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  .تپدمی ایران قلبشان براي 
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ت بار جنگیري را روي او کلیسا شصت و هف 
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  گفتارپیش
  

عرفان  اما در آن دوران بنیانگذار. سال پیش نوشتم ار را نزدیک به یکطرح کلی این جست 

 تیغ ،دانماز نظر اخالقی اینرا بایسته نمی از نوشتن دست کشیدم، برد؛به سر می حلقه در زندان

بود باید صرف رویی ن زمان اگر نیآنا. هشدزندان انتقاد را بر کسی بکشم که اسیر و دربند 

هنگامی که خبر . کنمالبته کماکان این کار را می. کردمگیري به جمهوري اسالمی میخرده

دست کم  ،خروج  محمد علی طاهري را از زندان شنیدم بسیار خوشحال شدم؛ با خود گفتم

 خود هر چند که طاهري. کشدهاي این حکومت اسالمی را مییک انسان کمتر زجر تجاوز

ات به مثابه یک ذ یانکه کرامت انس به هر روي کسی ؛شده يهاي بسیارمایه زجر انسان

روي خوش  حکومت اسالمی آدمی در و آزارِ به شکنجه ،برایش مهم استو خردمند مستقل 

 توانم با ژرفدر نگارش این جستار همه کوشش ام بر این بوده تا آنجا که می. دهدنشان نمی

ه این فرقه ب يدیگر ها، اشتباهات اشاره کنم و از پنجرهفبه ضع .مسائل را واکاوي کنمنگري 

ده حدود پانز ،در این چند سال جستارهاي بسیاري در نقد این فرقه خواندم. نگاهی داشته باشم

به صورت کلی نقدي به عرفان حلقه داشتند و به محتوا مقاله و یک کتاب، اغلب آنان 

هایی ارنه با استفاده از معی ،نپرداخته بودند، یا اگر انتقاد محتوایی داشتند از منظر اسالم بود

من شامل  اسالم و  هايدانم بگویم خیلی از خُردهالزم می. گرد سنجشرَهمچون عقل و خ

بخش عمده . اشاره دارمنگري به ویژه بخش دوم این کتاب که به غایت ،شوددیگر ادیان می

به  قرآن را  تفسیر بیشتر تالش دارند که اما ایشان ،ریشه در اسالم دارد نظریات آقاي طاهري

اگر پاي اسالم را به میان زیرا  ،نپرداختم اسالم درباره نظریات ایشاننقد هیچ رو به  .دنکن راي 

ین هاي اساسی اپایه ،شد؛ همه تالش من این بودخارج می آوردم، نوشتارم از سازمنديمی

نجا تا آ ؛کتابی که در دست دارید داراي صورت فلسفی است.  دهم فرقه را مورد بررسی قرار

مثال   ،فلسفی نشوم تا عامه فهم باشد پیچ و خم مسائل فنیِ که میسر بود تالش داشتم وارد

که  ،فقط در یک برگ توضیح دادم به شرح زبان فیزیکالیسم نپرداختمپذیري را شرط ابطال

و نظریه انتخاب طبیعی داروین را در  بخواهم به عنوان ابزاري براي انتقاد از آن بهره بگیرم

جستارهاي خود شخص طاهري در این کتاب،  الگوي فصل بندي. وشمندي نگذاشتمبرابر ه
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اگر به مطلبی . از این رو ممکن است در یک بخش با دو موضوع متفاوت روبه رو شوید ،بود

ی در جمالت نویسنده فرتص رونوشت کردم و  خواندم، کهرا دقیقا همان چیزي  ،استناد کردم

نوشته شدند تا خواننده   )کج(ایتالیکتاب همه به صورت ن کهاي طاهري در ایگفته. نداشتم

را  انجمالت خط کشیدم یا آن از زیر بعضی. بتواند متن اصلی را از نوشتار ایشان تمیز دهد

که این فرد   مباحثی وارد .دنباش خوانندگان توجه بیشتري به آنها داشتهپررنگ کردم که 

ر چونکه پژوهش دقیقی د .، نشدمزنددش گره میفریبکارانه علم فیزیک را با اعتقادات خو

 در این جستار هااز آن حیطه فلسفه علم بوده که  صرفا در اگر پژوهشی کردم این علم نداشتم،

را به کسی ... و کوانتم ادعاي ایشان درباب انرژي، ماده، پاد ماده، اتم ، نقد .بهره بردم بسیار

با برندگی نوك تا امید دارم خردورزي یافت شود . ها به تحقیق نشستهباید سپرد که در این

 زیرا که، لیز میشل بودشروع این کتاب با یاد آنه .بیفکند ه گفتار وي نظر ب این اي ازخرده ،قلم

حیان یمس .تدر کمال درماندگی از دنیا رف وي . به موضوع این کتاب تا حدودي مربوط است

این  سبب مرگش  جنگیري استفاده کردند و بارها و بارها از روشِِِِِِکاتولیک براي درمانش 

امیدوارم که جنگیريِ  .1اقتباس شدهها و تئاترهاي بسیاري از زندگی این دخترك فیلم.  شد

  . خبرمالبته اگر تا به امروز شده باشد من از آن بی. گناهان نشودطاهري منجر به مرگ بی

  :پایان ببرم گفتار را با بیتی از حافظ بهاین پیشبهتر است  

  یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد

  بیا کاین داوري ها را به پیش داور اندازیم                                    

  

  اشکان سال 

  2020می  ،برلین

Email:  ashkansal@mail.com  
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 The Exorcism of Emily Rose    هاي بسیار دیدنی  که از یکی از فیلم ز، جنگیري امیلی رفیلم

 .زندگی این دخترك بیگناه اقتباس شده
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 بخش نخست        
 

 )هانس رایشنباخ  (. آفریندزبان سست و ولنگار اندیشه غلط می   

  

  ستیعلم ن ،زبان علم

  

