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 گفتارشیپ

 (1)ۥ وَجهَهُ  إِلَّا هالِک   ء  شَی کُل  

درونش  نهاده، از یدوگانگ یایدنبر  یپا جیبا گذشت زمان، انسان که به تدر

معطوف  رونیکه کانون وحدت است، غافل شده و توجه خود را به عالم ب

 ان،یلتوجه، آن چنان است که به مرور زمان و با گذشت سا نینموده است. ا

را  خود یاصالت ذات یسپرده؛ بلکه حت ینه تنها عالم درون را به فراموش

با آن  خیرا که در طول تار یو باطن یشده و تجارب ارزشمند درونمنکر 

دروغ و  کرده،یم تیریمد لهیوس نیخود را بد یسروکار داشته و امور روحان

 .شماردیخرافه م

 اریو مرگ بس شیزا انیفاصله م میدانیاست که ما م یدر صورت نیا

توقَف درک محسوسات از راه حواس و توقَف  یعنیاندک است. مرگ 

اطر خکه نوع بشر به  شهیاند یر از بحران سرگشتگشهوات و گذ یختگیبرانگ

 کانون ،یسرگشتگ نیخدمت به تن، بدان گرفتار آمده است. ا یتالش برا

 است. یو اتیدر طول ح انسان یهابحران

گ )به بزر میحک رتیو ح یشرح سردرگم ام،یخ یهااز ترانه یابخش عمده

 نیا ،یریماده اث نیا ،یسته نیاست که ا نهیزم نیانسان( در ا کیمثابه 

 ت:استوار اس یبر چه منطق و مدل یو ذات هست نشیآفر وانیا نیاجرام، ا

 آمدنم نبود گردون را سود از

 رفتن من جاه و جاللش نفزود وز

 دو گوشم نشنود زین یکسچیه وز

 (2آمدن و رفتنم از بهرچه بود؟ ) نیکا

با ذکر  تیدر نهااما  کند؛یم اریغور و تامل بس نهیزم نیاگرچه در ا او

 نشیمحدودتر از آن است که به اسرار آفر یذهن آدم تینکته که ظرف نیا
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و  کندیم هیرا توص« خرسند بودن»و « شمردن متیدم غن» ابد،یدست 

 :سپاردیکه از ازل سرشته شده است، م یریاوضاع را به دست تقد

 یدل تو به ادراکِ معمّا نرس یا

 یدانا نرس رکانِی زی نکته در

 سازیم یو جام بهشت یز م جانیا

 (3) ینرس ای یکه بهشت است، رس کانجا

و  و چند نشیو فلسفه آفر تیماه نهیکه در زم یمحمد بلخ نیالد جالل

 – میحک نیها و بزرگترمتفکران همه دوران نیاز بزرگتر یکیچون آن، 

فته گسخن  اتیو متلون ح یریاث تیاست، بارها درباره ماه یرانای شاعر

 است:

 شدم یمردم و نام یجماد از

 سر زدم وانینما مردم به ح وز

 و آدم شدم یوانیاز ح مردم

 ز مردن کم شدم؟ یچه ترسم؟ ک پس

 از بشر رمیبم گرید ی حمله

 برآرم از مالئک بال و پر تا

 جستن ز جو دمیملک هم با وز

 اال وجهه هالکءیش کل

 از ملک قربان شوم گرید بار

 آن شوم دیاندر وهم نا آنچه

 عدم گردم عدم چون ارغنون پس

 راجعون هیکه انا ال دمیگو

 دان آنک اتفاق امت است مرگ

 نهان در ظلمت است یوانیح کاب

 طرف جو نیبرو ز لوفرین همچو
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 جوو مرگ صیحر یمستسق همچو

 آب یایاو آبست و او جو مرگ

 (4واهلل اعلم بالصواب ) خوردیم

ه آن، از ماد زند،یم نشیو چون بر زم زدسایم یوانیکه خالق، ح یزمان پس،

و آنگاه  کندیم یتجَل یو سپس در شکل آدم آوردیبه وجود م یدرخت

است؛  بس کوتاه یرا زمان زهایچ نیاز ا کی... عمر هر گریو د گرید یزهایچ

 تننرسد و از مردن  یگفت از شکستن ظرف به آن سخت دیکه با یبه طور

وَّیْتُهُ َو فَِإذا سَ: دیفرمایخداوند در قرآن مچونکه  رسد؛یبه روح نم یبیآس

 (5) نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ ُروحِی فَقَُعوا لَهُ ساجِدِینَ

آن  تیروح و اهم یگکه ناظر بر خلق شد یمیطور است، مفاه نیهم

 تیزه خالقمن روح را خلق کرده و اجا»: هانیاست، مانند ا نشیدر قالب آفر

 «.ام ا به عهده خود روح گذاشتهر یمن داور» ای« به او دادم

 معطوف به درون است زیچ همه

 هایو خوش ایدن نیا نیب یاوصاف، مشخص است که ارتباط تنگاتنگ نیبا ا

همان  نیانسان برقرار است. ا یوانیو ح یو لذات آن، با جنبه جسمان

 انسان از آن رمنده است. یو قدس یاست که جنبه روحان یاعرصه

 تیهانسان و ما یوانیجنبه ح نیب یاواسطهیباط بارت گر،ید یسو از

ز رنج و ا ییرها یبرا یعنیبشر وجود دارد.  یهایو رنج و ناتوان یروحان ریغ

 او یروحان تیجز نقب زدن به درون انسان و ماه یراه ایدن نیمشقات ا

 وجود ندارد.

پرسش در  نیاست؟ البته که ا نیاست که چرا چن نیپرسش ا حال

 یکه برا ییها. اما خالصه پاسخرسدیبه نظر م یو عقالن یمنطقنگاه اول 

 است: نیآن وجود دارد ا

 :میدانیکه م چون
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ن است با است؛ اما امارت او ممک یریهمچون ام یعقل در تن آدم •

 همراه باشد. ییهاتیمحدود

د عقل باشند، همه کارها به صالح خواه عیتن و نفس مط کهیمادام •

اوضاع  ،یجسمان یهاخواسته ینفس و سرور یحض سرکشبود، اما به م

 دگرگون خواهد شد.

 .دیفرا رسد، همه را به فساد خواهد کش یچون سرکش •

س عقل و نف نیچالش ب یهااز نمونه یفقط بخش خیبزرگ تار یهایسرکش

اند و بوده ریبا آن درگ لهیقوم و قب کی یکه گاه ییهابوده است. چالش

 یتفاوت چیه «یسرکش»چالش  تی. البته در ماهییتنهاانسان به  کی یگاه

ه چحال «. تسلط تن و نفس»دارند:  زیچ کیدر  شهیر یوجود ندارد و همگ

و گوساله  لیئاسرا یهارون و بنباشد، چه  اشیخداوند یو ادعا نُمرود

است،  بانیها که بشر با آن دست به گربحران نیحل همه ا ی. برااشیسامر

د و به آن ش یکه در باال اشاره مختصر یرورت دارد، امارتض« عقل یریام»

 اذعان دارد: اتیاب نیآن در ا تیموالنا هم به اهم

 یرا جان نشمر وانهیهر د کیل

 یمنه گوساله را چون سامر سر

 آشکارا با تو گفت ییول چون

 و اسرار نهفت بیهزاران غ صد

 ترا آن فهم و آن دانش نبود مر

 (6را ز عود ) نیتو سرگ یواندانست 

 یاله یانسان که با روح متعال نشیو آفر یهست تینفس و ماه قتیحق در

از  یاریدارد که بس بایخوش بو و ز ،یروحان یتیشده است، ماه نیعج

 یجسمان یهایخوش و یو تن پرور «تینفسان نیسرگ»ها آن را با انسان

 اند.خوانده شده کارانانیهستند که ز هانی. اکنندیآلوده، بلکه معاوضه م
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 ترشیو ب قاتیمطالعات، تحق ات،یحاصل تجرب د،یکه در دست دار یکتاب

فوق داشته  یهانهیدر زم یطوالن انیاست که نگارنده در طول سال یتامالت

اند و منجر متفکران داشته شتریکه ب یتامالت نیترمهم رسدیاست. به نظر م

 یمالتتا هیاز سو یاغلب ناشبوده،  یو فکر یمهم فلسف یهاهیبه خلق نظر

مقال،  نیقصدم از ا کهنیو بدون ار نیاز ا ،یها بوده است و نه مطالعاتآن

کتاب هم  نیاو فضل بوده باشد،  شهیبا بزرگان اند یالفارقمع اسیق نیچن

 . به قول موالنا:قاتیاست تا تحق یبر تامالت متک شتریب

خلق  یرچه گفت و گوه /ستیاندر فضل و علم و دفتر و اوراق ن عشق

 (7) ستیآن ره، ره عشاق ن

ستادان به آثار ا قیعم یبا نگاه دیرو دار شیکه در پ یحال، اثر نیا با

آلن » یهابر نوشته توانمیشده است که از آن جمله م نیتدو یگرانقدر

 آثار ریو سا« انسان روح است نه جسد»، حسن رهبرزاده و کتاب «کاردک

 اشاره کنم.  ،یلو عق یبزرگان علوم روح

و  هیته یبرا یکه فرصت کاف یمندان به علوم روحعالقه دوارمیام

 قیکتاب بتوانند از طر نیرا ندارند، با مطالعه ا یمطالعه تمام کتب علوم روح

در هر دو  یبرسند که باعث رستگار یارتباط با درون خود، به خودشناس

جهان خواهد بود.
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 اثر نیا فیدر شان تال

جود از مباحث مو یاکتاب، به اشتراک گذاشتن مجموعه نیا ریرهدف از تح

با  شودیگفته م «یروان پژوه»که به طور کل بدان  یدر حوزه علوم روح

بدانند  خواهندیکه م یمند هستند. کسانعرصه عالقه نیاست که به ا یکسان

  اند و به کجا خواهند رفت؟از کجا آمده

اسم آن  که ما یکوتاه اریبس ندیفرا مینمطالعات بدا نیبه اعتبار ا دیشا

 جهان نیصحنه ا یکامل رو شینما کیو مانند  میاگذاشته «یزندگ»را 

 .ردیگیصورت م یبه چه منظور م،یآوریبه مرحله اجرا در م یکیزیف

با  ورزانه شهیپرسش اند نیغزل منسوب به موالنا ا نیکه در ا همچنان

سش پر نیا رامونیبه تفکر و تامل پظرافت طرح شده و نوع بشر را  تینها

 یو اتیح خیدر تار یکه منشاء و مبداء وجود آدم کندیدعوت م نیادیبن

 واست که نوع بشر با همه تامالت  یسوال نیگفت ا دیچه بوده است. با

نشده  منجر یقطع جهیآن انجام داده، هنوز به نت رامونیکه پ ییهانکاشک

 است:

 شب سخنم است و همه نیفکر من ا روزها

 شتنمیچرا غافل از احوال دل خو که

 ام آمدنم بهرچه بودکجا آمده ز

 وطنم ییآخر ننما رومیکجا م به

 سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا اممانده

 ساختنم نیاز ا یاست مراد وچه بوده ای

 میگویاست من آن م یاز عالم عِلو آنچه

 جا فکنمخود باز بر آنم که همان رخت

 از عالم خاک میکوتم نِباغ مل مرغ

 ( 8اند از بدنم )ساخته یقفس یروز چند
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 واحد قتیحق کیمتفاوت از  یهاپرسش 

جهان شمول دارد،  یتیماه یو پرسش فلسف شهیاند نیکه ا ییآن جا از

مام بشر و ت یو فلسف یو مکاتب فکر انیآن را در تمام اد یرد پا بایتقر

ر هر داست که  یعیمشاهده کرد. طب توانینوع انسان م یشگیاند یهانحله

ا بمتفاوت؛ اما  یپرسش به شکل نیا یو در هر مکتب فکر خیبرهه از تار

 واحد مطرح شده است. آنچه در غزل مشهور باال مشاهده یاهیدرونما

که  ییهاپرسش ای «یمُثُل افالطون»مشهور  هیتفاوت چندان با نظر میکنیم

 ندارد.  افت،ی توانیم یتفکر بشر لیها و منابع اصدر کتاب

که ذهن  ستینیسوال تنها سوال مهم نیکه ا جاستنیمسئله ا اما

هم  یگریبه خود معطوف کرده است. سواالت د خیانسان را در طول تار

در  دیاست، با نیزم یخداوند بررو فهیچرا انسان که خل کهنیهست. مثل ا

خداوند خالق عالم  را تحمل کند و و رنج یعدالت یهمه ب نیجهان ا نیا

 کندیم یچه صورت عدالت خود را بر تمام مخلوقات خود متجل هب یهست

خود  به مخلوقات یکیزیدر جهان ف یعدالت یهمه ب نیا دهدیو چرا اجازه م

 انسان خواهد بینص یو رحمت واقع یشود و چه زمان امکان آزاد لیتحم

 شد؟

که مطرح  یر سوالسواالت فوق و ه یبه تمام یخوشبختانه علوم روح

رند و دا یکه گوش شنوا و درک عقالن یباشد، جواب عالمانه دارد و به آنان

ش تال گرانید اتیاز تجرب یریگکسب علم و کوشش، تالش و بهره قیاز طر

 ،یریدر جهان اث یابد شیجهان و آسا نیدر ا یآرامش نسب ند،یبنما یکاف

 خواهند نمود. بینص
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 یکرف یهاافتهیکردن  یتجرب 

فته را گ شیخود از مسائل پ یذهن یهاافتهیاست که انسان بتواند  نیا مهم

 یکیزیف یکند و بتواند آن را در بهبود عملکرد خود در زندگ یو تجرب یدرون

 به کار بندد. م،یکه از آن سخن گفت ینقش نهیبه یفایو ا ینیو زم

 یریگرها بهو مطالعه نموده و ب قیرابطه تحق نیدر ا یادیمدت ز نگارنده

دستاورد  نیترمهم دیاست که شا دهیرس یخوب جیبه نتا یشخص اتیاز تجرب

شکل  نیابوده است. به  یزندگ انیدر جر هاافتهی نیا یآن همانا اثرگذار

 قیش و طرفوق به رو یهاافتهیرا با توجه به  یزندگ انیکه توانسته است جر

 قرار دهد. لیو تحل هیمورد تجز یمتفاوت

 یبرا دیاست که انسان با یاهیروح، قض قیاز طر اتیح یگجاودان

 یدگهدف زن نیو مهمتر فهیوظ نیآن، کنجکاو باشد. لذا اول قیدانستن حقا

تار که منشاء کردار و رف یروح یایاست که در روشن کردن قضا نیانسان ا

 است، کوشا باشد. یفرد

تا  یود عالو مقصمنظور  نیا یآنان که برا نیب بردیپ توانیم جانیا از

 دنیرس یرا برا« هفت شهر عشق»و به قول عطار  کنندیجان کوشش م یپا

ر که زحمت تفکر را به خود هموا یو کسان کنندیم یط «قتیقاف حق»به 

 چه خود اطالع داشته باشند، تیو ابد یاز هست خواهندیو نم سازندینم

روا  یلم بزرگگروه نسبت به خود، ظ نیا یاست. به راست یتفاوت فاحش

 . دارندیم

ر به ناچا دیگروه با نیقضا و قدر، ا قتیو حق نشیمنطق آفر براساس

که  کند؛ چرا یرا ط اتیگذرگاه ح نیشده در ا نییتع ریمس گران،یمانند د

 نیاگروه در  نیوجود ندارد. تنها تفاوت ا یزیگر چیه یاله تیاز اصل مش

 را ریمس نیا پردازند،یم قیطر یکه آگاهانه به ط یاست که برخالف کسان

 خواهد کرد. یبا تحمل رنج فراوان در جهان ط

یاله قیتوف یآرزو با
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 درباره آن ییهامرگ و ناشناخته

نوع بشر را به  ذهن ربازیمسئله از د نیاز مسائل مهم بشر مرگ است. ا یکی

لت دال یو مستندات موجود همگ یخیتار یهاافتهیخود مشغول کرده است. 

 یهاوشراز مقوله مرگ در هراس بوده و به  ربازیدارند که بشر از د نیبر ا

رموز م یایپرده ناگشوده و دن نیبه پس ا یگوناگون در تالش بوده است راه

 کیبعد از مرگ که در طول  یایاز دن امانهیکند. پرسش خ دایو مجهول پ

ه زبان ب( 9جرالد ) تزیادوارد ف لهیبه وس امیخ اتیقرن بعد از ترجمه رباع

رب غو هنر روز  کیموز یایبه دن یو حت دیتمام جهان را در نورد یسیانگل

 مسئله مرگ! پرسش ؛نهفته است یدینکته کل نیکرد در هم دایهم راه پ

عد ب یایو وجود دن تیو ماه اتیمرگ! سوال درباره فلسفه ح یستیدرباره چ

 !ینیزم یاز زندگ

گ مر»اعصار با مقوله  که انسان در تمام قرون و میابییدر م پس

ه ب یآن بوده که راه یایخاطر جو نیبوده و به ا بانیدست به گر «یهراس

 شیو سرنوشت خو ندهیکند و از آ دایمرموز و مجهول پ یایدن نیا یسو

است  نیا قتیخود ادامه دهد. حق یروشن به زندگ دیمطمئن شود و با د

خاطر آن مضطرب قدر مبهم و مجهول نبود و بشر به  نیا رگکه اگر م

 ییمسئله و تسال نیا یبرا یحیتوض افتنیفالسفه و حکما درصدد  شد،ینم

 .کردندیحد کوشش نم نینوع انسان تا ا یبرا

ز آنچه همواره موجب اضطراب و وحشت بشر بوده همان ابهام رو کنیل

 آن است. یایمرموز دن یدگیچیافزون مرگ و پ

 قیر ترس و هراس از طرغلبه ب یبرا یراه یعلوم روح خوشبختانه

ده است کر دایو برگشت آن( پ اتی)خروج روح از بدن در زمان ح یفکنبرون

شان را لو قدرت تکام ییخود را به وضوح شناسا ندهیها آانسان شودیو م

 مورد سنجش قرار دهند.



 )روح کیالکتید یبر مبان یدرآمد( دیبار امانت نتوانست کش آسمان  / 20

 

سفه و فل یمسائل مستلزم فهم انسان از مقوله عوالم روح نیهمه ا اما

فلسفه  به دنیشیرا که بدون اند ییهاانسان توانیم قتیاست. درحق یزندگ

ر که د یبه کس کنند،یم یو کنکاش در مورد آن، عمر خود را سپر یزندگ

 کرد. هینشسته است، تشب ایبر در یقیقا یرو م،یعظ یتوفان انیم

ه گوناگون است ک یروهایجاذبه و ن چهیکه باز یدر حال ،یشخص نیچن

 مفهوم یرویاز ن یحال اطالع نیدر ع کشد،یو آن طرف م نیرا به ا یو

 اند، ندارد.که او را احاطه کرده ییهادهیعناصر و پد تیو ماه نیجاذبه زم

است که  ییصحنه، در واقع جا نیکه ا ستیمتوجه ن یشخص نیچن

است.  داده یرا در خود جا نشیو راز آفر اراتیساز و کار کائنات و حرکت س

 است. عدم فهم اتیح قتیو حق تیماه یونریو ب یصورت ظاهر یزندگ نیا

 به سر آمد یکیزیف یدر جهان یمدت زندگ یوقت شودیباعث م قتیحق نیا

ه چرا از انسان هزاران بار افسوس بخورد ک ،یریبه جهان اث انتقالو بعد از 

خواهد  اشیباعث عذاب روح نینبرده و ا یعطا شده بهره بهتر ینعمت زندگ

 یدر پ یو ماد یجسمان یایکه از پس رنج دن یگریرنج د یعنی نیشد. ا

 آن یبر مبنا یو استوار کردن زندگ اتیح تیخواهد آمد. پس شناخت ماه

 مان خواهد شد. یجسمان یما از زندگ یباعث خرسند

ر د خیدر طول تار یبشر بغرنج بوده است. حت یبرا شهیروح هم مساله

ه روح شناخت قیطرانسان از  اتیح یبقا زین یوحش مهین یهاملت انیم

 یروان و یخانوادگ ،یمسائل اجتماع نیتردهیچیبه پ یروح اتیشده بود و ح

 .کردیم دایافراد ارتباط پ

ما تدارک  یاست که برا یدادیرو ایصحنه واقعه  یزندگ گر،یسخن د به

شناخت  یو با تالش برا ینقش خود را به خوب دیشده است و ما با دهید

 تیو کم تیفی. هرقدر که کمیکن فایا میصحنه عظ نیو پنهان ا دایابعاد پ

 بهترکنترل  یشود، توان ما برا شتریب یو روحان یما از عوالم جسمان ییدانا

 شودیم شتریب م،یکردن هست یکه در حال ط یریآن به مس تیو هدا یزندگ
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کرده و صحنه  فایا یبود نقش خود را به خوب میقادر خواه بیترت نیو به ا

 (10. به قول شاعر: )میرا ترک کن

 ماست یهنرمند یکتایصحنه  یزندگ

 رود صحنه از و خواند خود ی نغمه یهر کس 

 بجاست وستهیپ صحنه

 یگرید زیچ یماد یایدن نیکه اعتقاد ندارند در خارج از ا یکسان نیبنابرا

رند و مانند روح دا یمیاز مفاه یحیناصح افتیو در لیتاو ایوجود دارد و 

قطعا  کنند،یخودساخته منطبق م ییهادهیرا با پداوقات آن  یگاه

 یهانیککه از نظام  نشیمسئله را درک کنند که سازوکار آفر نیا توانندینم

مدبرانه  ذره، به صورت منظم و ریشمار تا عمق نفوذ ناپذ یب یهاو کهکشان

ن با جها نیدر ا یمدت کوتاه میکه ما بتوان ستیآن ن یبرا شود،یاداره م

 رساندن به بیو پس از آس میکن ینفس خود زندگ یبه هوا یو متک قهیسل

 زین یبازخواست چیو ه میجهان را ترک کن نیروح خود، ا شیو آال گرانید

 نباشد. یدر پ

وند که به گفته خدا یآن خلق شده است که آن روح پاک اله یبرا جهان

، شده است دهیدم یانسان جسمان ژهیدر وجود تمام موجودات جهان، بو

لق به خا یخدمت گذار ریو تکامل خود در مس یبتواند با کسب علم و آگاه

 ضیمساعدت کند. درست همان طور که اکنون ما از ف یبشر اتیح هیو بق

ده از خود استفا شیپ نیصالح افتهیبرکات ارواح پاک و تکامل  ونعمات 

 .میشویم تیو هدا ییاست راهنما قتیکه حق و حق یریو در مس میکنیم

 تیانسان شرفتیگرفت که اصل و اساس پ جهینت نیچن توانیم نیبنابرا

نا چون قانون، عدالت، عشق و احسان ب یمیبر تکامل مفاه یو روح انسان

 شده است.

 وستهیکه به طور پ ییکویخصائل ن ریسا رسدیبه نظر م نکهیا گرید نکته

 شود،یم غیو تبل جیترو ریخ یروهاین یو مذاهب و از سو انیدر تمام اد
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 شیپ وهیبه ش افتهیشده و تکامل  تیروح سازشکار، صالح، ترب کیبر  یمبتن

 گفته است.

ذشت گبا کانون خانواده و اجتماع و  یمثال اگر احسان و خوش رفتار یبرا

انسان و  سازندهیاز اصول آ یدر مقابل تمام مخلوقات، به عنوان برخ ثاریو ا

داده  صیتشخ یاله نیوازات فرامو به م یجامعه بشر یبخش مبان میتحک

شده  وصل ضیکه به منبع ف افتهیروح تکامل  کیاز  هانیشده است، همه ا

 هم وجود دارند که برخالف ثیباشد، ساخته شده است. البته ارواح خب

 .کنندیحرکت م نشیفلسفه آفر

 حیصح انیبر جر یکه نوع بشر در زندگ ینانیبتوان گفت اطم دیشا 

 ستهیک و شاکه ارواح پا شودیم یناش جانیبر شر دارد از ا ریامور و غلبه خ

سنگ  رندیبگ را از انسان نانیاطم نیو برتر خواهند بود. اگر ا روزیپ تیدر نها

 برداشته شده است. اتیح یربنایز

 رثایمطرح کرد قانون عشق و ا توانیباره م نیکه در ا یگرید مثال

 یهاآفت تواندیو م آوردیغان مانسان به ارم یرا برا یاست که خوشبخت

آن را اصالح  یهایو ناراست هایماریبرده و ب نیرا از ب یو خانوادگ یاجتماع

 کند.

درک و  زانیو م طینسبت به شرا خیدر طول تار میرحمان رح خداوند

رستاده را ف یو رسوالن انیاد ،یهر قوم یمختلف بشر، برا یهاادراک نسل

 جیترو یبشر یهاتمام نسل انیدر م یتادگان الهکه فرس ییهااست. آموزه

ه در حوزه کو الهام انتقال داده شده است  یوح قیاز طر یاند همگکرده

ها موثر و ها در تکامل انسانآموزه نی. اشودیم یدسته بند یعلوم روحان

 ود.بوده و خواهد ب یرینوع بشر در جهان اث یبوده و باعث رستگار دیمف

که از سر عالقه  یتمام کسان یبرا یروحان یهاوم و آموزگفت عل توانیم

شان را به خود در ذهن خود دارند و ذهن ییهاها و ابهامسوال اقیو اشت

 نیبه ا یابیقانع کننده دارد. البته دست ییهامشغول کرده است، جواب
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به  کسو هر  ستین سریاندازه م کیهمه افراد نوع بشر به  یها براپاسخ

از  تواندیدارد م ریمس نیکه در ا یو سلوک ریتکار، تالش و سپش زانیم

 مند شود.به اندازه سهم خود بهره ضیچشمه ف

ذهن آنان  ییهامند هستند و سوالکه عالقه یکسان یبرا یحال علوم روح 

 توانندیقانع کننده دارد که به شرط پشتکار م ییهارا مشغول کرده، جواب

 هاتیظرف انیم نیاست که در ا یهیالبته بد به اهداف مورد نظر برسند.

ازه اند هب ییو ماورا یدرک عوالم روحان یمتفاوت است. هر کس برا اریبس

 دارد. به گفته موالنا: شیخود گنجا مانهیپ

 یابحر را در کوزه یزیبر گر

 (11) یاروزه کیگنجد قسمت  چند

برداشت  و شیگنجا نزایباره که م نیموالنا را در ا شهیبه وضوح اند تیب نیا

 یهاتیها در درک و کشف واقعو تفاوت آدم یهر شخص از عوالم روحان

 .داردیم انیمتفاوت است ب ،یجهان هست

ه ک ستیشد مسئله فوق بدان معنا ن دیهم تاک نیاز ا شیکه پ همچنان

 یهاتیو کشف واقع یحاناز عوالم رو یمطالعه و آگاه یها از تالش براانسان

 نیپس پرده ا یخود را بدون اطالع از ماجرا یبردارند و زندگدست  یهست

 برسانند. انیبه پا یفان اتیح

 از یکه برخ شودیدر افراد م اریبس یموجب آگاه یعلوم روح شناخت

 شرح است: نیو قدرت تفکر به ا یآگاه شیموارد افزا

 شناخت قدرت پروردگار. - 1

 .و پس از مرگ یماد اتیاز وجود قدرت روح در زمان ح یآگاه - 2

 پس از مرگ. یزندگان یاز چگونگ یکسب اطالعات کاف - 3

م عقل خارج از جس نکهیوجود و شناخت عقل و اثبات ا کیتفک - 4

 قرار دارد. یماد

 .واناتیمختلف در نسل بشر و ح یهانهیشناخت وجود زم - 5
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 .یامواج مغز افتیدر یمغز و چگونگ ییکارا- 6

 تیوش تقوو ر یامواج روح افتیاد نسبت به درافر قدرت یچگونگ - 7

 .یومیمد

ها و امواج هاله؛ از امواج خارج از بدن مانند یو شرح بعض صیتشخ- 8

 .یسیالکترومغناط

 لهیبه وس یو جسم یروح یهایاز ناراحت ین برخآموزش روش درما- 9

 .یذات یهاقدرت

 افراد. از یبه برخ ینزول الهامات روحان یچگونگ -10

آوردن  یاز خرافات و رو دنیت کشو دس یزندگ قیشناساندن حقا -11

 .کتایگفتار پروردگار  یبه سو

خارج از بدن  یروهایو ن یروح یهاتاز قدر ینشان دادن برخ -12

 .یروح تیتقو ناتیو آموزش تمر یماد

 م؟یستیو ک میچه هست ما

ح خود، پس از رو یبه تعال یمکرر علم شاتیو آزما قاتیبا اتکا به تحق یوقت

 یکه جسم انسان یلفع یها و مشقات زندگبه رنج گرید م،یمرگ معتقد شد

درک  یو به زود میدهینم تیاهم شود،یاز آن است و از آنها متاثر م یبخش

 یدر واقع بخش هها کها و رنجمرارت نیبه ا شهیهم یبرا دیکه با میکنیم

 نهایشد همه ا میوجه خواه. چون متمیما هستند، غلبه کن شیاز پروسه آزما

 به دست آوردن مهارت. یاست برا ییهاتجربه

 ینجها نیو ا یجسمان اتیاز نظر ما ح گرید ت،یواقع نیا رشیصورت پذ در

کسب و  یاست برا یاز مدرسه ا یبه منزله بخش م،یکه فعال در آن هست

 .شودیختم م یکه به سمت تعال یتجارب و آزمودن راه یریفراگ



/ 25 

ز خود او  میبر ما الزم است که وضع خود را مورد بحث قرار ده نیبنابرا

 میبه کجا خواه م؟یااز کجا آمده م؟یاجهان آمده نیچه به ا یبرا میبپرس

 (12رفت؟ )

بسا  یمطرح است. ا یهر شخص یراستا، چند سوال ساده برا نیا در

 از خود بپرسد: یسواالت، الزم باشد هر شخص نیقبل از همه ا
 ست؟یما چ تیماه •

 است؟ یموجود ماد کیانسان  ایآ •

 بود؟ دیانسان عقل و روح هم قائل با یبرا ایآ  •

قه و مسبوق به ساب یمفصل، طوالن اریبس نهیزم نیمطرح شده در ا مباحث

 حیضمباحث را تو نیا جهینت حیکالم ساده و صر کیدر  میاست. اگر بخواه

مان ز نیرتریفکر بشر، از دت خیاست که تمام متفکران بزرگ تار نیا میده

و  تشو زرت حیاز مس تیبشر شتازیتا زمان ما و اغلب آموزگاران پ یخیتار

به  که یو فلسف یو مکاتب اله انیو اکثر اد گرانیافالطون تا سقراط و د

 نهیزم نیدر ا یمبسوط و مدلل اتیبوده و نظر اتیح قتیدنبال کشف حق

 ایسه بُعد  یاست که دارا یموجود اناند، اعتقاد دارند که انسارائه کرده

ست ا استوار هیبشر بر سه پا اتیشمول ح گریاست. به عبارت د یجنبه اصل

 که عبارتند از:

تفاوت  نهیزم نیاو که در ا یکیزیو ف یجسمان تیماه ایجسد  •

 ندارد. گریبا موجودات د یعمده ا

 زیتمام گریاو که او را از موجودات د یو واال یانسان تیماه اینفس  •

فته گدرک و فهم  یدارا ای« ناطق وانیح»جنبه به انسان  نیو از ا کندیم

 .شودیم

 یکتب آسمان حیوجود بشر است و به تصر یاله تیروح که ماه •

از  زیتمامو او را کامال  دهیاز روح خود را در کالبد انسان دم یخداوند بخش

 کرده است. نشیتمام ارکان آفر



 )روح کیالکتید یبر مبان یدرآمد( دیبار امانت نتوانست کش آسمان  / 26

 

 قیحقا نیترما با توجه به واضح یب فوق وقتبا توجه به مطال حال

 میکنیو تالش م مینگری( در خود مگانه باال )روح، نفس، جسدسه

 نینخست م،یخود مطرح کن یوجود قتیدرباره حق یاساس ییهاسوال

 یراجسد ما ب میاست که بدان نیا شودیکه به ذهن متبادر م ییهاپرسش

 کدام است؟ نآ تیو ماه ست؟یچ

 نیدو، در ا نیاستقرار نفس و روح است. ا یبرا یماد کلیه جسد،

 انیو تا زمان پا ابندییما استقرار م یدر کالبد جسمان ینیزم اتیمرحله از ح

 ای را به ردا یجسم فان توانیم بیترت نیدر آن حضور دارند. به ا اتیح

 ورد کرد که پس از کهنه و فرسوده شدن، آن را از خود هیتشب یپوشتن

 اند،افتهیر استقرا ینفس و روح در کالبد جسمان کهنیبا ا نی. بنابرامینکیم

ت اس یانسان تیاز هو یکوچک اریبخش بس مینیبیاما آنچه که در ظاهر م

 است. یکه آن هم فان

 ست؟یچ نفس

 است که زن و مرد جدا از هم یتیبتوان گفت، نفس عبارت از شخص دیشا

 .رودیبه شمار م کیهر  یماهو تیفیک یو به طور مستقل دارند و به نوع

 جیآن را به تدر یاست که آدم یتیعبارت واضح تر، نفس، همان شخص به

س، پاو باشد.  یبعد یهااتیح یتا مبنا آورد،یبه دست م اتیح نیدر ا

و  یوجود جسمان تیانسان است که در فعال یو عقل یماد تینفس، شخص

 .ردیگیاثر م یو رامونیپ طیاز مح نیو همچن گذاردیاثر م اشیماد

شد؛ با «یذات فرد»به منزله نفس، مفهوم  ت،یبهتر از شخص ریتعب دیشا

خود  یکیزیدر تجسم ف یصفات که شخص نیفقط به ا تیمفهوم شخص رایز

است؛  تیتر از شخصعام ،«یذات فرد» یول شود؛یبه دست آورده، اطالق م

 چون جاودانه است.
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 تیو وضع تیفیو حاالت نفس هم مانند ک تیدانست که وضع دیبا البته

 ابد،یینم بیروح ترک یرویهمان طور که جسد بدون ن رایجسد است. ز

ند از مظاهر روح هست تیشخص ای)نفس  ابدیینفس هم بدون روح تحقق نم

 تیخود شخص تیبا تالش و فعال جیبه تدر یکیزیکه روح با حلول به جسد ف

 (.آورندیم دیو رفتار متناسب با آن را پد و اعمال دهندیرا نشان م ردثابت ف

نسان ابا  شهیو هم ردیپذیاست و فنا نم یجاودان یرویروح ن ن،یبنابرا

وح الهام است. ر قتیاست. همان طور که در همه جانداران است. روح، حق

 کهی. هنگامآوردیموجودات به وجود م هیرا در کل اتیاست که ح ییروین

به نظر  همرد موجودات زنده، بعد از آن د،یآیم رونیبها روح از جسد جاندار

و اساس وجود است و  اتیلکن انسان با روحش مجسم کننده ح رسند؛یم

 .شودیمنتقل م گریبه عالم د اتیح نیاز ا

رد. کانسان را ثابت  یجاودانگ توانیشده م دیبا توجه به مطالب ق حال،

 یماکه عل یاستدالل یهاهمطالب و مجموعه دستگا نیبا توجه به ا یعنی

واقع  یفضا کیاند، در و حکما و فالسفه تاکنون ارائه کرده یعلم روحان

 رگیتولد د یعنیمرگ »مسئله که  نیا رشیبدون غرض و عناد، پذ انهیگرا

کامال  یامر «یریبه جهان اث یکیزیانسان و انتقال انسان از جهان ف

 است. یرفتنیپذ

قا از سطوح ب یکیبه  تواندیم یجسمان به واسطه خروج از کالبد روح

والدت  به باال امتداد دارند، منتقل شود. در واقع مرگ موجب نییکه از پا

 است. یجهان نیو مناسبات ا یجسمان اتیباالتر از ح یدوم شخص در سطح

سطح  از ایو  میمنتقل شو گرید یجهان به جهان نیتا از ا میریمیم ما

ر آن درا  یبعد اتیو ح میاج باالتر حرکت کنبه سطح امو ترنییامواج پا

ه ب جیهستند که ما را به تدر یریاث یهاجهان نی. امیساعت شروع کن

 .کنندیم کتریخداوند نزد
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که  میریگاز کالم فاخر موالنا کمک ب گریبار د کیالزم است  جانیا در

 کرده است. انیب قیدق یتوسط انسان را به شکل یکردن مراحل روحان یط

بداء مانسان و از  تیچرخه را قبل از انسان نیکه موالنا ا حیتوض نیا اب

و  رسدیم تی( شروع کرده و به مرحله انسانیاهگی – یکیزی)ف یجسمان

 :پردازدیدر عوالم باال م ریسپس به عالم بعد از مرگ و س

 زا مردم ←سر زدم  وانحی به مردم نما وز ← شدمیمردم و نام یجماد از

 ٔ  حمله ←ز مردن کم شدم؟  کی ترسم؟ چه پس ←آدم شدم و  یوانحی

 دمبای هم ملک وز ← پر و بال مالئک از برآرم تا ←از بشر  رمیبم گردی

وم شاز ملک قربان  گردی بار ←اال وجهه  هالکءشی کل ←جستن ز جو 

 ←عدم گردم عدم چون ارغنون  پس ←آن شوم  دیوهم نا دران آنچه←

 کاب ← است امت اتفاق آنک دان مرگ ← راجعون هیکه انا ال دمگوی

 همچو ←طرف جو  نیبرو ز لوفرنی همچو ←نهان در ظلمت است  یوانحی

 خوردمی ←آب  یاجوی او و آبست او مرگ ←جو و مرگ صیحر مستسقی

 واهلل اعلم بالصواب

و سپس وارد شدن به  یبه سمت عالم انسان یحرکت از عالم خاک نیا

و مراتب  گریو سر در عوالم د شودیمرگ شروع م که با یو روحان یعالم علو

کتاب  نیدر ا میکنیاست که تالش م یگردش ایچرخه  قایدارد، دق یروحان

.میکن انیباز کرده و ب یآن را با صراحت و سادگ
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 ست؟یجسم چ تیو ماه تیفیک

و آن را مورد  میبازگرد شیخو یجسد ماد یبه سو یلحظات یاکنون برا

 جسد تنهاست؟ نیا ایآ مینیتا بب میهتوجه و دقت قرار د

 و آموزگاران مکاتب یعلوم روحان ی. علماستین نیکه چن میدانیم

نها جهان هم ت نیدر هم یجسد حت نیکه ا ندیگویبه ما م یو اعتقاد ینید

از گوشت  ترقیرق اریبس یاست که از ماده ا یگریبلکه شامل جسد د ست،ین

 .ندیگویم «یریم اثجس»و خون ساخته شده است و به آن 

ه داده و ب یدر خود جا یکیزیجسد ف نیروح را در داخل ا یریاث جسم

ه هم جاودانه است تا قرارگا یریواسطه جاودانه بودن روح، آن جسم اث

همان  نیپس از مرگ داشته باشد. ا یاز عوالم روح یکیدر  یمناسب

ها ظاهر از انسان یبه صورت شبح مردگان بر تعداد یکه گاه استیجسم

ر وجود آثا یول میلمس کن ای مینیروح را بب میتوانیچه ما نم ر. اگشودیم

ها حرکت و فکر که انسان مینیبی. ما ممیکنیمشاهده م یروح را به روشن

ا به نفرت دارند. م یگریو از د ورزندیمحبت م گریکدیبه  ایو  کنندیم

 بلکه همه شود؛ینم یفان یزیچ یکه در جهان هست میدانیصورت قاطع م

 لی. همان طور که آب به بخار تبدکنندیم دایو تحول پ رییتغ وجوداتم

 یناز موجودات و جامدات فا کی چیکه ثابت شد ه یو برعکس! وقت شودیم

 شودیو مسلم م کندیصدق م شتریعدم فنا درباره روح ب نیپس ا شوند؛ینم

 که روح جاودانه است .

گرفتن  ما از کنار هم قرار یوجود و هست میفهمیکه ما م یوقت نیبنابرا

 کیمصاحبت  نیکه ا میکنیو احساس م افتهی)جسم، روح و نفس( تحقق 

 یمعرفت است که به ما سالمت نیو لذت بخش است و هم زهیمصاحبت پاک

قادات اعت نیبا ا یانسان چیصورت، ه نیدر ا دهد،یم یینایروح و حکمت و ب

 نخواهد بود. لهیواجد صفات رذ ص،یخصا و
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ر، جاودانه باشد، زورگو، قلد اتیکه معتقد به ح یکس گر،یسخن د به

 یاودانگج. اعتقاد به شودنمی. …فرصت طلب و  جو،نهیک اکار،یمتجاوز، ر

و  دهایام نیاعتقاد، ا نیکه بدون ا آوردیفکر را در انسان به وجود م نیا

ه ما ب هاعتقاد است ک نیخواهد بود. هم دهیفا یب یزندگ یما برا یآرزوها

ها و ما در آسمان راثیو م میمالئک هست عتیاز جنس و طب دیگویم

 هاست.ستاره

 یهاانسان را به قدرت کهنیعالوه بر ا ،یبه جاودانگ مانیا کهنیا جهینت

زرگ در همان حال دشمن ب کند،یذکر شده در باال مجهز م یو تکامل یفکر

 که حاصل آن کندیو فناست از او دور مرا که ترس از مرگ  یو خطرناک

فارغ از وحشت و  ،یجهان نیا یدر زندگ یبه آرامش و خرسند دنیرس

 مرگ است. شهیاند

لوم در دستگاه ع ایاست که آ نیا دیآیم شیکه پ یسوال جانیا در

ه انسان وجود دارد ک یتوان نیگرا، چن یپردازان ماد هیو مجموعه نظر یتجرب

ه وجود در قلب او ب یقیعم مانیا نیاز آرامش رسانده و چن تیفیک نیرا به ا

  اورد؟یب

 اسالم نیمسئله روح در د 

امر مسلم و محرز  کیاسالم  نیروح پس از مرگ در د اتیو ح تیموجود

 وآن  یهست که بر وجود روح و جاودانگ یادیز اتیآ میاست. در قرآن کر

و سالم ا یاقوال علما ،یبون ثی. احادکندیم حیتصر گریکدیارتباط ارواح با 

 یعضب نکه اکنو کنندیم دییروح را پس از مرگ تا اتیبقا و ح نیبزرگان د

 :میکنیها را نقل ماز آن

 کمی

پابرجا  مانیماست و در ا یکه گفتند اهلل خدا یکسان» دیفرمایدر قرآن م 

ه ک دهندیو به آنها مژده م شوندیماندند، فرشتگان رحمت بر آنان نازل م
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 میکه وعده داده بود ی. شما را به آن بهشتدیترس و حزن نداشته باش گرید

و  ارانی زوو آخرتتان ج ایدن اتیو ما فرشتگان هم در ح میدهیمژده م

 (13« ).استیشما مه یبرا دیو در بهشت هرچه بخواه میدوستان شما هست

 دوم 

لکه آنها ب د؛یانمرده ند شوندیم دیرا که در راه خدا شه ی: کساندیفرمایم 

ل و و آنان به فض خورندیم یدر آخرت زنده هستند و در نزد خداوند روز

 یمنانکرده است شاد و مسرورند و به آن مو شانبیکه خداوند نص یرحمت

 دیکه از مردن نترس دهدیاند( مژده ماند )نمردهکه هنوز به آنها ملحق نشده

 (14. )دیو اندوهناک نشو

 سوم 

: دیفرمایم نیچن گریآن در جهان د اتیج روح از بدن و حدرباره خرو 

 روح یو حت کندیخداوند است که هنگام مرگ روح را از بدنشان خارج م

. شودیهنگام خواب از بدنشان خارج م ده،یکه هنوز مرگشان نرس یکسان

ه کو آن را  میداریبعد آنکه حکم به مردنش داده شده، روحش را نگاه م

 تا وقت مرگش برسد. پس میگردانیحش را به بدنش بر منمرده رو وزهن

تفکران م یاز قدرت خداوند برا یبزرگ یهاکارها نشانه نیکه در ا دیبدان

 (15است. )

: دیفرمایسخن گفتن با مردگان در سوره انعام آمده است که م مسئله

ن ا آنابمردگان  میو وادار کن میکفار مالئکه بفرست یمحمد اگر ما به سو یا

جمع و ظاهر  شانیهمه آثار و عالئم را قبال برا نکهیا ایو  ندیسخن بگو

نان آ شتریب یخدا بخواهد. ول نکهینخواهند آورد، مگر ا مانیآنها ا میکن

 (16. )فهمندینادانند و نم

 میمالئکه به شکل بشر در سوره مر ایدرباره تجسد ارواح و  همچنان

و او هم در صورت  میفرستاد میمر یوآمده است: ما روح خود را به س نیچن

 .افتیتجسم  بایز اریانسان بس کی
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 ستیمرگ چ

ه بو سفر  یجهان نیا یجسمان یاز ماده، گذشتن از زندگ ییرها یعنیمرگ 

از  با فرکانس برتر گرید یزندگ کیو آغاز  یو آسمان یعوالم روحان یسو

 .یجهان نیا اتیح

درت بدن که مربوط به ق االتیدر واقع س رسد،یزمان مرگ فرا م یوقت

و  رودیم لیاست، در جسم رو به تحل یجسمان یزندگ انیو جر اتیح

 نیخر. زمان قطع آشودیدر شخص م یانقره یهاسمانیر نیموجب قطع اول

متفاوت  زمان در افراد مختلف نیزمان مرگ است که ا یانقره یهاسمانیر

 است.

