوان در دستگاه فکری
بودیسم پیدا کرد که چرخه کارما شکلی از این گردش را توضیح میدهد.

نگاهی کوتاه به نظریه گردش ارواح
واضحترین شکل اعتقاد به چرخه کارما را میتوان در ادیان یا باورهایی چون
هندوئیسم ،بودیسم ،سیکیسم و جینیسم ،مشاهده کرد.
البته در نوع عملکرد روح و گردش آن در دنیاهای مختلف و تشری ح
جزئیات این باور بین این نحلههای فکری و دینی تفاوتهایی وجود دارد؛
اما به طور کلی میتوان گفت که براساس باور به چرخه کارما روح انسان
هنگام هبوط در این دنیا در سلسله ای از زندگیها و حیاتهای تکراری و
چرخه مانند گرفتار میشود و رمز و کلید اصلی عبور از چرخهها دست
کشیدن از خواستهها و هواهای نفسانی و پالوده شدن کامل روح و تبدیل
شدن به روح مطلق است .تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد رستگاری یا
«موکشا» که منجر به رها شدن از چرخه حیات است ،رخ نخواهد داد.
گفتنی است که قانون یا باور تناسخ نیز نوع دیگری از اعتقاد به گردش
روح است که با تفسیرهای کم و بیش مشابه در عقاید متعددی در کره
زمین وجود دارد.
عمر خیام و نظریه تناسخ
در فرهنگ و اکوسیستم زبان فارسی عمدهترین شارح و توسعه دهنده نظریه
تناسخ حکیم عمر خیام است که پیش از این نیز درباره او و ترجمه رباعیاتش
به زبان انگلیسی و استقبال غربیان از ایدههای فلسفی و فکری او سخن
گفتیم.
البته برخی از منتقدین و شارحین خیام بر این باورند که خیام را به
طور مطلق نمیتوان جزو تناسخ گرایان به شمار آورد و دیدگاههای او نوع
لطیفی از تناسخ را بیان میکند که بیشتر شبیه به استحاله است .در حالی
که تناسخ گرایان به بازگشت کامل روح پس از مرگ در جسمیتازه اعتقاد
37
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دارند .این جسم ممکن است جسمی انسانی و حتی جسمی حیوانی باشد و
از دیدگاه خیامی حتی خاک و سنگ و گیاه)20( .
وجه شباهت نظریه تناسخ با قانون کارما این است که هر دو در پی
کیفیتی از کمال روح انسان هستند و گردشی که صورت میگیرد باید
منتهی به کمال مطلق باشد.
رباعیات متعدی از خیام برجای مانده است که در آنها به وضوح
میتوان بازگشت روح چه به صورت «مسخ» و چه به صورت «نسخ» را
مشاهده کرد .از جمله:
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است /گردنده فلک نیز به کاری بوده
است /هر جا که قدم نهی تو به روی زمین /آن مردمک چشم نگاری بوده
است.
این کوزه چو من عاشق زاری بوه است /در بند سر زلف نگاری بوده است/
این دسته که بر گردن او میبینی /دستی است که برگردن یاری بوده است.
در کارگه کوزه گری رفتم دوش /دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش /ناگاه
یکی کوزه برآورد خروش /کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟
انواع مرگ و تفاوتهای آن
بر اساس نظریه ای که مبتنی بر سیاالت حیات است وقوع رویداد مرگ
ممکن است به دو شکل مختلف باشد که در ادامه به اختصار بررسی
میکنیم:
گونه اول مرگ
نوع اول مرگ ،مرگ به طور طبیعی و یا مرگ تاخیری است .کیفیت وقوع
این حالت از مرگ به این شکل است که سیاالت حیات بخش که در کالبد
انسان جاری و ساری هستند اندک اندک جسم را ترک میکنند و این
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مسئله باعث میشود ،بدن دچار ضعف و نقصان شده و عالیم پایان حیات
در آن پدیدار شود.
پس از خروج سیاالت زندگی بخش یا نگهدارنده حیات و ایجاد نقصان
در کارکرد جسم ،در اثر فشار نیروهای درونی و بیرونی ،تاب مقاومت از
ریسمانهای نقره گرفته میشود و در نتیجه از بدن جدا میشوند .پس از
تکمیل فرایند جدا شدن ریسمانهای نقره از بدن مرگ طبیعی فرا میرسد.
البته باز باید تاکید کرد که با وجود این انواع مرگ متفاوت و متنوع است.
گونه دوم مرگ
از گونه دوم مرگ با عنوان مرگ ناگهانی یا مرگ مفاجا نام برده شده است.
در مرگ مفاجا فرایند خروج تدریجی سیاالت حیات از بدن روی نمیدهد.
در واقع بدن در حالت کامال طبیعی خود از نظر قدرت و سالمت و تداوم
شاخصههای زیستی به سر میبرد و سیاالت نیز به درستی وظیفه خود را
به انجام میرسانند؛ اما یکباره و بر اثر رویدادی غیرمترقبه سیاالت به سرعت
و ناگهانی بدن را ترک میکنند و به تنپوش متصل میشوند.
بدیهی است که چون در این حالت از مرگ ،جداسازی سیاالت و تکمیل
فرایند خروج روح ،خیلی سریع روی میدهد ،جسم و تنپوش انتظار چنین
موقعیتی را نداشتهاند ،بنابراین چالشهایی بین روح ،تنپوش و جسم به
وقوع میپیوندد که در سخن عامیانه به آن حالت جان دادن گفته میشود.
حالت جان دادن به اندازه ای طول میکشد که سیاالت از جسم جدا
شده و با ریسمانهای نقره جذب تنپوش شوند.
ارواح از مرگ چه میگویند
پاسخ ارواح در زمینه حالتهای مختلف مرگ در سراسر جهان تقریبا
یکسان است و اگر اختالفی وجود داشته باشد ،مربوط به چگونگی حالتهای
همان روح و مسیر حرکت و محلی است که به جهانهای روحی انتقال یافته
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است .اصوال نتیجه تمام گفتارها یکی است و از مجموعه گفتههای ارواح
مترقی از مرگ موارد زیر را میتوان استنباط کرد:
- 1بدن کلیه افراد ،به وسیله سیالهای حیات ،موسوم به طنابهای
نقرهای با تنپوش در ارتباط است.
- 2این سیاالت ممکن است تا میلیاردها کیلومتر ادامه یابد ،به طوری
که رابطه جسم و تنپوش همچنان حفظ شود.
- 3وقتی زمان وقوع مرگ فرا میرسد ،این سیاالت به تدریج قدرت
حیاتی خود را از دست میدهند و از جسم جدا شده و جزء تنپوش میشوند.
- 4این سیاالت به وسیله ریسمانهای نقرهای و از طریق تنپوش ،به
14نقطه جسم مادی متصل هستند که پس از جدا شدن از بدن جزء
تنپوش میگردند.
- 5پس از اینکه این رشتههای حیات از جسم جدا شدند ،بدن شروع
به تجزیه و فساد میکند.
- 6ارواحی که در زمان حیات مادی وابستگی زیادی به تعلقات مادی
و وابستگیهای ناشی از دنیاپرستی پیدا کرده باشند ،در زمان جدا ش دن از
بدن ،تالش میکننند اجازه پاره شدن ریسمانهای نقره را ندهند ،ولی قدرت
کافی برای عمل ندارند.
- 7زمانی که روح کوشش میکند اجازه پاره شدن ریسمانهای نقرهای
را ندهد ،کشمکش شدیدی بین نیروی منفی داخلی (جسم) و نیروی
خارجی (قدرت روح) در میگیرد که این کشمکشها منجر به خستگی
جسم مادی و در نهایت از کار افتادن آن میشود که اغلب افراد این حالت
را به «زمان جان دادن» تعبیر میکنند .این چالشها ممکن است در نظر
دیگران هم نشانههایی بروز دهند ،مثال در اثر تالشها به طور عینی مشاهده
میشود که معموال پیشانی فرد قبل از مردن پر از قطرات عرق میشود.
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- 8برای جداسازی و پاره کردن ریسمانهای نقرهای از جسم ،عالوه بر
روح نگهبان ،اغلب ارواح بستگان و نزدیکان که در اصل ،همان فرشتگان
الهی هستند و در زمان حیات مادی از نظر روحی با آن فرد هم فرکانس
بودهاند ،به یاری روح آن فرد میآیند و ضمن پاره کردن آخرین ریسمانهای
نقرهای روح او را به محل زندگی جدید هدایت میکنند.
خاطرات ارواح پس از مرگ
روحی که به جهانهای ماورایی انتقال پیدا میکند ،بسیاری از خاطرات
زمان حیات را که دارای ثقل زیادی هستند رها کرده و به دست فراموشی
میسپارد .روح جدا شده از جسم خاکی ،معموال خاطراتی را با خود به
جهانهای روحانی میبرد که به حالتهای تکاملی و ثواب و عقاب وی مربوط
است .حالتهای عقلی و حفظ خاطرات در ارواح مختلف متفاوت است و
هرچه ارواح ،بیشتر در جهانهای روحی باقی بمانند ،به همان نسبت هم
خاطرات بیشتری از زمان حیات را از یاد میبرند .پاکیزه شدن از خاطرات
جهان جسمانی و زمینی به نوعی با تکامل و خلوص روح ارتباط دارد .همان
گونه که در نظریه چرخه کارما هم اشاره شد در آن چرخه نیز روح به قدری
سرگردان و بالتکلیف در جهانهای مختلف باقی میماند تا فرایند پاالیش و
پیرایش آن کامل شده و در نهایت به مرحله جذب برسد.
در فرایند فراموشی خاطرات حیات و تا زمانی که روح آنها را به خاطر
میآورد ،شخص میتواند آنها را مرور کند ،ولی از میان نتیجه اعمال افراد،
خاطرات الهی ،عاطفی ،علمی ،عقلی و معنوی تا مدت زمان بیشتری در
مقایسه با خاطرات مادی و نفسانی به یاد ارواح باقی میماند.
در جهانهای روحی ،ارواح پیوسته علوم و دانشهای جدیدی را
جایگزین خاطرات بیمصرف زندگی دنیایی و جسمانی خود میکنند .این
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مسئله بخشی از فرایند تکمیل و تکامل است .با توجه به مطالب فوق ،به
طور خالصه میتوان چنین استنباط کرد که:
- 1ارواح تا مدتها پس از مرگ ،خاطرات زمان حیات مادی خود را از
یاد نمیبرند.
- 2هرچه ارواح در عوالم بعد از مرگ ،بیشتر توقف داشته باشند ،به
همان اندازه علوم و دانش جدیدتری را کسب میکنند و آموختههای جدید
را جایگزین خاطرات گذشته میکنند.

اکتوپالسم چیست
اکتوپالسم ماده ای است متشکل از چند عنصر که در جسم تمام افراد وجود
دارد و ارواح با استفاده از قدرت آن میتوانند در جلسات روحی اعمال و
افعالی با حرکت و تجسد انجام دهند.
عبارت اکتوپالسم  Ectoplasmکه یکی از واژههای تکرار شونده در
عرصههای علوم روحی است ،ریشه در عبارت یونانی  ektosبه معنای
«بیرون» دارد .بخش دوم عبارت اکتوپالسم نیز از عبارت مشهور و معروف
پالسما  plasmaبه معنای «گرفته شده» یا «تولید شده» برگرفته شده
است .این کلمه در زبان انگلیسی امروز به معنی «قسمت آبکی خون» یا
«خونابه» به کار میرود که در ترکیب سلولهای پالسمای خون هم در این
زمینه وجود دارد.
عبارت اکتوپالسم را برای اولین پروفسور شارل ریشه ( Charles
 )Robert Richetزیستشناس فرانسوی برنده جایزه نوبل برای نامیدن
«ماده یا انرژی روحی» استفاده کرد که مدیومها با ترشح آن باعث ظهور
ارواح میشوند.
به عبارت دیگر اکتوپالسم همان ماده سخت و زمینی است که برای تجسم
و تجسد روح و قابل دید شدن آن به عنوان یک واسطه عمل میکند .البته
این فرایند دشوار که از آن به عنوان احضار واقعی روح یاد میشود ،با مهارت
و تجربه مدیوم یا واسطه روحی محقق میشود .گو اینکه این ماده در درون
تمام افراد وجود دارد ولی شخص مدیوم برای بهتر دیده شدن روح به وسیله
آن ماده کمک میکند .با توجه به موارد فوق ،میتوان به طور خالصه مبحث
اکتوپالسم را چنین دسته بندی کرد:
الف  :در جسم موجود زنده ،بخصوص انسان ،ماده ای وجود دارد که با
جسم اثیری آن ارتباط مستقیم دارد این ماده که اکتوپالسم نامیده میشود،
43
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امروزه با دوربینهای پیشرفته ،به وسیله دانشمندان رویت شده است .آنها
توانستهاند در زمانهای خاصی بویژه در خوابهای مصنوعی و یا روحی از
اکتوپالسم عکس بردارند.
ب :اکتوپالسم مادهای به شکل بخار لزج یا دود سفید مایل به فیلی
است که از قسمتهای مختلف جسم مدیوم ،در زمان خوابهای مصنوعی،
به مقدار زیادی خارج میشود و با چشم عادی معموال قابل رویت نیست،
ولی برخی از مدیومها در شرایط خاصی با چشم عادی میتوانند آن را
مشاهده کنند.
پ :اکتوپالسم در پالسمای خون وجود دارد و هرچه رنگ شفاف تر
باشد ،قدرت مدیومی فرد بیشتر میشود و در جلسات احضار روح نتیجه
بهتری به دست میآید.
ت :اکتوپالسم خارج شده از جسم مدیوم ،پس از خاتمه جلسه فراخوان
روحی مجددا جذب بدن میشود.
ث  :چنانچه در زمان خروج اکتوپالسم از بدن ،چراغ محیط (که باید کامال
تاریک باشد) به طور ناگهانی روشن شود ،اکتوپالسم به طور کامل جذب
بدن مدیوم نمیشود و در نتیجه پس از بیداری مدیوم ،موجب بروز
ناراحتیهایی در وی میشود که در این گونه موارد مدیوم پس از بیداری
دچار تهوع ،سرگیجه و ناراحتیهای روحی میشود.
در صورت بروز این واقعه ،باید فوراً افراد را از اطراف او دور کرده و
مقداری آب نبات یا شربت قند به او بخورانند تا حالت عادی خویش را باز
یابد .در غیر این صورت مدیوم در اثر استمرار وضعیت بحرانی خود ،دچار
نوعی جنون خواهد شد.
ج :اکتوپالسم توسط دانشمندان در آزمایشگاهها ،تجزیه شده و آنها به
این نتیجه رسیدهاند که برخی از مواد تشکیل دهنده آن کلرید سدیم و
فسفات کلسیم است .این عناصر در خون هم وجود دارند.
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چه کسانی میتوانند تماس روحی داشته باشند؟
کسانی که قصد دارند با عالم ارواح آشنا شوند و تماسها و فراخوانهای
روحی داشته باشند ،در مرحله نخست میبایست دارای شرایط خاصی باشند
که برخی از آنها عبارتند از:
- 1باید به دانش و تجربیات مرتبط با عوالم روحی تسلط داشته باشند.
 - 2به صورت ذاتی یا اکتسابی تواناییهای مرتبط با مهارتهای مدیومی
را کسب کرده باشند.
- 3در اثر برقراری تماسهای مکرر روحی مورد تایید برخی از ارواح
محافظ و مددکار قرار گرفته باشند.
- 4معتقد به ذات پروردگار و وجود و بقای روح و معتقد به عوالم
آسمانی و معنوی باشند.
- 5روشهای صحیح تماسهای روحی را بدانند.
- 6با روح یکی از ارواح مددکار خویش قرارداد خاصی داشته باشند که
شخص بتواند حضور وی را در جلسات به صورت لمس یا احساس یا درک
و غیره مشخص کند.
- 7این ارواح گاهی بتوانند اعمال فیزیکی ساده ای را در جلسات از
خود بروز دهند.
- 8از شناختهای علمی و عملی خود در زمینههای روحی استفاده
کند و همیشه خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانند.
- 9در اثر برقراری هر نوع تماس به خود مغرور نشود و به دلیل تماس
با ارواح خود را برتر از دیگران نداند.
- 10آموختههای روحی و دانش الهی خویش را در این زمینه به گونهای
در اختیار دیگران قرار دهد و هیچگونه بخل و حسادت نداشته باشد و در
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اثر تماس یا آموزشهای روحی هرگز در صدد اغفال دیگران بر نیاید و
روحشناسی را در حد نیاز بداند.
وجود و بقای روح
اگر فردی از نظر عقلی بخواهد به وجود و قدرت روحی پی ببرد ،این امکان
وجود دارد که به سادگی به قدرت نیروی روحی آگاه شود.
این فرد میتواند با کسب چنین قدرتی تفاوت بین حاالت روحی مختلف
اعم از یک انسان زنده ،یک فرد خوابیده و یک شخص مرده را تشخیص
دهد و حالتهای مختلف روحی را بسنجد و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در این صورت این شخص خواهد دانست که مسئله روح در فرد زنده ،کامل،
در فرد خوابیده ناقص و در شخص مرده دچار فقدان است .موالنا در این
باره فرموده است :گر تو او را مینبینی در نظر /فهم کن آن را به اظهار اثر/
تن به جان جنبد نمیبینی تو جان /لیک از جنبیدن تن جان بدان
نکته ای که یک بار دیگر باید در اینجا تصریح شود این است که روح
مربوط به فرد مرده یا زنده و به طور کلی قائم به دیگری نیست؛ بلکه روح
به صورت آزاد و مجرد وجود دارد و پس از مرگ انسان هم از بین نمیرود.
از آن جایی که روح قائم به غیر نیست و وجود مستقل و قائم به ذات
دارد ،در جوامع مختلف افرادی مشاهده شدهاند که راه ترقی و تعالی را در
اثر کمک برخی از ارواح پیمودهاند .همچنین بوده و هستند کسانی از بندگان
و مخلوقات خداوند که به وسیله الهامها و راهنماییهای غیر مستقیم و درک
و دریافتهای معنوی هدایت شدهاند.
نگاهی به خطوط کلی آموزهها و رهنمودهای ادیان بزرگ جهان ،نشان
میدهد که این خطوط فکری از منابع روحی و ارواح غیر این جهانی تغذیه
میشوند .ضمن اینکه در سراسر جهان قدرتهای روحی به اشکال مختلف
و در زمانهای متعدد خود را به مردم نمایان کردهاند .این تجلیها و ظهورها
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معموال به صورت نیمه تجسدی و حلولی و گاهی اوقات از طریق نگارش
حروف از سوی ارواح بوده است.
از سوی دیگر ،خداوند یکتا در تمام کتابهای آسمانی که از سوی رسوالن
متعددش به سمت زمین گسیل داشته ،از وجود و بقای روح به صراحت
سخن گفته است .برای مثال در سوره مومنون آیه  14میفرماید :آنگاه
نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و
سپس بر استخوانها گوشت پوشاندیم (و پیکری کامل کردیم) پس از آن
(به دمیدن روح پاک مجرد) خلقتی دیگرش انشا نمودیم؛ آفرین بر (قدرت
کامل) خدایی که بهترین آفرینندگان است)21( .
حالتهای سنی پس از مرگ
هرگاه ارواح تجسد مییابند ،حتی اگر سالهای زیادی از مرگ جسمانی
آنها گذشته باشد ،اغلب خود را به شکل آخرین شمایلی که قبل از مرگ
داشتهاند ،نشان میدهند .دلیل این امر آن است که افراد زنده ای که در
قید حیات هستند ،با مشاهده ارواح ،به سرعت بتوانند آنها را بشناسند.
صرف نظر از این مورد ،ارواح در جهانهای روحی ،همگی با آن شکل
و قیافه زندگی نمیکنند؛ بلکه در قیافه ظاهری و وضعیت سنی آنها تغییراتی
به شرح زیر به وجود میآید.
سن تکامل عقالنی
تمام ارواحی که به جهان سنی  -روحی انتقال مییابند؛ اعم از کودکان،
جوانان ،سالخوردگان و ...پس از رسیدن به سن تکامل عقالنی  -روحی ،به
تدریج تغییر ظاهر و قیافه میدهند و چهره ای را به خود میگیرند که در
حیات زمینی و جسمانی خود وضعیت  30تا  40سالگی آنها محسوب
میشد.
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قدرت تغییر وضعیت ارواح
وقتی ارواح به عقالنیت روحی دست مییابند ،از آن به بعد قادرند هر لحظه
که اراده میکنند ،قیافه و شکل خود را تغییر دهند .در این موقعیت ،حتی
گاهی اوقات ،برخی از ارواح خود را به اشکالی چون پرندگان و موجوداتی
مانند آن ،به افراد زنده نشان میدهند .هرچه ارواح در طبقات باالتری از
جهان سوم باشند ،از این توانایی بیشتر برخوردارند؛ زیرا در این حالت ،ارواح
از تاثیرگذاری عقل بر ماده استفاده میکنند و هر شکلی که خواسته باشند
به خود میدهند.
غیبت مفهوم پیری در عالم ارواح
در جهانهای روحی ،پیری به مفهوم زمینی آن وجود ندارد .در آن جا حد
پیری ،زمانی است که روح باید از یک طبقه یا جهان به طبقه یا جهان باالتر
انتقال یابد .در این موقع ارواح تغییر فرکانس میدهند یا در فرکانس جدیدی
متناسب با مسیر تکاملی خویش قرار میگیرند .به این دلیل است که اغلب
اوقات در عالم رویا ،ارواح پیر را جوان میبینیم.
تحوالت مربوط به سن ،در عالم ارواح اجماال مبنی بر فرایندی دوگانه
است که شامل این موارد است:
الف) پیری و مرگ روحی در این شرایط ،زمانی است که روح در مهلت
مقرر ،نتواند امتیازهای کافی جهت ارتقا به جهانهای باالتر را به دست آورد.
در این وضعیت ،روح تغییر فرکانس میدهد .در حالی که این فرکانس دارای
ثقل بیشتری است؛ لذا با این ثقل جدید برای اتمام پروسه تکامل خود به
جهانهای علوی فرستاده میشود و در این حال ،عقل روحی وی کم میشود
و پس از مدتی فقط عقل مادی محیط جدید را به دست میآورد .به این
مورد «سرخوردگی روحی» نیز میگویند.
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ب) کودکانی که در مدت جنینی ،نوزادی ،سن طفولیت یا دوران
کودکی فوت میکنند ،مدتها در موسسات تربیتی جهان سوم نگهداری
میشوند و پس از رسیدن به عقل روحی ،از طریق مقامات عالم روحی
وظایفی به آنان محول میشود و با همان قیافه مطابق با سن  30تا 40
سالگی دنیای زمینی به حیات و تکامل خود ادامه میدهند.
طبقهبندی افراد نسبت به باورهای روحی
مقوله «روح» یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث مطروحه در حوزه علوم
نظری و مطالعات علوم انسانی و عرصههای دینی و عقالنی است .تعداد آراء،
دیدگاهها ،تعبیر و تفسیرها درباره مفهوم و پدیده روح در میان جوامع
مختلف به اندازه ای زیاد است که حتی میتوان تمام آنها در یک کتاب
عظیم گردآوری کرده و نام «دانشنامه روح» را بر آن نهاد .با این همه
مهمترین رهیافتها درباره ماهیت و چیستی روح متاثر از دو نظریه اصلی
است .نظریه اول دال بر قبول پذیرش واقعیت روح است و نظریه دوم متکی
است بر رد و انکار .انسان با موضوع روح از دوران باستان در ارتباط و چالش
بوده است .به همین دلیل تعبیرها ،استنباط و تعاریف و باورهایی که درباره
روح وجود داشته است ،بسیار متکثر است .با این حال همه این تعاریف و
توصیفها در یک مسئله که روح ماهیتی «فراطبیعی» دارد هم داستان
هستند.
صرف نظر از این موارد کلی ،افراد جوامع مختلف درباره شناخت و
باورهای روحی دارای اعتقادات خاصی هستند که عمدهترین آنها از این قرار
است:
گروهی به وجود و بقای روح اعتقاد ندارند و اصوال بر این باورند که کلیه
مخلوقات و نسل بشر از ماده به وجود آمده و پس از مرگ هم به ماده تبدیل
میشود و هیچ آثاری از آن بر جای نمیماند.
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گروهی دیگر به وجود روح و زندگی پس از مرگ معتقدند؛ ولی به علت
نداشتن آگاهی و شناخت کافی از روح و زندگی پس از مرگ ،ارواح را
موجوداتی خطرناک و آزار دهنده و حتی خون آشام میدانند ،لذا همیشه
از مسائل مرتبط با روح کناره گیری میکنند.
عده ای وجود و بقای روح را باور دارند؛ ولی معتقدند قدرتهای روحی
مربوط به افرادی است که روزی در قید حیات بودهاند و پس از مرگ نیز
تغییرات چندانی از نظر فهم و درک و شعور و علم پیدا نمیکنند و در عوالم
روحی به همان وضعیت دوره حیات این جهانی خود ،ادامه زندگی میدهند.
برخی دیگر از اشخاص وجود و بقای روح را باور دارند؛ ولی میگویند
روح پس از جدا شدن از جسم مادی ،چون از اسارت ماده رها میشود ،فورا
از قدرتهای الهی برخوردار میشود و پس از این جدایی قادر خواهد شد از
کل رموز الهی و خلقت آگاهی یافته و اعمال و رفتار بسیاری در سطح
نیروهای الهی از جانب او میسر خواهد شد.
بسیاری هم بر این باورند که ارواح پس از جدا شدن از بدن تا مدتها در
همان عقل و شعور زمان حیات باقی میمانند و پس از اینکه به جهانهای
روحی انتقال یافتند در اثر پروسه تکامل به شناخت و شعور باالتری در
زمینه خلقت دست مییابند .سپس آنها قادر خواهند شد خدمات و
راهنماییهای مثبت و سازنده ای را در مسیر تکامل و قدرتهای الهی به
برخی از افراد بنمایند که آنها بنا به دستور عوالم روحی و قدرتهای
پروردگار در ادامه تکامل صورت میگیرد.
علت عدم تماس ارواح با برخی از افراد
صرف نظر از تمام اختالف نظرها و مناقشههای موجود درباره مفهوم روح و
عوالم روحانی ،نکته ای که تقریبا در همه موارد مسجل است اینکه عالم
روحانی ،دنیایی لطیفتر ،پاکتر و غیر قابل دسترستر از دنیای جسمانی و
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فیزیکی است .به همین دلیل هر نوع ارتباطی و با هر کیفیت و درجه ای با
عوالم روحانی ،مناسبات ،متدولوژی و الزامات خاص خود را میطلبد.
از این رو وقتی که سخن از ارتباط با ارواح و یا فراخوانی به میان میآید،
تعداد افرادی که صالحیت و پتانسیلهای کافی برای این ارتباط را داشته
باشند ،بسیار محدود و انگشت شمار خواهند بود.
پیش از این درباره مقتضیات ارتباط با عالم ارواح مطالبی مطرح شد که
عالوه بر جنبه متدولوژیک و تکنیکال ،درباره افرادی بود که صالحیت این
ارتباط را داشتند؛ اما باید دانست که ماهیت دنیای روحانی ماهیتی قدسی
است .از این رو صالحیت فرد ارتباط گیرنده اهمیت شایانی دارد .در ادامه
به اختصار درباره عدم صالحیت و ویژگیهای افرادی که نمیتوانند با دنیای
ارواح ارتباط برقرار کنند ،مواردی را ذکر میکنیم:

 / 52آسمان بار امانت نتوانست کش ید )درآمدی بر مبانی دی الکتی ک روح(

معتقدین به اصالت ماده
خداوند متعال برخی از مخلوقات خود را غرق در مادیات حیات میکند؛
طوری که فرصت شناخت برخی از حقایق حیات را پیدا نمیکنند .این
اشخاص جزو کسانی هستند که خداوند در کتابهای آسمانی با این عبارت
کلی که «آن را که بخواهم هدایت نمیکنم» از آنها یاد کرده است.
ارواح مترقی بر این باورند کسانی که در حیات زمینی خود قصد دارند
در ورطه جهالت باقی بمانند و قدم در راه خداشناسی برنمیدارند ،دلیلی
برای کمک به آنها وجود ندارد؛ زیرا باید به افرادی کمک شود که خود حاضر
به اصالح خویش باشند و در طلب حقیقت باشند .از این رو ارواح مترقی ،به
این دسته از افراد کمک نمیکنند.
کسانی که از روح وحشت دارند
ارواح به دلیل رشد عقلی و کمال فطری که دارند ،از افرادی که از روح
میترسند ،دوری میکنند و خود را به آنان نمینمایانند؛ زیرا روح به طور
فطری پاک و بی آالیش است و تحت هیچ شرایطی حاضر به ترساندن و آزار
کسی نمیشود.
کسانی که روح را نمیشناسند
کسانی که از دانش و اطالعات مربوط به شناخت ارواح بی بهره هستند و
نسبت به ماهیت ،وجود و بقای آنها بی اهمیت یا بی اطالع هستند ،در زمره
کسانی قرار دارند که ارواح بنا به الزام کیفیت تکاملی خلقت مجبور نیستند
خود را به آنها نشان دهند و اگر به دالیلی مجبور به ظاهر شدن در برابر
این افراد باشند ،به شکلی ظاهر میشوند که نیروی خارجی برای آن شناخته
شده باشد.
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مسیر انتقالی روحی
تا زمانی که روح به بلوغ عقلی مخصوص دنیای ارواح دست نیابد و این باور
در او نهادینه نشود که به عالم ارواح وارد شده است ،همچنان در سرگردانی
باقی میماند و صاحب قدرت و ثباتی در دنیای روحانی نخواهد شد .ارواح
پس از جدایی از جسم مادی و تا رسیدن به جهانهای روحی باالتر ،معموال
مراحل زیر را میگذرانند:
در برخی از اشخاص روح پس از جدا شدن از جسم مدتها در اطراف
آن باقی میماند و حاضر به ترک جسم نیست؛ زیرا در زمان حیات عالقه و
وابستگی زیادی به تعلقات دنیایی ،دلبستگیها ،و لذتها و موهبتهای این
دنیای رنگارنگ داشته است .این نوع از ارواح معموال در عالم برزخ باقی
میمانند.
خارج از شرایط فوق و در وضعیت نرمال ،وقتی روح از جسم جدا
میشود ،به همراه روح راهنما ،با سرعت غیر قابل تصوری به سوی محلی
که متناسب با اعمال و کردار زمان حیاتش تعیین شده است حرکت میکند.
ارواح در انتقال به جهانهای روحی در همه حالتها با هم برابر نیستند،
عده ای زودتر و برخی دیرتر به جهانهای مربوطه میرسند و این مدت
مربوط به زمان سرگردانی و برزخ است که مدت آن از چند لحظه تا سالها
ممکن است به طول انجامد.
پس از خاتمه زمان سرگردانی و رسیدن به جهانهای مربوطه ،طی شرایطی،
روح به عقل روحی دست مییابد و از آن به بعد ،دو ضمیر وی یکی میشود.
به این معنا که دیگر ضمیر ناخودآگاه در این ارواح وجود ندارد و تمام مطالب
به صورت آگاه و روشن هستند.
پس از یکی شدن دو ضمیر ،روح قادر میشود از قدرتهای عقلی
گذشته استفاده کند و تمام اعمال قبلی را به یاد بیاورد.
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ارواح پس از ورود به جهان روحی مربوطه و دست یافتن بر عقل روحی
و ادغام شدن ضمیرها با یکدیگر قادر میشوند نسبت به درجه تکامل خود،
توسط عقل روحی ،تولدهای گذشته خود را به یاد بیاورند.
پس از مرگ ،ارواح راهنما روح گناهکاران را از مسیرهای تاریک و سرد
و وحشتناک میگذرانند و ارواح پاک را به نسبت اعمال و تکاملشان از
مسیرهای روشن و نورانی عبور میدهند.
گاهی حادثه مرگ به قدری سریع روی میدهد که روح شخص متوجه
حدوث مرگ نمیشود؛ حتی گاهی دیده شده که روح فرد شروع به کمک
کردن به افراد زنده ای که در حال نجات دادن جسم او هستند ،است.
برخی از افراد قبل از مرگ مدتی بیمار میشوند .این بیماری و عذاب
موجب میشود روح از جسم آزاد شده و از آن تنفر حاصل کند؛ لذا در چنین
شرایطی روح راضی میشود که در اولین فرصت جسم را ترک کند و در این
وضعیت فرد به مردن هرچه زودتر خود راضی میشود.
بدن توسط سیالهای حیاتی ،با روح و تنپوش در ارتباط است و گاهی
هم با تمام شدن این سیالها ،مرگ بدن فرا میرسد .این حالت بیشتر در
مورد کسانی است که مدتها در بستر بیماری باقی ماندهاند.
آخرین رشتههای حیات که از بدن قطع میشود مربوط به اتصال چانه است.
به همین دلیل افراد در زمان احتضار صدای اطرافیان را میشنوند و با لب
و چانه و گاهی پلک چشم به آنها پاسخ میگویند .در اصطالح معمول ،پاره
شدن آخرین ریسمانهای نقرهای را «چانه انداختن» یا جان دادن مینامند.
تشنجهای شدید جسم هنگام جان دادن مربوط به مبارزه تنپوش و جسم
برای پاره کردن ریسمانهای نقرهای حیات است.
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نقش ارواح در هدف خلقت
همان طور که اشاره شد ،روح به شکل مجرد و مستقل از جسم انسانی یا
هر جسم دیگر حضور و وجود دارد .حضور روح را به این شکل میتوان تعبیر
کرد که روح از عالم دیگر ،به جسم مادی بشر مسلط است و پس از اضمحالل
جسم مادی ،مسیر اصلی تکاملی خود را پیش میگیرد و به سوی هدف
خلقت و طی کردن مراحل تکامل خود ،حرکت میکند.
طی کردن این مسیر تکاملی برای روح ،در واقع در ادامه مراحل تکامل
قبلی است .روح باید برای کسب موفقیت و رسیدن به اصل خلقت،
دشواریها ،آزمونها و مصائب بسیاری را تحمل کند تا در کوره تجربه و
آزمایش آبدیده شود .این تکامل الزمه بازگشت روح به ذات اولیه و مبداء
خود است که همانا عقل کل هستی یا روح اعظم کائنات است که سرچشمه
و اصل همه اجزای عالم است.
چالشها و آزمونهایی که روح ناچار باید در رسیدن به اصل و اساس خود
و جذب در آن تجربه کند در واقع فلسفه آفرینش انسان و توضیح چیستی
و چرایی حیات بشر بر کره زمین نیز محسوب میشود .انسان که در واقع
همان روح بشری است ،در یک چرخه کوتاه مدت در قفس تن اسیر میشود
و طبق شرایط و قواعد خاصی در این کره خاکی قرار میگیرد تا بتواند
مراحل تکامل و علو درجات را طی کند و در نهایت با مرگ از آستانه این
وضعیت موقت عبور کرده و به اصل و منشاء غایی بپیوندد( .ر.ک توضیحات
شماره )7
خروج روح ،نخستین مرحله برای شروع سفر فوق است؛ اما هر روحی
که از جسم خارج میشود به دلیل طی نکردن صحیح و اصولی پروسه تکامل
که برای بازگشت به اصل و مبداء حقیقی ،الزم است ،در همان مراحل
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ابتدایی نمیتواند به صورت یک روح کامل و پاک به ذات اولیه خود باز
گردد.
در چنین وضعیتی ،روح میبایست نسبت به اعمال ،رفتار و کردارهای
خویش در زمان حیات ،پاسخگو باشد .این مرحله که میتوان از آن با عنوان
مرور کارنامه روح در دوران حیات نام برد با عنوان «روز داوری» نیز نامیده
میشود .درست مثل دانش آموزی که دوره تحصیلی خود را در یک مرحله
به پایان برده و اکنون در مقابل پدر و مادر خود ایستاده و قرار است
درخصوص عملکرد خود که در کارنامه او بازتاب یافته است ،پاسخگو باشد.
بدیهی است که روح در همه مراحل ،به عنوان بخشی از ذات قدسی
آفریدگار ،از حمایت و مرحمت الهی برخوردار است؛ اما به ناچار در این
مرحله باید نسبت به کنشها و عملکردهایش ،با پاداش یا مجازاتهایی رو
به رو شود.
به همین دلیل روح ،بارها با ماده ترکیب میشود (چنانچه در نظریه کارما و
قانون تناسخ اشاره شد) تا در نهایت به پاکی و عقل کامل دست یابد تا روزی
بتواند به جهان چهارم انتقال یابد( .ر.ک :توضیحات شماره )19
کیفیت تامین انرژی در خلقت
دانش تجربی و فیزیک بشر که امروز بسیار توسعه یافته است ،این فرضیه
را اثبات کرده است که هر واحد یا منبع و مخزنی که به گونه ای انرژی
تولید میکند ،برای حفظ قدرت دائم و مستمر و ادامه کار نیاز به همان
مقدار انرژی دارد ،که در زمان معینی آن را از دست میدهد و چنانچه این
انرژی به هر دلیل تامین نشود ،نقصی در آن منبع یا عملکرد آن به وجود
خواهد آمد .این به معنای اختالل در سازوکار یک ارگانیزم یا ساختار در هم
تنیده است ،صرف نظر از اینکه ابعاد این ساختار و ارگانیزم تا چه اندازه
کوچک یا بزرگ باشد.
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حال باید دید که ساختار عظیم خلقت ،که به طور دائم و مستمر انرژی
صادر میکند و همزمان انرژی از دست میدهد تا به این ترتیب نیروهای
الزم برای فرایند تکامل ،حرکت و حیات تامین شود ،کمبود انرژی مصرفی
خود را از کجا تامین میکند؟
برای درک صحیح این مسئله که نحوه تولید و تامین انرژی عظیم
آفرینش به چه صورت است ،نخست الزم است به حالتهای روحی مختلف
در عوالم روحی و مادی توجه داشته باشیم و سپس بتوانیم به این حقیقت
بنیادین که انرژی حلقت از کجا و چگونه تامین میشود دست پیدا کنیم.
ناچار برای درک این مسئله باید به چند نکته درباره شناخت انواع ارواح،
اشاره کنیم که عبارتند از:
شناخت انواع مختلف ارواح
الف) ارواح افراد زنده
هر فرد زنده برای ادامه حیات ،عالوه بر وجود جسم مادی ،نیاز به بُعد
روحانی نیز دارد تا حیات وی کامل شود .در غیر این صورت جسم به تنهایی
نمیتواند به زندگانی خویش ادامه دهد.
افرادی که شناخت کافی درباره قدرتهای روحی دارند ،گاهی میتوانند
با روح درگذشتگان تماسهایی داشته باشند و یا از ضمیر ناخودآگاه خود
اطالعاتی که مربوط به گذشتههای بسیار دور یا نزدیک آنهاست به دست
آورند .این عمل موید وجود روح و قدرتهای آن در نسل بشر است .عالوه
بر آن ،مسئله خواب نیز یکی دیگر از عوامل شناخت روح است.
ب) ارواح نگهبان
ارواحی که به جهان سوم یا بهشت انتقال مییابند ،ضروری است که در آنجا
هم اعمال الهی و مثبت را در دستور کار خود قرار داده و به طور پیوسته به
انجام این امور مشغول باشند .وظیفه حفاظت و مراقبت از اعمال و رفتار و
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کردار افراد زنده ،از سوی بخشی از نیروهای الهی صورت میگیرد که در
اصطالح به آنها «ارواح نگهبان» میگویند؛ چون آنها هیچ وظیفه ای غیر
از اجرای دستوراتی که از سوی مبداء خلقت به آنها داده شده ،ندارند.
در اصل میتوان گفت این ارواح «کتاب سرنوشت» افراد را به دست دارند و
هر روز آن را ورق میزنند و آنچه در آن است را به منصه ظهور میرسانند.
این ارواح ،ضمن اینکه زندگانی خود را در جهان سوم میگذرانند ،از اعمال
و حرکات افراد حمایت شونده نیز مطلع هستند .به این صورت که یک رشته
از ریسمانهای نقرهای خویش را به تنپوش فرد مورد نظر وصل میکنند و
هر حرف یا عمل یا طرز فکری که آن شخص داشته باشد ،به شکل امواج
مثبت یا منفی ،از طریق امواج همین رسانهها به روح نگهبان میرسد .روح
نگهبان این اطالعات دریافت شده را ثبت میکند.
وظایف روح نگهبان بسیار خطیر و حساس است .بنابراین ارواح نگهبان
در موقعیت و مرتبه ممتازی قرار دارند .از این رو اگر این ارواح حتی یک
لحظه از دستوراتی که از طریق کائنات به آنها داده شده است ،به هر دلیلی
چون؛ کاهلی ،سستی ،یا عالیق مادی کوتاهی کنند ،از سوی مبداء خلقت،
امتیاز منفی میگیرند و چون این موضوع نوعی خلل و نقصان در وضعیت
تکامل آنها به شمار میرود ،بار دیگر برای طی کردن روند تکامل و احیای
موقعیت ممتاز گذشته خود ،به جهانهای مادی هدایت میشوند .از سوی
دیگر ،چنانچه عملکرد و انجام وظیفه روح نگهبان در زمان نگهبانی صحیح
و مثبت باشد ،به طبقات باالتر بهشت انتقال مییابد.
اکثر افراد بر این باورند که روح نگهبان در همه احوال با افراد همراه
است ،در صورتی که چنین نیست و زمانی که فرد به دالیل خاصی نیاز به
روح نگهبان داشته باشد ،او در موقع بروز حادثه ،به وسیله آن رشتهها از
جریان امر با خبر میشود و در مدتی کوتاه که بیشتر از لحظه ای به طول
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نمیانجامد ،سوار بر امواج اثیری در محل حضور مییابد و ناراحتی و خطر
را از فرد دور میسازد و مجددا به مکان خود باز میگردد.
ارواح نگهبان اگر از نزدیکان فرد باشند عالوه بر اجرای مطالب کتاب
سرنوشت ،هیچ عمل عاطفی و احساس دیگری را نمیتوانند در هنگام انجام
وظیفه از خود بروز دهند .هر روح نگهبان مربوط به یک نفر است و این
ارواح گاهی از سوی نیروهای الهی تعویض میگردند که مربوط به تغییر
مسیر تکاملی شخص است.
پ) ارواح هدایت کننده
روح افرادی که از جسم جدا شده و هنوز به جهانهای روحی سفر
نکردهاند ،در عالم برزخ زندگی میکنند .این ارواح که شامل اکثریت انسانها
میشود ،شامل کسانی است که در زمان حیات مادی به گونهای
وابستگیهایی با عالم ماده داشتهاند .البته ممکن است این ارواح حتی
مرتکب گناه نشده باشند؛ ولی فقط به دلیل وابستگیهای مختلف مادی تا
مدتها در این عالم به سر میبرند.
این ارواح در عالم برزخ ،حتی عقل و احساس زمان حیات مادی و
جسمانی خود را نیز با خود دارند و حتی آنها را به کار میبرند ،چون هنوز
آنها را از دست ندادهاند.
این ارواح اغلب به کمک برخی از افرادی میروند که در زمان حیات،
نسبت به آنها وابستگی زیادی داشتهاند .در همان حال ممکن است عده
ای از ارواح بخصوص ،به خواست پروردگار از جهان سوم برای حمایت و
راهنمایی افرادی گسیل شوند .این ماموریت نوعی وظیفه الهی برای آنان
است.
ارواح حمایت کننده ،به خواست خداوند ،در طول فعالیت حمایتی خود،
اغلب در امور عقلی ،معنوی ،علمی ،الهی و حتی امور مادی به برخی از افراد
یاری میرسانند و این حمایت باعث ایجاد تغییرات فاحشی در زندگی
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حمایت شوندگان میشود .حتی ممکن است ارواح حمایتگر دیدگاهها و
عقاید زمان حیات جسمانی خود را به حمایت شوندگان القا نمایند و از آنها
برای رهایی از عقوبت الهی درخواستهایی داشته باشند.
الزم به ذکر است که این اعمال معموال به طور کلی ارتباطی با موضوع
تغییر سرنوشت انسان ندارد و تغییری در موضوع مسئولیت پذیری آنها در
قبال اعمال زمان حیاتشان و کیفیت پاداش و عقاب آنها ایجاد نمیکند.
این اعمال صرفا ممکن است موجبات رضایت روح را فراهم کند .این
سفارشهای حمایتی و نظارتی ممکن است در زمان خواب به انسانهای
زنده القا شود.
ت) ارواح برزخی ناآگاه
هیچ یک از انسانهایی که در بر روی زمین زندگی میکنند ،از نظر
حالتها و خصوصیات روحی مشابه یکدیگر نیستند .یعنی اشخاص دارای
فرکانسهای متفاوت و خاص خود هستند .این تفاوت فرکانس امری مشهود
و قابل فهم است .به گونه ای که امواج ،حالتها ،انرژیهای مختلفی که افراد
در موقع حضور در یک مکان خاص ،از خود بروز میدهند ،توسط دیگران
به سادگی قابل درک و دریافت است.
اما در حوزه مورد بحث ما ،هنگامیکه روح برخی از اشخاص از عالم
ماده به جهانی روحانی منتقل میشود ،افراد ،بسته به میزان فهم ،شعور و
اِدراک زمان حیات مادی خود ،اعمال و رفتارهایی از خود بروز میدهند .این
وضعیت تا زمانی ادامه مییابد که روح مورد نظر به مرتبه مورد نیاز از رشد
عقالنی متناسب با عالم روحانی دست یابد.
ث) ارواحی که در طبقات پست و جهانهای پایین روحی (جهنم)
زندگی میکنند.
افرادی که در زندگی مادی ،به گونه ای افراطی ،تابع امیال نفسانی،
آلودگیهای این جهانی و پیرو هوا و هوسهای بیجا بوده باشند ،بعد از
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جدایی روح از جسم مادی به طور مستقیم به جهان اول یا جهنم انتقال
مییابند  .جهان اول مکان عقوبت و جزاست و در آن از کرامات و مرحمت
الهی خبری نیست.
با این حال ،فرایند و «اصل تکاملی ارواح» در اینجا نیز حاکم است.
چرا که این اصل ،هدف غایی و نهایی خلقت و منتهی الیه تمام فرایندها و
جریانهایی است که در کلیه عوالم مادی و روحانی جاری است.
به همین دلیل کلیه ارواحی که وارد جهان اول میشوند ،نیاز به طی
کردن پروسههای تکامل و تجدید هویت اصلی و الهی خود دارند .در واقع،
ارواح به تبع گناهان خود در عمق جهان اول قرار میگیرند و به تدریج که
به آگاهی میرسند و مورد لطف و مرحمت پروردگار قرار میگیرند ،به
قسمتهای باالتر آن انتقال مییابند.
بدیهی است که این جهان نیز به نوبه خود درجاتی دارد .یعنی ارواحی
که در زمان حیات مادی گناه آنها کمتر از گناه ارواح جهان اول است ،به
جهان دوم روحی انتقال مییابند .در این جهان نیز ارواح از آزادی عمل
کامل برخوردار نیستند و فقط از روزی بیشتری بهرهمند هستند.
ارواحی که در جهان دوم روحانی زندگی میکنند ،پس از اینکه به
تکامل عقالنی متناسب با دنیای ارواح دست یافتند و به اعمال خالف و
نادرست گذشته خود واقف شدند ،مورد لطف پروردگار قرار میگیرند و به
طبقه اول جهان سوم میروند.
ج) ارواح جهان سوم یا بهشت
دو گروه از ارواح وارد این جهان میشوند :دسته اول آنهایی که در زمان
حیات مادی خود مرتکب گناه ،نافرمانی و آلودگیهای بارز این جهانی
نشدهاند .دسته دوم آنهایی که از جهان دوم روحی به طبقه پایین بهشت
وارد میشوند.
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این جهان به دلیل اهمیت فوقالعادهای که در خلقت دارد به  9طبقه
تقسیم بندی میشود .چون گذرگاهی است برای رسیدن به جهانهای باالتر.
این جهان عالمی است مانند جهان مادی و هر آنچه را که ارواح بخواهند در
آنجا به شکلی بهتر و مقداری زیادتر وجود دارد که آنها را با قدرت عقل
روحی به دست میآورند .هرچه ارواح در جهان سوم بتوانند اعمال مثبتتری
انجام دهند و امتیازات بیشتری به دست آورند ،به همان نسبت امکان حرکت
به سمت طبقات باالتر برای آنها ممکن میشود و هرچه به طبقات باالتر
روند از روزی و آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
چ) ارواح مترقی
این ارواح در طبقه باالی چهارم بهشت قرار دارند و معموال دوره تکاملی
جهانهای مادی را گذراندهاند و در آنجا در حال گذراندن دوره «تبدیل
امواج روحی» هستند .ارواحی که در این بخش از جهانهای روحی زندگی
میکنند کمتر به عنوان «روح نگهبان» انتخاب میشوند؛ مگر اینکه ماموریت
آنها هدف خاصی داشته باشد.
ارواحی که به خاطر پشت سر گذاشتن روندهای تکاملی پی در پی،
توانستهاند به درجات باالی خلوص و پاکی دست پیدا کنند ،روند تکامل در
آن متوقف میشود .این ارواح به تدریج به طبقه نهم بهشت انتقال مییابند.
ارواحی که به این مرحله تکاملی میرسند ،آنهایی هستند که توانستهاند
کلیه مراحل تکاملی حیات مادی را با حد نصاب  8میلیون و  600هزار بار،
پشت سر بگذرانند.
هنگامیکه ارواح به این حد از تکامل و به این موقعیت ممتاز میرسند،
از این پس نوعی دگرگونی موجی در آنها به وجود میآید و هرچه به
جهانهای باالتر انتقال مییابند به تدریج از سنگینی تنپوش آنها کاسته
میشود و امواج تنپوش آنها به نوعی امواج خالص روحی تبدیل میشود.
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ارواحی که در این موقعیت و مرتبه قرار دارند ،تالش میکنند به تدریج خود
را به جهان ششم روحی برسانند.
ارواحی که در جهان ششم روحی قرار دارند ،در حقیقت به آستانه ورود
به جهان هفتم خلقت رسیدهاند و جهان ششم ،دروازه ورود به جهان هفتم
است .وقتی ارواح وارد جهان ششم میشوند به تدریج به نسبت نیاز کمبود
انرژی مصرف شده از جهان هفتم وارد آن میشود و در نتیجه هرگز نقص
و کمبود انرژی در ادامه و اداره خلقت به وجود نمیآید و خلقت تمام این
کمبود انرژیهای مصرف شده را از قدرت ارواح تامین میکند.
جهان هفتم روحی اداره و کنترل تمام عوالم و کهکشانها را در اختیار
دارد و انرژی هر کدام از آنها را به نسبت نیازشان به آنان میرساند .در اصل،
جهان ششم مرکز انرژی مازاد جهان هفتم است که هرچه به صورت
سینتیکی ( )Cinétiqueمصرف میشود ،کمبود حاصله ،از انرژی پتانسیل
جهان ششم جبران میشود.

نگاهی به نظریه حالتهای تکاملی زیستی
نوع بشر ،از ابتدای آفرینش تا کنون ،بویژه از زمانی که حوزههای شناختی
انسان گسترش فوقالعادهای یافت و حوزههای دانش و الهیات توسعه
حیرتانگیزی پیدا کرد ،همیشه دستخوش عوامل مختلفی بوده است.
عوامل موثر بر انسان در کره خاکی عمدتا عوامل محیطی ،درونی یا
اعتقادی وی بوده است .علت این دگرگونیهای متعدد این است که تمام
عناصر و موجوداتی که در سطح این کره خاکی بوده و هستند ،اعم از جماد
و نبات و حیوان و نسل بشر ،پیوسته در حال تغییر و دگرگونی بودهاند.
شاخههای مختلف علوم ،اعم از انسانشناسی ،زیستشناسی ،علوم
تجربی و حتی علوم شناختی و الهیات ،در زمینه شناخت پیشینه حیات نوع
بشر در کره زمین دیدگاههای مختلفی عرضه کردهاند .از نظر علوم مختلف،
در نسلهای گذشته بشر ،افرادی زندگی میکردهاند که شکل ظاهری آنها
متفاوت با آنچه امروز شاهد هستیم ،بوده است .حتی حیواناتی در این کره
خاکی زیست میکردهاند که امروز یا وجود ندارند یا به طور کلی تغییر شکل
و ماهیت دادهاند.
غرض این مقدمه ورود به بحث اصلی در زمینه مسائل روحی نوع بشر است.
به این معنا که درست به همان اندازه که حیات جسمانی و فیزیکی تنوع
پذیر و گوناگون بوده است ،به همان اندازه تفاوتهای بارزی در عالم روحی
نوع بشر میتوان نشان داد.
به سخن دیگر ،از نظر حالتهای روحی گاهی اشخاصی را در کره زمین
میتوان یافت که از نظر خوبی ،درستی ،پاکی و صداقت بیهمتا هستند و
با تالش و ممارست در تزکیه نفس به مراتب باالیی از نظر علم و عرفان
رسیده و حتی تا مرز شناخت کامل الهی پیش رفتهاند.
65
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درست در سمت مقابل در همین جامعه ،کسانی زندگی میکنند که از
نظر روحی ،اخالقی و رفتاری به مراتبی از پستی و دنائت رسیدهاند که قابل
وصف نیست.
برای اینکه پی به دلیل این حجم فاحش از اختالف در مراتب و درجات
روحی انسانها ببریم ،شاید الزم باشد قبل از بررسی و شناخت جنبههای
جامعهشناسانه مسئله ،نظری به کیفیت خلقت و نحلههای گوناگون فکری
که در این باره وجود دارد بیندازیم .شاید منشاء اختالف ارواح انسانی به
ماهیت نگرش آنها به مسئله حیات و مبداء آن مربوط باشد.
درخصوص مبداء و کیفیت آفرینش انسان و جهان دو رویکرد عمده
فکری و دو دستگاه اصلی نظری وجود دارد که علوم تجربی و علوم الهی به
ترتیب یکی از آنها را نمایندگی میکنند .به عبارت دیگر وقتی که از نظر
علمی و الهی به چگونگی به وجود آمدن خلقت در عالم کائنات نظر بیفکنیم
متوجه دو نظریه کلی در این زمینه میشویم که به این شرح است:
الف :تکامل از نظر الهیات
تقریبا اغلب ادیان ،بخصوص ادیان الهی معتقد به وحدانیت ،بر این باور
هستند که عالم هستی در یک زمان مشخص ،به وسیله خداوند یکتا شکل
گرفته و کلیه موجوداتی که در آفرینش هستند به تدریج توسط خالق هستی
ایجاد و براساس نظم و مهندسی خاصی در شبکه پیچیده خلقت جای
گرفتهاند .برای مشاهده این نظریه کافی است به اغلب کتب آسمانی مراجعه
کرده و بخشهای «پیدایش» و «آفرینش» را در آنها مطالعه کنیم .برای
مثال ابتدای عهد عتیق در انجیل به وضوح ماجرای آفرینش زمین در هفت
شبانه روز توسط پروردگار توضیح داده شده است)22( .
ب :تکامل از نظر علم
اغلب دانشمندان و پژوهشگران علوم زیستی و زمینشناسی ،بر این باورند
که مواد اولیه و عناصر تشکیل دهنده جهان هستی که میلیاردها سال پیش
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از پیدایش جهان در اثر ترکیب و اختالط و تجزیه گازهای فشرده و تراکمی
در کل عالم وجود داشته ،در اثر یک انفجار بزرگ که منجر به ایجاد
میلیونها درجه گرما شده ،به وجود آمده است.
بر اساس این نظریه ،کرات و اجرام آسمانی در اثر گردش و قدرت اولیه
به نقاط مختلف خلقت پراکنده شدهاند و بعد از گذشت میلیونها سال و به
مرور زمان ،عالم خلقت به شکل کنونی درآمده است .بنابراین ،کلیه عناصر
موجود در سطح کرات نیز در اثر ادامه مراحل مختلف ،از جمادی به گیاهی
و از گیاهی به حیوانی و ....تبدیل شده است.
چنانچه به مسیر تکاملی موجودات و عناصر عالم از جمله کره خاکی توجه
کنیم به وضوح در مییابیم که تمام موجودات به گونهای زنجیر وار وابسته
به یکدیگرند و از نوعی منطق و پیوستگی ذاتی و درونی تبعیت میکنند و
گویی همه به دنبال هم قرار گرفتهاند.
با توجه به این فرضیه ،جایگاه نوع بشر نیز طبق همین منطق تکاملی
توجیه پذیر است .با این تفاوت که انسان به دلیل قدرت عقالنی و ادراکی
که در مقایسه با عناصر و موجودات هستی دارد ،در بین مخلوقات ،صاحب
نهایت تکامل حیوانی است.
از این رو ،میتوان انسان را به عنوان عالیترین مخلوق کره خاکی
دانست .زیرا این تیره حیوانی از نظر عقلی و روحی از تمام موجودات برتر
است.
بشر ،آدم ،انسان ،انسان برتر
همچنان که مشخص است نسل بشر که اکنون با تشکیل جوامع انسانی روی
کره زمین زندگی میکند ،موجودی یکدست و بدون تفاوت نیست .در بین
نوع بشر ،گروههای مختلفی از نظر تکامل عقل و روح ،اخالق ،خصایل انسانی
و کیفیت رفتاری میتوان یافت که هر یک از آنها اختالفات زیادی از نظر
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شعور و کنشهای جمعی با سایرین دارند .از یک منظر ،نسل انسان را به
طور کلی میتوان به چهار گروه تقسیم کرد که شامل این موارد است:
بشر
گروهی از انسانها هستند که روش و منش رفتاری آنها در زندگی فردی
و اجتماعی مبتنی بر حداقل تعقل و کیفیت انسانی است .به عبارت دیگر،
این افراد هنوز بخش عمده ای از خوی انسانی را در خود حفظ کردهاند و
بر این اساس نوع رفتارشان موجبات آزار همنوع را فراهم میکند .این افراد
غالبا متصف به صفات ناپسندی هستند که جاه طلبی ،درشت خویی ،منفعت
طلبی ،عدم توجه به مناسبات رفتاری و انسانی توصیه شده بخشی از این
صفات رذیله هستند .تبعات منفی خوی نامطلوب این افراد به قدری است
که اگر منافع و اهدافشان ایجاب کند ،حتی امکان دارد به قتل نفس هم
دست بزنند.
متاسفانه علیرغم اینکه دسته بندی ظاهرا آسان و قابل فهم به نظر
میرسد ،اما در عرصه عمل و واقعیت ،امکان تشخیص افرادی که به این
دسته تعلق دارند به سادگی میسر نیست .حتی این افراد در مشاغل و مدارج
باالیی هم قرار میگیرند و به این خاطر عملکرد آنها در جامعه ممکن است
موجبات ناراحتی و خسران دیگران را فراهم کند.
به طور کلی میتوان گفت در ذات و وجود این گروه موهبتهای انسانی
مانند درستی ،صداقت ،پاکی ،گذشت ،صفا ،صمیمیت و ایمان واقعی به
خالق و حتی عشق به خانواده ،اجتماع و اطرافیان و نظایر آن وجود ندارد.
بدیهی است که در صورت کثرت این طیف از افراد در قاموس جامعه و
اجتماع ،ضرر و زیانی که میتوانند به اشکال مختلف به دیگران برسانند
بسیار است و از طرف دیگر از این افراد نباید انتظار هیچ سود و رحم و
شفقتی برای دیگران حتی برای افراد نزدیک و خانواده آنها داشت.
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آدم
افرادی که ما در اینجا با عبارت «آدم» از آنها یاد میکنیم ،از نظر اجتماعی
و همگراییهای عمومی و مناسبات فردی و عام ،نسبت به گروه قبل مقداری
تکامل یافتهتر هستند .میتوان گفت که تا اندازه ای خوی حیوانی از آنها
فاصله گرفته است .وجوه مشخصه این گروه نسبت به گروه قبلی در این
است که از این افراد نه سودی متوجه دیگران میشود و نه زیانی .این گروه
از آدم ها به طور مشخص به فکر خودشان و احتماال خانواده خود هستند و
دیگران برایشان اهمیت چندانی ندارند.

 / 70آسمان بار امانت نتوانست کش ید )درآمدی بر مبانی دی الکتی ک روح(

انسان
دسته سوم از طیفهای اجتماعی که ما در اینجا از آنها با عبارت «انسان»
یاد میکنیم ،در زمینه کیفیت رفتارهای اجتماعی ،مناسبات اخالقی و
درجات روحانی ،تفاوت قابل مالحظه ای با دو گروه قبلی دارند.
این افراد برخالف دو گروه قبلی ،در همه احواالت و مقاطع زندگی خود
عالوه بر اینکه به فکر خود و خانواده خویش هستند ،به همنوعان خود نیز
فکر میکنند و معموال سعی دارند تا حد امکان برای اطرافیان خود مفید
واقع شوند .با توجه به داشتهها و ظرفیتهای مختلفی که افراد دارند،
انسانها میتوانند از نظر عقل و آموزش ،علم و فضیلت ،با قلم و قدم خود و
حتی به صورت مادی و دهشمندی برای سایر افراد جامعه منشاء اثرات خیر
باشند.
انسان اولی یا انسان کامل
متعالیترین گروه اجتماعی را کسانی تشکیل میدهند که معموال در مسیر
تکاملی حیات خود به درجه نهایی فضیلتهای روحانی و شناخت و بینش
آسمانی و الهی رسیدهاند.
بدیهی است که تعداد این افراد کمال یافته که علو درجات انسانی را
تجربه کردهاند ،در مقایسه با گروههای دیگر بسیار نیست .دلیل این مسئله
هم این است که اصوال طی کردن مراحل تکامل که نیازمند مراقبتهای
خاص ،طی مسیرهای مشخص و سیر و سلوک است ،ساده نیست و همت و
حمیت بسیار باالیی را میطلبد.
اگر داستان «منطقالطیر» عطار را به عنوان الگویی مثالی از نظریه
تکامل فردی و انسانی در نظر داشته باشیم ،حتی بدون در نظر گرفتن
نشانها و مفاهیم عرفانی آن ،با روند تکامل انسان در زیست بوم این جهانی،
مطابقت میکند.
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در داستان تمثیلی عطار از میان پرندگانی که گام در راه طلب نهادند
و راه تکامل را شروع کردند (شروع زندگی) فقط تعداد محدودی به مراحل
باالتر رسیدند و از میان آنها تنها یک مرغ به قله قاف حقیقت رسید .یعنی
از میان آن سی مرغی که عزیمت را شروع کردند (همه انسانها) فقط یک
نفر توانست به مرحله نهایی تعالی برسد و در هویت تمثیلی متعالی خود
یعنی «سیمرغ» بودن ممزوج شود:
چون دلت شد واقف اسرار حق /خویشتن را وقف کن بر کار حق /چون شوی
در کار حق مرغ تمام /تو نمانی حق بماند والسالم ()23
در حقیقت انسانهای متعالی که به کمال انسانیت رسیدهاند و عالوه
بر خویش و خانواده و دوستان به همنوعان خود هم به چشم دوستی ،محبت
و عاطفه مینگرند ،دلهایشان «واقف اسرار حق» شده است و از این رو
خویشتن را «وقف کار حق» کردهاند.
انسان اولی یا انسان کامل که دلش واقف اسرار حق شده است ،به طور
طبیعی کمیاب است و به طور پراکنده در بین افراد و جوامع بشری میتوان
ایشان را سراغ گرفت.
این اشخاص در تمام مراحل ،به گونهای سعی دارند به دیگران سود
برسانند ،ثبات قدم این افراد در انجام اعمال نیک به اندازه ای است که حتی
اگر این عمل به زیان خود آنها نیز تمام شود ،یقینا آن را در حد عقالنی
انجام خواهند داد.
نکته مهم این است که چون این افراد در زمره برگزیدهترین انسانیهای
روی زمین هستند ،بنابراین در بین این اشخاص میتوان حتی رسوالن الهی
یا برگزیدگانی را مشاهده کرد که مامور ابالغ آموزههای الهی به نسل بشر
میشوند .وقتی خداوند میفرماید« :در بین شما خلیفه و یا رسوالن برتری
را به صورت شناخته و یا ناشناخته گماردهایم تا به وسیله آنها راهنمایی
شوید» ،منظور ،این گروه از نسل بشر است.

عالم اثیری چیست؟
از آن جا که در این اثر ،به کرات درباره مقولههای جسم اثیری و عالم اثیری
سخن به میان آمده است ،بهتر است قبل از پیگیری مبحث روح ،نگاهی
کلی به مسئله عالم اثیری و کیفیت این جهان داشته باشیم تا موقع سخن
گفتن از جسم اثیری یا دنیای اثیری ابهامی در میان نباشد.
وقتی در آثار عرفانی ،فلسفی و روحانی درباره «عالم اثیری» یا «جسم
اثیری» سخن گفته میشود ،به طور مجازی مراد گوینده ترکیبی از عوالم
روحی ،روانی ،آسمانی و ماورایی است .شاید هم نوعی سیالیت در بطن این
مفهوم نهادینه باشد که مراد گویندگان ،نوشتهها و گفتههای نه چندان
تخصصی ،اشاره به همان کیفیت سیالیت است .سیالیتی که نوعی جاودانگی
هم ممکن است از آن مراد باشد.
درباره کلمه اثیر
واژه «اثیر» از کلمه «اتر»  eterیا «اثر» گرفته شده است که آن هم کلمه
ای با تبار یونانی است .در دانش و باور قرون وسطایی ،اتر یا اثیر در واقع
عنصر پنجم حیات و یک عنصر سنتی است که ماهیتی جوهری یا
 quintessenceدارد و در مرتبه ای مافوق عناصر چهارگانه ایستاده است و
سایر عناصر یعنی آب ،هوا ،خاک ،و آتش را کنار هم نگه داشته است .شاید
علت اینکه اثیر یا اتر را منشاء جاودانگی میدانند به این مسئله باز میگردد
که با ایجاد کشش و همگرایی بین عناصر تشکیل دهنده هستی از فروپاشی
مکانیزم حیات جلوگیری کرده و به تداوم هستی کمک میکند.
همچنان که در کتاب چندین بار تکرار شده است ،اثیر در علم روحی و
عرصه حیات انسانی به ماده سیالی گفته میشود که واسطه بین روح و
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جسم خاکی است .در واقع روح برای استقرار در بدن خاکی نیاز به اثیر دارد
که در آن مستقر شده و به جسم خاکی ملحق گردد.
آن چه که از تمام توضیحات و تعاریف متعدد و نحوه استفاده از این
عبارت ،در طول تاریخ تفکر بشر بر میآید ،این است که عالم اثیری،
عالمیاست که احتماال بین عالم فیزیکی و عالم علوی قرار گرفته است.
در معنی لغوی کلمه اثیر هم تقریبا همه جا این توضیحات این مفهوم
را با معادلهایی مانند :کره آتش باالتر از کره هوا ،فلک الدنیا ،فلک االفالک،
ماده سیال ،ماده رقیق و بیوزن ،ماده قابل قبض و بسط که فضا را پر کرده
و در همه اجسام نافذ است و ...ذکر شده است.
البته مجموعه معانی دیگری هم برای این عبارت در متون بشری
استفاده شده است که یک مرتبه باالتر و روحانی تر هستند .عبارتهایی که
اثیر و عالم اثیری را یک پله باالتر قلمداد میکنند .از جمله از :مجاز ،روح،
روان ،آسمانی ،روحی ،روانی و....
در تعریفی دیگر ،اثیر یا اتر را جسم قابل ارتجاعی ذکر کردهاند که فضا
و حتی فاصله میان ذرات اجسام را پر کرده و وسیله انتقال روشنایی و گرما
میشود.
با تمام این تعریفها و دسته بندیها به نظر میرسد درباره کلمه اثیر یا اتر
هنوز معنای دقیقی قابل استنباط نیست و معنای این عبارت مانند ماهیت
آن از شاخص سیالیت و رمندگی بهرهمند است .تا جایی که بررسی
گفتههای اندیشمندان و دانشمندان درباره مفهوم اثیر ،جوینده را به مفهوم
یکسانی رهنمون نمیشود.
از سوی دیگر از آن جا که بیشتر افراد و متون در برابر معنای لغوی
اثیر بیشتر به مفهوم آتش یا چیزی شبیه به آن اشاره کردهاند ،این طور به
نظر میرسد که گویا اثیر همان عنصر آتش از عناصر چهارگانه است که در
بیان مجازی برای توصیف عوالم ناشناخته از آن استفادههای فراوانی شده
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است .هرچند که در بسیاری از متون فلسفی قدیم هرگز از «اثیر» به عنوان
عنصر زمینی یاد نشده است ،بلکه همواره باالتر از کره زمین و عالم خاکی
برای آن جایگاهی در نظر گرفته شده است.
با این حال ،چنین استنباط میشود که در تصور کسانی که در این
زمینه مباحثی مطرح کردهاند ،اثیر یا جسم اثیری در واقع همان بدن برزخی
است که در منابع دینی ذکر است و خاصیت آن این است که جسم دارای
شکل مادی است بدون اینکه جرم داشته باشد.
اثیر در علم روحی
اگر بخواهیم برای مفهوم «اثیر» سه ساحت عمده قائل شویم به تدریج از
ساحت مادی (رایج در علم شیمی) به ساخت علمی -ماورایی (چنان چه در
عبارات باال توضیح داده شد) و ساحت روحی میرسیم.
در علوم روحی مراد از کلمه «اثیر» اندکی متفاوت است .در علوم روحی،
اثیر به امواجی سریع با دامنه بسیار زیاد و سیال گفته میشود که با قدرت
و سرعتی که در ذات امواج آن قرار دارد میتواند در هر عنصری از جهان
خلقت نفوذ کرده و حیات آن را اداره و کنترل کند.
به عبارت دیگر میتوان گفت اثیر یک رابط غیر عادی بین نیروی
آفرینش و جهانهای مادی است .اثیر در تمام عناصر مادی و غیرمادی اثر
میگذارد و به گونه ای موجب اعمال قدرت روح و ادامه حیات و تسلط آن
میشود .برخی از مشخصات و مختصات اثیر در حوز علوم روحی به شرح
زیر است:
 اثیر در مواقع مختلف تغییر حالت میدهد و گاهی به صورت مادهمرئی و زمانی هم به صورت موج و نامرئی است.
 قدرت امواج اثیری از هر نظر مافوق نیروی تمام امواج عالم است؛ بهطوری که تمام امواج موجود در آفرینش را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
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 تمام فضاهای عالم را امواج اثیری پر میکند و در نتیجه در هیچ نقطهای از آفرینش خالء مطلق وجود ندارد حتی فضاهای درون اتم را اثیر عالم
پر میکند.
 به دلیل قدرت و سرعت زیادی که امواج اثیری دارند با این علممحدود بشری قابل ضبط و رویت نیستند.
 در فرایند خلقت ،اثیر تمام مکانها از جمله بین ستارهها و سیاالترا اشغال کرده و تمام جهانهای مادی و روحی از اثیر عالم قدرت میگیرد
و تمام آن را با قدرت امواج خود اداره میکند.
 نیروهای آفرینش در اصل به وسیله امواج اثیری به تمام ذرات ومخلوقات عالم میرسند و به هر کدام نوعی عقل و حرکت و قدرت میدهند
که مربوط به حالت تکاملی آنهاست.
 ارواح با استفاده از طول موجهای امواج اثیری قادر به حرکت سریعدر دو جهان هستند و به همین دلیل است که نیروهای الهی ،زمان و مکان
را تحت تسلط خود در آورده و آنگاه موارد بسیاری را به وسیله نیروهای
عقلی به وجود میآورد و حتی افراد در خواب از این امواج استفاده میکنند.
خواب نوعی مرگ است.
 زمانی که ارواح ،جسم مادی را ترک میکنند با استفاده از امواجاثیری به جهانهای روحی انتقال مییابند و در زمان برقراری تماسهای
روحی نیز سوار بر این امواج در اندک مدتی میتوانند خود را از باالترین
نقطه عالم به هر یک از کرات مادی برسانند و مجدداً با سرعتی غیر قابل
تصور به همان جهانهای روحی برگردند.