زبان به . ستیعلم ن ،یبرسد که چگونه زبان علم به نظر گنگ یکم دیشا

 ست،ین یبار معرفت يدارا ،انسان دارد يکه برا يمفهوم کل و کارکرد

هستم  نیالبته من قائل به ا. نقل و انتقال اطالعات است يبرا يفقط ابزار

 یلیکرده و دال يباز يادیز ارینقش بس انسان،که زبان در طول فرگشت 

انتخاب طبیعی  که ،حجم مغز انسان  آورد شیاافز يتوان برا یم ياریبس

با  .ما منجر شده يآموز  زبان حمایت کرده که به یراتییها و تغجهشاز 

- هاي خردمند بهتر میگونه انسان ،استفاده از اصوات و نشانه گذاري

ت کردن با یکدیگر همکاري کنند و گاوها را به سم توانستند در شکار

دهد که جهان را یرا به ما نم تیقابل نیا ییبه تنها زبان. تله بکشانند

از وضع امور و  یتجرب یبررس کی.  مییافزایو بر معرفت خود ب میبشناس

این  انطباق  .دستگاهی از مفاهیم را ایجاد می کند ،آنها يارذبرچسب گ

. ندک به پروسه شناخت انسان کمک تواند،می تیبا واقعدستگاه مفهومی 

درمان،  ،ي،انرژ میمواجه یعلمزبان  فقط باصرفا ما اما در شبه علم 

 اگر .یکیکوانتم، مولکول، سلول، اتم، کوارك، فرکانس، موج الکتر

 م،یکن یتلق یجستار را علم کی ،یعلم اتیرف داشتن ادبص میبخواه

در  ،یهر واژه علم پذیريِمعنا. میادهیعلم را نفهم یشک ما به درستیب

. کندیم دایمعنا پ یهمان شاخه علم یو معرفت یشناسدستگاه روش
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همانگونه که عرضه و تقاضا در علم  ،کوانتم در علم اقتصاد معنا ندارد

واژه اتم و مولکول را   مصداق و معنا. ستین یبررس لقاب یمیش

علم  اساتیدواژه عرضه و تقاضا را دو  ؛دآموزن یها به ما مکدانیزیف

  .اقتصاد

آنها  ست،ین نگونهیبه کار رفته در  شبه علم ا یِدر زبان و ساختار ادب یول

که به  یکنند و جمالتیم یرا علم تلق یعلم میصرف به کار بردن مفاه

  .دانندیصادق م یبرند را فارغ از داللت و معناشناس یکار م

-یشوند و سلول مولکول تقاضا میاتم ها عرضه م "": سمیمن بنو اگر

  .""کند

جز  يزیعبارت چ نیا ،دید خندنمن خواه به هم شبه علم پیروان 

 نیمن ا  يشتریبا دقت ب یاگر کم البته .ییگویکه تو م ستیمهمالت ن

، دارد و در همه عالم پراکنده است چون شعور يانرژ" سمیجمله را بنو

 یوجود آمدن آگاهه سبب ب يشعور حاصله از انرژ نیدر مغز ما، ا یحت

 يرا يا ممکن است عده یحت ،شده دشوارتر داستان        "".شودیما م

جز پشت هم  يزیجمله چ نیا نکهیبا توجه به ا .به صدق جمله باال بدهند

ها را در شیوه نگارش محمد علی این دست گزاره  .ستینبوده و ن يانداز

کند براي علمی جلوه دادن او گمان می. بینیدطاهري به فراوانی می

فقط کافیست از واژگان علمی در جستار خود  ،گویدیچیزهایی که م

 دیرو با نیا از .گیري در هم بیامیزدرا با عرفان و جن اده کند و آنهااستف

توجه کرد،  یشبه علم يکار رفته در جستارهاب اتیبه ادب یبا دقت خاص

 یشناساز آنکه با روش شیب ،میخوریبر م یعلم که به کتب شبه یهنگام

 يریکارگب از زبان و  یخاص شیوهبا  میرو به رو شو ینیمعو استدالل 

 .برد یم راه یبه ب یآسانه را ب آدمیکه ذهن   ،روبروییمها واژه
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 شهود   

 
توان رخداد چه راهی براي درك و فهم جهان پیرامون داریم؟ چگونه می

هاي این جهان را توضیح داد؟ این دست از پرسشها سرآغاز ها و واقعیت

دانشمندان،دینداران، . رقم زد و تا زیر پاي علم کشیده شد را فلسفه

در تالش بودند که پاسخی براي این قسم از  ،فالسفه در همه اعصار

کسانی بودند که عقل را عامل بنیادین شناخت آدمی می  .ها بیابندپرسش

مذاهب شهود و وحی را  باورمندان به عرفان و. اي تجربه رادانستند و عده

ما براي  ،ار کدامین دیدگاه بیشتر استبه راستی اعتب. کننداد میپیشنه

  کدام یک  گواه و شاهد معتبري داریم؟

یا به عبارتی  بدون دخالت استدالل، عقل و تجربه،به درك بالواسطه ما 

ده از استدالل و بدون استفا ، مسیر کلییک دگرگونی ظرفیت فهم در 

کسانی که گرایش به  .گویندفراسوي یک ادراك آگاهانه را شهود می

را  اند درستی شناخت حاصل شدهدر تالش ،گري دارندعرفان یا صوفی

شهود  يبهتر است به محتوا .با شهود یا  تجربی درونی خود نشان دهند

 يدر اتاق رو يفرد. دیآیم يبپردازم تا روشن شود شهود به چه کار

 نیقوان ،توان یمفهمد که چگونه  ینشسته است و ناگهان م یصندل کی

 نیا يرایعقل ما پذ ایآ!!! دهد حیرا توض ییفضا يهاچاله اهیحاکم بر س

و  یشناس روش یدگیچیکه به پ یکنم کسیگمان نم ؟شودمیداستان 

 یحاضر به بررس یحت ؛داشته باشد یآگاهنظري  در فیزیک یمفهوم

نشان  نکهیا يبود برا یواقع ریمثال غ کی نیالبته ا. فرد شود نیا يادعا

باورند  نیآنها بر ا. کنند از چه قسم استیکه اهل شهود م ییدهم ادعا

را بهتر از  تیو واقع ندینائل آ قیتوان به کشف حقایکه با شهود م
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شناخت و درك امور واقع بدون دخالت . دنگر بشناسیهرکس د