اوم مرگ که در تد یبه نوع ندیرس یبرا شود،یکه متولد م یموجود هر

 از شیپ شهیگفت مرگ هم دی. در اصل باشودیتکامل است، آماده م ریمس

پوش از آن آنگاه روح و تن رود،یاول جسم م یعنیدر حرکت است؛  اتیح

 .شوندیجدا م

 یرو بشر یاست که از آغاز زندگ یمیمسائل و مفاه نیتراز مهم یکی مرگ

به  یخود کرده است. نگاه ریاو را درگ ریضم ذهن و وسته،یبه طور پ نیزم

 یر برااز آن دارد که نوع بش تیحکا یو باستان شناخت یخیتار یهاافتهی

را  یعتنوم اریناشناخته مرگ اعمال و رفتار بس دهیدر برابر پد ییچاره جو

 انجام داده است.

و  انیاز ملل و اقوام مختلف، هر کدام از اد کیراستا، هر  نیهم در

ته نسبت به مرگ داش یشناخت و برداشت خاص یو اعتقاد یفکر یهاهنحل

را در  یخاص یهانییو به تبع نگاه و برداشت خود، رفتارها و مراسم و آ

 .دادندیخود انجام م کانیهنگام مواجه با مرگ نزد

از اقوام و  یباز که هنوز هم در برخ یجنازه مردگان در فضا سوزاندن

باز که خوراک  طیقرار دادن جسد در مح ایت مرسوم اس نیزم یملل رو
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 نیترخاک از جمله مرسوم ریشود و البته دفن جنازه در ز واناتیح ریسا

 است که در مواجهه با جسد مردگان مالحظه شده است. ییهاروش

 تیر نهارفتارها د نیا تیهم وجود دارد؛ اما ماه یگرید یهاروش البته

 کینزله مرا که مرگ در تمام افراد بشر به ندارد. چ گریکدیبا  یتفاوت ماهو

 یبرا یریروح و جسم اث شودیاست که باعث م نیادیفرکانس بن رییتغ

 دگرگون شوند. یترافتهیبه مرحله تکامل  دنیرس

 شدن کینزد یاست که انسان برا یفرکانس، حرکت رییتغ نیواقع ا در

جلو  یابه اندازه  یتکامل ریس نیو در ا کندیآغاز م شیبه منشاء و اصل خو

م به است برسد. باز ه یخود که همانا قرب اله شهیتا به اصل و ر رودیم

 لروزگار وص دیباز جو /شیکو دور ماند از اصل خو یقول موالنا: هرکس

 ( 17) شیخو

شت بازگ یایجو وستهیبه طور پ قت،یحق ستانیاز ن دهیانسان بر قتیحق در

مراه که با رنج ه یجسمان اتیح نیا که او را از یاست. ارجاع« ارجاع»و 

ور مدت که به ط نیو در ا رساندیاست، جدا کرده و به سرمنزل مقصود م

در تالش و کوشش است، از  یخاک اتیح نیا یموقت و کوتاه مدت رو

 نیشده است: بشنو ا یسرگشتگ نیکه باعث ا کندیم تیشکا ییهاییجدا

ا تا مر ستانیکز ن /کندیم تیحکا هاییاز جدا /کندیم تیچون شکا ین

ه شرحه از فراق/ خواهم شرح نهیس /انددهیمرد و زن نال رمیاز نف /انددهیببر

 (18) اقیشرح درد اشت میتا بگو

و  برتر ی. فرکانسمیاست که از آن سخن گفت یفرکانس رییهمان تغ نیا

دن و از ب االتیاز همان خروج س یکه ناش یکیزیو ف ینیزم اتیواالتر از ح

ور طفرکانس به  نیا قتیاست. در حق گرید یبه مرحله ا یبور از مرحله اع

در  مااو زنده است و حضور دارد؛ ا اتیانسان و در طول ح ریدر ضم وستهیپ

 یانبه مرحله روح دنیاز زمان، غلبه کرده شوق عبور از جسم و رس یمقطع

 .شودیم ریناگز یکه تحول و دگرگون ابدییم شیافزا یبه قدر
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 ملل مختلف از مرگ یورهابا 

عتقادات و درخصوص مرگ ا ،یو جوامع مختلف بشر هالهیاقوام، قب ها،ملت

 اتیحمانند روح، مرگ،  یدارند و نسبت به مباحث یمتفاوت اریبس یباورها

 هستند. یگوناگون یهادگاهیصاحب د یاخرو یو زندگ یجسمان

که  خیدر طول تار نسل بشر دیتطور آراء و عقا ریبه س یاجمال ینگاه با

به طور  توانیاست، م پراکنده د،یجد یهاتا کتاب هابهیها و کتاز غارنوشته

 کرد. یداد و دسته بند صیعمده را تشخ یو خط اعتقاد افتیچند ره یکل

 :میافکنیم یخطوط کل نیبه ا یدر ادامه نظر

 یباق یآثار چیه معتقدند که پس از مرگ، از نسل بشر یعده ا -1

به  لیچون جسم در اصل از ماده به وجود آمده و پس از مرگ تبد اندمینم

 «انیه گراماد»آن را مربوط به  یکه به طور کل هینظر نی. اشودیهمان ماده م

بقا  وح،ر چون یمیبعد از مرگ و مفاه اتیبه ح دانندیم ها،ستیالیماتر ای

 اعتقاد ندارد. یبودن هست یو ازل

ها گ در کهکشاند روح هر کس پس از مردارن دهیعق گرید یگروه- 2

د و فرا رس یروز کهنیدر خلقت سرگردان است تا ا یو مدت کندیحرکت م

آن  قبل است، باز گردد تا یهاکه مربوط به سال هیمجددا به جسم اول

 عقوبت حاضر کند. ایپاداش  یشخص را به درگاه خداوند برا

 میمستق یرد روح وک فوت یکه فرد یزمان ندیگویم گرید یعده ا- 3

 نی. درواقع در اشودیبه خاک م لیو جسم او تبد رودیخدا م یبه سو

 اتیح یاجزا یقرار دارد و باق تیدر اولو« اصالت روح»مسئله  یفکر انیجر

 متصل و منشعب از روح هستند.

فرشتگان  لهیمعتقدند روح پس از جدا شدن از بدن به وس یگروه- 4

 یشناخت ثواب و عقاب به سو یو برا شودیم به طور کامل گرفته یاله

به تکامل داشته باشد دوباره با ماده  یمجدد ازیو اگر ن رودیپروردگار م
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. ونددیکه کامال پاک شود و سرانجام به خالق خود بپ یتا زمان شودیم بیترک

و  یمنجر به پاک تیکه در نها یچرخه ا نیاعتقاد به چن قتیدر حق

به اشکال متعدد  یو مذاهب مختلف انیدر اد شود،یروح انسان م یرستگار

 یدر دستگاه فکر توانیرا م هینظر نیا نیترافتهیاست. توسعه  افتهینمود 

 .دهدیم حیگردش را توض نیاز ا یکرد که چرخه کارما شکل دایپ سمیبود
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 گردش ارواح  هیکوتاه به نظر ینگاه

چون  ییورهابا ای انیدر اد انتویشکل اعتقاد به چرخه کارما را م نیترواضح

 مشاهده کرد. سم،ینیو ج سمیکیس سم،یبود سم،یهندوئ

 حیمختلف و تشر یاهایدر نوع عملکرد روح و گردش آن در دن البته

وجود دارد؛  ییهاتفاوت ینیو د یفکر یهانحله نیا نیباور ب نیا اتیجزئ

سان روح ان گفت که براساس باور به چرخه کارما توانیم یاما به طور کل

و  یتکرار یهااتیو ح هایاز زندگ یدر سلسله ا ایدن نیهنگام هبوط در ا

ها دست عبور از چرخه یاصل دیو رمز و کل شودیچرخه مانند گرفتار م

 لیل روح و تبدو پالوده شدن کام ینفسان یها و هواهااز خواسته دنیکش

 ای یرستگار اتفاق رخ ندهد نیکه ا یشدن به روح مطلق است. تا زمان

 است، رخ نخواهد داد. اتیکه منجر به رها شدن از چرخه ح« موکشا»

ه گردش از اعتقاد ب یگرینوع د زیباور تناسخ ن ایاست که قانون  یگفتن

در کره  یمتعدد دیمشابه در عقا شیکم و ب یرهایروح است که با تفس

 وجود دارد. نیزم

 تناسخ هیو نظر امیخ عمر

 هینظر شارح و توسعه دهنده نیترعمده یزبان فارس ستمیفرهنگ و اکوس در

 اتشیباعدرباره او و ترجمه ر زین نیاز ا شیاست که پ امیعمر خ میتناسخ حک

سخن  او یو فکر یفلسف یهادهیاز ا انیو استقبال غرب یسیبه زبان انگل

 .میگفت

را به  امیباورند که خ نیبر ا امیخ نیو شارح نیاز منتقد یبرخ البته

او نوع  یهادگاهیبه شمار آورد و د انیجزو تناسخ گرا توانیمطلق نمطور 

 یبه استحاله است. در حال هیشب شتریکه ب کندیم انیاز تناسخ را ب یفیلط

اعتقاد  تازهیبه بازگشت کامل روح پس از مرگ در جسم انیکه تناسخ گرا
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د و باش یوانیح یجسم یو حت یانسان یجسم ممکن است جسم نیدارند. ا

 (20. )اهیخاک و سنگ و گ یحت یامیخ دگاهیاز د

 یاست که هر دو در پ نیتناسخ با قانون کارما ا هیشباهت نظر وجه

 دیبا ردیگیکه صورت م یاز کمال روح انسان هستند و گردش یتیفیک

 به کمال مطلق باشد. یمنته

ها به وضوح مانده است که در آن یبرجا امیاز خ یمتعد اتیرباع

را « نسخ»و چه به صورت « مسخ»بازگشت روح چه به صورت  انتویم

 مشاهده کرد. از جمله:

بوده  یبه کار زیبوده است/ گردنده فلک ن یو نهار لیاز من و تو ل شیپ

بوده  یآن مردمک چشم نگار /نیزم یتو به رو یاست/ هر جا که قدم نه

 است.

 /بوده است یاربوه است/ در بند سر زلف نگ یکوزه چو من عاشق زار نیا

 ست.بوده ا یاریاست که برگردن  یدست /ینیبیدسته که بر گردن او م نیا

اه و خموش/ ناگ ایدوهزار کوزه گو دمیرفتم دوش/ د یکارگه کوزه گر در

 کوزه برآورد خروش/ کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ یکی

 آن  یهامرگ و تفاوت انواع

مرگ  دادیاست وقوع رو اتیح االتیبر س یکه مبتن یا هیاساس نظر بر

 یممکن است به دو شکل مختلف باشد که در ادامه به اختصار بررس

 :میکنیم

 اول مرگ گونه

وقوع  تیفیاست. ک یریمرگ تاخ ایو  یعیاول مرگ، مرگ به طور طب نوع

بخش که در کالبد  اتیح االتیشکل است که س نیحالت از مرگ به ا نیا

 نیو ا کنندیند اندک اندک جسم را ترک مهست یو سار یانسان جار
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 اتیح انیپا میبدن دچار ضعف و نقصان شده و عال شود،یمسئله باعث م

 شود. داریدر آن پد

 نقصان جادیو ا اتینگهدارنده ح ایبخش  یزندگ االتیاز خروج س پس

ز اتاب مقاومت  ،یرونیو ب یدرون یروهایدر کارکرد جسم، در اثر فشار ن

. پس از شوندیاز بدن جدا م جهیو در نت شودیقره گرفته من یهاسمانیر

. رسدیفرا م یعینقره از بدن مرگ طب یهاسمانیجدا شدن ر ندیفرا لیتکم

 نوع است.انواع مرگ متفاوت و مت نیکرد که با وجود ا دیتاک دیالبته باز با

 دوم مرگ  گونه

است.  م برده شدهمرگ مفاجا نا ای یگونه دوم مرگ با عنوان مرگ ناگهان از

. دهدینم یاز بدن رو اتیح االتیس یجیخروج تدر ندیدر مرگ مفاجا فرا

وم خود از نظر قدرت و سالمت و تدا یعیدر واقع بدن در حالت کامال طب

را  خود فهیوظ یبه درست زین االتیو س بردیبه سر م یستیز یهاشاخصه

به سرعت  تاالیس رمترقبهیغ یدادیو بر اثر رو کبارهیاما  رسانند؛یبه انجام م

 .شوندیپوش متصل مو به تن کنندیبدن را ترک م یو ناگهان

 لیو تکم االتیس یحالت از مرگ، جداساز نیاست که چون در ا یهیبد

 نیپوش انتظار چنجسم و تن دهد،یم یرو عیسر یلیخروج روح، خ ندیفرا

پوش و جسم به نروح، ت نیب ییهاچالش نیاند، بنابرارا نداشته یتیموقع

 .شودیبه آن حالت جان دادن گفته م انهیکه در سخن عام ونددیپیوقوع م

از جسم جدا  االتیکه س کشدیطول م یجان دادن به اندازه ا حالت

 پوش شوند.نقره جذب تن یهاسمانیشده و با ر

 ندیگویاز مرگ چه م ارواح

 بایجهان تقرمختلف مرگ در سراسر  یهاحالت نهیپاسخ ارواح در زم 

 یهاحالت یوجود داشته باشد، مربوط به چگونگ یاست و اگر اختالف کسانی

 افتهیانتقال  یروح یهااست که به جهان یحرکت و محل ریهمان روح و مس
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ارواح  یهااست و از مجموعه گفته یکیتمام گفتارها  جهیاست. اصوال نت

 استنباط کرد: توانیرا م ریاز مرگ موارد ز یمترق

 یهاموسوم به طناب ات،یح یهاالیس لهیافراد، به وس هیبدن کل- 1

 پوش در ارتباط است.با تن یانقره

 یبه طور ابد،یه ادام لومتریک هااردیلیممکن است تا م االتیس نیا- 2

 پوش همچنان حفظ شود.که رابطه جسم و تن

قدرت  جیتدر به االتیس نیا رسد،یزمان وقوع مرگ فرا م یوقت- 3

 .شوندیپوش مو از جسم جدا شده و جزء تن دهندیخود را از دست م یاتیح

پوش، به تن قیو از طر یانقره یهاسمانیر لهیبه وس االتیس نیا- 4

متصل هستند که پس از جدا شدن از بدن جزء  ینقطه جسم ماد14

 .گردندیپوش متن

شروع از جسم جدا شدند، بدن  اتیح یهارشته نیا کهنیپس از ا- 5

 .کندیو فساد م هیبه تجز

 یبه تعلقات ماد یادیز یوابستگ یماد اتیکه در زمان ح یارواح- 6

دن از شکرده باشند، در زمان جدا  دایپ یاپرستیاز دن یناش یهایو وابستگ

قدرت  یول نقره را ندهند، یهاسمانیاجازه پاره شدن ر کننندیبدن، تالش م

 عمل ندارند. یبرا یکاف

 یانقره یهاسمانیاجازه پاره شدن ر کندیکه روح کوشش م یزمان- 7

 یروی)جسم( و ن یداخل یمنف یروین نیب یدیرا ندهد، کشمکش شد

 یها منجر به خستگکشمکش نیکه ا ردیگی)قدرت روح( در م یخارج

الت ح نیکه اغلب افراد ا شودیاز کار افتادن آن م تیو در نها یجسم ماد

ها ممکن است در نظر چالش نی. اکنندیم ریتعب «دادن انزمان ج»را به 

مشاهده  ینیها به طور عبروز دهند، مثال در اثر تالش ییهاهم نشانه گرانید

 .شودیفرد قبل از مردن پر از قطرات عرق م یشانیکه معموال پ شودیم
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از جسم، عالوه بر  یانقره یهاسمانیو پاره کردن ر یجداساز یبرا- 8

ان که در اصل، همان فرشتگ کانیغلب ارواح بستگان و نزدروح نگهبان، ا

س با آن فرد هم فرکان یاز نظر روح یماد اتیهستند و در زمان ح یاله

 یهاسمانیر نیخرآو ضمن پاره کردن  ندیآیروح آن فرد م یاریاند، به بوده

 .کنندیم تیهدا دیجد یروح او را به محل زندگ یانقره

 گارواح پس از مر خاطرات

طرات از خا یاریبس کند،یم دایانتقال پ ییماورا یهاکه به جهان یروح

 یشهستند رها کرده و به دست فرامو یادیثقل ز یرا که دارا اتیزمان ح

ه را با خود ب یمعموال خاطرات ،ی. روح جدا شده از جسم خاکسپاردیم

 بوطمر یب وو ثواب و عقا یتکامل یهاکه به حالت بردیم یروحان یهاجهان

 و حفظ خاطرات در ارواح مختلف متفاوت است و یعقل یهااست. حالت

ت هم بمانند، به همان نسب یباق یروح یهادر جهان شتریهرچه ارواح، ب

طرات شدن از خا زهی. پاکبرندیم ادیرا از  اتیاز زمان ح یشتریخاطرات ب

 مانه. با تکامل و خلوص روح ارتباط دارد یبه نوع ینیو زم یجهان جسمان

 یدرقروح به  زیچرخه کارما هم اشاره شد در آن چرخه ن هیگونه که در نظر

و  شیاالپ ندیتا فرا ماندیم یمختلف باق یهادر جهان فیسرگردان و بالتکل

 به مرحله جذب برسد. تیآن کامل شده و در نها شیرایپ

 ها را به خاطرکه روح آن یو تا زمان اتیخاطرات ح یفراموش ندیفرا در

ل افراد، اعما جهینت انیاز م یآنها را مرور کند، ول تواندیشخص م آورد،یم

در  یشتریتا مدت زمان ب یو معنو یعقل ،یعلم ،یعاطف ،یخاطرات اله

 .ماندیم یارواح باق ادیبه  یو نفسان یبا خاطرات ماد سهیمقا

را  یدیجد یهاعلوم و دانش  وستهیارواح پ ،یروح یهاجهان در

 نی. اکنندیخود م یو جسمان ییایدن یزندگ مصرفیخاطرات ب نیگزیجا
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و تکامل است. با توجه به مطالب فوق، به  لیتکم ندیاز فرا یمسئله بخش

 استنباط کرد که: نیچن توانیطور خالصه م

خود را از  یماد اتیمان حها پس از مرگ، خاطرات زرواح تا مدتا- 1

 .برندینم ادی

توقف داشته باشند، به  شتریبعد از مرگ، ب هرچه ارواح در عوالم- 2

 دیجد یهاو آموخته کنندیرا کسب م یدتریهمان اندازه علوم و دانش جد

.کنندیخاطرات گذشته م نیگزیرا جا
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 ستیاکتوپالسم چ

جود واست متشکل از چند عنصر که در جسم تمام افراد  یاکتوپالسم ماده ا

ل و اعما یدر جلسات روح توانندیدارد و ارواح با استفاده از قدرت آن م

 با حرکت و تجسد انجام دهند.  یافعال

ر دتکرار شونده  یهااز واژه یکیکه  Ectoplasmاکتوپالسم  عبارت

 یبه معنا ektos یونانیدر عبارت  شهیاست، ر یعلوم روح یهاعرصه

روف از عبارت مشهور و مع زیدارد. بخش دوم عبارت اکتوپالسم ن «رونیب»

برگرفته شده « شده دیتول» ای« گرفته شده» یبه معنا plasma پالسما

 ای« خون یقسمت آبک» یامروز به معن یسیدر زبان انگل کلمه نیاست. ا

 نیر اخون هم د یپالسما یهاسلول بیکه در ترک رودیبه کار م« خونابه»

 وجود دارد. نهیزم

 Charles) شهیپروفسور شارل ر نیاول یاکتوپالسم را برا عبارت

Robert Richetندینام ینوبل برا زهیبرنده جا یفرانسو شناسستی( ز 

ث ظهور با ترشح آن باع هاومیاستفاده کرد که مد «یروح یانرژ ایماده »

 .شوندیارواح م

 تجسم یاست که برا ینیاکتوپالسم همان ماده سخت و زم گریعبارت د به

. البته کندیعمل مواسطه  کیشدن آن به عنوان  دیو تجسد روح و قابل د

با مهارت  شود،یم ادیروح  یدشوار که از آن به عنوان احضار واقع ندیفرا نیا

در درون  ادهم نیا کهنی. گو اشودیمحقق م یواسطه روح ای ومیو تجربه مد

 لهیسوشدن روح به  دهیبهتر د یبرا ومیشخص مد یتمام افراد وجود دارد ول

ه مبحث به طور خالص توانیموارد فوق، م. با توجه به کندیآن ماده کمک م

 کرد: یدسته بند نیاکتوپالسم را چن

وجود دارد که با  ی: در جسم موجود زنده، بخصوص انسان، ماده االف

 شود،یم دهیماده که اکتوپالسم نام نیدارد ا میآن ارتباط مستق یریجسم اث
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ها ه است. آنشد تیدانشمندان رو لهیبه وس شرفته،یپ یهانیامروزه با دورب

از  یا روحیو  یمصنوع یهادر خواب ژهیبو یخاص یهااند در زمانتوانسته

 اکتوپالسم عکس بردارند.

 یلیبه ف لیما دیدود سف ایبه شکل بخار لزج  یا: اکتوپالسم مادهب

 ،یمصنوع یهادر زمان خواب وم،یمختلف جسم مد یهااست که از قسمت

 ،ستین تیمعموال قابل رو یا چشم عادو ب شودیخارج م یادیبه مقدار ز

آن را  توانندیم یبا چشم عاد یخاص طیدر شرا هاومیاز مد یبرخ یول

 مشاهده کنند.

خون وجود دارد و هرچه رنگ شفاف تر  ی: اکتوپالسم در پالسماپ

 جهینت و در جلسات احضار روح شودیم شتریفرد ب یومیباشد، قدرت مد

 .دیآیبه دست م یبهتر

ان پس از خاتمه جلسه فراخو وم،یتوپالسم خارج شده از جسم مد: اکت

 .شودیمجددا جذب بدن م یروح

مال کا دی)که با طی: چنانچه در زمان خروج اکتوپالسم از بدن، چراغ محث

ب روشن شود، اکتوپالسم به طور کامل جذ یباشد( به طور ناگهان کیتار

موجب بروز  وم،یمد یداریپس از ب جهیو در نت شودینم ومیبدن مد

 یاردیپس از ب ومیگونه موارد مد نیکه در ا شودیم یدر و ییهایناراحت

 .شودیم یروح یهایو ناراحت جهیتهوع، سرگ اردچ

ر کرده و فوراً افراد را از اطراف او دو دیواقعه، با نیصورت بروز ا در

باز  را شیخو یشربت قند به او بخورانند تا حالت عاد ایآب نبات  یمقدار

چار خود، د یبحران تیدر اثر استمرار وضع ومیصورت مد نیا ری. در غابدی

 جنون خواهد شد. ینوع

ها به آن شده و هیتجز ها،شگاهی: اکتوپالسم توسط دانشمندان در آزماج

و  میسد دیدهنده آن کلر لیاز مواد تشک یکه برخ انددهیرس جهینت نیا

 وجود دارند. عناصر در خون هم نیاست. ا میفسفات کلس
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 داشته باشند؟  یتماس روح توانندیم یکسان چه

 یهاها و فراخوانکه قصد دارند با عالم ارواح آشنا شوند و تماس یکسان

د باشن یخاص طیشرا یدارا ستیبایداشته باشند، در مرحله نخست م یروح

 ها عبارتند از:از آن یکه برخ

 ط داشته باشند.تسل یروح مرتبط با عوالم اتیبه دانش و تجرب دیبا- 1

 یومیمد یهامرتبط با مهارت یهاییاتوان یاکتساب ای یبه صورت ذات- 2

 را کسب کرده باشند.

از ارواح  یبرخ دییمورد تا یمکرر روح یهاتماس یدر اثر برقرار- 3

 محافظ و مددکار قرار گرفته باشند.

ه عوالم روح و معتقد ب یعتقد به ذات پروردگار و وجود و بقام- 4

 باشند. یو معنو یآسمان

 ند.را بدان یروح یهاتماس حیصح یهاروش- 5

داشته باشند که  یداد خاصقرار شیاز ارواح مددکار خو یکیبا روح - 6

درک  ایاحساس  ایرا در جلسات به صورت لمس  یشخص بتواند حضور و

 مشخص کند. رهیو غ

ر جلسات از را د یساده ا یکیزیبتوانند اعمال ف یارواح گاه نیا- 7

 خود بروز دهند.

استفاده  یروح یهانهیخود در زم یو عمل یعلم یهااز شناخت- 8

 خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانند. شهیکند و هم

تماس  لیاس به خود مغرور نشود و به دلهر نوع تم یدر اثر برقرار- 9

 نداند. گرانیبا ارواح خود را برتر از د

 یابه گونه نهیزم نیرا در ا شیخو یو دانش اله یحرو یهاآموخته- 10

بخل و حسادت نداشته باشد و در  گونهچیقرار دهد و ه گرانید اریدر اخت
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و  دیایبر ن گرانیهرگز در صدد اغفال د یروح یهاآموزش ایاثر تماس 

 بداند. ازیرا در حد ن یشناسروح

 روح یو بقا وجود

مکان ا نیببرد، ا یپ یود و قدرت روحبخواهد به وج یاز نظر عقل یفرد اگر

 آگاه شود. یروح یرویبه قدرت ن یوجود دارد که به سادگ

مختلف  یحاالت روح نیتفاوت ب یقدرت نیبا کسب چن تواندیفرد م نیا

 صیشخص مرده را تشخ کیو  دهیفرد خواب کیانسان زنده،  کیاعم از 

دهد.  قرار لیتحل و هیرا بسنجد و مورد تجز یمختلف روح یهادهد و حالت

ل، شخص خواهد دانست که مسئله روح در فرد زنده، کام نیصورت ا نیدر ا

 نیناقص و در شخص مرده دچار فقدان است. موالنا در ا دهیخواب رددر ف

اظهار اثر/  در نظر/ فهم کن آن را به ینینبیباره فرموده است: گر تو او را م

 تن جان بدان  دنیجنب از کیتو جان/ ل ینیبیتن به جان جنبد نم

ه روح است ک نیشود ا حیتصر جانیدر ا دیبا گریبار د کیکه  یا نکته

ه روح بلک ست؛ین یگریقائم به د یزنده و به طور کل ایمربوط به فرد مرده 

 .رودینم نیبه صورت آزاد و مجرد وجود دارد و پس از مرگ انسان هم از ب

ات ذوجود مستقل و قائم به و  ستین ریکه روح قائم به غ ییآن جا از

را در  یو تعال یاند که راه ترقمشاهده شده یدارد، در جوامع مختلف افراد

از بندگان  یبوده و هستند کسان نی. همچناندمودهیاز ارواح پ یاثر کمک برخ

و درک  میر مستقیغ یهاییها و راهنماالهام لهیو مخلوقات خداوند که به وس

 اند.شده تیهدا یمعنو یهاافتیو در

بزرگ جهان، نشان  انیاد یهاها و رهنمودآموزه یبه خطوط کل ینگاه

 هیتغذ یجهان نیا ریو ارواح غ یاز منابع روح یخطوط فکر نیکه ا دهدیم

به اشکال مختلف  یروح یهادر سراسر جهان قدرت کهنی. ضمن اشوندیم

ها و ظهور هایتجل نیاند. اکرده انیمتعدد خود را به مردم نما یهاو در زمان
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نگارش  قیاوقات از طر یو گاه یو حلول یتجسد مهیمعموال به صورت ن

 ارواح بوده است. یحروف از سو

سوالن ر یکه از سو یآسمان یهادر تمام کتاب کتایخداوند  گر،ید یسو از

روح به صراحت  یداشته، از وجود و بقا لیگس نیمتعددش به سمت زم

گاه : آندیفرمایم 14 هیال در سوره مومنون آمث یسخن گفته است. برا

و  میتنطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساخ

( پس از آن میدکامل کر یکری)و پ میها گوشت پوشاندبر استخوان سپس

ت بر )قدر نیآفر م؛یانشا نمود گرشید یروح پاک مجرد( خلقت دنی)به دم

 (21است. ) نندگانیآفر نیکه بهتر ییکامل( خدا

 پس از مرگ یسن یهاحالت

 یاناز مرگ جسم یادیز یهااگر سال یحت ابند،ییارواح تجسد م هرگاه

که قبل از مرگ  یلیشما نیود را به شکل آخرها گذشته باشد، اغلب خآن

که در  یراد زنده اامر آن است که اف نیا لی. دلدهندیاند، نشان مداشته

 .سندبا مشاهده ارواح، به سرعت بتوانند آنها را بشنا هستند، اتیح دیق

کل با آن ش یهمگ ،یروح یهامورد، ارواح در جهان نینظر از ا صرف

 یراتییغآنها ت یسن تیو وضع یظاهر افهیبلکه در ق کنند؛ینم یزندگ افهیو ق

 .دیآیبه وجود م ریبه شرح ز

 یتکامل عقالن سن

اعم از کودکان،  ابند؛ییانتقال م یروح - یکه به جهان سن یارواح تمام

به  ،یوحر - یبه سن تکامل عقالن دنیجوانان، سالخوردگان و... پس از رس

که در  رندیگیرا به خود م یو چهره ا دهندیم افهیظاهر و ق رییتغ جیتدر

ها محسوب آن یسالگ 40تا  30 تیخود وضع یو جسمان ینیزم اتیح

 .شدیم



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 48

 

 ارواح تیوضع رییتغ قدرت

 هر لحظه از آن به بعد قادرند ابند،ییدست م یروح تیارواح به عقالن یقتو

 یحت ،تیموقع نیدهند. در ا رییو شکل خود را تغ افهیق کنند،یکه اراده م

 یداتچون پرندگان و موجو یاز ارواح خود را به اشکال یاوقات، برخ یگاه

از  یترباال بقاتط. هرچه ارواح در دهندیمانند آن، به افراد زنده نشان م

الت، ارواح ح نیدر ا رایبرخوردارند؛ ز شتریب ییتوانا نیجهان سوم باشند، از ا

اشند بکه خواسته  یو هر شکل کنندیعقل بر ماده استفاده م یرگذاریاز تاث

 .دهندیبه خود م

 در عالم ارواح یریمفهوم پ بتیغ

ا حد در آن جآن وجود ندارد.  ینیبه مفهوم زم یریپ ،یروح یهاجهان در

باالتر  جهان ایجهان به طبقه  ایطبقه  کیاز  دیاست که روح با یزمان ،یریپ

 یدینس جددر فرکا ای دهندیفرکانس م رییموقع ارواح تغ نی. در اابدیانتقال 

غلب است که ا لیلد نی. به ارندیگیقرار م شیخو یتکامل ریمتناسب با مس

 .مینیبیم را جوان ریارواح پ ا،یاوقات در عالم رو

گانه دو یندیبر فرا یمربوط به سن، در عالم ارواح اجماال مبن تحوالت

 موارد است: نیاست که شامل ا

ت است که روح در مهل یزمان ط،یشرا نیدر ا یو مرگ روح یری( پالف

باالتر را به دست آورد.  یهاجهت ارتقا به جهان یکاف یهاازیمقرر، نتواند امت

 یارافرکانس د نیکه ا ی. در حالدهدیفرکانس م رییروح تغ ت،یوضع نیدر ا

به  خود املاتمام پروسه تک یبرا دیثقل جد نیاست؛ لذا با ا یشتریثقل ب

 شودیکم م یو یحال، عقل روح نیو در ا شودیفرستاده م یعلو یهاجهان

 نی. به اآوردیرا به دست م دیجد طیمح یفقط عقل ماد یو پس از مدت

 .ندیگویم زین «یوحر یسرخوردگ»مورد 
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دوران  ای تیسن طفول ،ینوزاد ،ینیکه در مدت جن ی( کودکانب

 ین سوم نگهدارجها یتیها در موسسات تربمدت کنند،یفوت م یکودک

 یمقامات عالم روح قیاز طر ،یبه عقل روح دنیو پس از رس شوندیم

 40تا  30مطابق با سن  افهیو با همان ق شودیبه آنان محول م یفیوظا

 .دهندیو تکامل خود ادامه م اتیبه ح ینیزم یایدن یسالگ

 یروح یافراد نسبت به باورها یبندطبقه

علوم  مباحث مطروحه در حوزه نیترزیاز مناقشه برانگ یکی« روح» مقوله

اد آراء، است. تعد یو عقالن ینید یهاو عرصه یو مطالعات علوم انسان ینظر

جوامع  انیروح در م دهیاره مفهوم و پددرب رهایو تفس ریتعب ها،دگاهید

کتاب  کیها در تمام آن توانیم یاست که حت ادیز یمختلف به اندازه ا

مه ه نیرا بر آن نهاد. با ا« دانشنامه روح»کرده و نام  یگردآور میعظ

 یاصل هیظرروح متاثر از دو ن یستیو چ تیدرباره ماه هاافتیره نیترمهم

 یکدوم مت هیروح است و نظر تیواقع رشیبول پذاول دال بر ق هیاست. نظر

ط و چالش در ارتبا تاناست بر رد و انکار. انسان با موضوع روح از دوران باس

درباره  که ییو باورها فیاستنباط و تعار رها،یتعب لیدل نیبوده است. به هم

و  فیتعار نیحال همه ا نیمتکثر است. با ا اریروح وجود داشته است، بس

ن دارد هم داستا «یعیفراطب» یتیمسئله که روح ماه کیدر  هافیتوص

 هستند.

 افراد جوامع مختلف درباره شناخت و ،یموارد کل نینظر از ا صرف

قرار  نیاآنها از  نیترهستند که عمده یاعتقادات خاص یدارا یروح یباورها

 است:

 هیکل هباورند ک نیروح اعتقاد ندارند و اصوال بر ا یبه وجود و بقا یگروه

 لیتبد مخلوقات و نسل بشر از ماده به وجود آمده و پس از مرگ هم به ماده

 .ماندینم یاز آن بر جا یآثار چیو ه شودیم
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ت به عل یپس از مرگ معتقدند؛ ول یبه وجود روح و زندگ گرید یگروه

پس از مرگ، ارواح را  یاز روح و زندگ یو شناخت کاف ینداشتن آگاه

 هشیلذا هم دانند،یخون آشام م یآزار دهنده و حتخطرناک و  یموجودات

 .کنندیم یریاز مسائل مرتبط با روح کناره گ

 یروح یهامعتقدند قدرت یروح را باور دارند؛ ول یوجود و بقا یا عده

 زیاند و پس از مرگ نبوده اتیح دیدر ق یاست که روز یمربوط به افراد

و در عوالم  کنندینم دایو علم پاز نظر فهم و درک و شعور  یچندان راتییتغ

 .دهندیم یخود، ادامه زندگ یجهان نیا اتیدوره ح تیبه همان وضع یروح

 ندیگویم یروح را باور دارند؛ ول یاز اشخاص وجود و بقا گرید یبرخ

فورا  شود،یچون از اسارت ماده رها م ،یروح پس از جدا شدن از جسم ماد

د شد از قادر خواه ییجدا نیو پس از ا دشویبرخوردار م یاله یهااز قدرت

 طحدر س یاریو اعمال و رفتار بس افتهی یو خلقت آگاه یکل رموز اله

 خواهد شد. سریاز جانب او م یاله یروهاین

ها در باورند که ارواح پس از جدا شدن از بدن تا مدت نیهم بر ا یاریبس

 یهابه جهان کهنیو پس از ا مانندیم یباق اتیهمان عقل و شعور زمان ح

ر د یدر اثر پروسه تکامل به شناخت و شعور باالتر افتندیانتقال  یروح

ها قادر خواهند شد خدمات و . سپس آنابندییخلقت دست م نهیزم

به  یاله یهاتکامل و قدرت ریرا در مس یمثبت و سازنده ا یهاییراهنما

 یهاو قدرت یکه آنها بنا به دستور عوالم روح ندیاز افراد بنما یبرخ

 .ردیگیپروردگار در ادامه تکامل صورت م

 از افراد یعدم تماس ارواح با برخ علت

موجود درباره مفهوم روح و  یهاها و مناقشهنظر از تمام اختالف نظر صرف

عالم  کهنیدر همه موارد مسجل است ا بایکه تقر ینکته ا ،یعوالم روحان

و  یجسمان یایتر از دنقابل دسترس ریتر و غپاک تر،فیلط ییایدن ،یروحان
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با  یو درجه ا تیفیو با هر ک یهر نوع ارتباط لیدل نیاست. به هم یکیزیف

 .طلبدیو الزامات خاص خود را م یمناسبات، متدولوژ ،یعوالم روحان

 د،یآیم انیبه م یفراخوان ایکه سخن از ارتباط با ارواح و  یرو وقت نیا از

داشته  ارتباط را نیا یبرا یکاف یهالیو پتانس تیکه صالح یتعداد افراد

 محدود و انگشت شمار خواهند بود. اریباشند، بس

د که شمطرح  یارتباط با عالم ارواح مطالب اتیدرباره مقتض نیاز ا شیپ

 نیا تیبود که صالح یدرباره افراد کال،یو تکن کیعالوه بر جنبه متدولوژ

 یدسق یتیماه یروحان یایدن تیماه دانست که دیارتباط را داشتند؛ اما با

دامه ادارد. در  یانیشا تیاهم رندهیفرد ارتباط گ تیرو صالح نیاست. از ا

 یایبا دن توانندیکه نم یافراد یهایژگیو و تیبه اختصار درباره عدم صالح

 :میکنیرا ذکر م یارواح ارتباط برقرار کنند، موارد
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 به اصالت ماده نیمعتقد

 کند؛یم اتیح اتیاز مخلوقات خود را غرق در ماد یبرخ خداوند متعال 

 نی. اکنندینم دایرا پ اتیح قیاز حقا یکه فرصت شناخت برخ یطور

ارت عب نیبا ا یآسمان یهاهستند که خداوند در کتاب یاشخاص جزو کسان

 ت.کرده اس ادیها از آن «کنمینم تیآن را که بخواهم هدا»که  یکل

رند خود قصد دا ینیزم اتیکه در ح یباورند کسان نیبر ا یمترق ارواح

 یلیدل دارند،یبرنم یبمانند و قدم در راه خداشناس یدر ورطه جهالت باق

ود حاضر کمک شود که خ یبه افراد دیبا رایکمک به آنها وجود ندارد؛ ز یبرا

به  ،یقرو ارواح متر نیباشند. از ا قتیباشند و در طلب حق شیبه اصالح خو

 .کنندیاز افراد کمک نم دسته نیا

 که از روح وحشت دارند یکسان

وح که از ر یکه دارند، از افراد یو کمال فطر یرشد عقل لیبه دل ارواح

به طور  روح رایز انند؛ینمایو خود را به آنان نم کنندیم یدور ترسند،یم

ار حاضر به ترساندن و آز یطیشرا چیاست و تحت ه شیآال یپاک و ب یفطر

 .شودینم یکس

 شناسندیکه روح را نم یکسان

 وبهره هستند  یکه از دانش و اطالعات مربوط به شناخت ارواح ب یکسان

ر زمره اطالع هستند، د یب ای تیاهم یآنها ب یوجود و بقا ت،ینسبت به ماه

 ستندین خلقت مجبور یتکامل تیفیقرار دارند که ارواح بنا به الزام ک یکسان

شدن در برابر  رمجبور به ظاه یلیدهند و اگر به دال ها نشانخود را به آن

ناخته آن ش یبرا یخارج یرویکه ن شوندیظاهر م یافراد باشند، به شکل نیا

 شده باشد. 
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 یروح یانتقال ریمس

باور  نیو ا ابدیارواح دست ن یایمخصوص دن یکه روح به بلوغ عقل یتا زمان 

 یرگردانشده است، همچنان در سنشود که به عالم ارواح وارد  نهیدر او نهاد

رواح نخواهد شد. ا یروحان یایدر دن یو صاحب قدرت و ثبات ماندیم یباق

عموال م باالتر، یروح یهابه جهان دنیو تا رس یاز جسم ماد ییپس از جدا

 :گذرانندیرا م ریمراحل ز

ها در اطراف از اشخاص روح پس از جدا شدن از جسم مدت یبرخ در

ه و عالق اتیدر زمان ح رایز ست؛یو حاضر به ترک جسم ن اندمیم یآن باق

 نیا یهاها و موهبتو لذت ها،یدلبستگ ،ییایبه تعلقات دن یادیز یوابستگ

 یاقب نوع از ارواح معموال در عالم برزخ نیرنگارنگ داشته است. ا یایدن

 .مانندیم

روح از جسم جدا  ینرمال، وقت تیفوق و در وضع طیاز شرا خارج

 یمحل یبه سو یقابل تصور ریبه همراه روح راهنما، با سرعت غ شود،یم

 .کندیشده است حرکت م نییتع اتشیکه متناسب با اعمال و کردار زمان ح

 ستند،یها با هم برابر ندر همه حالت یروح یهادر انتقال به جهان ارواح

مدت  نیو ا رسندیمربوطه م یهابه جهان رترید یزودتر و برخ یعده ا

ها لو برزخ است که مدت آن از چند لحظه تا سا یمربوط به زمان سرگردان

 ممکن است به طول انجامد.

 ،یطیشرا یمربوطه، ط یهابه جهان دنیو رس یاز خاتمه زمان سرگردان پس

. شودیم یکی یو ریو از آن به بعد، دو ضم ابدییدست م یروح به عقل روح

مام مطالب تارواح وجود ندارد و  نیآگاه در اناخود ریضم گریمعنا که د نیبه ا

 به صورت آگاه و روشن هستند.

 یعقل یهااز قدرت شودیروح قادر م ر،یشدن دو ضم یکیاز  پس

 .اوردیب ادیرا به  یگذشته استفاده کند و تمام اعمال قبل
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 یبر عقل روح افتنیمربوطه و دست  یپس از ورود به جهان روح ارواح

ود، خنسبت به درجه تکامل  شوندیقادر م گریکدیبا  هاریو ادغام شدن ضم

 .اورندیب ادیگذشته خود را به  یهاتولد ،یتوسط عقل روح

سرد  و کیتار یرهایاز مرگ، ارواح راهنما روح گناهکاران را از مس پس

ز او ارواح پاک را به نسبت اعمال و تکاملشان  گذرانندیو وحشتناک م

 .دهندیور معب یروشن و نوران یرهایمس

که روح شخص متوجه  دهدیم یرو عیسر یحادثه مرگ به قدر یگاه

شده که روح فرد شروع به کمک  دهید یگاه یحت شود؛یحدوث مرگ نم

 که در حال نجات دادن جسم او هستند، است. یکردن به افراد زنده ا

ذاب و ع یماریب نی. اشوندیم ماریب یاز افراد قبل از مرگ مدت یبرخ

 نیچن روح از جسم آزاد شده و از آن تنفر حاصل کند؛ لذا در شودیمموجب 

 نیفرصت جسم را ترک کند و در ا نیکه در اول شودیم یروح راض یطیشرا

 .شودیم یفرد به مردن هرچه زودتر خود راض تیوضع

 یپوش در ارتباط است و گاهبا روح و تن ،یاتیح یهاالیتوسط س بدن

در  شتریحالت ب نی. ارسدیمرگ بدن فرا م ها،لایس نیهم با تمام شدن ا

 اند.مانده یباق یماریها در بستر باست که مدت یمورد کسان

ه است. مربوط به اتصال چان شودیکه از بدن قطع م اتیح یهارشته نیآخر

و با لب  شنوندیرا م انیاطراف یافراد در زمان احتضار صدا لیدل نیبه هم

پاره  . در اصطالح معمول،ندیگویبه آنها پاسخ مپلک چشم  یو چانه و گاه

 .نامندیم ادنجان د ای« چانه انداختن»را  یانقره یهاسمانیر نیشدن آخر

پوش و جسم جسم هنگام جان دادن مربوط به مبارزه تن دیشد یهاتشنج

 است. اتیح یانقره یهاسمانیپاره کردن ر یبرا
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 نقش ارواح در هدف خلقت 

 ای یشاره شد، روح به شکل مجرد و مستقل از جسم انسانطور که ا همان

 ریتعب توانیشکل م نیحضور و وجود دارد. حضور روح را به ا گریهر جسم د

حالل بشر مسلط است و پس از اضم یبه جسم ماد گر،یکرد که روح از عالم د

هدف  یو به سو ردیگیم شیخود را پ یتکامل یاصل ریمس ،یجسم ماد

 .کندیمراحل تکامل خود، حرکت م کردن یو ط لقتخ

کامل روح، در واقع در ادامه مراحل ت یبرا یتکامل ریمس نیکردن ا یط

به اصل خلقت،  دنیو رس تیکسب موفق یبرا دیاست. روح با یقبل

ا در کوره تجربه و را تحمل کند ت یاریها و مصائب بسآزمون ها،یدشوار

بداء و م هیت روح به ذات اولتکامل الزمه بازگش نیشود. ا دهیآبد شیآزما

 روح اعظم کائنات است که سرچشمه ای یکه همانا عقل کل هست استخود 

 عالم است. یو اصل همه اجزا

ساس خود به اصل و ا دنیدر رس دیکه روح ناچار با ییهاو آزمون هاچالش

 یستیچ حیانسان و توض نشیو جذب در آن تجربه کند در واقع فلسفه آفر

قع . انسان که در واشودیمحسوب م زین نیبشر بر کره زم اتیح ییو چرا

 شودیم ریچرخه کوتاه مدت در قفس تن اس کیاست، در  یهمان روح بشر

د تا بتوان ردیگیقرار م یکره خاک نیدر ا یو قواعد خاص طیو طبق شرا

 نیا با مرگ از آستانه تیکند و در نها یمراحل تکامل و علو درجات را ط

 اتحی. )ر.ک توضونددیبپ ییبور کرده و به اصل و منشاء غاموقت ع تیوضع

 (7شماره 

 یشروع سفر فوق است؛ اما هر روح یمرحله برا نیروح، نخست خروج

پروسه تکامل  یو اصول حینکردن صح یط لیبه دل شودیکه از جسم خارج م

الزم است، در همان مراحل  ،یقیبازگشت به اصل و مبداء حق یکه برا



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 56

 

خود باز  هیروح کامل و پاک به ذات اول کیبه صورت  تواندینم ییابتدا

 گردد.