امواج محیطی و جایگاه آنها در دستگاه آفرینش
در دستگاه عظیم آفرینش ،امواج بسیاری وجود دارند که عمدهترین آنها
امواج الهی محیط هستند که از جهان هفتم روحی ،بر تمام خلقت و کائنات
از جمله زمین نفوذ و کنترل دائمی دارند .سرعت این امواج طوری است که
در چند دامنه موجی ،از جهان هفتم به کره زمین میرسند و پس از
تاثیرگذاری ،برخی از امواج دیگر را به همراه خود به کائنات بر میگردانند.
برای درک دقیقتر این مسئله ،فرض کنید در روند روزانه زندگی ،یک
نفر دفعتا به یاد خدا میافتد و به درگاه او راز و نیاز میکند .سوال این است
که این فکر و کلماتی که در لحظه بیان میشوند ،چطور میتوانند ،در همان
لحظه به درگاه احدیت برسند؟ بله .این افکار بر این امواج سوارند و با سرعت
غیر قابل تصوری فاصله ماده تا خالق را میپیمایند و حتی گاهی پاسخ از
طریق همین امواج در کمترین زمان ممکن دریافت میشود و به فرد دعا
کننده میرسد.
از نظر علم روحی دامنه این امواج بلندترین و قویترین امواج محیط در
خلقت ما زمینیها هستند و عالوه بر امواج فوق در پیرامون افراد امواج و
نیروهای دیگری نیز وجود دارند که تاثیرات بسیار عمدهای در زندگی آنها
از خود به جای میگذارند .گروهی از این امواج از درون و گروهی هم از
خارج اثر میگذارند که موجب شناخت و تغییر حالتهای روحی ،روانی و
جسمی اشخاص در اشکال متفاوت میشوند.
امروزه از نظر علمی به اثبات رسیده است که امواج بسیاری از جمله
امواج زیر با فرکانسهای مختلف درون افراد تشکیل میگردند .آنها با وسیله
ساده فیزیکی قابل شناخت و ثبت و درک هستند که عمدهترین آن عبارتند
از:
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امواج دلتا
دامنه این امواج بین  5تا  3/5سیکل در ثانیه است.
امواج تتا
این امواج دامنه ای بین  4تا  7سیکل در ثانیه دارند .این دو موج در زمان
بیداری و کار از مغز خارج میشود.
امواج آلفا
فرکانس این امواج بین  8تا  13سیکل در ثانیه است که اغلب در زمان
خوابهای طبیعی یا خوابهای روحی و هیپنوتیکی از مغز افراد خارج
میشود.
امواج تیا
فرکانس این امواج بین  14تا 30سیکل در ثانیه است .این امواج در زمان
تمرکز افراد به وجود میآیند.
الزم به ذکر است که برخی از افراد با شناخت و تسلطی که بر امواج
مختلف پیدا میکنند توانایی حرکت دادن برخی از اشیاء را به دست
میآورند .امواج باالتر مربوط به فرکانسهای مغزی هستند که با دستگاه
الکتروانسفالوگراف ( )EEGقابل تشخیص هستند .البته امروز عالوه بر امواج
فوق ،بسیاری از امواج دیگر را که در قسمتهای مختلف بدن انسان قرار
دارد به وسیله دستگاهها مدرن اندازه گیری کرده و مشخص میکنند.
صرف نظر از انواع مختلف امواج که در نقاط مختلف بدن انسان وجود
دارد ،نکته قابل ذکر درباره همه این امواج این است که هر یک از امواج بدن
دارای هارمونی ،نظم ،ریتم و موزیک مخصوص به خود هستند .این امواج
تحت تاثیر امواج هم فرکانس خود قرار میگیرند ،آنگاه شخص آرامش و
سالمت یا کمبود فشارهای محیطی را در خود احساس میکند .چون حتی
سرعت حرکت خون نیز تحت تاثیر آن امواج ،روانتر و آرامتر میشود.
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هنگامیکه شخصی تحت شرایط خاصی در خود احساس رخوت یا
شعف میکند ،تحت تاثیر این امواج و ریتم مشخص آنها دچار این
احساسات میشود .البته ،تاثیر و وجود این آهنگها و ریتمها در همه افراد
یکنواخت ،هم شکل و هم اندازه نیست .حتی این امواج و نظم و ترتیبشان
در مقاطع مختلف زندگی افراد دچار نوسان ،نقصان یا افزایش میشود.
برای مثال ،انسانها هنگامیکه جوان هستند ،موزیکهای تند و با صدای
بلند ،اثرات مطلوبی در حالت روحی ،عصبی و گردش خون آنها دارد .این
مساله در میانسالی و کهنسالی متفاوت است و افراد عموما به سمت
موزیکهای آرام و نرم گرایش پیدا میکنند .چون این نوع موسیقی در
سنین فوق ،اثرات مشابهی روی آنها میگذارد .این چرخش به اندازه ای
آشکار است که حتی برخی از افراد مسن تحمل موزیک تند و بلند را ندارند.
انسانها از نظر بهرهمندی از تکامل عقلی ،قدرت روحی و میزان آگاهی
با هم برابر نیستند .هر قدر که شخص به خاطر سپری کردن فرایندهای
تکامل از میزان و قدرت امواج روحی بیشتری برخوردار باشد ،به همان
میزان ،از ادراک بیشتری بهرهمند خواهد بود .ادراکی که نتیجه شناختهای
اکتسابی در زندگی گذشته است و میتواند در مسیر درست سازندگی و در
تداوم تکامل خلقت به صورت موفقیت آمیزی پیش برود.
از سوی دیگر ،شناخت افراد مختلف در زندگی وابسته به بازتاب درجات
شعور و مرتبه عقالنی آنهاست .یعنی در اصل ،امواج عمل افراد در زمان
حیات دارای نوعی قدرت و ریتم خاصی با نوسانات منظم و مخصوص است
که در زندگی به شکل قانون عمل و عکسالعمل (که مربوط به حیات گذشته
است) عمل میکند .این عامل باعث ایجاد حالتهای خاصی در افراد میشود
که وجوه مشخصه آدمها و معیاری برای شناختشان است.
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پیش از این هم اشاره شد که امواج هرگز از بین نمیروند و به ورطه
فراموشی نمیافتند؛ بلکه در هر زمان از گذشته قویتر میشوند .پس
میتوان به این نتیجه نهایی رسید که امواج در نظام خلقت بر دو گونهاند:
امواج محیط
این امواج در ادامه مسیر خلقت ،تغییر شکل میدهند و در هر دوره از تکامل
با شکل و قدرتی تازهتر و متمایزتر جلوه گر میشوند که با شکل اولی آنها
متفاوت است.
امواج الهی
این امواج ،به طور پیوسته ،از سوی پروردگار یا به سوی او در حرکت هستند.
این امواج هرگز فنا و توقف ندارند و در خلقت با نیرو و قدرت تکاملی در
حرکت هستند تا روزی که به اصل خلقت بپیوندند.
مرکز اتصال ریسمانهای نقرهای
ریسمانهای نقرهای از طریق تنپوش و از راه مراکز خاصی از بدن ،که
«مراکز انرژی» نامیده میشوند به جسم مادی اتصال دارند .هر یک از ای ن
مراکز انرژی دارای حالتها ،قدرتها ،و موقعیتهای خاص مربوط به خود
هستند و شناخت کافی درباره آنها بسیار اهمیت دارد.
در پروسه «انرژی درمانی» ،فرد درمانگر ،با آگاهی و اطالعات دقیقی
که از کارکرد و خاصیت مراکز انرژی دارد ،سیاالت را به این مراکز میتاباند
و موجب تغییر در حالتهایی از فرد بیمار یا کسی که نیازمند یاری است،
میشود.
البته روش دریافت سیاالت به مدل فوق محدود نمیشود .برای مثال ممکن
است فردی از طریق «هادی» تحت درمان مستقیم خود ارواح قرار گیرد که
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در این صورت ارواح برای درمان بیمار ،این طنابها یا مراکز اتصال را تقویت
میکنند و به این وسیله موجبات شفای بیمار را فراهم میکنند.
ناگفته پیداست که درمان به روشهای فوق ،امری تخصصی ،نیازمند
تجربه ،مهارت ،شناخت و البته اعتقاد و باور کافی است .از این رو اگر فردی
که اطالع کافی ،علمی و عینی از قدرت و انرژی ریسمانهای نقرهای و محل
دقیق اتصال آنها ندارد ،اقدام به آغاز درمان کند ،به طور یقین درمان وی
آنچنان موثر نخواهد بود و یا اینکه مریض به طور موقتی درمان میشود و
پس از مدتی به حالت اولیه خود باز گردد .به همین علت برخی از افراد
ناآگاه در این شرایط اظهار میکنند که انرژی درمانی موقت است .این در
حالی است که اگر این مراکز به طور کامل تقویت و ترمیم شوند ،ناراحتی
شخص مجدداً بازگشت نخواهد داشت .در ادامه برای شناخت اجمالی درباره
مراکز اتصال رشتههای نقرهای تنپوش به بدن ،به آنها اشاره خواهیم کرد.
مراکز اتصال رشتههای نقرهای تن پوش به بدن عبارتند از:
- 1در محل وسط جمجمه سر؛ یعنی محل پیچش موها (فرق سر)
- 2اول رستنگاه مو
- 3محل بین دو ابرو و امتداد خط بینی
- 4در محل گودی چانه
- 5زیر قلب یا خورشیدی کوچک
- 6محل جناغ سینه یا خورشیدی بزرگ
- 7سمت راست ،قرینه خورشیدی کوچک
- 8زانوها در محل کشکک
- 9ساق پا در محل زردپی آشیل
- 10انتهای استخوان خاجی و بیضهها
- 11گودی کمر در محل پیچش موهای کمر
- 12آرنج دستها
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- 13گودی پشت زانوها
 -14پشت اللههای گوش
ریسمانهای نقرهای در محل اتصال به جسم مادی هر کدام به چندین
شاخه و شاخک تقسیم میشوند و محیط بخصوصی از بدن را پوشش
میدهند؛ به طوری که در نهایت ،تمام جسم مادی تحت پوشش امواج آن
قرار دارند .این پراکنش به گونهای است که تمام قسمتهای بدن پوشیده
از رشتههایی از امواج ریسمانهای نقرهای است .گفتنی است که اولین
ریسمانهای نقرهای که در زمان مرگ از بدن انسان جدا میشوند مربوط به
انتهای ساق پا و آخرین رشتهها نیز مربوط به چانه است.
زوجی بودن و برونفکنیها
یکی از زیباترین و پرارزشترین حالتهای روحی ،زوجی بودن آن است؛
یعنی گاهی اتفاق میافتد که جسم ثانی و اثیری یک فرد ،مانند جسم مادی
او ،در محلی دیگر و دورتر از جسم نخستین او دیده میشود.
جسم اثیری انسان ،تقریبا هیچ تفاوت ظاهری با جسم مادی وی ندارد .به
این معنا که تمام خصوصیتها ،ویژگیها و نشانگانی که جسم اول در خود
دارد ،بدون هیچ تفاوتی در جسم اثیری بازتاب مییابد .حتی جسم اثیری
صاحب همان قدرت شناخت ،شخصیت و هویتی است که جسم نخستین
حائز آن است .این شناخت شامل کلیه اطالعات و آگاهیهایی است که
انسان در زندگی جسمانی خود کسب کرده است .در واقع یک نسخه کامل
و بی نقص از همه این اطالعات و خصوصیتها در جسم اثیری کپی میشود.
هنگامیکه شخص ثالثی از آشنایان انسان ،با جسم اثیری او مواجه
میشود ،با وجود تمام مشابهتهای جسمی و ظاهری و با وجود تبادل بی
نقص اطالعات بین دو نفر ،فرد مالقات کننده متوجه تفاوتی در رویکرد و
کنش احساسی جسم اثیری با شخصی که قبال میشناخته است ،میشود.
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این تفاوت باریک و نامحسوس به شکلی است که اگر در آینده به فرد مالقات
کننده گفته شود که با جسم اثیری فرد مورد نظر مالقات داشته و از او
خواسته شود که تفاوتهای دو جسم را ذکر کند ،قطعا خواهد گفت که هیچ
تفاوتی بین جسم اثیری و فرد اصلی وجود نداشته غیر از اینکه از نظر
احساسی تقریبا شبیه ربات بوده و توجه چندانی به او نداشته است.
الزم به ذکر است که جسم اثیری به لحاظ ماهوی حامل تمام حاالت
اخالقی و احساسی جسم اول نیست و به این خاطر معموال به آن شکل که
انسان واقعی ممکن است مرتکب عمل خالفی شود ،چنین عملی از جسم
اثیری سر نمیزند.
اخیرا ،با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درباره واقعیت
پدیده «زوجی بودن» عده ای توانستهاند با انجام برونفکنیهای مستدل،
مساله زوجی بودن نسل بشر و وجود جسم اثیری را به طور قطعی به اثبات
برسانند .این برونفکنیها اشکال و ابعاد خاصی دارند که در ادامه به آنها
اشاره میکنیم:
برونفکنی غیرارادی و ذاتی
گاهی اوقات پیش میآید ،در شرایط و موقعیتهای خاصی ،برخی از افراد
بدون شناخت ،علم و آگاهی نسبت به آنچه روی میدهد ،عمل برونفکنی
انجام دهند ،بدون اینکه از ماهیت عمل خود و چگونگی انجام آن باخبر و
مطلع باشند .برونفکنی غیر ارادی ،چنانچه از نامش پیداست بدون اراده
شخص و غیرمترقبه صورت میگیرد .عوالمیکه در خواب بر انسان مستولی
میشود و گاهی اوقات شاهد حضور خود در جایی دورتر از جسم اصلی
میشود ،نوعی برونفکنی غیر ارادی است.
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برونفکنیارادی و اکتسابی
همچنان که میدانیم برخی از افراد با کسب مهارت و اطالع از ماهیت عمل
برونفکنی قادرند به صورت ارادی و خودخواسته ،در زمانی معین ،عمل
برونفکنی را انجام دهند.
برونفکنیهای عرفانی و الهی
برونفکنی عرفانی ،نوعی کنش اکتسابی است که در آن صرفا تکنیک تسلط
بر جسم اثیری مطرح نیست ،بلکه عالوه بر آن ،امور معنوی ،الهی ،خواندن
دعا ،تغییر دادن حالت روحی و به طور کلی از طریق نیروهای الهی انجام
میشود .افرادی که این نوع برونفکنی را انجام میدهند معموال صاحب
کرامات و مراتبی در عرفان و الهیات هستند.
در این نوع برونفکنیها افرادی که خود توانستند بر بُعد دوم خویش تسلط
یابند و با آن تماسهایی داشته باشند ،گاهی بنا به اراده و خواست ،جسم
مادی خود را در محل میگذارند و با شناخت و آگاهی کامل و تسلط بر بُعد
دوم به محل دلخواه حرکت میکنند و در میان مردم میروند و اعمال غیر
قابل تصوری انجام میدهند ،فرضا از دیوار میگذرند یا روی آب راه میروند
و یا از درون صندوق قفل شده خارج میشوند و موارد مشابه دیگر که افراد
با تسلط بر بُعد دوم خود یا همزاد خویش میتوانند آنها را انجام دهند.
چنانچه مشخص شد ،در مسئله برونفکنی ،مهمترین رکن مسئله ،
ارتباط با بُعد دوم است .پیش از هرچیز باور به وجود بُعد دوم دستمایه
حرکت در راستای برونفکنی است .شکی نیست که در برخی از افراد،
نیروهایی وجود دارد که اشخاص آگاه میتوانند در اثر تمرین آنها را تقویت
کنند.
اغلب ملتها ،اقوام و نحلههای فکری ،بخصوص بومیانی که به امور ماورایی
اعتقاد راسخی دارند ،بُعد دوم را به رسمیت میشناسند.

85 /

در زبان و فرهنگ فارسی برای توصیف بُعد دوم گاهی از عبارت
«همزاد» استفاده میکنند.
کسب مهارت برای برونفکنی
برای کسب مهارت در زمینه برونفکنی ،روشها ،تحقیقات و آموزشهای
متعددی وجود دارد .یکی از عمومیترین روشهایی که برای این مساله
وجود دارد ،با عنوان «بادکنک ذهنی» از آن یاد میشود.
جهت اجرای این تمرین میبایست به نکات زیر توجه کامل نمود .اگر فردی
بتواند «بادکنک ذهنی» را به طور کامل انجام دهد ،یقینا به قدرت و تجربه
حالتهای روحی جدیدی دست مییابد که قبالً برای وی غیر قابل تصور
بوده است.
آمادگی قبل از شروع تمرین
برای اجرای تمرینات «بادکنک ذهنی» ،فرد باید قبال شرایط خاصی را در
خویش فراهم آورد تا بتواند تمرین را به طور کامل و صحیح انجام دهد.
پیش نیازها و مقدمات الزم برای شروع تمرین «بادکنک ذهنی» به این
شرح است:
 -1شناخت و دانستن لغات کلیدی جهت به دست آوردن آرامش درون.
 -2انتخاب زمان مناسب که در آن مشغله کاری و خانوادگی دخالتی
نداشته باشد.
 -3انتخاب محل آرام و مناسب.
 -4شخص اجرا کننده میبایست در زمان تمرین از آرامش روحی و
جسمی مناسب برخوردار باشد.
نحوه اجرای تمرین
 -1آسوده خاطر به پشت دراز بکشید و دستها را با زاویه حدود 45
درجه از بدن باز کنید و پاها را نیز در حالت آرامش از هم فاصله دهید.
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 -2چشمها را ببندید و به آرامش جسم و روح فکر کنید.
 -3چند نفس عمیق بکشید و هوا را از ریه تخلیه کنید تا احساس
گرمای مختصری در ناحیه سر و گردن بکنید و پس از آن شروع به تنفس
معمولی کنید.
 -4عبارتهای کلیدی تاکیدی را جهت کسب آرامش چند بار تکرار
کنید.
 -5به یک قسمت از بدن خود توجه کنید ،فرضا دست راست را در نظر
بگیرید و از طریق القا کردن ذهنی به خود بقبوالنید نفسی که میکشید
هوای آن از طریق ریهها وارد دست راست میشود .تصور کنید دست مانند
ریه باد میکند و با عمل بازدم هوا از آن خارج میشود.
پس از اجرای صحیح این تمرین ،بعد از مدت کوتاهی همان حالت
مزبور به شما دست میدهد؛ ولی گاهی هم ممکن است احساس آن چندین
جلسه به طول انجامد تا امواج ذهنی و قسمتهای مختلف جسم در یک
جهت قرار گیرند.
وقتی شخص تمرین کننده قادر شد تمرینهای جلسه اول را به صورت
کامل و با نهایت احساس و با دقت کافی انجام دهد ،تمرینهای مربوط به
سایر اعضای بدن برایش بسیار ساده خواهد شد؛ مشروط بر اینکه تا حالت
احساسی واقعی از نظر ذهنی به او دست نداده به تمرین دیگری که مرتبط
با سایر اعضای بدن است نپردازد.
 -6تمرین بعدی را با همین روش ،این بار با دست چپ انجام دهید تا
این بار هم حالت احساسی مورد نظر را کامال پیدا کنید.
 -7پس از اجرای موفقیت آمیز دو تمرین فوق ،تمرین جدیدی را با دو
دست انجام دهید و در موقع تنفس در ذهن خویش تصور کنید که هوا در
ریه تقسیم شده و وارد هر دو دست شما میشود و دستها به تدریج سبک
میشوند و حتی از جای خود بلند میشوند .پس از مدتی این احساس و
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حالت به شما دست خواهد داد؛ یعنی با هر تنفس ،دستها مقداری از زمین
بلند میشوند.
 -8پس از تسلط بر حالت دستها نوبت تمرین با پاهاست .این تمرینات
را کامالً مشابه حالت دستها انجام دهید .این عمل را اول با پای راست
سپس با پای چپ ،بعدا با هر دو پا تمرین کنید.
 -9تمرین بعدی مربوط به سر و گردن است .در این شرایط نیز
میبایست تصور کنید هوای تنفسی وارد سر و گردن شما میشود و این
قسمت از بدن پر از هوا شده و با بازدم تخلیه میشود.
 -10در تمرین بعدی هوای ذهنی را وارد شکم میکنید .احساس مورد
نظر به سادگی انجام میگیرد.
 -11در صورت لزوم ،تمرین بعدی را برای قسمتهای داخلی بدن مانند
قلب ،ریه ،کلیه و ...به تدریج اجرا کنید .این بار هم هوای ذهنی را وارد هر
یک از آنها کنید و به همان صورت قبلی خارج کنید.
 -12وقتی بر تمام اعضای بدن از طریق قدرتهای ذهنی تسلط یافتید؛
آنگاه در ذهن خویش مجسم کنید که هوایی که فرو میبرید ،بادکنکی را از
هوا پر میکند و در زمان باز شدن تمام هوای آن تخلیه میشود .بسیاری از
افراد در این زمان میتوانند به ذهن خود بقبوالنند که جسمشان سبک شده
و به تدریج از زمین فاصله میگیرند .در نهایت پس از مدتها تمرین،
مشاهده خواهید کرد که این کار کامال عملی است.
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نکته:
زمان اجرای هر یک از تمرینها نباید از  15دقیقه کمتر و از  30دقیقه
بیشتر باشد .تمرینها نباید بیشتر از هفته ای سه بار اجرا شود .پس از کسب
مهارت ،در هر زمان و مکانی (بر حسب نیاز) میتوان آن را انجام داد.
زمانی که فرد توانست کلیه تمرینات «بادکنک ذهنی» را به خوبی انجام
دهد ،از آن پس قادر خواهد شد ضمن تقویت سیاالت جسمی و روحی و
نیروی الکترومغناطیسی ،برخی از دردهای بدن و ناراحتیهای روحی و
جسمی را با همین روش ساده از خود دور سازد و حتی نیروی جاذبه را
خنثی کند.
چگونگی درمان با برونفکنی
زمانی که شخص توانست با قدرتهای ذهنی بر تمام اعضای بدن خویش
تسلط یابد و هوای ذهنی را وارد اعضا و ارگانهای مختلف بدن خود کرده
و به همان صورت خارج کند ،در این صورت میتواند در مواقع بروز
ناراحتیهای مختلف از طریق ذهن به آن نقطه یا محل توجه کند و آنگاه
به هوش ذهنی خود بقبوالند که با هر تنفس ،هوا و انرژی ذهنی به قسمت
مورد نظر فرستاده میشود و موقع بازدم ،دردها یا ناراحتیهایی که در آن
عضو یا قسمت بدن متمرکز است ،بیرون میریزد.
در این هنگام شاهد اعجاز بادکنک ذهنی خویش در رفع ناراحتیها
خواهید بود .توجه داشته باشید در موقع برخاستن میبایست کلیه هوا را از
بدن خارج کنید و به خود بقبوالنید که با تنفس عادی به حالت اولیه باز
میگردید .ضمن اینکه سالمت کامل خود را نیز به دست آوردهاید.
ضمیرهای موجود در انسان
هر فرد دارای سه ضمیر و دو نقطه فراموشی است که در زمانهای بخصوص
هر کدام از آنها به نوبه خویش فعال میشوند.
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ضمایر سه گانه انسان عبارت است از« :ضمیر آگاه»« ،ضمیر ناخودآگاه»
و «ضمیر سیار».
دو نوع فراموشی انسان هم عبارتند از« :فراموشی» و «فراموشی مطلق».
اکنون به بررسی اجمالی این موارد خواهیم پرداخت:
ضمیر آگاه
ضمیر آگاه مربوط به زمان بیداری افراد است و آنچه را در زندگی انجام
میدهند ،از طریق این ضمیر است .اطالعاتی که انسان به صورت روزمره با
آنها سروکار دارد ،مدتی در این ضمیر باقی میماند و اگر از آن به صورت
دائمی و روزانه استفاده نشود ،به ضمیر ناخودآگاه شخصی انتقال مییابد.
اصوالً مطالب در ضمیر آگاه زمانی قابل شناخت و اجراست که از سطح
آگاهی به مرحله حرکت درآید .در غیر این صورت گاهی مطلبی به یاد فرد
میآید ولی فورا فراموش میشود ،چون از آگاهی به مرحله حرکت نرسیده
است و هرچه حرکت بیشتر باشد ،مطلب به صورت ملکه ذهن در میآید.
این فرایند را به این شکل میتوان ترسیم کرد:
ضمیر آگاه ← حرکت← فهم.
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاه تمام اسرار و اطالعات گذشته را که مربوط به چرخههای
تکاملی فرد بوده یا در زمان ادامه همین حیات به دست آورده ،در طبقات
مختلف خود جای میدهد تا پس از مدتی ،بسته به میزان ارزش و مدت
توقف این اطالعات در ضمیر ناخودآگاه ،به یکی از بخشهای حافظه دائمی،
فراموشی ،یا فراموشی مطلق انتقال یابد.
اطالعات ضبط شده ای که در ضمیر ناخودآگاه محافظت میشوند
معموال ارتباط مستقیم با زندگی روزمره افراد ندارند؛ مگر اینکه فردی
بخواهد اطالعات خاصی را که مربوط به گذشته است ،به دالیلی به یاد آورد.
در این صورت با تمرکز کافی و مناسب ،اطالعات مورد نظر ،از قسمت حافظه
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خارجی یا محفوظات (که خود طبقات مختلفی دارد) خارج میشود تا به
مرز آگاهی برسد و سپس به حرکت درآمده و قابل شناخت و اجرا میشود.
اغلب افراد از اهمیت ،قدرت و نحوه عمل ضمیر ناخودآگاه اطالعاتی
ندارند و نمیتوانند رد پای این ضمیر را در وجود خویش بیابند؛ چون دارای
اثرات ظاهری نیست و به سادگی قابل تشخیص نخواهد بود .با این حال با
کمی تعقل ،دقت و موشکافی میتوان ضمیر ناخودآگاه را در وجود خویشتن
شناخت.
برای مثال درمانگران اغلب اوقات میتوانند در خوابهای مغناطیسی
به ضمیر ناخودآگاه فرد نفوذ کنند.
عالوه بر این ،با کمیدقت میتوان نشانههای فعالیت این ضمیر را در بطن
وجود خود احساس کرد .برای مثال وقتی انسان بدون هیچ دلیلی احساس
خوشحالی یا ناراحتی میکند که دلیل آن بر او پوشیده است ،در واقع
دستخوش اثرات ناشی از تحوالتی در ضمیر ناخودآگاه شده است .به این
معنا که اطالعاتی به سمت ضمیر ناخودآگاه روانه شده است که موجب
تغییر حالت شخص شده و علت آن را نمیتواند دریابد .چون از مرحله آگاهی
به مرحله حرکت نرسیده است.
با این اوصاف اگر فردی بتواند بر ضمیر ناخودآگاه خود دست پیدا کند
و اطالعاتی را که بدانها نیاز دارد از داخل آن دریافت کند ،در طول زندگی
با شناختها و حقایق فراوانی مواجه خواهد شد .کما اینکه بسیاری از افراد
در اثر تمرینات و با استفاده از روشهایی بر ضمیر ناخودآگاه خویش مسلط
میشوند و از وقایع گذشته خود مطلع میشوند.
ضمیر ناخودآگاه قدرت ترمیم و اداره نیازهای حرکتی و مادی زمان
حیات را نیز دارد؛ یعنی مدیریت نظم کلیه ارگانهای بدن بر عهده ضمیر
ناخودآگاه شخصی است .البته باید اشاره کرد که ضمیر ناخودآگاه به نوبه
خود به دسته ضمیر ناخودآگاه فردی (که در باال بدان اشاره شد) و «ضمی ر
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ناخودآگاه جمعی» یا Collective unconsciousدسته بندی میشود که
نظریات کارل گوستا یونگ ،در زمینه ضمیر ناخودآگاه جمعی بسیار مشهور
و محل مباحث فراوانی در محافل علمی و روانشناختی جهان بوده است.
ضمیر ناخودآگاه جمعی محل نگهداری و انباشت اطالعات بایگانی شده و
رسوب شده یک قوم ،قبیله یا ملت است.
ضمیر ناخودآگاه جمعی به اشکال و مفاهیم گوناگون در تاریخ اندیشه بشر
توسط بزرگان و نظریه پردازان مطرح شده است که با تساهل میتوان گفت
که مخرج مشترک همه آنها یکی است.
به عبارت روشن تر ،آنچه یونگ تحت عنوان نظریه «آرکی تایپها»
مطرح میکند به اشکال دیگری همچون مُثُل افالطون ،یا «صورت مثالی»
شیخ شهاب الدین سهروردی ،یا «فروهرها» در اندیشه روحانی زرتشت و
حتی در قالب نظریه «انسان متعالی» در آرای عرفانی و حکمی عرفا و
حکمایی مانند عطار و مولوی هم دیده میشود .اعتقاد مشترک همه این
دستگاههای فکری این است که برخی از الگوهای عاطفی ،رفتاری ،جمعی
و مشترک انسانها به نوعی در حافظه پنهان تاریخی آنها در گذر قرون و
اعصار و در مواجهه با روندهای تکاملی زندگی و بزنگاههای مشترک تاریخی
رقم خورده است.
ضمیر سیار
اگرچه اطالعات موجود بر بستر ضمیر سیار در نهایت بخشی از دو ضمیر
فوق میشود؛ اما قبل از آن استقالل کامل دارد.
تقریبا برای همه افراد پیش آمده است که در زمان بیداری یا خواب صحنه
ای به ذهنشان متبادر میشود که قبال در ضمایر دوگانه فوق مسبوق به
سابقه نبوده است .این تصاویر تازه و غیر عادی معموال حاوی مطالب و
رخدادهایی از آینده است .همچنین تصاویری که به نظر میرسد یک بار در
زمانی پیش از این اتفاق افتاده است و شخص ناگهان همان تصویر و رخداد
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را در لحظه مشاهده میکند .کلیه تحوالتی از این دست در ضمیر سیار
اشخاص جریان دارد که در نهایت در ضمیر ناخودآگاه بایگانی میشوند.
وراثت روحی و جسمی
مبحث دیگری که در اینجا باید بدان بپردازیم مسئله وراثت است .وراثت
یکی از مولفههای مهمیاست که در علوم روحی نقش انکار ناپذیری دارد.
بخش عمده ای از تفاوت انسانها با یکدیگر که در روح آنها بازتاب مییابد،
در مقوله وراثت ریشه دارد .مهمترین فاکتورهایی که هر فرد را به منزله یک
واحد انسانی از دیگران متمایز میکند ،اعم از شخصیت ،ظاهر ،شیوه سخن
گفتن ،ریزه کاریهای رفتاری و حتی علقههای شخصی ،وراثتی است .از این
رو برای روشنگری بیشتر درخصوص کیفیت و ابعاد علوم روحی ناگزیر به
شناخت اجمالی از پدیده وراثت هستیم .از نظر علم روحی وراثت به دو گونه
است:
الف :وراثت جسمی
انتقال صفات و ویژگیهای فیزیکی بدنی ،مادی ،ظاهری و شخصی که عمدتا
از والدین به فرزندان منتقل میشود ،به طور کلی ناشی از وراثت جسمی
است .فاکتورهای انفرادی که از طریق وراثت جسمی منتقل میشود ،به
چهار دسته تقسیم میشود:
 -1وراثت مشهود :به مجموعه ای از صفات و مشخصههای فردی و
فیزیکی گفته میشود که به شکل بارز و آشکاری از والدین به فرزندان
منتقل میشود و معموال در نگاه اول توسط دیگران قابل شناسایی است.
فاکتورهایی مانند رنگ چشم ،ابعاد و اشکال اعضای بدن ،بویژه صورت ،رنگ
و شکل موی سر ،شکل چشم و ابرو و… از جمله خصوصیتهای ظاهری
است که در دسته وراثت مشهود قرار دارند.
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 -2وراثت غیر مشهود :وراثت غیر مشهود شامل مجموعه ای از
مشخصات انحصاری و موروثی است که از طریق پدر و مادر و به صورت
ژنتیکی به فرزندان منتقل میشود؛ اما از آن جایی که این مشخصات آشکار
نیستند ،قابل رویت نخواهند بود .شناخت ریشه این وراثت با مراجعه به
شجره نامه افراد و با اتکا به دانش ژنتیک و پزشکی به سادگی امکان¬ پذیر
است .برخی از ناهنجاریهای جسمی ،بیماریهای ژنتیکی و صفات پنهان
از جمله فاکتورهای حوزه وراثت غیر مشهود هستند .ریشه این وراثت ممکن
است به نسلهای قبلتر هم کشیده شود.
 -3وراثت مختلط :در این وراثت افراد از نظر جسمی صفات یا
مشخصههایی را که در دو وراثت فوق توضیح دادیم ،ندارند؛ اما برخی از
خصوصیتهای ظاهری ،فیزیولوژیک و بیولوژیک را از بستگان درجه دوم یا
سوم ،همچون خاله ،دایی ،عمو ،یا فرزندان این بستگان به ارث بردهاند.
 -4وراثت آزاد :تعریف وراثت آزاد در واقع نبود عناصر مستقیم وراثت
است .یعنی فرزندی که به دنیا آمده است از نظر ظاهری و سایر مشخصات،
مشمول هیچ یک از موارد فوق نیست ،اما از آن جا که علم وراثت بسیار
پیچیده است ،قطعا عناصر ناشناخته ای از نسل قبلی را به ارث برده است
که به آن وراثت آزاد میگویند.
ب :وراثت روحی :این وراثت ربطی به وراثت جسمانی ندارد؛ ولی در زمینه
حالتهای روحی بسیار چشمگیر و قابل اهمیت است .زیرا حاالت روحی و
خصوصیات رفتاری فرزندان یک خانواده ،معموال هیچگونه شباهتی از نظر
روحی با یکدیگر و حتی پدر و مادر و سایر اقوام ندارد .این تفاوتهای روحی
از طریق وراثت ژنتیکی منتقل نمی شوند و ریشه خصلتهای روحی هر
کودک را باید در خاستگاههای دیگری جستجو کرد.
از سوی دیگر ،نحوه تربیت خانوادگی و محیط خانواده ،آموزش ،اجتماع،
و ...تاثیر چندانی نمیتواند در رشد حالتهای روحی کودک داشته باشد؛
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بلکه این خصوصیات رفتاری مربوط به روح است که هنگام ترکیب شدن
اسپرماتوزوئید با اوول از سوی خلقت به نقطه دمیده شده و به همین دلیل
هم حاالت روحی فرزند هیچ شباهتی به حاالت روحی والدین و بستگان
ندارد.
از آنجا که مسئله وراثت روحی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در
تحوالت بعدی زندگی جسمانی و روحی نوع بشر است ،لذا در بحث ما این
نوع وراثت اهمیت شایان توجهی دارد .وراثتهای روحی را از نظر رفتاری
افراد در جوامع میتوان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:
 -1وراثت تکمیلی :این وراثت مربوط به کسانی است که در حیات
فعلیشان ،ادامه تکاملی زندگی قبلی خود را میگذرانند؛ یعنی شخصی که
در زندگی قبلیاش مذکر بوده در این تولد نیز مرد خلق شده و زن قبلی
نیز زن خلق شده است .زیرا حالتهای روحی هر کدام از آنها از هر نظر
کامل هستند.
 -2وراثت صعودی :این وراثت مربوط به کسانی است که از حالت
احساسی به حالت عقلی صعود کردهاند .برای نمونه در این گروه ،زنانی را
مشاهده میکنید که در زندگی رفتار ،حالت و اعمال مردان را از خود بروز
میدهند و همنشین آنان مردان هستند و از مصاحبت با آنان احساس
آرامش روحی بیشتری میکنند و بیشتر خرسند میشوند.
 -3وراثت نزولی :افرادی که در این گروه قرار دارند معموال از حالتهای
عقلی به سوی رفتار احساسی پیش میروند؛ یعنی در جامعه ،مردانی را
میتوان دید که در طول زندگی خود سعی دارند رفتار و حالتهای زنانه را
تقلید کنند؛ یعنی لباس زنانه بپوشند و خود را به شکل آنان در آورند.
وراثتهای روحی مربوط به حالت و قدرت تنپوش در مسیر تکامل
روحی است که قسمتی از وضع زندگی قبلی را در این تولد با خود ادامه
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میدهند؛ زیرا تنپوش ،همیشه نسبت به روح ،شخصیت و جسم روند
تکاملی را ادامه میدهد.
تنپوش در زندگیهای مختلف و تا شروع زندگی در جهان چهارم
روحی تغییرات زیادی پیدا میکند .این تغییرات به اشکال مختلف نمود پیدا
میکند .تن پوش به مرور زمان ،سنگینی خود را از دست میدهد تا اینکه
روزی به طور مطلق تغییر امواج داده و کم کم خالص تر شده و جذب روح
شود و به جهانهای روحی باال صعود کند.
آنیما و آنیموس ،جهان مردانه و جهان زنانه
قبل از عبور از بحث وراثتها ،از آنجایی که در دو وراثت «صعودی» و
«نزولی» مسئله تمایالت مردانه و زنانه و برعکس شدن این تمایالت مطرح
شد ،الزم است به نظریه مشهور کارل گوستاو یونگ ،روانشناس نامدار اشاره
کنیم که این تمایالت را با دو عبارت «آنیما» برای مردان و «آنیموس» برای
زنان نامگذاری کرده است .این نظریه از نظر مبنایی ،تطابق کامل با آنچه
که در دو نوع از وراثت بیان کردیم پیدا میکند.
براساس مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ ،آنیما و آنیمو ( Anima and
 ، )Animusبخش ناخودآگاه و ناهشیار درونی هر شخص است .از نظر یونگ
این بخش از ذات و هویت آدمی در واقع ماهیت اصلی اوست و شخصیت
بیرونی که انسانها در شرایط طبیعی بروز میدهند ،در واقع نقاب یا
«پرسونا» نامیده میشود .به عبارت دیگر در درون ضمیر ناخودآگاه هر مرد
یک سایه زن و در درون هر زن یک سایه مرد زندگی میکند که گاهی
اوقات (همچنان که در موضوع وراثتهای صعودی و نزولی گفتیم) بر
شخصیت اصلی یا «پرسونا» غلبه کرده و خود را بروز میدهد.
اما صرف نظر از اینکه شخصیت درونی زنانه یا مردانه در انسان بروز
یابد یا مخفی باشد ،براساس اظهارات یونگ ،این بُعد ناخودآگاه ،در
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استانداردهای رفتاری یک فرد ،اعم از زن یا مرد ،تاثیر بسیاری دارد .به
اعتقاد او آنیما و آنیموس بخشی از ژنهای زنانه را در مردان و ژنهای
مردانه را در زنان نمایندگی میکنند که در خلقت نهایی هر فرد در اقلیت
قرار گرفته و به عقب رانده شده است تا مرد ،مرد و زن ،زن آفریده شود.
البته یونگ این بحث را فراتر از حیطه شخصی انسانها برده و از یک ضمیر
ناخودآگاه جمعی هم نام برده است که به گفته او فناناپذیر است و سرنوشت
نسلها و نژادهای بشری را مبتنی بر نقشه ژنتیکی نوع بشر مشخص میکند.
وی که از این عوالم با عبارت کهن الگوها یا آرکی تایپها ( )24یاد میکند،
کهن الگوها را شامل ادراکها و دریافتهای جمعی میداند که به یک قوم
به ارث میرسد .ما در مباحث قبلی به این مساله اجماال اشاره کردیم.