 ون،یرفا، مذهبع. است یگزاف يمدعا یلیاستدالل، تجربه و مشاهده خ

. دارند ییبر شهود گرا يادیز اریبس دیهمه تاک ،شبه علم گانسندینو

بر سر  يحجم از پافشار نیچرا؟ چرا در علم و فلسفه مدرن با ا یبراست

 ن،یدارو زنبرگ،یمثل، ها یپردازان بزرگ هیظرچرا ن م؟یستیشهود مواجه ن

 شانیدر پژوهش ها يفکر نایبن کیشهود را به مثابه  نریاسک ک،یکر

همانگونه که از . ها کامال روشن استپرسش نیند؟ پاسخ به ابکار نگرفت

 ریمس مودنیبه پ يازیما ن يدر درك شهود دیآیواژه شهود بر م فیتعر

.... و يمدل ساز ش،یها، مشاهده، آزماداده يدشوار و ناهموار جمع آور

مداد و کاغذ هر  کیتواند با در دست داشتن  یشهودگرا م فرد  .میندار

  رامونیجهان پ تیولو آنکه  با واقع  ،سدیبنو رسدیبه ذهنش مکه  را چه

ی است که جنبه تجربه ذهن کیشهود  گرید ییاز سو. ناسازگار باشد

 رایز ،ستین قیقابل تحق جاربت  نیا يمحتوا. دارد یو شخص یخصوص

 یحت. آنها صرفا در ذهن فرد تجربه کننده قرار گرفته افتیکه منابع در

به زبان  يزیکند و چیسکوت م گریرسد که دیم ياشهودگرا به درجه

- تجربه ایآ. دیآ یما به زبان در نم ي تجربه نددار دیتاک نیبر ا .آورندینم

و  یسنجش راست يبرا يابزارتواند  یم ،دیآ یکه به زبان در نم يا

 يتر سطح ساده بخواهم شهود را در اگر .ری؟ قطعا خ.باشد ینادرست

 .دست داد دسیناگهان به ارشمکه  ینه حالتنمو يکنم برا یبررس

که بعد از ورودش به  یاز مقدار آب ،در وان حمام رفت يکه و یهنگام

بکار  يتواند طالیبرد که چگونه م یموضوع پ نیبه ا ،شد زیوان سرر

 ادیو فربیرون زد  از حمام لختاو . رفته در تاج پادشاه را محاسبه کند

شهود در نظر  یکشف  را ما نوع نیاگر  ا. سر داد) Eureka( افتمی افتمی

او  .متبادر شد دسیارشمذهن بود که ناگهان به  ياشهیچون اند ،میریبگ

فکر را در معرض آزمون  نیزد و ا شیدست به آزما  ،تجربهاین  بعد از
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 ،در همان لحظه. آن ببرد یرستو ناد یدرست هب یتا پ گذاشت، یتجرب

. خود ندانست یتجربه شخص صدقبر  لیشدن آب را دل زیتجربه سر ر

 یپ ،درکه در ذهنش خو يا با جرقه دسیخاطر نشان کرد که ارشم دیبا

 رییتواند بدون تغیکه چگونه م افتیاو در. برد يریروش اندازه گ کیبه 

روش را  نیا یانگراشهود ایآ. آنان بزند يریگدست به اندازه ،اجسام

 رایز ،آورند ینم انیحک تجربه را به مم چگاهیافراد ه نیکنند؟ ایدنبال م

است  تیدور از واقع يا همراه بوده و به اندازه ناتیافراد با تلق نیتجربه ا

تجارب  نیبردن به صدق ا یپ يبرا یکه از تجربه و بکاربردن هر روش

  .هراس دارند یخصوص
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 ) Magical Thinking(ییجادو تفکر
  

 ،دیایبکار ب یشبه علم يدعاهاا یکه ممکن است در بررس يگرید ابزار

را  رامونیتواند جهان پیفکر م کی نکهیباور به ا. است ییتفکر جادو

 رییرا تغ ایو شکل اش تیتوانند خاصیم یعیفراطب لعل. بگذارد ریتحت تاث

 یژگیکه و ییزهایچ. بگذارند ریتاث عیوقا آمدنیشدر پ یدهند و حت

توانند با جمالت، یم هاانسان کسانند،یدارند از همه نظر باهم  یکسانی

افراد  .جهان خارج شوند یسبب دگرگون فاحساس یحت ایها، سمبل

 يدارا گرانید ایند که خود دار باور نیچن ییتفکرات جادو دارايِ

 روهاین نیاز ا يبه مقاصد دنیرس يتوانند برایاند که میعیفراطب يروهاین

با  ،یمخف يهاسازمان ان،یخدا که ارواح، عقیده دارندآنها  ،استفاده کنند

با این شیوه  یکودکان تا قبل از سن پنج سالگ. اندآمده مرتبط شیپ عیوقا

 ایکودکان همه اش يایرو در دن این از کنند؛از تفکر دنیا را تبیین می

کودکانه به  يها شنیمیدر ان .توانند صحبت کنندیاند و میآگاه يدارا

مکالمه  گریدکیبا  واناتیح و خانه لیساها، و وهیم دیتوان د یم یسادگ

. جان صحبت کننده یب ءایاست که اش یعیکودکان طب يبرا نیکنند؛ ایم

را  ییابتدا انیو اساس اد هیکه پا ندیگویم يانگار جاندار ندیفرآ نیبه ا

در . است اتیح يقرار گرفته دارا عتیدهد، هرآنچه در طبیشکل م

در ، شودینگاه م عتیول استنتاج به طباص زفارغ ا ییساختار تفکر جادو

عنوان  چیبه ه ؛باشد دیگري زیتواند علت هرچیم يزیهرچ جادویی تفکر

امکان منطقی وقوع . دیآینم رونیاز دل مقدمات ب جهیکه نت ستیمهم ن

امکان پذیر است  منطقاً. شودبه واقعی پنداشتن  آن منجر می ،یک پدیده

هاي دروازه ستونر همین لحظه د  ،بخارانممن دست خود را  که
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 .ولی احتمال واقعی این رخداد بسیار اندك است .فرو بریزند 2برندنبوگ