 یهانسبت به اعمال، رفتار و کردار ستیبایروح م ،یتیوضع نیچن در

نوان عاز آن با  توانیمرحله که م نیپاسخگو باشد. ا ات،یدر زمان ح شیخو

 دهیمنا زین «یروز داور»نام برد با عنوان  اتیمرور کارنامه روح در دوران ح

مرحله  کیخود را در  یلیکه دوره تحص ی. درست مثل دانش آموزشودیم

ست و قرار ا ستادهیبرده و اکنون در مقابل پدر و مادر خود ا انیبه پا

 اشد.است، پاسخگو ب افتهیدرخصوص عملکرد خود که در کارنامه او بازتاب 

 یاز ذات قدس یاست که روح در همه مراحل، به عنوان بخش یهیبد

 نیا برخوردار است؛ اما به ناچار در یو مرحمت اله تیاز حما دگار،یفرآ

رو  ییهامجازات ایبا پاداش  ش،یها و عملکردهانسبت به کنش دیمرحله با

 به رو شود.

ارما و ک هی)چنانچه در نظر شودیم بیروح، بارها با ماده ترک لیدل نیهم به

 یا روزت ابدیعقل کامل دست  و یبه پاک تیقانون تناسخ اشاره شد( تا در نها

 (19شماره  حاتی. )ر.ک: توضابدیبتواند به جهان چهارم انتقال 

 در خلقت یانرژ نیتام تیفیک

 هیفرض نیاست، ا افتهیتوسعه  اریبشر که امروز بس کیزیو ف یتجرب دانش

 یژانر یکه به گونه ا یمنبع و مخزن ایرا اثبات کرده است که هر واحد 

مان به ه ازیحفظ قدرت دائم و مستمر و ادامه کار ن یراب کند،یم دیتول

 نیا نچهو چنا دهدیآن را از دست م ینیدارد، که در زمان مع یمقدار انرژ

جود وعملکرد آن به  ایدر آن منبع  ینشود، نقص نیتام لیبه هر دل یانرژ

ر در هم ساختا ای زمیارگان کیاختالل در سازوکار  یبه معنا نیخواهد آمد. ا

ه اندازه چتا  زمیساختار و ارگان نیابعاد ا کهنیاست، صرف نظر از ا دهینت

 بزرگ باشد. ایکوچک 



/ 57 

 ینرژخلقت، که به طور دائم و مستمر ا میکه ساختار عظ دید دیبا حال

 یاروهین بیترت نیتا به ا دهدیاز دست م یو همزمان انرژ کندیصادر م

 یفمصر یشود، کمبود انرژ نیتام اتیتکامل، حرکت و ح ندیفرا یالزم برا

  کند؟یم نیخود را از کجا تام

 میعظ یانرژ نیو تام دیمسئله که نحوه تول نیا حیدرک صح یبرا

مختلف  یروح یهابه چه صورت است، نخست الزم است به حالت نشیآفر

 قتیحق نیبه ا میو سپس بتوان میتوجه داشته باش یو ماد یدر عوالم روح

. میکن دایدست پ شودیم نیت از کجا و چگونه تامحلق یکه انرژ نیادیبن

رواح، ابه چند نکته درباره شناخت انواع  دیمسئله با نیدرک ا یناچار برا

 که عبارتند از: میاشاره کن

 انواع مختلف ارواح  شناخت

 ( ارواح افراد زندهالف

عد به بُ ازین ،یعالوه بر وجود جسم ماد ات،یادامه ح یفرد زنده برا هر

 یینهاصورت جسم به ت نیا ریکامل شود. در غ یو اتیدارد تا ح زین ینروحا

 ادامه دهد. شیخو یبه زندگان تواندینم

 توانندیم یدارند، گاه یروح یهادرباره قدرت یکه شناخت کاف یافراد

ه خود ناخودآگا ریاز ضم ایداشته باشند و  ییهابا روح درگذشتگان تماس

ت آنهاست به دس کینزد ایدور  اریبس یهاکه مربوط به گذشته یاطالعات

 وهالعآن در نسل بشر است.  یهاوجود روح و قدرت دیعمل مو نیآورند. ا

 از عوامل شناخت روح است. گرید یکی زیبر آن، مسئله خواب ن

 ب( ارواح نگهبان 

است که در آنجا  یضرور ابند،ییبهشت انتقال م ایکه به جهان سوم  یارواح

به  وستهیو مثبت را در دستور کار خود قرار داده و به طور پ یهم اعمال اله

حفاظت و مراقبت از اعمال و رفتار و  فهیامور مشغول باشند. وظ نیانجام ا
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که در  ردیگیصورت م یاله یروهایاز ن یبخش یکردار افراد زنده، از سو

 ریغ یا فهیوظ چیچون آنها ه ند؛یگویم« ارواح نگهبان»ها اصطالح به آن

 مبداء خلقت به آنها داده شده، ندارند. یکه از سو یدستورات یاز اجرا

رند و افراد را به دست دا« کتاب سرنوشت»ارواح  نیگفت ا توانیاصل م در

. رسانندیو آنچه در آن است را به منصه ظهور م زنندیهر روز آن را ورق م

از اعمال  انند،گذریخود را در جهان سوم م یزندگان نکهیارواح، ضمن ا نیا

ته رش کیکه  رتصو نیمطلع هستند. به ا زیشونده ن تیو حرکات افراد حما

و  کنندیپوش فرد مورد نظر وصل مرا به تن شیخو یانقره یهاسمانیاز ر

که آن شخص داشته باشد، به شکل امواج  یطرز فکر ایعمل  ایهر حرف 

. روح رسدیان منگهب ها به روحرسانه نیامواج هم قیاز طر ،یمنف ایمثبت 

 .کندیشده را ثبت م افتیاطالعات در نینگهبان ا

ان ارواح نگهب نیو حساس است. بنابرا ریخط اریروح نگهبان بس فیوظا

 کی یتارواح ح نیرو اگر ا نیقرار دارند. از ا یو مرتبه ممتاز تیدر موقع

 یلیهر دلده است، به کائنات به آنها داده ش قیکه از طر یاز دستورات لحظه

، خلقت ءمبدا یکنند، از سو یکوتاه یماد قیعال ای ،یسست ،یچون؛ کاهل

 تیخلل و نقصان در وضع یموضوع نوع نیو چون ا رندیگیم یمنف ازیامت

 یایوند تکامل و احرکردن  یط یبرا گریبار د رود،یها به شمار متکامل آن

 ی. از سووندشیم تیهدا یماد یهاممتاز گذشته خود، به جهان تیموقع

 حیحص ینگهبانروح نگهبان در زمان  فهیچنانچه عملکرد و انجام وظ گر،ید

 .ابدییو مثبت باشد، به طبقات باالتر بهشت انتقال م

باورند که روح نگهبان در همه احوال با افراد همراه  نیاکثر افراد بر ا 

به  ازین یخاص لیکه فرد به دال یو زمان ستین نیکه چن یاست، در صورت

ها از آن رشته لهیروح نگهبان داشته باشد، او در موقع بروز حادثه، به وس

به طول  یا هاز لحظ شتریکوتاه که ب یو در مدت شودیامر با خبر م انیجر
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و خطر  یو ناراحت ابدییدر محل حضور م یریسوار بر امواج اث انجامد،ینم

 .گرددیو مجددا به مکان خود باز م سازدیرا از فرد دور م

تاب کمطالب  یفرد باشند عالوه بر اجرا کانینگهبان اگر از نزد ارواح

جام در هنگام ان توانندیرا نم یگریو احساس د یعمل عاطف چیسرنوشت، ه

 نینفر است و ا کیاز خود بروز دهند. هر روح نگهبان مربوط به  فهیوظ

 رییه تغکه مربوط ب گردندیم ضیتعو یاله یروهاین یاز سو یارواح گاه

 شخص است. یتکامل ریمس

 کننده تی( ارواح هداپ

سفر  یروح یهاکه از جسم جدا شده و هنوز به جهان یافراد روح

ها انسان تیارواح که شامل اکثر نی. اکنندیم یاند، در عالم برزخ زندگنکرده

 یابه گونه یماد اتیاست که در زمان ح یشامل کسان شود،یم

 یارواح حت نیاند. البته ممکن است اماده داشتهبا عالم  ییهایوابستگ

ا ت یمختلف ماد یهایوابستگ لیفقط به دل یمرتکب گناه نشده باشند؛ ول

 .برندیعالم به سر م نیها در امدت

و  یماد اتیعقل و احساس زمان ح یارواح در عالم برزخ، حت نیا

چون هنوز  برند،یآنها را به کار م یبا خود دارند و حت زیخود را ن یجسمان

 اند.آنها را از دست نداده

 ت،ایکه در زمان ح روندیم یاز افراد یارواح اغلب به کمک برخ نیا

اند. در همان حال ممکن است عده داشته یادیز یها وابستگنسبت به آن

و  تیحما یاز ارواح بخصوص، به خواست پروردگار از جهان سوم برا یا

ان آن یبرا یاله فهیوظ ینوع تیمامور نیاشوند.  لیگس یافراد ییراهنما

 است.

خود،  یتیحما تیکننده، به خواست خداوند، در طول فعال تیحما ارواح

از افراد  یبه برخ یامور ماد یو حت یاله ،یعلم ،یمعنو ،یاغلب در امور عقل

 یدر زندگ یفاحش راتییتغ جادیباعث ا تیحما نیو ا رسانندیم یاری
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و  هادگاهید تگریممکن است ارواح حما ی. حتشودیشوندگان م تیحما

ها و از آن ندیشوندگان القا نما تیخود را به حما یجسمان اتیزمان ح دیاعق

 داشته باشند. ییهادرخواست یاز عقوبت اله ییرها یبرا

وضوع با م یارتباط یاعمال معموال به طور کل نیبه ذکر است که ا الزم

ها در آن یریپذ تیدر موضوع مسئول یرییسرنوشت انسان ندارد و تغ رییتغ

. کندینم جادیها اپاداش و عقاب آن تیفیو ک اتشانیقبال اعمال زمان ح

 نیروح را فراهم کند. ا تیاعمال صرفا ممکن است موجبات رضا نیا

 یهاممکن است در زمان خواب به انسان یو نظارت یتیحما یهافارشس

 زنده القا شود. 

 گاهناآ ی( ارواح برزخت

از نظر  کنند،یم یزندگ نیزم یکه در بر رو ییهااز انسان کی چیه

 یص دارااشخا یعنی. ستندین گریکدیمشابه  یروح اتیها و خصوصحالت

ود مشه یتفاوت فرکانس امر نیمتفاوت و خاص خود هستند. ا یهافرکانس

فراد که ا یمختلف یهایها، انرژکه امواج، حالت یو قابل فهم است. به گونه ا

 گرانیتوسط د دهند،یمکان خاص، از خود بروز م کیدر موقع حضور در 

 است. افتیقابل درک و در یبه سادگ

لم از اشخاص از عا یروح برخ کهیدر حوزه مورد بحث ما، هنگام اما

عور و فهم، ش زانیافراد، بسته به م شود،یمنتقل م یروحان یماده به جهان

 نی. ادهندیاز خود بروز م ییعمال و رفتارهاخود، ا یماد اتیاِدراک زمان ح

از رشد  ازین دکه روح مورد نظر به مرتبه مور ابدییادامه م یتا زمان تیوضع

 .ابدیدست  یمتناسب با عالم روحان یعقالن

)جهنم(  یروح نییپا یهاکه در طبقات پست و جهان ی( ارواحث

 .کنندیم یزندگ

 ،ینفسان الیتابع ام ،یافراط یابه گونه  ،یماد یکه در زندگ یافراد 

بوده باشند، بعد از  جایب یهاهوا و هوس رویو پ یجهان نیا یهایآلودگ
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جهنم انتقال  ایبه جهان اول  میبه طور مستق یروح از جسم ماد ییجدا

. جهان اول مکان عقوبت و جزاست و در آن از کرامات و مرحمت ابندییم

 .ستین یخبر یاله

حاکم است.  زین جانیدر ا« ارواح یاصل تکامل»و  دنیحال، فرا نیا با

و  هاندیتمام فرا هیال یخلقت و منته ییو نها ییاصل، هدف غا نیچرا که ا

 است. یجار یو روحان یعوالم ماد هیاست که در کل ییهاانیجر

 یطبه  ازین شوند،یکه وارد جهان اول م یارواح هیکل لیدل نیهم به

واقع،  خود دارند. در یو اله یاصل تیهو دیجدتکامل و ت یهاکردن پروسه

که  جیو به تدر رندیگیارواح به تبع گناهان خود در عمق جهان اول قرار م

 به رند،یگیو مورد لطف و مرحمت پروردگار قرار م رسندیم یبه آگاه

 .ابندییباالتر آن انتقال م یهاقسمت

 یاحارو یعنیرد. دا یبه نوبه خود درجات زیجهان ن نیاست که ا یهیبد

ها کمتر از گناه ارواح جهان اول است، به گناه آن یماد اتیکه در زمان ح

عمل  یارواح از آزاد زیجهان ن نی. در اابندییانتقال م یجهان دوم روح

 مند هستند.بهره یشتریب یو فقط از روز ستندیکامل برخوردار ن

به  نکهیز اپس ا کنند،یم یزندگ یکه در جهان دوم روحان یارواح

و  و به اعمال خالف افتندیارواح دست  یایمتناسب با دن یتکامل عقالن

و به  رندیگینادرست گذشته خود واقف شدند، مورد لطف پروردگار قرار م

 .روندیطبقه اول جهان سوم م

 بهشت ای( ارواح جهان سوم ج

مان ر زدکه  یی: دسته اول آنهاشوندیجهان م نیگروه از ارواح وارد ا دو

 یجهان نیبارز ا یهایو آلودگ یخود مرتکب گناه، نافرمان یماد اتیح

بهشت  نییبه طبقه پا یحکه از جهان دوم رو ییاند. دسته دوم آنهانشده

 .شوندیوارد م
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طبقه  9ارد به دکه در خلقت  یاالعادهفوق تیاهم لیجهان به دل نیا 

باالتر.  یهابه جهان دنیرس یاست برا ی. چون گذرگاهشودیم یبند میتقس

ه را که ارواح بخواهند در و هر آنچ یاست مانند جهان ماد یجهان عالم نیا

ت عقل وجود دارد که آنها را با قدر ادتریز یبهتر و مقدار یآنجا به شکل

 یتربت. هرچه ارواح در جهان سوم بتوانند اعمال مثآورندیبه دست م یروح

حرکت  دست آورند، به همان نسبت امکانبه  یشتریب ازاتیانجام دهند و امت

بقات باالتر طو هرچه به  شودیها ممکن مآن یبه سمت طبقات باالتر برا

 برخوردارند. یشتریعمل ب یو آزاد یروند از روز

 یمترق ارواح( چ

 یره تکاملچهارم بهشت قرار دارند و معموال دو یارواح در طبقه باال نیا 

 لیتبد»ره و در آنجا در حال گذراندن دو اندرا گذرانده یماد یهاجهان

 یزندگ یروح یهابخش از جهان نیکه در ا یهستند. ارواح «یامواج روح

 تیامورم نکهیمگر ا شوند؛یانتخاب م« روح نگهبان»کمتر به عنوان  کنندیم

 داشته باشد. یآنها هدف خاص

 ،یدر پ یپ یتکامل یهاکه به خاطر پشت سر گذاشتن روند یارواح

کنند، روند تکامل در  دایدست پ یخلوص و پاک یاند به درجات باالانستهتو

. ابندییبه طبقه نهم بهشت انتقال م جیارواح به تدر نی. اشودیآن متوقف م

 اندتههستند که توانس ییآنها رسند،یم یمرحله تکامل نیکه به ا یارواح

ار، بهزار  600و  ونیلیم 8را با حد نصاب  یماد اتیح یمراحل تکامل هیکل

 پشت سر بگذرانند.

 رسند،یممتاز م تیموقع نیحد از تکامل و به ا نیارواح به ا کهیهنگام

و هرچه به  دیآیدر آنها به وجود م یموج یدگرگون یپس نوع نیاز ا

پوش آنها کاسته تن ینیاز سنگ جیبه تدر ابندییباالتر انتقال م یهاجهان

شود. یم لیتبد یامواج خالص روح یه نوعها بپوش آنو امواج تن شودیم
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خود  جیبه تدر کنندیو مرتبه قرار دارند، تالش م تیموقع نیکه در ا یارواح

 برسانند. یرا به جهان ششم روح

رود به آستانه و قتیقرار دارند، در حق یکه در جهان ششم روح یارواح

هفتم  انو جهان ششم، دروازه ورود به جه انددهیبه جهان هفتم خلقت رس

بود کم ازیبه نسبت ن جیبه تدر شوندیارواح وارد جهان ششم م یاست. وقت

 هرگز نقص جهیو در نت شودیمصرف شده از جهان هفتم وارد آن م یانرژ

 نیم او خلقت تما دیآیدر ادامه و اداره خلقت به وجود نم یو کمبود انرژ

 .کندیم نیمصرف شده را از قدرت ارواح تام یهایکمبود انرژ

 اریها را در اختاداره و کنترل تمام عوالم و کهکشان یجهان هفتم روح 

. در اصل، رساندیبه آنان م ازشانیهر کدام از آنها را به نسبت ن یدارد و انرژ

مازاد جهان هفتم است که هرچه به صورت  یجهان ششم مرکز انرژ

 لیپتانس یکمبود حاصله، از انرژ شود،ی( مصرف مCinétique) یکینتیس

.شودیجهان ششم جبران م
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 یستیز یتکامل یهاحالت هیبه نظر ینگاه

 یشناخت یهاکه حوزه یاز زمان ژهیتا کنون، بو نشیآفر ینوع بشر، از ابتدا

توسعه  اتیهدانش و ال یهاو حوزه افتی یاالعادهانسان گسترش فوق

 بوده است. یدستخوش عوامل مختلف شهیکرد، هم دایپ یزیانگرتیح

 ای یدرون ،یطیعمدتا عوامل مح یموثر بر انسان در کره خاک عوامل

 است که تمام نیمتعدد ا یهایدگرگون نیبوده است. علت ا یو یاعتقاد

ماد جبوده و هستند، اعم از  یکره خاک نیکه در سطح ا یعناصر و موجودات

 اند.بوده یو دگرگون رییدر حال تغ وستهیو نسل بشر، پ وانیو نبات و ح

علوم  ،یشناسستیز ،یشناسمختلف علوم، اعم از انسان یهاشاخه

وع ن اتیح نهیشیشناخت پ نهیدر زم ات،یو اله یعلوم شناخت یو حت یتجرب

اند. از نظر علوم مختلف، عرضه کرده یمختلف یهادگاهید نیبشر در کره زم

 هاآن یرکه شکل ظاه اندکردهیم یزندگ یگذشته بشر، افراد یهادر نسل

کره  نیدر ا یواناتیح یبوده است. حت م،یمتفاوت با آنچه امروز شاهد هست

شکل  رییتغ یبه طور کل ایوجود ندارند  ایکه امروز  اندکردهیم ستیز یخاک

 اند.داده تیو ماه

. نوع بشر است یمسائل روح نهیدر زم یمقدمه ورود به بحث اصل نیا غرض

ع تنو یکیزیو ف یجسمان اتیه حمعنا که درست به همان اندازه ک نیبه ا

 یالم روحدر ع یبارز یهاو گوناگون بوده است، به همان اندازه تفاوت ریپذ

 نشان داد. توانینوع بشر م

 نیمرا در کره ز یاشخاص یگاه یروح یهااز نظر حالت گر،یسخن د به

هستند و  همتایو صداقت ب یپاک ،یدرست ،یکه از نظر خوب افتی توانیم

فان از نظر علم و عر یینفس به مراتب باال هیو ممارست در تزک با تالش

 اند.رفته شیپ یتا مرز شناخت کامل اله یو حت دهیرس
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که از  کنندیم یزندگ یجامعه، کسان نیدر سمت مقابل در هم درست

که قابل  انددهیو دنائت رس یاز پست یبه مراتب یو رفتار یاخالق ،ینظر روح

 .ستیوصف ن

جات حجم فاحش از اختالف در مراتب و در نیا لیبه دل یپ نکهیا یبرا

 یهاجنبه و شناخت یالزم باشد قبل از بررس دیشا م،یها ببرانسان یروح

 یگوناگون فکر یهالهخلقت و نح تیفیبه ک یشناسانه مسئله، نظرجامعه

به  یسانمنشاء اختالف ارواح ان دی. شامیندازیباره وجود دارد ب نیکه در ا

 اشد.بو مبداء آن مربوط  اتیها به مسئله حنگرش آن تیماه

عمده  کردیانسان و جهان دو رو نشیآفر تیفیمبداء و ک درخصوص

به  یو علوم اله یوجود دارد که علوم تجرب ینظر یو دو دستگاه اصل یفکر

که از نظر  یوقت گری. به عبارت دکنندیم یندگیها را نمااز آن یکی بیترت

 میفکنیبه وجود آمدن خلقت در عالم کائنات نظر ب یچگونگبه  یو اله یعلم

 شرح است: نیکه به ا میشویم نهیزم نیدر ا یکل هیمتوجه دو نظر

 اتی: تکامل از نظر الهالف

اور ب نیبر ا ت،یمعتقد به وحدان یاله انیبخصوص اد ان،یاغلب اد بایتقر

شکل  تاکیخداوند  لهیزمان مشخص، به وس کیدر  یهستند که عالم هست

 یستتوسط خالق ه جیهستند به تدر نشیکه در آفر یموجودات هیگرفته و کل

 یخلقت جا دهیچیدر شبکه پ یخاص یو براساس نظم و مهندس جادیا

راجعه م یاست به اغلب کتب آسمان یکاف هینظر نیمشاهده ا ی. برانداگرفته

 یبرا .میها مطالعه کنرا در آن «نشیآفر»و  «شیدایپ» یهاکرده و بخش

ت در هف نیزم نشیآفر یبه وضوح ماجرا لیدر انج قیعهد عت یمثال ابتدا

 (22داده شده است. ) حیشبانه روز توسط پروردگار توض

 : تکامل از نظر علم ب

باورند  نیبر ا ،یشناسنیو زم یستیدانشمندان و پژوهشگران علوم ز اغلب

 شیسال پ اردهایلیکه م یدهنده جهان هست لیو عناصر تشک هیکه مواد اول



/ 67 

 یفشرده و تراکم یگازها هیو اختالط و تجز بیجهان در اثر ترک شیدایاز پ

 جادیانفجار بزرگ که منجر به ا کیدر کل عالم وجود داشته، در اثر 

 درجه گرما شده، به وجود آمده است. هاونیلیم

 هیولادر اثر گردش و قدرت  یکرات و اجرام آسمان ه،ینظر نیاساس ا بر

سال و به  هاونیلیاند و بعد از گذشت مقاط مختلف خلقت پراکنده شدهبه ن

ناصر ع هیکل ن،یدرآمده است. بنابرا یمرور زمان، عالم خلقت به شکل کنون

 یاهیگ به یدر اثر ادامه مراحل مختلف، از جماد زیموجود در سطح کرات ن

 شده است. لیو.... تبد یوانیبه ح یاهیو از گ

جه تو یموجودات و عناصر عالم از جمله کره خاک یاملتک ریبه مس چنانچه

وار وابسته  ریزنج یاکه تمام موجودات به گونه میابییبه وضوح در م میکن

و  کنندیم تیتبع یو درون یذات یوستگیمنطق و پ یو از نوع گرندیکدیبه 

 اند.همه به دنبال هم قرار گرفته ییگو

 یلمنطق تکام نیطبق هم زین نوع بشر گاهیجا ه،یفرض نیتوجه به ا با

 یراکو اد یقدرت عقالن لیتفاوت که انسان به دل نیاست. با ا ریپذ هیتوج

حب مخلوقات، صا نیدارد، در ب یبا عناصر و موجودات هست سهیکه در مقا

 است. یوانیتکامل ح تینها

 یاکمخلوق کره خ نیتریانسان را به عنوان عال توانیرو، م نیا از

ت برتر از تمام موجودا یو روح یاز نظر عقل یوانیح رهیت نیا رایدانست. ز

 است.

 آدم، انسان، انسان برتر بشر،

 یرو یجوامع انسان لیکه مشخص است نسل بشر که اکنون با تشک همچنان

 نی. در بستیو بدون تفاوت ن کدستی یموجود کند،یم یزندگ نیکره زم

 یانسان لیروح، اخالق، خصااز نظر تکامل عقل و  یمختلف یهانوع بشر، گروه

 نظراز  یادیاز آنها اختالفات ز کیکه هر  افتی توانیم یرفتار تیفیو ک
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منظر، نسل انسان را به  کیدارند. از  نیریبا سا یجمع یهاشعور و کنش

 موارد است: نیکرد که شامل ا میبه چهار گروه تقس توانیم یطور کل

 بشر

 یفرد یها در زندگنآ یمنش رفتارها هستند که روش و از انسان یگروه

 گر،یاست. به عبارت د یانسان تیفیبر حداقل تعقل و ک یمبتن یو اجتماع

اند و را در خود حفظ کرده یانسان یاز خو یافراد هنوز بخش عمده ا نیا

افراد  نیا. کندیاساس نوع رفتارشان موجبات آزار همنوع را فراهم م نیبر ا

 منفعت ،ییدرشت خو ،یهستند که جاه طلب یندغالبا متصف به صفات ناپس

 نیاز ا یشده بخش هیتوص یو انسان یعدم توجه به مناسبات رفتار ،یطلب

 است یافراد به قدر نینامطلوب ا یخو یهستند. تبعات منف لهیصفات رذ

م هامکان دارد به قتل نفس  یکند، حت جابیکه اگر منافع و اهدافشان ا

 دست بزنند.

ه نظر ظاهرا آسان و قابل فهم ب یدسته بند کهنیا مرغیعل متاسفانه

 نیکه به ا یافراد صیامکان تشخ ت،یاما در عرصه عمل و واقع رسد،یم

دارج مافراد در مشاغل و  نیا ی. حتستین سریم یدسته تعلق دارند به سادگ

 استکن خاطر عملکرد آنها در جامعه مم نیو به ا رندیگیهم قرار م ییباال

 را فراهم کند. گرانیو خسران د یاحتموجبات نار

 یانسان یهاگروه موهبت نیگفت در ذات و وجود ا توانیم یطور کل به

به  یواقع مانیو ا تیمیگذشت، صفا، صم ،یصداقت، پاک ،یمانند درست

 دارد.آن وجود ن ریو نظا انیعشق به خانواده، اجتماع و اطراف یخالق و حت

از افراد در قاموس جامعه و  فیط نیاست که در صورت کثرت ا یهیبد

نند برسا گرانیبه اشکال مختلف به د توانندیکه م یانیاجتماع، ضرر و ز

م و سود و رح چیانتظار ه دیافراد نبا نیاز ا گریاست و از طرف د اریبس

 ها داشت.و خانواده آن کیافراد نزد یبرا یحت گرانید یبرا یشفقت
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 آدم  

 یاز نظر اجتماع م،یکنیم ادیها از آن« آدم»ا عبارت ب جانیکه ما در ا یافراد

 یه گروه قبل مقداربو عام، نسبت  یو مناسبات فرد یعموم یهاییو همگرا

از آنها  یوانیح یخو یگفت که تا اندازه ا توانیهستند. م ترافتهیتکامل 

 نیدر ا یقبل گروهگروه نسبت به  نیفاصله گرفته است. وجوه مشخصه ا

گروه  نی. ایانیو نه ز شودیم گرانیمتوجه د یافراد نه سود نیاز ااست که 

ها به طور مشخص به فکر خودشان و احتماال خانواده خود هستند و از آدم

 ندارند. یچندان تیاهم شانیبرا گرانید
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 انسان

« انسان»ها با عبارت از آن جانیکه ما در ا یاجتماع یهافیسوم از ط دسته

 و یمناسبات اخالق ،یاجتماع یرفتارها تیفیک نهیر زمد م،یکنیم ادی

 دارند. یبا دو گروه قبل یتفاوت قابل مالحظه ا ،یدرجات روحان

خود  یدر همه احواالت و مقاطع زندگ ،یافراد برخالف دو گروه قبل نیا

 زیخود ن هستند، به همنوعان شیبه فکر خود و خانواده خو کهنیعالوه بر ا

 دیفخود م انیاطراف یدارند تا حد امکان برا یوال سعو معم کنندیفکر م

افراد دارند،  که یمختلف یهاتیها و ظرفواقع شوند. با توجه به داشته

و قدم خود و  با قلم لت،یاز نظر عقل و آموزش، علم و فض توانندیها مانسان

 ریخافراد جامعه منشاء اثرات  ریسا یبرا یو دهشمند یبه صورت ماد یحت

 .باشند

 انسان کامل  ای یاول انسان

 ریسمکه معموال در  دهندیم لیتشک یرا کسان یگروه اجتماع نیتریمتعال

 شنیو شناخت و ب یروحان یهالتیفض ییخود به درجه نها اتیح یتکامل

 .انددهیرس یو اله یآسمان

را  یکه علو درجات انسان افتهیافراد کمال  نیاست که تعداد ا یهیبد

مسئله  نیا لی. دلستین اریبس گرید یهابا گروه سهیند، در مقااتجربه کرده

 یهامراقبت ازمندیکردن مراحل تکامل که ن یاست که اصوال ط نیهم ا

و همت و  ستیو سلوک است، ساده ن ریمشخص و س یهاریمس یخاص، ط

 .طلبدیرا م ییباال اریت بسیحم

 هینظر از یمثال ییعطار را به عنوان الگو «ریالطمنطق»داستان  اگر

 بدون در نظر گرفتن یحت م،یدر نظر داشته باش یو انسان یتکامل فرد

 ،یجهان نیبوم ا ستیآن، با روند تکامل انسان در ز یعرفان میها و مفاهنشان

 .کندیمطابقت م
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هادند که گام در راه طلب ن یپرندگان انیعطار از م یلیداستان تمث در

حل به مرا ی( فقط تعداد محدودیوع زندگو راه تکامل را شروع کردند )شر

 یعنی. دیرس قتیقحمرغ به قله قاف  کیها تنها آن انیو از م دندیباالتر رس

 کی فقطها( را شروع کردند )همه انسان متیکه عز یمرغ یآن س انیاز م

ود خ یمتعال یلیتمث تیبرسد و در هو یتعال یینفر توانست به مرحله نها

 وج شود:بودن ممز «مرغیس» یعنی

 یرا وقف کن بر کار حق/ چون شو شتنیدلت شد واقف اسرار حق/ خو چون

 (23حق بماند والسالم ) یدر کار حق مرغ تمام/ تو نمان

و عالوه  انددهیرس تیکه به کمال انسان یمتعال یهاانسان قتیحق در

ت محب ،یو خانواده و دوستان به همنوعان خود هم به چشم دوست شیبر خو

رو  نیشده است و از ا« واقف اسرار حق» شانیهادل نگرند،یمو عاطفه 

 اند.کرده« وقف کار حق»را  شتنیخو

ور طانسان کامل که دلش واقف اسرار حق شده است، به  ای یاول انسان

 توانیم یافراد و جوامع بشر نیاست و به طور پراکنده در ب ابیکم یعیطب

 را سراغ گرفت. شانیا

د سو گرانیدارند به د یسع یامراحل، به گونهاشخاص در تمام  نیا

 یت که حتاس یبه اندازه ا کیافراد در انجام اعمال ن نیبرسانند، ثبات قدم ا

 یقالنعآن را در حد  نایقیتمام شود،  زیخود آنها ن انیعمل به ز نیاگر ا

 انجام خواهند داد.

 یهایسانان نیتردهیافراد در زمره برگز نیاست که چون ا نیمهم ا نکته

 یرسوالن اله یحت توانیاشخاص م نیا نیدر ب نیهستند، بنابرا نیزم یرو

به نسل بشر  یاله یهارا مشاهده کرد که مامور ابالغ آموزه یدگانیبرگز ای

 یبرتر رسوالن ایو  فهیشما خل نیدر ب»: دیفرمایخداوند م ی. وقتشوندیم

 ییآنها راهنما لهیا به وست میاناشناخته گمارده ایرا به صورت شناخته و 

گروه از نسل بشر است. نیمنظور، ا ،«دیشو
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 ست؟یچ یریاثعالم 

 یریعالم اث و یریجسم اث یهااثر، به کرات درباره مقوله نیاز آن جا که در ا

 یمبحث روح، نگاه یریگیآمده است، بهتر است قبل از پ انیسخن به م

خن تا موقع س میاشته باشجهان د نیا تیفیو ک یریبه مسئله عالم اث یکل

 نباشد. انیدر م یابهام یریاث یایدن ای یریگفتن از جسم اث

جسم » ای «یریعالم اث»درباره  یو روحان یفلسف ،یدر آثار عرفان یوقت

لم از عوا یبیترک ندهیمراد گو یبه طور مجاز شود،یسخن گفته م «یریاث

 نیادر بطن  تیالیس یهم نوع دیاست. شا ییو ماورا یآسمان ،یروان ،یروح

 نداننه چ یهاها و گفتهنوشته ندگان،یباشد که مراد گو نهیمفهوم نهاد

 یجاودانگ یکه نوع یتیالیاست. س تیالیس تیفیاشاره به همان ک ،یتخصص

 هم ممکن است از آن مراد باشد.

 ریکلمه اث درباره

کلمه  گرفته شده است که آن هم« اثر» ای eter« اتر»از کلمه  «ریاث» واژه

در واقع  ریاث ایاتر  ،ییاست. در دانش و باور قرون وسطا یونانیبا تبار  یا

 ای یجوهر یتیاست که ماه یعنصر سنت کیو  اتیعنصر پنجم ح

quintessence ت و اس ستادهیمافوق عناصر چهارگانه ا یدارد و در مرتبه ا

 دیاشت. آب، هوا، خاک، و آتش را کنار هم نگه داشته اس یعنیعناصر  ریسا

 گرددیله باز ممسئ نیبه ا دانندیم یاتر را منشاء جاودانگ ای ریاث کهنیعلت ا

 یاز فروپاش یدهنده هست لیعناصر تشک نیب ییکشش و همگرا جادیکه با ا

 .کندیکمک م یکرده و به تداوم هست یریجلوگ اتیح زمیمکان

و  یروحدر علم  ریبار تکرار شده است، اث نیکه در کتاب چند همچنان

روح و  نیکه واسطه ب شودیگفته م یالیبه ماده س یانسان اتیعرصه ح
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دارد  ریبه اث ازین یاستقرار در بدن خاک یاست. در واقع روح برا یجسم خاک

 ملحق گردد.  یکه در آن مستقر شده و به جسم خاک

 نیامتعدد و نحوه استفاده از  فیو تعار حاتیچه که از تمام توض آن

 ،یریاست که عالم اث نیا د،یآیتفکر بشر بر م خیول تارعبارت، در ط

 ست.قرار گرفته ا یو عالم علو یکیزیعالم ف نیکه احتماال ب استیعالم

وم مفه نیا حاتیتوض نیهمه جا ا بایهم تقر ریکلمه اث یلغو یمعن در

فلک االفالک،  ا،یمانند: کره آتش باالتر از کره هوا، فلک الدن ییهارا با معادل

ر کرده پماده قابل قبض و بسط که فضا را  وزن،یو ب قیماده رق ال،یاده سم

 و در همه اجسام نافذ است و... ذکر شده است.

 یعبارت در متون بشر نیا یهم برا یگرید یمجموعه معان البته

که  ییهاتر هستند. عبارت یمرتبه باالتر و روحان کیاستفاده شده است که 

: مجاز، روح، . از جمله ازکنندیپله باالتر قلمداد م کیرا  یریو عالم اث ریاث

 و.... یروان ،یروح ،یروان، آسمان

اند که فضا ذکر کرده یاتر را جسم قابل ارتجاع ای ریاث گر،ید یفیتعر در

گرما  و ییانتقال روشنا لهیذرات اجسام را پر کرده و وس انیفاصله م یو حت

 .شودیم

اتر  ای ریه اثدرباره کلم رسدیبه نظر م هایبند و دسته هافیتعر نیتمام ا با

 تیهعبارت مانند ما نیا یو معنا ستیقابل استنباط ن یقیدق یهنوز معنا

 یکه بررس ییمند است. تا جابهره یو رمندگ تیالیآن از شاخص س

به مفهوم  ار ندهیجو ر،یو دانشمندان درباره مفهوم اث شمندانیاند یهاگفته

 .شودیرهنمون نم یکسانی

 یلغو یافراد و متون در برابر معنا شتریاز آن جا که ب گرید یسو از

طور به  نیاند، ابه آن اشاره کرده هیشب یزیچ ایبه مفهوم آتش  شتریب ریاث

همان عنصر آتش از عناصر چهارگانه است که در  ریاث ایکه گو رسدینظر م

شده  یاوانفر یهاعوالم ناشناخته از آن استفاده فیتوص یبرا یمجاز انیب
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به عنوان  «ریاث»هرگز از  میقد یاز متون فلسف یاریاست. هرچند که در بس

 یو عالم خاک نینشده است، بلکه همواره باالتر از کره زم ادی ینیعنصر زم

 در نظر گرفته شده است. یگاهیآن جا یبرا

 نیکه در ا یکه در تصور کسان شودیاستنباط م نیحال، چن نیا با

 یمان بدن برزخدر واقع ه یریجسم اث ای ریاند، اثمطرح کرده یباحثم نهیزم

 یاست که جسم دارا نیآن ا تیذکر است و خاص ینیاست که در منابع د

 جرم داشته باشد. کهنیاست بدون ا یشکل ماد

  یدر علم روح ریاث

ز ا جیبه تدر میسه ساحت عمده قائل شو «ریاث»مفهوم  یبرا میبخواه اگر

ان چه در )چن ییماورا -ی( به ساخت علمیمیدر علم ش جی)را یساحت ماد

 .میرسیم یداده شد( و ساحت روح حیعبارات باال توض

 ،یحمتفاوت است. در علوم رو یاندک «ریاث»مراد از کلمه  یعلوم روح در

که با قدرت  شودیگفته م الیو س ادیز اریبا دامنه بس عیسر یبه امواج ریاث

هان از ج یدر هر عنصر تواندیامواج آن قرار دارد مکه در ذات  یو سرعت

 آن را اداره و کنترل کند. اتیخلقت نفوذ کرده و ح

 یروین نیب یعاد ریرابط غ کی ریگفت اث توانیم گریبه عبارت د 

اثر  یرمادیو غ یدر تمام عناصر ماد ریاست. اث یماد یهاو جهان نشیآفر

ن آو تسلط  اتیت روح و ادامه حموجب اعمال قدر یو به گونه ا گذاردیم

به شرح  یدر حوز علوم روح ریاز مشخصات و مختصات اث ی. برخشودیم

 : ستا ریز

ه به صورت ماد یو گاه دهدیحالت م رییدر مواقع مختلف تغ ریاث -

 است. یهم به صورت موج و نامرئ یو زمان یمرئ

ت؛ به لم استمام امواج عا یرویاز هر نظر مافوق ن یریقدرت امواج اث -

 .دهدیالشعاع خود قرار مرا تحت نشیکه تمام امواج موجود در آفر یطور
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نقطه  چیدر ه جهیو در نت کندیپر م یریعالم را امواج اث یتمام فضاها -

الم ع ریدرون اتم را اث یفضاها یخالء مطلق وجود ندارد حت نشیاز آفر یا

 .کندیپر م

 علم نیدارند با ا یریاج اثکه امو یادیقدرت و سرعت ز لیبه دل -

 .ستندین تیقابل ضبط و رو یمحدود بشر

 االتیها و سستاره نیها از جمله بتمام مکان ریخلقت، اث ندیدر فرا -

 ردیگیمعالم قدرت  ریاز اث یو روح یماد یهارا اشغال کرده و تمام جهان

 .کندیو تمام آن را با قدرت امواج خود اداره م

 وبه تمام ذرات  یریامواج اث لهیدر اصل به وس نشیآفر یروهاین -

 دهندیعقل و حرکت و قدرت م یو به هر کدام نوع رسندیمخلوقات عالم م

 آنهاست. یکه مربوط به حالت تکامل

 عیت سرقادر به حرک یریامواج اث یهاارواح با استفاده از طول موج -

ان زمان و مک ،یاله یروهایاست که ن لیدل نیدر دو جهان هستند و به هم

 یهاروین لهیرا به وس یاریرا تحت تسلط خود در آورده و آنگاه موارد بس

. کنندیم امواج استفاده نیافراد در خواب از ا یو حت آوردیبه وجود م یعقل

 مرگ است. یخواب نوع

با استفاده از امواج  کنندیرا ترک م یکه ارواح، جسم ماد یزمان -

 یهاتماس یو در زمان برقرار ابندیینتقال ما یروح یهابه جهان یریاث

 نیخود را از باالتر توانندیم یامواج در اندک مدت نیسوار بر ا زین یروح

قابل  ریغ یبرسانند و مجدداً با سرعت یاز کرات ماد کینقطه عالم به هر 

برگردند. یروح یهاتصور به همان جهان
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 نشیآنها در دستگاه آفر گاهیو جا یطیامواج مح

آنها  نیتروجود دارند که عمده یاریامواج بس نش،یآفر میدر دستگاه عظ

ئنات بر تمام خلقت و کا ،یهستند که از جهان هفتم روح طیمح یامواج اله

است که  یمواج طورا نیدارند. سرعت ا ینفوذ و کنترل دائم نیاز جمله زم

 زاو پس  رسندیم نیاز جهان هفتم به کره زم ،یدر چند دامنه موج

 .گردانندیرا به همراه خود به کائنات بر م گریاز امواج د یبرخ ،یرگذاریتاث

 کی ،یدر روند روزانه زندگ دیمسئله، فرض کن نیا ترقیدرک دق یبرا

است  نی. سوال اکندیم ازیو به درگاه او راز و ن افتدیخدا م ادینفر دفعتا به 

در همان  توانند،یچطور م شوند،یم انیکه در لحظه ب یفکر و کلمات نیکه ا

با سرعت  وسوارند  مواجا نیافکار بر ا نیبرسند؟ بله. ا تیلحظه به درگاه احد

خ از پاس یگاه یو حت ندیمایپیفاصله ماده تا خالق را م یقابل تصور ریغ

ا و به فرد دع شودیم افتیزمان ممکن در نیامواج در کمتر نیهم قیطر

 .رسدیکننده م

در  طیامواج مح نیتریو قو نیامواج بلندتر نیدامنه ا ینظر علم روح از

مواج و افراد ا رامونیهستند و عالوه بر امواج فوق در پ هاینیخلقت ما زم

آنها  یدر زندگ یاعمده اریبس راتیوجود دارند که تاث زین یگرید یروهاین

از  هم یامواج از درون و گروه نیاز ا ی. گروهگذارندیم یاز خود به جا

و  یروان ،یروح یهاحالت رییکه موجب شناخت و تغ گذارندیرج اثر مخا

 .شوندیاشخاص در اشکال متفاوت م یجسم

مله جاز  یاریاست که امواج بس دهیبه اثبات رس یامروزه از نظر علم 

 لهی. آنها با وسگردندیم لیمختلف درون افراد تشک یهابا فرکانس ریامواج ز

آن عبارتند  نیترو ثبت و درک هستند که عمده قابل شناخت یکیزیساده ف

 از:
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 دلتا امواج

 است. هیدر ثان کلیس 5/3تا  5 نیامواج ب نیا دامنه

 تتا امواج

ر زمان ددو موج  نیدارند. ا هیدر ثان کلیس 7تا  4 نیب یامواج دامنه ا نیا

 .شودیو کار از مغز خارج م یداریب

 آلفا امواج

ن است که اغلب در زما هیدر ثان کلیس 13تا  8 نیامواج ب نیا فرکانس

ارج خاز مغز افراد  یکیپنوتیو ه یروح یهاخواب ای یعیطب یهاخواب

 .شودیم

 ایت امواج

مان امواج در ز نیاست. ا هیدر ثان کلیس 30تا 14 نیامواج ب نیا فرکانس

 .ندیآیتمرکز افراد به وجود م

اج که بر امو یو تسلط از افراد با شناخت یبه ذکر است که برخ الزم

را به دست  اءیاز اش یحرکت دادن برخ ییتوانا کنندیم دایمختلف پ

دستگاه  هستند که با یمغز یها. امواج باالتر مربوط به فرکانسآورندیم

 اجر اموهستند. البته امروز عالوه ب صی( قابل تشخEEGالکتروانسفالوگراف )

قرار  مختلف بدن انسان یهاترا که در قسم گریاز امواج د یاریفوق، بس

 .کنندیمشخص م وکرده  یریها مدرن اندازه گدستگاه لهیدارد به وس

ود نظر از انواع مختلف امواج که در نقاط مختلف بدن انسان وج صرف

مواج بدن از ا کیاست که هر  نیامواج ا نیدارد، نکته قابل ذکر درباره همه ا

امواج  نیخصوص به خود هستند. ام کیو موز تمینظم، ر ،یهارمون یدارا

 وآنگاه شخص آرامش  رند،یگیامواج هم فرکانس خود قرار م ریتحت تاث

 ی. چون حتکندیرا در خود احساس م یطیمح یکمبود فشارها ایسالمت 

 .شودیتر متر و آرامآن امواج، روان ریتحت تاث زیسرعت حرکت خون ن
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 ایساس رخوت در خود اح یخاص طیتحت شرا یشخص کهیهنگام

 نیها دچار امشخص آن تمیامواج و ر نیا ریتحت تاث کند،یشعف م

در همه افراد  هاتمیها و رآهنگ نیو وجود ا ری. البته، تاثشودیاحساسات م

 شانبیامواج و نظم و ترت نیا ی. حتستیهم شکل و هم اندازه ن کنواخت،ی

 .شودیم شیافزا ایافراد دچار نوسان، نقصان  یزندگ مختلفدر مقاطع 

 یتند و با صدا یهاکیجوان هستند، موز کهیها هنگاممثال، انسان یبرا

 نیها دارد. او گردش خون آن یعصب ،یدر حالت روح یبلند، اثرات مطلوب

متفاوت است و افراد عموما به سمت  یو کهنسال یانسالیمساله در م

ر د یقیوع موسن نی. چون اکنندیم دایپ شیآرام و نرم گرا یهاکیموز

 یاچرخش به اندازه  نی. اگذاردیآنها م یرو یفوق، اثرات مشابه نیسن

 دارند.تند و بلند را ن کیاز افراد مسن تحمل موز یبرخ یآشکار است که حت

 یآگاه زانیو م یقدرت روح ،یاز تکامل عقل یمنداز نظر بهره هاانسان

 یندهایکردن فرا ی. هر قدر که شخص به خاطر سپرستندیبا هم برابر ن

ن برخوردار باشد، به هما یشتریب یو قدرت امواج روح زانیتکامل از م

 یاهشناخت جهیکه نت ی. ادراکمند خواهد بودبهره یشتریاز ادراک ب زان،یم

ر و د یدرست سازندگ ریدر مس تواندیگذشته است و م یدر زندگ یاکتساب

 ود. بر شیپ یزیآم تیتداوم تکامل خلقت به صورت موفق

رجات وابسته به بازتاب د یشناخت افراد مختلف در زندگ گر،ید یسو از

مان در اصل، امواج عمل افراد در ز یعنیآنهاست.  یشعور و مرتبه عقالن

با نوسانات منظم و مخصوص است  یخاص تمیقدرت و ر ینوع یدارا اتیح

ته گذش اتیالعمل )که مربوط به حبه شکل قانون عمل و عکس یکه در زندگ

 شودیمدر افراد  یخاص یهاحالت جادیعامل باعث ا نی. اکندی( عمل متاس

 شان است.شناخت یبرا یاریها و معکه وجوه مشخصه آدم
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و به ورطه  روندینم نیهم اشاره شد که امواج هرگز از ب نیاز ا شیپ

. پس شوندیم تریبلکه در هر زمان از گذشته قو افتند؛ینم یفراموش

 اند:ونهکه امواج در نظام خلقت بر دو گ دیرس یینها جهینت نیا به توانیم

 

 طیمح امواج

ز تکامل او در هر دوره  دهندیشکل م رییخلقت، تغ ریامواج در ادامه مس نیا

ها آن یکه با شکل اول شوندیجلوه گر م زتریتر و متماتازه یبا شکل و قدرت

 متفاوت است.