جهانهای روحی
هر موجودی برحسب ارتعاشات خویش در محیط ،با تکامل عقلی و روحی
نسبت مستقیم دارد و قادر به درک و شناخت حیات و حقایق آن است.
قوانین درک و شناخت حقایق حیات در هر دو جهان مادی و روحی عبارت
است از درک درجات مختلفی از این ارتعاشات که هر موجودی از جمله بشر
توان دریافت حد معینی از آن را دارد .هرچه از ماده مطلق دورتر شویم ،این
امواج سریعتر میشوند تا حدی که به سرعت و قدرت امواج اثیری عالم
میرسند که مربوط به اصل خلقت است.
علم روحی معتقد است که «اثیر عالم» تمام زوایای خلقت ،از جمله
جهانهای روحی و مادی را در بر گرفته است .به عبارت دیگر ،آنچه
«هستی» نامیده میشود ،از جمله امواجی که قابل رویت نیستند ،همگی
در اثیر عالم غوطه ورند؛ لذا به طور دائم نوعی همبستگی موجی بین
جهانهای روحی و کرات مادی برقرار است ،بدون اینکه حواس پنجگانه بشر
قادر به درک آن باشد.
در همان حال ،علم روحی ،جهانهای روحی را که ارواح در آنها ساکن
هستند ،به  7جهان کامالً متمایز تقسیم بندی کرده است .کما اینکه خداوند
متعال در قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه  ،29میفرماید« :او خدایی است که
همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد .پس از آن به خلقت آسمانها
نظر افکند و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت .او بر همه چیز آگاه
است )25(».در اینجا منظور از زمین ،کل کرات خلقت مادی است.
(همچنین ر.ک توضیحات شماره )21
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در ادامه به تقسیم بندی جهانهای روحی هفتگانه براساس نظریههای
علوم روحی میپردازیم:
جهان اول روحی (جهنم)
ارواحی که در زمان حیات مادی مرتکب گناهان و آلودگیهای نفسانی
شدهاند ،پس از مرگ به این جهان جذب میشوند و در آنجا باید عقوبت
اعمال بد گذشته خود را ببیند؛ لذا متحمل درد و زجرهای الهی میگردند.
جهان دوم روحی (اعراف)
افرادی که دارای گناهان کمتری هستند ،پس از مرگ ،روح آنها به این
جهان انتقال مییابد که حد فاصل بین بهشت و جهنم است.
جهان سوم روحی (بهشت)
این جهان مختص افراد خوب و تکامل یافته است .در این جهان ،کلیه
وسایل زندگی و راحتی از هر نظر برای افراد با مراتب عقلی متفاوت فراهم
است .در این جهان ارواح هرچه در طبقات باالتری قرار گیرند با استفاده از
نیروی عقلی بیشتر ،میتوانند از تسهیالت بهتری برخوردار باشند .در این
جهان روحی رنگهای متنوعی را میتوان دید که در هیچ یک از کرات دیگر
وجود ندارد .به این خاطر این جهان روحی را «جهان الوان» هم مینامند.
این جهان از  9طبقه در سه بخش تشکیل شده است که از این قرار هستند:
• بخش اول شامل :از طبقه اول تا چهارم
• بخش دوم شامل :از طبقه پنجم تا هشتم
• بخش سوم شامل :طبقه نهم
ارواحی که در بخش اول بهشت قرار دارند بیشتر برای انجام وظایف خلقت
در جهانهای مادی به عنوان روح نگهبان ،محافظ و مددکار افراد زنده از
سوی قدرتهای روحی انتخاب میشوند تا اینکه پس از کسب امتیازات
الزم ،به بخش دوم جهان سوم انتقال یابند .در بخش دوم ،اکثرا ارواح مترقی
زندگی میکنند .در بخش سوم نیز ارواح متعالی که جهت انتقال به جهان
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چهارم حضور دارند ،زندگی میکنند که در اصل آن را یک نوع محل تغییر
حرکت و ترانزیت روحی میتوان نامید.
جهان چهارم روحی
ماهیت ارواحی که توانستهاند به این جهان صعود کنند ،از این به بعد به
حالت تکاملی تغییر مییابد و تبدیل امواج به امواج الهی آغاز میشود؛ یعنی
روح و تنپوش مرتبط با آن ،خالصتر میشوند.
جهان پنجم روحی
ارواحی که به این جهان میرسند ناخالصی و ثقل مادی بسیاری را از دست
دادهاند و چنانچه اندکی ناخالصی در تنپوش آنها باقی مانده باشد ،آنها را
نیز در این جهان از دست داده و تبدیل به امواج عقلی و نوری در جهت
امواج جهان هفتم میشوند.
جهان ششم روحی
ارواحی که وارد این جهان میشوند ،امواج شان برابر با جهان هفتم است و
هیچگونه ناخالصی در امواج آنها دیده نمیشود .به همین دلیل ،تمامی ارواح
شبیه به یکدیگرند و تبدیل به عقل ،انرژی و نور مطلق الهی شدهاند و
آمادگی ورود به جهان هفتم را دارند.
جهان هفتم روحی یا مرکز عقل کل عالم هستی
تمامی ارواحی که تبدیل به انرژی و عقل مطلق شده و در جهان ششم در
انتظار نوبت ورود به جهان هفتم هستند ،به ترتیب تقدم از جهان ششم
داخل جهان هفتم میشوند .درواقع در این جهان است که ذره به اصل خود
میپیوند و به حیات ابدی یا بهشت جاویدان دست مییابد .در جهانهای
روحی ،قانون «عدل الهی» حکمفرماست که براساس آن هیچ روحی
نمیتواند از این قانون فرار کند یا مستثنی شود .در اینجا به درستکاران
اجر و به خطاکاران زجر میدهند.
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برای اینکه شناخت واقعی بیشتری از جهانهای روحی داشته باشیم،
الزم است به نکات زیر توجه کنیم:
 -1اطالعاتی که بشر از این جهانها دارد ،اکثراً از طریق منابع مختلفی
در اختیار او قرار داده شده است که از آن جمله میتوان به :پیامهای الهی
مندرج در کتب آسمانی ،پیام رسوالن و اولیاء الهی ،کشف و شهود اولیاء
اهلل ،مشاهدات افرادی که مرده و سپس زنده شدهاند و حتی افرادی که در
خواب یا بیداری سفرهایی به عالم ارواح داشتهاند اشاره کرد.
گفتنی است مسئله رفت و برگشت به جهانهای روحی به طور پیوسته
در فرهنگهای مختلف جهانی مورد کنجکاوی و مطالعه بوده است و حتی
کتابهای مختلفی براساس منابع پیش گفته به نگارش درآمدهاند که
موضوع سفر به این جهانها را بازسازی کردهاند .در میان مهمترین
کتابهایی که درباره توصیف جهانیهای روحی به نگارش درآمدهاند کتاب
«ارداویرافنامه» بازمانده از دوران ساسانیان به زبان پارسی میانه (پهلوی)
را میتوان نام برد که در واقع معراجنامه یک موبد زرتشتی به نام
«ارداویراف» است که به عوالم روحی سفر کرده است.
کتاب معظم «کمدی الهی دانته» که سهگانهای است سروده دانته
آلیگیری )26( ،شاعر و نویسنده ایتالیایی که به مدت  13سال آن را به
نگارش درآورده است ،شامل شرح سفر خیالی او به دوزخ ،برزخ و بهشت
است .دانته در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ ،برزخ و بهشت میگذرد و
در این مراحل با شخصیتهای مختلف تاریخی برخورد میکند تا عاقبت در
آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا میرسد .دانته در طبقه اول دوزخ
اشخاصی مانند بوعلی سینا و صالحالدین ایوبی را مالقات میکند و همچنین
بزرگانی چون ارسطو و هومر را می بیند که در نوع خود تجربهای بینظیر
به حساب میآید)27( .
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 -2پس از مرگ ،روح هر فرد به قسمتی از جهانهای روحی انتقال
مییابد .تعدادی از ارواح که به علت باال بودن فرکانس در سطح باالتر قرار
دارند میتوانند به سطح پایینتر جهانهای روحی آمده و اطالعات را در
اختیار بعضی از مدیومها قرار دهند.
 -3ارواحی که به جهان اول روحی میروند آنهایی هستند که در زمان
حیات تابع امیال نفسانی و هوسهای مادی زیادی بوده و از هیچ عمل خالف
اخالقی خودداری نکردهاند .در این جهان رزق و روزی کافی و الطاف کامل
الهی وجود ندارد و ظلمت ،سرما و گرما تمام قسمت را فرا گرفته و هر روحی
به تناسب وضع و به نسبت ترس و وحشت از هر کدام به آن قسمتها
فرستاده میشود.
انتقال ارواح به جهان اول معموال به دو صورت است:
الف :برخی از ارواح پس از رهایی از جسم به وسیله نیروهای الهی
مستقیم به آنجا انتقال داده میشوند.
ب :گروهی دیگر مدتها در عالم برزخ میمانند تا شاهد از بین رفتن
وابستگیهای مادی خود باشند و پس از تحمل رنج و مشقات و از دست
دادن وابستگیها به جهان اول انتقال مییابند
 -4ارواح انتقال یافته به این جهان به نسبت اعمالی که در زندگی انجام
دادهاند در عمقهای مختلفی از این جهان قرار میگیرند.
 -5ارواحی که در جهان اول هستند پس از مدتهای طوالنی به عقل
روحی دست یافته و متوجه اعمال خالف زمان حیات خود شده و متنبه
میشوند .آنهایی که جرمشان سبکتر است از خداوند تقاضای بخشش
میکنند و در صورت پذیرش ،از درد و زجر آنها کاسته میشود و به جهان
دوم انتقال مییابند.
 -6ارواحی که به این جهان انتقال مییابند فقط گناهکاران نیستند؛
بلکه روح افراد بی تفاوت هم در آنجا درد و زجر میکشد .این بدان معناست
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که در زندگی این جهانی بی تفاوتی نسبت به انسانها و رویدادهای اطراف
امری پذیرفتنی نیست و مذموم است.
 -7پیمودن مسیر ترقی در جهان روحی بسیار کند و آهسته است و
هرچه وضعیت تکاملی آنها بهتر شود از قعر به سطح آمده و زجر کمتری
متحمل میشوند.
مدیوم یا وسیط کیست و چه میکند؟
مدیوم ( )Mediumیا واسط یا وسیط فردی است که واسطه بین انرژی و
قدرت ارواح با افراد زنده است .در تشکیل جلسات ارتباط با ارواح یا فراخوان،
که به نیتهای مختلف ،از جمله درمان و کمک به افراد ،صورت میگیرد،
مدیوم نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
در واقع بدون وجود وسیط در جلسات ،ارتباط مناسبی از نظر تحرکی
یا تجسدی برقرار نخواهد شد؛ ولی در سایر تماسها نیاز به مدیوم نیست و
خود «هادی» به تنهایی میتواند این عمل را انجام دهد.
برای تشکیل جلسات روحی موفق ،معموال عاملهای مختلف ،با چندین
مدیوم همکاری و ارتباط دارند که در تماسهای مختلف از وجود آنها
استفاده میکنند .دلیل تعدد مدیومها این است که هر وسیط یا مدیومی،
دارای استعداد و تواناییهای جداگانه ای است.
به دست آوردن یا شناخت وسیط کار مشکلی نیست؛ زیرا هادی ورزیده
با انجام برخی از آزمایشهای ساده میتواند پی به وجود آنها ببرد.
برای انتخاب وسیط یا مدیوم مناسب ،روشهای بسیاری وجود دارد .اگر در
جلسه ،یک هادی ورزیده بخواهد بدون انجام آزمایش ،فورا از فردی به عنوان
مدیوم استفاده کند ،باید کسی را انتخاب کند که دارای اندامی تقریبا درشت
و چهره ای گرد و گندمگون و حالت چهره تقریبا عصبی باشد .چنانچه این
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فرد با این مشخصات در بین بانوان انتخاب شود به مراتب بهتر است؛ چون
در بین بانوان ،مدیومهای بیشتر و مناسبتری را میتوان یافت.
برای اینکه شخصی صالحیتهای الزم برای تبدیل شدن به یک وسیط
ایده آل را داشته باشد ،باید از نظر سیاالت قوی ،فراوان و متجانس روحی
در موقعیت خوبی باشد.
به دلیل تفاوتهای بسیاری که مدیومها دارند ،معموال دسته یا گروه
خاصی از ارواح ،توسط سیالههای روحی هر وسیط قادر به انجام کارهای
مشخصی هستند .از این رو قدرت مدیومی هر فرد با حالت روحی وی نسبت
مستقیم دارد .از آن جایی که در تمام دنیا حتی دو نفر را نمیتوان یافت
کرد که دارای حاالت و قدرتهای روحی یکسانی باشند؛ لذا اگر خواسته
باشیم مدیومهای جهان را دستهبندی کنیم میبایست به تعداد افراد کره
خاکی آنها را تقسیم بندی کرد .با این حال در اینجا فقط به ذکر چند گروه
از مدیومهای مهم اکتفا میکنیم:
 -1مدیوم الهامی
 -2مدیوم شنوا
 -3مدیوم بینا
 -4مدیوم گویا
 -5مدیوم در خواب و رویا
 -6مدیوم کتابت
 -7مدیوم تحرکی
 -8مدیوم تجسدی
 -9مدیوم حلولی
هر یک از این گروهها دارای قدرت و حالت خاصی نسبت به خود هستند و
ممکن است برخی از افراد دارای چندین حالت مدیومی از میان حالتهای
فوق باشند.
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قسمتی از حالتهای مشترک روحی
هر فرد دارای قدرت و حالتهای روحی مربوط به خود است؛ ولی برخی از
این حالتها در تمام افراد به صورت همگانی و مشترک هستند .ذیال به
کلیدیترین نکاتی که در قدرتهای مدیومی افراد حائز اهمیت هستند،
اشاره و به همین مقدار بسنده میکنیم:
الف :قدرت مدیومی ،نیرویی است در اندازههای مختلف و معین که در
همه افراد مستتر است .این قدرت به لحاظ کیفیت و عملکرد ،دارای انواع
گوناگونی است .به طور کلی میتوان گفت کسی را در جهان نمیتوان یافت
که قدرت مدیومی نداشته باشد.
ب :خواب دیدن حالتی است که در تمام افراد وجود دارد و کسی را نمیتوان
یافت که احتیاج به خوابیدن نداشته باشد و عمل خواب دیدن در او غایب
باشد؛ زیرا دلیل عمده خواب کسب انرژی و سیالههای حیات از خلقت است.
روح در زمان خواب قادر است به مراکز بخصوصی در عوالم روحی مراجعه
کند و انرژی الزم را کسب کند .اگر شخصی دانش روحی و ممارستهای
الزم را داشته باشد ،در زمان خواب میتواند از قدرتهای روحی خویش
استفادههای مختلفی بکند.
برای مثال؛ «خواب درمانی»« ،نزدیک کردن دو ضمیر به همدیگر»،
«انجام سیر و سفرهای روحی در زمان خواب»« ،تقویت سیاالت حیاتی»،
«افزودن قدرتهای مدیومی» و موارد متعددی از این دست ،از جمله اعمال
مفیدی هستند که افراد مبرز میتوانند در زمان خواب انجام دهند.
ج :چنانچه امکان خوابیدن از کسی سلب شود به تدریج قدرت سیاالت
روحی او به تحلیل میرود و شخص حالت ضعف پیدا میکند .کسانی که
مدت معینی از شبانه روز را نمیخوابند ،یقینا از انرژیهای لحظهای در زمان
بیداری خود استفاده میکنند و به هر صورت سیاالت حیات را برای ادامه
زندگی در تمام شبانه روز به صورت لحظهای کسب میکنند.
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چ :هر روحی که به کره خاکی میآید در ابتدا وابستگی چندانی به
جسم مادی ندارد؛ ولی به تدریج دلبستگی اش بیشتر میشود؛ به طوری که
اکثر قریب به اتفاق افراد در زمان حیات خویش مسیرهای مادی و ماده
پرستی را میپیمایند و به زخارف دنیوی تمایل پیدا میکنند.
ح :از زمانی که روح به نطفه دمیده میشود و تنپوش ادامه شخصیت
تکامل قبلی را در این جسم به وجود میآورد ،نوزاد به تدریج کامل میشود؛
تا جایی که تا سن  7سالگی تمام واحدهای روحی در کالبد وی جای
میگیرد.
خ :هر فردی از زمان تولد دارای سیاالت خاصی است که مربوط به خود
اوست .این سیاالت ارتباط مستقیمی با ذات شخص دارد .به همین دلیل
عدهای از انسانها به صورتهای مختلفی مانند :زن ،مرد ،ضعیف ،قوی،
بیمار ،علیل و ...متولد میشوند و اغلب تا پایان عمر با همان ادامه سیاالت
تکاملی گذشته خود زندگی میکنند.
د :در هر تولدی افراد از سیاالت تکمیلی حیات روحی خود استفاده
میکنند و هیچ فردی در جهان وجود ندارد که امتیازی کمتر از تولد قبلی
خویش داشته باشد و تکامل هرگز به عقب بر نمیگردد یا توقف ندارد .ضمن
اینکه روح افراد ممکن است در عوالم روحی به امتیازات تکاملی خویش
بیفزاید.

عقده چیست و چگونه به وجود میآید؟
مکانیزم شکل گیری عقده مبتنی بر تلنبار شدن توده ای از عارضههای
روحی ،ناخرسندیها ،نامالیمات و رنجهایی است که ممکن است یک فرد
در بخشهایی از زندگی تجربه و تحمل کرده باشد .به این ترتیب که
رویدادهایی که در زندگی افراد رخ میدهد ،در وهله اول ،در ضمیر آگاه او
اثر خود را بر جای میگذارد .این اثرات (در صورتی که درمان نشده و التیام
نیابند و به هر شکل زدوده نشوند) ،پس از مدتی به ضمیر ناخودآگاه انتقال
مییابند و در اینجا هم اثراتی از خود برجای میگذارند .بعد از مدتی بسته
به اهمیتی که این اطالعات دارند در ناخودآگاه بایگانی میشوند.
کارکرد عقده در درازمدت به این شکل است که اثرات آن در طول
زندگی به راحتی از بین نمیرود و همچنان در آن محل باقی میماند و در
زمانهای بخصوص ،وقتی که شخص با موارد مشابهی روبه رو میشود ،یا
مطلبی را مشاهده میکند که یادآور آن نامالیمات قدیمی است،
ناراحتیهای پنهان ،ظاهر شده و خودنمایی میکنند .در چنین شرایطی،
شخص ممکن است مرتکب اعمالی شود که بازتاب یا عکسالعمل متناسب
با ناراحتیهای گذشته است.
از آن جا که دیگران به ارتباط پس پرده ای که در اینجا شرح دادیم ،واقف
نیستند ،از نظر آنها ،رفتارهای این شخص ،با حالت طبیعی و عادی مغایر
است .به همین دلیل به کسی که دارای رفتار غیر طبیعی و خاص است
گفته میشود که دارای عقده است.
در همین ارتباط و از دیدگاه عقالنی ،رویدادهای زندگی را میتوان به
چند بخش عمده «مثبت»« ،خنثی» ،و «منفی» تقسیم بندی کرد .بر این
اساس داوری افراد مختلف ممکن است درباره یک رخداد مشابه متفاوت
باشد .مثال ممکن است عقل و ادراک یک فرد ،آن را خوب و مثبت تجزیه و
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تحلیل کند و عقل دیگری آن را بی تفاوت و خنثی بداند و عقل نفر سوم
آن را سخت و منفی توجیه کند.
البته انباشت یا عدم انباشت عقدهها ،در محدوده ضمیر ناخودآگاه ،به
نحوه مواجهه و سعه صدر انسان هم بستگی دارد .یعنی برخی از افراد قادرند
عدهای از رخدادهای منفی را که مطابق خواست و میل آنها نیست در همان
زمان وقوع از خاطر دور کرده ،اجازه ورود به ضمیر ناخودآگاه را ندهد؛ ولی
بعضی دیگر از آن اتفاق بسیار متاثر شده و آن را با تمام وجود به ضمیر
ناخودآگاه منتقل میکنند و در نتیجه همین اطالعات بایگانی شده روزی
به صورت عقده ظاهر میشود و موجب به وجود آمدن اعمال و رفتار
نامتعادل در او میشود.
برای شناخت افراد عقده ای باید از نظر عقلی توجه زیادی به اعمال و
رفتار آنها نمود .در این زمینه فقط باید از عقل کامل و سالم جهت ارزیابی
استفاده کرد؛ زیرا یک فرد عقده ای قادر به تشخیص عقده دیگران نخواهد
بود و در این زمینه هرگز نباید متوسل به احساس شد.
در پایان این بحث باید گفت که به طور کلی ،عقدههای بسیار متکثری را
میتوان در افراد مشاهده کرد که عمدهترین آنها عبارتند از:
عقده حقارت ،عقده خود کم بینی ،عقده خود بزرگبینی ،عقده
حسادت ،عقده وسواس ،عقده خودآزاری ،عقده تظاهر ،عقده دانایی ،عقده
جمال پرستی یا جمال نمایی ،عقده انتقام جویی و....
از منظری دیگر ،یعنی با نگاه روانشناختی ،افراد عقده ای را معموال به
دو گروه عمده میتوان تقسیم بندی کرد:
الف :درونگرا
این اشخاص عمدتا ،تالش میکنند عقدههای خود را از دیگران پنهان کنند.
از مشخصه ظاهری این افراد میتوان به مواردی چون «گوشه گیری»،
«افسردگی»« ،انزوا طلبی» و… اشاره کرد.
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ب :برونگرا
این طیف از افراد عقده ای ،به آسانی نشانههایی از عقدههای روانی خود را
در جوامع و اجتماعاتی که در آنها حضور دارند ،بروز میدهند .به گونهای
که ه نگام شرکت در مجالس و محافل ،تالش میکنند خواستههای خود را
با پرحرفی به دیگران تحمیل کنند و بتوانند تمنیات درونی خویش را که
ناشی از عقدههای فروخفته در ضمیرشان است ،ارضا نمایند .این افراد عمدتا
برای خودنمایی تظاهرات زیادی را از خود بروز میدهند تا به گونهای مورد
توجه دیگران یا افراد خاص قرار گیرند.

عقل حیاتی در آفرینش
اگر به طور علمی ،عمیق و منطقی به ترکیب بنیادین اجزای هستی ،اعم از
جمادات ،گیاهان و حیوانات بنگریم ،تفاوتهای بنیادین چندانی در هستی
و ذات آنها مشاهده نمیشود؛ چون یک اتصال زنجیره وار از قدرت عقل که
از آن به «خرد جمعی آفرینش» یاد میکنیم ،بین آنها میتوان دید .بدین
ترتیب که قدرتهای عقلی به تدریج در آنها رشد کرده و نهایتا دارای روح
کاملی شدهاند .برخی اختالفات بین قدرتهای روحی و عقلی جماد ،نبات،
حیوان و نسل بشر را به شرح زیر میتوان توصیف کرد:
عقل حیاتی حیوان
سیاالت روح بشر با حیوانات متفاوت است؛ چون روح حیوانی از سیاله
پستتری برخوردار است و سیاالت روح بشر از نوع عالی جهان خلقت
تشکیل شده است.
عقل ،فهم و درک نسل بشر از حیوانات برتر است .حیوان و نسل بشر هر دو
دارای تنپوش خاصی هستند .در نسل بشر سه ضمیر وجود دارد که در آن
میان ،ضمیر ناخودآگاه وی از تمام حیوانات کاملتر است .تمام حیوانات
دارای روح هستند که پس از مرگ روح آنها وارد عالم روحی مربوط به
خود میشوند.
روح بشر پس از مرگ جسمانی وی ،به روند تکاملی خود ادامه میدهد،
ولی روح حیوانی تبدیل به نوعی انرژی برتر میشود.
سیر تطور و تکامل نسل بشر تنها در کره زمین نیست ،بلکه در سایر
کرات که در آنها حیات وجود دارد نیز این تکامل پیگیری میشود.
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در کرات دیگر حیوانات تکامل یافتهتری هستند که فاصله نزدیکی با
نوع بشر دارند ،یعنی در سایر کرات حیواناتی وجود دارند که در این کره
خاکی از آنها خبری نیست.
عقل حیاتی گیاه
گیاهان هم مانند حیوانات زنده هستند و دارای نوعی روح و تنپوش ثابت
هستند که از تکامل پایینتری برخوردار است .گیاهان عالوه بر روح ،دارای
عقل حیاتی نیز هستند و در جهان آفرینش ارتباط نزدیکی بین گیاه و
حیوان وجود دارد که خصوصیتها و نشانگان این ارتباط و همپیوندی
عقالنی ،عمدتا به این شرح است:
• گیاه و حیوان نیاز به استفاده از نور دارند و در اثر کمبود آن زرد،
پژمرده و بیمار میشوند.
• هر دو ،از ماده تغذیه میکنند و وابسته به غذاهای مادی هستند.
• غذا برای رشد و نمو آنها ضروری و حیاتی است.
• حیوان و گیاه هر دو تولید مثل میکنند.
• گیاهان و حیوانات از نظر شیوههای تکثیر مصنوعی شبیه به هم
هستند .گیاهان با خوابانیدن در خاک ،گذاشتن در آب ،قلمه زدن یا گرده
افشانی تکثیر میشوند و حیوانات با روشهای مصنوعی بارداری.
• گیاه و حیوان در محیطهای مختلف که با حاالت عقلی آنها ناسازگار
باشد واکنشهایی از خود بروز میدهند.
• هر دو در جسم اثیری دارای نوعی عقل ،هوش ،ادراک و احساس
متناسب هستند.
• هر دو نیاز به اکسیژن دارند.
• گیاه و حیوان هر دو از زمین غذا میگیرند و رشد میکنند و میمیرند
و مجددا به خاک زمین افزوده میشوند.
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با توجه به مطالب فوق و حقایق مشابه دیگر که شرح تفصیلی آنها در
این مجال نمیگنجد ،مالحظه میشود که گیاهان از نظر چگونگی ادامه
حیات فاصله چندانی با حیوانات ندارند.
با توجه به جمیع جهات که به برخی از آنها به کوتاهی اشاره شد،
میتوان اطمینان داشت که عناصر خلقت دارای نوعی عقالنیت ،برای ادامه
حیات و سیر روند تکاملی خود هستند که بخشی از آن را به شرح زیر
میتوان بیان کرد:
 -1وجود عقل تنها مربوط به نسل بشر نیست؛ بلکه تمام جمادات،
گیاهان و حیوانات هر کدام دارای نوعی «عقل زیستی» هستند.
 -2قدرت عقلی جماد و گیاه و حیوان را نباید با شعور و عقل نسل بشر
که تکامل یافته است ،سنجید؛ بلکه هر موجود ،نسبت به مسیر تکاملی
خاص خود دارای عقل حیات است.
 -3امواج اثیر عالم عقل ،هر ذره یا عنصر را بر مبنای نیازش به او
میرساند و انرژی عقالنی آفرینش تابع قدرت عقل کل عالم هستی است.
امواج عقلی به وسیله اثیر عالم به تمام نقاط و ذرات پخش میشود.
 -4هر عنصر و موجودی که دارای قدرت عقلی بیشتری باشد ،از نظر
تکاملی در رده باالتری قرار دارد.
 -5هرگاه در مجموعه عقل زیستی موجودی تغییراتی رخ دهد،
دگرگونیهای خاصی به وجود میآید که با حالت قبلی آن متفاوت است.
 -6امروزه از نظر علمیثابت شده است که موجودات اعم از تک سلولی
و پرسلولی دارای عقل حیات هستند.
 -7عقل گیاهی از نظر علمیکامال به اثبات رسیده است .برای مثال
تیره گیاهان گوشتخوار نمونه ای از نباتات هستند که نوعی تکامل
غیرمتعارف عقالنی را تجربه کردهاند.
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 -8جمادات نیز دارای عقل درونی و عقل حیات هستند .برای نمونه
یک اتم میتواند با نظمیکامل در حرکت باقی مانده و آن را حفظ کند.
در نهایت ،از موارد ذکر شده نتیجه میگیریم که حالتهای مختلف
عقالنی که در تمام موجودات ،عالم اعم از عناصر و ذرات ،نهادینه شده ،در
جهت ادامه مسیر تکاملی هستند .درواقع همه آنها به سوی هدف خاصی در
حرکتند و به وسیله امواج عقلی برتری به نام «عقل کل عالم هستی» کنترل
و اداره میشوند.