تفکر در .یکدیگر قابل تفکیک نیستند شیوه از تفکر این دو از در این

لیجادویی رابطه ع)Causality( و همبستگی)Correlation(  درهم

کانی بین دو متغیر مهمزمانی و هنگامی که  نسبت هم .شوندآمیخته می

بهتر است براي . داندفرد متغیر نخست را علت متغیر دوم می .برقرار باشد

فردي را در نظر بگیرید قبل از خوردن : روشن شدن این بخش مثالی بزنم

درد او کاهش  قرص کند و بعد از مصرفقرص شروع به دعا کردن می

با  ،بداندخود درد  هنگامی که فرد دعاخواندن را علت کاهش. یابدمی

پاپ فرانسیس . همبستگی صورت گرفتهلط علیت و خَباال  توجه اشاره 

از خدا "که گفت    2020مارچ سال  18هاي جهان در رهبر کاتولیک

  ."3بگیرد را می کروناخواسته که جلوي پاند

  

  

  

  

          

        

 

 

   

 

 

  Berliner Morgenpostخبرگزاري از  عکس 

                                                           
ھای مشھور در اروپا یکی از دروازه Brandenburger Torاشاره بھ  ٢

 .کھ بھ سفارش ویلھم دوم ساختھ شد
 ١٨.٣.٢٠٢٠بھ تاریخ   Daily Mailبھ نقل از خبرگزاری  ٣
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اطالعات آماري نشان  یس،بعد از دعاي پاپ فرانس کنم ضافهالبته باید ا

تعداد مبتالیان در جهان سیر سعودي داشته و به د که ندهمی

 در روز دعا .مارچ رسیده 18بیشترین میزان خود نسبت به روز 

ولی بعد از  فروز بوده در تعداد مبتالیان جهان کمتر از بیست هزار  نفر

اگر از آن روز که پاپ  .هزار نفر رسیدهان به باالي بیست دعاي ایش

ما با کاهش شیوع این  ،کرددعا  دست رو به آسمان برده و به درگاه خدا

حقانیت مذهب این رخداد را نشانِ  هاکاتولیک ،ویروس مواجه بودیم

از دعاي پاپ منحنی شیوع  بعد که آنهم به این علت  ؟دانستندمیخود ن

افزایش آمار  حال حاضر  پاپ را مسئول در  ا ما بایدآی. سیر نزولی داشته

کتاب را به خود  نیا یاصل رازهیعرفان حلقه که ش؟ شیوع ویروس بدانیم

به خاطر آنکه ساعتی  فرد. است ییباورها نیمملو از چن ،اختصاص داده

عامل  ، تصالی با شعور کیهانی برقرار کردها جمع قرار گرفته و در

 تفصیل به گریدر فواصل د .داندی خود میبهبودي بیماري و ناراحتی روان

  .پرداخت به شرح این اندیشه خواهم
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  استدالل  

و قیاس تقسیم بندي  را به دو دسته استقرا از دیر باز در منطق استدالل

در میانه سده بیستم استدالل از راه بهترین تبیین در بین . کردندمی

شناخت و . ي برخوردار شداي علم از محبوبیت ویژهمنطقدانها و فالسفه

شبه ما از اشتباهات مدعیان  بررسی شیوه استنتاج کمک شایانی به فهم

؛ به همین خاطر در این بخش به بررسی این سه مدل از کندعلم می

  .پردازماستدالل می

  

  )Induction(استقرا 

 .رسیمهاي جزئی به یک نتیجه کلی میاز گزاره یی استقرااستنتاج در 

ي این شیوه از اندیشه شالوده .گیریمیک مقدمه یک نتیجه مییعنی از 

ن، شوري باور در باب باریدن بارا. بسیاري از باورهاي ما را تشکیل میدهد

در استقرا می توان . از این استدالل نتیجه شده آب دریا و مصرف دارو 

  :  از یک مقدمه به یک نتیجه رسید به طور مثال

  آید باران می: مقدمه  

   شودزمین خیس می: نتیجه 

زیرا . گردداعتبار این نتیجه به مشاهدات مکرر ما از باریدن باران بر می

از این مشاهدات مکرر   .کندرا خیس می باران زمین ،ایممواره دیدههکه 

 "شودهربار باران ببارد زمین خیس می"به این گزاره کلی رسیدیم که 

اعتبار یک دستگاه مبتنی  .گویندیم "تعمیم"سازي اصطالحا بدین کلی
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تعمیم یک حکم . آن است )Falsifiability(بر استقرا شرط ابطالپذیري

یا ابطال آن  این شرط باشد که راهی براي فسخ استقرایی باید داراي

از فسخ یا  منظور. تا که بخشی از دانش به حساب آید ؛وجود داشته باشد

استقرا باید اشتباه باشد؛ همین که بتنی بر دستگاه م ابطال این نیست که 

به  .ولو آنکه صحیح باشد، معتبر است ،بشود به نحوي آن را ابطال کرد

  :گوید عبارت دیگر ابطالپذیري می

اگر و فقط اگر در . یک نظریه، بخشی از دانش تجربی است 

یات ممکن قرار بگیرد و اصوال به کمک تجربه مقابله با تجرب

  .4ابطال پذیر باشد

همه قوها  "روزگاري با توجه به تعمیم استقرایی باور بر این بود که در

استفاده شده،   "همه"سور کلی در آن از  این حکم کهنتیجه  ".سفیدند

شرط ابطالپذیري این است که اگر قوي . بود هاي جزئیگزارهبواسطه 

البته بعد  .شودابطال می "همه قوها سفیدند"گزاره  ،غیر سفید مشاهده شد

هاي یکی از تفاوت. کشف قوهاي سیاه در استرالیا این گزاره فسخ شد

در . علمی در این شرط ابطالپذیري نهفته استبنیادي روش علمی و شبه

 فبینیدعلمی شما ادعایی درباب چگونگی جهان خارج میمحافل شبه

بنا نشده و به  ايولی این ادعا استقرا شده نیست، بر روي هیچ مشاهده

از این بابت  سرتاسر . توان آنرا ابطال کرداي نمیان با هیچ تجربههیچ عنو

براي . علمی استکتب محمد علی طاهري دقیقا مصداق ادعاهاي شبه

هاي غیرارگانیک بر روي ي وي در مورد ویروسنمونه ادعاي کودکانه

هاي غیرارگانیک قابلیت ابطال را ندارد، اي بنا نشده؛ ویروسهیچ مشاهده

شاید اگر کسی که دلبستگی به . آیدیجه جز دانش به حساب نمیدر نت

                                                           
ی وپر ترجمھزندگی سراسر حل مسئلھ  نوشتھ کارل پ ٤

ھمچنین بنگرید بھ کتاب منطق .  ٣٢شھریار خواجیان برگ 
ی حسین کمالی ، بخش اکتشافات علمی نوشت کارل پوپر ترجمھ