 یامواج اله 

هستند.  او در حرکت یبه سو ایپروردگار  یاز سو وسته،یامواج، به طور پ نیا

در  یلو قدرت تکام رویامواج هرگز فنا و توقف ندارند و در خلقت با ن نیا

 .وندندیکه به اصل خلقت بپ یحرکت هستند تا روز

 یانقره یهاسمانیاتصال ر مرکز

که از بدن،  یپوش و از راه مراکز خاصتن قیاز طر یانقره یهاسمانیر 

 نیا از کیاتصال دارند. هر  یبه جسم ماد شوندیم دهینام «یمراکز انرژ»

خاص مربوط به خود  یهاتیها، و موقعها، قدرتحالت یدارا یمراکز انرژ

 دارد. تیاهم اریها بسدرباره آن یهستند و شناخت کاف

 یقیقو اطالعات د یفرد درمانگر، با آگاه ،«یدرمان یانرژ»پروسه  در

 تاباندیممراکز  نیرا به ا االتیدارد، س یمراکز انرژ تیارکرد و خاصکه از ک

است،  یاری ازمندیکه ن یکس ای ماریاز فرد ب ییهادر حالت رییو موجب تغ

 .شودیم

مثال ممکن  ی. براشودیبه مدل فوق محدود نم االتیس افتیروش در البته

که  ردیقرار گخود ارواح  میتحت درمان مستق «یهاد» قیاز طر یاست فرد
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 تیمراکز اتصال را تقو ایها طناب نیا مار،یدرمان ب یصورت ارواح برا نیدر ا

 .کنندیرا فراهم م ماریب یموجبات شفا لهیوس نیو به ا کنندیم

 دازمنین ،یتخصص یفوق، امر یهاکه درمان به روش داستیپ ناگفته

 یگر فردارو  نیز ااست. ا یتجربه، مهارت، شناخت و البته اعتقاد و باور کاف

و محل  یانقره یهاسمانیر یاز قدرت و انرژ ینیو ع یعلم ،یکه اطالع کاف

 یدرمان و نیقیها ندارد، اقدام به آغاز درمان کند، به طور اتصال آن قیدق

و  شودیدرمان م یبه طور موقت ضیمر نکهیا ایآنچنان موثر نخواهد بود و 

اد از افر یعلت برخ نیگردد. به هم خود باز هیبه حالت اول یپس از مدت

در  نیموقت است. ا یدرمان یکه انرژ کنندیاظهار م طیشرا نیناآگاه در ا

 یحتشوند، نارا میترم و تیمراکز به طور کامل تقو نیاست که اگر ا یحال

ره دربا یشناخت اجمال یشخص مجدداً بازگشت نخواهد داشت. در ادامه برا

 رد.ک میها اشاره خواهپوش به بدن، به آنتن یانقره یهامراکز اتصال رشته

 پوش به بدن عبارتند از:تن یانقره یهامراکز اتصال رشته 

 موها )فرق سر( چشیمحل پ یعنیمجمه سر؛ جدر محل وسط - 1

 اول رستنگاه مو- 2

 ینیدو ابرو و امتداد خط ب نیمحل ب- 3

 چانه یدر محل گود- 4

 کوچک یدیخورش ایقلب  ریز- 5

 بزرگ یدیخورش ای نهیمحل جناغ س- 6

 چککو یدیخورش نهیسمت راست، قر- 7

 ککزانوها در محل کش- 8

 لیآش یدپساق پا در محل زر- 9

 هاضهیو ب یاستخوان خاج یانتها- 10

 کمر یهامو چشیکمر در محل پ یگود- 11

 هاآرنج دست- 12
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 هاپشت زانو یگود- 13

 گوش یهاپشت الله -14

 نیندچهر کدام به  یدر محل اتصال به جسم ماد یاهنقر یهاسمانیر

از بدن را پوشش  یبخصوص طیو مح شوندیم میشاخه و شاخک تقس

 تحت پوشش امواج آن یتمام جسم ماد ت،یکه در نها یبه طور دهند؛یم

 دهیبدن پوش یهااست که تمام قسمت یاپراکنش به گونه نیقرار دارند. ا

 نیه اولاست ک یاست. گفتن یانقره یهاانسمیاز امواج ر ییهااز رشته

مربوط به  شوندیکه در زمان مرگ از بدن انسان جدا م یانقره یهاسمانیر

 مربوط به چانه است. زیها نرشته نیساق پا و آخر یانتها

 هایفکنبودن و برون یزوج

است؛  بودن آن یزوج ،یروح یهاحالت نیترو پرارزش نیباتریاز ز یکی 

 یماد فرد، مانند جسم کی یریو اث یکه جسم ثان افتدیاتفاق م یهگا یعنی

 .شودیم دهیاو د نیو دورتر از جسم نخست گرید یاو، در محل

ه بندارد.  یو یبا جسم ماد یتفاوت ظاهر چیه بایانسان، تقر یریاث جسم

ر خود دکه جسم اول  یو نشانگان هایژگیو ها،تیمعنا که تمام خصوص نیا

 یریجسم اث ی. حتابدییبازتاب م یریدر جسم اث یتفاوت چیه دارد، بدون

 نیاست که جسم نخست یتیو هو تیصاحب همان قدرت شناخت، شخص

است که  ییهایاطالعات و آگاه هیشناخت شامل کل نیاست. ا نحائز آ

نسخه کامل  کیخود کسب کرده است. در واقع  یجسمان یانسان در زندگ

 .شودیم یکپ یریدر جسم اث هاتیات و خصوصاطالع نینقص از همه ا یو ب

او مواجه  یریانسان، با جسم اث انیاز آشنا یشخص ثالث کهیهنگام

 یو با وجود تبادل ب یو ظاهر یجسم یهابا وجود تمام مشابهت شود،یم

و  کردیدر رو یدو نفر، فرد مالقات کننده متوجه تفاوت نینقص اطالعات ب

. شودیاست، م شناختهیکه قبال م یخصبا ش یریجسم اث یکنش احساس
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به فرد مالقات  ندهیاست که اگر در آ یو نامحسوس به شکل کیبار فاوتت نیا

فرد مورد نظر مالقات داشته و از او  یریکننده گفته شود که با جسم اث

 چیدو جسم را ذکر کند، قطعا خواهد گفت که ه یهاخواسته شود که تفاوت

 راز نظ کهنیاز ا ریوجود نداشته غ یفرد اصلو  یریجسم اث نیب یتفاوت

 به او نداشته است. یربات بوده و توجه چندان هیشب بایتقر یاحساس

 حامل تمام حاالت یبه لحاظ ماهو یریبه ذکر است که جسم اث الزم

ه خاطر معموال به آن شکل ک نیو به ا ستیجسم اول ن یو احساس یاخالق

از جسم  یعمل نیشود، چن یخالفممکن است مرتکب عمل  یانسان واقع

 . زندیسر نم یریاث

 تیو مطالعات صورت گرفته درباره واقع قاتیبا توجه به تحق را،یاخ

مستدل،  یهایفکناند با انجام برونتوانسته یعده ا« بودن یزوج» دهیپد

ات به اثب یرا به طور قطع یریبودن نسل بشر و وجود جسم اث یمساله زوج

آنها  بهدامه دارند که در ا یاشکال و ابعاد خاص هایفکننبرو نیبرسانند. ا

 :میکنیاشاره م

 یو ذات یرارادیغ یفکنبرون

فراد از ا یبرخ ،یخاص یهاتیو موقع طیدر شرا د،یآیم شیاوقات پ یگاه

 یفکنعمل برون دهد،یم ینسبت به آنچه رو یبدون شناخت، علم و آگاه

اخبر و انجام آن ب یعمل خود و چگونگ تیاز ماه کهنیانجام دهند، بدون ا

 رادها بدون داستیچنانچه از نامش پ ،یاراد ریغ یفکنمطلع باشند. برون

 یلدر خواب بر انسان مستو کهی. عوالمردیگیصورت م رمترقبهیشخص و غ

 یدورتر از جسم اصل ییاوقات شاهد حضور خود در جا یو گاه شودیم

 است. یاراد ریغ یفکنبرون ینوع شود،یم
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  یو اکتساب یارادیفکنبرون

عمل  تیاز افراد با کسب مهارت و اطالع از ماه یبرخ میدانیکه م همچنان

مل ع ن،یمع یو خودخواسته، در زمان یقادرند به صورت اراد یفکنبرون

 را انجام دهند. یفکنبرون

 یو اله یعرفان یهایفکنبرون

سلط ت کیت که در آن صرفا تکناس یکنش اکتساب ینوع ،یعرفان یفکنبرون

اندن خو ،یاله ،یبلکه عالوه بر آن، امور معنو ست،یمطرح ن یریبر جسم اث

جام ان یاله یروهاین قیاز طر یو به طور کل یدادن حالت روح رییدعا، تغ

معموال صاحب  دهندیرا انجام م یفکننوع برون نیکه ا ی. افرادشودیم

 هستند. اتیدر عرفان و اله یکرامات و مراتب

تسلط  شیخو که خود توانستند بر بُعد دوم یافراد هایفکننوع برون نیا در

است، جسم بنا به اراده و خو یداشته باشند، گاه ییهاو با آن تماس ابندی

ر بُعد کامل و تسلط ب یو با شناخت و آگاه گذارندیخود را در محل م یماد

 ریغو اعمال  روندیمردم م انیو در م کنندیدوم به محل دلخواه حرکت م

 روندیم آب راه یرو ای گذرندیم واریفرضا از د دهند،یانجام م یقابل تصور

فراد اکه  گریو موارد مشابه د شوندیاز درون صندوق قفل شده خارج م ایو 

 ها را انجام دهند.آن توانندیم شیهمزاد خو ایبا تسلط بر بُعد دوم خود 

، رکن مسئله نیترمهم ،یفکنه برونمشخص شد، در مسئل چنانچه

 هیتماباور به وجود بُعد دوم دس زیاز هرچ شیارتباط با بُعد دوم است. پ

 از افراد، یکه در برخ ستین یاست. شک یفکنبرون یحرکت در راستا

 تیها را تقوآن نیدر اثر تمر توانندیوجود دارد که اشخاص آگاه م ییروهاین

 .ندکن

 ییه به امور ماوراک یانیبخصوص بوم ،یفکر یهاو نحلهها، اقوام ملت اغلب

 .شناسندیم تیدارند، بُعد دوم را به رسم یاعتقاد راسخ
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از عبارت  یبُعد دوم گاه فیتوص یبرا یزبان و فرهنگ فارس در

 .کنندیاستفاده م« همزاد»

 یفکنبرون یمهارت برا کسب

 یهاآموزش و اتقیها، تحقروش ،یفکنبرون نهیکسب مهارت در زم یبرا

له مسا نیا یکه برا ییهاروش نیتریاز عموم یکیوجود دارد.  یمتعدد

 .شودیم ادیاز آن  «یبادکنک ذهن»وجود دارد، با عنوان 

 یردفتوجه کامل نمود. اگر  ریبه نکات ز ستیبایم نیتمر نیا یاجرا جهت

تجربه  و به قدرت نایقیرا به طور کامل انجام دهد،  «یبادکنک ذهن»بتواند 

صور قابل ت ریغ یو یکه قبالً برا ابدییدست م یدیجد یروح یهاحالت

 بوده است.

 نیقبل از شروع تمر یآمادگ

ر درا  یخاص طیقبال شرا دیفرد با ،«یبادکنک ذهن» ناتیتمر یاجرا یبرا

د. انجام ده حیرا به طور کامل و صح نیفراهم آورد تا بتواند تمر شیخو

 نیبه ا «یبادکنک ذهن» نیشروع تمر یالزم برا و مقدمات ازهاین شیپ

 شرح است:

 جهت به دست آوردن آرامش درون. یدیانستن لغات کلدشناخت و  -1

 یدخالت یو خانوادگ ینتخاب زمان مناسب که در آن مشغله کارا -2

 نداشته باشد.

 اب محل آرام و مناسب.انتخ -3

و  یامش روحاز آر نیدر زمان تمر ستیبایشخص اجرا کننده م -4

 مناسب برخوردار باشد. یجسم

 نیتمر یاجرا نحوه

 45دود ح هیها را با زاوو دست دیسوده خاطر به پشت دراز بکشآ -1

 .دیهددر حالت آرامش از هم فاصله  زیو پاها را ن دیدرجه از بدن باز کن
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 .دیو به آرامش جسم و روح فکر کن دیها را ببندچشم -2

تا احساس  دیکن هیتخل هیر و هوا را از دیبکش قیچند نفس عم -3

 و پس از آن شروع به تنفس دیسر و گردن بکن هیدر ناح یمختصر یگرما

 .دیکن یمعمول

ب آرامش چند بار تکرار را جهت کس یدیتاک یدیکل یهاعبارت -4

 .دیکن

ست را در نظر فرضا دست را د،یقسمت از بدن خود توجه کن کیبه  -5

 دیکشیکه م ینفس دیبه خود بقبوالن یکردن ذهنالقا  قیو از طر دیریبگ

انند دست م دی. تصور کنشودیوارد دست راست م هاهیر قیآن از طر یهوا

 .شودیو با عمل بازدم هوا از آن خارج م کندیباد م هیر

همان حالت  یبعد از مدت کوتاه ن،یتمر نیا حیصح یاز اجرا پس

 نیکن است احساس آن چندهم مم یگاه یول دهد؛یمزبور به شما دست م

 کیمختلف جسم در  یهاو قسمت یجلسه به طول انجامد تا امواج ذهن

 .رندیجهت قرار گ

رت جلسه اول را به صو یهانیکننده قادر شد تمر نیشخص تمر یوقت

مربوط به  یهانیانجام دهد، تمر یاحساس و با دقت کاف تیکامل و با نها

لت تا حا نکهیواهد شد؛ مشروط بر اساده خ اریبس شیبدن برا یاعضا ریسا

بط که مرت یگرید نیبه او دست نداده به تمر یاز نظر ذهن یواقع یاحساس

 بدن است نپردازد. یاعضا ریسا اب

تا  دیپ انجام دهبار با دست چ نیروش، ا نیرا با هم یبعد نیتمر -6

 .دیکن دایمورد نظر را کامال پ یبار هم حالت احساس نیا

را با دو  یدیجد نیفوق، تمر نیدو تمر زیآم تیموفق یپس از اجرا -7

که هوا در  دیتصور کن شیو در موقع تنفس در ذهن خو دیدست انجام ده

سبک  جیها به تدرو دست شودیشده و وارد هر دو دست شما م میتقس هیر

احساس و  نیا ی. پس از مدتشوندیخود بلند م یاز جا یو حت شوندیم
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 نیاز زم یها مقداربا هر تنفس، دست یعنید داد؛ شما دست خواه هحالت ب

 .شوندیبلند م

 ناتیتمر نیت. ابا پاهاس نیتمر ها نوبتس از تسلط بر حالت دستپ -8

راست  یول با پااعمل را  نی. ادیها انجام دهرا کامالً مشابه حالت دست

 .دیکن نیچپ، بعدا با هر دو پا تمر یسپس با پا

 زین طیاشر نیه سر و گردن است. در امربوط ب یبعد نیتمر -9

 نیو ا شودیوارد سر و گردن شما م یتنفس یهوا دیتصور کن ستیبایم

 .شودیم هیقسمت از بدن پر از هوا شده و با بازدم تخل

. احساس مورد دیکنیم را وارد شکم یذهن یهوا یبعد نیدر تمر -10

 .ردیگیانجام م ینظر به سادگ

بدن مانند  یداخل یهاقسمت یرا برا یبعد نیمردر صورت لزوم، ت -11

ا وارد هر ر یذهن یبار هم هوا نی. ادیاجرا کن جیو... به تدر هیکل ه،یقلب، ر

 .دیکنخارج  یقبل و به همان صورت دیکناز آنها  کی

 د؛یافتیتسلط  یذهن یهاقدرت قیبدن از طر یبر تمام اعضا یوقت -12

ا از ر یبادکنک د،یبریکه فرو م ییهواکه  دیمجسم کن شیآنگاه در ذهن خو

از  یاری. بسشودیم هیآن تخل یو در زمان باز شدن تمام هوا کندیهوا پر م

سبک شده  نشابه ذهن خود بقبوالنند که جسم توانندیزمان م نیافراد در ا

 ن،یها تمرپس از مدت تی. در نهارندیگیفاصله م نیاز زم جیو به تدر

 است. یکار کامال عمل نیه اکرد ک دیمشاهده خواه

  



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 88

 

 :نکته

 قهیدق 30کمتر و از  قهیدق 15از  دینبا هانیاز تمر کیهر  یاجرا زمان

. پس از کسب سه بار اجرا شود یاز هفته ا شتریب دینبا هانیباشد. تمر شتریب

 اد.آن را انجام د توانی( مازی)بر حسب ن یمهارت، در هر زمان و مکان

نجام ا یرا به خوب «یبادکنک ذهن» ناتیتمر هیکلکه فرد توانست  یزمان

و  یو روح یجسم االتیس تیدهد، از آن پس قادر خواهد شد ضمن تقو

و  یروح یهایبدن و ناراحت یاز دردها یبرخ ،یسیالکترومغناط یروین

اذبه را ج یروین یروش ساده از خود دور سازد و حت نیرا با هم یجسم

 .دکن یخنث

 یفکنروندرمان با ب یچگونگ

 شیبدن خو یبر تمام اعضا یذهن یهاکه شخص توانست با قدرت یزمان 

د کرده مختلف بدن خو یهارا وارد اعضا و ارگان یذهن یو هوا ابدیتسلط 

در مواقع بروز  تواندیصورت م نیو به همان صورت خارج کند، در ا

نگاه آمحل توجه کند و  ای ذهن به آن نقطه قیمختلف از طر یهایناراحت

مت به قس یذهن یخود بقبوالند که با هر تنفس، هوا و انرژ یذهن هوشبه 

که در آن  ییهایناراحت ایو موقع بازدم، دردها  شودیمورد نظر فرستاده م

 .زدیریم رونیقسمت بدن متمرکز است، ب ایعضو 

 هایدر رفع ناراحت شیخو یهنگام شاهد اعجاز بادکنک ذهن نیا در

را از  هوا هیکل ستیبایدر موقع برخاستن م دیجه داشته باشبود. تو دیخواه

باز  هیبه حالت اول یکه با تنفس عاد دیو به خود بقبوالن دیبدن خارج کن

 .دیابه دست آورده زیسالمت کامل خود را ن نکهی. ضمن ادیگردیم

 موجود در انسان  یرهایضم

بخصوص  یهاماناست که در ز یو دو نقطه فراموش ریسه ضم یفرد دارا هر

 .شوندیفعال م شیهر کدام از آنها به نوبه خو
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« گاهناخودآ ریضم»، «آگاه ریضم»سه گانه انسان عبارت است از:  ریضما

 .«اریس ریضم»و 

 «.لقمط یفراموش»و  «یفراموش»انسان هم عبارتند از:  ینوع فراموش دو

 پرداخت: میموارد خواه نیا یاجمال یبه بررس اکنون

 آگاه ریضم

جام ان یافراد است و آنچه را در زندگ یداریآگاه مربوط به زمان ب ریضم

ره با که انسان به صورت روزم یاست. اطالعات ریضم نیا قیاز طر دهند،یم

ه صورت و اگر از آن ب ماندیم یباق ریضم نیدر ا یآنها سروکار دارد، مدت

 .ابدییم تقالنا یناخودآگاه شخص ریو روزانه استفاده نشود، به ضم یدائم

طح سقابل شناخت و اجراست که از  یآگاه زمان ریمطالب در ضم اصوالً

رد ف ادیبه  یمطلب یصورت گاه نیا ری. در غدیبه مرحله حرکت درآ یآگاه

 دهیبه مرحله حرکت نرس یچون از آگاه شود،یفورا فراموش م یول دیآیم

. دیآیدر م باشد، مطلب به صورت ملکه ذهن شتریاست و هرچه حرکت ب

 کرد:  میترس توانیشکل م نیرا به ا ندیفرا نیا

 .فهم ←حرکت ←آگاه  ریضم

 ناخودآگاه ریضم

 یهاناخودآگاه تمام اسرار و اطالعات گذشته را که مربوط به چرخه ریضم

بقات به دست آورده، در ط اتیح نیدر زمان ادامه هم ایفرد بوده  یتکامل

ارزش و مدت  زانیبسته به م ،یمدت تا پس از دهدیم یمختلف خود جا

 ،یمحافظه دائ یهااز بخش یکیناخودآگاه، به  ریاطالعات در ضم نیتوقف ا

 .ابدیمطلق انتقال  یفراموش ای ،یفراموش

 شوندیناخودآگاه محافظت م ریکه در ضم یضبط شده ا اطالعات

 یدفر نکهیروزمره افراد ندارند؛ مگر ا یبا زندگ میمعموال ارتباط مستق

آورد.  ادیبه  یلیرا که مربوط به گذشته است، به دال یبخواهد اطالعات خاص

و مناسب، اطالعات مورد نظر، از قسمت حافظه  یصورت با تمرکز کاف نیدر ا



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 90

 

تا به  شودیدارد( خارج م یمحفوظات )که خود طبقات مختلف ای یخارج

 .شودیم برسد و سپس به حرکت درآمده و قابل شناخت و اجرا یمرز آگاه

 یتناخودآگاه اطالعا ریقدرت و نحوه عمل ضم ت،یافراد از اهم اغلب

 ین داراچو ابند؛یب شیرا در وجود خو ریضم نیا یرد پا توانندیندارند و نم

ا بحال  نینخواهد بود. با ا صیقابل تشخ یو به سادگ ستین یاثرات ظاهر

 شتنیودر وجود خناخودآگاه را  ریضم توانیم یتعقل، دقت و موشکاف یکم

 شناخت.

 یسیمغناط یهادر خواب توانندیمثال درمانگران اغلب اوقات م یبرا

 ناخودآگاه فرد نفوذ کنند. ریبه ضم

ا در بطن ر ریضم نیا تیفعال یهانشانه توانیم دقتیبا کم ن،یبر ا عالوه

احساس  یلیدل چیانسان بدون ه یمثال وقت یوجود خود احساس کرد. برا

ع است، در واق دهیآن بر او پوش لیکه دل کندیم یناراحت ای یخوشحال

 نیناخودآگاه شده است. به ا ریدر ضم یاز تحوالت یدستخوش اثرات ناش

ناخودآگاه روانه شده است که موجب  ریبه سمت ضم یمعنا که اطالعات

 یآگاه . چون از مرحلهابدیدر تواندیحالت شخص شده و علت آن را نم رییتغ

 است. دهیحرکت نرسبه مرحله 

کند  دایناخودآگاه خود دست پ ریبتواند بر ضم یاوصاف اگر فرد نیا با

 یر طول زندگدکند،  افتیدارد از داخل آن در ازیها نرا که بدان یو اطالعات

از افراد  یاریسب نکهیمواجه خواهد شد. کما ا یفراوان قیها و حقابا شناخت

سلط م شیخو ودآگاهناخ ریبر ضم ییهاو با استفاده از روش ناتیدر اثر تمر

 .شوندیگذشته خود مطلع م عیو از وقا شوندیم

زمان  یو ماد یحرکت یازهایو اداره ن میناخودآگاه قدرت ترم ریضم

 ریبدن بر عهده ضم یهاارگان هینظم کل تیریمد یعنیدارد؛  زیرا ن اتیح

دآگاه به نوبه ناخو ریاشاره کرد که ضم دیاست. البته با یناخودآگاه شخص

 ریمض»)که در باال بدان اشاره شد( و  یناخودآگاه فرد ریخود به دسته ضم
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که  شودیم یدسته بند Collective unconsciousای «یناخودآگاه جمع

مشهور  اریبس یناخودآگاه جمع ریضم نهیدر زم ونگ،یکارل گوستا  اتینظر

هان بوده است. ج یو روانشناخت یدر محافل علم یو محل مباحث فراوان

شده و  یگانیو انباشت اطالعات با یمحل نگهدار یناخودآگاه جمع ریضم

 ملت است. ای لهیقوم، قب کیشده  رسوب

شر ب شهیاند خیگوناگون در تار میبه اشکال و مفاه یناخودآگاه جمع ریضم

گفت  توانیپردازان مطرح شده است که با تساهل م هیتوسط بزرگان و نظر

 است. یکیها همه آن که مخرج مشترک

 «هاپیتا یآرک» هیتحت عنوان نظر ونگیعبارت روشن تر، آنچه  به

 «یصورت مثال» ایهمچون مُثُل افالطون،  یگریبه اشکال د کندیمطرح م

زرتشت و  یروحان شهیدر اند« فروهرها» ای ،یسهرورد نیشهاب الد خیش

عرفا و  یکمو ح یعرفان یدر آرا «یانسان متعال» هیدر قالب نظر یحت

 نی. اعتقاد مشترک همه اشودیم دهیهم د یعطار و مولو نندما ییحکما

 یعجم ،یرفتار ،یعاطف یاز الگوها یاست که برخ نیا یفکر یهادستگاه

ها در گذر قرون و آن یخیدر حافظه پنهان تار یها به نوعو مشترک انسان

 یخیمشترک تار یاهو بزنگاه یزندگ یتکامل یاعصار و در مواجهه با روندها

 است. خوردهرقم 

 اریس ریضم

 ریاز دو ضم یبخش تیدر نها اریس ریاطالعات موجود بر بستر ضم اگرچه

 اما قبل از آن استقالل کامل دارد. شود؛یفوق م

خواب صحنه  ای یداریآمده است که در زمان ب شیهمه افراد پ یبرا بایتقر

دوگانه فوق مسبوق به  ریاکه قبال در ضم شودیشان متبادر مبه ذهن یا

مطالب و  یمعموال حاو یعاد ریتازه و غ ریتصاو نیسابقه نبوده است. ا

در  ربا کی رسدیکه به نظر م یریتصاو نیاست. همچن ندهیاز آ ییرخدادها

 و رخداد ریاتفاق افتاده است و شخص ناگهان همان تصو نیاز ا شیپ یزمان
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 اریس ریدست در ضم نیاز ا یتتحوال هی. کلکندیرا در لحظه مشاهده م

 .شوندیم یگانیناخودآگاه با ریدر ضم تیدارد که در نها انیاشخاص جر

 یو جسم یروح وراثت

وراثت  مسئله وراثت است. میبدان بپرداز دیبا جانیکه در ا یگرید مبحث

ارد. د یرینقش انکار ناپذ یکه در علوم روح استیمهم یهااز مولفه یکی

 ابد،ییها بازتاب مکه در روح آن گریکدیها با تفاوت انسان از یبخش عمده ا

 کیه منزله را ب فردکه هر  ییفاکتورها نیتردارد. مهم شهیدر مقوله وراثت ر

خن س وهیظاهر، ش ت،یاعم از شخص کند،یم زیمتما گرانیاز د یواحد انسان

 نیز اااست.  یوراثت ،یشخص یهاعلقه یو حت یرفتار یهایکار زهیگفتن، ر

 به ریناگز یو ابعاد علوم روح تیفیدرخصوص ک شتریب یروشنگر یرو برا

گونه  وراثت به دو ی. از نظر علم روحمیوراثت هست دهیاز پد یشناخت اجمال

 است:

 یالف: وراثت جسم 

تا که عمد یو شخص یظاهر ،یماد ،یبدن یکیزیف یهایژگیصفات و و انتقال

 یماز وراثت جس یناش یبه طور کل د،شویبه فرزندان منتقل م نیاز والد

به  شود،یمنتقل م یوراثت جسم قیکه از طر یانفراد یاست. فاکتورها

 :شودیم میچهار دسته تقس

و  یفرد یهااز صفات و مشخصه یت مشهود: به مجموعه اوراث -1

ن به فرزندا نیاز والد یکه به شکل بارز و آشکار شودیگفته م یکیزیف

. است ییقابل شناسا گرانیمعموال در نگاه اول توسط دو  شودیمنتقل م

رت، رنگ صو ژهیبدن، بو یمانند رنگ چشم، ابعاد و اشکال اعضا ییهافاکتور

 یظاهر یهاتخصوصی جمله از …سر، شکل چشم و ابرو و یمو لو شک

 است که در دسته وراثت مشهود قرار دارند.
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از  یموعه ال مجمشهود شام ریمشهود: وراثت غ ریوراثت غ -2

پدر و مادر و به صورت  قیاست که از طر یو موروث یمشخصات انحصار

شکار مشخصات آ نیکه ا ییاما از آن جا شود؛یبه فرزندان منتقل م یکیژنت

به  وراثت با مراجعه نیا شهینخواهند بود. شناخت ر تیقابل رو ستند،ین

 رپذی ¬امکان یدگبه سا یو پزشک کیو با اتکا به دانش ژنت افرادشجره نامه 

ن و صفات پنها یکیژنت یهایماریب ،یجسم یهایاز ناهنجار یاست. برخ

مکن وراثت م نیا شهیمشهود هستند. ر ریحوزه وراثت غ یاز جمله فاکتورها

 شود. دهیتر هم کشقبل یهااست به نسل

 ایصفات  یوراثت افراد از نظر جسم نیوراثت مختلط: در ا -3

از  یرخندارند؛ اما ب م،یداد حیدو وراثت فوق توض را که در ییهامشخصه

 ایوم را از بستگان درجه د کیولوژیو ب کیولوژیزیف ،یظاهر یهاتیخصوص

 اند.بستگان به ارث برده نیفرزندان ا ایعمو،  ،ییسوم، همچون خاله، دا

وراثت  میاثت آزاد در واقع نبود عناصر مستقور فیوراثت آزاد: تعر -4

ت، مشخصا ریو سا یآمده است از نظر ظاهر ایکه به دن یندفرز یعنیاست. 

 رایاما از آن جا که علم وراثت بس ست،یاز موارد فوق ن کی چیمشمول ه

 ستا را به ارث برده یاز نسل قبل یاست، قطعا عناصر ناشناخته ا دهیچیپ

 .ندیگویکه به آن وراثت آزاد م

 نهیمدر ز یندارد؛ ول ینبه وراثت جسما یوراثت ربط نی: ایب: وراثت روح 

و  یحاالت روح رایاست. ز تیو قابل اهم ریچشمگ اریبس یروح یهاحالت

از نظر  یشباهت گونهچیخانواده، معموال ه کیفرزندان  یرفتار اتیخصوص

 یروح یهاتفاوت نیاقوام ندارد. ا ریپدر و مادر و سا یو حت گریکدیبا  یروح

هر  یروح یهاخصلت شهید و رشون یمنتقل نم یکیوراثت ژنت قیاز طر

 جستجو کرد.  یگرید یهادر خاستگاه دیکودک را با

خانواده، آموزش، اجتماع،  طیو مح یخانوادگ تینحوه ترب گر،ید یسو از

کودک داشته باشد؛  یروح یهادر رشد حالت تواندینم یچندان ریو... تاث
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شدن  بیمربوط به روح است که هنگام ترک یرفتار اتیخصوص نیبلکه ا

 لیدل نیشده و به هم دهیخلقت به نقطه دم یبا اوول از سو دیاسپرماتوزوئ

و بستگان  نیوالد یبه حاالت روح یشباهت چیفرزند ه یهم حاالت روح

 ندارد.

ذار در گ ریعوامل تاث نیتراز مهم یکی یآنجا که مسئله وراثت روح از

 نیبحث ما ا نوع بشر است، لذا در یو روح یجسمان یزندگ یتحوالت بعد

 یفتاررا از نظر ر یروح یهادارد. وراثت یتوجه انیشا تینوع وراثت اهم

 کرد:  یبند میتقس یبه سه دسته کل توانیافراد در جوامع م

 اتیاست که در ح یه کسانوراثت مربوط ب نی: ایلیوراثت تکم -1

که  یشخص یعنی گذرانند؛یخود را م یقبل یزندگ یادامه تکامل شان،یفعل

 یبلمرد خلق شده و زن ق زیتولد ن نیمذکر بوده در ا اشیقبل یدر زندگ

ر نظر هر کدام از آنها از ه یروح یهاحالت رایزن خلق شده است. ز زین

 هستند. لکام

است که از حالت  یه کسانبوراثت مربوط  نی: ایوراثت صعود -2

را  یزنان روه،گ نینمونه در ا یاند. براصعود کرده یبه حالت عقل یاحساس

د بروز رفتار، حالت و اعمال مردان را از خو یکه در زندگ دیکنیمشاهده م

آنان مردان هستند و از مصاحبت با آنان احساس  نیو همنش دهندیم

 .شوندیخرسند م شتریو ب کنندیم یشتریب یروح شآرام

 یهاروه قرار دارند معموال از حالتگ نیکه در ا ی: افرادیوراثت نزول -3

 را یدر جامعه، مردان یعنی روند؛یم شیپ یرفتار احساس یبه سو یقلع

زنانه را  یهادارند رفتار و حالت یخود سع یکه در طول زندگ دید توانیم

 ند.آور رلباس زنانه بپوشند و خود را به شکل آنان د یعنیکنند؛  دیتقل

تکامل  ریپوش در مسمربوط به حالت و قدرت تن یروح یهاوراثت

تولد با خود ادامه  نیرا در ا یقبل یاز وضع زندگ یاست که قسمت یروح
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و جسم روند  تینسبت به روح، شخص شهیپوش، همتن رایز دهند؛یم

 . دهدیرا ادامه م یتکامل

 در جهان چهارم یمختلف و تا شروع زندگ یهایدر زندگ پوشتن

 داید پلف نموبه اشکال مخت راتییتغ نی. اکندیم دایپ یادیز راتییتغ یروح

 نکهیتا ا دهدیا از دست مخود ر ینیپوش به مرور زمان، سنگ. تنکندیم

وح امواج داده و کم کم خالص تر شده و جذب ر رییبه طور مطلق تغ یروز

 باال صعود کند. یروح یهاو به جهان ودش

 جهان مردانه و جهان زنانه موس،یو آن مایآن

و  «یصعود»ت که در دو وراث ییجاها، از آناز عبور از بحث وراثت قبل

طرح م التیتما نیمردانه و زنانه و برعکس شدن ا التیمسئله تما «ینزول»

اشاره  روانشناس نامدار ونگ،یمشهور کارل گوستاو  هیشد، الزم است به نظر

 یبرا «سموینآ»مردان و  یبرا «مایآن»را با دو عبارت  التیتما نیکه ا میکن

ا آنچه تطابق کامل ب ،ییاز نظر مبنا هینظر نی. اکرده است یزنان نامگذار

 .کندیم دایپ میکرد انیکه در دو نوع از وراثت ب

 Anima and) مویو آن مایآن ونگ،ی یلیتحل یروانشناس یمبان براساس

Animusونگیهر شخص است. از نظر  یدرون اری( ، بخش ناخودآگاه و ناهش 

 تیاوست و شخص یاصل تیدر واقع ماه یآدم تیبخش از ذات و هو نیا

 ایدر واقع نقاب  دهند،یبروز م یعیطب طیها در شراکه انسان یرونیب

ر مرد ناخودآگاه ه ریدر درون ضم گری. به عبارت دشودیم دهینام« پرسونا»

 یکه گاه کندیم یمرد زندگ هیسا کیزن و در درون هر زن  هیسا کی

( بر میگفت ینزولو  یصعود یهااوقات )همچنان که در موضوع وراثت

 .دهدیغلبه کرده و خود را بروز م« پرسونا» ای یاصل تیشخص

مردانه در انسان بروز  ایزنانه  یدرون تیشخص کهنیصرف نظر از ا اما

بُعد ناخودآگاه، در  نیا ونگ،یباشد، براساس اظهارات  یمخف ای ابدی



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 96

 

دارد. به  یاریبس ریمرد، تاث ایفرد، اعم از زن  کی یرفتار یاستانداردها

 یهانزنانه را در مردان و ژ یهااز ژن یبخش موسیو آن مایاعتقاد او آن

 تیهر فرد در اقل ییکه در خلقت نها کنندیم یندگیمردانه را در زنان نما

 شود. دهیقرار گرفته و به عقب رانده شده است تا مرد، مرد و زن، زن آفر

 ریضم کیها برده و از انانس یشخص طهیبحث را فراتر از ح نیا ونگی البته

است و سرنوشت  ریهم نام برده است که به گفته او فناناپذ یناخودآگاه جمع

. کندینوع بشر مشخص م یکیبر نقشه ژنت یرا مبتن یبشر یها و نژادهانسل

 کند،یم ادی( 24) هاپیتا یآرک ایعوالم با عبارت کهن الگوها  نیکه از ا یو

قوم  کیکه به  داندیم یجمع یهاافتیها و درکهن الگوها را شامل ادراک

.میمساله اجماال اشاره کرد نیبه ا ی. ما در مباحث قبلرسدیبه ارث م
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 یروح یهاجهان

 یو روح یبا تکامل عقل ط،یدر مح شیبرحسب ارتعاشات خو یهر موجود

آن است.  قیو حقا اتیدارد و قادر به درک و شناخت ح مینسبت مستق

عبارت  یو روح یدر هر دو جهان ماد اتیح قیاخت حقادرک و شن نیقوان

شر از جمله ب یارتعاشات که هر موجود نیاز ا یاست از درک درجات مختلف

 نیا م،یشواز آن را دارد. هرچه از ماده مطلق دورتر  ینیحد مع افتیتوان در

الم ع یریکه به سرعت و قدرت امواج اث یتا حد شوندیم ترعیامواج سر

 ه مربوط به اصل خلقت است. ک رسندیم

ه خلقت، از جمل یایتمام زوا« عالم ریاث»معتقد است که  یروح علم

 آنچه گر،یرا در بر گرفته است. به عبارت د یو ماد یروح یهاجهان

 یهمگ ستند،ین تیکه قابل رو یاز جمله امواج شود،یم دهینام «یهست»

 نیب یموج یمبستگه یعالم غوطه ورند؛ لذا به طور دائم نوع ریدر اث

ه بشر حواس پنجگان نکهیبرقرار است، بدون ا یو کرات ماد یوحر یهاجهان

 قادر به درک آن باشد.

کن را که ارواح در آنها سا یروح یهاجهان ،یهمان حال، علم روح در

داوند خ نکهیکرده است. کما ا یبند میتقس زیجهان کامالً متما 7هستند، به 

ت که اس ییاو خدا»: دیفرمای، م29 هیره بقره، آسو م،یمتعال در قرآن کر

 هاانشما خلق کرد. پس از آن به خلقت آسم یرا برا نیهمه موجودات زم

آگاه  زیبرافراشت. او بر همه چ گریکدینظر افکند و هفت آسمان را بر فراز 

است.  یکل کرات خلقت ماد ن،یمنظور از زم جانی( در ا25«)است.