طرز تشخیص هالههای حرارتی بدن
در اطراف ما امواج بسیاری وجود دارند که از وجود آنها بیخبریم .یکی از
آن امواج ،هالههای حرارتی بدن است که در اطراف هر فردی قرار دارد .اگر
فردی برای شناخت و تشخیص هالههای حرارتی بدن خود تمرینهای
خاصی را انجام دهد ،ضمن تشخیص و شناخت این هالهها میتواند به وجود
سایر هالههای اطراف بدن پیبرده و حالتهای افراد را بشناسد .در این
شرایط ،شخص از روی این امواج میتواند به شخصیت و حالتهای دیگران
پی برد .چرا که ارتفاع ،رنگ ،قدرت و شدت هر هاله ای ،دارای معانی خاصی
است .افراد اگر خواسته باشند به راحتی میتوانند به وجود این هالههای
حرارتی که اطراف بدن را احاطه کرده اند ،پی برده و از این شناخت و مهارت
در راستای برخی از اهداف خاص بهرهمند شوند.
تمرین برای شناخت هالههای حرارتی بدن
فردی را در اتاقی نیمه روشن که نور آن در حدود روشنایی غروب آفتاب
یا صبح زود است ،مقابل دیوار سفیدی بنشانید .شما باید با فاصله ای در
حدود  4متر از فرد مورد نظر مقابل دیوار ایستاده یا نشسته باشید.
اگر احیانا ،دیوار سفید در دسترس نبود ،میتوانید ملحفه یا کاغذهای
سفیدی را روی دیواری نصب کرده و آن را به رنگ سفید برگردانید .دلیل
تاکید بر شرایط نور و رنگ فوق ،این است که در وضعیت توصیف شده
مذکور ،هالههای حرارتی بهتر دیده میشوند.
پس از مهیا شدن شرایط خواسته شده ،از شخص کنار دیوار بخواهید
حدود پنج دقیقه در همان جا ساکت و آرام بنشیند و سعی کند حرکات
اضافی از خود بروز ندهد .از آن فاصله با حالتی گنگ و مات به سر و گردن
او خیره شوید؛ طوری که نقطه خاصی از بدن او را در کانون دیده خود
نداشته باشید.
115
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پس از گذشت مدتی ،امواج نورانی سفید ،زرد یا مهتابی رنگی را به
ارتفاع چند میلیمتر تا چند سانتی متر ،در اطراف سر و گردن و شانههای
وی مشاهده خواهید کرد .البته در بعضی از نقاط ،این امواج در حال تغییر
دیده خواهند شد.
اگر در آزمایش مشابهی به جسمی مادی ،با چنین شرایطی خیره شوید،
احتماال نوری را در حدود چند میلی متر در اطراف آن جماد مشاهده
خواهید کرد که هیچ حرکتی ندارد .از نظر فیزیکی این نور مربوط به انعکاس
نور چشم شما در آن شی است.
چنین آزمایشهایی نشان دادهاند که انرژیهای صادر شونده یاهالههای
هر موجود زنده شامل امواج خاصی است که از آن موجود خارج میشود.
طبیعی است که بدن جانداران از جمله انسان نیز یکی از منابع تولید امواج
یا هالههای نورانی است که حتی برخی از این هالهها با چشم معمولی و
بیشترشان توسط چشم مسلح قابل رویت هستند.
به اعتقاد صاحب نظرانی که در این زمینه مطالعه کردهاند ،یکی از دالیل
وجود هالههای نورانی در اطراف بدن این است که ثابت میکند نسل بشر و
سایر حیوانات دارای روح هستند .روح درون تنپوش جای میگیرد و
تنپوش نیز اطراف بدن را با امواج خود پوشانده و در 14نقطه به بدن وصل
است .ارتفاع امواج اطراف بدن به تناسب قدرتهای تکاملی اعم از قدرت
مدیومی ،جسمی ،روحی ،عقلی ،جنسی و ...متغیر هستند .چنانچه یک
انسان روشنبین و صاحب بصیرت کافی به اطراف بدن افراد بنگرد ،حتی
ممکن است در محیط پیرامونی آن ،امواج نورانی رنگارنگی را مشاهده کند
که دیدن آن از قدرت همگان خارج است.
این امواج یا هالههای رنگی ،ممکن است با توجه به درجات و متغیرهای
مختلفی از جنبه تکاملی و با توجه قدرتهای روحی و روانی اشخاص به
رنگهای مختلف دیده شود.
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در ادامه به شرح چند نمونه از هالههای رنگی مشاهده شده در محیط
پیرامون بدن افراد اشاره کرده و معانی سمبلیک این رنگها را شرح
میدهیم:
 -1هاله رنگ زرد :وجود این هاله نشانگر رشد عقلی افراد است .ارتفاع این
هالهها معموال بلند است.
 -2هاله رنگ سبز تیره :این هاله مربوط به افراد متعصب است .تعصب
میتواند از انواع تعصبهای عقیدتی ،ناموسی ،ملی و امثال آن باشد که
منجر به تشعشع هالههایی به رنگ سبز تیره میشوند.
 -3هاله رنگ قرمز روشن :در سنین بلوغ ،هاله دختران و پسران به این
رنگ است و پس از مدتی تغییر می کند و به شکل اصلی بر میگردد.
 -4هاله رنگ کبود تیره :اکثر افراد برگزیده ،عرفا و صالحین روزگار که
عموما دغدغههایی در حوزه امور اخالقی ،انسانی ،دینی و مذهبی دارند،
معموال در اطراف بدن خود چنین هالههایی را متصاعد میکنند.
 -5هاله سفید روشن :افرادی که خصوصیتهای اخالقی پسندیده ای
مانند صبوری ،جوانمردی ،ورزشکاری ،و نظایر آن را در خود دارند ،معموال
دارای هالههایی به این رنگ هستند.
 -6هاله سرخ پر رنگ جگری :این رنگ مربوط به هاله بدن افراد
عصبانی ،بی گذشت و انتقام جو است.
 -7هاله سرخ کمرنگ :این رنگ مربوط به هاله افراد شهوتران و کسانی
است که اختالالت اخالقی نامناسبی مانند جنون جنسی دارند.
 -8هاله رنگ شیری :هالههایی که به این رنگ هستند ،مربوط به افراد
حراف و پرچانه است .این افراد وابستگی زیادی به مادیات دارند.
 -9هاله خاکستری :مربوط به افراد مریض است و چنانچه این رنگ بین
هاله هر شخص دیده شود ،نشان دهنده ناراحتی در وجود وی است.
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باید توجه داشت که در حالت عادی هیچ فردی نمیتواند هاله دیگری
را ببیند یا شناسایی کند؛ مگر اینکه در شرایط خاصی از تمرکز یا روشنبینی
بتواند آن را تشخیص دهد .ارتفاع امواج هاله در تمام قسمتهای بدن یکسان
نیست و هالههای جسم اثیری پس از مرگ جسم مادی به آن میپیوندد و
در اکثر مواقع رنگ هالههای افراد تغییر مییابد .ممکن است یک نفر در روز
چند رنگ هاله به خود بگیرد که پس از کسب آرامش رنگ هاله وی به
شکل اصلی در میآید و ارواح با مشاهده همین هالههای افراد است که به
سراغ آنها میروند و موجب برقراری تماس میشود.
تنپوش و حالتهای آن
برخالف تصور عده ای که فقط تمامیت جسم مادی را باور دارند و بر
متعلقات جسم و امور متافیزیکی و آسمانی خط بطالن میکشند ،حیات ،از
سرچشمههای ماورایی سیراب میشود و بدون اتصال به آن ،ریشه حیات
فورا خشکیده و زندگی به پایان خواهد رسید.
به عبارت دیگر ،قدرت حیات ،همین جسم نیست و در اصل مربوط به وجود
تنپوش یا جسم اثیری است .کالبد مادی ،بدون وجود جسم اثیری ،توانایی
ادامه حیات و تحرک ندارد .از آنجایی که این مبحث بسیار دامنهدار ،پیچیده
و در مواردی تخصصی است ،در ادامه به صورت فهرستوار به سرفصلهای
عمده ای که در این زمینه مطرح است اشاره گذرایی خواهیم داشت:
 -1تمام موجودات زنده دارای نوعی تنپوش یا جسم اثیری هستند که
مشابه جسم مادی آنهاست.
 -2هرگاه جسم اثیری به طور کامل از جسم مادی جدا شود جسم
مادی شروع به تجزیه و متالشی شدن میکند.
 -3جوهر ذاتی جسم اثیری با ماده تفاوت بسیاری دارد.
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 -4جسم اثیری مرکز و محل استقرار عقل و مهمترین نیروی حیات
بخش در موجودات جاندار است.
 -5جسم اثیری یا تنپوش موجب بروز تمایزهای آشکار در شخصیت
افراد و اشکال آنها در خلقت میشود که از نظر جسمی و جنسی تفاوتهای
موجود در عرصه زیست بوم انسانی ،محصول این کارکرد جسم اثیری است.
 -6پس از مرگ ،بسیاری از صفات موجودات زنده در جسم اثیری باقی
میماند تا در زندگیهای دیگر او متجلی شود و در مراحل بعدی تکامل و
سیر و سلوکهایی که برای مستحیل شدن در مرکز ثقل آفرینش و روح
بزرگ آفرینش ،انجام میشود ،همراه او باشند.
 -7ضمیرهای مختلف نسل بشر مانند ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاه و
ضمیر سیال در تنپوش استقرار دارند .از این رو خصوصیتهای عمده فکری
و شخصیتی افراد بعد از جدایی روح از بدن در هزارتوهای پیچیده هویتی و
شخصیتی او نهادینه و پابرجا هستند .همین خصوصیتهاست که باعث
میشود ،هویت یک انسان بعد از مرگ هم به نام او شناسایی شود.
 -8پس از مرگ جسم مادی ،جسم اثیری که کلیه نیروهای عقلی را به
همراه دارد بدون وجود مغز ،تمام اعمال را اداره کرده و فعالیتهای الزم را
برای اداره امور مربوط به شخص انجام میدهد.
 -9تنپوش توسط  14رشته نقرهای به نقاط مختلف بدن وصل است.
هر یک از این رشتهها دارای قدرتهای خاص در زمان درمانهای روحی و
جسمی افراد هستند.
 -10پس از مرگ و جدا شدن ریسمانهای نقرهای از جسم مادی آنها
به تنپوش متصل میشوند و مقررات اولیه خود را باز مییابند.
 -11اگر جسم مادی فردی آسیب ببیند و یا عضوی از آن قطع شود،
جسم اثیری یا تن پوش همچنان سالم باقی میماند ،یعنی در واقع صدمات
وارد شده به جسم فیزیکی به جسم اثیری منتقل نمیشود .به این خاطر
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افرادی که بر اثر حادثه ای فلج ،نابینا یا ناقص میشوند در زمان خواب خود
را سالم میبینند.
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رابطه روح با تنپوش
محل استقرار روح ،تنپوش است .علت آن شرایط مناسبی است که در
تنپوش برای روح وجود دارد .مقتضیات و دالیل استقرار روح در تنپوش
شامل نکات و فاکتورهایی است که در ادامه فهرستوار به آنها اشاره
میکنیم:
 -1روح عنصر لطیف و سیالی است که در هیچ شرایطی قادر نیست
مستقیم وارد جسم مادی شود؛ لذا برای ارتباط با جسم خاکی ،نیاز به رابط
دارد .این رابط همان جسم اثیری یا «تنپوش» است.
 -2یکی از ویژگیهای انحصاری تنپوش این است که گاهی میتواند
به صورت نوعی ماده و زمانی هم به صورت روح سیال باشد؛ لذا روح بهتر
میتواند در آن جای گیرد.
 -3امواج روح و تنپوش بر تمام قسمتهای جسم مادی و حتی درون
سلولها تسلط کامل دارند.
 -4د ر زمان خواب ،روح و تنپوش از جسم مادی خارج شده و فاصله
میگیرند ولی رابطه آنها به وسیله ریسمانهای نقره ،همچنان برقرار باقی
میماند .این حالت در زمان بیداری هم برای معدودی از اشخاص رخ میدهد
که آن را «دوگانگی روح» مینامند.
 -5در تنپوش تمامی خاطرات حیات گذشته و حال جمع است و هر
فردی همیشه آنها را به زندگیهای بعدی خویش انتقال میدهد.
 -6وجود تنپوش باعث میشود هالههایی در اطراف بدن جانداران به
وجود آید.
 -7یکی از نقشهای عمده تنپوش در ارتباط باهالههای بدن ،این است
که امواج تنپوش اجازه ورود هیچ موجی را به داخل جسم مادی نمیدهند.
یعنی تنپوش مانند اتمسفر که محافظ کره زمین است ،از جسم خاکی
حفاظت می کند.
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 -8امواج روح و تن پوش به طور کامل در هم ادغام شدهاند و پس از فرا
رسیدن مرگ ،رابطه آنها با جسم مادی قطع میشود و با هم به سمت محل
یا عالم روحی خاصی حرکت میکنند.
 -9گاهی روح و تنپوش در بیداری از جسم فاصله میگیرند .در این
حالت ،فاصله مرکز عقلی با مغز زیادتر میشود .هرچه این فاصله در فرد
بیشتر شود به همان نسبت حالت دوگانگی روحی در وی زیادتر میشود که
ادامه آن را نوعی جنون میدانند.

خودآزمایی
از روزی که نسل بشر خلق شد همواره دستخوش وقایع ،اتفاقات و امواج
محیط خویش بوده است .ما به عنوان انسان برای اینکه بتوانیم در برابر
کوران امواج و نیروهای پیرامونی و امواج مثبت یا منفی که از طریق درون
یا بیرون بر ما اثر میگذارند در امان باشیم ،بایستی حداقل سالی یک بار در
آزمون خودشناسی که در ادامه درباره آن توضیح خواهیم داد ،مشارکت
کرده و به ارزیابی وضعیت خود بپردازیم.
الزم به ذکر است که پاسخ به سواالتی که در ادامه مالحظه میکنید،
باید بدون دخالت احساس و به شکلی صادقانه و براساس واقعیتهای موجود
باشد و نه واقعیتهای مطلوب و متصور.
پس از پاسخ دادن به هر سوال نمره ای برای خود بدهید و در نهایت
به جمع بندی و معدل گیری از سواالت بپردازید .اگر معدل کلی به دست
آمده از استاندارد الزم کمتر بود نشانه وجود نقصان در ماست که باید به
دنبال برطرف کردن کاستیها و رفع نقایص روحی در طول یک سال آینده
باشیم.
اگر از شخص دیگری دعوت میکنید که به این سواالت پاسخ گویند ،باید
به وی توضیح داده شود که شرایط شرکت در آزمون خودشناسی ،از جمله
پاسخ گفتن با صداقت را رعایت کند.
برای به دست آوردن بهترین نتیجه ممکن بهتر است در زمان فراغت و
در تنهایی به این سواالت پاسخ دهید تا بتوانید از قدرت آگاهی و ناخودآگاه
خود به طور کامل آگاه شوید و در صورت کشف نقاط ضعف در قدرت روحی
و عقدههای روانی ،در پی ترمیم کاستیها باشید.
درجه بندی نتایج
کسانی که به سواالت پاسخ درست داده باشند و بتوانند نمره بین  4700تا
 5000به دست آورند ،جزو گروه «انسانهای برتر» یا انسان اولی قرار
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میگیرند (در بخش «بشر ،آدم ،انسان ،انسان برتر» در این باره سخن
گفتیم).
افرادی که نمرات به دست آمده از مجموع نظرات آنها بین  4400تا
 4700است جزو «انسان»ها به حساب میآیند.
اشخاصی که جمع نمرات آنها بین  4100تا  4400است جزو گروه
«آدم»ها طبقهبندی میشوند.
افرادی که نمره آنها کمتر از  4100باشد باید بدانند هنوز در مرحله
بشریت هستند و میبایست سعی کنند در آینده با ارزیابیهای شخصیت
خود ،اشکاالت را در حد مقدورات برطرف نمایند ،وضعیت خود را از نظر
رتبه شخصیتی و روحی بهینهسازی کرده و مراحل تکامل انسانی را سپری
کنند.
آزمون عملی خودشناسی
سواالت طرح شده را با دقت بخوانید .بدون دخالت احساسات یا پیش داوری
و با صداقت کامل پاسخی را که در لحظه اول به نظرتان درست میرسد
بنویسید .پاسخ باید چیزی باشد که در لحظه واقعیت دارد و نه وضعیتی
آرمانی یا وضعیتی که در جامعه مطلوب است و یا شما قصد دارید روزی به
آن برسید .برای سنجش میزان صداقت در پاسخگویی ،کسی جز خود شما
قاضی نیست.
بعد از پاسخگویی به سواالت ،بسته به آنچه که در اراده و عمل خود
سراغ دارید به آن نمره ای از  1تا  100اختصاص دهید .برخی از سواالت
جوابی در حد «بلی» یا «خیر» دارند و برخی از آنها شرح و تفصیل نیاز
دارند.
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سواالت آزمون خودشناسی
- 1از نظر فهم و شعور اجتماعی برای خود تا چه اندازه ارزش قائل
هستید؟
- 2بر امیال نفسانی خویش تا چه حد تسلط دارید؟
- 3آیا در همین لحظه و موقعیتی که هستید ،از زندگی خود راضی
هستید؟
- 4شور و شوق شما در صداقت و رازداری تا چه حد است؟
- 5آیا دارای تصمیم و اراده قوی در انجام کارهای خود هستید؟
- 6آیا در دوستی ثابت قدم هستید؟
- 7پشتکار شما در زمینه کارهای فردی و اجتماعی ،خانوادگی و الهی
در چه حدی است؟
- 8در زندگی تا چه حد فرد منظمی هستید؟
- 9آیا در مقابل نامالیمات زندگی خود ،فورا تصمیم میگیرید و توجهی
به بد و خوب آینده آن کار ندارید؟
- 10تا چه حد برای خود و خانواده آرامش روحی و مادی به وجود
میآورید؟
- 11بردباری شما در مقابل بروز اتفاقات ناگوار چگونه است؟ یعنی
تحمل اتفاقات خدادادی را دارید؟
- 12در مقابل سختیهای زندگی تا چه حد تاب و توان و قدرت تحمل
دارید؟
.13در زندگی تا چه حد سعی دارید سرزنده و خوش اخالق و خوش
برخورد باشید؟
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- 14حد شوخی و مزاح شما با اطرافیان چگونه است؟ یعنی با خنده و
شوخیهای کنترل شده و در حد کمال موافقید؟
- 15به اعمال ثواب و گناه الهی تا چه حد پایبند هستید و اعتقاد
دارید؟
- 16در مواقع بروز اتفاقات ،قبل از عکسالعمل آیا به تفکر و تعقل
میپردازید؟
- 17سخاوتمندی شما در خدمات علمی و مادی و اعمال خیر تا چه
حدی است؟
- 18آیا تا به حال به کسی کمک بدون انتظار و فقط به خاطر خدا
کردهاید؟
- 19آیا در مواقع قضاوتها همیشه از وجدان عقلی درون خود استفاده
میکنید؟
- 20آیا در حاالت روحی ،روانی و جسمی خویش احساس سالمت
دارید؟
 -21آیا در لذت بردنها و کامجوییهای مادی در حد منطق قانع
هستید؟
- 22در زندگی در چه حدی به قناعت و صرفه جویی پایبند هستید؟
- 23اعتقاد و ایمان شما درباره وجود ذات پروردگار تا چه حدی است؟
- 24آیا بر غرایز جنسی خود در حد متعارف تسلط دارید و به آن توجه
میکنید؟
- 25آیا به زندگانی پس از مرگ معتقد هستید و میدانید که پس از
مرگ جزا و عقاب الهی وجود دارد؟
- 26آیا به ماده و ماده پرستی وابستگی کامل دارید یا آنها را جزء
وسیلهها و نیازهای زندگی خویش میدانید؟
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- 27اگر نیاز روزانه زندگی شما در حد معمول برآورده شود از آن
زندگی راضی و خشنود هستید؟
- 28اعتبار اخالقی و انسانی شما در نزد افراد تا چه حدی است؟
- 29آیا در مقابل انجام کارهای دشوار از خود گذشت و شهامت نشان
میدهید؟
- 30آیا به طرز فکر خود مطمئن هستید و همیشه آن را درست
میدانید؟
- 31اگر دوستان و اقوام ثروتی به هم زنند ،به ثروت آنها غبطه
میخورید؟
- 32در به ثمر رسیدن اهداف صحیح و عقالنی خویش تا چه حدی
کوشش میکنید؟
- 33آیا سعادت و خوشدلی و رستگاری را برای همگان میخواهید؟
- 34آیا در هر سنی طالب فراگیری علم الهی و دانش محیطی هستید؟
- 35آیا در زندگی از نیروی اعتماد به نفس و شهامت و رک بودن
برخوردارید؟
- 36آیا از توازن حالتهای روحی و اخالقی در خانواده و اجتماع خویش
برخوردارید؟
- 37آیا از دوستان انتظار زیاد و بیش از حد متعارف در هر زمینهای
دارید؟
 -38تا چه حد از موفقیت خوب اطرافیان خوشحال میشوید؟
 -39آیا از خطای دوستان برای اولین بار میگذرید؟
- 40آیا به افراد خانواده و اطرافیان خود از هر نظر محبت کافی دارید؟
- 41برای اطرافیان از هر نظر ارزش فردی و اجتماعی قائل هستید؟
- 42آیا در زندگی توجه به ثروتمندان دارید و فقط به خاطر ثروتشان
به آنها احترام میگذارید و یا وصلت میکنید؟
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- 43آیا دوستان شما جزء درستکاران و افراد سالم و صالح جامعه
هستند؟
- 44قدرت بلندپروازی علمی و الهی شما برای فراگیری تا چه حدی
است؟
- 45آیا از هر نظر مورد اعتماد دوستان و اقوام هستید؟
- 46آیا در زندگی خود را برتر از دیگران میدانید؟
- 47آیا در معاشرتهای خانوادگی و اجتماعی زیاد حرف میزنید؟
- 48در مواقع ناراحتی دیگران و اطرافیان ،آیا شما هم در حد عقلی
ناراحت میشوید؟
- 49در حل مسائل زندگی تا چه حد از نصیحت و تجارب علمی و
صحیح دیگران استفاده میکنید؟
 -50آیا در هر زمینه ای از قانون شکنان دوری میجویید؟

خود صحبتی
بسیاری از ناراحتیهای روحی و روانی که معموال مردم توسط درمانهای
روتین شیمیایی در پی برطرف کردن آنها هستند ،نیاز به مصرف دارو و
ویزیت پزشک ندارد -یعنی اگر فردی خودشناسی را در حد متوسط بداند،
در شرایط خاصی ،به راحتی میتواند خود را درمان کند؛ چون با تغییر
فرکانس امواج خواهد توانست بر بسیاری از ناراحتیهای خویش تسلط یابد.
اگر تغییرات موجی ایجاد شده توسط شخص ،به اندازه کافی قوی و
مطلوب باشد ،از آن پس اکثر گرفتاریهای روحی و روانی و حتی جسمی
وی رفع میشود .زیرا همان گونه که میدانیم در افراد دو ضمیر وجود دارد
که استفاده درست و صحیح از این ضمیرها موجب سالمت روح ،روان و
حتی جسم میشود .یکی از سادهترین این روشها «خود صحبتی» و تسلط
بر ضمیر ناخودآگاه است که با اجرای صحیح آن شخص میتواند از
تواناییهای خویش استفاده کرده و مسیر بهبود را طی کند.
جهت اجرای خود صحبتی میبایست به نکات زیر توجه کرد:
- 1خود صحبتی را در هر نقطه ،محل و شرایطی میتوان انجام داد؛
ولی موثرترین زمان و موقعیت ،صبح و شب ،در وضعیت ایستاده در مقاب ل
آینه و صحبت کردن با خود است .در اینجا میبایست تصویر خود را که در
آینه انعکاس یافته ،به منزله بُعد دوم خود یا همان ضمیر ناخودآگاه خویش
تلقی و باور کرد .آنگاه به صورت جدی با تصویر خود شروع به صحبت کرد
تا عمل «خود صحبتی» موثر واقع شود.
- 2خود صحبتی میبایست حداقل روزی دو بار هنگام صبح و شب و
در  24ساعت حداکثر چهار بار صورت گیرد.
- 3هر تمرین «خود صحبتی» باید حدود یک یا دو دقیقه طول بکشد.
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- 4بهتر است قبل از شروع تمرین «خود صحبتی» ،لیستی از بهترین
کارها و رفتارهایی که دوست دارید در روز جاری یا آینده نزدیک انجام
دهید ،تهیه کرده و قبال کلیه نکات مهم آن را بنویسید و سپس در زمان
«خود صحبتی» اجرا کنید .باید هنگام تمرین از تصویر درون آینه بخواهید
که متعهد باشد که این کارها را در زمان مقرر به انجام برساند.
- 5شب هنگام ،وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید ،تمام کارهایی را که
انجام آن را در روز به خود قول داده بودید ،از ذهن بگذرانید .هر کدام که
انجام گرفته بود ،در کاغذی که قبال مطالب مطلوب را نوشته بودید ،آن مورد
را خط بزنید و به خاطر انجام هر یک از آنها در مقابل آینه از ضمیر ناخودآگاه
یا بُعد دوم خود به طور جدی تشکر کنید.
- 6هنگام شب ،هر یک از اعمالی را که در آن روز نتوانستید انجام
دهید ،در مقابل آینه مطرح کنید و از ضمیر ناخودآگاه یا تصویر داخل آینه،
قول بگیرید در اولین فرصت یا ظرف چند روز آینده ،که حداکثر از یک
هفته تجاوز نخواهد کرد ،تمام و کامل انجام دهد .چنانچه پس از آن باز هم
کارها انجام نشد ،باید دلیل ضعف را از ضمیر خویش جویا شوید و سپس
آن را توسط خوابهای هیپنوتیکی یا خود هیپنوتیزم ریشه یابی کنید.
- 7هر شب باید تمام مطالب انجام شده یا نشده مربوط به روز را در
ذهن ،یک بار مرور کرد؛ چون با این عمل  ،مجددا در ذهن مجسم میشود
و اثرات مثبت را در ضمیر از خود به جای میگذارد .ثانیا اگر عملی انجام
نشده باشد دوباره یادآوری شود تا ضمیر در انجام آن کوشا شود .تمامی این
خواستها باید به صورت عقلی از ضمیر خواسته شود تا مور د قبول قرار
گیرد.
- 8چنانچه اعمال «خود صحبتی» در زمان بخصوص و معینی از شبانه
روز انجام شود ،اثرات بسیار خوبی در ضمیر به جای میگذارد؛ ولی در هر
ساعت و هر جایی که فرد نیاز داشته باشد میتواند آن را انجام دهد.
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- 9چنانچه فردی «خود صحبتی» را از روی عشق و ایمان و خواست
قلبی و به طور جدی انجام دهد ،یقینا پس از مدت کوتاهی قادر خواهد شد
بر بسیاری از ناراحتیهای خویش و حتی صفات منفی و گرفتاریهای
زندگی ،مانند اعتیاد ،حداکثر تا مدت سه ماه فائق آید؛ چون در این مدت
توانسته است ضمیر ناخودآگاه را سرشار از خواستهای مثبت کند .در این
زمان حجم محفوظات ضمیر ناخودآگاه بیشتر شده و در نتیجه عیب یا
ناراحتی و حتی عقده توسط خود شخص پس از اندک زمانی از بین میرود.
- 10باید توجه داشت که اگر این عمل بیش از حد متعارف انجام پذیرد
پس از مدتی موجب بروز حالت دوگانگی روحی یعنی نوعی جنون در
برخی افراد میشود.

مدیتیشن یا در خو د فرو رفتن
مدیتیشن یا به تعبیر شاعرانه ای که در ابیات فارسی رایج است «سر در
جیب تفکر» فرو بردن ،سابقه ای طوالنی در حیات زمینی بشر دارد .سابقه
انجام این عمل در جهان کهن ،طبق مطالعات موجود ،به زمان آریاییهایی
باز می گردد که حدود  4000سال پیش به مناطق خاورمیانه کوچ کردند.
از آن زمان تاکنون در مواقع مختلفی ،نسل بشر سعی کرده است ،از این
عمل و تمرین برای اصالح و بهبود برخی از نابسامانیهای فردی و جمعی
بهرهمند شود .هم اکنون نیز این عمل در کشورهای مختلف ،بخصوص در
هندوستان و تبت که در آنها مراکز علوم ماوراءالطبیعه توسعه یافته اند ،به
طور کامل رایج است.
به طور کلی برای انجام مدیتیشن باید دو اصل مهم در نظر گرفته شود:
الف ،حالت روح .ب ،حالت جسم.
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هدف از انجام تمرینات مدیتیشن یا  TMموارد متعددی است که
برخی از عمدهترین آنها به این شرح است:
• به دست آوردن سالمت و آرامش درونی.
• کنار گذاشتن ناراحتی و کدورتهای روحی.
• بیتوجهی به مادیات جهان.
• از بین بردن یا تخفیف درد و ناراحتیهای جسمی و روحی.
• درک و شناخت اختالف بین روح و جسم و تفکیک حرکات روحی از
یکدیگر.
• تسهیل تحمل ناراحتیها و سختیهایی که ناخواسته در زندگی افراد
پیش میآید.
• تقویت نیروهای عقلی مانند ذهن ،فکر ،حافظه ،اراده و غیره…
• نزدیکتر شدن به حقایق عالم هستی یا خداوند.
• انجام دادن مدیتیشن به عنوان نوعی عبادت.
• تالش برای شناختن نیروهای ذاتی.
مدیتیشن یا هر عملی که با روح ،نفس ،تزکیه باطن و دستیابی به مرحله
باالتری از تکامل و انسانیت ،سروکار دارد مستلزم احراز مشخصات اولیه ای
است که به طور کلی وارد شدن به این حوزهها نیازمند آن است .در ادامه
به مشخصات الزم برای افرادی که قصد شناخت علوم روحی را دارند ،اشاره
میکنیم:
• داشتن ایمان و اعتقاد به خداوند.
• فراموش نکردن خدا در تمام احوال زندگی.
• هر روز بهتر از روز قبل اندیشیدن و عمل کردن.
• عمل کردن به اعتقادات صحیح در مسیر خداشناسی.
• آرزوی سعادت و سالمتی برای همگان نمودن.
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• داشتن فضایل اخالقی و دانش مربوط به شناخت حقایق حیات.
• سنجیدن مطالب محیطی و برابر نمودن آنها با علم و گفتار الهی.
انجام عمل مدیتیشن نیاز به دانستن مقدماتی به شرح زیر دارد .ضمن
اینکه هر مربی روش خاصی برای آموزشهای خود در نظر میگیرد.
لغات و عبارتهای کلیدی
عبارتهای کلیدی شامل کلمهها و جمالت کوتاهی هستند که القا کننده
معانی مثبت و آرامش بخش و عرفانی باشند .شخصی که عمل مدیتیشن را
انجام میدهد باید آنها را بارها تکرار کرده و به ضمیر ناخودآگاه خویش
روانه کند؛ طوری که آن لغتها ملکه ذهن شود؛ تا جایی که هنگام بروز
ناراحتی این عبارت خود را عرضه کرده و موجب آرامش شود.
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تنظیم ریتم تنفسی
برای اینکه تمام امواج ناآرام محیط را از خود دور سازید و هنگام مدیتیشن
به تنفس خود ریتم خاصی بدهید ،الزم است تعداد تنفسهای خود را از 16
نفس (که فرد عادی در دقیقه انجام میدهد) به وضعیت مطلوب  12نفس
در دقیقه برسانید؛ طوری که در تمام مدت  TMفقط به فکر مقدار و
چگونگی ورود و خروج هوا از ریههای خود باشید و به هیچ مطلب دیگری
فکر نکنید.
وقتی توانستید این حالت ذهنی و جسمی را در خود به وجود آورید،
آنگاه به وضعیت مطلوب و کامل تنفسی خویش رسیدهاید .به دست آوردن
این حالت برای هر فرد جداگانه و مخصوص است.
تصویر ذهنی
منظور از تصویر ذهنی این است که شخص بتواند مطلب ،منظره یا شیی
خاصی را که در محل وجود ندارد در ذهن خود مجسم کرده و با چشم بسته
آن را مشاهده کند.
مقدمات انجام مدیتیشن به منظور تصویر ذهنی به این صورت است:
• محل آرام و زمان مناسبی را برای انجام مدیتیشن در نظر بگیرید.
• این محل باید دارای نور کم و سکوت کامل باشد تا آرامش بیشتری
به وجود آید.
• اگر در محل از عطر و بویهای خوش استفاده شود بیشتر موجب
تمرکز میشود.
• محل باید از نظر پاکی و نظافت بی نقص باشد.
• فرد میبایست از وضع ظاهری مناسبی در این زمان برخوردار باشد.
• بهتر است طرز نشستن به صورت سنتی و مانند مجسمه حضرت بودا
باشد .یعنی پنجه پای راست روی ران پای چپ یا بالعکس گذاشته شود .در
غیر این صورت هرگونه که راحت هستید بنشینید.
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اجرای عمل مدیتیشن
• در محل با حالتی آرام بنشینید.
• چشمهای خود را ببندید و چند نفس عمیق بکشید و هوا را به سرعت
از ریه خارج کنید تا احساس گرمای مختصری در قسمت سر و گردن بکنید.
برای به دست آوردن چنین احساسی ،بین  4تا  22بار نفس بکشید.
• لغات کلیدی را چند بار تکرار کنید تا آرامش بیشتری به دست آورید.
• ریتم تنفس خود را تغییر دهید .ریتم مناسب از قبل تعیین شده را
به خود بگیرید.
• در انجام هر نفس به ذهن خود بقبوالنید که با هر دم و بازدم که انجام
میدهید عضالت بدن شل میشوند.
• آرام سازی عضالت را از صورت و گردن و شانه شروع کنید و سپس
در مورد تمام عضالت اقدام کنید.
• در مخیله خود یکی از زیباترین مناظری را که در طول عمر خویش
دیدهاید مجسم کنید .آنگاه به صورت ذهنی وجود خود را در داخل آن
منظره دریابید .پس از مدتی که از آن منظره و محل لذت بردید ،به خود
بگوید« :اکنون من با هر نفس که میکشم امواج مثبت و شادی بخش را
وارد تمام بدن خود میکنم و با هر بازدم ناراحتیها را از جسم و ضمیر خود
بیرون میرانم ».با این کار بسیار ساده ،عالوه بر سالمتی جسم و روح ،حتی
میتوانید سیاالت بدن خود را تغییر دهد.
• پس از چند دقیقه تنفس ،به خود تلقین کنید که با این تنفسها،
ضمن اینکه تمام ناراحتیها را از وجود خویش دور میکنید ،سالمت کامل
را به روح ،روان و جسم خود باز میگردانید.
عمل مدیتیشن در صورتی مثبت و موثر است که تمام اعمال و حرکات
فوق از روی خواست ،اعتقاد و ایمان انجام شود.
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برای پایان دادن به مدیتیشن باید چنین تلقین کنیم« :ریتم تنفس
من به حالت عادی بر میگردد و حالت روحی ،روانی و جسمی من به صورت
مثبت و دلخواهی که القا کرده ام در میآید .با حالتی شاد پلکهایم را
میگشایم ،بدون اینکه کوچکترین اثری از ناراحتیهای روحی در من باشد».
گفتنی است که فعالیتهای روحی سنگین را در هفته بیشتر از سه بار
نباید انجام داد.