 چھارم 
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قالبیت  ، از شنیدن اینکه نظریات ایشانپایه طاهري داشته باشدنظریات بی

ابطال قابلیت  ،پایان اضافه کنمباید در . شودخوشحال  ،ل را نداردابطا

اگر ادعایی . ارزش معرفتی یک دستگاه فکري میدهد از پذیري نشان

  .مثل جادو و رمالی  ارزش معرفتی ندارد ؛ابطال را نداشته باشد قابلیت

  )Deduction(قیاس

-در قیاس بر خالف استقرا از یک گزاره کلی به یک گزاره جرئی می

توان پا را استدالل قیاس نمی. میآیدرسیم و نتیجه از دل دو مقدمه بیرون 

زیرا نتیجه  ،زایدو چیز جدیدي به معرفت ما باففراتر بگذارد  شاز مقدمات

  :به مثال معروف سقراط توجه کنید .در مقدمات درج شده

  .سقراط انسان است. الف

  .اندا ها میرهمه انسان. ب

  نتیجه 

  .سقراط میراست

 

الف ب است و ب پ است  :صورت منطقی این استدالل این گونه است

یعنی  )Major Premise(در کبراي قیاس . در نتیجه الف پ است

  . 5شوداستفاده می ،همیشه از یک گزاره کلیِ استقرا شده لف ،گزاره ا

  

  

 

                                                           
نگاه کنید بھ کتاب  فلسفھ در عمل نوشتھ ا�د�م مورتون  ٥

 ترجمھ فریبرز مجیدی
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  استدالل از راه بهترین تبیین 

  

واژه تبیین برابرنهاد واژه  مراد از تبیین چیست؟، نشان دهم دنخست بای

Explanation توان براي آن از همچنین  می .است در زبان انگلیسی

لم درباب تبیین تعاریف ي عفالسفه. استفاده کرد توضیح دادنواژه 

هاي پیشنهادي این مجموعه مشترك بین همه تعریف ،اندبسیاري آورده

  :است

که براي پاسخ به چرایی یا  اياز فرضیه است تبیین عبارت“ 
  "مگیریاي بکار میچگونگی پدیده

 .یک مسئلهپذیر کردن مثال تبیین یعنی فهم. البته تعاریف دیگري هستند

-که منجر به آینده، ها باشدید داراي تبیینی از واقعیتیک نظریه خوب با

رایشنباخ  . بینی کندنگري شود و برخی از نتایج را پیش از وقوع پیش

تبیین یعنی عمومیت بخشیدن به یک  :گویدفیلسوف بلند آوازه علم می

که ابزاري براي تکمیل جهان از تجربه مستقیم با اشیاء استنباط  ،مشاهده

مند  مبتنی بر مشاهدات نظامتعمیمِ از در تبیین به عبارت دیگر  یا. 6شودمی

   :به نمونه زیر توجه کنید .گیریمبهره می

  .فسیل ماهی الف در دامنه کوه ب پیدا شده. الف

  چگونه این فسیل در دامنه کوه قرار گرفته؟: پرسش

که در سالهاي  ،دهدوجود این فسیل ماهی الف نشان از این می: تبیین

وجود داشته که در حال  ايدریا یا رودخانهار دور در دامنه کوه ب بسی

  .حاضر خشک شده

                                                           
پیدایش فلسفھ علمی نوشتھ رایشنباخ ترجمھ موسی اکرمی  ٦

  ٢٨برگ 
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 ،عمومیت یافته بود که تبیین ما از یک فرضیه مبتنی بر مشاهدهاین در 

توانند در خشکی زندگی کنند در نتیجه ماهیان نمی"  .ایماستفاده کرده

   "دهدفسیل ماهی نشان از وجود آب می

هاي تبیین صحیح را  به تفصیل حقیقت و مجاز ویژگی در بخش واقعیت،

  .کنمبیان می

برابرنهاد آن در زبان  ین تبیین یا استدالل ربایشی که استدالل از راه بهتر 

  .هاي متفاوتی استصورت داراي. است  Abductionانگلیسی 

   

  صورت نخست 

  .مشاهده شده است Cآور امرواقع شگفت .1

  آور امر عادي خواهد بود نه شگفت  Cصادق باشد   Aاگر  .2

  .7صادق است Aدلیلی هست که حدس بزنیم که : درنتیجه

  

  صورت دوم

 .واقع شده و محتاج تبیین است Eپدیده  .1

  .را تبیین کند E تواندمیH  فرضیه معتبر .2

  .صادق است H: نتیجه

   

                                                           
٧
ی علم دکتر منصور نگاه کنید بھ کتاب تبیین در فلسفھ 

 نصیری فصل پنجم
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  صدق یا حقیقت   

توان پی به درستی میشاید کمتر کسی باشد از خود بپرسد به چه روشی 

یا صدق یک گزاره برد، این پرسش یکی از اساسی ترین مسائل در 

بدون داشتن یک معیار مشخص براي درستی یک جمله یا . فلسفه است

در طول  .ها اظهار نظر کردتوان درباره وضع امور یا رخدادگزاره، نمی

   :کنمره میها اشاتاریخ فلسفه سه نظریه درباب صدق ارئه شده که بدان

 (Correspondence)نظریه مطابقت.1

  (Coherence)نظریه انسجام.2

  (Pragmatic) نظریه عملگرایانه.3

من نظریه نخست را به مثابه  . اندر سه نظریه داراي قوت و ضعف هاییه. 