 ( 21شماره  حاتیر.ک توض نی)همچن
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 یهاهیهفتگانه براساس نظر یروح یهاجهان یبند میادامه به تقس در

 :میپردازیم یعلوم روح

 )جهنم( یاول روح جهان

 ینفسان یهایمرتکب گناهان و آلودگ یماد اتیکه در زمان ح یارواح 

عقوبت  دیو در آنجا با شوندیجهان جذب م نیاند، پس از مرگ به اشده

 .گردندیم یاله یهالذا متحمل درد و زجر ند؛یته خود را بباعمال بد گذش

 )اعراف( یجهان دوم روح 

 نیهستند، پس از مرگ، روح آنها به ا یگناهان کمتر یکه دارا یافراد 

 بهشت و جهنم است. نیکه حد فاصل ب ابدییجهان انتقال م

 )بهشت( یسوم روح جهان

 هیجهان، کل نیست. در اا افتهیجهان مختص افراد خوب و تکامل  نیا 

راهم فمتفاوت  یافراد با مراتب عقل یاز هر نظر برا یو راحت یزندگ لیوسا

فاده از با است رندیقرار گ یجهان ارواح هرچه در طبقات باالتر نیاست. در ا

 نیر ا. دشندبرخوردار با یبهتر التیاز تسه توانندیم شتر،یب یعقل یروین

 گرید از کرات کی چیکه در ه دید توانیمرا  یمتنوع یهارنگ یجهان روح

. نامندیهم م« جهان الوان»را  یجهان روح نیخاطر ا نیوجود ندارد. به ا

 د:قرار هستن نیشده است که از ا لیطبقه در سه بخش تشک 9جهان از  نیا

 بخش اول شامل: از طبقه اول تا چهارم •

 بخش دوم شامل: از طبقه پنجم تا هشتم •

 مل: طبقه نهمبخش سوم شا •

خلقت  فیانجام وظا یبرا شتریکه در بخش اول بهشت قرار دارند ب یارواح

به عنوان روح نگهبان، محافظ و مددکار افراد زنده از  یماد یهادر جهان

 ازاتیپس از کسب امت نکهیتا ا شوندیانتخاب م یروح یهاقدرت یسو

 ی، اکثرا ارواح مترق. در بخش دومابندیالزم، به بخش دوم جهان سوم انتقال 

که جهت انتقال به جهان  یارواح متعال زی. در بخش سوم نکنندیم یزندگ
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 ریینوع محل تغ کیکه در اصل آن را  کنندیم یچهارم حضور دارند، زندگ

 .دینام توانیم یروح تیحرکت و ترانز

  یچهارم روح جهان

به بعد به  نیا جهان صعود کنند، از نیاند به اکه توانسته یارواح تیماه

 یعنی شود؛یآغاز م یامواج به امواج اله لیو تبد ابدییم رییتغ یحالت تکامل

 .شوندیتر مپوش مرتبط با آن، خالصروح و تن

  یپنجم روح جهان

ست درا از  یاریبس یو ثقل ماد یناخالص رسندیجهان م نیکه به ا یارواح

مانده باشد، آنها را  یپوش آنها باقدر تن یاخالصن یاند و چنانچه اندکداده

ت در جه یو نور یبه امواج عقل لیجهان از دست داده و تبد نیدر ا زین

 .شوندیامواج جهان هفتم م

  یششم روح جهان

شان برابر با جهان هفتم است و امواج شوند،یجهان م نیکه وارد ا یارواح

ارواح  یتمام ل،یدل نی. به همشودیمن دهیدر امواج آنها د یناخالص گونهچیه

اند و شده یو نور مطلق اله یبه عقل، انرژ لیو تبد گرندیکدیبه  هیشب

 ورود به جهان هفتم را دارند. یآمادگ

  یمرکز عقل کل عالم هست ای یهفتم روح جهان

ر و عقل مطلق شده و در جهان ششم د یبه انرژ لیکه تبد یارواح یتمام

م تقدم از جهان شش بیبه جهان هفتم هستند، به ترتانتظار نوبت ورود 

ود خجهان است که ذره به اصل  نی. درواقع در اشوندیداخل جهان هفتم م

 یها. در جهانابدییدست م دانیبهشت جاو ای یابد اتیو به ح وندیپیم

 یروح چیحکمفرماست که براساس آن ه «یعدل اله»قانون  ،یروح

به درستکاران  جانیشود. در ا یمستثن ایار کند قانون فر نیاز ا تواندینم

 .دهندیاجر و به خطاکاران زجر م
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 م،یداشته باش یروح یهااز جهان یشتریب یشناخت واقع نکهیا یبرا

 : میتوجه کن ریالزم است به نکات ز

 یمنابع مختلف قیها دارد، اکثراً از طرجهان نیکه بشر از ا یاطالعات -1

 یاله یهاامیبه: پ توانیاده شده است که از آن جمله ماو قرار د اریدر اخت

 اءیلکشف و شهود او ،یاله اءیرسوالن و اول امیپ ،یمندرج در کتب آسمان

که در  یافراد یتاند و حکه مرده و سپس زنده شده یاهلل، مشاهدات افراد

 اند اشاره کرد. به عالم ارواح داشته ییسفرها یداریب ایخواب 

 هوستیبه طور پ یروح یهائله رفت و برگشت به جهاناست مس یگفتن

 یتو مطالعه بوده است و ح یمورد کنجکاو یمختلف جهان یهادر فرهنگ

اند که گفته به نگارش درآمده شیبراساس منابع پ یمختلف یهاکتاب

 نیترمهم انیاند. در مکرده یها را بازسازجهان نیموضوع سفر به ا

اند کتاب به نگارش درآمده یروح یهایجهان فیدرباره توص هک ییهاکتاب

( ی)پهلو انهیم یبه زبان پارس انیبازمانده از دوران ساسان «نامهرافیارداو»

ه نام ب یموبد زرتشت کینامه نام برد که در واقع معراج توانیرا م

 سفر کرده است. یاست که به عوالم روح «رافیارداو»

است سروده دانته  یاگانهسهکه « دانته یاله یکمد»معظم  کتاب

به  سال آن را 13که به مدت  ییایتالیا سندهی( شاعر و نو26) ،یریگیآل

 او به دوزخ، برزخ و بهشت یالینگارش درآورده است، شامل شرح سفر خ

و  گذردیکتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت م نیاست. دانته در ا

تا عاقبت در  کندیبرخورد م یخیمختلف تار یهاتیمراحل با شخص نیدر ا

. دانته در طبقه اول دوزخ رسدیخدا م داریمرحله بهشت به د نیآخر

 نیو همچن کندیرا مالقات م یوبیا نیالدو صالح نایس یمانند بوعل یاشخاص

 رینظیب یاکه در نوع خود تجربه ندیب یچون ارسطو و هومر را م یبزرگان

 (27. )دیآیبه حساب م
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انتقال  یروح یهااز جهان یمرگ، روح هر فرد به قسمت پس از -2

االتر قرار از ارواح که به علت باال بودن فرکانس در سطح ب ی. تعدادابدییم

عات را در آمده و اطال یروح یهاجهان ترنییبه سطح پا توانندیدارند م

 قرار دهند. هاومیاز مد یبعض اریاخت

هستند که در زمان  ییآنها روندیم یکه به جهان اول روح یارواح -3

ل خالف عم چیبوده و از ه یادیز یماد یهاو هوس ینفسان الیتابع ام اتیح

و الطاف کامل  یکاف یجهان رزق و روز نیاند. در انکرده یخوددار یاخالق

 یر روحهوجود ندارد و ظلمت، سرما و گرما تمام قسمت را فرا گرفته و  یاله

ها رس و وحشت از هر کدام به آن قسمتبه تناسب وضع و به نسبت ت

 . شودیفرستاده م

 ارواح به جهان اول معموال به دو صورت است: انتقال

 یاله یروهاین لهیاز جسم به وس ییاز ارواح پس از رها ی: برخالف

 .شوندیبه آنجا انتقال داده م میمستق

تن رف نیتا شاهد از ب مانندیها در عالم برزخ ممدت گرید ی: گروهب

خود باشند و پس از تحمل رنج و مشقات و از دست  یماد یهایوابستگ

 ابندییبه جهان اول انتقال م هایدادن وابستگ

انجام  یکه در زندگ یجهان به نسبت اعمال نیبه ا افتهیارواح انتقال  -4

 .رندیگیجهان قرار م نیاز ا یمختلف یهااند در عمقداده

به عقل  یطوالن یهاتند پس از مدتکه در جهان اول هس یارواح -5

خود شده و متنبه  اتیو متوجه اعمال خالف زمان ح افتهیدست  یروح

بخشش  یکه جرمشان سبکتر است از خداوند تقاضا یی. آنهاشوندیم

و به جهان  شودیاز درد و زجر آنها کاسته م رش،یو در صورت پذ کنندیم

 .ابندییدوم انتقال م

 ستند؛یفقط گناهکاران ن ابندییجهان انتقال م نیکه به ا یارواح -6

بدان معناست  نی. اکشدیتفاوت هم در آنجا درد و زجر م یبلکه روح افراد ب



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 102

 

اطراف  یهادادیها و رونسبت به انسان یتفاوت یب یجهان نیا یکه در زندگ

 و مذموم است. ستین یرفتنیپذ یامر

ست و او آهسته کند  اریبس یدر جهان روح یترق ریمس مودنیپ -7

 یها بهتر شود از قعر به سطح آمده و زجر کمترآن یتکامل تیهرچه وضع

 .شوندیمتحمل م

  کند؟یو چه م ستیک طیوس ای ومیمد

و  یانرژ نیاست که واسطه ب یفرد طیوس ایواسط  ای( Medium) ومیمد 

وان، فراخ ایجلسات ارتباط با ارواح  لیقدرت ارواح با افراد زنده است. در تشک

 رد،یگیمختلف، از جمله درمان و کمک به افراد، صورت م یهاتیکه به ن

 .کندیم فایا یمهم ارینقش بس ومیمد

 یاز نظر تحرک یدر جلسات، ارتباط مناسب طیواقع بدون وجود وس در

و  ستین ومیبه مد ازیها نتماس ریدر سا یبرقرار نخواهد شد؛ ول یتجسد ای

 عمل را انجام دهد. نیا تواندیم ییبه تنها «یهاد» خود

 نیدمختلف، با چن یهاموفق، معموال عامل یجلسات روح لیتشک یبرا

ها مختلف از وجود آن یهاو ارتباط دارند که در تماس یهمکار ومیمد

 ،یومیمد ای طیاست که هر وس نیا هاومیتعدد مد لی. دلکنندیاستفاده م

 است. یجداگانه ا یهاییاستعداد و توانا یدارا

 دهیورز یهاد رایز ست؛ین یکار مشکل طیشناخت وس ایدست آوردن  به

 ها ببرد.به وجود آن یپ تواندیساده م یهاشیاز آزما یبا انجام برخ

وجود دارد. اگر در  یاریبس یهامناسب، روش ومیمد ای طیانتخاب وس یبرا

به عنوان  یردفورا از ف ش،یبخواهد بدون انجام آزما دهیورز یهاد کیجلسه، 

درشت  بایتقر یاندام یرا انتخاب کند که دارا یکس دیاستفاده کند، با ومیمد

 نی. چنانچه اباشد یعصب بایگرد و گندمگون و حالت چهره تقر یو چهره ا
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بانوان انتخاب شود به مراتب بهتر است؛ چون  نیمشخصات در ب نیفرد با ا

 .افتی توانیرا م یترو مناسب شتریب یهاومیبانوان، مد نیدر ب

 طیسو کیشدن به  لیتبد یالزم برا یهاتیصالح یشخص کهنیا یبرا

 یس روحفراوان و متجان ،یقو االتیاز نظر س دیآل را داشته باشد، با دهیا

 باشد. یخوب تیدر موقع

گروه  ایه دارند، معموال دست هاومیکه مد یاریبس یهاتفاوت لیدل به

 یقادر به انجام کارها طیهر وس یروح یهاالهیاز ارواح، توسط س یخاص

ت نسب یو یهر فرد با حالت روح یومیرو قدرت مد نیهستند. از ا یمشخص

افت ی توانیدو نفر را نم یحت ایکه در تمام دن ییدارد. از آن جا میمستق

استه باشند؛ لذا اگر خو یکسانی یروح یهاحاالت و قدرت یکرد که دارا

فراد کره ابه تعداد  ستیبایم میکن یبندرا دستهجهان  یهاومیمد میباش

چند گروه  فقط به ذکر جانیحال در ا نیکرد. با ا یبند میآنها را تقس یخاک

 :میکنیمهم اکتفا م یهاومیاز مد

 یالهام ومیمد -1

 شنوا ومیمد -2

 نایب ومیمد -3

 ایگو ومیمد -4

 ایدر خواب و رو ومیمد -5

 کتابت ومیمد -6

 یرکتح ومیمد -7

 یتجسد ومیمد -8

 یحلول ومیمد -9

هستند و  نسبت به خود یقدرت و حالت خاص یها داراگروه نیاز ا کی هر

 یهاحالت انیاز م یومیحالت مد نیچند یاز افراد دارا یممکن است برخ

 فوق باشند.
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 یمشترک روح یهااز حالت یقسمت 

از  یبرخ یول مربوط به خود است؛ یروح یهاقدرت و حالت یهر فرد دارا 

به  الیو مشترک هستند. ذ یرت همگانها در تمام افراد به صوحالت نیا

هستند،  تیافراد حائز اهم یومیمد یهاکه در قدرت ینکات نیتریدیکل

 :میکنیمقدار بسنده م نیاشاره و به هم

ه در ک نیمختلف و مع یهااست در اندازه ییروین ،یومی: قدرت مدالف

واع ان یو عملکرد، دارا تیفیقدرت به لحاظ ک نیاست. اهمه افراد مستتر 

 افتی توانیرا در جهان نم یگفت کس توانیم یاست. به طور کل یگوناگون

 نداشته باشد. یومیکه قدرت مد

 توانیرا نم یاست که در تمام افراد وجود دارد و کس یحالت دنی: خواب دب

 بیدر او غا دنیخواب د نداشته باشد و عمل دنیبه خواب اجیکه احت افتی

است.  از خلقت اتیح یهاالهیو س یعمده خواب کسب انرژ لیدل رایباشد؛ ز

 راجعهم یدر عوالم روح یروح در زمان خواب قادر است به مراکز بخصوص

 یهاو ممارست یدانش روح یالزم را کسب کند. اگر شخص یکند و انرژ

 شیخو یروح یهاقدرت از تواندیالزم را داشته باشد، در زمان خواب م

 بکند. یمختلف یهااستفاده

 ،«گریبه همد ریکردن دو ضم کینزد» ،«یخواب درمان»مثال؛  یبرا

 ،«یاتیح االتیس تیتقو»، «در زمان خواب یروح یهاو سفر ریانجام س»

اعمال  دست، از جمله نیاز ا یو موارد متعدد «یومیمد یهاافزودن قدرت»

 در زمان خواب انجام دهند. توانندیز مهستند که افراد مبر یدیمف

 االتیقدرت س جیسلب شود به تدر یاز کس دنی: چنانچه امکان خوابج

که  ی. کسانکندیم دایو شخص حالت ضعف پ رودیم لیاو به تحل یروح

در زمان  یالحظه یهایاز انرژ نایقی خوابند،یاز شبانه روز را نم ینیمدت مع

 امهاد یرا برا اتیح االتیو به هر صورت س دکننیخود استفاده م یداریب

 .کنندیکسب م یادر تمام شبانه روز به صورت لحظه یزندگ



/ 105 

 به یچندان یدر ابتدا وابستگ دیآیم یکه به کره خاک ی: هر روحچ

ه ک یبه طور شود؛یم شتریاش ب یدلبستگ جیبه تدر یندارد؛ ول یجسم ماد

و ماده  یماد یهاریمس شیخو اتیبه اتفاق افراد در زمان ح بیاکثر قر

 .کنندیم دایپ لیتما یویو به زخارف دن ندیمایپیرا م یپرست

 تیپوش ادامه شخصو تن شودیم دهیکه روح به نطفه دم ی: از زمانح

 شود؛یمکامل  جینوزاد به تدر آورد،یجسم به وجود م نیرا در ا یتکامل قبل

 یجا یدر کالبد و یروح یتمام واحدها یسالگ 7که تا سن  ییتا جا

 .ردیگیم

 است که مربوط به خود یخاص االتیس یاز زمان تولد دارا ی: هر فردخ

 لیدل نیبا ذات شخص دارد. به هم یمیارتباط مستق االتیس نیاوست. ا

 ،یقو ف،ین، مرد، ضعمانند: ز یمختلف یهاها به صورتاز انسان یاعده

 االتیامه سعمر با همان اد انیا پاو اغلب ت شوندیو... متولد م لیعل مار،یب

 .کنندیم یگذشته خود زندگ یتکامل

خود استفاده  یروح اتیح یلیتکم االتیافراد از س ی: در هر تولدد

 یکمتر از تولد قبل یازیدر جهان وجود ندارد که امت یفرد چیو ه کنندیم

من توقف ندارد. ض ای گرددیداشته باشد و تکامل هرگز به عقب بر نم شیخو

 شیخو یتکامل ازاتیبه امت یروح افراد ممکن است در عوالم روح نکهیا

.دیفزایب
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 د؟یآیو چگونه به وجود م ستیعقده چ

 یهااز عارضه یبر تلنبار شدن توده ا یعقده مبتن یریشکل گ زمیمکان

رد ف کیاست که ممکن است  ییهاو رنج ماتینامال ها،یناخرسند ،یروح

 که بیترت نیتجربه و تحمل کرده باشد. به ا یاز زندگ ییهادر بخش

آگاه او  ریدر وهله اول، در ضم دهد،یافراد رخ م یکه در زندگ ییهادادیرو

 امیو الت که درمان نشده یاثرات )در صورت نی. اگذاردیم یاثر خود را بر جا

نتقال اناخودآگاه  ریبه ضم یو به هر شکل زدوده نشوند(، پس از مدت ابندین

بسته  ی. بعد از مدتگذارندیم یاز خود برجا یهم اثرات جانیو در ا ندابییم

 .شوندیم یگانیاطالعات دارند در ناخودآگاه با نیکه ا یتیبه اهم

شکل است که اثرات آن در طول  نیعقده در درازمدت به ا کارکرد

و در  ماندیم یو همچنان در آن محل باق رودینم نیاز ب یبه راحت یزندگ

 ای شود،یروبه رو م یکه شخص با موارد مشابه یبخصوص، وقت یهازمان

است،  یمیقد ماتیآن نامال ادآوریکه  کندیرا مشاهده م یمطلب

 ،یطیشرا نی. در چنکنندیم ییپنهان، ظاهر شده و خودنما یهایناراحت

العمل متناسب عکس ایشود که بازتاب  یشخص ممکن است مرتکب اعمال

 ذشته است.گ یهایبا ناراحت

واقف  م،یشرح داد جانیکه در ا یبه ارتباط پس پرده ا گرانیآن جا که د از

 ریامغ یو عاد یعیشخص، با حالت طب نیا یاز نظر آنها، رفتارها ستند،ین

و خاص است  یعیطب ریرفتار غ یکه دارا یبه کس لیدل نیاست. به هم

 عقده است. یکه دارا شودیگفته م

به  توانیرا م یزندگ یدادهایرو ،یعقالن دگاهیدارتباط و از  نیهم در

 نیکرد. بر ا یبند میتقس «یمنف»و  ،«یخنث»، «مثبت»چند بخش عمده 

رخداد مشابه متفاوت  کیافراد مختلف ممکن است درباره  یاساس داور

و  هیفرد، آن را خوب و مثبت تجز کیباشد. مثال ممکن است عقل و ادراک 



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 108

 

بداند و عقل نفر سوم  یتفاوت و خنث ین را بآ یگریکند و عقل د لیتحل

 کند. هیتوج یآن را سخت و منف

ناخودآگاه، به  ریها، در محدوده ضمعدم انباشت عقده ایانباشت  البته

ادرند قاز افراد  یبرخ یعنیدارد.  ینحوه مواجهه و سعه صدر انسان هم بستگ

مان هدر  ستینآنها  لیرا که مطابق خواست و م یمنف یاز رخدادها یاعده

 یدهد؛ ولناخودآگاه را ن ریزمان وقوع از خاطر دور کرده، اجازه ورود به ضم

 ریضم متاثر شده و آن را با تمام وجود به اریاز آن اتفاق بس گرید یبعض

 یزشده رو یگانیاطالعات با نیهم جهیو در نت کنندیناخودآگاه منتقل م

مدن اعمال و رفتار و موجب به وجود آ شودیبه صورت عقده ظاهر م

 .شودینامتعادل در او م

ال و به اعم یادیتوجه ز یاز نظر عقل دیبا یشناخت افراد عقده ا یبرا

 یابیمل و سالم جهت ارزاز عقل کا دیفقط با نهیزم نیها نمود. در ارفتار آن

اهد نخو گرانیعقده د صیقادر به تشخ یفرد عقده ا کی رایاستفاده کرد؛ ز

 متوسل به احساس شد. دیهرگز نبا نهیمز نیبود و در ا

را  یرمتکث اریبس یهاعقده ،یگفت که به طور کل دیبحث با نیا انیپا در

 آنها عبارتند از: نیتردر افراد مشاهده کرد که عمده توانیم

عقده  ،ینیبعقده خود بزرگ ،ینیعقده حقارت، عقده خود کم ب 

ه عقد ،ییاهر، عقده داناعقده تظ ،یحسادت، عقده وسواس، عقده خودآزار

 و....  ییعقده انتقام جو ،ییجمال نما ای یجمال پرست

موال به را مع یافراد عقده ا ،یبا نگاه روانشناخت یعنی گر،ید یمنظر از

 کرد: یبند میتقس توانیدو گروه عمده م

 : درونگراالف

د. ان کننپنه گرانیخود را از د یهاعقده کنندیاشخاص عمدتا، تالش م نیا 

 ،«یریگوشه گ»چون  یبه موارد توانیافراد م نیا یاز مشخصه ظاهر

 .کرد اشاره …و «یانزوا طلب» ،«یافسردگ»
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 : برونگراب

خود را  یروان یهااز عقده ییهانشانه یبه آسان ،یاز افراد عقده ا فیط نیا

 یا. به گونهدهندیکه در آنها حضور دارند، بروز م یدر جوامع و اجتماعات

خود را  یهاخواسته کنندینگام شرکت در مجالس و محافل، تالش مکه ه

را که  شیخو یدرون اتیکنند و بتوانند تمن لیتحم گرانیبه د یبا پرحرف

افراد عمدتا  نی. اندیاست، ارضا نما رشانیفروخفته در ضم یهااز عقده یناش

مورد  یاتا به گونه دهندیرا از خود بروز م یادیتظاهرات ز ییخودنما یبرا

.رندیافراد خاص قرار گ ای گرانیتوجه د
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 نشیدر آفر یاتیعقل ح

 

از  اعم ،یهست یاجزا نیادیبن بیبه ترک یو منطق قیعم ،یاگر به طور علم

 یهست در یچندان نیادیبن یهاتفاوت م،یبنگر واناتیو ح اهانیجمادات، گ

که  عقل وار از قدرت رهیاتصال زنج کیچون  شود؛یو ذات آنها مشاهده نم

 نی. بددید توانیآنها م نیب م،یکنیم ادی «نشیآفر یخرد جمع»از آن به 

روح  یرادا تایدر آنها رشد کرده و نها جیبه تدر یعقل یهاکه قدرت بیترت

جماد، نبات،  یو عقل یروح یهاقدرت نیاختالفات ب یاند. برخشده یکامل

 :کرد فیتوص توانیم ریو نسل بشر را به شرح ز وانیح

 وانیح یاتیح عقل

 الهیاز س یوانیمتفاوت است؛ چون روح ح واناتیروح بشر با ح االتیس

جهان خلقت  یروح بشر از نوع عال االتیبرخوردار است و س یترپست

 شده است. لیتشک

ر دو و نسل بشر ه وانیبرتر است. ح واناتیفهم و درک نسل بشر از ح عقل،

ه در آن وجود دارد ک ریسه ضم هستند. در نسل بشر یپوش خاصتن یدارا

 واناتیتر است. تمام حکامل واناتیاز تمام ح یناخودآگاه و ریضم ان،یم

 همربوط ب یها وارد عالم روحروح هستند که پس از مرگ روح آن یدارا

 .شوندیخود م

 دهد،یخود ادامه م یبه روند تکامل ،یو یبشر پس از مرگ جسمان روح

 .شودیبرتر م یانرژ ینوعبه  لیتبد یوانیروح ح یول

 ریبلکه در سا ست،ین نیره زمنسل بشر تنها در ک تطور و تکامل ریس

 .شودیم یریگیتکامل پ نیا زیوجود دارد ن اتیکرات که در آنها ح
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با  یکیهستند که فاصله نزد یترافتهیتکامل  واناتیح گریکرات د در

کره  نیارند که در اوجود د یواناتیکرات ح ریدر سا یعنینوع بشر دارند، 

 .ستین یها خبراز آن یخاک

 اهیگ یاتیح عقل

پوش ثابت روح و تن ینوع یزنده هستند و دارا واناتیهم مانند ح اهانیگ 

 یح، داراعالوه بر رو اهانیبرخوردار است. گ یترنییهستند که از تکامل پا

 و اهیگ نیب یکیارتباط نزد نشیهستند و در جهان آفر زین یاتیعقل ح

 یوندیپارتباط و هم نیو نشانگان ا هاتیوجود دارد که خصوص وانیح

 شرح است: نیعمدتا به ا ،یعقالن

ن زرد، آبه استفاده از نور دارند و در اثر کمبود  ازین وانیو ح اهیگ •

 .شوندیم ماریپژمرده و ب

 .هستند یماد یو وابسته به غذاها کنندیم هیهر دو، از ماده تغذ •

 است. یاتیو ح یرشد و نمو آنها ضرور یغذا برا •

 .کنندیمثل م دیهر دو تول اهیو گ وانیح •

 به هم هیشب یمصنوع ریتکث یهاوهیاز نظر ش واناتیو ح اهانیگ •

رده گ ایدر خاک، گذاشتن در آب، قلمه زدن  دنیبا خوابان اهانیهستند. گ

 .یباردار یمصنوع یهابا روش واناتیو ح شوندیم ریتکث یافشان

ها ناسازگار آن یمختلف که با حاالت عقل یهاطیدر مح وانیو ح اهیگ •

 .دهندیاز خود بروز م ییهاباشد واکنش

عقل، هوش، ادراک و احساس  ینوع یدارا یریهر دو در جسم اث •

 متناسب هستند.

 دارند. ژنیبه اکس ازیهر دو ن •

 رندیمیو م نندکیو رشد م رندیگیغذا م نیهر دو از زم وانیو ح اهیگ •

 .شوندیافزوده م نیو مجددا به خاک زم
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ر دآنها  یلیکه شرح تفص گریمشابه د قیتوجه به مطالب فوق و حقا با

 ادامه یاز نظر چگونگ اهانیکه گ شودیمالحظه م گنجد،یمجال نم نیا

 ندارند. واناتیبا ح یفاصله چندان اتیح

 اشاره شد، یکوتاهاز آنها به  یجهات که به برخ عیتوجه به جم با

امه اد یبرا ت،یعقالن ینوع یداشت که عناصر خلقت دارا نانیاطم توانیم

 ریاز آن را به شرح ز یخود هستند که بخش یروند تکامل ریو س اتیح

 کرد: انیب توانیم

بلکه تمام جمادات،  ست؛یجود عقل تنها مربوط به نسل بشر نو -1

 هستند. «یستیعقل ز» ینوع یهر کدام دارا واناتیو ح اهانیگ

با شعور و عقل نسل بشر  دیبارا ن وانیو ح اهیجماد و گ یقدرت عقل -2

 یتکامل ریبلکه هر موجود، نسبت به مس د؛یاست، سنج افتهیکه تکامل 

 است. اتیعقل ح یخاص خود دارا

به او  ازشین یر را بر مبناعنص ایعالم عقل، هر ذره  ریامواج اث -3

 است. یتابع قدرت عقل کل عالم هست نشیآفر ینعقال یو انرژ رساندیم

 .شودیعالم به تمام نقاط و ذرات پخش م ریاث لهیبه وس یامواج عقل

باشد، از نظر  یشتریب یقدرت عقل یارادکه  یهر عنصر و موجود -4

 قرار دارد. یدر رده باالتر یتکامل

رخ دهد،  یراتییتغ یموجود یستیجموعه عقل زهرگاه در م -5

 .آن متفاوت است یکه با حالت قبل دیآیبه وجود م یخاص یهایدگرگون

 یشده است که موجودات اعم از تک سلول ثابتیامروزه از نظر علم -6

 هستند. اتیعقل ح یدارا یو پرسلول

مثال  یاست. برا دهیبه اثبات رس کامالیاز نظر علم یاهیعقل گ -7

تکامل  ید که نوعاز نباتات هستن یگوشتخوار نمونه ا اهانیگ رهیت

 اند.را تجربه کرده یعقالن رمتعارفیغ
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نمونه  یهستند. برا اتیو عقل ح یعقل درون یدارا زیجمادات ن -8

 ند.مانده و آن را حفظ ک یدر حرکت باق کاملیبا نظم تواندیاتم م کی

مختلف  یهاکه حالت میریگیم جهیاز موارد ذکر شده نت ت،ینها در

شده، در  نهیجودات، عالم اعم از عناصر و ذرات، نهادکه در تمام مو یعقالن

در  یهدف خاص یهستند. درواقع همه آنها به سو یتکامل ریجهت ادامه مس

 ترلکن «یعقل کل عالم هست»به نام  یبرتر یامواج عقل لهیحرکتند و به وس

.شوندیو اداره م



 

115 

 بدن یحرارت یهاهاله صیطرز تشخ

از  یکی. میخبرید دارند که از وجود آنها بوجو یاریدر اطراف ما امواج بس

قرار دارد. اگر  یفرد بدن است که در اطراف هر یحرارت یها، هالهآن امواج

 یهانیبدن خود تمر یحرارت یهاهاله صیشناخت و تشخ یبرا یفرد

به وجود  تواندیها مهاله نیو شناخت ا صیرا انجام دهد، ضمن تشخ یخاص

 نیافراد را بشناسد. در ا یهاو حالت بردهیاف بدن پاطر یهاهاله ریسا

 گرانید یهاو حالت تیبه شخص تواندیامواج م نیا یشخص از رو ط،یشرا

 یخاص یمعان یادار ،یهاله ا برد. چرا که ارتفاع، رنگ، قدرت و شدت هر یپ

 یهاهاله نیبه وجود ا توانندیم یاست. افراد اگر خواسته باشند به راحت

مهارت  وشناخت  نیبرده و از ا یکه اطراف بدن را احاطه کرده اند، پ یتحرار

 مند شوند.از اهداف خاص بهره یبرخ یدر راستا

 بدن  یحرارت یهاهاله شناخت یبرا نیتمر 

اب غروب آفت ییروشن که نور آن در حدود روشنا مهین یرا در اتاق یفرد 

در  یبا فاصله ا دیشما با .دیبنشان یدیسف واریصبح زود است، مقابل د ای

 .دینشسته باش ای ستادهیا واریمتر از فرد مورد نظر مقابل د 4حدود 

 یهاکاغذ ایملحفه  دیتوانیدر دسترس نبود، م دیسف وارید انا،یاح اگر

 لی. دلدیبرگردان دینصب کرده و آن را به رنگ سف یوارید یرا رو یدیسف

شده  فیتوص تیکه در وضع است نینور و رنگ فوق، ا طیبر شرا دیتاک

 .شوندیم دهیبهتر د یحرارت یهاهالهمذکور، 

 دیبخواه واریخواسته شده، از شخص کنار د طیشدن شرا ایاز مه پس

کند حرکات  یو سع ندیدر همان جا ساکت و آرام بنش قهیحدود پنج دق

گردن  وگنگ و مات به سر  یاز خود بروز ندهد. از آن فاصله با حالت یاضاف

 خود دهیاز بدن او را در کانون د یکه نقطه خاص یطور د؛یشو رهیخ او

 .دیباش هنداشت
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ه را ب یرنگ یمهتاب ایزرد  د،یسف یامواج نوران ،یاز گذشت مدت پس

 یهاهمتر، در اطراف سر و گردن و شان یتا چند سانت متریلیارتفاع چند م

 رییغتج در حال اموا نیاز نقاط، ا یکرد. البته در بعض دیمشاهده خواه یو

 خواهند شد. دهید

 د،یشو رهیخ یطیشرا نیبا چن ،یماد یبه جسم یمشابه شیدر آزما اگر

متر در اطراف آن جماد مشاهده  یلیرا در حدود چند م یاحتماال نور

انعکاس  نور مربوط به نیا یکیزیندارد. از نظر ف یحرکت چیکرد که ه دیخواه

 است. ینور چشم شما در آن ش

 یهاهالهایصادر شونده  یهایاند که انرژنشان داده ییهاشیماآز نیچن

. شودیاست که از آن موجود خارج م یهر موجود زنده شامل امواج خاص

امواج  دیاز منابع تول یکی زیاست که بدن جانداران از جمله انسان ن یعیطب

و  یمعمول مها با چشهاله نیاز ا یبرخ یاست که حت ینوران یهاهاله ای

 هستند. تیتوسط چشم مسلح قابل رو شترشانیب

 لیاز دال یکیاند، مطالعه کرده نهیزم نیکه در ا یاعتقاد صاحب نظران به

نسل بشر و  کندیماست که ثابت  نیدر اطراف بدن ا ینوران یهاهاله وجود

و  ردیگیم یپوش جاروح هستند. روح درون تن یدارا واناتیح ریسا

وصل  بدنبه  نقطه14بدن را با امواج خود پوشانده و در  اطراف زیپوش نتن

درت قاعم از  یتکامل یهااست. ارتفاع امواج اطراف بدن به تناسب قدرت

 کیهستند. چنانچه  ریو... متغ یجنس ،یعقل ،یروح ،یجسم ،یومیمد

 یتبه اطراف بدن افراد بنگرد، ح یکاف رتیو صاحب بص نیبانسان روشن

ند کرا مشاهده  یرنگارنگ یآن، امواج نوران یرامونیپ طیممکن است در مح

 آن از قدرت همگان خارج است. دنیکه د

 یرهایمتغ ممکن است با توجه به درجات و ،یرنگ یهاهاله ایامواج  نیا

ه باشخاص  یو روان یروح یهاو با توجه قدرت یاز جنبه تکامل یمختلف

 شود. دهیمختلف د یهارنگ
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 طیه شده در محمشاهد یرنگ یهاهاله نمونه از ادامه به شرح چند در

ها را شرح رنگ نیا کیسمبل یبدن افراد اشاره کرده و معان رامونیپ

 :میدهیم

 نیاافراد است. ارتفاع  یهاله نشانگر رشد عقل نید: وجود اهاله رنگ زر -1

 ها معموال بلند است.هاله

د متعصب است. تعصب هاله مربوط به افرا نی: ارهیهاله رنگ سبز ت -2

اشد که و امثال آن ب یمل ،یناموس ،یدتیعق یهااز انواع تعصب تواندیم

 .شوندیم رهیبه رنگ سبز ت ییهاهاله منجر به تشعشع

 نیهاله دختران و پسران به ابلوغ،  نیهاله رنگ قرمز روشن: در سن -3

 .رددگیبر م یکند و به شکل اصل یم رییتغ یرنگ است و پس از مدت

روزگار که  نیعرفا و صالح ده،یکثر افراد برگزا: رهیهاله رنگ کبود ت -4

ارند، د یو مذهب ینید ،یانسان ،یدر حوزه امور اخالق ییهاعموما دغدغه

 .کنندیرا متصاعد م ییهاهاله نیمعموال در اطراف بدن خود چن

 یا دهیپسند یاخالق یهاتیکه خصوص یروشن: افراد دیهاله سف -5

عموال مآن را در خود دارند،  ریو نظا ،یورزشکار ،یجوانمرد ،یانند صبورم

 رنگ هستند. نیبه ا ییهاهاله یدارا

هاله بدن افراد  رنگ مربوط به نی: اینگ جگرهاله سرخ پر ر -6

 گذشت و انتقام جو است. یب ،یعصبان

 یران و کسانهاله افراد شهوترنگ مربوط به  نیهاله سرخ کمرنگ: ا -7

 دارند. یمانند جنون جنس ینامناسب یاست که اختالالت اخالق

رنگ هستند، مربوط به افراد  نیکه به ا ییهاهاله: یریهاله رنگ ش -8

 دارند. اتیبه ماد یادیز یافراد وابستگ نیحراف و پرچانه است. ا

 نیرنگ ب نیاست و چنانچه ا ضید مر: مربوط به افرایهاله خاکستر -9

 است. یدر وجود و یشود، نشان دهنده ناراحت دهیص دهاله هر شخ
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 یگریهاله د تواندینم یفرد چیه یتوجه داشت که در حالت عاد دیبا

 ینیبوشنر ایاز تمرکز  یخاص طیدر شرا نکهیکند؛ مگر ا ییشناسا ای ندیرا بب

 کسانیبدن  یهاهاله در تمام قسمت دهد. ارتفاع امواج صیبتواند آن را تشخ

و  ونددیپیبه آن م یپس از مرگ جسم ماد یریجسم اث یهاهاله و ستین

نفر در روز  کی. ممکن است ابدییم رییافراد تغ یهاهاله در اکثر مواقع رنگ

به  یهاله و نگرکه پس از کسب آرامش  ردیهاله به خود بگ چند رنگ

ه به افراد است ک یهاهاله نیو ارواح با مشاهده هم دیآیدر م یشکل اصل

 .شودیتماس م یو موجب برقرار روندیسراغ آنها م

 آن یهاو حالت پوشتن

را باور دارند و بر  یجسم ماد تیکه فقط تمام یبرخالف تصور عده ا

از  ات،یح کشند،یخط بطالن م یو آسمان یکیزیمتعلقات جسم و امور متاف

 تایح شهیو بدون اتصال به آن، ر شودیم رابیس ییماورا یهاسرچشمه

 .دیخواهد رس انیبه پا یو زندگ دهیفورا خشک

د و در اصل مربوط به وجو ستیجسم ن نیهم ات،یقدرت ح گر،یعبارت د به

 ییوانات ،یریبدون وجود جسم اث ،یاست. کالبد ماد یریجسم اث ایپوش تن

 دهیچیدار، پدامنه اریمبحث بس نیکه ا ییو تحرک ندارد. از آنجا اتیادامه ح

 یهاصلوار به سرفاست، در ادامه به صورت فهرست یتخصص یو در موارد

 داشت: میخواه ییمطرح است اشاره گذرا نهیزم نیکه در ا یعمده ا

هستند که  یریجسم اث ایپوش تن ینوع یودات زنده داراتمام موج -1

 آنهاست. یمشابه جسم ماد

جدا شود جسم  یل از جسم مادبه طور کام یریهرگاه جسم اث -2

 .کندیشدن م یو متالش هیروع به تجزش یماد

 دارد. یاریبس با ماده تفاوت یریجسم اث یجوهر ذات -3
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 اتیح یروین نیترممرکز و محل استقرار عقل و مه یریجسم اث -4

 بخش در موجودات جاندار است.

 تیآشکار در شخص یزهایپوش موجب بروز تماتن ای یریجسم اث -5

 یهاتفاوت یو جنس یکه از نظر جسم شودیافراد و اشکال آنها در خلقت م

 است. یریکارکرد جسم اث نیمحصول ا ،یبوم انسان ستیموجود در عرصه ز

 یباق یریت موجودات زنده در جسم اثاز صفا یاریپس از مرگ، بس -6

ل و تکام یشود و در مراحل بعد یاو متجل گرید یهایتا در زندگ ماندیم

و روح  نشیشدن در مرکز ثقل آفر لیمستح یکه برا ییهاو سلوک ریس

 همراه او باشند. شود،یانجام م نش،یبزرگ آفر

ناخودآگاه و  ریآگاه و ضم ریمختلف نسل بشر مانند ضم یهاریضم -7

 یعمده فکر یهاتیرو خصوص نیاپوش استقرار دارند. از در تن الیس ریضم

و  یتیهو دهیچیپ یروح از بدن در هزارتوها ییافراد بعد از جدا یتیو شخص

که باعث  هاستتیخصوص نیو پابرجا هستند. هم نهیاو نهاد یتیشخص

 شود. ییانسان بعد از مرگ هم به نام او شناسا کی تیشود، هویم

را به  یعقل یروهاین هیکه کل یریجسم اث ،یپس از مرگ جسم ماد -8

م را الز یهاتیهمراه دارد بدون وجود مغز، تمام اعمال را اداره کرده و فعال

 .دهدیاداره امور مربوط به شخص انجام م یبرا

تلف بدن وصل است. به نقاط مخ یارشته نقره 14پوش توسط نت -9

و  یروح یهانخاص در زمان درما یهاقدرت یها دارارشته نیاز ا کیهر 

 افراد هستند. یجسم

آنها  یاز جسم ماد یانقره یهاسمانیگ و جدا شدن رپس از مر -10

 .ابندییخود را باز م هیو مقررات اول شوندیپوش متصل مبه تن

از آن قطع شود،  یعضو ایو  ندیبب بیآس یفرد یاگر جسم ماد -11

در واقع صدمات  یعنی ماند،یم یپوش همچنان سالم باقتن ای یریجسم اث

خاطر  نی. به اشودیمنتقل نم یریبه جسم اث یکیزیوارد شده به جسم ف
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در زمان خواب خود  شوندیناقص م ای نایفلج، ناب یحادثه اکه بر اثر  یافراد

 .نندیبیرا سالم م
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 پوشروح با تن رابطه

است که در  یناسبم طیپوش است. علت آن شرامحل استقرار روح، تن 

پوش در تن استقرار روح لیو دال اتیروح وجود دارد. مقتض یپوش براتن

وار به آنها اشاره ه فهرستاست که در ادام ییشامل نکات و فاکتورها

 :میکنیم

 ستیقادر ن یطیشرا چیدر ه است که یالیو س فیروح عنصر لط -1

رابط  به ازین ،یارتباط با جسم خاک یشود؛ لذا برا یوارد جسم ماد میمستق

 است.« پوشتن» ای یریرابط همان جسم اث نیدارد. ا

 تواندیم یهاست که گا نیپوش اتن یانحصار یهایژگیاز و یکی -2

هتر باشد؛ لذا روح ب الیهم به صورت روح س یماده و زمان یبه صورت نوع

 .ردیگ یدر آن جا تواندیم

درون  یو حت یجسم ماد یهاپوش بر تمام قسمتمواج روح و تنا -3

 ها تسلط کامل دارند.سلول

فاصله  خارج شده و یپوش از جسم مادر زمان خواب، روح و تند -4

 یقرار باقنقره، همچنان بر یهاسمانیر لهیرابطه آنها به وس یول رندیگیم

 دهدیاز اشخاص رخ م یمعدود یهم برا یداریحالت در زمان ب نی. اماندیم

 .نامندیم« روح یدوگانگ»که آن را 

گذشته و حال جمع است و هر  اتیخاطرات ح یپوش تمامدر تن -5

 .دهدیتقال مان شیخو یبعد یهایآنها را به زندگ شهیهم یفرد

در اطراف بدن جانداران به  ییهاهاله شودیپوش باعث موجود تن -6

 .دیوجود آ

ت اس نیبدن، ا یهاهالهپوش در ارتباط باعمده تن یهااز نقش یکی -7

. دهندینم یجسم ماد را به داخل یموج چیپوش اجازه ورود هکه امواج تن

 یاست، از جسم خاک نیزمفظ کره پوش مانند اتمسفر که محاتن یعنی

 کند. یحفاظت م
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ا اند و پس از فرپوش به طور کامل در هم ادغام شدهتن امواج روح و -8

حل و با هم به سمت م شودیقطع م یمرگ، رابطه آنها با جسم ماد دنیرس

 .کنندیحرکت م یخاص یعالم روح ای

 نی. در ارندیگیاز جسم فاصله م یداریپوش در بروح و تن یگاه -9

فاصله در فرد  نی. هرچه اشودیم ادتریبا مغز ز یحالت، فاصله مرکز عقل

که  شودیم ادتریز یدر و یروح یشود به همان نسبت حالت دوگانگ شتریب

.دانندیجنون م یادامه آن را نوع
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 ییخودآزما

ج اتفاقات و اموا ع،یکه نسل بشر خلق شد همواره دستخوش وقا یاز روز

برابر  در میبتوان کهنیا ی. ما به عنوان انسان برابوده است شیخو طیمح

درون  قیکه از طر یمنف ایو امواج مثبت  یرامونیپ یروهایکوران امواج و ن

بار در  کی یالحداقل س یستیبا م،یدر امان باش گذارندیبر ما اثر م رونیب ای

 داد، مشارکت میخواه حیکه در ادامه درباره آن توض یآزمون خودشناس

 .میخود بپرداز تیوضع یابیو به ارزکرده 

 د،یکنیکه در ادامه مالحظه م یالزم به ذکر است که پاسخ به سواالت 

موجود  یهاتیصادقانه و براساس واقع یبدون دخالت احساس و به شکل دیبا

 مطلوب و متصور. یهاتیباشد و نه واقع

 تیاو در نه دیخود بده یبرا یاز پاسخ دادن به هر سوال نمره ا پس

ت به دس ی. اگر معدل کلدیاز سواالت بپرداز یریو معدل گ یبه جمع بند

به  دیاآمده از استاندارد الزم کمتر بود نشانه وجود نقصان در ماست که ب

 ندهیسال آ کیدر طول  یروح صیو رفع نقا هایدنبال برطرف کردن کاست

 .میباش

 دیبا ند،یخ گوسواالت پاس نیکه به ا دیکنیدعوت م یگریاز شخص د اگر

از جمله  ،یشرکت در آزمون خودشناس طیداده شود که شرا حیتوض یبه و

 کند. تیپاسخ گفتن با صداقت را رعا

و  ممکن بهتر است در زمان فراغت جهینت نیبه دست آوردن بهتر یبرا

اخودآگاه و ن یاز قدرت آگاه دیتا بتوان دیسواالت پاسخ ده نیبه ا ییدر تنها

 یو در صورت کشف نقاط ضعف در قدرت روح دیآگاه شو خود به طور کامل

 .دیباش هایکاست میترم یدر پ ،یروان یهاو عقده

 جینتا یبند درجه

تا  4700 نیکه به سواالت پاسخ درست داده باشند و بتوانند نمره ب یکسان

قرار  یانسان اول ای« برتر یهاانسان»به دست آورند، جزو گروه  5000
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باره سخن  نیدر ا« بشر، آدم، انسان، انسان برتر» )در بخش رندیگیم

 (. میگفت

 تا 4400 نیکه نمرات به دست آمده از مجموع نظرات آنها ب یافراد

 .ندیآیها به حساب م«انسان»است جزو  4700

ه است جزو گرو 4400تا  4100 نیها بکه جمع نمرات آن یاشخاص

 .شوندیم یبندها طبقه«آدم»

رحله مبدانند هنوز در  دیباشد با 4100آنها کمتر از که نمره  یافراد

 تیشخص یهایابیبا ارز ندهیکنند در آ یسع ستیبایهستند و م تیبشر

ظر خود را از ن تیوضع ند،یخود، اشکاالت را در حد مقدورات برطرف نما

 یپرسرا  یکرده و مراحل تکامل انسان یسازنهیبه یو روح یتیرتبه شخص

 .ندکن

 

 یخودشناس یعمل آزمون

 یوردا شیپ ای. بدون دخالت احساسات دیطرح شده را با دقت بخوان سواالت

 رسدیرا که در لحظه اول به نظرتان درست م یو با صداقت کامل پاسخ

 یتیدارد و نه وضع تیباشد که در لحظه واقع یزیچ دی. پاسخ بادیسیبنو

 هب یروز دیرشما قصد دا ایکه در جامعه مطلوب است و  یتیوضع ای یآرمان

جز خود شما  یکس ،ییصداقت در پاسخگو زانیسنجش م ی. برادیآن برس

 .ستین یقاض

ود خبه سواالت، بسته به آنچه که در اراده و عمل  ییاز پاسخگو بعد

ت از سواال ی. برخدیاختصاص ده 100تا  1از  یبه آن نمره ا دیسراغ دار

 ازین لیها شرح و تفصاز آن یدارند و برخ «ریخ» ای «یبل»در حد  یجواب

 دارند.
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 یآزمون خودشناس سواالت