نام فصل شبح چیست؟
و مدیومها چطور با آن ارتباط برقرار میکنند؟
شبح یا جسم اثیری واسطه و بستری است که روح به واسطه آن در جسم
خاکی مستقر میشود .در واقع جسم اثیری حامل روح است و همراه با روح
بر کالبد زمینی استوار است و تا زمان مرگ موقعیت خود را حفظ میکند.
پس از مرگ جسمانی ،اثیر به همراه روح که آن را با خود حمل میکند،
جسد را ترک کرده و به یکی از جهانهای باالتر میرود .همچنان که قبال
هم اشاره کردیم .جسم اثیری حامل و حاوی تمام ابعاد شخصیتی و
خصوصیتهای فردی انسانی است که در جسم خاکی متوفی زندگی
میکرده است.
در جلسات ارتباط با ارواح یا فراخوان روح که توسط مدیوم یا واسط
صورت میگیرد ،در حقیقت ارتباط صورت گرفته با همین شبح یا جسم
اثیری است.
برای درک ساده این مساله بد نیست که اثیر را به امواج منتشر شده توسط
وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه و تلویزیون تشبیه کرد .امواج منتشر
شده در هوا برای ما قابل رویت نیستند ،اما شکی نیست که وجود دارند.
گیرندههای الکترونیکی با ایجاد دگرگونی در امواج آنها برای ما قابل فهم
کرده و ما از راه گوش ،چشم یا احساسات دیگر آنها را دریافت میکنیم.
مدیوم یا واسط ،نقشی مانند نقش گیرندههای دیجیتال ایفا میکند و
واسطه ارتباط و درک اثیر برای دیگران است .ضمن اینکه قدرت مدیومی
در درجات مختلف در همه انسانها بخصوص خانمها وجود دارد.
مدیومها انواع مختلفی دارند که از آن جمله میتواند به مدیومهای بینا،
مدیومهای سمنامبول ،مدیومهای شفابخش ،مدیومهای کتابت مستقیم و
مدیومهای نویسنده اشاره کرد.
137

 / 138آسمان بار امانت نتوانست کشید )درآمدی بر مبانی دی الکتی ک روح(

بر این اساس ،هر کس را که به نحوی از انحاء تحت تاثیر فکر یا فعل
ارواح قرار گیرد مدیوم مینامیم .استعداد مدیومی موهبت و استطاعت
انحصاری نیست؛ بلکه یک خاصیت جسمانی انسان زنده است که تقریبا در
همه ،الاقل به اندازه مختصر ،قرار داده شده است .با این حال ،اشخاصی که
به صورت جدی و حرفه ای مدیوم هستند ،استعداد فوق را به میزان زیادی
در خود دارند که در هنگام وساطت این افراد آثار مسلم و آشکاری پدید
میآید .استعدادهای خاصی با این شرایط معموال نزد افرادی یافت میشود
که از نظر جثه و اندام دارای تواناییها و حساسیتهای خاصی باشند .به
عبارت دیگر ،مدیومهای مستعد ،عده ای برای حدوث پدیدههای معین و
برخی دیگر برای حدوث پدیدههای دیگر مستعد هستند .در ادامه نگاهی به
درجات ،انواع و ویژگیهای مدیومی افراد مختلف میافکنیم:
مدیومهای آثار فیزیکی
چنین مدیومهایی مخصوصا برای تحقق پدیدههای مادی و محسوس مانند
حرکت دادن اجسام ،ایجاد اصوات و نظایر آن استعداد دارند که خود این
دسته به دو گروه تحت عنوان «مدیومهای آگاه» و «مدیومهای ناآگاه» قابل
دسته بندی هستند.
مدیومهای آگاه :کسانی هستند که به استعداد خودشان آگاهی دارند
و اراده بر تولید پدیده میکنند .در بین این مدیومها بسیار به ندرت افرادی
یافت میشوند که با میل و اراده خود میتوانند آثاری فوقالعاده مانند تعلیق
فضایی اجسام سنگین و انتقال هوایی آنها ،مخصوصا انتقال اشباح و تجسم
ارواح را سبب شوند.
مدیومهای ناآگاه :آنها را مدیومهای طبیعی هم گفتهاند .این دسته
شامل کسانی هستند که استعدادشان بدون توجه و اراده خودشان به کار
گرفته میشود .این افراد به هیچ وجه واقف به استعداد خود نیستند و هر
اثر عادی هم که در جوارشان پدید آید از لحاظ آنها شگفتانگیز و غیر

139 /

عادی نخواهد بود و چنان است که گویی از این قبیل حوادث به منزله جزئی
از وجودشان است.
آدمهای الکتریکی (شبه مدیوم)
این دسته از آدمها ،افرادی هستند که در ساختمان جسمانی آنها به طور
طبیعی ،جریان برق وجود دارد .اگر دست این افراد را لمس کنید ،احساس
تخلیه الکتریکی به شما دست خواهد داد .این افراد را گاهی به عنوان
مدیومهای ناخودآگاه فیزیکی به شمار میآورند؛ در صورتی که واقعا مدیوم
نیستند .زیرا مدیوم کسی را میگویند که واسط فعالیت یک روح باشد .در
حالی که اثرات باقی مانده از این افراد صرفا ناشی از جریان برق است.
مدیومهای حساس
مدیومهای حساس کسانی را گویند که حضور ارواح را به طریق نامعینی
احساس میکنند و گاه چنان است که گویی ارواح دست و یا پای مدیوم را
آهسته لمس میکنند .این وضعیت ،حالت مشخصی ندارد و یک استطاعت
مقدماتی است که الزمه هر نوع استعداد دیگر است.
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مدیومهای شنوا
این گونه مدیومها گفتار ارواح را میشنوند .گاهی اوقات این صدا شامل
طنینی است که در ذهن و وجودشان طنینانداز میشود .گاهی اوقات نیز
صدا به صورت آوا و صوت انسان زنده است که واضح و روشن از خارج به
گوش میرسد .مدیومهای شنوا میتوانند مستقیم با ارواح گفتگو کنند و
بعضی ا ز ارواح را که سابقه ارتباط دارند ،بالفاصله از لحن صدا هویتشان را
تشخیص میدهند.
مدیومهای گویا
مدیومهای گویا غالبا خودشان چیزی نمیشنوند ،بلکه جهاز صوتی آنها
مستقیم در اختیار روح قرار میگیرد .وقتی روح بخواهد با افراد زنده ارتباط
ایجاد کند ،از هر عضو مدیوم که برای برقراری رابطه مستعد باشد استفاده
میکند .یعنی یک مدیوم دستش آلت ارتباط خواهد بود و دیگری گفتارش
وسیله تبادل افکار میشود و سومی از طریق شنوایی واسطه اجرای مقصود
میشود.
مدیومهای بینا
این قبیل مدیومها خاصیت رویت ارواح را دارند .بعضی از آنها در حالت
طبیعی و به موقع بیداری ارواح را میبینند و چگونگی واقعه را دقیقاً به
خاطر میسپارند؛ اما عدهای دیگر فقط در حد سمنامبولی یا در وضعی
نزدیک به آن قدرت دید خواهند داشت.
خواب دیدن مردگان هم شاید از انواع حاالت مدیومی باشد؛ اما مسلما
ما نمیتوانیم آن را به منزله بینش مدیومی تلقی کنیم .مدیوم بینا هرچند
خود تصور میکند که با چشمانش میبیند؛ ولی در حقیقت دیدار او یک
رویت باطنی است؛ چرا که با چشمان بسته هم میتواند به همان خوبی
ارواح را رویت کند.
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مدیومهای سمنامبولی (بیدار خواب)
حالت سمنامبولی ممکن است نوعی حالت مدیومی به شمار آید .به عبارت
روشنتر این دو حالت اکثر اوقات به یکدیگر پیوستهاند .معموال به کسی
سمنامبول میگوییم که با عاملیت روح خودش عمل میکند؛ یعنی
هنگامیکه روح از قید قالب جسمانی آزادی نسبی یافته و در ورای محدوده
حواس جسمانی میبیند و میشنود و ادراک میکند ،در این صورت
چیزهایی را که کسی در وضعیت سمنامبولی بیان میدارد اقتباس از
مدرکات و دانستههای خودش خواهد بود.
مدیومهای شفابخش
مدیوم شفابخش درمان کننده است .کسی که میتواند بیمار را بدون تجویز
دارو فقط از طریق لمس بدن یا نگاه و حتی با اشاره دست ،شفا دهد .البته
این استعداد شایان بحث طوالنی است و ممکن است در ادعا و عملکرد
کسانی که مدعی چنین تواناییهایی هستند ،شائبههایی وجود داشته باشد.
اما به هر صورت اصل وجود چنین قدرت و پدیده ای قطعی است و برخی
از افراد حائز آن هستند .برای اطالع از کیفیت و چگونگی کار مدیومهای
شفابخش میتوان به منابع تخصصی که در این زمینه به نگارش درآمدهاند،
مراجعه کرد)28( .
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مدیومهای کتابت مستقیم
اینگونه مدیومها افرادی هستند که پدیده کتابت مستقیم (نگارش به وسیله
روح بر کاغذ) در حضورشان انجام میشود.
برای اجرای این آزمایش کافی است مدیوم یک برگ کاغذ سفید را در
مکانی که روح معین میکند ،قرار دهد .سپس به دعا و تمرکز افکار و مراعات
سکوت و فراهم آوردن سایر شرایط ،بپردازد .در این صورت ممکن است
عبارتهایی بر روی کاغذ نقش بندد که حتی احتمال دارد چند خط کج و
معوج و بی معنی باشد.
مدیومهای نویسنده
نویسندگی با دست از سایر روشهای ارتباطی به مراتب آسانتر و راحتتر
و مخصوصا کاملتر است .با این اوصاف بدیهی است که پژوهندگان بیشتر
به دنبال این نوع ارتباط باشند؛ چون با استفاده از این اسلوب ممکن است
بتوان به طور مداوم و منظم با ارواح تماس حاصل کرد .از طریق این روش
ارتباطی بیش از هر روش دیگر میتوان به میزان ترقیها ،معلومات ،چگونگی
خلق و خوی ارواح پی برد.
با استفاده از این شیوه ،که سهولت بیان را به نحو احسن تضمین میکند،
ارواح خواهند توانست نیات و افکارشان را با هر میزان تفضیل که مایل باشند
بر ما عرضه دارند .در این صورت برای ما میسر خواهد بود که اطالعات
دریافتی را در مقایسه با یکدیگر سنجیده و افکار و شخصیت هر یک را
ارزیابی کنیم.
البته باید دانست که استعداد نویسندگی ،بیش از هر روش مدیومی
دیگر به وسیله تمرین و تکرار قابل شکوفایی و تقویت است.

143 /

مدیومهای القایی
در این روش و با شیوه القایی ،روح ،به جای آنکه دست مدیوم را در اختیار
بگیرد و به صورت مستقیم چیزی بنویسد ،ممکن است مقاصد خود را از
طریق انتقال فکر بر روح مدیوم القا کند .در این صورت او دیگر با دست
مدیوم کاری ندارد؛ بلکه فقط افکار خودش را بر روح مدیوم منتقل میکند.
بعد از اینکه روح افکار خود را به روح مدیوم انتقال داد ،مدیوم نیز با حرکت
دست خود قلم را به حرکت درآورده و مفهوم مورد نظر روح را روی کاغذ
مینگارد.
در اینجا الزم است نکته مهمی را یادآوری نماییم .به این مضمون که
روح آزاد هرگز جای روح مدیوم را در پیکر جسمانی او نمیگیرد؛ چون وی
نمیتواند روح متجسد را از تن خارج کند .در این میان ،البته روح مدیوم
هم بیکار و منفعل باقی نخواهد ماند ،بلکه افکار روح آزاد را پس از دریافت
به وسیله دست ،به دیگران منتقل خواهد کرد.
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مدیومهای الهامی
اگر کسی در حالت طبیعی در وضعیت خلسه قرار گیرد و در این حالت
افکاری به ذهنش خطور کند که با پندارهای قبلی او نامتجانس باشد،
میتوان این پندارها را نتیجه عملکرد مدیومهای الهامی به شمار آورد.
خاصیت الهام پذیری و استعداد مدیومهای القایی بسیار با یکدیگر شباهت
دارند .منتها در مورد الهام ،عاملیت یک شعور خارجی کمتر از مورد قبل،
محسوس است و تفکیک فکر الهامی از پندار خصوصی مدیوم ،دشوارتر است.
چیزی که افکار الهام شده را بهتر میتواند مشخص و متمایز کند ،بی
سابقه بودن این افکار و خطور آنها به صورت خودبه خودی در ذهن مدیوم
است .الهام ،از جانب ارواحی به ما وارد میشود که بخواهند به دالیل نیکو
یا نکوهیده در افکار ما نفوذ نمایند .معموال الهام از جانب ارواح خیراندیش
است .اما ما اکثر اوقات از توجه به راهنماییهایشان خودداری میکنیم.
اغلب اشخاص تماس با نیروهای خارج از جسم مادی ،از جمله ارواح
را با نوعی ناباوری مینگرند و انجام آن را تقریبا امری غیر ممکن میدانند.
اما واقعیت این است که وجود عوالم روحی و ماورایی در اطراف جسم ما و
زندگی روزانه ما امری اثبات شده است و اگر کسی با عالقه و پشتکار به
مطالعه و پیگیریهای الزم در این زمینه همت بگمارد ،به زودی میتواند
شاهد بروز این عوامل در اطراف خود باشد.
تحوالت و رخدادهایی که با روح ارتباط دارند در اطراف ما ،حتی در زندگی
ناباوران ،اندک نیست .برای مثال زمانی که فردی به خواب طبیعی یا
مصنوعی میرود ،ممکن است نوعی حالت روحی متفاوت و تازه به او دست
دهد که قبال تجربه نکرده است .در چنین مواقعی امکان تجربه یک تماس
روحی کم نیست .حتی میتوان گفت همه افراد در زمان خواب تجربه نوعی
مرگ را با خود دارند .چرا که مرگ چیزی غیر از عروج روح از جسم نیست
و چنین رخدادی در خواب به طور مستمر برای ما رخ میدهد .بی سبب

145 /

نیست که در کتب آسمانی به دفعات بسیار از خواب به عنوان مرگ موقت
یاد شده است.
به هرحال ،افرادی که درصدد شناخت دنیای ارواح و زندگی روحی
هستند ،پس از کسب معلومات کافی و تقویت سیاالت خود ،میتوانند با
برخی از نیروهای خارج از بُعد مادی خود ،تماس برقرار کنند.
با وجود تمام این مباحث و علیرغم اینکه منابع معتبری در زمینه
توصیف روح و عالم ارواح و چند و چون این پدیده در دسترس است ،هنوز
بخش عظیمی از جامعه بشری ،حتی بخش عمده جامعه ما در زمینه روح
و واقعیتهای آن دچار سوء تفاهم هستند.
دالیل این سوء تفاهم آشکار عالوه بر اطالعات ناقص و اشتباهی ک ه
برخی از مردم درباره ارواح دارند ،ممکن است به تصویر کشیدن ارواح به
شکل ناخوشایند از طرف فیلمهای سینمایی و ترسیم نادرست پدیده مرگ
به عنوان لحظه ای سخت و دردآور است .این در حالی است که نه روح
عنصری خطرناک مانند شبه سفید با صورتی استخوانی و بدنی اسکلت مانند
است و نه زمان مرگ تفاوتی با خواب دارد.
اگر بخواهیم مسئله را به زبانی ساده بیان کنیم ،باید گفت روح دقیقا
تجسد قیافه انسان است و با یک آدم معمولی هیچ تفاوتی ندارد.
بر خالف تصور ما دنیای ارواح دنیایی پر جنب و جوش و سرشار از حرکت
است .برای مثال از گذشتههای دور تاکنون ارواح پیامبران و اولیای الهی به
طور پیوسته در تالش بوده و هستند که انسانها را تبدیل به افراد بهتری
کنند .پیامبران الهی نمونه ای از قدرت پروردگار در زمینه ارواح هستند.
باید این حقیقت را پذیرفت که ارواحی که از سوی پروردگار بر نسل بشر
نازل میشوند ،در مرحله نخست قصد دارند زندهها را از حقیقت مرگ و
زندگی پس از آن آگاه کنند و حتی گاهی نحوه زندگی در حیات مادی را
به آنان بیاموزند .به همین علت افراد در مواقع تماس ،بایستی از ارواح
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سواالتی بنمایند که چگونگی مسیر رستگاری در این زندگی و حیات پس
از مرگ را نشان بدهد.
البته گاهی اتفاق میافتد که خود ارواح بنا به خواست خودشان و به
دالیلی ،مطالب مهمی را درباره زندگانی مادی افراد ،به عده ای از تماس
گیرندگان میگویند .در همین راستا باید اشاره کنیم که برای برقراری
تماسهای روحی ،تنها تالش افراد ،برای تماس با ارواح کافی نیست ،بلکه
خواست خود ارواح نیز در تماس با مدیومها از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتیجه ،اینکه دستاوردهای تماس با ارواح به اندازه کافی اهمیت دارد که
برخی از انسانها برای حصول آن به ممارست و تالشهای بسیاری همت
بگمارند .باید توجه داشت که در زمان برقراری تماس اگر چند دقیقه و یا
چند ساعت و یا حتی چند روز و هفته اثری از ارتباط با نیروهای خارجی
مشاهده نشد ،نباید از عمل خود ناامید و دلسرد شد .این حقیقت را نیز باید
پذیرفت که همه افراد دارای یک نوع قدرت باالی مدیومی به صورت ذاتی
نیستند ،مگر اینکه از طریق علم و به صورت اکتسابی آن را به دست آورده
و سپس اقدام به برقراری تماس کنند.
نکته آخری که در این بخش باید ذکر کنیم این است که گاهی در
تماسها ممکن است ارواح برزخی و مزاحم در جلسه حضور یابند و مطالب
نادرستی اظهار کنند که موجب گمراهی تماس گیرندگان شود .به همین
علت تماس گیرندگان قبل از اینکه علم و دانش روحی را بیاموزند نباید
تماس برقرار کنند یا به گفتههای هیچ روحی توجه نکرده و خواست آن را
عملی نکنند؛ زیرا در این صورت گرفتار دوگانگی روحی خواهند شد.

دایره خلقت
کارکرد دایره خلقت و ارکان آفرینش تقریبا در تمام ادیان و کتابهای
آسمانی به شکل مشابهی ترسیم شده است .از منظر ادیان توحیدی منشاء
خلقت ذات خداوندی است و انسان به این زمین گسیل شده تا بعد از طی
مراحل زندگی یا زندگیهای جسمانی به سمت اصل و ریشه خود بازگردد.
اصل بازگشت شامل تمام موجودات هستی ،از جمله انسان ،است.
از این رو میتوان گفت وقتی انسانی میمیرد جسم او در خاک کاشته
میشود تا مراحل بعدی تکامل و باال رفتن از جهانهای عقلی را طی کرده
و در نهایت جذب روح بزرگ و مرکز ثقل عالم هستی شود.
به سخن دیگر ،براساس قانون «جاذبه تکامل عقلی و روحی» ،هر چیزی
که در آفرینش و کائنات وجود دارد و بنا به دلیلی خلق شده و هستی یافته
است در نهایت به سمت پروردگار در حرکت است.
نکته قابل ذکر این است که عناصر این هستی و کائنات هر یک به دلیل
خاصی خلق شدهاند و صرفا به خاطر چند نسل بشری که در حال حاضر در
قید حیات هستند ،ایجاد نشدهاند .هدف خلقت بسیار مهم و باالتر است.
تصویر دایره خلقت طبق نظر ارواح قدسی برای اولین بار ترسیم شده و
شکل محیط مادی خلقت نیز به آن افزوده شده است .در ادامه نگاهی کلی
به ارکان مختلف دایره خلقت که بالغ بر  21مورد است ،میافکنیم تا
تصویری جامع و تا حدی روشن از آن ارائه کنیم:
- 1امواج متحدالمرکز :این امواج در تمام کائنات به صورت امواج اثیری
جریان دارند و همه نقاط خلقت را پر کردهاند.
- 2نمودار فرضی :یک موج اثیری است که از مرکز خلقت تابیده میشود
و به حیات قدرت ،انرژی و تحرک میدهد.
147
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- 3کوچکترین ذره :ماده شناخته شده (اتم) که در اثر نیروهای موجود
در امواج اثیری دارای عقل و انرژی حرکتی میشود.
- 4ذرات جمادی :که در اثر مرور زمان دارای تکامل عقلی بیشتری
میشوند؛ تا اینکه در نهایت روزی از طریق ریشه گیاهی وارد ساختمان آن
شده و تغییر حالت میدهند.
- 5گیاهان :در اثر تغییر شکلهای گوناگون به تدریج کامل شده و عقل،
احساس و روحی نزدیک به گونهای از حیوانات پیدا میکنند.
- 6حیوانات :در کره خاکی حیواناتی هستند که تظاهرات زیستی بسیار
نزدیک به گیاهان دارند .این حیوانات در اثر تحمل تغییرات و تحوالت
گوناگون دارای عقل بیشتری میشوند .تمامی این تکاملها فقط در کره
خاکی ما به وقوع نمیپیوندد؛ بلکه در سایر کرات نیز اتفاق میافتد.
- 7بشر :نسل بشر پس از طی تبدیل و تکاملهای بسیاری از حالتهای
جماد ،گیاه ،حیوان به صورت کنونی در آمده است .همان طور که پیش از
این اشاره شد ،به منظور بررسیهای بهتر ،این مخلوق را به چهار گروه به
نامهای« :بشر»« ،آدم»« ،انسان» و «انسان اولی» تقسیم بندی میکنند که
در بین این چهار گروه «بشر» کمترین میزان تکامل را تجربه کرده است.
ضمن اینکه تعداد این گروه را در کره زمین بیشتر از دیگران میتوان یافت.
اعمال و رفتار برخی از آنها گاهی از حیوان هم پستتر است .زیرا این افراد
در زندگی فقط به فکر منافع مختلف مادی خویش هستند و هرگز راضی
نمیشوند سودی از آنها به کسی برسد .این افراد از آزار رساندن به دیگران
کوتاهی نمیکنند .تمام افراد این گروه پس از مرگ به جهان اول روحی
منتقل میشوند.
- 8آدم :این گروه ،از نظر تکامل و تعالی روحی یک درجه از افراد بشر
برتر هستند .نه سود آنها به کسی میرسد و نه زیان آنها .عمدتا به فکر
خود و احتماال خانواده خویش هستند و دارای خوی حیوانی کمتری نسبت
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به بشر هستند .این گروه پس از مرگ به نسبت درجه تکاملی خویش به
جهان اول یا دوم روحی انتقال پیدا میکند.
- 9انسان :افراد این طبقه در مرحله باالتری از تکامل قرار دارند؛ زیرا
صفات منفی مانند جاهطلبی ،مقام پرستی ،حسادت ،بخل ،کینه و غیره در
وجود آنها تقلیل یافته است .لذا سعی دارند به گونهای برای دیگران مفید
باشند .روح این گروه پس از جدا شدن از جسم مادی به نسبت اعمال و
رفتار زمان حیات به یکی از طبقات بهشت انتقال مییابد.
 -10انسان اولی :بهترین نمونه و سرآمد تکامل نسل بشر را «انسان
اولی» مینامیم .این گروه جزء بندگان خاص خداوند هستند و در همه جا
و همه احوال خداوند را فراموش نمیکنند .در واقع خداوند این افراد را
خلیفههای خود در روی زمین قرار داده است .در برخی مواقع دیده میشود
که این اشخاص حتی به گونهای به خود زیان میزنند تا اینکه دیگران به
وضع بهتری از نظر مادی ،الهی ،اجتماعی و غیره برسند .روح این افراد پس
از جدایی از بدن به طبقات باالتر بهشت وارد میشود.
- 11جهان اول روحی (جهنم) :افرادی که در زمان حیات مرتکب اعمال
نادرستی شدهاند پس از مرگ به این جهان منتقل و عقوبت میشوند .این
جهان دارای عمقهای مختلفی است و هرچه گناه فرد ،سنگینتر باشد به
همان نسبت هم از سوی نیروهای خلقت به عمق بیشتری فرستاده میشوند.
- 12جهان دوم روحی :در این جهان که از آن به نام «اعراف» هم یاد
میشود ،روح دارای آزادی کاملی نیست و تنها اختالف آن با جهان یکم در
این است که در آن زجر وجود ندارد.
- 13جهان سوم روحی (بهشت) :این جهان نسبت به سایر جهانها از
ارزش باالتری برخوردار است و دارای طبقات بیشتری است و افرادی که در
زندگی مرتکب اعمال خیر و ثواب شوند به یکی از طبقات آن انتقال مییابند.
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این جهان شامل نه طبقه است که طبقه  1تا  4بخش یکم و طبقه  5تا 8
بخش دوم و طبقه نهم بخش سوم است.
- 14برزخ :برخی از ارواح پس از جدایی از بدن به دالیلی به جهانهای
روحی نمیروند و در جو اطراف کره زمین باقی میمانند .این منطقه که
دارای مراکز روحی و طبقات مختلف است بین مرکز انرژی و ماده قرار دارد.
معموال ارواحی در این عالم روحی باقی میمانند که در زندگی وابستگیهایی
از نظر مادی و وابستگی خانوادگی ،عاطفی و غیره داشتهاند .اکثر این ارواح
پس از رهایی ،مدت بسیار کوتاهی را جهت ماندن در برزخ از نیروهای الهی
اجازه میگیرند تا قسمتی از کارهای ناتمام خویش را کامل نمایند و اغلب
این اجازه به آنها داده میشود .این زمان از نظر ما زمینیها گاهی تا چندین
سال به طول میانجامد .این ارواح تا مدتها باور ندارند که مردهاند؛ لذا چند
وقتی با این باور که هنوز زنده هستند ،در بین خانواده خود باقی میمانند.
- 15اعداد تکاملی :یک عدد تکاملی ،تصویرگر و نمایانگر یک موج عقلی
است که یک ذره مادی آن را تجربه کرده است .هر قدر که ذره ،اعداد
تکاملی بیشتری را به خود اختصاص داده باشد ،به این معناست که آن ذره
یا جسم دارای عقل حرکتی بیشتری از سوی خلقت است .اعداد تکاملی در
عدد  8میلیون و  600هزار کامل میشود .این عدد نشان دهنده تعداد
دفعات تغییر یا تعویض فرکانسهای عقلی است که یک ذره مادی تکامل
نیافته و ابتدایی تجربه میکند تا زمانی که از نظر عقلی به مرتبه «انسان
اولی» نائل شود.
 -16جهان پنجم روحی :این جهان را میتوان سرآغاز ابدیت خداوند
دانست؛ زیرا ارواح رسیده به این جهان ،فقط تغییراتی در فرکانسهای
تنپوش خود داده و ثقل را از خود دور میسازند تا بتوانند به جهان پنج و
شش انتقال یابند .چون از این جهان به باال دیگر ارواح با زمینیها تماس
برقرار نمیکنند .لذا اگر روحی در جلسه ارتباط با ارواح ،اظهار داشت که از
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جهان چهارم یا پنجم و امثال آن است ،باید یقین حاصل کرد که آن روح
برزخی است و هنوز درباره بهشت به اطالعاتی دست نیافته است و از آنجا
شناختی ندارد .در جهان پنجم روحی ،عمل و حرکت و تبدیل شدن امواج
روحی به انرژی اصل خلقت همچنان ادامه دارد و به همان شکل است که
در جهان چهارم وجود دارد؛ یعنی به تدریج ثقلها کمتر میشود.
- 17جهان ششم روحی (عالم انرژی) :ارواحی که به تدریج از جهان
پنجم وارد این جهان میشوند ،تمام مراحل تکامل را گذراندهاند؛ به طوری
که تمام امواج آنها با امواج جهان هفتم برابر شده است و نسبت به تقدم و
تاخر ورودشان به این جهان ،در انتظار ورود به جهان هفتم باقی میمانند.
به همین دلیل این جهان را «جهان انتظار» نیز مینامند .از نظر علمی ،این
جهان را میتوان به عنوان نیروی پتانسیل خلقت تلقی کرد؛ زیرا هرچه
انرژی از جهان هفتم به کانون خلقت برسد و مصرف شود ،انرژی پتانسیل
این جهان ،کمبود آن را جبران میکند .لذا جهان هفتم همیشه در حال
برقرار کردن تعادل کامل انرژی باقی میماند.
- 18مرکز قدرت عالم هستی (جهان هفتم) :تمام قدرت عالم هستی از
این جهان روحی تامین میشود .کلیه انرژیهای خلقت بعد از گذراندن
مسیرهای دشوار و طوالنی و تبدیل و تکاملها و تصفیههای مختلف ،به
صورت انرژی مطلق به این جهان باز میگردند .از آنجا که کل انرژی این
جهان از قدرتهای عقلی و روحی تکامل یافته تامین میشود ،لذا این جهان
را میتوان به عنوان «روح اعظم کائنات یا عقل کل عالم هستی» نامید.
- 19انرژی کل عالم هستی :تمام کائنات را نیرو و امواج الهی در بر
گرفته و به طور مستمر به همه مخلوقات ،انرژیهای عقلی و حرکتی الزم
داده می شود .نیروها در تصویر دایره خلقت به صورت دوایر متحدالمرکز
مشاهده میشوند که تکامل افراد نیز با فاصله امواج این دوایر نسبت به مرکز
رابطه مستقیم دارد.
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- 20رسوالن خلقت :خطی که به صورت مستقیم از جهان هفتم به جهان
سوم روحی وصل شده به این معنی است که گاهی بنا به خواست و حکم
خداوند یک انرژی روحی از جهان هفتم موجب تولدی در جهان سوم
میشود که اصطالحا به آن «نوزاد روحی» گفته میشود .این گونه ارواح به
خاطر اعمالی که در آینده انجام میدهند دارای وظایف و مقامات کلیدی در
قسمتی از خلقت میشوند که کلیه رسوالن الهی را در بین این گروه میتوان
یافت.
- 21عوالم مادی خلقت :در تصویر دایره خلقت ،شکل دایره واری
مشاهده میشود که تمام آن از ماده سخت تشکیل شده است .در
اینکهکشان که به نام «راه شیری» معروف است ،منظومه شمسی نقطه ای
بیش نیست .طول اینکهکشان میلیونها سال نوری و ضخامت آن هم 1.60
برابر قطر آن است .با توجه به دانشی که تاکنون بشر از علم نجوم کسب
کرده است ،گفته میشود که غیر از سیارات که تعداد آنها بسیار است حدود
 100میلیون ستاره شناخته شده نیز در اینکهکشان حضور دارند .زمانی
که خداوند میفرماید زمین و آسمان را آفریدم ،منظور تمام کرات مادی
سخت در کهکشانهاست.
از مطالب فوق به این نتیجه میرسیم که در خلقت خداوند سه نوع
عالم انرژی وجود دارد که موجب ادامه حیات مخلوقات در خلقت میگردند
که عبارتند از:
الف) عالم ماده :در این قسمت ،ماده نقش اصلی را ایفا میکند .این
انرژی از زمانی که قدرت عقلی و حرکتی توسط اثیر عالم بر کوچکترین ذره
تابیده میشود ،آغاز شده و تا پایان دوره انسانیت اولی ادامه دارد و در تبدیل
و تکاملهای متعدد به تدریج قدرتمندتر میشود.
ب) عالم انرژی :در این عالم ،از ماده خبری نیست و امواج مادی که در
اثر تبدیل و تکاملهای بسیار به انرژی اثیری تبدیل شدهاند ،از جهانهای
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روحی به تدریج قویتر شده و نهایتا تبدیل به انرژی کل عالم هستی شده
و به تدریج وارد جهان هفتم روحی میشوند .به همین دلیل خداوند
میفرماید« :تمام ذرات عالم به سوی من در حرکت هستند».
پ) عالم اثیری (اثیر عالم) :این سیستم در خلقت ،وظیفه دریافت انرژی
از جهان هفتم و توزیع آن در تمام خلقت را بر عهده دارد .زیرا اثیر عالم
تمام نقاط و فضاهای به ظاهر خالی خلقت ،از جمله کره زمین و هر آنچه
در آن است را در بر میگیرد .در تصویر خلقت ،اشکال دیگری نیز وجود
دارند که ما از آنها با عنوان «ناشناختههای علم حیات مادی خویش» یاد
میکنیم.
قدر مسلم اینکه عظمت کهکشانها و قدرت پروردگار به همین مواردی
که در مجال کوتاه بیان کردیم ،ختم نمیشود .در واقع نقشه خلقت و رازهای
آن در اینجا به انتها نمیرسد .بلکه حقایق بی شمار دیگری در نظام هستی
نهفته است که دانش امروز بشر هیچگونه شناخت و آگاهی نسبت به آن
ندارد.