   .یک ابزار در این جستار در دست می گیرم
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  صدق مطابقت ينظریه

الزاما  ؛دهدي خبري است که خبري از عالم واقع میاگر بپذیریم یک گزاره جمله

هر گزاره را می توان . بپذیریم این خبر داراي بازنمایی از عالم خارج است باید 

ه این دو بخش به ت معنایی؛ البتدو بخش تقسیم کرد قسمت نحوي و قسمبه 

  .اندیکدیگر  تنیده شده

   .او را دیروز شیر خورد: الف

   .ا خورداو دیروز شیر ر: ب

 ،که به دگرگونی درنحو منجر شد "را"با یک جایه جایی ساده در حرف اضافه 

فرض این است  ،صدق تطابقی يدر نظریه .بازنمایی واقعیت بسیار متفاوت گشت

همگرایی و شود، که باید بین دو مولفه یعنی گزاره و امر واقع که بازنمایی می

 مور واقع و رخداد ها تنها مالكدیگر اتطبیق ساختاري موجود باشد یا به عبارت 

  : چنین است صورت ساختاري این نظریه . ما براي تعیین صدق یک گزاره باشد

گزاره الف صادق است اگر و تنها اگر گزاره الف مطابق با واقع "

   "باشد

  کتاب روي میز است : مثال

دارد و آن  این گزاره واقعیتی را بازنمایی می کند که دست کم یک چیز وجود

اگر و   .روي میز قرار گرفته Xکتاب است و روي میز قرار گرفته یا عبارت دیگر 

  .8کتاب را قرار دهیم گزاره مذکور صادق است  Xازاي فقط اگر به

            

   

                                                           
٨
نکاه کنید بھ کتاب درآمدی بر تحلیل فلسفی نوشتھ جان  

 ھاسپرس ترجمھ موسی اکرمی
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  خلط مفهوم و مصداق   

  

مغالطه خلط مفهوم و مصداق بسیار  ،در جستارهاي شبه علمی و االهیات

دان مفهوم یک واژه را برابر با عبارت دیگر الهیبه . گیردصورت می

نخست مفهوم یک واژه را مشخص . دانندوجود یا تحقق عینی آن می

 مثال طاهري. گیرنداش را  فرض میکنند و بدون ارائه دلیل مصداقمی

 يزنده اما بدون ارگانها یموجودات ک،یارگان ریموجودات غ": نویسدمی

ساخته شده از مواد  يسلولها و اندامها(انسانها و  واناتیح اهان،یگ یستیز

  " 9دشونینم دهیبه طور معمول د و هستند )یو معدن یآل

 ،هاي غیرارگانیک به دست میدهدوي در نوشته باال مفهومی از ویروس

سراسر . دهدولی روش کسب شناخت از مصداق آن را توضیح نمی

کند طاهري گمان می. جستار این فرد با این مدل از مغالطه عجین شده

خود دلیلی بر  ،کردن یک واژهکردن مفهوم و تعریفنروش صرف

به وجود  براي نمونه من از تعریف اسب تکشاخ. وجود داشتن آن است

 "اسب تک شاخ اسبی است که یک شاخ دارد".این اسب برسم 

- داراي دو رنگ صورتی و بنفش است که زیستگاه آن جنگل این اسب

نه تنها در جستار . و به راحتی قابل مشاهده نیست  باشدهاي استوایی می

شود؛ علمی اینچنین استدالل میشبه طاهري در بسیاري از جستارهاي

با یک پرسش  ،هنگامی که بنیان فکري بر روي واقعیات بنا نشده باشد

  "از کجا می دانی؟ "پرسش این است .ریزدمی ساده  همانند کوه یخ فرو

هاي غیرارگانیک از چیست؟ از کجا ی که جنس ویروسداناز کجا می 

میدانی بعد از مرگ برزخی هست؟ امکان ندارد که داعیه داران این 

                                                           
 ٩ھای غیرارگانیک نوشتھ دمحم علی طاھری برگ ویروس ٩
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بلکه بگویند . اي به این پرسش بنیادي بدهندبتوانند پاسخ قانع کننده ،فرقه

دانی که شهود تو از کجا می: سوال. شهود و تجربه خصوصی خودمان

ها ست؟ البته به هیچ عنوان قصد ندارم این پرسشدرست است و اشتباه نی

پر از کتب طاهري  مانندجستار زیرا که این  ،ار مطرح کنمرا در این جست

با  ،در کلیت نشان بدهم اي کردم تافقط اشاره. شودتکرار و مکررات می

  .شود بنیاد فکر این فرقه را به چالش کشیدیک پرسش ساده می

      

   



ه  ٢٨ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

  

       

  

 بخش دوم 
  

  . داند کیهان چیستنه میداند شعور چیست و نه میطاهري 

 )پروفسور علی نیري( 
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 و مجازواقعیت حقیقت، 
  

بحث هستی  مالحضه کنید،اگر بخش آغازین کتاب فرادرمانی را 

متوجه ضعف استداللی این فرد  ؛شودي آقاي طاهري شروع میشناسانه

برد، هایی که  بکار میواژه رنده هیچگاه مراد خود را ازنگا. خواهید شد

واقعیت وجودي به چه منظور  مشخص نیست که واژه. کندروشن نمی

هر چیزي، نشان میدهد  «واقعیت وجودي»: وي می نویسد .درومی بکار

اگر چندین نوبت  "10است که آن چیز وجود دارد و واقع یا حادث شده

ادو کردن ذهن در ابتدا قصد ج ،ویداین جمله را بخوانید متوجه می ش

و  واقعیتهمان کلمات  وجودي واقیعتدر تعریف . خواننده را دارد

ماند که من در تعریف اسب تکشاخ بیاورم مثل این می. را آورده وجود

 . 11اسب تکشاخ نشان میدهد یک اسب داراي یک شاخ است

 بوده که واقعیت صرفا در گزارهاي خبرشک نگارنده از این قضیه بیبی

براي  .دانیمما نسبت بین اشیا را هم واقعی می .رودنمی ربکاوجودي 

این نسبت واقع بین  ،نمونه بین شخص الف و ب اگر نسب برادري باشد

   :در ادامه می نویسد .دو شی است

 - :، با واقعیت وجودي ارتباط دارد و عبارت است از»حقیقت وجودي"