خود تا چه اندازه ارزش قائل  یبرا یر فهم و شعور اجتماعاز نظ- 1

 د؟یهست

 ؟دیتا چه حد تسلط دار شیخو ینفسان الیبر ام- 2

 ید راضخو یاز زندگ د،یکه هست یتیلحظه و موقع نیدر هم ایآ- 3

 د؟یهست

 تا چه حد است؟ یو رازدار شما در صداقت شور و شوق- 4

 د؟یستهخود  یدر انجام کارها یو اراده قو میتصم یدارا ایآ- 5

 د؟یثابت قدم هست یدر دوست ایآ- 6

 یو اله یخانوادگ ،یو اجتماع یفرد یکارها هنیپشتکار شما در زم- 7

 است؟ یدر چه حد

 د؟یهست یتا چه حد فرد منظم یدر زندگ- 8

 یو توجه دیریگیم میخود، فورا تصم یزندگ ماتیدر مقابل نامال ایآ- 9

 د؟یآن کار ندار ندهیبه بد و خوب آ

به وجود  یو ماد یواده آرامش روحخود و خان یتا چه حد برا- 10

 د؟یآوریم

 یعنیاگوار چگونه است؟ نشما در مقابل بروز اتفاقات  یبردبار- 11

 د؟یرا دار یتحمل اتفاقات خداداد

تا چه حد تاب و توان و قدرت تحمل  یدگزن یهایدر مقابل سخت- 12

 د؟یدار

سرزنده و خوش اخالق و خوش  دیدار یتا چه حد سع ی.در زندگ13

 د؟یبرخورد باش
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با خنده و  یعنیه است؟ چگون انیو مزاح شما با اطراف یحد شوخ- 14

 د؟یکنترل شده و در حد کمال موافق یهایشوخ

و اعتقاد  دیهست بندیتا چه حد پا یعمال ثواب و گناه الهابه - 15

 د؟یدار

عقل به تفکر و ت ایالعمل آر مواقع بروز اتفاقات، قبل از عکسد- 16

 د؟یپردازیم

تا چه  ریو اعمال خ یادو م یشما در خدمات علم یسخاوتمند- 17

 است؟ یحد

ه خاطر خدا کمک بدون انتظار و فقط ب یتا به حال به کس ایآ- 18

 د؟یاکرده

درون خود استفاده  یلاز وجدان عق شهیها هماوتدر مواقع قض ایآ- 19

 د؟یکنیم

المت احساس س شیخو یو جسم یروان ،یدر حاالت روح ایآ- 20

 د؟یدار

در حد منطق قانع  یماد یهاییها و کامجودر لذت بردن ایآ -21

 د؟یهست

 د؟یهست بندیپا ییفه جوبه قناعت و صر یدر چه حد یدر زندگ- 22

 است؟ یجود ذات پروردگار تا چه حدشما درباره و مانیاعتقاد و ا- 23

و به آن توجه  دیخود در حد متعارف تسلط دار یجنس زیبر غرا ایآ- 24

 د؟یکنیم

که پس از  دیدانیو م دیپس از مرگ معتقد هست یبه زندگان ایآ- 25

 وجود دارد؟ یمرگ جزا و عقاب اله

آنها را جزء  ای دیکامل دار یوابستگ یبه ماده و ماده پرست ایآ- 26

 د؟یدانیم شیخو یزندگ یازهایو ن هالهیوس
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ل برآورده شود از آن شما در حد معمو یروزانه زندگ ازیاگر ن- 27

 د؟یو خشنود هست یراض یزندگ

 است؟ یما در نزد افراد تا چه حدش یو انسان یاعتبار اخالق- 28

نشان شهامت  ودشوار از خود گذشت  یدر مقابل انجام کارها ایآ- 29

 د؟یدهیم

رست دآن را  شهیو هم دیبه طرز فکر خود مطمئن هست ایآ- 30

 د؟یدانیم

ها غبطه به هم زنند، به ثروت آن یوستان و اقوام ثروتاگر د- 31

 د؟یخوریم

 یتا چه حد شیخو یو عقالن حیحاهداف ص دنیدر به ثمر رس- 32

 د؟یکنیکوشش م

 د؟یخواهیهمگان م یرا برا یو رستگار یسعادت و خوشدل ایآ- 33

 د؟یهست یطیو دانش مح یعلم اله یریطالب فراگ یدر هر سن ایآ- 34

رک بودن  واعتماد به نفس و شهامت  یرویاز ن یدر زندگ ایآ- 35

 د؟یبرخوردار

 شیاده و اجتماع خودر خانو یو اخالق یروح یهااز توازن حالت ایآ- 36

 د؟یبرخوردار

 یانهیدر هر زم از حد متعارف شیو ب ادیاز دوستان انتظار ز ایآ- 37

 د؟یدار

 د؟یشویخوشحال م انیخوب اطراف تیتا چه حد از موفق -38

 د؟یگذریبار م نیاول یدوستان برا یاز خطا ایآ -39

 د؟یدار یر محبت کافخود از هر نظ انیبه افراد خانواده و اطراف ایآ- 40

 د؟یقائل هست یعو اجتما یاز هر نظر ارزش فرد انیاطراف یبرا- 41

خاطر ثروتشان  و فقط به دیتوجه به ثروتمندان دار یدر زندگ ایآ- 42

 د؟یکنیوصلت م ایو  دیگذاریها احترام مبه آن
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الح جامعه صدوستان شما جزء درستکاران و افراد سالم و  ایآ- 43

 هستند؟

 یتا چه حد یریفراگ یشما برا یو اله یعلم یقدرت بلندپرواز- 44

 است؟

 د؟یاز هر نظر مورد اعتماد دوستان و اقوام هست ایآ- 45

 د؟یدانیم گرانیخود را برتر از د یدر زندگ ایآ- 46

 د؟یزنیرف مح ادیز یو اجتماع یخانوادگ یهادر معاشرت ایآ- 47

 یشما هم در حد عقل ایآ ان،یو اطراف گرانید یدر مواقع ناراحت- 48

 د؟یشویناراحت م

و  یو تجارب علم حتیا چه حد از نصت یدر حل مسائل زندگ- 49

 د؟یکنیاستفاده م گرانید حیصح

 د؟ییجویم یاز قانون شکنان دور یا نهیدر هر زم ایآ -50
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 یخود صحبت

 یهاکه معموال مردم توسط درمان یو روان یروح یهایاز ناراحت یاریبس

مصرف دارو و  به ازیها هستند، نبرطرف کردن آن یدر پ ییایمیش نیروت

متوسط بداند،  را در حد یخودشناس یاگر فرد یعنی-پزشک ندارد  تیزیو

 رییخود را درمان کند؛ چون با تغ تواندیم یبه راحت ،یخاص طیدر شرا

 .ابدیتسلط  شیخو یهایاز ناراحت یاریامواج خواهد توانست بر بس فرکانس

و  یقو یشده توسط شخص، به اندازه کاف جادیا یموج راتییتغ اگر

 یجسم یو حت یو روان یروح یهایب باشد، از آن پس اکثر گرفتارمطلو

د دارد وجو ریدر افراد دو ضم میدانیهمان گونه که م رای. زشودیرفع م یو

موجب سالمت روح، روان و  رهایضم نیاز ا حیکه استفاده درست و صح

و تسلط  «یخود صحبت»ها روش نیا نیتراز ساده یکی. شودیم مجس یحت

از  تواندیآن شخص م حیصح یناخودآگاه است که با اجرا ریبر ضم

 کند. یبهبود را ط ریاستفاده کرده و مس شیخو یهاییتوانا

 توجه کرد: ریبه نکات ز ستیبایم یخود صحبت یاجرا جهت

انجام داد؛  توانیم یطیارا در هر نقطه، محل و شر یخود صحبت- 1

ل در مقاب ستادهیا تیدر وضعصبح و شب،  ت،یزمان و موقع نیموثرتر یول

که در  خود را ریتصو ستیبایم جانیو صحبت کردن با خود است. در ا نهیآ

 شیوه خناخودآگا ریهمان ضم ایبه منزله بُعد دوم خود  افته،یانعکاس  نهیآ

رد کخود شروع به صحبت  ریبا تصو یو باور کرد. آنگاه به صورت جد یتلق

 شود.موثر واقع  «یخود صحبت»تا عمل 

ار هنگام صبح و شب و دو ب یحداقل روز ستیبایم یخود صحبت- 2

 .ردیساعت حداکثر چهار بار صورت گ 24در 

 طول بکشد. قهیو دقد ای کیحدود  دیبا «یخود صحبت» نیهر تمر- 3
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 نیاز بهتر یستیل ،«یخود صحبت» نیست قبل از شروع تمرابهتر - 4

ام انج کینزد ندهیآ ای یجار در روز دیکه دوست دار ییکارها و رفتارها

ان و سپس در زم دیسینکات مهم آن را بنو هیکرده و قبال کل هیته د،یده

 دیاهبخو نهیدرون آ ریاز تصو نیهنگام تمر دی. بادیاجرا کن «یخود صحبت»

 کارها را در زمان مقرر به انجام برساند. نیمتعهد باشد که ا که

را که  ییتمام کارها د،یریگیمقرار  نهیآدر مقابل  یشب هنگام، وقت- 5

دام که ک. هر دیاز ذهن بگذران د،یانجام آن را در روز به خود قول داده بود

ن مورد آ د،یکه قبال مطالب مطلوب را نوشته بود یانجام گرفته بود، در کاغذ

ناخودآگاه  ریاز ضم نهیاز آنها در مقابل آ کیو به خاطر انجام هر  دیرا خط بزن

 .دیتشکر کن یود به طور جدبُعد دوم خ ای

انجام  دیرا که در آن روز نتوانست یاز اعمال کیهنگام شب، هر - 6

 نه،یل آداخ ریتصو ایناخودآگاه  ریو از ضم دیمطرح کن نهیدر مقابل آ د،یده

 کیکه حداکثر از  نده،یظرف چند روز آ ایفرصت  نیدر اول دیریقول بگ

هم  باز جام دهد. چنانچه پس از آنهفته تجاوز نخواهد کرد، تمام و کامل ان

 و سپس دیشو ایجو شیخو ریضعف را از ضم لیدل دیکارها انجام نشد، با

 .دیکن یابی شهیر زمیپنوتیخود ه ای یکیپنوتیه یهاآن را توسط خواب

نشده مربوط به روز را در  ایتمام مطالب انجام شده  دیهر شب با- 7

 شودی، مجددا در ذهن مجسم معمل نیبار مرور کرد؛ چون با ا کیذهن، 

انجام  یاگر عمل ای. ثانگذاردیم یاز خود به جا ریو اثرات مثبت را در ضم

 نیا یامشا شود. تمدر انجام آن کو ریشود تا ضم یادآورینشده باشد دوباره 

د قبول قرار خواسته شود تا مور ریاز ضم یبه صورت عقل دیباها خواست

 .ردیگ

از شبانه  ینیدر زمان بخصوص و مع «یحبتصد خو»چنانچه اعمال - 8

در هر  یول گذارد؛یم یبه جا ریدر ضم یخوب اریروز انجام شود، اثرات بس

 د.آن را انجام ده تواندیداشته باشد م ازیکه فرد ن ییساعت و هر جا
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و خواست  مانیعشق و ا یوررا از  «یخود صحبت» یچنانچه فرد- 9

شد  قادر خواهد یپس از مدت کوتاه نایقی انجام دهد، یو به طور جد یقلب

 یهایو گرفتار یصفات منف یو حت شیخو یهایاز ناراحت یاریبر بس

مدت  نیچون در ا د؛یحداکثر تا مدت سه ماه فائق آ ،ادیمانند اعت ،یزندگ

 نیر امثبت کند. د یهاناخودآگاه را سرشار از خواست ریاست ضم تهتوانس

 ای بیع جهیشده و در نت شتریخودآگاه بنا ریزمان حجم محفوظات ضم

 .رودیم نیاز ب یعقده توسط خود شخص پس از اندک زمان یو حت یناراحت

 ردیارف انجام پذاز حد متع شیعمل ب نیتوجه داشت که اگر ا دیبا- 10

جنون در  ینوع یعنی یروح یموجب بروز حالت دوگانگ یپس از مدت

 .شودیافراد م یبرخ

 

 د فرو رفتن در خو ای شنیتیمد

ر دسر »است  جیرا یفارس اتیکه در اب یشاعرانه ا ریبه تعب ای شنیتیمد

ابقه بشر دارد. س ینیزم اتیدر ح یطوالن یفرو بردن، سابقه ا« تفکر بیج

 ییهاییایعمل در جهان کهن، طبق مطالعات موجود، به زمان آر نیانجام ا

 .ندکوچ کرد انهیبه مناطق خاورم شیسال پ 4000گردد که حدود  یباز م

 نیکرده است، از ا ینسل بشر سع ،یاز آن زمان تاکنون در مواقع مختلف

 یعو جم یفرد یهایاز نابسامان یاصالح و بهبود برخ یبرا نیعمل و تمر

مختلف، بخصوص در  یهاعمل در کشور نیا زیمند شود. هم اکنون نبهره

اند، به  افتهیتوسعه  هعیهندوستان و تبت که در آنها مراکز علوم ماوراءالطب

 است. جیطور کامل را

شود:  دو اصل مهم در نظر گرفته دیبا شنیتیانجام مد یبرا یطور کل به

 الف، حالت روح. ب، حالت جسم.
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است که  یموارد متعدد TM ای شنیتیمد ناتیهدف از انجام تمر 

 شرح است:  نیها به اآن نیتراز عمده یبرخ

 .یمش درونبه دست آوردن سالمت و آرا •

 .یروح یهاو کدورت یکنار گذاشتن ناراحت •

 جهان. اتیبه ماد یتوجهیب •

 .یو روح یجسم یهایدرد و ناراحت فیتخف ایبردن  نیاز ب •

از  یحرکات روح کیروح و جسم و تفک نیدرک و شناخت اختالف ب •

 .گریکدی

اد راف یکه ناخواسته در زندگ ییهایو سخت هایتحمل ناراحت لیتسه •

 .دیآیم شیپ

 …رهیمانند ذهن، فکر، حافظه، اراده و غ یعقل یروهاین تیتقو •

 خداوند. ای یعالم هست قیشدن به حقا ترکینزد •

 عبادت. یبه عنوان نوع شنیتیانجام دادن مد •

 .یذات یروهایشناختن ن یتالش برا •

له به مرح یابیباطن و دست هیکه با روح، نفس، تزک یهر عمل ای شنیتیمد

 یا هیولسروکار دارد مستلزم احراز مشخصات ا ت،یاز تکامل و انسان یباالتر

ر ادامه دآن است.  ازمندیها نحوزه نیوارد شدن به ا یاست که به طور کل

اره اش رند،را دا یکه قصد شناخت علوم روح یافراد یبه مشخصات الزم برا

 :میکنیم

 و اعتقاد به خداوند. مانیداشتن ا •

 .ینکردن خدا در تمام احوال زندگ فراموش •

 و عمل کردن. دنیشیهر روز بهتر از روز قبل اند  •

 .یخداشناس ریدر مس حیعمل کردن به اعتقادات صح •

 همگان نمودن. یبرا یسعادت و سالمت یآرزو •
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 .اتیح قیو دانش مربوط به شناخت حقا یاخالق لیداشتن فضا •

 .یآنها با علم و گفتار الهو برابر نمودن  یطیمطالب مح دنیسنج •

من دارد. ض ریبه شرح ز یبه دانستن مقدمات ازین شنیتیعمل مد انجام

 .ردیگیخود در نظر م یهاآموزش یبرا یروش خاص یهر مرب نکهیا

 یدیکل یهاو عبارت لغات

ستند که القا کننده ه یها و جمالت کوتاهشامل کلمه یدیکل یهاعبارت

را  شنیتیکه عمل مد یباشند. شخص یو عرفانمثبت و آرامش بخش  یمعان

 شیناخودآگاه خو ریها را بارها تکرار کرده و به ضمآن دیبا دهدیانجام م

 روزکه هنگام ب ییود؛ تا جاها ملکه ذهن شکه آن لغت یروانه کند؛ طور

 عبارت خود را عرضه کرده و موجب آرامش شود. نیا یناراحت
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 یتنفس تمیر میتنظ

 شنیتیدمو هنگام  دیرا از خود دور ساز طیتمام امواج ناآرام مح نکهیا یبرا

 16خود را از  یهاالزم است تعداد تنفس د،یبده یخاص تمیبه تنفس خود ر

 نفس 12مطلوب  تی( به وضعدهدیانجام م قهیدر دق ینفس )که فرد عاد

 وفقط به فکر مقدار  TMکه در تمام مدت  یطور د؛یبرسان قهیدر دق

 یگریمطلب د چیو به ه دیخود باش یهاهیود و خروج هوا از رور یچگونگ

 .دیفکر نکن

 د،یرا در خود به وجود آور یو جسم یحالت ذهن نیا دیتوانست یوقت

دن . به دست آوردیادهیرس شیخو یمطلوب و کامل تنفس تیآنگاه به وضع

 هر فرد جداگانه و مخصوص است. یحالت برا نیا

 یذهن ریتصو

 ییش ایاست که شخص بتواند مطلب، منظره  نیا یذهن ریاز تصو منظور

ته را که در محل وجود ندارد در ذهن خود مجسم کرده و با چشم بس یخاص

 آن را مشاهده کند.

 صورت است:  نیبه ا یذهن ریبه منظور تصو شنیتیانجام مد مقدمات

 .دیریدر نظر بگ شنیتیانجام مد یرا برا یمحل آرام و زمان مناسب •

 یشترینور کم و سکوت کامل باشد تا آرامش ب یدارا دیمحل با نیا •

 .دیبه وجود آ

موجب  شتریخوش استفاده شود ب یهایاگر در محل از عطر و بو •

 .شودیتمرکز م

 نقص باشد. یو نظافت ب یاز نظر پاک دیمحل با •

 د.زمان برخوردار باش نیدر ا یمناسب یاز وضع ظاهر ستیبایفرد م •

و مانند مجسمه حضرت بودا  یطرز نشستن به صورت سنتبهتر است  •

در  بالعکس گذاشته شود. ایچپ  یران پا یراست رو یپنجه پا یعنیباشد. 

 .دینیبنش دیصورت هرگونه که راحت هست نیا ریغ
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  شنیتیعمل مد یاجرا

 .دینیآرام بنش یدر محل با حالت •

رعت را به س و هوا دیبکش قیو چند نفس عم دیخود را ببند یهاچشم •

. دیدر قسمت سر و گردن بکن یمختصر یتا احساس گرما دیخارج کن هیاز ر

 .دیبار نفس بکش 22تا  4 نیب ،یاحساس نیبه دست آوردن چن یبرا

 .دیربه دست آو یشتریتا آرامش ب دیرا چند بار تکرار کن یدیلغات کل •

ا ه رشد نییمناسب از قبل تع تمی. ردیده رییتنفس خود را تغ تمیر •

 .دیریبه خود بگ

ه انجام ککه با هر دم و بازدم  دیدر انجام هر نفس به ذهن خود بقبوالن •

 .شوندیعضالت بدن شل م دیدهیم

و سپس  دیعضالت را از صورت و گردن و شانه شروع کن یآرام ساز •

 .دیدر مورد تمام عضالت اقدام کن

 شیول عمر خورا که در ط یمناظر نیباتریاز ز یکیخود  لهیدر مخ •

ن وجود خود را در داخل آ ی. آنگاه به صورت ذهندیمجسم کن دیادهید

ود به خ د،یکه از آن منظره و محل لذت برد ی. پس از مدتدیابیمنظره در

بخش را  یامواج مثبت و شاد کشمیاکنون من با هر نفس که م»: دیبگو

خود  ریمضجسم و  را از هایو با هر بازدم ناراحت کنمیبدن خود م اموارد تم

 یوح، حتجسم و ر یساده، عالوه بر سالمت اریکار بس نیبا ا« .رانمیم رونیب

 دهد. رییبدن خود را تغ االتیس دیتوانیم

ها، تنفس نیکه با ا دیکن نیتنفس، به خود تلق قهیپس از چند دق •

امل سالمت ک د،یکنیدور م شیرا از وجود خو هایتمام ناراحت نکهیضمن ا

 .دیگردانیه روح، روان و جسم خود باز مرا ب

 مثبت و موثر است که تمام اعمال و حرکات یدر صورت شنیتیمد عمل

 انجام شود. مانیخواست، اعتقاد و ا یفوق از رو
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س تنف تمیر»: میکن نیتلق نیچن دیبا شنیتیدادن به مد انیپا یبرا 

من به صورت  یو جسم یروان ،یو حالت روح گرددیبر م یمن به حالت عاد

را  میهاشاد پلک ی. با حالتدیآیکه القا کرده ام در م یمثبت و دلخواه

 «.شدادر من ب یروح یهایاز ناراحت یاثر نیکوچکتر نکهیبدون ا م،یگشایم

از سه بار  شتریرا در هفته ب نیسنگ یروح یهاتیاست که فعال یگفتن

انجام داد. دینبا
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  ست؟یشبح چنام فصل 

 کنند؟یطور با آن ارتباط برقرار مچ هاومیمد و

است که روح به واسطه آن در جسم  یواسطه و بستر یریجسم اث ایشبح 

وح رحامل روح است و همراه با  یری. در واقع جسم اثشودیمستقر م یخاک

. کندیخود را حفظ م تیاستوار است و تا زمان مرگ موقع ینیبر کالبد زم

 کند،یروح که آن را با خود حمل م به همراه ریاث ،یپس از مرگ جسمان

ه قبال . همچنان کرودیباالتر م یهااز جهان یکیرا ترک کرده و به  جسد

و  یتیتمام ابعاد شخص یحامل و حاو یری. جسم اثمیهم اشاره کرد

 یزندگ یمتوف یاست که در جسم خاک یانسان یفرد یهاتیخصوص

 است. کردهیم

سط وا ای ومیخوان روح که توسط مدفرا ایجلسات ارتباط با ارواح  رد

جسم  ایشبح  نیارتباط صورت گرفته با هم قتیدر حق رد،یگیصورت م

 است. یریاث

توسط  را به امواج منتشر شده ریکه اث ستیمساله بد ن نیدرک ساده ا یبرا

نتشر مکرد. امواج  هیتشب ونیزیمانند تلفن همراه و تلو یکیالکترون لیوسا

ند. که وجود دار ستین یاما شک ستند،ین تیقابل روما  یشده در هوا برا

ما قابل فهم  یاها بردر امواج آن یدگرگون جادیبا ا یکیالکترون یهارندهیگ

 .میکنیم افتیها را درآن گریاحساسات د ایکرده و ما از راه گوش، چشم 

و  کندیم فایا تالیجید یهارندهیمانند نقش گ یواسط، نقش ای ومیمد

 یومیقدرت مد کهنیاست. ضمن ا گرانید یبرا ریباط و درک اثواسطه ارت

 ها وجود دارد.ها بخصوص خانمدر درجات مختلف در همه انسان

 نا،یب یهاومیبه مد تواندیدارند که از آن جمله م یانواع مختلف هاومیمد

و  میکتابت مستق یهاومیشفابخش، مد یهاومیسمنامبول، مد یهاومیمد

 اشاره کرد. سندهینو یهاومیمد
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عل ف ایفکر  ریاز انحاء تحت تاث یاساس، هر کس را که به نحو نیبر ا

عت موهبت و استطا یومی. استعداد مدمینامیم ومیمد ردیارواح قرار گ

 در بایانسان زنده است که تقر یجسمان تیخاص کیبلکه  ست؛ین یانحصار

که  یاصحال، اشخ نیا همه، الاقل به اندازه مختصر، قرار داده شده است. با

 یدایز زانیهستند، استعداد فوق را به م ومیمد یو حرفه ا یبه صورت جد

 دیپد یافراد آثار مسلم و آشکار نیدر خود دارند که در هنگام وساطت ا

 شودیم افتی یمعموال نزد افراد طیشرا نیبا ا یخاص ی. استعدادهادیآیم

باشند. به  یخاص یهاتیو حساس هاییتوانا یکه از نظر جثه و اندام دارا

و  نیمع یهادهیحدوث پد یبرا یمستعد، عده ا یهاومیمد گر،یعبارت د

به  یاهمستعد هستند. در ادامه نگ گرید یهادهیحدوث پد یبرا گرید یبرخ

 :میافکنیافراد مختلف م یومیمد یهایژگیدرجات، انواع و و

 یکیزیآثار ف یهاومیمد

نند و محسوس ما یماد یهادهیتحقق پد یبرا مخصوصا ییهاومیمد نیچن

 نیاآن استعداد دارند که خود  ریاصوات و نظا جادیحرکت دادن اجسام، ا

قابل « ناآگاه یهاومیمد»و « آگاه یهاومیمد»دسته به دو گروه تحت عنوان 

 هستند. یدسته بند

ارند د یهستند که به استعداد خودشان آگاه یکسان آگاه: یهاومیمد 

 یبه ندرت افراد اریبس هاومیمد نیا نی. در بکنندیم دهیپد دیراده بر تولو ا

 قیالعاده مانند تعلفوق یآثار توانندیو اراده خود م لیکه با م شوندیم افتی

اشباح و تجسم  الانتقها، مخصوصا آن ییو انتقال هوا نیاجسام سنگ ییفضا

 ارواح را سبب شوند.

دسته  نیاند. اهم گفته یعیطب یهاومیا مدها رآن ناآگاه: یهاومیمد 

هستند که استعدادشان بدون توجه و اراده خودشان به کار  یشامل کسان

و هر  ستندیوجه واقف به استعداد خود ن چیافراد به ه نی. اشودیگرفته م

 ریو غ زیانگها شگفتاز لحاظ آن دیآ دیشان پدهم که در جوار یاثر عاد
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 یحوادث به منزله جزئ لیقب نیاز ا یینان است که گونخواهد بود و چ یعاد

 از وجودشان است.

 (ومی)شبه مد یکیالکتر یهاآدم

آنها به طور  یهستند که در ساختمان جسمان یها، افراددسته از آدم نیا

اس احس د،یافراد را لمس کن نیبرق وجود دارد. اگر دست ا انیجر ،یعیطب

ن به عنوا یافراد را گاه نیداد. ابه شما دست خواهد  یکیالکتر هیتخل

 ومیمد اعکه واق یدر صورت آورند؛یبه شمار م یکیزیناخودآگاه ف یهاومیمد

در  روح باشد. کی تیکه واسط فعال ندیگویرا م یکس ومیمد رای. زستندین

 ست.برق ا انیاز جر یافراد صرفا ناش نیمانده از ا یکه اثرات باق یحال

 حساس یهاومیمد

 ینینامع قیکه حضور ارواح را به طر ندیرا گو یحساس کسان یاهومیمد 

ا ر ومیمد یپا ایارواح دست و  ییو گاه چنان است که گو کنندیاحساس م

استطاعت  کیندارد و  یحالت مشخص ت،یوضع نی. اکنندیآهسته لمس م

 است. گریاست که الزمه هر نوع استعداد د یمقدمات
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 شنوا یهاومیمد 

دا شامل ص نیاوقات ا ی. گاهشنوندیگفتار ارواح را م هاومیدگونه م نیا 

 زیات ناوق ی. گاهشودیم اندازنیاست که در ذهن و وجودشان طن ینیطن

ه صدا به صورت آوا و صوت انسان زنده است که واضح و روشن از خارج ب

و  ندنکبا ارواح گفتگو  میمستق توانندیشنوا م یهاومی. مدرسدیگوش م

را  شانتیوز ارواح را که سابقه ارتباط دارند، بالفاصله از لحن صدا ها یبعض

 .دهندیم صیتشخ

 ایگو یهاومیمد 

نها آ یبلکه جهاز صوت شنوند،ینم یزیغالبا خودشان چ ایگو یهاومیمد

نده ارتباط روح بخواهد با افراد ز ی. وقتردیگیروح قرار م اریدر اخت میمستق

ستفاده رابطه مستعد باشد ا یبرقرار یکه برا ومیکند، از هر عضو مد جادیا

 گفتارش یگریدستش آلت ارتباط خواهد بود و د ومیمد کی یعنی. کندیم

صود مق یواسطه اجرا ییشنوا قیاز طر یو سوم شودیتبادل افکار م لهیوس

 .شودیم

 نایب یهاومیمد

ر حالت داز آنها  یارواح را دارند. بعض تیرو تیخاص هاومیمد لیقب نیا 

به  قاًیواقعه را دق یو چگونگ نندیبیارواح را م یداریو به موقع ب یعیطب

 یدر وضع ای یفقط در حد سمنامبول گرید یااما عده سپارند؛یخاطر م

 خواهند داشت. دیبه آن قدرت د کینزد

سلما باشد؛ اما م یومیاز انواع حاالت مد دیمردگان هم شا دنیخواب د 

هرچند  نایب ومی. مدمیکن یتلق یومیمد نشیا به منزله بآن ر میتوانیما نم

 کیاو  دارید قتیدر حق یول ند؛یبیکه با چشمانش م کندیخود تصور م

 یببه همان خو تواندیاست؛ چرا که با چشمان بسته هم م یباطن تیرو

 کند. تیارواح را رو
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 خواب( داری)ب یسمنامبول یهاومیمد 

رت . به عبادیبه شمار آ یومیحالت مد یت نوعممکن اس یحالت سمنامبول 

 ی. معموال به کساندوستهیپ گریکدیدو حالت اکثر اوقات به  نیتر اروشن

 یعنی کند؛یروح خودش عمل م تیکه با عامل مییگویسمنامبول م

دوده مح یو در ورا افتهی ینسب یآزاد یقالب جسمان دیروح از ق کهیهنگام

صورت  نیدر ا کند،یو ادراک م شنودیو م ندیبیم یجسمان حواس

اقتباس از  داردیم انیب یسمنامبول تیدر وضع یرا که کس ییزهایچ

 خودش خواهد بود. یهامدرکات و دانسته

 شفابخش یهاومیمد 

 زیورا بدون تج ماریب تواندیکه م یشفابخش درمان کننده است. کس ومیمد

البته  اشاره دست، شفا دهد. با ینگاه و حت ایلمس بدن  قیدارو فقط از طر

است و ممکن است در ادعا و عملکرد  یبحث طوالن انیاستعداد شا نیا

. باشد وجود داشته ییهاهستند، شائبه ییهاییتوانا نیچن یکه مدع یکسان

 یاست و برخ یقطع یا دهیقدرت و پد نیاما به هر صورت اصل وجود چن

 یهاومیکار مد یو چگونگ تیفیاطالع از ک یاز افراد حائز آن هستند. برا

اند، به نگارش درآمده نهیزم نیکه در ا یبه منابع تخصص توانیشفابخش م

 (28مراجعه کرد. )
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 میکتابت مستق یهاومیمد 

 لهیه وسب)نگارش  میکتابت مستق دهیهستند که پد یافراد هاومیمد نگونهیا 

 .شودیروح بر کاغذ( در حضورشان انجام م

 را در دیبرگ کاغذ سف کی ومیاست مد یکاف شیآزما نیا یاجرا یبرا

مراعات  وقرار دهد. سپس به دعا و تمرکز افکار  کند،یم نیکه روح مع یمکان

صورت ممکن است  نیبپردازد. در ا ط،یشرا ریسکوت و فراهم آوردن سا

ج و احتمال دارد چند خط ک یکاغذ نقش بندد که حت یبر رو ییهاعبارت

 باشد. یمعن یو ب وجمع

 سندهینو یهاومیمد 

تر احتربه مراتب آسانتر و  یارتباط یهاروش ریبا دست از سا یسندگینو 

 شتریوهندگان باست که پژ یهیاوصاف بد نیتر است. با او مخصوصا کامل

ن است اسلوب ممک نینوع ارتباط باشند؛ چون با استفاده از ا نیبه دنبال ا

وش ر نیا قیواح تماس حاصل کرد. از طربتوان به طور مداوم و منظم با ار

 یگونگچمعلومات،  ها،یترق زانیبه م توانیم گریاز هر روش د شیب یارتباط

 برد. یارواح پ یخلق و خو

 کند،یم نیرا به نحو احسن تضم انیکه سهولت ب وه،یش نیاستفاده از ا با

باشند  لیاکه م لیتفض زانیو افکارشان را با هر م اتیارواح خواهند توانست ن

ات خواهد بود که اطالع سریما م یصورت برا نیبر ما عرضه دارند. در ا

 را کی هر تیو افکار و شخص دهیسنج گریکدیبا  سهیرا در مقا یافتیدر

 .میکن یابیارز

 یومیاز هر روش مد شیب ،یسندگیدانست که استعداد نو دیبا البته

 است. تیو تقو ییو تکرار قابل شکوفا نیتمر لهیبه وس گرید
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 ییالقا یهاومیمد

 اریاخت را در ومیآنکه دست مد یروح، به جا ،ییالقا وهیروش و با ش نیدر ا 

ممکن است مقاصد خود را از  سد،یبنو یزیچ میو به صورت مستق ردیبگ

ست دبا  گریصورت او د نیالقا کند. در ا ومیانتقال فکر بر روح مد قیطر

. کندیمنتقل م ومیخودش را بر روح مد ندارد؛ بلکه فقط افکار یکار ومیمد

با حرکت  زین مویانتقال داد، مد ومیروح افکار خود را به روح مد کهنیبعد از ا

ذ کاغ یدست خود قلم را به حرکت درآورده و مفهوم مورد نظر روح را رو

 .نگاردیم

مون که مض نی. به امیینما یادآوریرا  یالزم است نکته مهم جانیا در

 یچون و رد؛یگیاو نم یجسمان کریرا در پ ومیروح مد یهرگز جا روح آزاد

 ومیدمالبته روح  ان،یم نیروح متجسد را از تن خارج کند. در ا تواندینم

 افتیز درا پسنخواهد ماند، بلکه افکار روح آزاد را  یو منفعل باق کاریهم ب

 منتقل خواهد کرد.  گرانیدست، به د لهیبه وس
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 یمالها یهاومیمد 

حالت  نیو در ا ردیخلسه قرار گ تیدر وضع یعیدر حالت طب یکس اگر

 او نامتجانس باشد، یقبل یبه ذهنش خطور کند که با پندارها یافکار

به شمار آورد.  یالهام یهاومیعملکرد مد جهیپندارها را نت نیا توانیم

اهت شب گریکدیبا  اریبس ییالقا یهاومیو استعداد مد یریالهام پذ تیخاص

قبل،  کمتر از مورد یشعور خارج کی تیدارند. منتها در مورد الهام، عامل

 ت.دشوارتر اس وم،یمد یاز پندار خصوص یفکر الهام کیمحسوس است و تفک

 یب کند، زیمشخص و متما تواندیکه افکار الهام شده را بهتر م یزیچ

 ومین مددر ذه یافکار و خطور آنها به صورت خودبه خود نیسابقه بودن ا

 کوین لیکه بخواهند به دال شودیبه ما وارد م یاست. الهام، از جانب ارواح

 شیراندیخ رواح. معموال الهام از جانب اندیدر افکار ما نفوذ نما دهینکوه ای

 .میکنیم یخوددار شانیهاییاست. اما ما اکثر اوقات از توجه به راهنما

ح از جمله اروا ،یماد خارج از جسم یروهایاغلب اشخاص تماس با ن 

. دانندیم ممکن ریغ یامر بایو انجام آن را تقر نگرندیم یناباور یرا با نوع

ا و مدر اطراف جسم  ییو ماورا یاست که وجود عوالم روح نیا تیاما واقع

به  شتکاربا عالقه و پ یاثبات شده است و اگر کس یروزانه ما امر یزندگ

 تواندیم یهمت بگمارد، به زود نهیزم نیالزم در ا یهایریگیمطالعه و پ

 عوامل در اطراف خود باشد. نیشاهد بروز ا

 یدر زندگ یکه با روح ارتباط دارند در اطراف ما، حت ییهاو رخداد تحوالت

 ای یعیبه خواب طب یکه فرد یمثال زمان ی. براستیناباوران، اندک ن

ازه به او دست متفاوت و ت یحالت روح یممکن است نوع رود،یم یمصنوع

 ستما کیامکان تجربه  یمواقع نیدهد که قبال تجربه نکرده است. در چن

 یگفت همه افراد در زمان خواب تجربه نوع توانیم ی. حتستیکم ن یروح

 ستیاز عروج روح از جسم ن ریغ یزیمرگ را با خود دارند. چرا که مرگ چ

سبب  ی. بدهدیما رخ م یدر خواب به طور مستمر برا یرخداد نیو چن
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از خواب به عنوان مرگ موقت  اریبه دفعات بس یکه در کتب آسمان ستین

 اد شده است.ی

 یروح یارواح و زندگ یایکه درصدد شناخت دن یبه هرحال، افراد

با  توانندیخود، م االتیس تیو تقو یهستند، پس از کسب معلومات کاف

 ار کنند.خود، تماس برقر یخارج از بُعد ماد یروهایاز ن یبرخ

 نهیدر زم یمنابع معتبر کهنیا رغمیمباحث و عل نیوجود تمام ا با

وز در دسترس است، هن دهیپد نیروح و عالم ارواح و چند و چون ا فیتوص

روح  نهیبخش عمده جامعه ما در زم یحت ،یاز جامعه بشر یمیبخش عظ

 آن دچار سوء تفاهم هستند. یهاتیو واقع

ه ک یر عالوه بر اطالعات ناقص و اشتباهسوء تفاهم آشکا نیا لیدال

به  ارواح دنیکش ریاز مردم درباره ارواح دارند، ممکن است به تصو یبرخ

رگ م دهینادرست پد میو ترس یینمایس یهالمیاز طرف ف ندیشکل ناخوشا

است که نه روح  یدر حال نیسخت و دردآور است. ا یبه عنوان لحظه ا

ند اسکلت مان یو بدن یاستخوان یا صورتب دیخطرناک مانند شبه سف یعنصر

 با خواب دارد. یاست و نه زمان مرگ تفاوت

 قایقدگفت روح  دیبا م،یکن انیساده ب یمسئله را به زبان میبخواه اگر

 ندارد. یتفاوت چیه یآدم معمول کیانسان است و با  افهیتجسد ق

حرکت  پر جنب و جوش و سرشار از ییایارواح دن یایخالف تصور ما دن بر

به  یاله یایو اول امبرانیدور تاکنون ارواح پ یهامثال از گذشته یاست. برا

 یبه افراد بهتر لیها را تبددر تالش بوده و هستند که انسان وستهیطور پ

ارواح هستند.  نهیاز قدرت پروردگار در زم ینمونه ا یاله امبرانیکنند. پ

پروردگار بر نسل بشر  یکه از سو یکه ارواح رفتیرا پذ قتیحق نیا دیبا

مرگ و  قتیها را از حقدر مرحله نخست قصد دارند زنده شوند،ینازل م

را  یماد اتیدر ح ینحوه زندگ یگاه یپس از آن آگاه کنند و حت یزندگ

از ارواح  یستیبا ،علت افراد در مواقع تماس نی. به هماموزندیبه آنان ب



 )روح کیالکتید یمبان بر یدرآمد( دیکش نتوانست امانت بار آسمان  / 146

 

پس  اتیو ح یزندگ نیر اد یرستگار ریمس یکه چگونگ ندیبنما یسواالت

 از مرگ را نشان بدهد.

و به  که خود ارواح بنا به خواست خودشان افتدیاتفاق م یالبته گاه 

تماس  از یافراد، به عده ا یماد یرا درباره زندگان یمطالب مهم ،یلیدال

 یربرقرا یکه برا میاشاره کن دیراستا با نی. در همندیگویم رندگانیگ

بلکه  ،ستین یتماس با ارواح کاف ینها تالش افراد، برات ،یروح یهاتماس

 دار است.برخور یادیز تیاز اهم هاومیدر تماس با مد زیخواست خود ارواح ن

ارد که د تیاهم یتماس با ارواح به اندازه کاف یدستاوردها کهنیا جه،ینت

همت  یاریبس یهاحصول آن به ممارست و تالش یها برااز انسان یبرخ

 ای و قهیتماس اگر چند دق یتوجه داشت که در زمان برقرار دید. بابگمارن

 یجخار یروهایاز ارتباط با ن یچند روز و هفته اثر یحت ایچند ساعت و 

 دیبا زیرا ن قتیحق نیو دلسرد شد. ا دیاز عمل خود ناام دیمشاهده نشد، نبا

 یذاتبه صورت  یومیمد ینوع قدرت باال کی یکه همه افراد دارا رفتیپذ

ورده آآن را به دست  یعلم و به صورت اکتساب قیاز طر نکهیمگر ا ستند،ین

 تماس کنند. یو سپس اقدام به برقرار

در  یاست که گاه نیا میذکر کن دیبخش با نیکه در ا یآخر نکته

و مطالب  ابندیو مزاحم در جلسه حضور  یها ممکن است ارواح برزختماس

 نیشود. به هم رندگانیتماس گ یراهاظهار کنند که موجب گم ینادرست

 دینبا اموزندیرا ب یعلم و دانش روح نکهیقبل از ا رندگانیعلت تماس گ

را  توجه نکرده و خواست آن یروح چیه یهابه گفته ایکنند  ارتماس برقر

خواهند شد. یروح یصورت گرفتار دوگانگ نیدر ا راینکنند؛ ز یعمل
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 خلقت رهیدا

 یهاو کتاب انیدر تمام اد بایتقر نشیرکان آفرخلقت و ا رهیکارکرد دا

 منشاء یدیتوح انیشده است. از منظر اد میترس یبه شکل مشابه یآسمان

 یشده تا بعد از ط لیگس نیزم نیاست و انسان به ا یخلقت ذات خداوند

. خود بازگردد شهیبه سمت اصل و ر یجسمان یهایزندگ ای یمراحل زندگ

 از جمله انسان، است. ،یجودات هستبازگشت شامل تمام مو لاص

شته جسم او در خاک کا ردیمیم یانسان یگفت وقت توانیرو م نیا از

کرده  یرا ط یعقل یهاتکامل و باال رفتن از جهان یتا مراحل بعد شودیم

 شود. یجذب روح بزرگ و مرکز ثقل عالم هست تیو در نها

 یزیهر چ ،«یروح و یجاذبه تکامل عقل»براساس قانون  گر،یسخن د به

 افتهی یخلق شده و هست یلیو کائنات وجود دارد و بنا به دل نشیکه در آفر

 به سمت پروردگار در حرکت است. تیاست در نها

 لیبه دل کیو کائنات هر  یهست نیاست که عناصر ا نیقابل ذکر ا نکته

که در حال حاضر در  یچند نسل بشر اند و صرفا به خاطرخلق شده یخاص

مهم و باالتر است.  اریاند. هدف خلقت بسنشده جادیهستند، ا اتیح دیق

 شده و میبار ترس نیاول یبرا یخلقت طبق نظر ارواح قدس رهیدا ریتصو

 یکل یبه آن افزوده شده است. در ادامه نگاه زیخلقت ن یماد طیمح لشک

تا  میافکنیمورد است، م 21خلقت که بالغ بر  رهیبه ارکان مختلف دا

 :میروشن از آن ارائه کن یجامع و تا حد یریتصو

 یریامواج در تمام کائنات به صورت امواج اث نیکز: اامواج متحدالمر- 1

 اند.دارند و همه نقاط خلقت را پر کرده انیجر

 شودیم دهیه از مرکز خلقت تابکاست  یریموج اث کی: ینمودار فرض- 2

 .دهدیو تحرک م یقدرت، انرژ اتیو به ح
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موجود  یروهایاثر ن ذره: ماده شناخته شده )اتم( که در نیترکوچک- 3

 .شودیم یحرکت یعقل و انرژ یدارا یریدر امواج اث

 یشتریب یتکامل عقل یدارا : که در اثر مرور زمانیذرات جماد- 4

ن آن وارد ساختما یاهیگ شهیر قیاز طر یروز تیدر نها نکهیتا ا شوند؛یم

 .دهندیحالت م رییشده و تغ

مل شده و عقل، کا جیگوناگون به تدر یهاشکل ریی: در اثر تغاهانیگ- 5

 .کنندیم دایپ واناتیاز ح یابه گونه کینزد یاحساس و روح

 اریبس یستیزهستند که تظاهرات  یواناتیح ی: در کره خاکواناتیح- 6

ت و تحوال راتییدر اثر تحمل تغ واناتیح نیدارند. ا اهانیبه گ کینزد

ها فقط در کره تکامل نیا ی. تمامشوندیم یشتریعقل ب یاگوناگون دار

 .افتدیاتفاق م زیکرات ن ریبلکه در سا وندد؛یپیما به وقوع نم یخاک

 یهااز حالت یاریبس یهاو تکامل لیتبد یپس از ط بشر: نسل بشر- 7

ز ا شیدر آمده است. همان طور که پ یبه صورت کنون وانیح اه،یجماد، گ

روه به مخلوق را به چهار گ نیبهتر، ا یهای، به منظور بررساشاره شد نیا

که  کنندیم یبند میتقس «یانسان اول»و « انسان»، «آدم»، «بشر»: یهانام

ست. تکامل را تجربه کرده ا زانیم نیکمتر« بشر»چهار گروه  نیا نیدر ب

. فتای توانیم گرانیاز د شتریب نیگروه را در کره زم نیتعداد ا کهنیضمن ا

افراد  نیا رایتر است. زهم پست وانیاز ح یها گاهاز آن یاعمال و رفتار برخ

 یو هرگز راض هستند شیخو یفقط به فکر منافع مختلف ماد یدر زندگ

 گرانیرساندن به د افراد از آزار نیبرسد. ا یها به کساز آن یسود شوندینم

 یحجهان اول رو گروه پس از مرگ به نی. تمام افراد اکنندینم یکوتاه

 .شوندیمنتقل م

درجه از افراد بشر  کی یروح یگروه، از نظر تکامل و تعال نیآدم: ا- 8

ها. عمدتا به فکر آن انیو نه ز رسدیم یها به کسبرتر هستند. نه سود آن

نسبت  یکمتر یوانیح یخو یهستند و دارا شیخود و احتماال خانواده خو
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 هب شیخو یمرگ به نسبت درجه تکاملگروه پس از  نیبه بشر هستند. ا