قانون « کارما» یا قانون « پاداش متناسب با عمل»

پیش از این اجماال به فراخور بحث نگاه کوتاهی به قانون کارما و نظریه
تناسخ افکندیم .در اینجا یک بار دیگر الزم میدانیم قانون کارما را از زاویه
دید دیگری (پاداش مناسب با عمل) مورد کنکاش قرار دهیم.
هستی مادی ما و مجموعه ای از پدیدههای غیر مادی در ترکیبی موزون
و متقارن با همدیگر به سر میبرند .در وهله اول دستگاه تفکر ما قرار دارد
که مقدم بر جسم مادی ماست .سپس مکانیزم الهام واقع شده است و بعد
از آن «ملکه تامل» و در نهایت «آگاهی مستقیم بر حقیقت» قرار گرفته
است.
سطح آگاهی ناشی از الهام ،در بیشتر انسانها پایین و چراغ الهام
خاموش است یا ضعیف عمل میکند ،در نتیجه نور کمی میدهد .به این
خاطر انسانها به مدد این روشنایی کم نمیتوانند به حقایق آگاه شوند.
کارکرد الهام مانند غریزه ،سطحی و محدود است .بنابراین انسانها باید الهام
و درک ملکوتی خویش را ارتقا دهند .چون این الهام بر افزایش نور بصیرت
و تاباندن نور آگاهی بر ادراک ما تاثیر مستقیم دارد.
اگر انسان این توانایی را در خود تقویت کند ،به تبع آن ،شعور او مضاعف
شده و شروع به استفاده از سطح روشن خود میکند .آن وقت شعلههای
فروزانی که در بطن همه موجودات قرار داده شده است ،فوران میکنند و
انسان به زودی از شک ناشی از جهل خود بیرون میآید و اذعان میکند
که« :قانونکارما حق است» .حتی هنگامیکه شک ،عقل را احاطه میکند
و عقل از درک حقیقت ناتوان میشود ،این الهام است که میتواند به یاری
او بیاید.
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به نظر میرسد که عقل سلیم به قانون کارما توجه ویژه داشته باشد .به
این جهت که تنها این قانون است که روی اساس و اعتبارات معقول بنا شده
و میتوان آن را برای اطمینان از صحتش آزمایش کرد.
به تاویل دیگر ،قانون کارما یک قانون عام درباره حقیقت هستی است
که به همه قوانین دیگر طبیعی مانند قانون جاذبه ،قانون علت و معلول،
قانون واسطهها (یعنی سببها که واسطه ظهور مسببها هستند) ،برتری
دارد.
قانون کارما ،یک قانون کور نیست؛ بلکه قانونی زنده و متناسب با عقل
است که به تاثیر و نتایج عمل همه موجودات ،از جنبههای فردی و اجتماعی
بذل توجه کرده است .چرا که مشیت الهی در آن جاری و ساری است.
واقعیت این است که خود انسان چرخه کارما را ایجاد میکند .چون کارما
نتایج افکار و سپس اعمال اوست .هرچه ما امروز داریم و به آن معتقد
هستیم ،نتیجه فکرهای قبلی ماست .بنابراین هرچه در آینده تجربه خواهیم
کرد ،نتیجه افکار و اعمال امروز ما خواهد بود .پس نظام کارمایی براساس
افکار و کنشهای ما تاسیس میشود .بدیهی است که در این باره همان
فرمول قدیمی همچنان رایج است :وقتی که انسان فکر منفی و شیطانی در
سر دارد و احتماال به آن عمل میکند ،نتیجه مستقیم آن را در قالب رنج و
درد تجربه میکند و اگر عکس این مصداق داشته باشد ،دستاورد آن سعادت
و خوشبختی است که مانند سایه به دنبال انسان خواهد بود.
به عبارت روشنتر ،انسان نه تنها نتیجه فکر خود ،بلکه به طور مستقیم
بدل از فکر خود است .به این خاطر انسان نباید از سرنوشتی که آزادی او را
محدود کرده است شکایت کرده یا از سرنوشت تلخی که برایش رقم خورده
است ،ناله کند .چرا که قانون کارما یک قانون مبتنی بر عمل و عکسالعمل
است و نتیجه الینفک اعمال ماست.
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براساس این تئوری ،بی فایده خواهد بود اگر ما بخواهیم با سرنوشت
مبارزه کرده و یا برای آن حدودی قائل شویم .باید این تحوالت را بیواسطه
در فکر و عمل مان جستجو کنیم .چون انسان هر طور که فکر کند همان
خواهد شد.
از منظری دیگر ،حتی ما شخصیت خود را با فکر و عمل خود بنا
مینهیم .اگرچه انسان به واسطه اعمالش پاداش میگیرد یا کیفر میبیند؛
اما از آن جایی که کارما نه ثواب میدهد و نه عقاب ،بلکه عقاب و ثواب به
خاطر برگرداندن نظم عمومی جهان است ،پس هرکس غمناک شود
مستحق غم و اندوه است و هرکس وسیلهای برای تنعم داشته باشد از آن
بهرهمند خواهد شد.
وقتی خداوند در قرآن میفرماید :من انسان را در رنج و عذاب آفریدم،
میدانسته است که همه انسانها مستحق رنج و آالم هستند؛ چون خودشان
آنها را به وجود میآورند .البته باید گفت با این همه ،لطف و رحمت الهی
این فرصت را به تمام موجودات میدهد تا از طریق کسب علم و تجربه به
الوهیت برسند .انسان هم در راه کسب تجربه به ناچار خطاهایی مرتکب
میشود که پس از آگاهی و کسب دانش الزم و اطمینان از خطاها و قبول
آنها کیفر میشود .این مساله ،موجبات رستگاری در جهانهای ابدی را
فراهم میآورد.
خداوند انسان را موجودی با اختیار آفریده و از روح خود را در آن دمیده
است .بدین صورت است که مردم نمیتوانند از آن قانون عمومی فرار کنند.
البته ذکر این نکته ضروری است که بنیاد همه پدیدههای هستی بر
نیکی است .یعنی هرچه در این جهان است خوب آفریده شده است ،حتی
رنجها و زحماتی که نوع بشر برای کسب تجربه و در مسیر تکامل وجودی
خود متحمل میشود ،همه و همه در خدمت خوبیهاست.
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علت اصلی اینکه انسان کمال طلب است و در راه کسب علوم ،هنرها،
فنون و شاخههای مختلف دانش ،مرارتهایی را تحمل میکند به این خاطر
است که در مسیر بهبودی جهان و تبدیل شدن به عضو مفیدی از جامعه
انسانی این فعالیتها را الزم میداند .پس اعمال ما به طور اشتراکی در
جامعه جهانی اثرگذار است و الزم است در خدماتی که فرد فرد انسانها به
جامعه میدهند با رغبت و رضایت کامل و حس مسئولیت عمل کنند تا در
رشد معنوی ما تاثیر مثبت بگذارد.
اینجاست که وجدان بیمار در انسانهایی که آگاهانه و هوشیارانه بدون
توجه به قوانین بشری زندگی میکنند ،میتواند دست به کار شود .اگر چنین
شود افراد میتوانند از علوم روحی و قوانین الهی که از طریق انبیاء به بشر
ارسال شده است ،استفاده کنند و از این چرخه معیوب زندگی خالص شوند.
در نهایت باید گفت بر انسان الزم است که عالوه بر بهرهگیری از
امکانات جهان فیزیکی در امور زندگی ،توجهی هم به زندگی ابدی اختصاص
دهد تا زمینههای شکوفایی عقل و ادراک را فراهم آورد .چون ما میدانیم
همه انسانها به منزله یک پیکر واحد هستند که مجموعه آن ها میتوانند
منجر به ساختن جامعه ای آرمانی و بدون نقص شوند .چنانچه سعدی به
سادگی به این مساله اشاره کرده و میگوید:
بنی آدم اعضای یک پیکرند/که درآفرینش ز یک گوهرند
با اینکه ورود به چرخه کارما براساس اعمال و کردارهای انسان صورت
میگیرد از طرف دیگر چون آن ذره الهی درون انسانها دمیده شده ،اگر او
تالش کند و از طریق علم و ادراک ،روشهای تزکیه درون را به وضوح پیدا
کند ،آن وقت خواهد توانست به راحتی و با رنجی کمتر از چرخه کارما به
بیرون پرتاب شود و در مسیر رستگاری نهایی قرار گیرد.
در سایه ایمان به قانون کارما و عود در تجسد ،انسان این امکان را
مییابد که به این شعار باستانی که در ادامه ذکر میکنیم ،عمل کند .شعار
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چنین است« :نخست در وجودت فکری را بکار تا از آن عمل درو کنی و بعد
عمل را تکرار کن تا عادت کنی .وقتی که تخم عادت را کاشته و آبیاری
کردی ،طبیعت خود را ساخته ای .چون مجموع شخصیت و طبیعت انسان
را همان اعمالش تشکیل میدهند .اعمالی که به شکل عادت از آنها سر
میزند .پس طبیعت خود را پرورش بده تا آن کسی بشوی که دوست داری».
نتیجه واضح این بیان این است که انسان میتواند با انجام کارهای مشخص،
طبیعت و شخصیت آینده و جاودانه خود را بنا نهد و براساس همان
شخصیت ،مسیرش را ادامه دهد .پس هر وقت احساس کردی میل به انجام
کارهای زشت داری ،فورا علت آن را در خود جستجو کن .وقتی علت را
شناختی ،با تصمیم و اراده ،آن را از خود دور کن .اگر میخواهی به نیروی
عظیمی از ادراک و شخصیت دست پیدا کنی تا قادر به تمرکز عقلت شوی
و آن را در راه درست به کار اندازی ،بدان که وقتی مصمم به این کار شدی،
هیچ قدرتی نمیتواند تو را از این کار باز دارد.
به این علت است که میگوییم ،وقتی انسان از ارتباط مستقیم عمل
خود با نظام کارمایی آگاه شود و جزئیات آن را درک کند ،میتواند فورا
برای ساختن شخصیت و ذات خود اقدام کند .البته الزم است یادآوری کنیم
که بدون درک الهام و درک ملکوتی نمیتوان خود را رشد داد .در همان
حال نباید فراموش کنیم که این جهان گذراست و نباید به مسائل دنیوی
بیش از حد دل ببندیم ،بلکه با بهرهگیری از فرصتها ،ساختار روحی و
روانی خود را تقویت کنیم و این تنها به اراده و تفکر انسان بستگی دارد.
ما میدانیم که انسان روح است نه جسد و از طریق روح ،جاودانگی
حیات ادامه خواهد یافت .به طوری که خداوند در قرآن میفرماید :من روح
را آفریدم و اجازه آفرینش به او عطا کردم .البته بنای شخصیت و انجام کارها
به وقت و حوصله نیاز دارد و برای انجام هر کدام از این اعمال صبر و تالش
الزم است.

 / 160آسمان بار امانت نتوانست کشید ) درآمدی بر مبانی دی الکتی ک روح(

در پایان این مبحث تاکید میکنیم در صورتی که فکر و نیت خودسازی،
خودشناسی و خداشناسی را در خود ایجاد کنیم ،روح ما در این راه یار و
یاورمان خواهد بود و صبر و وقت اضافی را در ما به وجود خواهد آورد .در
این صورت به محض دستیابی به فرصت ،شروع به عمل میکنیم و آن را
بیهوده از دست نمیدهیم .وقتی انسان با اراده و تصمیم ،آگاهانه و بدون
دلبستگی شدید به رفاه و لذت دنیوی ،ایام زندگی را بگذراند ،میتواند وجود
امروزی خود را پس از پاکسازی از افکار منفی و کارهای شر با خیر و برکت
پر کرده و کنار بگذارد و زمانی که زنگ پایان زندگی فیزیکی زده شد ،با
فراغ بال و آسوده در جهان ابدی ادامه دهد.
مفهوم کارما در نظر پیروان مکتب روحی
نویسنده و محقق توانا بانو آنی بیزانت ( )29کارما را چنین توصیف میکند:
«وقتی روح بر حسب فطرت از قید عناصر پست و جسد خاکی آزاد شد
بالفاصله به یکی از جهانهای ارواح منتقل میشود .آن روح در آنجا مدتی
که متناسب با غنی شدن صورتهای عقلی اکتسابی و یا فقیر شدن آن
صورتهاست ،میماند (البته مدت این توقف بستگی به سطح تصور عقلی
آن روح دارد) .در آنجا همه تالشها که در حیات قبلیاش در روی زمین
انجام داده بود ،ولو اینکه مدت آن حیات کم بوده باشد ،یا آن تالشها جزئی
بوده باشد را میبیند و از مشاهده آنها نیرویی در ذاتش پدید میآید و در
حیات آینده از آن نیرو استفاده میکند».
پس مالحظه کردید که روح در آن مدتی که در جهان ارواح مانده
نتایج تجربههایی را که در زمین داشته در ضمیر ناخودآگاه خود هضم
میکند .یعنی همه آنها به طور طبیعی داخل شخصیت ناخودآگاه او
میشوند .روح با انجام این عمل رشد و نمو میکند .بدیهی است که نیروی
جدید عالوه بر نیروهای قبلی به شخصیت ناخودآگاه او اضافه میشود .زیرا
آنچه در این حیات ،صرف میل شخصی میشود ،در حیات دیگر برای آن
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ذات ملکه واقعی صرف میشود و در نتیجه ،رغبت به عمل ،مبدل نیروی
عمل کننده فعال در زندگی بعدی میشود.
وقتی روح در روی زمین و در استفاده از نیروها برای کاشتن دانههای
رغبت و آگاهی سستی کند؛ یعنی در یکی از حیاتهای خود از آن نیروی
خام برای «تولید رغبت» و «کسب آگاهی» استفاده نکند ،در جهان دیگر،
در سطح عاقالن قرار نمیگیرد .زیرا هنوز آن ملکهها خام هستند و شکل
نگرفتهاند تا بتوانند سطح عقلی آن را باال ببرند .آن صورتهای عقلی خام
که دائما در ذهن او حرکت میکنند ،نیروهای ضعیفی هستند که روح برای
رشد دوباره و به دست آوردن صورتهای عقلی جدید ،از ضمیر ناخودآگاه
استفاده میکند .انسان نباید نیروی عقلی خود را بدون هدف خاص تکاملی
در میان تصورات و اندیشههای واهی رها سازد تا صورتهای عقلی مبتذل
بسازد و این صورت های مبتذل به خود اجازه دهند که در عقل بمانند و
کانالهای بدی برای عقل به وجود آورند و عقل را در سطح پایین نگه دارند.
خوش بختان ،علوم روحی در کمک به انسانها مثمر ثمر واقع میشود
تا او به رشد و درک عقالنی خود برسد .وقتی خداوند در قرآن کریم
میفرماید« :من روح را آفریدم و اجازه داوری در مورد اعمال خود را به او
واگذار کردم» ،ناظر بر این موضوع است.
قانون کارما منطبق با آیات قرآنی است .یعنی مبتنی بر وجود صورتهای
عقلی منحط که به جهان روحی کامل و متعالی نمیرسند .روح به طور
طبیعی ،در خالل حیاتهای متوالی خود در زمین میل دارد به سوی مسائل
جذابی مانند؛ شهوات ،ثروت ،قدرت و لذایذ دنیوی حرکت کند؛ اما وقتی
آن امور جذاب را تجربه کرد ،در نهایت ،با قانون کارما مواجه میشود .یعنی
در ضمیر نابخرد او قانون کارما ظاهر میشود و به عنوان آینه ای عمل می
کند که بازتاب دهنده رفتارهای گذشته وی است.
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در این موقعیت ،انسان نادم که با روح خود و شخصیت درونیاش در
کلنجار است ،پیوسته در رنج این فکر است که چرا برخالف قانون کارما به
سمت جاذبههای این جهانی سوق پیدا کردم؟ در نهایت ،این تنبیه و بیداری
سبب میشود که او بفهمد پیروی از این جاذبهها ضد قانون کارماست؛ در
نتیجه تخم عذاب و رنج در ضمیرش کاشته میشود و تالش می کند خود
را از مهلکه ای که در آن گرفتار شده است رهایی بخشد.
وقتی روح در حیات جسمانی خود شروع به برآورده کردن نیازها و
غرایز میکند ،در آن هنگام حافظه سابقش که از آن به عنوان «وجدان» هم
یاد میشود ،در باطن او به حرکت در میآید و اعالم میکند که آن عمل او
زشت است و برخالف قانون کارماست .این مکانیزم عمل کارما در جهت
تعالی بخشیدن به روح انسانها بر مبنای تجربههای زیستی آنهاست.

مداخله خداوند در مجازاتها و پاداشهای ما
در این بخش به نقل بخشی از «کتاب ارواح» اثر معروف آلن کاردک
میپردازیم .آلن کاردک در سال  1854برای نخستین بار به جلسه احضار
ارواح دعوت شد .در آنجا یک روح حامی به او گفت :این بار که به زمی ن
برگشته دارای ماموریت مهمی است .به گفته او «کتاب ارواح» محصول
سخنان ارواح سقراط ،افالطون ،فنلون ،سن لوئی و دیگران است .در
بخشهایی از این کتاب سوالهایی در رابطه با مداخله خداوند در مجازاتها
و پاداشها مطرح شده است که در ادامه ،نقل میکنیم:
سوال آلن کاردک از ارواح« :آیا خداوند هر کس را تحت نظارت داشته
و به او میپردازد؟ آیا او آن قدر بزرگ و ما آن قدر کوچک نیستم که برای
پرداختن به هر یک از ما به نظر نیاییم؟»
جواب ارواح :خداوند ناظر بر همه موجوداتی است که آفریده و به آنها
میپردازد؛ حال هر چقدر هم که میخواهند کوچک باشند .مهربانی او بر
همه جاری است و کلمه «هیچ» در برابر رحمت او خیلی کوچک نیست.
سوال :آیا خداوند برای پاداش یا مجازات نیاز به نظارت همه جانبه بر
تمام اعمال ما دارد و آیا بیشتر این کارها برای او بی اهمیت نیستند؟
جواب :خداوند قوانینی دارد که با آن تمام کردارها و رفتارهای شما را
تنظیم میکند .اگر شما این قوانین را نقض کنید ،این به ضرر شماست .بی
شک وقتی یک نفر افراط میکند ،خداوند بر علیه او حکم صادر نمیکند و
برای مثال به او نمیگوید« :شکم باره بوده ای و من تو را تنبیه خواهم کرد».
اما او حدودی قائل شده است .بیماریها و اغلب مرگها نتیجه افراط هستند.
این خود یک مجازات است که نتیجه نقض قانون الهی است .این حکم در
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تمام موارد جاری است .تمام اعمال ما تابع قوانین الهی هستند .هر یک از
اعمال ما به هر اندازه که بی اهمیت باشند ،نباید ناقص این قوانین باشند.
نتیجه بی اعتنایی به این قوانین را میبینیم و فقط خودمان مقصریم .البته
گفتنی است که در این رابطه ،مجال بیشتر در این مقطع به ما نمیدهد.

روان پژوهی (روانشناسی ژرف)

همان طور که قبال هم اشاره شد ،انسان دارای ضمیرهای متفاوتی است که
هر کدام به نحوی در دو حالت ایفای نقش میکنند؛ یکی حالت «خودآگاه»
و دیگری «ناخودآگاه».
ضمیر خودآگاه بیانگر حالت هوشیاری و بیداری است .هنگامیکه
عالئمی از طریق گیرندههای حسی دریافت میکنیم یا زمانی که میدانیم
بیداریم این ضمیر فعال است .عقیده بر این است که این بخش از ذهن،
عموما در قسمت «کورتکس» مغز فعالیت میکند .کورتکس از چشم ،گوش،
پوست و دیگر اعضای حسی بدن عالئمی دریافت کرده و آنها را با هم
مرتبط میسازد .این عالئم در کورتکس با هم ترکیب شده و ادراکی کلی از
بیدار بودن ،دیدن ،شنیدن ،حس کردن و چشیدن را میسر میکند.
این بخش مغز تنها با خویش بیرونی سر و کار دارد .عملکرد ضمیر آگاه
و به کارگیری اعضای حسی تنها در زمان حال یعنی اینجا و حاالست .ذهن
خودآگاه به منزله جایگاهی برای مراقبت از ذهن درونی؛ یعنی ضمیر
ناخودآگاه ،عمل میکند .از طرفی ،ضمیر ناخودآگاه گاهی از ذهن خودآگاه
برای مراقبت و تماس با جریان فیزیکی زندگی استفاده میکند .به این
وسیله ،ذهن ناخودآگاه که به آن «ذهن عکسالعملی» نیز گفته میشود،
میتواند به سهم خود ،بدن را کنترل کند .در حقیقت وظیفه اصلی آن همین
است؛ یعنی مسئولیت سیستم عصبی سمپاتیک یا سیستم عصبی خودکار
را بر عهده دارد.
امروزه ،تاکید دانش عمومی و نظامهای آموزشی رسمی بر اولویت دادن
به ضمیر خودآگاه و تقویت بخش هوشیار انسان است .از نظر آنان ،هوشیاری
خودآگاه مهمترین رکن هستی انسان است و تمام برنامه ریزیها بر بستر
این هوشیاری صورت میگیرد .دست اندرکاران برنامههای تعلیم و تربیت
اعتقاد دارند که ضمیر ناخودآگاه انسان تحت تعلیم قرار نمیگیرد ،یا حداقل
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در ظاهر چنین وانمود میکنند .برخی از ایدئولوژیها و دستگاههای فکری
و عقیدتی این بخش از هویت انسان را «حیوان درون» مینامند.
این در حالی است که ذهن ناخودآگاه یا ذهن عکسالعملی ،بخشی از
ساختار ذهنی انسان است که تمام خاطرات ،صدمات ،دردها و هر آنچه که
انسان در طول زندگیها با آن برخورد میکند را در خود جای میدهد .ذهن
ناخودآگاه بخش قدرتمندی از وجود انسان است که همچون سدی بین
ذهن خودآگاه و «خویش حقیقی» از یک سو و روح ،از سوی دیگر ،قرار
دارد .این بخش از ذهن به خودی خود عمل میکند؛ اما به صورت یک
سویه؛ یعنی از خویش بیرونی به سمت خویش درونی عمل میکند.
به عبارت بهتر ،ذهن خودآگاه در مجرایی یک جانبه ،به سمت ذهن
ناخودآگاه فعال است .بنابراین ذهن ناخودآگاه اگر از جانب بخش خودآگاه
پیامی دریافت نکند ،عملی انجام نمیدهد.
برای مثال ،اگر فرد مورد حمله قرار گیرد ،ذهن خودآگاه باید تصویری را به
ذهن ناخودآگاه بفرستد تا او بتواند از طریق سیستم عصبی به بدن پیام
بفرستد و بدن نیز به نوبه خود عکسالعمل نشان دهد .پس ،این عکسالعمل،
واکنش بدن در برابر حمله خواهد بود .این واکنش ممکن است به صورت
مقاومت باشد یا فرار از موقعیت بحرانی.
ذهن ناخودآگاه همه اعمال را انجام میدهد تا بدن بدون اینکه با بخش
خودآگاه تماس گرفته یا پیامی را بفرستد ،خودش وارد عمل شود.
به همین دلیل انسان هنگام مواجهه با خطرات میتواند بدون تفکر و
به طور فطری ،با یک حرکت سریع عکسالعمل نشان دهد.
ذهن ناخودآگاه تنها بر اساس تصاویر عمل میکند .یعنی پیامها را تنها
از طریق تصاویر دریافت میکند .به طور معمول ذهن خودآگاه و ناخودآگاه
با هم همکاری دارند؛ اما در خیلی از موارد ذهن ناخودآگاه با ذهن خودآگاه
همکاری نمیکند .زیرا ذهن خودآگاه از ابتدای زندگی (بویژه در عصر
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حاضر) ،خواسته یا ناخواسته درگیر هزاران قانون ،قاعده ،محدودیت و
مقررات است که ذهن ناخودآگاه بشر از آنها گریزان است.
اصوال ،انسان از دوران کودکی با مجموعه ای از قوانین و محدودیتهای
افراطی ،زندگی خود را شروع میکند .این در حالی است که طبق بسیاری
از اصول تربیتی مترقی و پیشرو ،بسیاری از این عقاید که با شدت در وجود
ما رسوخ کرده است ،به طور کلی غلط و احمقانه است و حتی وضعیت انسان
عادی را از لحاظ سالمت جسمانی با خطر مواجه میکند .یکی از دالیل
رمندگی ضمیر ناخودآگاه از فضای بیرونی و عدم همکاری با ضمیر آگاه که
با این دنیا در ارتباط است ،به همین موضوع باز میگردد.
اینجاست که روانشناسی ژرف کاربرد پیدا میکند .روانشناسی و روان
درمانی ،بخشی از دانش پزشکی است که از طریق روانکاوی به معالجه ذهن
ناخودآگاه میپردازد .همچنین در اینجاست که باید یادآوری شود که ذهن
خودآگاه ساخته ناخودآگاه است تا از این طریق برای دیدهبانی و مراقبت
جهان خارج استفاده کند.
ذهن خودآگاه برای ذهن ناخودآگاه نوعی ابزار به حساب میآید .هدف
ذهن ناخودآگاه از خلق این ابزار آن است که از طریق آن اطالعات صحیح
دریافت کند.
اگر ساختار جسمی انسان را از نظر دریافت اطالعات بیرونی و تجزیه و
تحلیل دادهها به یک کامپیوتر تشبیه کنیم ،در این صورت ذهن ناخودآگاه،
فضای اصلی و مرکزی ذخیره دادههاست ،و ضمیر خودآگاه حکم حافظه
موقت را دارد .اطالعات از طریق حافظه موقت به حافظه اصلی منتقل
میشود و گاهی اوقات ،برای مدت کوتاهی در آن ذخیره میشود .حتی
میتوان کارکرد ضمیر خودآگاه را از یک زاویه دیگر ،به نرم افزار کامپیوتر
تشبیه کرد که وظیفه ارتباطی و واسطه ای بین جهان بیرون و جهان درون
را بر عهده دارد.
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پس ،اگر ذهن خودآگاه اطالعات غلط مخابره کند ،ذهن ناخودآگاه خود را
فریب خورده یافته و بیمار میشود و به راحتی از ایجاد ارتباط با ذهن
خودآگاه پرهیز میکند .در اینجا شاهد تضادی در ذهن ناخودآگاه خواهیم
بود که به سیستم عصبی سمپاتیک ،انعکاس یافته و به بیماریها و رفتارهای
غیرعادی منتهی میشود .پس میتوان گفت اکثر مشکالت روزمره فرد با
خودش زاییده چالشها و تحوالتی شبیه به این در درون اوست.
وقتی به طور مرتب اطالعات غلط مخابره میشود ،ضمیر ناخودآگاه
علیرغم مقاومت در برابر این اطالعات غلط ،کم کم آن را پذیرفته و با
بیمیلی از آن استفاده میکند .دقیقا به همان میزان که این اطالعات
پذیرفته و یا به کار گرفته شود ،تاثیرات مخربی در فرد برجا میگذارد .چنین
فردی ممکن است عصیانگری پیشه کند و در مقابل قوانین مختلف اعم از
قوانین مدنی ،انسانی ،الهی و مجموعه وظایف خود عناد ورزد .چون دهنده
اطالعات خواسته یا ناخواسته او را با اطالعات غلط تغذیه کرده است.
روانشناسان عکس العمل ذهن ناخودآگاه نسبت به اطالعات غلط را
«قانون مکافات» ،جویندگان علوم اسراری آن را «قانون عکسالعمل»،
شرقیها ،آن را «کارما» ،فیزیکدانان آن را «قانون موازنه» و دستاندرکاران
علوم قضایی و قانون «عدالت» مینامند.
ضمیر ناخودآگاه ،مانند آینه ای است که تصاویر یا پیامهای دریافت شده از
طریق حواس در آن منعکس میشود .این اطالعات مربوط به جنبه متعالی
انسان نیست و در سطحی پایینتر و در ذهن آگاه و کالبد انسانی قرار دارد.
به همین دلیل در مواردی خاص ،فعالیتهایی مانند هیپنوتیزم ،یا فرستادن
پیام مستقیم به ضمیر ناخودآگاه ،در راستای کسب سالمت فرد بیمار موثر
واقع میشود .یعنی با اصالح روشها و سنتهای قبلی ،تصاویر و پیامهای
صحیحی به ضمیر ناخودآگاه ارسال میشود تا او مجبور شود براساس آنها
عمل کند و به تدریج کژتابیهایی که به آنها مبتال شده است ،اصالح شود.

169 /

به شرطی که این پیامها مستمر ،قوی ،مثبت و سازنده باشد و در اصالح
کارکرد درون موثر واقع شود.
اما از موضع پیشگری که همیشه بهتر از درمان است ،انسان برای اینکه
با معضل فوق مواجه نشود و ضمیر ناخودآگاه او آسیب نبیند ،باید در
اندیشهها ،سلیقهها و رفتارهای خود بازنگری کرده و از طریق خودشناسی
و خداشناسی به تدریج خود را در مسیر درست قرار دهد تا ضامن حفظ
سالمت جسم و روان خود شود.

نگاهی به موضوع خواب و مقوله تحلیل رویا
تعبیر و تحلیل رویاها به اندازه تاریخ نوع بشر قدمت دارد .رویتهای شبانه
آدمی به انگیزههای پرقدرت ،احساسات و خواستههای متعددی اشاره دارند
که در ساعات بیداری سرکوب شده یا مورد بی توجهی قرار گرفتهاند .عالوه
بر این ،رویاها ممکن است به مسائل ماوراءلطبیعه ،هشدارها ،بروز خطرات
احتمالی و برخی وقایع خوشایند یا ناخوشایند اشاره داشته باشند .گاهی
اوقات بین وضعیت رویا و بیداری ،بیش از تار مویی تفاوت و فاصله وجود
ندارد .کدام یک واقعیت است؟ این سوالی است که بشر همیشه در
جستجوی پاسخ آن بوده است .پاسخ این است که« :تنها ارواح مترقی از این
راز آگاهاند».
آنان میگویند :واقعیت و حقیقتی در وضعیت رویا وجود دارد؛ اما نه شبیه
به آنچه آدمی هوشیاری آگاهانه مینامد .در وضعیت رویا ،اسراری وجود
دارد؛ بیشتر از چیزی که به صورت عرفی ما را متقاعد کردهاند که به عنوان
واقعیت بپذیریم .به این معنی هنگامیکه فرد در حال سفر روح یا زندگی
در جهانهای نامرئی است ،به معنای حقیقی زنده است و رویاهایش با
ارزشتر از آن است که خود میپندارد.
در وضعیت رویا ،آدمی در جهان ماورای جهان مادی قرار گرفته و
میتواند بهتر از وضعیت هوشیاری جسمانی ،خود را شناسایی کند .رویاها
همیشه برای آدمی پر از راز بوده است .امروزه بنا بر تئوریهای جدید که
دانشمندان علوم پزشکی مطرح کردهاند ،رویاها درمانگرند .این امر بخصوص
در مورد نگرانیهای مزمن مصداق دارد.
رویاها احتماال موجب احتراز از فرسایش زیاد در سیستم حیاتی بشر
شده و از بسیاری حمالت و سکتههای عصبی جلوگیری میکنند .کسانی
که به علوم روحی آگاهند ،میتوانند از کیفیت رویاها اغلب حوادث آینده را
171