ت عل« براي مثال، وقتی میپرسیم ي وقوع علت وجودي و نحوه1

                                                           
١٠

 ١۵نوشتھ دمحم علی طاھری برگ  فرادرمانی.  
شناسی اھری از مباحث معرفتسستی و عدم شناخت ط ١١

اگر بخواھم صرفا بھ تحلیل . واقعا خستھ کننده است
بی شک ر رفتھ در جستار این فرد بپردازم، مفاھیم بکا

از این . شوداین کتاب از حوصلھ خوانندگان خارج می
نقد  جھت  مثال ساده درآوردن یک  رو ممکن است با 

 . از کنار آنان  بگذرم  ،این مفاھیم
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و در اثر چه  جهان هستی چگونه«یا  و» ؟سنگ چیست به وجود آمدن

در جست و جوي حقیقت وجودي آنها ، »عواملی پدید آمده است؟

  . 12هستیم

ه ما از علت به اینک .ي حقیقت وجودي هم روشن نیستمراد از واژه

پرسیم منظور این است که چه عواملی و چه وجود آمدن سنگ می

ی نه اینکه چه حقایق .اندجود آمدن سنگ دخیل بودهی در به وشرایط

ی در بیشتر اشتباهات روش شناس.مدن سنگ استپشت پرده به وجود آ

ي اي از دو واژهشود که عدهجا آغاز میجستار هاي االهیاتی از این

حقیقت چیزي نیست " .رداشت اشتباهی داشته اندحقیقت و واقعیت ب

یک گزاره با یک امر  نگامی کهه " جز تطبیق یک ادعا با واقعیت

توجه . 13دارد گوییم این گزاره حقیقتمی ،داشته باشد واقع سازگاري

 باشد،این گزاره صادق یا حقیقی می "گرد استزمین " کنید به گزاره

 که نسبت گردي به آن ،ددهزیرا که توصیفی از واقعیتی به نام زمین می 

  دهدوي ادامه می. داده شده 

هر ؛ ي واقعیت وجودي مسائل پشت پردهطرح وجودي و 

بنابراین، با بررسی مسائل . اي شکل میگیرد واقعیتی بر اساس طرح و نقشه

 ي وجودي آن واقعیت آشناي هر واقعیتی، میتوان با طرح و نقشهپشتپرده

براي مثال، میتوان دریافت که چرا و با چه  .شد و آن را مطالعه کرد

  .14چیست جهان هستی ي خلقتت و فلسفههدفی انسان به وجود آمده اس

                                                           
ان، بھ این نکتھ خیلی خوب توجھ کنید پرسش از ھم ١٢

 .چگونگی بھ وجود آمدن سنگ ، پرسشی از حقیقت وجودی است 
توان از صدق البتھ در منطق و فلسفھ بھ جای حقیقت می ١٣

  .در منطق جدول صدقمثال . استفاده کرد
دیگر  یھمچنین بنگرید بھ انسان از منظر،  ١۶ھمان برگ  ١٤

  ٢۴ری برگ نوشتھ دمحم علی طاھ
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بگوییم می توان اینکه  ،ي نخست اشتباه استکلی هر در گزارهسور 

ولی  .شاید از نظر فلسفی صحیح باشد ،ها فرض کردعلتی براي واقعیت

یکسره حرف بی  ،گیردیاینکه هر واقعیتی بر اساس طرح و نقشه شکل م

دهد که در علم نشان میآمار و احتماالت در  مفهوم .اي استپایه

هاي مثال جمع شدن سنگ ؛کار نبودهاي درح و نقشهطر بسیاري از وقایع

توان میدارد؟ اي چه طرح و نقشه ؛اساس اندازه و وزنکنار ساحل بر 

ولی اینکه بگوییم طرح و   ،ها قابل توجیه استگفت ترتیب چینش سنگ

چه !!!عجیب می نمایدخیلی ، ها قرار داردسنگ نقشه اي پشت این ترتیب

   :طرح و نقشه اي ؟ نویسنده ادامه می دهد

در بررسی حقیقت وجودي، چگونگی : کیفیت وجودي هر پدیده

بین قرار  مبنا زیر ذره و کیفیت وجودي یک واقعیت، نسبت به یک

وجود  براي مثال، با داشتن مبنا میتوانیم بدانیم که هر چیزي. میگیرد

از جمله، تصویر یک شی در آینه، واقعیت  .حقیقی دارد یا مجازي است

دارد و در آینه واقع شده است؛ ولی حقیقی نیست؛ زیرا نسبت  وجودي

پس میتوان گفت در عالم هستی چیزهایی  .به خود شیء، مجازي است

محسوب نمیشود و بر  واقعیت دارد؛ اما نسبت به منشأ خود، حقیقی

 وجودیشان ولی حقیقتنظر ما واقعیت ندارد؛  عکس، بعضی چیزها از

  .15واقعیت آنها را اثبات میکند

که در عالم  گیردمی بند مثال ملموسی از آینه می زند و نتیجه در این

ه نسبت منشا خود حقیقی محسوب اما ب ،هستی چیزهایی واقعیت دارد

روبه روي اش است را  نباید فراموش کرد که آینه آنچیزي که .شوندنمی

 هایی وجود دارد کهدهد ،آینهنشان می به اصطالحیا  کندبازنمایی می

- رد بزرگتر یا کوچکتر بازنمایی میگیآنچه را که در کانونشان قرار می

                                                           
 ١۶فرادرمانی برگ  ١٥
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تفاوت بین مجاز و حقیقی درباب آینه یکسره باطل است زیرا در 