 .کندیم دایانتقال پ یدوم روح ایجهان اول 

 رایاز تکامل قرار دارند؛ ز یر مرحله باالتردطبقه  نیانسان: افراد ا- 9

در  رهیو غ نهیحسادت، بخل، ک ،یمقام پرست ،یطلبمانند جاه یصفات منف

 دیمف گرانید یبرا یادارند به گونه یاست. لذا سع افتهی لیوجود آنها تقل

و  اعمالبه نسبت  یگروه پس از جدا شدن از جسم ماد نیباشند. روح ا

 .ابدییاز طبقات بهشت انتقال م یکیبه  اتیح رفتار زمان

انسان »آمد تکامل نسل بشر را نمونه و سر نی: بهتریانسان اول -10

ا جه گروه جزء بندگان خاص خداوند هستند و در هم نی. امینامیم «یاول

د را افرا نی. در واقع خداوند اکنندیو همه احوال خداوند را فراموش نم

شود یم دهیمواقع د یقرار داده است. در برخ نیزم یخود در رو یهافهیخل

به  انگرید نکهیتا ا زنندیم انیبه خود ز یابه گونه یاشخاص حت نیکه ا

اد پس افر نیروح ا برسند. رهیو غ یاجتماع ،یاله ،یاز نظر ماد یوضع بهتر

 .شودیاز بدن به طبقات باالتر بهشت وارد م ییاز جدا

مرتکب اعمال  اتیکه در زمان ح یفراد)جهنم(: ا یجهان اول روح- 11

 نی. اشوندیعقوبت م وجهان منتقل  نیاند پس از مرگ به اشده ینادرست

ه باشد ب ترنیاست و هرچه گناه فرد، سنگ یمختلف یهاعمق یجهان دارا

 .شوندیفرستاده م یشتریخلقت به عمق ب یروهاین یهمان نسبت هم از سو

 ادیهم « اعراف»هان که از آن به نام ج نی: در ایجهان دوم روح- 12

در  مکیو تنها اختالف آن با جهان  ستین یکامل یآزاد یروح دارا شود،یم

 است که در آن زجر وجود ندارد. نیا

ها از جهان ریجهان نسبت به سا نی)بهشت(: ا یجهان سوم روح- 13

که در  یاست و افراد یشتریطبقات ب یبرخوردار است و دارا یارزش باالتر

. ابندییاز طبقات آن انتقال م یکیو ثواب شوند به  ریمرتکب اعمال خ یزندگ
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 8تا  5و طبقه  کمیبخش  4تا  1جهان شامل نه طبقه است که طبقه  نیا

 است. بخش دوم و طبقه نهم بخش سوم

 یهابه جهان یلیاز بدن به دال ییااز ارواح پس از جد یبرزخ: برخ- 14

ه کمنطقه  نی. امانندیم یباق نیو در جو اطراف کره زم روندینم یروح

دارد.  و ماده قرار یمرکز انرژ نیو طبقات مختلف است ب یمراکز روح یدارا

 ییهایگابستو یندگکه در ز مانندیم یباق یعالم روح نیدر ا یمعموال ارواح

ارواح  نیاند. اکثر اداشته رهیو غ یعاطف ،یخانوادگ یو وابستگ یاز نظر ماد

 یلها یروهایرا جهت ماندن در برزخ از ن یکوتاه اریمدت بس ،ییپس از رها

اغلب  و ندیرا کامل نما شیناتمام خو یاز کارها یتا قسمت رندیگیاجازه م

 نیتا چند یگاه هاینیماز نظر ما ز انزم نیا. شودیها داده ماجازه به آن نیا

اند؛ لذا چند ها باور ندارند که مردهارواح تا مدت نی. اانجامدیسال به طول م

 .مانندیم یخانواده خود باق نیباور که هنوز زنده هستند، در ب نیبا ا یوقت

 یموج عقل کی انگریو نما رگریتصو ،یلعدد تکام کی: یاعداد تکامل- 15

 آن را تجربه کرده است. هر قدر که ذره، اعداد یذره ماد کیکه است 

ذره  معناست که آن نیرا به خود اختصاص داده باشد، به ا یشتریب یتکامل

 در یخلقت است. اعداد تکامل یاز سو یشتریب یعقل حرکت یجسم دارا ای

 عدد نشان دهنده تعداد نی. اشودیهزار کامل م 600و  ونیلیم 8 ددع

ل تکام یذره ماد کیاست که  یعقل یهافرکانس ضیتعو ای رییغدفعات ت

انسان » به مرتبه یکه از نظر عقل یتا زمان کندیتجربه م ییو ابتدا افتهین

 نائل شود. «یاول

خداوند  تیسرآغاز ابد توانیجهان را م نی: ایجهان پنجم روح -16

 یهاکانسدر فر یراتییجهان، فقط تغ نیبه ا دهیارواح رس رایدانست؛ ز

تا بتوانند به جهان پنج و  سازندیپوش خود داده و ثقل را از خود دور متن

تماس  هاینیارواح با زم گریجهان به باال د نی. چون از اابندیشش انتقال 

در جلسه ارتباط با ارواح، اظهار داشت که از  ی. لذا اگر روحکنندیبرقرار نم
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حاصل کرد که آن روح  نیقی دیاپنجم و امثال آن است، ب ایجهان چهارم 

است و از آنجا  افتهیدست ن یاست و هنوز درباره بهشت به اطالعات یبرزخ

شدن امواج  لیبدعمل و حرکت و ت ،یندارد. در جهان پنجم روح یشناخت

اصل خلقت همچنان ادامه دارد و به همان شکل است که  یبه انرژ یروح

 .شودیها کمتر مثقل جیبه تدر یعنیدر جهان چهارم وجود دارد؛ 

از جهان  جیکه به تدر ی(: ارواحیژ)عالم انر یجهان ششم روح- 17

 یاند؛ به طورتمام مراحل تکامل را گذرانده شوند،یجهان م نیپنجم وارد ا

تقدم و  که تمام امواج آنها با امواج جهان هفتم برابر شده است و نسبت به

. مانندیم یود به جهان هفتم باقجهان، در انتظار ور نیتاخر ورودشان به ا

 نیا ،یم. از نظر علنامندیم زین« جهان انتظار»جهان را  نیا لیدل نیبه هم

ه هرچ رایکرد؛ ز یخلقت تلق لیپتانس یرویبه عنوان ن توانیجهان را م

 لیپتانس یاز جهان هفتم به کانون خلقت برسد و مصرف شود، انرژ یانرژ

 در حال شهیهم تم. لذا جهان هفکندین مجهان، کمبود آن را جبرا نیا

 .ماندیم یباق یبرقرار کردن تعادل کامل انرژ

از  ی)جهان هفتم(: تمام قدرت عالم هست یهست مرکز قدرت عالم- 18

ن خلقت بعد از گذراند یهایانرژ هی. کلشودیم نیتام یجهان روح نیا

مختلف، به  یهاهیها و تصفو تکامل لیو تبد یدشوار و طوالن یرهایمس

 نیا ی. از آنجا که کل انرژگردندیجهان باز م نیمطلق به ا یصورت انرژ

جهان  نیلذا ا شود،یم نیتام افتهیتکامل  یو روح یعقل یهااز قدرت نجها

 .دینام «یعقل کل عالم هست ایروح اعظم کائنات »به عنوان  توانیرا م

در بر  یامواج الهو  روی: تمام کائنات را نیکل عالم هست یانرژ- 19

زم ال یو حرکت یعقل یهایگرفته و به طور مستمر به همه مخلوقات، انرژ

کز متحدالمر ریخلقت به صورت دوا رهیدا ریدر تصو روهایشود. ن یداده م

ت به مرکز نسب ریدوا نیبا فاصله امواج ا زیکه تکامل افراد ن شوندیمشاهده م

 دارد. میرابطه مستق
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از جهان هفتم به جهان  میصورت مستق که به یطرسوالن خلقت: خ- 20

بنا به خواست و حکم  یاست که گاه یمعن نیوصل شده به ا یسوم روح

در جهان سوم  یاز جهان هفتم موجب تولد یروح یانرژ کیخداوند 

اح به گونه ارو نی. اشودیگفته م «ینوزاد روح»که اصطالحا به آن  شودیم

در  یدیو مقامات کل فیوظا یدارا دهندیم انجام ندهیکه در آ یخاطر اعمال

 توانیگروه م نیا نیرا در ب یرسوالن اله هیکه کل شوندیاز خلقت م یقسمت

 .افتی

 یوار رهیخلقت، شکل دا رهیدا ریخلقت: در تصو یعوالم ماد- 21

شده است. در  لیکه تمام آن از ماده سخت تشک شودیمشاهده م

 یقطه ان یمعروف است، منظومه شمس «یریراه ش»که به نام  کهکشاننیا

 1.60هم  و ضخامت آن یسال نور هاونیلیم کهکشاننی. طول استین شیب

سب ککه تاکنون بشر از علم نجوم  یتوجه به دانش بابرابر قطر آن است. 

حدود  است اریکه تعداد آنها بس اراتیاز س ریکه غ شودیکرده است، گفته م

 ی. زمانحضور دارند کهکشاننیدر ا زین ستاره شناخته شده ونیلیم 100

 یادمنظور تمام کرات م دم،یو آسمان را آفر نیزم دیفرمایکه خداوند م

 .هاستنسخت در کهکشا

 که در خلقت خداوند سه نوع میرسیم جهینت نیمطالب فوق به ا از

 گردندیمخلوقات در خلقت م اتیوجود دارد که موجب ادامه ح یعالم انرژ

 از: که عبارتند

 نی. اکندیم فایرا ا یقسمت، ماده نقش اصل نی( عالم ماده: در االف

ذره  نیعالم بر کوچکتر ریتوسط اث یو حرکت یکه قدرت عقل یاز زمان یانرژ

 لید و در تبدادامه دار یاول تیدوره انسان انیآغاز شده و تا پا شود،یم دهیتاب

 .شودیتر مقدرتمند جیمتعدد به تدر یهاو تکامل

که در  یو امواج ماد ستین یعالم، از ماده خبر نی: در ای( عالم انرژب

 یهااند، از جهانشده لیتبد یریاث یبه انرژ اریبس یهاو تکامل لیاثر تبد
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شده  یکل عالم هست یبه انرژ لیتبد تایشده و نها تریقو جیبه تدر یروح

 اوندخد لیدل نی. به همشوندیم یوارد جهان هفتم روح جیو به تدر

 «من در حرکت هستند. یتمام ذرات عالم به سو»: دیفرمایم

 ینرژا افتیدر فهیدر خلقت، وظ ستمیس نیعالم(: ا ری)اث یری( عالم اثپ

عالم  ریاث رایآن در تمام خلقت را بر عهده دارد. ز عیاز جهان هفتم و توز

 چهو هر آن نیخلقت، از جمله کره زم یبه ظاهر خال یتمام نقاط و فضاها

د ز وجوین یگریخلقت، اشکال د ری. در تصوردیگیدر آن است را در بر م

 ادی «شیخو یماد اتیعلم ح یهاناشناخته»دارند که ما از آنها با عنوان 

 .میکنیم

 یموارد نیها و قدرت پروردگار به همعظمت کهکشان کهنیمسلم ا قدر

 یه خلقت و رازها. در واقع نقششودیختم نم م،یکرد انیکه در مجال کوتاه ب

 یدر نظام هست یگریشمار د یب قی. بلکه حقارسدیبه انتها نم جانیآن در ا

آن  بهنسبت  یشناخت و آگاه گونهچینهفته است که دانش امروز بشر ه

ندارد.
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 «پاداش متناسب با عمل»قانون  ای «کارما»قانون 

 هیظرا و نبه قانون کارم یاجماال به فراخور بحث نگاه کوتاه نیاز ا شیپ

 هیما را از زاوقانون کار میدانیالزم م گریبار د کی جانی. در امیتناسخ افکند

 .می)پاداش مناسب با عمل( مورد کنکاش قرار ده یگرید دید

وزون م یبیدر ترک یماد ریغ یهادهیاز پد یما و مجموعه ا یماد یهست

رار دارد کر ما ق. در وهله اول دستگاه تفبرندیبه سر م گریو متقارن با همد

د الهام واقع شده است و بع زمیماست. سپس مکان یکه مقدم بر جسم ماد

 هرفتقرار گ «قتیبر حق میمستق یآگاه» تیو در نها« ملکه تامل»از آن 

 است.

غ الهام و چرا نییها پاانسان شتریاز الهام، در ب یناش یآگاه سطح

 نی. به ادهدیم ینور کم جهیدر نت کند،یعمل م فیضع ایخاموش است 

آگاه شوند.  قیبه حقا توانندیکم نم ییروشنا نیها به مدد اخاطر انسان

الهام  دیها باانسان نیو محدود است. بنابرا یسطح زه،یکارکرد الهام مانند غر

 رتیصنور ب شیالهام بر افزا نیرا ارتقا دهند. چون ا شیخو یو درک ملکوت

 دارد. میمستق ریتاثبر ادراک ما  یو تاباندن نور آگاه

مضاعف  کند، به تبع آن، شعور او تیرا در خود تقو ییتوانا نیانسان ا اگر

 یها. آن وقت شعلهکندیشده و شروع به استفاده از سطح روشن خود م

و  کنندیکه در بطن همه موجودات قرار داده شده است، فوران م یفروزان

 کندیو اذعان م دیآیم رونیاز جهل خود ب یاز شک ناش یانسان به زود

 کندیشک، عقل را احاطه م کهیهنگام یحت«. کارما حق استقانون»که: 

 یاریبه  تواندیالهام است که م نیا شود،یناتوان م قتیو عقل از درک حق

 .دیایاو ب
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شد. به داشته با ژهیبه قانون کارما توجه و میکه عقل سل رسدینظر م به

ا شده اساس و اعتبارات معقول بن یاست که روقانون  نیجهت که تنها ا نیا

 کرد. شیاز صحتش آزما نانیاطم یآن را برا توانیو م

ست ا یهست قتیقانون عام درباره حق کیقانون کارما  گر،ید لیتاو به

لول، مانند قانون جاذبه، قانون علت و مع یعیطب گرید نیکه به همه قوان

 یها هستند(، برتربهور مسبها که واسطه ظسبب یعنیها )قانون واسطه

 دارد.

ا عقل بزنده و متناسب  یبلکه قانون ست؛یقانون کور ن کیکارما،  قانون

 یو اجتماع یفرد یهاعمل همه موجودات، از جنبه جیو نتا ریاست که به تاث

 است. یو سار یدر آن جار یاله تیبذل توجه کرده است. چرا که مش

. چون کارما کندیم جادیکارما را ا است که خود انسان چرخه نیا تیواقع

قد و به آن معت میافکار و سپس اعمال اوست. هرچه ما امروز دار جینتا

 میخواه تجربه ندهیهرچه در آ نیماست. بنابرا یقبل یهافکر جهینت م،یهست

راساس ب ییافکار و اعمال امروز ما خواهد بود. پس نظام کارما جهیکرد، نت

ان باره هم نیاست که در ا یهی. بدشودیم سیما تاس یهاافکار و کنش

ر د یطانیو ش یکه انسان فکر منف یاست: وقت جیهمچنان را یمیفرمول قد

ب رنج و آن را در قال میمستق جهینت کند،یسر دارد و احتماال به آن عمل م

ادت آن سع ستاوردمصداق داشته باشد، د نیو اگر عکس ا کندیدرد تجربه م

 به دنبال انسان خواهد بود. هیمانند سا است که یو خوشبخت

 میکر خود، بلکه به طور مستقف جهیتر، انسان نه تنها نتعبارت روشن به

او را  یکه آزاد یاز سرنوشت دیخاطر انسان نبا نیبدل از فکر خود است. به ا

 رقم خورده شیکه برا یاز سرنوشت تلخ ایکرده  تیمحدود کرده است شکا

العمل بر عمل و عکس یقانون مبتن کیکه قانون کارما است، ناله کند. چرا 

 اعمال ماست. نفکیال جهیاست و نت
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شت با سرنو میخواهد بود اگر ما بخواه دهیفا یب ،یتئور نیا براساس

 واسطهیتحوالت را ب نیا دی. بامیقائل شو یآن حدود یبرا ایمبارزه کرده و 

 ر که فکر کند همان. چون انسان هر طومیدر فکر و عمل مان جستجو کن

 خواهد شد.

خود را با فکر و عمل خود بنا  تیما شخص یحت گر،ید یمنظر از

 ند؛یبیم فریک ای ردیگی. اگرچه انسان به واسطه اعمالش پاداش ممینهیم

ثواب به  و نه عقاب، بلکه عقاب و دهدیکه کارما نه ثواب م ییاما از آن جا

پس هرکس غمناک شود  جهان است، یخاطر برگرداندن نظم عموم

آن  تنعم داشته باشد از یبرا یالهیاندوه است و هرکس وس ومستحق غم 

 مند خواهد شد. بهره

 م،دی: من انسان را در رنج و عذاب آفردیفرمایخداوند در قرآن م یوقت

ها مستحق رنج و آالم هستند؛ چون خودشان است که همه انسان دانستهیم

 یهمه، لطف و رحمت اله نیگفت با ا دی. البته باندآوریها را به وجود مآن

ه ب تجربهکسب علم و  قیتا از طر دهدیفرصت را به تمام موجودات م نیا

 مرتکب ییبرسند. انسان هم در راه کسب تجربه به ناچار خطاها تیالوه

ول از خطاها و قب نانیو کسب دانش الزم و اطم یکه پس از آگاه شودیم

را  یابد یهادر جهان یمساله، موجبات رستگار نی. اشودیم فریها کآن

 . آوردیفراهم م

 دهیآن دم و از روح خود را در دهیآفر اریبا اخت یانسان را موجود خداوند

 نند.فرار ک یاز آن قانون عموم توانندیصورت است که مردم نم نیاست. بد

بر  یهست یهادهیهمه پد ادیاست که بن ینکته ضرور نیذکر ا البته

 یشده است، حت دهیجهان است خوب آفر نیهرچه در ا یعنیاست.  یکین

 یکامل وجودت ریکسب تجربه و در مس یکه نوع بشر برا یها و زحماترنج

 .هاستیهمه و همه در خدمت خوب شود،یخود متحمل م
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طلب است و در راه کسب علوم، هنرها، انسان کمال کهنیا یاصل علت

خاطر  نیبه ا کندیرا تحمل م ییهادانش، مرارت مختلف یهافنون و شاخه

از جامعه  یدیشدن به عضو مف لیجهان و تبد یبهبود ریاست که در مس

در  یتراک. پس اعمال ما به طور اشداندیرا الزم م هاتیفعال نیا یانسان

ها به که فرد فرد انسان یاثرگذار است و الزم است در خدمات یجهان جامعه

ر عمل کنند تا د تیکامل و حس مسئول تیبا رغبت و رضا دهندیجامعه م

 مثبت بگذارد. ریما تاث یرشد معنو

بدون  ارانهیکه آگاهانه و هوش ییهادر انسان ماریکه وجدان ب جاستنیا 

 نیگر چندست به کار شود. ا تواندیم کنند،یم یزندگ یبشر نیتوجه به قوان

به بشر  اءیانب قیکه از طر یاله نیو قوان یاز علوم روح توانندیشود افراد م

 د.خالص شون یزندگ وبیچرخه مع نیارسال شده است، استفاده کنند و از ا

از  یریگگفت بر انسان الزم است که عالوه بر بهره دیبا تینها در

اص اختص یابد یهم به زندگ یتوجه ،یدر امور زندگ یکیزیامکانات جهان ف

 میدانیمدراک را فراهم آورد. چون ما عقل و ا ییشکوفا یهانهیدهد تا زم

 توانندیها مواحد هستند که مجموعه آن کریپ کیهمه انسانها به منزله 

به  یو بدون نقص شوند. چنانچه سعد یآرمان یمنجر به ساختن جامعه ا

 :دیگویمساله اشاره کرده و م نیبه ا یسادگ

 گوهرند  کیز  نشیکه درآفر/کرندیپ کی یآدم اعضا یبن 

انسان صورت  یهاورود به چرخه کارما براساس اعمال و کردار کهنیا اب

شده، اگر او  دهیها دمدرون انسان یچون آن ذره اله گریاز طرف د ردیگیم

 دایوح پدرون را به وض هیتزک یهاعلم و ادراک، روش قیتالش کند و از طر

به  کارماکمتر از چرخه  یو با رنج یکند، آن وقت خواهد توانست به راحت

 .ردیقرار گ یینها یرستگار ریپرتاب شود و در مس رونیب

امکان را  نیبه قانون کارما و عود در تجسد، انسان ا مانیا هیدر سا 

عمل کند. شعار  م،یکنیکه در ادامه ذکر م یشعار باستان نیکه به ا ابدییم
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عد و ب یرا بکار تا از آن عمل درو کن ینخست در وجودت فکر»است:  نیچن

 یاریآبکه تخم عادت را کاشته و  ی. وقتیعمل را تکرار کن تا عادت کن

انسان  عتیو طب تی. چون مجموع شخصیخود را ساخته ا عتیطب ،یکرد

که به شکل عادت از آنها سر  ی. اعمالدهندیم لیرا همان اعمالش تشک

 «.یکه دوست دار یبشو یخود را پرورش بده تا آن کس عتی. پس طبزندیم

مشخص،  یهابا انجام کار تواندیاست که انسان م نیا انیب نیواضح ا جهینت

و جاودانه خود را بنا نهد و براساس همان  ندهیآ تیو شخص عتیطب

به انجام  لیم یرا ادامه دهد. پس هر وقت احساس کرد رشیمس ت،یشخص

علت را  یفورا علت آن را در خود جستجو کن. وقت ،یزشت دار یکارها

 یرویبه ن یخواهیو اراده، آن را از خود دور کن. اگر م میا تصم، بیشناخت

 یتا قادر به تمرکز عقلت شو یکن دایدست پ تیاز ادراک و شخص یمیعظ

 ،یر شدکا نیمصمم به ا یبدان که وقت ،یو آن را در راه درست به کار انداز

 کار باز دارد. نیتو را از ا تواندینم یقدرت چیه

 عمل میانسان از ارتباط مستق یوقت م،ییگویم علت است که نیا به

فورا  تواندیآن را درک کند، م اتیآگاه شود و جزئ ییخود با نظام کارما

 مینک یادآوریو ذات خود اقدام کند. البته الزم است  تیساختن شخص یبرا

ان خود را رشد داد. در هم توانینم یکه بدون درک الهام و درک ملکوت

 یویبه مسائل دن دیجهان گذراست و نبا نیکه ا میکن فراموش دیحال نبا

و  یها، ساختار روحاز فرصت یریگبلکه با بهره م،یاز حد دل ببند شیب

 دارد. یتنها به اراده و تفکر انسان بستگ نیو ا میکن تیخود را تقو یروان

 یروح، جاودانگ قیکه انسان روح است نه جسد و از طر میدانیم ما

: من روح دیفرمایکه خداوند در قرآن م ی. به طورافتیهد ادامه خوا اتیح

جام کارها و ان تیشخص یبه او عطا کردم. البته بنا نشیو اجازه آفر دمیرا آفر

و تالش  صبر لاعما نیانجام هر کدام از ا یدارد و برا ازیبه وقت و حوصله ن

 الزم است.
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 ،یخودساز تیکه فکر و ن یدر صورت میکنیم دیمبحث تاک نیا انیپا در

و  رایراه  نیروح ما در ا م،یکن جادیرا در خود ا یو خداشناس یخودشناس

رد. در را در ما به وجود خواهد آو یخواهد بود و صبر و وقت اضاف اورمانی

 او آن ر میکنیبه فرصت، شروع به عمل م یابیصورت به محض دست نیا

بدون  آگاهانه و م،یانسان با اراده و تصم ی. وقتمیدهیاز دست نم هودهیب

وجود  تواندیرا بگذراند، م یزندگ امیا ،یویبه رفاه و لذت دن دیشد یدلبستگ

و برکت  ریشر با خ یو کارها یاز افکار منف یسازخود را پس از پاک یامروز

، با زده شد یکیزیف یگزند انیکه زنگ پا یپر کرده و کنار بگذارد و زمان

 ادامه دهد. یفراغ بال و آسوده در جهان ابد

 یمکتب روح روانیکارما در نظر پ مفهوم

: کندیم فیتوص نی( کارما را چن29) زانتیب یو محقق توانا بانو آن سندهینو 

آزاد شد  یعناصر پست و جسد خاک دیروح بر حسب فطرت از ق یوقت»

 ینجا مدت. آن روح در آشودیارواح منتقل م یهااز جهان یکیبالفاصله به 

شدن آن  ریفق ایو  یاکتساب یعقل یهاشدن صورت یغن که متناسب با

 یر عقلبه سطح تصو یتوقف بستگ نی)البته مدت ا ماندیهاست، مصورت

 نیزم یدر رو اشیقبل اتیها که در حآن روح دارد(. در آنجا همه تالش

 یها جزئآن تالش ایکم بوده باشد،  اتیمدت آن ح نکهیانجام داده بود، ولو ا

و در  دیآیم دیدر ذاتش پد ییرویو از مشاهده آنها ن ندیبیرا مبوده باشد 

 «.کندیاستفاده م رویاز آن ن ندهیآ اتیح

که در جهان ارواح مانده  یکه روح در آن مدت دیپس مالحظه کرد 

ناخودآگاه خود هضم  ریداشته در ضم نیرا که در زم ییهاتجربه جینتا

ناخودآگاه او  تیاخل شخصد یعیهمه آنها به طور طب یعنی. کندیم

 یرویاست که ن یهی. بدکندیعمل رشد و نمو م نی. روح با انجام اشوندیم

 رای. زشودیناخودآگاه او اضافه م تیبه شخص یقبل یروهایبر ن هعالو دیجد

آن  یبرا گرید اتیدر ح شود،یم یشخص لیصرف م ات،یح نیآنچه در ا
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 یرویرغبت به عمل، مبدل ن جه،یو در نت شودیصرف م یذات ملکه واقع

 .شودیم یبعد یعمل کننده فعال در زندگ

 یهاکاشتن دانه یبرا روهایو در استفاده از ن نیزم یروح در رو یوقت

 یوریخود از آن ن یهااتیاز ح یکیدر  یعنیکند؛  یسست یرغبت و آگاه

 ر،گیاستفاده نکند، در جهان د «یکسب آگاه»و « رغبت دیتول» یخام برا

 لها خام هستند و شکهنوز آن ملکه رای. زردیگیسطح عاقالن قرار نمدر 

خام  یعقل یها ببرند. آن صورتآن را باال یاند تا بتوانند سطح عقلنگرفته

 یراهستند که روح ب یفیضع یروهاین کنند،یکه دائما در ذهن او حرکت م

گاه دآناخو ریاز ضم د،یجد یعقل یهارشد دوباره و به دست آوردن صورت

 یملتکا خاصخود را بدون هدف  یعقل یروین دی. انسان نباکندیاستفاده م

مبتذل  یعقل یهارها سازد تا صورت یواه یهاشهیتصورات و اند انیدر م

و  مبتذل به خود اجازه دهند که در عقل بمانند یصورت ها نیبسازد و ا

 گه دارند.ن نییعقل به وجود آورند و عقل را در سطح پا یبرا یبد یهاکانال

 شودیها مثمر ثمر واقع مدر کمک به انسان یبختان، علوم روح خوش

 میخداوند در قرآن کر یخود برسد. وقت یتا او به رشد و درک عقالن

ا به او ردر مورد اعمال خود  یو اجازه داور دمیمن روح را آفر»: دیفرمایم

 موضوع است.  نی، ناظر بر ا«واگذار کردم

 یهابر وجود صورت یمبتن یعنیاست.  یقرآن اتیمنطبق با آ کارما قانون

. روح به طور رسندینم یکامل و متعال یمنحط که به جهان روح یعقل

سائل م یدارد به سو لیم نیخود در زم یمتوال یهااتیدر خالل ح ،یعیطب

 یتحرکت کند؛ اما وق یویدن ذیمانند؛ شهوات، ثروت، قدرت و لذا یجذاب

 یعنی. شودیبا قانون کارما مواجه م ت،یرا تجربه کرد، در نها امور جذاب نآ

 یمل مع یا نهیو به عنوان آ شودینابخرد او قانون کارما ظاهر م ریدر ضم

 است.  یگذشته و یکند که بازتاب دهنده رفتارها
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در  اشیدرون تیانسان نادم که با روح خود و شخص ت،یموقع نیا در

ما به فکر است که چرا برخالف قانون کار نیا در رنج وستهیکلنجار است، پ

 یداریب و هیتنب نیا ت،یکردم؟ در نها دایسوق پ یجهان نیا یهاسمت جاذبه

در  ت؛ها ضد قانون کارماسجاذبه نیاز ا یرویکه او بفهمد پ شودیسبب م

کند خود  یو تالش م شودیکاشته م رشیتخم عذاب و رنج در ضم جهینت

 بخشد.  ییدر آن گرفتار شده است رهاکه  یرا از مهلکه ا

و  ازهایخود شروع به برآورده کردن ن یجسمان اتیروح در ح یوقت

هم « وجدان»در آن هنگام حافظه سابقش که از آن به عنوان  کند،یم زیغرا

که آن عمل او  کندیو اعالم م دیآیدر باطن او به حرکت در م شود،یم ادی

عمل کارما در جهت  زمیمکان نیست. ازشت است و برخالف قانون کارما

هاست.آن یستیز یهاتجربه یها بر مبنابه روح انسان دنیبخش یعالت
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 ما یهاها و پاداشمداخله خداوند در مجازات

 اثر معروف آلن کاردک« کتاب ارواح»از  یبخش به نقل بخش نیدر ا

ر احضابار به جلسه  نینخست یبرا 1854. آلن کاردک در سال میپردازیم

 نیمبار که به ز نیبه او گفت: ا یروح حام کیارواح دعوت شد. در آنجا 

محصول « کتاب ارواح»است. به گفته او  یمهم تیمامور یبرگشته دارا

است. در  گرانیو د یسقراط، افالطون، فنلون، سن لوئ ارواحسخنان 

ها زاتر مجاددر رابطه با مداخله خداوند  ییهاکتاب سوال نیاز ا ییهابخش

 :میکنیر ادامه، نقل مدها مطرح شده است که و پاداش

شته خداوند هر کس را تحت نظارت دا ایآ»سوال آلن کاردک از ارواح: 

 یه براک ستمیاو آن قدر بزرگ و ما آن قدر کوچک ن ایآ پردازد؟یو به او م

 «م؟ییایاز ما به نظر ن کیپرداختن به هر 

ا و به آنه دهیاست که آفر یه موجوداتجواب ارواح: خداوند ناظر بر هم

ر باو  یکوچک باشند. مهربان خواهندیحال هر چقدر هم که م پردازد؛یم

 .ستیکوچک ن یلیدر برابر رحمت او خ «چیه»است و کلمه  یهمه جار

نبه بر به نظارت همه جا ازیمجازات ن ایپاداش  یخداوند برا ای: آسوال

 ند؟ستین تیاهم یاو ب یکارها برا نیا شتریب ایتمام اعمال ما دارد و آ

شما را  یها و رفتارهادارد که با آن تمام کردار ینی: خداوند قوانجواب

 یبه ضرر شماست. ب نیا د،یرا نقض کن نیقوان نی. اگر شما اکندیم میتنظ

و  کندیاو حکم صادر نم هیخداوند بر عل کند،ینفر افراط م کی یشک وقت

«. خواهم کرد هینبو من تو را ت یشکم باره بوده ا»: دیگویمثال به او نم یبرا

افراط هستند.  جهیها نتو اغلب مرگ هایماریقائل شده است. ب یاما او حدود

حکم در  نیاست. ا ینقض قانون اله جهیمجازات است که نت کیخود  نیا
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از  کیهستند. هر  یاله نیاست. تمام اعمال ما تابع قوان یتمام موارد جار

باشند.  نیقوان نیناقص ا دینبا ،باشند تیاهم یما به هر اندازه که ب اعمال

. البته میو فقط خودمان مقصر مینیبیرا م نیقوان نیبه ا ییاعتنا یب جهینت

 .دهدیمقطع به ما نم نیدر ا شتریرابطه، مجال ب نیاست که در ا یگفتن
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 ژرف( ی)روانشناس یروان پژوه

ست که ا یمتفاوت یهاریضم ی، انسان داراهمان طور که قبال هم اشاره شد

« اهخودآگ»حالت  یکی کنند؛ینقش م یفایدر دو حالت ا یهر کدام به نحو

 «.ناخودآگاه» یگریو د

 کهیاست. هنگام یداریو ب یاریحالت هوش انگریخودآگاه ب ریضم 

 میدانیکه م یزمان ای میکنیم افتیدر یحس یهارندهیگ قیاز طر یعالئم

 بخش از ذهن، نیاست که ا نیبر ا دهیفعال است. عق ریضم نیا میداریب

 . کورتکس از چشم، گوش،کندیم تیمغز فعال« کورتکس»عموما در قسمت 

ها را با هم کرده و آن افتیدر یبدن عالئم یحس یاعضا گریپوست و د

از  یکل یشده و ادراک بیعالئم در کورتکس با هم ترک نی. اسازدیمرتبط م

 .کندیم سریرا م دنیحس کردن و چش دن،یشن دن،یدن، دبو داریب

گاه آ ریسر و کار دارد. عملکرد ضم یرونیب شیبخش مغز تنها با خو نیا

و حاالست. ذهن  جانیا یعنیتنها در زمان حال  یحس یاعضا یریو به کارگ

 ریضم یعنی ؛یمراقبت از ذهن درون یبرا یگاهیخودآگاه به منزله جا

 هآگااز ذهن خود یناخودآگاه گاه ریضم ،ی. از طرفکندیناخودآگاه، عمل م

 نی. به اکندیاستفاده م یزندگ یکیزیف انیمراقبت و تماس با جر یبرا

 شود،یگفته م زین «یالعملذهن عکس»ذهن ناخودآگاه که به آن  له،یوس

 نیمهآن  یاصل فهیوظ قتیبه سهم خود، بدن را کنترل کند. در حق تواندیم

خودکار  یعصب ستمیس ای کیسمپات یعصب ستمیس تیمسئول یعنیاست؛ 

 بر عهده دارد.  ار

دادن  تیبر اولو یرسم یآموزش یهاو نظام یدانش عموم دیتاک امروزه،

 یاریانسان است. از نظر آنان، هوش اریبخش هوش تیخودآگاه و تقو ریبه ضم

بستر بر  هایزیانسان است و تمام برنامه ر یرکن هست نیخودآگاه مهمتر

 تیبو تر میتعل یها. دست اندرکاران برنامهردیگیصورت م یاریهوش نیا

حداقل  ای رد،یگیقرار نم میناخودآگاه انسان تحت تعل ریاعتقاد دارند که ضم
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 یفکر یهاو دستگاه هایدئولوژیاز ا ی. برخکنندیوانمود م نیدر ظاهر چن

 .نامندیم« درون وانیح»انسان را  تیبخش از هو نیا یدتیو عق

از  یبخش ،یالعملذهن عکس ایاست که ذهن ناخودآگاه  یدر حال نیا

ها و هر آنچه که انسان است که تمام خاطرات، صدمات، درد یساختار ذهن

. ذهن دهدیم یرا در خود جا کندیبا آن برخورد م هایانسان در طول زندگ

 نیب یاز وجود انسان است که همچون سد یناخودآگاه بخش قدرتمند

قرار  گر،ید یسو و روح، از سو کیاز  «یقیحق شیخو»و  ودآگاهذهن خ

 کیاما به صورت  کند؛یخود عمل م یبخش از ذهن به خود نیدارد. ا

 .کندیعمل م یدرون شیبه سمت خو یرونیب شیاز خو یعنی ه؛یسو

سمت ذهن  جانبه، به کی ییعبارت بهتر، ذهن خودآگاه در مجرا به

دآگاه ذهن ناخودآگاه اگر از جانب بخش خو نیاست. بنابراناخودآگاه فعال 

 .دهدیانجام نم ینکند، عمل افتیدر یامیپ

را به  یریتصو دیذهن خودآگاه با رد،یمثال، اگر فرد مورد حمله قرار گ یبرا

 امیبه بدن پ یعصب ستمیس قیذهن ناخودآگاه بفرستد تا او بتواند از طر

العمل، عکس نیالعمل نشان دهد. پس، اعکسبه نوبه خود  زیبفرستد و بدن ن

 واکنش ممکن است به صورت نیواکنش بدن در برابر حمله خواهد بود. ا

 .یبحران تیفرار از موقع ایمقاومت باشد 

با بخش  کهنیتا بدن بدون ا دهدیناخودآگاه همه اعمال را انجام م ذهن

 مل شود. را بفرستد، خودش وارد ع یامیپ ایخودآگاه تماس گرفته 

و  بدون تفکر تواندیانسان هنگام مواجهه با خطرات م لیدل نیهم به

 د.العمل نشان دهعکس عیحرکت سر کیبا  ،یبه طور فطر

را تنها  هاامیپ یعنی. کندیعمل م ریناخودآگاه تنها بر اساس تصاو ذهن

. به طور معمول ذهن خودآگاه و ناخودآگاه کندیم افتیدر ریتصاو قیاز طر

از موارد ذهن ناخودآگاه با ذهن خودآگاه  یلیدارند؛ اما در خ یهم همکار با

در عصر  ژهی)بو یزندگ یذهن خودآگاه از ابتدا رای. زکندینم یهمکار
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و  تیهزاران قانون، قاعده، محدود ریناخواسته درگ ایحاضر(، خواسته 

 است. زانیمقررات است که ذهن ناخودآگاه بشر از آنها گر

 یهاتیو محدود نیاز قوان یبا مجموعه ا یان از دوران کودکانس اصوال،

 یاریاست که طبق بس یدر حال نی. اکندیخود را شروع م یزندگ ،یافراط

ر وجود که با شدت د دیعقا نیاز ا یاریبس شرو،یو پ یمترق یتیاز اصول ترب

 انانس تیوضع یغلط و احمقانه است و حت یما رسوخ کرده است، به طور کل

 لیاز دال یکی. کندیبا خطر مواجه م یرا از لحاظ سالمت جسمان یعاد

که  آگاه ریبا ضم یو عدم همکار یرونیب یناخودآگاه از فضا ریضم یرمندگ

 .گرددیموضوع باز م نیدر ارتباط است، به هم ایدن نیبا ا

و روان  یشناس. روانکندیم دایژرف کاربرد پ یکه روانشناس جاستنیا 

هن به معالجه ذ یروانکاو قیاست که از طر یاز دانش پزشک یبخش ،یدرمان

د که ذهن شو یادآوری دیکه با جاستنیدر ا نی. همچنپردازدیناخودآگاه م

و مراقبت  یباندهید یبرا قیطر نیخودآگاه ساخته ناخودآگاه است تا از ا

 جهان خارج استفاده کند.

. هدف دیآیساب مابزار به ح یذهن ناخودآگاه نوع یخودآگاه برا ذهن

 حیحآن اطالعات ص قیابزار آن است که از طر نیذهن ناخودآگاه از خلق ا

 کند. افتیدر

و  هیو تجز یرونیاطالعات ب افتیانسان را از نظر در یساختار جسم اگر

ناخودآگاه،  صورت ذهن نیدر ا م،یکن هیتشب وتریکامپ کیها به داده لیتحل

 خودآگاه حکم حافظه ریست، و ضمهاداده رهیذخ یو مرکز یاصل یفضا

منتقل  یحافظه موقت به حافظه اصل قیموقت را دارد. اطالعات از طر

 ی. حتشودیم رهیدر آن ذخ یمدت کوتاه یاوقات، برا یشود و گاهیم

 وتریکامپ به نرم افزار گر،ید هیزاو کیخودآگاه را از  ریکارکرد ضم توانیم

ون و جهان در رونیجهان ب نیب یا و واسطه یارتباط فهیکرد که وظ هیتشب

 را بر عهده دارد.
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را  اگر ذهن خودآگاه اطالعات غلط مخابره کند، ذهن ناخودآگاه خود پس،

هن ذارتباط با  جادیاز ا یو به راحت شودیم ماریو ب افتهیخورده  بیفر

 میخواه در ذهن ناخودآگاه یشاهد تضاد جانی. در اکندیم زیخودآگاه پره

 یرفتارها و هایماریو به ب افتهیانعکاس  ک،یسمپات یعصب ستمیسبود که به 

ا گفت اکثر مشکالت روزمره فرد ب توانی. پس مشودیم یمنته یرعادیغ

 وست.در درون ا نیبه ا هیشب یها و تحوالتچالش دهییخودش زا

ناخودآگاه  ریضم شود،یبه طور مرتب اطالعات غلط مخابره م یوقت

ا بو  رفتهیاطالعات غلط، کم کم آن را پذ نیابر امقاومت در بر رغمیعل

ات اطالع نیکه ا زانیبه همان م قای. دقکندیاز آن استفاده م یلیمیب

 نیچن. گذاردیدر فرد برجا م یمخرب راتیبه کار گرفته شود، تاث ایو  رفتهیپذ

ز مختلف اعم ا نیکند و در مقابل قوان شهیپ یانگریممکن است عص یفرد

هنده خود عناد ورزد. چون د فیو مجموعه وظا یاله ،یانسان ،یمدن نیقوان

 . کرده است هیناخواسته او را با اطالعات غلط تغذ ایاطالعات خواسته 

العمل ذهن ناخودآگاه نسبت به اطالعات غلط را عکس روانشناسان

، «العملقانون عکس»آن را  یعلوم اسرار ندگانی، جو«قانون مکافات»

اندرکاران و دست« قانون موازنه»آن را  کدانانیزی، ف«کارما»آن را  ها،یشرق

 .نامندیم« عدالت»و قانون  ییعلوم قضا

شده از  افتیدر یهاامیپ ای ریاست که تصاو یا نهیناخودآگاه، مانند آ ریضم

 یاطالعات مربوط به جنبه متعال نی. اشودیحواس در آن منعکس م قیطر

قرار دارد.  یو در ذهن آگاه و کالبد انسان ترنییپا یو در سطح ستیانسان ن

فرستادن  ای زم،یپنوتیمانند ه ییهاتیخاص، فعال یدر موارد لیدل نیبه هم

موثر  ماریکسب سالمت فرد ب یناخودآگاه، در راستا ریبه ضم میمستق امیپ

 یهاامیو پ ریتصاو ،یقبل یهاها و سنتبا اصالح روش یعنی. شودیواقع م

ها تا او مجبور شود براساس آن شودیناخودآگاه ارسال م ریبه ضم یحیصح

مبتال شده است، اصالح شود.  هاکه به آن ییهایکژتاب جیکند و به تدرعمل 
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مثبت و سازنده باشد و در اصالح  ،یمستمر، قو هاامیپ نیکه ا یبه شرط

 کارکرد درون موثر واقع شود.

 کهنیا یاست، انسان برا بهتر از درمان شهیکه هم یشگریاز موضع پ اما

در  دیبا ند،ینب بیناخودآگاه او آس ریبا معضل فوق مواجه نشود و ضم

 یخودشناس قیکرده و از طر یخود بازنگر یو رفتارها هاقهیسل ها،شهیاند

درست قرار دهد تا ضامن حفظ  ریخود را در مس جیبه تدر یو خداشناس

 جسم و روان خود شود. سالمت
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 ایرو لیخواب و مقوله تحل به موضوع ینگاه

شبانه  یهاتینوع بشر قدمت دارد. رو خیبه اندازه تار هاایرو لیو تحل ریتعب

ره دارند اشا یمتعدد یهاپرقدرت، احساسات و خواسته یهازهیبه انگ یآدم

اند. عالوه قرار گرفته یتوجه یمورد ب ایسرکوب شده  یداریکه در ساعات ب

طرات بروز خ دارها،هش عه،یبه مسائل ماوراءلطبممکن است  اهایرو ن،یبر ا

 یاهگاشاره داشته باشند.  ندیناخوشا ای ندیخوشا عیوقا یو برخ یاحتمال

جود وتفاوت و فاصله  ییاز تار مو شیب ،یداریو ب ایرو تیوضع نیاوقات ب

در  شهیاست که بشر هم یسوال نیاست؟ ا تیواقع کیندارد. کدام 

 نیا از یمترق رواحتنها ا»است که:  نیپاسخ ا پاسخ آن بوده است. یجستجو

 «اند.راز آگاه

 هیه شبوجود دارد؛ اما ن ایرو تیدر وضع یقتیو حق تی: واقعندیگویم آنان

ود وج یاسرار ا،یرو تی. در وضعنامدیآگاهانه م یاریهوش یبه آنچه آدم

نوان اند که به عما را متقاعد کرده یکه به صورت عرف یزیاز چ شتریدارد؛ ب

 یدگزن ای روحفرد در حال سفر  کهیهنگام یمعن نی. به امیریبپذ تیواقع

با  شیهاایزنده است و رو یقیحق یاست، به معنا ینامرئ یهادر جهان

 .پنداردیتر از آن است که خود مارزش

 قرار گرفته و یجهان ماد یدر جهان ماورا یآدم ا،یرو تیدر وضع 

 هاایکند. رو ییخود را شناسا ،یجسمان یاریهوش تیبهتر از وضع تواندیم

که  دیجد یهایپر از راز بوده است. امروزه بنا بر تئور یآدم یبرا شهیهم

 بخصوصامر  نیادرمانگرند.  اهایاند، رومطرح کرده یدانشمندان علوم پزشک

 مزمن مصداق دارد. یهایدر مورد نگران

بشر  یاتیح ستمیر سد ادیز شیاحتماال موجب احتراز از فرسا اهایرو 

 ی. کسانکنندیم یریجلوگ یعصب یهاحمالت و سکته یاریشده و از بس

را  ندهیاغلب حوادث آ اهایرو تیفیاز ک توانندیآگاهند، م یکه به علوم روح
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 زمینمکا ینوع ینیابینموده و موجبات درمان را فراهم آورند. رو ینیب شیپ

 پنهان و مرموز است. یآرزوها یارضا یناخودآگاه ذهن، برا قیاز طر یعیطب

هستند که در پشت ذهن  ییکننده آن دسته از آرزوها انیب هاایرو 

 ستیبایوجود دارد که م جانیدر ا ژهیاصل و کیاند. ناخودآگاه پنهان شده

 یو برخ« اصل لذت»که روانشناسان آن را  یداد. اصل حیدرباره آن توض

 اشیو هدف اصل شناسدیرا نم اتیقنفس، اخال نی. اانددهینام« نفس اماره»

 ،یآدم ریبخش از ضم نینفس و کسب لذت و قدرت است. اگر ا یارضا

بند  یب یکند، جامعه بشر لیانسان تحم یروش خود را به زندگ توانستیم

را در جوامع رواج  یاخالق نیعلت قوان نیبه هم انی. ادشدیم یوانیو بار و ح

 یریگکه بشر مستعد آن است، جلو یتیوضع نیاند تا از گسترش چنداده

 کنند.