 / 172آسمان بار امانت نتوانست کشید )درآمدی بر مبانی دی الکتی ک روح(

پیش بینی نموده و موجبات درمان را فراهم آورند .رویابینی نوعی مکانیزم
طبیعی از طریق ناخودآگاه ذهن ،برای ارضای آرزوهای پنهان و مرموز است.
رویاها بیان کننده آن دسته از آرزوهایی هستند که در پشت ذهن
ناخودآگاه پنهان شدهاند .یک اصل ویژه در اینجا وجود دارد که میبایست
درباره آن توضیح داد .اصلی که روانشناسان آن را «اصل لذت» و برخی
«نفس اماره» نامیدهاند .این نفس ،اخالقیات را نمیشناسد و هدف اصلیاش
ارضای نفس و کسب لذت و قدرت است .اگر این بخش از ضمیر آدمی،
میتوانست روش خود را به زندگی انسان تحمیل کند ،جامعه بشری بی بند
و بار و حیوانی میشد .ادیان به همین علت قوانین اخالقی را در جوامع رواج
دادهاند تا از گسترش چنین وضعیتی که بشر مستعد آن است ،جلوگیری
کنند.
ناخودآگاه ،به عنوان بخشی از روان آدمی و ابزاری برای روح ،از دسترس
ذهن آگاه به دور است و خواستههای سرکوب شده و مقاصد همراه آنها را
در خود ذخیره نموده است که غالبا موجبات آزار و شرمساری ذهن آگاه را
در قالب رویاها و هراسها فراهم میآورد.
آدمی برای محافظت خود در برابر مکافات و شرمساری ،سپری در برابر
ذهن ناخودآگاه ایجاد میکند .این سپر محافظتی ،که همواره کوشش
میکند آدمی را به پیروی از طبیعت تحتانی وادار کند ،وجدان نام دارد .این
مکانیزم همواره در نبرد با نفس تحتانی است.
میان این دو جنبه از ذهن ،یک رکن دیگر نیز حضور دارد که به عنوان
داور (وجدان) عمل میکند و نقش آن تنظیم و به تعادل درآوردن اختالفات
بین این دو رکن است .وجدان وجه اخالقی یا مصلحت گرای انسان است
که لذات مذمومی را که برای جامعه و سالمت روحانی انسان ،مضر است
نهی میکند.
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این مکانیزم گاهی به یک مستبد ستمگر تبدیل شده و به خودآزاری
روی میآورد .در این حالت ،هیچگونه قضاوتی برای ذهن آگاه میسر نیست.
تعبیرات او به انحراف میگرایند و نبردی بین اصل لذت ،وجدان و خویش
آگاه (نفس) در میگیرد که منجر به اختالالت عصبی در فرد میشود.
تصمیمهای وجدان بر مبنای تجربه استوار است .بدون آنکه منافع و
ارزیابی درستی را مد نظر داشته باشد .درست مانند یک کودک که نمیتواند
تجربیات خود را به درستی ارزیابی کند .لذا وجدان به گونهای در او شرطی
میشود که در مقابل موقعیتهای پیش آمده همیشه به یک شیوه ثابت
واکنش نشان میدهد.
این است که رکن لذت گرا یا خودآگاه اغلب مورد تنبیه و هدف تازیانههای
اصل اخالق گرا قرار میگیرد .در نهایت رکن لذت گرا ،به خاطر سخت
گیریهایی که بر او روا داشته میشود ،حتی اگر بتواند از بخشی از لذایذ
مذموم بهرهمند شود ،به این عمل مبادرت میورزد .او برای این کار ،حتی
دست به آفرینش رویاهای مطلوب خود میزند .از سوی دیگر بخش
ناخودآگاه ،الزم است اصل لذت و موارد مرتبط با آن را به نوعی تحریف کند
که ذهن آگاه نتواند ماهیت آنها را تشخیص دهد ،به همین دلیل بسیاری از
رویاها در ساعات بیداری معنایی را تداعی نمیکنند .به همین دلیل بسیاری
از مردم که با کارکرد ذهن و نیروهای درونی آشنایی ندارند به مطالعه
فرضیات و اسرار مربوط به رویاها مبادرت میورزند تا شاید معنای این
تناقضها و گوناگونیهای دنیای مرموز رویاهای شبانه را دریابند.
چهرهها و فعالیتهایی که در عالم رویا بروز و ظهور پیدا می کنند،
غالبا زبان و بیانی سمبولیک دارند .همانگونه که عوارض اختالالت عصبی
معموال در قالب واقعیت عادی نمود پیدا میکند و مشکالت عاطفی که عامل
این اختالفات هستند ،پشت نقاب عوارض آن پنهان باقی میمانند.
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این عوارض نتیجه تضادهای حل نشده بین اصل لذت و اصل اخالق
است .هنگامیکه موضوعی در وضعیت هوشیاری سرکوب و به اعماق ذهن
ناخودآگاه فرستاده میشود ،خاطره رویاهای مربوطه ناپدید شده و انرژ ی
روانی آن محبوس میماند .در همین حال ،بخشی از باطن انسان که لذت
را نمایندگی میکند ،تالش میکند تمایالتش را از ذهن آگاه به سطح منتقل
کند .این فشارها موجب آزار بسیاری از مردم میشود؛ زیرا آنها نمیتوانند
دریابند که درونشان چه میگذرد.
این تنشها موجب بروز مشکالت عدیدهای شده و باعث غرق شدن فرد در
اختالالت عصبی میشود .از این رو الزم است که تنش رویاها در مقابل ذهن
آگاه تسکین داده شود .این در واقع نبردی است که میان دو اصل لذت و
اخالقیات برپاست و برای استقرار تعادل و سالمت روانی در افراد ،این دو
نیروی سرکش باید در حالت تعادل و به صورت مدیریت شده باقی بمانند.
اگر اصول اخالقی ،درست طراحی شده و به کار گرفته شوند ،اجازه خواهند
داد قسمتی از انرژی این عواطف سرکوب شده ،در رویاها رها شوند؛ اما نه
به صورت انفجارهای روانی که نه تنها به خود شخص بلکه به اطرافیان او
نیز آسیب میرساند .به هر حال این تنش باید به صورتی رها شود .باید
سوپاپ اطمینانی برای خالص کردن بخشی از انرژیهایی که در وضعیت
رویاها در درون فرد فشرده میشود ،تعبیه شود؛ وگرنه فشار ایجاد شده به
میزان بیش از حد تحمل افزایش یافته و به نوعی انفجار روانی در فرد منجر
خواهد شد .عارضه در واقع همان سوپاپ اطمینان است که به قسمتی از
انرژی ناخودآگاه ذهن اجازه رهایی میدهد.
این حقیقت دارد که تجربیات واقعی زندگی تحت تاثیر رویاهای ما قرار
دارند .البته منظور بیان تضادها و جدالهایی است که برای مدتی طوالنی
در جهان ناخودآگاه ما حضور داشتهاند.
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انسانهایی که از طریق کسب علوم روحی در راه خودشناسی و خداشناسی
قرار گیرند ،اغلب به دفعات مختلف ،کارمای خود را که از زندگیهای پیشین
به زندگی کنونی منتقل کردهاند ،در وضعیت رویا مستهلک میکنند.
بسیاری از رویاها نتیجه ظهور یک انگیزه یا یک تمایلاند .بسیاری دیگر
نتیجه انعکاس سایر کالبدهای آدمی از قبیل اثیری ،علمی ،ذهنی و روحی
به درون جهانهای دیگرند.
از منظری دیگر ،رویاها ،به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
رویاهای «ساده» و رویاهای «پیچیده».
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رویاهای ساده
رویای «ساده» نوعی رویاست که به شیوههای خاص یک عمل زیرکانه ،با
یکی از انگیزههایی که جسم رویابین در آن لحظه طالب آن است ،ارتباط
پیدا میکند .این انگیزهها میتوانند ناشی از درد در یکی از اعضای بدن یا
یک مزاحمت بیرونی و نظایر این امور نیز باشند .ذهن میل دارد به خوابیدن
ادامه دهد؛ اما کالبد جسمانی فریاد میآورد تا خود را در چهاردیواری درون
خویش در مقابل آنچه از بیرون تحمیل میشود ،حفاظت کند .این حاصل
یک جدال بین کالبد جسمانی و ذهن آگاه است که تمایل به تداوم خواب
دارد .بنابراین یک رویای ساده رویایی است که در آن انگیزههای دخیل در
رویا ،کامال بیرونی و خارج از ذهن آگاه است .سرو کار این نوع رویاها عموما
با حواس جسمانی است.
رویاهای پیچیده
رویاهای «پیچیده» با انگیزههای کامال درونی تعریف میشوند .این رویاها
تحت تاثیر آرزوها و انگیزههایی مانند :ثروت ،عشق ،شادی و این گونه
جنبههای زندگی ،آفریده میشوند .سایر انگیزههای دخیل در این رویا ،برای
مثال شامل رستگاری ،مذهب و «شناخت» هم میشود.
هنگامیکه کسی از مشکالت مالی رنج میبرد ،احتمال اینکه رویایش حاوی
مسائل مربوط به آن باشد ،وجود دارد .در این شرایط رویای یک فرد ،معموال
حاکی از فرار او از محیط زندگیاش است .دختری که آرزوی ازدواج و
تشکیل خانواده را در سر میپروراند رویاهایی در همین راستا خواهد داشت.
این نوع رویاها در قالب نمادها به تصویر در میآیند و تمایالت موجود ،ندرتا
خود را به شکل مستقیم در رویا به ظهور میرسانند.
مردم بیشتر در خالل ساعات بیداری و هوشیاری آگاهانه در قالب نمادها
میاندیشند .برای آدمی آسانتر است که عواطف خود را به یک نماد ساده و
واقعی مرتبط سازد تا یک عامل مجرد ،وسیع و پیچیده.
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این نمادها ،به تدریج ،در ذهن آدمی ،باعث شکل گیری ادیان و
آیینهای مختلف در طی قرون متمادی شده اند .به تبع چنین ظرفیتی
است که در تعبیر و تحلیل رویاها ،سمبولیسم یا نمادشناسی به صورت
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .کارکرد تصاویر سمبولیک در قالب
رویاهای پیچیده به خاطر پنهان کردن واقعیات معینی از ذهن خودآگاه
است .همان اصل اخالقی که از مکانیزم داوری درون (وجدان) بهرهمند
میشود .وجدان زاییده آموزشهای اخالقی فرد طی زندگیهایش در طبقات
مختلف جهانهای فیزیکی است .این مکانیزم هر چیزی را که با خرسندی
و فرار از درد و رسیدن به رفاه و خوشی تداخل کند ،ممنوع میکند .ذهن
ناخودآگاه که میداند چه اعمالی نمیتوانند مورد قبول روح واقع شوند،
همیشه از جایگزینهایی استفاده میکند که برای روح تازگی دارد تا به این
وسیله پیام تحریف شود .تنها یک تحلیل درست یا یک تعبیر صحیح
میتواند معنای واقعی رویا را توضیح دهد و مفهوم دقیق آن را از میان
تصاویر نمادین بیرون بکشد.
معموال کشمکشی که در رویاها وجود دارد نتیجه مقابله دو نیرو در
جهان ناخودآگاه فرد است .از این دو ،یکی نیروی مثبت معنوی و دیگری
نیروی منفی است که هر یک کوشش میکنند بر کالبدهای درونی فرد غلبه
نمایند.
قدرت منفی (که شیطان نماد آن است) سعی میکند از طریق تمایالت
دنیای بیرون خود را تحمیل نماید؛ اما نیروی معنوی هم همین مقصود را
پیگیری میکند .روح یا اصل اخالقی هم از سوی دیگر دخالت می کند که
در هر دو جهت ،تالش زیادی برای تحریف رویا صورت می گیرد.
اگر خواستهای که در رویا به ذهن خودآگاه ارائه میشود ،غیر اخالقی
باشد وجدان کوشش میکند از جلوهگر شدن آن تجربه در واقعیت در جهت
منافع فرد ،بستگان یا جامعه جلوگیری به عمل آورد .اگر رویا متشکل از
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یک محتوای معنوی باشد ،بازهم مکانیزم روح آنچه را که برای ذهن آگاه
درست تشخیص میدهد به مرحله اجرا میگذارد.
در صورتی که شخصی ،پیرو یک مذهب اصولی باشد و رویایی که طبیعت
معنوی دارد ،خارج از معیارهای اقلیم متافیزیکی او شکل بگیرد ،روح اجازه
نفوذ آن را به جهان بیرونی وی نمیدهد؛ زیرا تربیت او که در چارچوب نظام
اجتماعی ،محیط و آموزشهای والدین در سنین نخستین زندگی شکل
گرفته ،رفتار و مکانیزم روح در او هستند .قوانین و تدابیر روح ،هم در
وضعیت رویاها و هم در خالل هوشیاری کامل در سنین کودکی در ذهن
خودآگاه آدمی ریشه میدوانند .به همین دلیل است که پرورش حساسیتها
خطاست .زیرا باعث اختالل در مکانیزم روح شده و به سردرگمی فرد منجر
میشود .این عمل موجب کاهش سیستم محافظتی انسان شده ،او را قربانی
ذهن ناخودآگاه میکند .باز هم به همین علت است که آموزشهای روانی
مانند کالسهای جادوگری و پرورش قدرتهای فوق حسی ،کار خطایی
است.
بهترین کار این است که اندکی آموزش سالم در هنر رویابینی و تحلیل
وضعیت رویا کسب کنیم .البته هر کسی قادر به انجام این نوع کارها نیست.
اکثر کسانی که به تعبیر رویا اشتغال دارند صرفا از وضعیت سطحی و روانی
آنها بهره میگیرند .این کار معموال نوعی تصویرسازی غیر پویاست که
شیوهای از نمادشناسی منسوخ را مورد استفاده قرار میدهد .فالبینها از
همین روش برای ارائه برخی از مطالب به مخاطبین خود استفاده میکنند
که غیر مصطلح و پر از خطاست.
رویاهای «مرکب» شامل دو بخش معنایی شامل؛ «معنی سطحی» و
«معنای پنهان» هستند .استادان علوم روحی که مطالعه دقیق و عمیقی در
این زمینه انجام دادهاند ،به کشفیات اسرارآمیزی نائل آمدهاند که هنوز بر
عموم مردم ،حتی روانپزشکان و روانشناسان مکشوف نشده است .دلیل

179 /

صدق این مدعا آن است که بعید به نظر میرسد در میان تعبیرکنندگان
رویا ،کسی قادر باشد از کالبد فیزیکی خود (برونفکنی) خارج شده و به
هاله و کالبد معنوی (روحی) کسی که خواهان درک بهتر رویایش است نظر
بیندازد.
طبیعتاً حیوانات و مردم بدوی وجدان ندارند که در رویاهایشان دخالت کند.
درحالی که تنگنای اخالقی و التزامهایی که به مردم در جوامع متمدن امروز
تحمیل میشود ،زندگی آدمی را در جدال و کشمکش با وجدان قرار میدهد
تا رویاهای روزانه ،مورد تسلط اصل اخالقی قرار گیرند .ضمن اینکه
(خیالبافیها) هم بخشی از این جدالاند.
تحلیل رویاها عمدتا کوششی است در جهت آموختن واقعیاتی
درخصوص خود و مرتفع کردن مشکالتی که از طبیعت اجتماعی فرد ناشی
میشود .مشکل اساسی اینجاست که معموال در کوشش جهت گستردن
پرده ابهام روی تمایالت و آرمانها ،دنیای رویاها موفق میشود و ذهن آگاه
را در پشت این پرده ابهام نگه میدارد .هرچند که ذهن ناخودآگاه هم
شگردهای ویژهای را ابداع میکند تا از شر این دشمن طبیعی خود خالص
شود.
دو شیوه اصلی ضمیر ناخودآگاه برای این کار ،عبارتند از« :دست بردن
در تاثیرات عاطفی توام با رویا» و «انتقاد از شیوه جعل کردن یا خلق نمادها»
که شخصیتها وضعیت رویا را عوض میکنند.
آدمی نمیداند رویاهایش مهمترین بخش زندگی او هستند .رویا
نمایانگر واقعیاتی است که نشانه ژرفترین خواستهها و آرمانهای انسان اعم
از نیات معنوی یا اندیشهها و کردارهای منفی او هستند.
یکی دیگر از انواع رویاها ،رویایی است که از اضطراب ناشی میشود .در
وضعیت فوق ،رویابین تحت فشار هراس سهمناکی است که از زندگیهای
گذشته وی باقی مانده است .او احساس میکند واقعه وحشتناکی در شرف
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وقوع است .اضطراب عاطفی نشانه یک ضایعه در کالبد عاطفی و یا یکی از
عملکردهای جسمانی رویابین است.
این کمبودها میتواند سایر انواع رویا را نیز تحت تاثیر قرار دهد .برای مثال
رویای عشق بازی یا حمله توسط جانوران وحشی که اکثرا زاییده خاطراتی
از مخاطرات جنسی اند ،اغلب نتیجه سرکوب تمایل جنسی در فرد است.
گونه دیگر رویا جنبه تناسخ دارد .این رویا با بخشهای بی شماری از
زندگیهای گذشته فرد در ارتباط است.
تقریباً تمام رویاها درباره خود رویابین و مشکالت شخصی زندگیهای
پیشین و منافع عمومی او هستند .به این سبب او ممکن است بسیار
خودخواه و مهاجم ظاهر شود .اینها به خاطر تالش ذهن ناخودآگاه در
یادآوری یک امر مهم به ذهن آگاه است .دلیل این که همه رویاها به ترتیب
به لحاظ اندازه و شکل مشکالت مبالغهآمیز جلوه میکنند ،به این موضوع
باز می گردد.
تصاویر نمادینی که ذهن ناخودآگاه به ذهن آگاه ارائه میدهد ،غالبا
اغراقآمیز و در ابعادی بزرگتر از واقعیت طراحی میشوند تا اطمینان حاصل
شود که راه خود را به جهان فیزیکی خواهند یافت.
میل به عشق ورزیدن به صورت پنهان در اعماق ذهن ناخودآگاه نهفته
است .نه عشق شهوانی؛ بلکه عشق خالص مرد برای زن و بالعکس .این یکی
از مشکالت اساسی زندگی بشر در روی زمین است .این تمایل در ژرفای
ذهن ناخودآگاه تعبیه شده و او فرصتی برای ارضای آن نمییابد .اگر وی
قادر نباشد به عشق یک زن دست یابد ،به همجنسگرایی روی میکند و یا
خود را به پذیرفتن عشقی مجرد برای خدا وادار میسازد.
زنها غالباً در پیشه مذهبی خود ،خود را در قالب عروس پدر یک مقدس
تصور میکنند .عشق مجسم آن چیزی است که بیشتر مردم در پی آنند و
در مکاتب اسرار ،اغلب در قالب جستجو برای (همزاد روح) جلوه میکند.
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این جستجو حتی در صورتی که فرد ازدواج کرده ،اما به رضایت دست نیافته
باشد در رویایش به صورت همزاد روح به تجسم در میآید .این نیروی عشق
معموال به درون رویاهای آدمی میخزد.
او نمیداند که این مسائل ،بیشتر زاییده رنج تنهایی اوست که توسط
ناخودآگاه وی پرورش یافته و منعکس میشود .باید تصریح کرد که این
ناخودآگاه ،وجودی است که به تماس اجتماع نیازمند است .او به واسطه
رویاها و هوسهای خود باعث بروز مشکالتی در روابط اجتماعی و عاطفی
فرد میشود که نمونههای بارز آن روزانه در رسانههای دنیا انعکاس مییابد.
روانشناسان و جامعهشناسان هنوز نتوانستهاند علت معینی برای این
مساله تشخیص دهند .آنان همیشه صرفا معلولها را مییابند و آنها را به
عنوان علل عارضه ارائه میدهند .مثال خشم و افسردگی و سایر عوارض
روانی ،غالبا زاییده ذهن ناخودآگاه است که ریشه آن به زمان درازی پیش
از این ،در زندگیهای پیشین بر می گردد که قربانی شوربختش عوارض
ناهنجار آن را تحمل می کند.
یکی از مشکالتی که درخصوص ورود عنصر خارجی به حوزه آگاهی فرد
وجود دارد استفاده از خود تلقینی است که اکثرا از طریق اطرافیان یا کسانی
مانند فالگیرها و رماالن انجام میگیرد .این امر باعث میشود که فرد به
جای اینکه با اراده آزاد به اداره امور زندگی خود بپردازد ،تحت فرمان این
عناصر به سر برده و ضمن سیر در عوالم و اوهام واهی ،از اداره واقعی امور
زندگی خود و کنار آمدن با مسائل حقیقی غافل بماند .در چنین شرایطی
احتمال طی مراحل تکامل روحی و عقالنی در فردی که با واقعیتها
سروکاری ندارد ،بسیار کم بوده و خطر گرایش و سقوط به ورطه امور
غیراخالقی با او خواهد بود .مثال اگر او در زندگی پیشین خود در کالبد
فیزیکی در زمین میزیسته دلباخته مشروبات الکلی و یا سایر مواد اعتیادآور
باشد ،قربانی نگونبخت به یک الکلی و یا معتاد تبدیل خواهد شد.
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نوع دیگری از رویا وجود دارد که برای آنان که از علوم روحی بهره
میگیرند از کمال اهمیت برخوردار است .این رویا در برگیرنده استهالک
کارما (قانون عکسا لعمل) مربوط به گذشته و حال در هنگام خواب است.
(ر.ک به بخش قانون کارما)
حقیقت این است که در بسیاری از مواقع ،وقتی انسان در حال تجربه یک
رویاست ،عمال در حال استهالک کارما در وضعیت رویاست .این بیشتر در
مورد کسانی مصداق دارد که در پی خودشناسی قدم برداشتهاند .البته بیشتر
انسانها کم و زیاد از این موهبت برخوردارند؛ ولی کسانی که آگاهانه امور
زندگانی را پیگیری میکنند ،با سرعت بیشتری این مسیر را آغاز میکنند
و ناظر این لطف خدای درون خواهند بود؛ چون تا زمانی که درون انسان از
این انرژیهای منفی پاک و شفاف نشود ،نمیتواند همنشین خدا باشد .در
حالی که این باالترین مقامی است که آفریدگار به نوع بشر عطا کرده است
و او باید با درایت و صبوری این مقام بالقوه را به دست آورد.
یکی دیگر از انواع رویاها ،گونهای است که به حل مشکالت در وضعیت رویا
با کمک خدای درون منجر می شود .در این گونه ،خدای درون به فرد
رویابین ،کمک می کند که بسیاری از مشکالتی که در جهان فیزیکی برایش
وجود دارد را با کمک وضعیت ناخودآگاه برطرف نماید .مشکالتی که در
وضعیت رویا به گونهای انباشته میشود ،احتماال هیچ کس قادر به برطرف
کردن آنها نیست .به این سبب خدای درون ترتیبی اتخاذ میکند تا این
مشکالت در وضعیت رویا به راه حلی عملی منجر شود.
بسیاری از کسانی که از عقده حقارت رنج میبرند ،رویاهایی دارند که
در آن خود را در قالب چهرههای مشهور تاریخی و یا در وضعیتهای مشابه
میبیند .این در بین کسانی که دوران کودکی ناهنجاری را پشت سر گذاشته
و یا عقده حقارت یا کمبودی در جهان فیزیکی داشتهاند به وفور مشاهده
میشود.
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مطالعه رویاها ،جهان افسون کننده و فریبندهای است .هرچه عمیقتر
به نواحی ناخودآگاه و طبقات درون وارد شویم این دنیا برای ما مهیجتر
میشود .آدمی مایل است که ذهنش آزاد و قضاوتش بیطرفانه و عاری از
تعصب و افکارش عاقالنه و منطقی باشد؛ اما آنچه که او درک نمیکند این
است که همه افکارش سانسور شدهاند .لکن بسیار معدوداند کسانی که
درباره این گفتهها تعمق کنند .زیرا ما به وضعیت رویا بیشتر اهمیت
میدهیم تا به افکار و اندیشهها.
گفته می شود که آدمی مخلوق چندان اندیشمندی نیست؛ بلکه بیشتر
متکی به احساسات و عواطف است .این گفته به این دلیل منطقی است که
او بیشتر درگیر کالبد عاطفی خویش است؛ یعنی بخشی که حاوی عواطف
و احساسات او در این زندگی است .این عملکرد زندگی هوشیارانه اوست و
همین موضوع به پژوهنده این امور ،درکی درخصوص وضعیت رویا و علت
وجودی آنها اعطا میکند.
نکته دیگر این است که در وضعیت رویا رفتارهای اثیری یا عاطفی فرد بر
کششهای حواس فیزیکیاش که در هنگام تفکر و اخذ تصمیم آگاهانه
تعیین کننده است ،برتری مییابند .البته عشق در وضعیت جسمانی و
اثیری ،کور است .هنگامیکه آدمی عاشق باشد ،نسبت به کلیه نقصهای
کسی که توجهش را به خود جلب کرده ،نابینا می شود .به عبارت دقیقتر،
آنگاه که آدمی در بند عشق دیگری است از تمایالت عاطفیاش پیروی
میکند ،نه از افکار یا فعالیتهای معنویاش .افکار و اندیشهها فارغ از
تمایالت نیستند و بشر به خودی خود؛ یعنی در قالب روح فردی ،میباید از
موضعی باالتر ،مثال ،از طبقه مربوط به روح یا طبقات فراتر از آن عمل کند
تا بتواند مجرای کامل و پاکی جهت نیروی الهی باشد.
اگر کسی بتواند با این دیدگاه با عوالم متعلق به رویاها ،مواجه شود ،بر
وضعیت رویا مشرف می شود و می تواند از منظر انسانی آگاه به این امور
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نظر کند .به طوری که رویاهایش به آسانی تحت کنترل در میآیند .چنین
شخصی قادر خواهد بود رویاهایش را درک کند و آنها را تجزیه و تحلی ل
نماید ،بی آنکه نیازی به مشاوره یا جستجو در کتابهای تعبیر رویا و منابعی
از این دست داشته باشد.
قسمت شگفتانگیز همه موضوعات در اینجاست که ما در رابطه با
آنچه که آرزو داریم ،میاندیشیم و احساس میکنیم ،رویاهای متعددی هم
می بینیم .زیرا ما خواب آن چیزی را میبینیم که آرزویش را در سر داریم.
اندیشههای آدمی به شیوههای بی شمار ،مورد دستکاری عواطف او واقع
میشوند تا آرزوهایش در راستای برخورداری از یک زندگی منطبق بر
الگوهای مطلوب و از پیش تعیین شده محقق شود.
نتیجه این که :هرچه ما فکر و اندیشه و احساس در خود پدید آوریم ،تبدیل
به انرژیهایی میشود که بایستی به هر نحوی تخلیه شود.
اگر روح فردی در این جهان فیزیکی برای خارج کردن این انرژیها از
طریق رویاها اقدامی به عمل نیاورد ،بایستی در زندگی آتی این موضوع را
به مرحله اجرا درآورد .چنین وضعیتی به منزله رنج و عذاب مضاعف برای
اوست.
کسانی که به علوم روحی عالقه پیدا میکنند و با شور و شوق با قوانین
و اصول آن آشنا میشوند ،به صورت آگاهانه به زندگی روزمره ادامه داده ،از
تفکر و آرزوهای دنیوی و گذرا فاصله میگیرند و بیشتر در مسیر تعالی
معنوی و تکامل روح قدم برمیدارند .این در حالی است که به طور طبیعی
هر جهتی که ذهن و طبیعت او در کودکی به خود گرفته ،طرز تفکر او را تا
لحظه مرگ تعیین میکند .صرف نظر از اینکه این موضوعات عاطفی که از
طبیعت ذهن کودک تغذیه میشوند ،چه منشائی داشته باشند؛ اعم از
مذهبی ،وطندوستی ،سیاسی و مردمی و ...تمام این موارد ،اثراتی بر افکار
کودک باقی میگذارند که زندگی او را به نحوی تحت تأثیر قرار داده و از
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تعادل مشروع خارج میسازد و باعث رنج و عذاب در طول زندگی فیزیکی
شده و بار منفی در روح او باقی می گذارد بایستی در زندگیهای بعدی
نسبت به تخلیه چنین انرژیهایی اقدام شود.
پس حاال که علوم روحی به ما امکان میدهد با کسب آگاهی ،از افزون شدن
چنین انرژیهایی خودداری کنیم و نسبت به اصالح الگوهای قبلی و حرکت
در مسیر درست قدم برداریم ،چه بهتر که عزیزانمان را که به این علوم
اشراف ندارند ،بدون آنکه به اندیشه و افکار آنها صدمه بزنیم ،تدریجا به این
مسیر سوق دهیم تا هم باعث شکوفایی روح خود شده و هم باعث آرامش و
آسایش نسبی آنها باشیم.
بدیهی است که مبحث خواب و رویا را با چند صفحه و حتی چند کتاب
نمیتوان به طور مشروح تحلیل و بررسی کرد .بهترین کار برای کسانی که
عالقه دارند در این رابطه بیشتر بدانند ،ارتباط تنگاتنگ و دوستی با خدای
درون و کشف و شهود فردی در دنیای فوق است.
پس از آگاهی نسبی با علوم روحی ،میتوان قبل از خارج شدن از
رختخواب و به محض بیدار شدن ،رویاها را یادداشت کرد و هر از چند گاهی
آنها را دوباره مرور کرد .در صورت تداوم این کار ،پس از ماهها معنای رویاها
تدریجا قابل درک خواهد بود .به شرط اینکه تا درک کامل رویا هیچگونه
حساسیت روانی نسبت به مفاهیم و محتوای رویاهای خود نداشته باشیم.
چون کسانی که به تازگی با این علوم سروکار مییابند ،بایستی مدتها با
حوصله و بدون عجله مراتب را دنبال کنند و روزانه بیشتر از نیم ساعت وقت
صرف این مساله نکنند تا تدریجا ساختار روانی و حسی گذشته به ساختار
جدید تبدیل شده و مورد پذیرش قرار گیرد.
از آن جایی که خدای درون همیشه و همه وقت هوشیارانه مراقب رفتار
و کردار ماست ،نباید نگرانی زیادی در این باره داشته باشیم و در صورت
آمادگی روح و روان ،بهتر است تدریجا با عزیزان و دوستان و اطرافیان نیز
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در زمانهای مناسب صحبت کرده و آنها را از این رحمت الهی با خبر کنیم
تا بتوانند بر نگرانیها و ترسهای خود که ناشی از ترس مرگ ،جدایی و
سایر مشکالت زندگی است ،فائق آیند.

در اندرون من خسته دل ندانم کیست؟
آنچه میتواند نتیجه این مباحث مکرر و دانستهها و داناییها باشد ،احتماال
قدرت تسلط بر خویشتن با اتکا به معجزه دانایی است .این تسلط ،بشارت
دهنده خوشبختی و سرآغاز زندگی زیبا و دلنشین و بی انتهایی است که
ریشه در ابدیت دائمی دارد.
در حقیقت تمام انسانها ناخواسته تحت تاثیر رشد و تکامل خود قرار
دارند ،ولی این تکامل ،درون خود بسی کُند و بطئی است؛ چرا که انسان از
نظر رشد تکاملی ،تحت انقیاد و انحصار رشد مادی است .مساله تکامل و
رشد روحی با موضوع نحوه مواجهه انسان با زندگی مادی رابطه مستقیم
دارد .هر قدر که انسان در باورها و عقاید واهی و انحرافی غرق شده باشد و
هر قدر که در جذبه مادیات و وابستگیهای مادی رها شده باشد ،مانند
کسی است که بار گرانی را بر دوش میکشد .سنگینی این بار روند تکامل
روح آزاد وی را کند یا متوقف خواهد کرد.
انسان دارای یک وجود کامل است که چنانچه در این کتاب توضیح داده
شد با یک روح ،همگام و همسان شده است .رتبه و منزلت واقعی انسان را
همان روح برایش به ارمغان میآورد و از سویه مادی بشر برای او منزلتی
متصور نیست .این دو پدیده که یکی محسوس و دیگری نامحسوس است،
در یک جا متحد شدهاند .آنچه انسانیت را تثبیت میکند همین اعتقادات،
باورها و مرتبه تکاملی روح است.
روح حاکم و فرمانده کل (یعنی خدای درون) ماست و بدون آن انسان
تهی از حقیقت است .از این رو تکامل روحی برای دست یافتن به رستگاری
ابدی یگانه راهی است که هر کس باید در پیش بگیرید .خوشبختانه ما
انسانهای مصمم و قاطعی هستیم که بعد از اندک زمانی میتوانیم از
محدوده نادانی خود رهایی یافته ،به واقعیت بهاری زندگی خود برسیم.
187
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همان گونه که نسل بشر از تاریخ سراسر تاریکی و ناآگاهی خود به دنیای
روشنی گام گذاشت و مرزهای علم را در نوردید.
آری زمستان ما در شرف تکوین است؛ اما تخم بهار را بایستی برای
میوه دادن و شکوفه بخشیدن گلهای سعادت ،از همین حاال در خاک پربار
بکاریم .روح ما مهیای بذر پاشی است ،پس بگذاریم که بهار جانمان رونق
بگیرد.
روزی فرا خواهد رسید که جان و روح ما پروسه تکامل طبیعی خود
تکمیل کرده و زندگی به خاصیت اصلی خویش باز خواهد گشت .آن زمان
دیگر به خود خواهیم اندیشید و از خود خواهیم پرسید که کیستیم؟ از کجا
آمدهایم؟ چه شدهایم؟ و چگونه باید باشیم؟.
این همان سوالی است که در جای جای این اثر تالش کردیم ضمن
ارائه تاویلهایی درباره آن ،پاسخهای درخوری را پیشنهاد کنیم.
واقعیت انکارناپذیر این است که در صورتی که انسان ،فراموش کار باشد ،به
پدیدههای زندگی و جهان اهمیتی ندهد ،از چهار فصل زندگی غافل شود و
رایحه دلانگیز شکوفههای بهاری را به مشام نگیرد ،باید به طور یقین بداند
که نه تنها این دنیا برایش بیبهره ،خسته کننده و کسالتآور خواهد بود؛
بلکه راه رسیدن به جهان جاودانی را نیز گم خواهد کرد.
پس الزم است در زندگی« ،هنر سکوت» را فرا گرفته ،به باد و طوفان
گوش فرا دهیم و آنها را حس کنیم و ببینیم چه میگویند .بگذاریم بوی
طوفان و باد که از اشیا و مکانهای ناشناس به مشاممان میرسد کامال معنا
و مفهوم یابد و حقیقت هستی را به ما یادآوری کند .این مفاهیم و مسائل
وقتی معنا پیدا خواهند کرد که موجودیت و قدرت معنوی روح خود را لمس
کرده و آن را به رسمیت شناخته باشیم  .آن وقت است که با آغوش گرم و
با رغبت و اشتیاق تمام ،به زندگی خواهیم چسبید .خداوند رحمان و رحیم
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و خدای ناشناخته را خواهیم شناخت .پدیدههایش را احساس خواهیم کرد
و دیوانه وار برای رسیدن به ابدیت ثانیهشماری خواهیم کرد.
حال باید دید ،در آینده ،وقتی بر میگردیم و نگاهی به عملکرد خود
میافکنیم ،چگونه موقعیت فعلی خود را که در آن قرار داریم ،به عنوان
بخشی از یک فرایند خودشناسی عمیق و واقعی به خاطر خواهیم آورد.
واقعیت این است که وقتی مشکالت به گونهای خارقالعاده ما را احاطه
میکنند ،در این هنگام فقط شخصیت متعالی و تکامل یافته ماست که
بهترین یاری کننده و مساعد ما خواهد بود .پس الزم است اول شناخت
کافی از خود داشته باشیم و سپس از روحمان تبعیت کنیم .آن وقت خواهیم
فهمید زندگی چقدر زیباست و چقدر میتواند زیباتر باشد و هیچ مشکل
الینحلی در برابرمان بروز نخواهد کرد.
زمانی که به این مرحله از زندگی رسیدیم فراموش نکنیم که این موهبت
الهی را به سایر عزیزان و انسانهای دیگر که بانی و باعث خوشبختی آنها
نیز خواهد بود ارائه دهیم.
امید است شادی حقیقی از آن شما باشد.
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ن
بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُو َ
 -15سوره الزمر ،آیه  :42اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَ ْوتِها وَ الَّتی لَمْ تَمُتْ فی
ن
سمًّى ِإ َّ
ل الْأُخْرى إِلى أَجَل مُ َ
مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتی قَضى عَلَیْهَا الْمَوْتَ َو یُ ْرسِ ُ
ن
فی ذلِکَ لَآیات لِقَوْم یَتَفَکَّرُو َ
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 -16سوره انعام ،صفحه  :111وَلَو أَنَّنا نَزَّلنا إِلَیهِمُ المَالئِ َکةَ وَکَ َّل َمهُمُ المَوتى
ل شَیء قُبُلًا ما کانوا لِیُؤمِنوا إِلّا أَن یَشاءَ اللَّ ُه وَلکِنَّ أَکثَرَهُم
وَحَشَرنا عَلَیهِم کُ َّ
ن
یَجهَلو َ
 -17مثنوی ،دفتر اول
 -18همان
Materyalizm -19
 -20الزم به ذکر است که بازگشت روح به جسم انسانی را «نسخ» یا تناسخ
مینامند و بازگشت یا هر نوع تبدیل به جسم انسانی را «مسخ» میگویند.
کما اینکه در اثر مشهور کافکا به نام مسخ شخصیت داستان بدون اینکه
مرده باشد صبح زود بیدار میشود و مالحظه میکند که به رطیل بزرگی
تبدیل شده است.
ُ -21ثمَّ خَ َلقْنَا النطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا
ن الْخالِقی َ
ن
الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ َأحْسَ ُ
 -22برای مثال اولین جمله عهد عتیق این گونه شروع میشود In the
 - beginning God created the heaven and the earthدر ابتدا
خداوند زمین و بهشت را آفرید.
 -23منطقالطیر ،شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ،آغاز کتاب ،مجمع مرغان
archetype -24
ن سَبْ َع
هُوَ الَّذِی خَ َلقَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ َفسَوَّاهُ َّ
سَمَاوَات َوهُوَ بِ ُکلِّ شَیْء عَلِیم
Dante Alighieri -26
 -27دانته در این اثر ،شرح ماجراها را از زاویه دید اول شخص مفرد
مینویسد .او در هر جلد از این اثر به شرح رویدادهای دوزخ ،برزخ و بهشت
میپردازد .گفته شده است که این کتاب تأثیر زیادی از کتاب ارداویرافنامه
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داشتهاست؛ چرا که هماهنگی زیادی بین این دو کتاب وجود دارد .ضمن
اینکه این کتاب بعد از کتاب زرتشتی ارداویرافنامه نوشته شدهاست.
 -28از آن جمله میتوان به «ارتباط با ارواح» از آلن کاردک ،پدر علم
اسپریتیسم یا روحشناسی اشاره کرد.
 -29بانو  ، Annie Besantمتولد  1847درگذشته  1933میالدی ،نویسنده
سوسیالیست فعال حقوق زنان و از حامیان حکومت خودمختار برای هندیان
و ایرلندیها بود.
Allan Kardec -30