روح، از دسترس  یبرا یو ابزار یاز روان آدم یناخودآگاه، به عنوان بخش 

ها را سرکوب شده و مقاصد همراه آن یهاذهن آگاه به دور است و خواسته

ذهن آگاه را  ینموده است که غالبا موجبات آزار و شرمسار رهیدر خود ذخ

 .آوردیها فراهم مراسو ه اهایدر قالب رو

در برابر  یسپر ،یمحافظت خود در برابر مکافات و شرمسار یبرا یآدم 

که همواره کوشش  ،یسپر محافظت نی. اکندیم جادیذهن ناخودآگاه ا

 نیوادار کند، وجدان نام دارد. ا یتحتان عتیاز طب یرویرا به پ یآدم کندیم

 . است یهمواره در نبرد با نفس تحتان زمیمکان

حضور دارد که به عنوان  زین گریرکن د کیدو جنبه از ذهن،  نیا انیم

و به تعادل درآوردن اختالفات  میو نقش آن تنظ کندیداور )وجدان( عمل م

انسان است  یمصلحت گرا ای یدو رکن است. وجدان وجه اخالق نیا نیب

 انسان، مضر است یجامعه و سالمت روحان یرا که برا یکه لذات مذموم

 .کندیم ینه
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 یشده و به خودآزار لیمستبد ستمگر تبد کیبه  یگاه زمیمکان نیا

. ستین سریذهن آگاه م یبرا یقضاوت گونهچیحالت، ه نی. در اآوردیم یرو

 شیاصل لذت، وجدان و خو نیب یو نبرد ندیگرایاو به انحراف م راتیتعب

 .شودید مدر فر یکه منجر به اختالالت عصب ردیگیآگاه )نفس( در م

تجربه استوار است. بدون آنکه منافع و  یوجدان بر مبنا یهامیتصم

 تواندیکودک که نم کیرا مد نظر داشته باشد. درست مانند  یدرست یابیارز

 یدر او شرط یاکند. لذا وجدان به گونه یابیارز یخود را به درست اتیتجرب

 بتثا وهیش کیبه  شهیآمده هم شیپ یهاتیکه در مقابل موقع شودیم

 .دهدیواکنش نشان م

 یهاانهیو هدف تاز هیخودآگاه اغلب مورد تنب ایاست که رکن لذت گرا  نیا 

رکن لذت گرا، به خاطر سخت  تی. در نهاردیگیاصل اخالق گرا قرار م

 ذیاز لذا یاگر بتواند از بخش یحت شود،یکه بر او روا داشته م ییهایریگ

 یکار، حت نیا ی. او براورزدیعمل مبادرت م نیمند شود، به امذموم بهره

بخش  گرید ی. از سوزندیمطلوب خود م یاهایرو نشیدست به آفر

کند  فیتحر یناخودآگاه، الزم است اصل لذت و موارد مرتبط با آن را به نوع

از  یاریبس لیدل نیدهد، به هم صیآنها را تشخ تیکه ذهن آگاه نتواند ماه

 یاریبس لیدل نی. به همکنندینم یرا تداع ییمعنا یاردیدر ساعات ب هاایرو

ندارند به مطالعه  ییآشنا یدرون یروهایاز مردم که با کارکرد ذهن و ن

 نیا یمعنا دیتا شا ورزندیمبادرت م اهایو اسرار مربوط به رو اتیفرض

 . ابندیشبانه را در یاهایمرموز رو یایدن یهایها و گوناگونتناقض

کنند،  یم دایبروز و ظهور پ ایکه در عالم رو ییهاتیالها و فعچهره 

 یدارند. همانگونه که عوارض اختالالت عصب کیسمبول یانیغالبا زبان و ب

که عامل  یو مشکالت عاطف کندیم داینمود پ یعاد تیمعموال در قالب واقع

 .مانندیم یاختالفات هستند، پشت نقاب عوارض آن پنهان باق نیا
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اصل لذت و اصل اخالق  نیحل نشده ب یتضادها جهیتعوارض ن نیا 

سرکوب و به اعماق ذهن  یاریهوش تیدر وضع یموضوع کهیاست. هنگام

 یشده و انرژ دیمربوطه ناپد یاهایخاطره رو شود،یناخودآگاه فرستاده م

از باطن انسان که لذت  یحال، بخش نی. در همماندیآن محبوس م یروان

را از ذهن آگاه به سطح منتقل  التشیتما کندیش متال کند،یم یندگیرا نما

 توانندیآنها نم رایز شود؛یاز مردم م یاریفشارها موجب آزار بس نیکند. ا

 .گذردیکه درونشان چه م ابندیدر

شده و باعث غرق شدن فرد در  یادهیها موجب بروز مشکالت عدتنش نیا 

در مقابل ذهن  اهایتنش رورو الزم است که  نی. از اشودیم یاختالالت عصب

دو اصل لذت و  انیاست که م یدر واقع نبرد نیداده شود. ا نیآگاه تسک

دو  نیدر افراد، ا یاستقرار تعادل و سالمت روان یبرپاست و برا اتیاخالق

 بمانند.  یشده باق تیریدر حالت تعادل و به صورت مد دیسرکش با یروین

ه کار گرفته شوند، اجازه خواهند شده و ب یدرست طراح ،یاگر اصول اخالق

رها شوند؛ اما نه  هاایعواطف سرکوب شده، در رو نیا یاز انرژ یداد قسمت

او  انیکه نه تنها به خود شخص بلکه به اطراف یروان یبه صورت انفجارها

 دی. باشودرها  یبه صورت دیتنش با نی. به هر حال ارساندیم بیآس زین

 تیکه در وضع ییهایاز انرژ یردن بخشخالص ک یبرا ینانیسوپاپ اطم

شده به  جادیشود؛ وگرنه فشار ا هیتعب شود،یدر درون فرد فشرده م اهایرو

در فرد منجر  یانفجار روان یو به نوع افتهی شیاز حد تحمل افزا شیب زانیم

از  یبه قسمت هاست ک نانیخواهد شد. عارضه در واقع همان سوپاپ اطم

 .دهدیم ییازه رهاناخودآگاه ذهن اج یانرژ

ما قرار  یاهایرو ریتحت تاث یزندگ یواقع اتیدارد که تجرب قتیحق نیا

 یطوالن یمدت یاست که برا ییهاتضادها و جدال انیدارند. البته منظور ب

 اند. در جهان ناخودآگاه ما حضور داشته
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 یو خداشناس یدر راه خودشناس یکسب علوم روح قیکه از طر ییهاانسان

 نیشیپ یهایخود را که از زندگ یاغلب به دفعات مختلف، کارما رند،یقرار گ

. کنندیمستهلک م ایرو تیاند، در وضعمنتقل کرده یکنون یبه زندگ

 گرید یاری. بساندلیتما کی ای زهیانگ کیظهور  جهینت اهایاز رو یاریبس

 یو روح یذهن ،یعلم ،یریاث لیاز قب یآدم یکالبدها ریانعکاس سا جهینت

 .گرندید یهابه درون جهان

 :شوندیم میبه دو دسته تقس یبه طور کل ها،ایرو گر،ید یمنظر از

 .«دهیچیپ» یاهایو رو« ساده» یاهایرو 
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 ساده یاهایرو

با  رکانه،یعمل ز کیخاص  یهاوهیکه به ش استیرو ینوع« ساده» یایرو

، ارتباط در آن لحظه طالب آن است نیابیکه جسم رو ییهازهیاز انگ یکی

 ایبدن  یاز اعضا یکیاز درد در  یناش توانندیم هازهیانگ نی. اکندیم دایپ

 دنیبه خواب ددار لیباشند. ذهن م زیامور ن نیا ریو نظا یرونیمزاحمت ب کی

درون  یواریتا خود را در چهارد آوردیم ادیفر یادامه دهد؛ اما کالبد جسمان

حاصل  نیحفاظت کند. ا شود،یم لیتحم رونیدر مقابل آنچه از ب شیخو

به تداوم خواب  لیو ذهن آگاه است که تما یکالبد جسمان نیجدال ب کی

در  لیدخ یهازهیانگ ناست که در آ ییایساده رو یایرو کی نیدارد. بنابرا

عموما  هااینوع رو نیو خارج از ذهن آگاه است. سرو کار ا یرونیکامال ب ا،یرو

 است. یبا حواس جسمان

 دهیچیپ یااهیرو

 اهایرو نی. اشوندیم فیتعر یکامال درون یهازهیبا انگ «دهیچیپ» یاهایرو

گونه  نیو ا یمانند: ثروت، عشق، شاد ییهازهیآرزوها و انگ ریتحت تاث

 یبرا ا،یرو نیدر ا لیدخ یهازهیانگ ری. ساشوندیم دهیآفر ،یزندگ یهاجنبه

 .ودشیهم م« شناخت»مذهب و  ،یمثال شامل رستگار

 یحاو شیایرو نکهیاحتمال ا برد،یرنج م یاز مشکالت مال یکس کهیهنگام 

فرد، معموال  کی یایرو طیشرا نیمسائل مربوط به آن باشد، وجود دارد. در ا

ازدواج و  یکه آرزو یاست. دختر اشیزندگ طیاز فرار او از مح یحاک

داشت.  واهدتا خراس نیدر هم ییاهایرو پروراندیخانواده را در سر م لیتشک

موجود، ندرتا  التیو تما ندیآیدر م ریدر قالب نمادها به تصو اهاینوع رو نیا

 .رسانندیبه ظهور م ایدر رو میخود را به شکل مستق

آگاهانه در قالب نمادها  یاریو هوش یداریدر خالل ساعات ب شتریب مردم

نماد ساده و  کیآسانتر است که عواطف خود را به  یآدم ی. براشندیاندیم

 . دهیچیو پ عیعامل مجرد، وس کیمرتبط سازد تا  یواقع
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و  انیاد یریباعث شکل گ ،یدر ذهن آدم ج،ینمادها، به تدر نیا

 یتیظرف نیشده اند. به تبع چن یقرون متماد یمختلف در ط یهانییآ

به صورت  ینمادشناس ای سمیسمبول اها،یرو لیو تحل ریاست که در تعب

در قالب  کیسمبول ری. کارکرد تصاوردیگیاستفاده قرار م مورد یاگسترده

از ذهن خودآگاه  ینیمع اتیبه خاطر پنهان کردن واقع دهیچیپ یاهایرو

مند درون )وجدان( بهره یداور زمیکه از مکان یاست. همان اصل اخالق

در طبقات  شیهایزندگ یفرد ط یاخالق یهاآموزش دهیی. وجدان زاشودیم

 یرا که با خرسند یزیهر چ زمیمکان نیاست. ا یکیزیف یاهمختلف جهان

. ذهن کندیتداخل کند، ممنوع م یبه رفاه و خوش دنیو رس ردو فرار از د

مورد قبول روح واقع شوند،  توانندینم یچه اعمال داندیناخودآگاه که م

 نیدارد تا به ا یروح تازگ یکه برا کندیاستفاده م ییهانیگزیاز جا شهیهم

 حیصح ریتعب کی ایدرست  لیتحل کیشود. تنها  فیتحر امیپ لهیوس

 انیآن را از م قیدهد و مفهوم دق حیرا توض ایرو یواقع یمعنا تواندیم

 بکشد.  رونیب نینماد ریتصاو

در  رویمقابله دو ن جهیوجود دارد نت اهایکه در رو یکشمکش معموال

 یگریو د یمثبت معنو یروین یکیدو،  نیجهان ناخودآگاه فرد است. از ا

فرد غلبه  یدرون یبر کالبدها کنندیکوشش م کیاست که هر  یمنف یروین

 .ندینما

 التیتما قیاز طر کندیم ینماد آن است( سع طانی)که ش یمنف قدرت

مقصود را  نیهم هم یمعنو یرویاما ن د؛ینما لیخود را تحم رونیب یایدن

کند که  یدخالت م گرید یوهم از س یاصل اخالق ای. روح کندیم یریگیپ

 . ردیگ یصورت م ایرو فیتحر یبرا یادیدر هر دو جهت، تالش ز

 یاخالق ریغ شود،یبه ذهن خودآگاه ارائه م ایکه در رو یاخواسته اگر

در جهت  تیگر شدن آن تجربه در واقعاز جلوه کندیباشد وجدان کوشش م

متشکل از  ایاگر رو به عمل آورد. یریجامعه جلوگ ایمنافع فرد، بستگان 
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 گاهذهن آ یروح آنچه را که برا زمیباشد، بازهم مکان یمعنو یمحتوا کی

 .گذاردیبه مرحله اجرا م دهدیم صیدرست تشخ

 عتیکه طب ییایباشد و رو یمذهب اصول کی رویپ ،یکه شخص یصورت در

روح اجازه  رد،یاو شکل بگ یکیزیمتاف میاقل یارهایدارد، خارج از مع یمعنو

او که در چارچوب نظام  تیترب رایز دهد؛ینم یو یرونیفوذ آن را به جهان بن

شکل  یزندگ نینخست نیدر سن نیوالد یهاو آموزش طیمح ،یاجتماع

روح، هم در  ریو تداب نیروح در او هستند. قوان زمیگرفته، رفتار و مکان

در ذهن  یکودک نیکامل در سن یاریو هم در خالل هوش هاایرو تیوضع

 هاتیاست که پرورش حساس لیدل نی. به همدوانندیم شهیر یودآگاه آدمخ

 نجرفرد م یروح شده و به سردرگم زمیباعث اختالل در مکان رایخطاست. ز

 یانسان شده، او را قربان یمحافظت ستمیعمل موجب کاهش س نی. اشودیم

 یروان یهاعلت است که آموزش نی. باز هم به همکندیذهن ناخودآگاه م

 ییکار خطا ،یفوق حس یهاو پرورش قدرت یجادوگر یهامانند کالس

 است.

 لیو تحل ینیابیآموزش سالم در هنر رو یاست که اندک نیکار ا نیبهتر

. ستینوع کارها ن نیقادر به انجام ا ی. البته هر کسمیکسب کن ایرو تیوضع

 یو روان یسطح تیاشتغال دارند صرفا از وضع ایرو ریکه به تعب یاکثر کسان

است که یپو ریغ یرسازیتصو یکار معموال نوع نی. ارندیگیآنها بهره م

از  هانیب. فالدهدیمنسوخ را مورد استفاده قرار م یاز نمادشناس یاوهیش

 کنندیخود استفاده م نیاز مطالب به مخاطب یارائه برخ یروش برا نیهم

 مصطلح و پر از خطاست.  ریکه غ

و  «یسطح یمعن»شامل؛  ییل دو بخش معناشام« مرکب» یاهایرو

در  یقیو عم قیکه مطالعه دق یهستند. استادان علوم روح« پنهان یمعنا»

اند که هنوز بر نائل آمده یزیاسرارآم اتیاند، به کشفانجام داده نهیزم نیا

 لیروانپزشکان و روانشناسان مکشوف نشده است. دل یعموم مردم، حت
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 رکنندگانیتعب انیدر م رسدیبه نظر م دیبعمدعا آن است که  نیصدق ا

( خارج شده و به یفکنخود )برون یکیزیقادر باشد از کالبد ف یکس ا،یرو

است نظر  شیایکه خواهان درک بهتر رو ی( کسی)روح یهاله و کالبد معنو

 .ندازدیب

دخالت کند.  شانیاهایوجدان ندارند که در رو یو مردم بدو واناتیح عتاًیطب

که به مردم در جوامع متمدن امروز  ییهاو التزام یاخالق یکه تنگنا یدرحال

 دهدیرا در جدال و کشمکش با وجدان قرار م یآدم یزندگ شود،یم لیتحم

 کهنیا ضمن. رندیقرار گ یروزانه، مورد تسلط اصل اخالق یاهایتا رو

 اند.جدال نیاز ا ی( هم بخشهایالبافی)خ

 یاتیاست در جهت آموختن واقع یعمدتا کوشش هاایرو لیتحل 

 یفرد ناش یاجتماع عتیکه از طب یدرخصوص خود و مرتفع کردن مشکالت

که معموال در کوشش جهت گستردن  جاستنیا ی. مشکل اساسشودیم

و ذهن آگاه  شودیموفق م اهایرو یایها، دنو آرمان التیتما یپرده ابهام رو

هرچند که ذهن ناخودآگاه هم . داردیپرده ابهام نگه م نیرا در پشت ا

خود خالص  یعیدشمن طب نیتا از شر ا کندیرا ابداع م یاژهیو یهاشگرد

 شود.

دست بردن »کار، عبارتند از:  نیا یناخودآگاه برا ریضم یاصل وهیدو ش 

« خلق نمادها ایجعل کردن  وهیانتقاد از ش»و  «ایتوام با رو یعاطف راتیدر تاث

 .کنندیرا عوض م ایرو تیوضع هاتیکه شخص

 ایاو هستند. رو یبخش زندگ نیترمهم شیاهایرو داندینم یآدم

انسان اعم  یهاها و آرمانخواسته نیتراست که نشانه ژرف یاتیواقع انگرینما

 او هستند. یمنف یو کردارها هاشهیاند ای یمعنو اتیاز ن

. در شودیم یاست که از اضطراب ناش ییایرو اها،یاز انواع رو گرید یکی

 یهایاست که از زندگ یتحت فشار هراس سهمناک نیابیفوق، رو تیوضع

در شرف  یواقعه وحشتناک کندیمانده است. او احساس م یباق یگذشته و
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از  یکی ایو  یدر کالبد عاطف عهیضا کینشانه  یوقوع است. اضطراب عاطف

 است. نیابیرو یجسمان یملکردهاع

مثال  یقرار دهد. برا ریتحت تاث زیرا ن ایانواع رو ریسا تواندیکمبودها م نیا 

 یخاطرات دهییکه اکثرا زا یحمله توسط جانوران وحش ای یعشق باز یایرو

 در فرد است. یجنس لیسرکوب تما جهیاند، اغلب نت یاز مخاطرات جنس

از  یشمار یب یهابا بخش ایرو نیجنبه تناسخ دارد. ا ایرو گرید گونه

 رد در ارتباط است.گذشته ف یهایزندگ

 یهایزندگ یو مشکالت شخص نیابیدرباره خود رو هاایتمام رو باًیتقر

 اریسبب او ممکن است بس نیاو هستند. به ا یو منافع عموم نیشیپ

به خاطر تالش ذهن ناخودآگاه در  نهایخودخواه و مهاجم ظاهر شود. ا

 بیبه ترت اهایروکه همه  نیا لیامر مهم به ذهن آگاه است. دل کی یادآوری

موضوع  نیبه ا کنند،یجلوه م زیآمبه لحاظ اندازه و شکل مشکالت مبالغه

 گردد.  یباز م

غالبا  دهد،یکه ذهن ناخودآگاه به ذهن آگاه ارائه م ینینماد ریتصاو

حاصل  نانیتا اطم شوندیم یطراح تیبزرگتر از واقع یو در ابعاد زیآماغراق

 .افتیخواهند  یکیزیف شود که راه خود را به جهان

به صورت پنهان در اعماق ذهن ناخودآگاه نهفته  دنیبه عشق ورز لیم 

 یکی نیزن و بالعکس. ا یبلکه عشق خالص مرد برا ؛یاست. نه عشق شهوان

 یدر ژرفا لیتما نیاست. ا نیزم یبشر در رو یزندگ یاز مشکالت اساس

 ی. اگر وابدیین نمآ یارضا یبرا یشده و او فرصت هیذهن ناخودآگاه تعب

 ایو  کندیم یرو ییگرابه همجنس ابد،یزن دست  کینباشد به عشق  درقا

 .سازدیخدا وادار م یمجرد برا یعشق رفتنیخود را به پذ

مقدس  کیخود، خود را در قالب عروس پدر  یمذهب شهیها غالباً در پزن 

آنند و  یمردم در پ شتریاست که ب یزی. عشق مجسم آن چکنندیتصور م

. کندی)همزاد روح( جلوه م یدر مکاتب اسرار، اغلب در قالب جستجو برا
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 افتهیدست ن تیکه فرد ازدواج کرده، اما به رضا یدر صورت یجستجو حت نیا

عشق  یروین نی. ادیآیبه صورت همزاد روح به تجسم در م شیایباشد در رو

 .خزدیم یآدم یاهایمعموال به درون رو

اوست که توسط  ییرنج تنها دهییزا شتریمسائل، ب نیاکه  داندینم او

 نیکرد که ا حیتصر دی. باشودیو منعکس م افتهیپرورش  یناخودآگاه و

است. او به واسطه  ازمندیاست که به تماس اجتماع ن یناخودآگاه، وجود

 یو عاطف یدر روابط اجتماع یخود باعث بروز مشکالت یهاو هوس اهایرو

 .ابدییانعکاس م ایدن یهابارز آن روزانه در رسانه یهانهکه نمو شودیم دفر

 نیا یبرا ینیاند علت معشناسان هنوز نتوانستهو جامعه روانشناسان

و آنها را به  ابندییها را مصرفا معلول شهیدهند. آنان هم صیمساله تشخ

عوارض  ریو سا ی. مثال خشم و افسردگدهندیعنوان علل عارضه ارائه م

 شیپ یآن به زمان دراز شهیذهن ناخودآگاه است که ر دهییغالبا زا ،یروان

شوربختش عوارض  یگردد که قربان یبر م نیشیپ یهایدر زندگ ن،یاز ا

 کند. یناهنجار آن را تحمل م

فرد  یبه حوزه آگاه یکه درخصوص ورود عنصر خارج یاز مشکالت یکی 

 یکسان ای انیاطراف قیز طراست که اکثرا ا ینیوجود دارد استفاده از خود تلق

که فرد به  شودیامر باعث م نی. اردیگیو رماالن انجام م رهایمانند فالگ

 نیتحت فرمان ا ،خود بپردازد یبا اراده آزاد به اداره امور زندگ کهنیا یجا

امور  یاز اداره واقع ،یدر عوالم و اوهام واه ریعناصر به سر برده و ضمن س

 یطیشرا نیغافل بماند. در چن یقین با مسائل حقخود و کنار آمد یزندگ

 هاتیکه با واقع یدر فرد یو عقالن یمراحل تکامل روح یاحتمال ط

به ورطه امور  طو سقو شیکم بوده و خطر گرا اریندارد، بس یسروکار

خود در کالبد  نیشیپ یبا او خواهد بود. مثال اگر او در زندگ یراخالقیغ

 آورادیمواد اعت ریسا ایو  یدلباخته مشروبات الکل ستهیزیم نیدر زم یکیزیف

 خواهد شد. لیمعتاد تبد ایو  یالکل کیبخت به نگون یباشد، قربان
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بهره  یآنان که از علوم روح یوجود دارد که برا ایاز رو یگرینوع د 

استهالک  رندهیدر برگ ایرو نیبرخوردار است. ا تیاز کمال اهم رندیگیم

لعمل( مربوط به گذشته و حال در هنگام خواب است. اکارما )قانون عکس

  )ر.ک به بخش قانون کارما(

 کیانسان در حال تجربه  یاز مواقع، وقت یاریاست که در بس نیا قتیحق

در  شتریب نی. ااستیرو تیعمال در حال استهالک کارما در وضع است،یرو

 شتریالبته ب اند.قدم برداشته یخودشناس یمصداق دارد که در پ یمورد کسان

امور  اهانهکه آگ یکسان یموهبت برخوردارند؛ ول نیاز ا ادیها کم و زانسان

 کنندیرا آغاز م ریمس نیا یشتریبا سرعت ب کنند،یم یریگیرا پ یزندگان

که درون انسان از  یدرون خواهند بود؛ چون تا زمان یلطف خدا نیو ناظر ا

خدا باشد. در  نیهمنش تواندیپاک و شفاف نشود، نم یمنف یهایانرژ نیا

به نوع بشر عطا کرده است  دگاریاست که آفر یمقام نیباالتر نیکه ا یحال

 مقام بالقوه را به دست آورد.  نیا یو صبور تیبا درا دیو او با

 ایرو تیاست که به حل مشکالت در وضع یاگونه ها،ایاز انواع رو گرید یکی

درون به فرد  یگونه، خدا نیاشود. در  یدرون منجر م یبا کمک خدا

 شیبرا یکیزیکه در جهان ف یاز مشکالت یاریکند که بس یکمک م ن،یابیرو

که در  ی. مشکالتدیناخودآگاه برطرف نما تیوجود دارد را با کمک وضع

کس قادر به برطرف  چیاحتماال ه شود،یانباشته م یابه گونه ایرو تیوضع

 نیتا ا کندیاتخاذ م یبیون ترتدر یسبب خدا نی. به استیکردن آنها ن

 منجر شود. یعمل یبه راه حل ایرو تیمشکالت در وضع

دارند که  ییاهایرو برند،یکه از عقده حقارت رنج م یاز کسان یاریبس 

مشابه  یهاتیدر وضع ایو  یخیمشهور تار یهادر آن خود را در قالب چهره

را پشت سر گذاشته  یرناهنجا یکه دوران کودک یکسان نیدر ب نی. اندیبیم

مشاهده  راند به وفوداشته یکیزیدر جهان ف یکمبود ایعقده حقارت  ایو 

 .شودیم
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 ترقیاست. هرچه عم یابندهیجهان افسون کننده و فر اها،یرو مطالعه

 ترجیما مه یبرا ایدن نیا میناخودآگاه و طبقات درون وارد شو یبه نواح

از  یو عار طرفانهیاد و قضاوتش باست که ذهنش آز لیما ی. آدمشودیم

 نیا کندیباشد؛ اما آنچه که او درک نم یتعصب و افکارش عاقالنه و منطق

که  یاند کسانمعدود اریاند. لکن بساست که همه افکارش سانسور شده

 تیاهم شتریب ایرو تیما به وضع رایها تعمق کنند. زگفته نیدرباره ا

 .اهشهیتا به افکار و اند میدهیم

 شتریبلکه ب ست؛ین یشمندیمخلوق چندان اند یشود که آدم یم گفته

است که  یمنطق لیدل نیگفته به ا نیبه احساسات و عواطف است. ا یمتک

عواطف  یکه حاو یبخش یعنیاست؛  شیخو یکالبد عاطف ریدرگ شتریاو ب

اوست و  ارانهیهوش یعملکرد زندگ نیاست. ا یزندگ نیو احساسات او در ا

و علت  ایرو تیدرخصوص وضع یامور، درک نیبه پژوهنده ا وعموض نیهم

 .کندیها اعطا مآن یوجود

فرد بر  یعاطف ای یریاث یرفتارها ایرو تیاست که در وضع نیا گرید نکته

آگاهانه  میکه در هنگام تفکر و اخذ تصم اشیکیزیحواس ف یهاکشش

و  یجسمان تیع. البته عشق در وضابندییم یکننده است، برتر نییتع

 یهانقص هیعاشق باشد، نسبت به کل یآدم کهیکور است. هنگام ،یریاث

 تر،قیشود. به عبارت دق یم نایتوجهش را به خود جلب کرده، ناب هک یکس

 یرویپ اشیعاطف التیاست از تما یگریدر بند عشق د یآنگاه که آدم

فارغ از  هاشهیند. افکار و ااشیمعنو یهاتیفعال اینه از افکار  کند،یم

از  دیبایم ،یدر قالب روح فرد یعنیخود؛  یو بشر به خود ستندین التیتما

طبقات فراتر از آن عمل کند  ایباالتر، مثال، از طبقه مربوط به روح  یموضع

 باشد. یاله یرویجهت ن یکامل و پاک یتا بتواند مجرا

مواجه شود، بر  ا،اهیبا عوالم متعلق به رو دگاهید نیبتواند با ا یکس اگر

امور  نیآگاه به ا یتواند از منظر انسان یشود و م یمشرف م ایرو تیوضع
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 نی. چنندیآیتحت کنترل در م یبه آسان شیاهایکه رو ینظر کند. به طور

 لیتحل و هیرا درک کند و آنها را تجز شیاهایقادر خواهد بود رو یشخص

 یو منابع ایرو ریتعب یهاتابجستجو در ک ایبه مشاوره  یازیآنکه ن یب د،ینما

 دست داشته باشد. نیاز ا

که ما در رابطه با  جاستنیهمه موضوعات در ا زیانگشگفت قسمت

هم  یمتعدد یاهایرو م،یکنیو احساس م میشیاندیم م،یآنچه که آرزو دار

. میرا در سر دار شیکه آرزو مینیبیرا م یزیما خواب آن چ رای. زمینیب یم

عواطف او واقع  یشمار، مورد دستکار یب یهاوهیبه ش یدمآ یهاشهیاند

منطبق بر  یزندگ کیاز  یبرخوردار یدر راستا شیتا آرزوها شوندیم

 شده محقق شود. نییتع شیمطلوب و از پ یالگوها

 لیتبد م،یآور دیو احساس در خود پد شهیهرچه ما فکر و اند که: نیا جهینت

 شود. هیتخل یبه هر نحو یستیکه با شودیم ییهایبه انرژ

از  هایانرژ نیخارج کردن ا یبرا یکیزیجهان ف نیدر ا یروح فرد اگر

موضوع را  نیا یآت یدر زندگ یستیبا اورد،یبه عمل ن یاقدام اهایرو قیطر

 یبه منزله رنج و عذاب مضاعف برا یتیوضع نیبه مرحله اجرا درآورد. چن

 اوست. 

 نیو با شور و شوق با قوان کنندیم دایعالقه پ یکه به علوم روح یکسان

روزمره ادامه داده، از  یبه صورت آگاهانه به زندگ شوند،یو اصول آن آشنا م

 یتعال ریدر مس شتریو ب رندیگیو گذرا فاصله م یویدن یتفکر و آرزوها

 یعیطور طب هاست که ب یدر حال نی. ادارندیو تکامل روح قدم برم یمعنو

به خود گرفته، طرز تفکر او را تا  یاو در کودک عتیکه ذهن و طب یهر جهت

که از  یموضوعات عاطف نیا نکهی. صرف نظر از اکندیم نییلحظه مرگ تع

داشته باشند؛ اعم از  یچه منشائ شوند،یم هیذهن کودک تغذ عتیطب

بر افکار  یاثرات ،موارد نیو...  تمام ا یو مردم یاسیس ،یدوستوطن ،یمذهب

قرار داده و از  ریتحت تأث یاو را به نحو یکه زندگ ذارندگیم یکودک باق
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 یکیزیف یو باعث رنج و عذاب در طول زندگ سازدیتعادل مشروع خارج م

 یبعد یهایدر زندگ یستیگذارد با یم یدر روح او باق یشده و بار منف

 اقدام شود. ییهایانرژ نیچن هینسبت به تخل

از افزون شدن  ،یبا کسب آگاه دهدیبه ما امکان م یحاال که علوم روح پس

و حرکت  یقبل یو نسبت به اصالح الگوها میکن یخوددار ییهایانرژ نیچن

علوم  نیرا که به ا زانمانیچه بهتر که عز م،یدرست قدم بردار ریدر مس

 نیبه ا جایتدر م،یآنها صدمه بزن و افکار شهیاشراف ندارند، بدون آنکه به اند

روح خود شده و هم باعث آرامش و  ییم باعث شکوفاتا ه میسوق ده ریمس

 .میها باشآن ینسب شیآسا

چند کتاب  یرا با چند صفحه و حت ایاست که مبحث خواب و رو یهیبد

که  یکسان یکار برا نیکرد. بهتر یو بررس لیبه طور مشروح تحل توانینم

 یبا خدا یبدانند، ارتباط تنگاتنگ و دوست شتریرابطه ب نیعالقه دارند در ا

 فوق است. یایدر دن یدرون و کشف و شهود فرد

قبل از خارج شدن از  توانیم ،یبا علوم روح ینسب یاز آگاه پس

 یکرد و هر از چند گاه ادداشتیرا  اهایشدن، رو داریرختخواب و به محض ب

 اهایرو یها معناکار، پس از ماه نیآنها را دوباره مرور کرد. در صورت تداوم ا

 گونهچیه ایتا درک کامل رو کهنیقابل درک خواهد بود. به شرط ا جایتدر

. میخود نداشته باش یاهایرو یو محتوا مینسبت به مفاه یروان تیحساس

مدتها با  یستیبا ابند،ییعلوم سروکار م نیبا ا یکه به تازگ یچون کسان

قت ساعت و میاز ن شتریحوصله و بدون عجله مراتب را دنبال کنند و روزانه ب

گذشته به ساختار  یو حس یساختار روان جایمساله نکنند تا تدر نیصرف ا

 .ردیقرار گ رشیشده و مورد پذ لیتبد دیجد

مراقب رفتار  ارانهیو همه وقت هوش شهیدرون هم یکه خدا ییآن جا از

و در صورت  میباره داشته باش نیدر ا یادیز ینگران دیو کردار ماست، نبا

 زین انیو دوستان و اطراف زانیبا عز جایهتر است تدرروح و روان، ب یآمادگ
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 میکن خبربا  یرحمت اله نیمناسب صحبت کرده و آنها را از ا یهادر زمان

و  ییاز ترس مرگ، جدا یخود که ناش یهاو ترس هایتا بتوانند بر نگران

.ندیاست، فائق آ یمشکالت زندگ ریسا



 

187 

 ست؟یدر اندرون من خسته دل ندانم ک

باشد، احتماال  هاییها و دانامباحث مکرر و دانسته نیا جهینت تواندیآنچه م

تسلط، بشارت  نیاست. ا ییبا اتکا به معجزه دانا شتنیقدرت تسلط بر خو

است که  ییانتها یو ب نیو دلنش بایز یو سرآغاز زندگ یدهنده خوشبخت

 دارد. یدائم تیدر ابد شهیر

رشد و تکامل خود قرار  ریتاث ها ناخواسته تحتتمام انسان قتیحق در

از  است؛ چرا که انسان یکُند و بطئ یتکامل، درون خود بس نیا یدارند، ول

است. مساله تکامل و  یو انحصار رشد ماد ادیتحت انق ،ینظر رشد تکامل

 میرابطه مستق یماد یبا موضوع نحوه مواجهه انسان با زندگ یرشد روح

غرق شده باشد و  یو انحراف یواه دیو عقادارد. هر قدر که انسان در باورها 

رها شده باشد، مانند  یماد یهایو وابستگ اتیهر قدر که در جذبه ماد

بار روند تکامل  نیا ینی. سنگکشدیرا بر دوش م یاست که بار گران یکس

 متوقف خواهد کرد. ایرا کند  یروح آزاد و

داده  حیتوض کتاب نیوجود کامل است که چنانچه در ا کی یدارا انسان

انسان را  یروح، همگام و همسان شده است. رتبه و منزلت واقع کیشد با 

 یاو منزلت یبشر برا یماد هیو از سو آوردیبه ارمغان م شیهمان روح برا

نامحسوس است،  یگریمحسوس و د یکیکه  دهیدو پد نی. استیمتصور ن

اعتقادات،  نیمه کندیم تیرا تثب تیاند. آنچه انسانجا متحد شده کیدر 

 روح است. یباورها و مرتبه تکامل

درون( ماست و بدون آن انسان  یخدا یعنیحاکم و فرمانده کل ) روح

 یبه رستگار افتنیدست  یبرا یرو تکامل روح نیاست. از ا قتیاز حق یته

بختانه ما . خوشدیریبگ شیدر پ دیاست که هر کس با یراه گانهی یابد

از  میتوانیم یکه بعد از اندک زمان میهست یمصمم و قاطع یهاانسان

. میخود برس یزندگ یبهار تیبه واقع افته،ی ییخود رها ینادان همحدود
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 یایخود به دن یو ناآگاه یکیسراسر تار خیهمان گونه که نسل بشر از تار

 .دیعلم را در نورد یهاگام گذاشت و مرز یروشن

 یبرا یستیار را بااست؛ اما تخم به نیزمستان ما در شرف تکو یآر

حاال در خاک پربار  نیسعادت، از هم یهاگل دنیدادن و شکوفه بخش وهیم

که بهار جانمان رونق  میاست، پس بگذار یبذر پاش یای. روح ما مهمیبکار

 .ردیبگ

خود  یعیکه جان و روح ما پروسه تکامل طب دیفرا خواهد رس یروز

خواهد گشت. آن زمان باز  شیخو یاصل تیبه خاص یکرده و زندگ لیتکم

از کجا  م؟یستیکه ک دیپرس میو از خود خواه دیشیاند میبه خود خواه گرید

 . م؟یباش دیو چگونه با م؟یاچه شده م؟یاآمده

ضمن  میاثر تالش کرد نیا یجا یاست که در جا یهمان سوال نیا

 .میکن شنهادیرا پ یدرخور یهادرباره آن، پاسخ ییهالیارائه تاو

کار باشد، به که انسان، فراموش یاست که در صورت نیا ریناپذکاران تیواقع

غافل شود و  یندهد، از چهار فصل زندگ یتیو جهان اهم یزندگ یهادهیپد

بداند  نیقیبه طور  دیبا رد،یرا به مشام نگ یبهار یهاشکوفه زیانگدل حهیرا

خواهد بود؛  آورسالتخسته کننده و ک بهره،یب شیبرا ایدن نیکه نه تنها ا

 گم خواهد کرد. زیرا ن یبه جهان جاودان دنیبلکه راه رس

را فرا گرفته، به باد و طوفان « هنر سکوت» ،یالزم است در زندگ پس

 یبو می. بگذارندیگویچه م مینیو بب میو آنها را حس کن میگوش فرا ده

معنا کامال  رسدیمان مناشناس به مشام یهاو مکان ایطوفان و باد که از اش

و مسائل  میمفاه نیکند. ا یادآوریرا به ما  یهست قتیو حق ابدیو مفهوم 

روح خود را لمس  یو قدرت معنو تیخواهند کرد که موجود دایمعنا پ یوقت

. آن وقت است که با آغوش گرم و میشناخته باش تیکرده و آن را به رسم

 میمان و رح. خداوند رحدیچسب میخواه یتمام، به زندگ اقیبا رغبت و اشت
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کرد  میرا احساس خواه شیهادهیشناخت. پد میناشناخته را خواه یو خدا

 کرد. میخواه یشمارهیثان تیبه ابد دنیرس یوار برا وانهیو د

به عملکرد خود  یو نگاه میگردیبر م یوقت نده،یدر آ د،ید دیبا حال

نوان به ع م،یخود را که در آن قرار دار یفعل تیچگونه موقع م،یافکنیم

 آورد. میبه خاطر خواه یو واقع قیعم یخودشناس ندیفرا کیاز  یبخش

العاده ما را احاطه خارق یامشکالت به گونه یاست که وقت نیا تیواقع

ماست که  افتهیو تکامل  یمتعال تیهنگام فقط شخص نیدر ا کنند،یم

کننده و مساعد ما خواهد بود. پس الزم است اول شناخت  یاری نیبهتر

 می. آن وقت خواهمیکن تیمان تبعو سپس از روح میاز خود داشته باش یفکا

مشکل  چیباشد و ه باتریز تواندیو چقدر م باستیچقدر ز یزندگ دیهمف

 در برابرمان بروز نخواهد کرد. ینحلیال

موهبت  نیکه ا میفراموش نکن میدیرس یمرحله از زندگ نیکه به ا یزمان

آنها  یو باعث خوشبخت یکه بان گرید یهاسانو ان زانیعز ریرا به سا یاله

 . میخواهد بود ارائه ده زین

 از آن شما باشد. یقیحق یاست شاد دیام

 

 انیپا
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 هاو پانوشت حاتیتوض

 88قصص،  -1

 سوم یرباع ت،یصادق هدا ام،یخ یهاترانه -2

 چهارم یهمان، رباع -3

 دفتر سوم ،یمعنو یمثنو -4

در آن دمیدم، سجده  شیست کردم و از روح خوپس چون او را کامال در -5

 ی، ترجمه محمد مهد72 هی، آ«ص»سوره «. کنان براى او به خاک بیفتید

 فوالدوند

 56دفتر دوم، بخش  ،یمعنو یمثنو -6

 395شماره  ات،یشمس، غزل وانید -7

 هم آمده است. یزیاز همام تبر یمصرع در شعر نیا -8

 ٔ  سندهینو 1883تا  Edward FitzGerald 1809جِرالد تزیادوارد ف -9

 امیخ اتیرباع 1859است. او در سال  امیخ اتیمترجم مشهور رباع یسیانگل

 شهیاند کیکه ذاتا  امیرا با خ هایترجمه کرد و موفق شد غرب یسیرا به انگل

 جهانشمول بود، آشنا کند. یابا فلسفه یور جهان

 .یژاله اصفهان -10

 سرآغاز کم،یدفتر  ،یمعنو یمثنو -11

 7شماره  حاتیرجوع شود به توض -12

ِإنَّ الَّذینَ قالوا رَب نَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهُِم : لتی، سوره فض30 هیآ -13

 المَالئِکَةُ أَلّا تَخافوا وَال تَحزَنوا َوأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ

سَبِیلِ اللّهِ َأمْوَاتًا  یالَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِوَ، سوره آل عمران: 169 هیآ -14

 رْزَقُونَ یُعِندَ رَبِّهِمْ  اءیَبَلْ أَحْ

 لَمْ تَمُتْ فی اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَْوتِها وَ الَّتی: 42 هیسوره الزمر، آ -15

أََجل  مَُسمًّى ِإنَّ  إِلى تَ وَ یُْرسِلُ الْأُْخرىعَلَیْهَا الْمَوْ قَضى مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتی

 ذلِکَ لَآیات  لِقَوْم  یَتَفَکَّرُونَ  فی
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وَلَو أَنَّنا نَزَّلنا إِلَیهِمُ المَالئَِکةَ وَکَلََّمهُمُ المَوتى : 111سوره انعام، صفحه  -16

نَّ َأکثَرَهُم وَلکِ اللَّهُ  یَشاءَ نأَ إِلّا لِیُؤمِنوا کانوا ما قُبُلًا شَیء  کُلَّ  عَلَیهِم وَحَشَرنا

 یَجهَلونَ 

 دفتر اول ،یمثنو  -17

 همان  -18

19-  Materyalizm 

تناسخ  ای« نسخ»را  یالزم به ذکر است که بازگشت روح به جسم انسان -20

. ندیگویم« مسخ»را  یبه جسم انسان لیهر نوع تبد ایو بازگشت  نامندیم

 کهنیداستان بدون ا تیکا به نام مسخ شخصدر اثر مشهور کاف کهنیکما ا

 یبزرگ لیکه به رط کندیو مالحظه م شودیم داریمرده باشد صبح زود ب

 شده است. لیتبد

ُثمَّ خََلقْنَا الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ِعظاماً فَکَسَوْنَا  -21

 مَّ أَنْشَأْناهُ خَْلقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ َأحْسَُن الْخالِقینَالْعِظامَ لَحْماً ثُ

 In theشودیگونه شروع م نیا قیجمله عهد عت نیمثال اول یبرا -22

beginning God created the heaven and the earth -   در ابتدا

 .دیو بهشت را آفر نیخداوند زم

 آغاز کتاب، مجمع مرغان ،یشابورینعطار  نیالددیفر خیش ر،یالطمنطق -23

24- archetype  

 سَبْعَ  َفسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ إِلَىهُوَ الَّذِی خََلقَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى 

 عَلِیم   شَیْء  بُِکلِّ َوهُوَ سَمَاوَات 

26- Dante Alighieri 

اول شخص مفرد  دید هیاواثر، شرح ماجراها را از ز نیدانته در ا -27

دوزخ، برزخ و بهشت  یدادهایاثر به شرح رو نی. او در هر جلد از اسدینویم

 نامهرافیاز کتاب ارداو یادیز ریکتاب تأث نی. گفته شده است که اپردازدیم
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. ضمن دارددو کتاب وجود  نیا نیب یادیز یاست؛ چرا که هماهنگداشته

 است.نوشته شده نامهرافیارداو یشتکتاب بعد از کتاب زرت نیا کهنیا

از آلن کاردک، پدر علم « ارتباط با ارواح»به  توانیاز آن جمله م -28

 اشاره کرد. یشناسروح ای سمیتیاسپر

 سندهینو ،یالدیم 1933درگذشته  1847، متولد  Annie Besantبانو  -29

 انینده یحکومت خودمختار برا انیفعال حقوق زنان و از حام ستیالیسوس

 بود. هایرلندیو ا

30- Allan Kardec 

 