. شوده براي بازنمایی اشیا استفاده می

 ،شودان میدر عدسی میکروسکوپ نمای

غیر واقعی یا مجاز است و ویروس شناسان یکسره با چیزهاي مجاز سر و 

را می زند که حول محوري  تیغی

صورت استوانه دیده می به سبب چرخش دور محور ، به 

حول محور آن با سرعت بچرخانیم، استوانهاي را 

ي آن، قطر تیغه، و ارتفاع آن، ضخامت تیغه 

» آیا این استوانه واقعیت دارد؟«اکنون اگر پرسیده شود که 

استوانه حادث شده و به وجود آمده است؛ 

آیا این استوانه، . اما در صورتی که کسی بپرسد

، پاسخ منفی خواهد بود؛ زیرا چنین استوانهاي وجود 

ندارد و هر زمان تیغه را از حرکت بازداریم، استوانه ناپدید 

حرکت تیغه  مجازي و ناشی از

 "17.ندارد قعیت دارد، حقیقت وجودي 

برگرفتھ شده از . نگاه کنید
رھای ایشان این تصویر را 

توانم بگویم کھ کھ اگر این دو 
 .تصویر را از طاھری بگیرید حرفی برای گفتن ندارد

 ٢۵دیگر برگ  ینین بنگرید بھ انسان از منظر
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تفاوت بین مجاز و حقیقی درباب آینه یکسره باطل است زیرا در  .کنند

ه براي بازنمایی اشیا استفاده میتلسکوب ها،میکروسکوب ها از آین

در عدسی میکروسکوپ نمای ویروسی که  پذیردآیا کسی می

غیر واقعی یا مجاز است و ویروس شناسان یکسره با چیزهاي مجاز سر و 

تیغینویسنده مثال  .البته که خیر.کار دارند 

به سبب چرخش دور محور ، به و  ،می چرخد

   .16شود

حول محور آن با سرعت بچرخانیم، استوانهاي را اگر این تیغه را "

ي آن، قطر تیغه، و ارتفاع آن، ضخامت تیغه هقاعد خواهیم دید که قطر

اکنون اگر پرسیده شود که  .خواهد بود

استوانه حادث شده و به وجود آمده است؛  پاسخ مثبت خواهد بود؛ زیرا

اما در صورتی که کسی بپرسد. بنابراین واقعیت دارد

، پاسخ منفی خواهد بود؛ زیرا چنین استوانهاي وجود »حقیقت نیز دارد؟

ندارد و هر زمان تیغه را از حرکت بازداریم، استوانه ناپدید  خارجی

مجازي و ناشی از بنابراین، استوانه حجمی .خواهد شد

قعیت دارد، حقیقت وجودي از این رو، هرچند وا. است

 

 

 

 

                                                           
نگاه کنید ٢و شماره  ١بھ شکل شماره  ١٦

رھای ایشان این تصویر را در بیشتر جستا. کتاب فرادرمانی
توانم بگویم کھ کھ اگر این دو با شھامت می. میبینیم

تصویر را از طاھری بگیرید حرفی برای گفتن ندارد
 ه. فرادرمانی ھمان ١٧
نین بنگرید بھ انسان از منظرمچھ
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خست ن .بهتر است توضیح بدم، که منظور از این تیغه و استوانه چیست

-براي انسان نمایان یا پدیدار می نچه کهباید بدین نکته توجه کرد هر آ

 .اقع باشدتواند یک امر ویا به اصالح فلسفی نمی ،عیت نداردشود واق

به استوانه  تیغه. با حادث شدن آن ،ردنمایان شدن یک شئ تفاوت دا

به وجود نیامده که  تیغهتبدیل نشده و از همه مهمتر تغییري در وضع 

بهتر است حرف این مرد . دلیلی براي حادث قلمداد کردن استوانه باشد

  :را در چند بند تقریر کنم 

  .حول محوري می چرخد تیغه.الف

  .به استوانه حادث شده هتیغه. ب

  .واقعیت دارد و حقیقت وجودي ندارداستوانه .پ

  .هر شئ که در حرکت باشد داراي حقیقت وجودي نیست: نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

ار ت را به هر مفهومی که خواسته بکواقعی ،این فیلسوف تازه کار ما 

یک شی یا تحقق عینی  واقعی بودن. یجه دلخواه خود برسدگرفته تا به نت

که  يآشکار نمونه .رسده نظر میشتن ، تقاوت دارد با آنگونه که بدا
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 اینطورهنگام غروب . غروب خورشید است،کنیمروزانه تجربه می

چرا ما این . رودخورشید به آرامی پایین می ،رسدنظر میب

گیریم و بر این باوریم خورشید تجربه را به مثابه یک واقعیت در نظر نمی

زرگتر ید برسد که خورشبه نظر می هنگام غروب  کند؟ حرکت نمی

بنا بر  .ولی ما بر این باوریم که فاصله زمین و خورشید ثابت است ،شده

باید گفت که پایین  ،آوردو استوانه می تیغهمثالی که طاهري درباب 

ولی حقیقت وجودي  ،رفتن خورشید و بزرگتر شدن آن واقعیت دارد

پایین . دالبته من چیزي سراغ ندارم که واقعی باشد ولی حقیقی نباش. ندارد

-ما این را نه حقیقت می ؛رسدبه نظر ما می اینگونهرفتن خورشید فقط 

این  نوشتهبه البته اگر . صرفا یک خطاي چشمی استدانیم نه واقعیت، 

 کند کهاي استعمال میایشان واژه واقعیت را به شیوه ،فرد دقیق شوید

سهوي گمان نکنید . کی کاربرد داردارهمات یا خطاي ادبراي تو حتی

چون قرار  اهی دست بدین کار زده؛ حضرت طاهريبوده یا از روي ناآگ

؛ باید هر را به میان بیاورد سیو ابل است پاي جن، دیو ،پري، شیطان، آل

واقعیات  داشته ولو اشتباه، در دسته تا به امروز  که بشر ادراك حسی را 

  .دهد جا

یک استوانه  هداننچشم بمداشتن سرعت باال در به سبب  تیغهچرخیدن 

بینی راگر دو. است این به دلیل خطا در کارکرد چشم  .شوددیده می

داشته باشیم که بتواند از این واقع فیلم بگیرد و آنرا به کندترین حالت 

ها شعبده بازان از این خطا .شود استوانه نمایان نمی تیغهپخش کنیم ، 

م که مرادم بهتري بزن بگذارید مثال .کنندبراي نمایش تردستی استفاده می

اگر مدادي  ،ب و هوادانیم به دلیل غلظت آهمه ما می .مشخصتر شود

شکستگی  .مداد شکسته به نظر می رسد ،درون یک لیوان آب قرار دهیم

و  تیغهه در مورد نویسند که مداد نه واقعیت دارد و نه حقیقت آنگونه

ن آبی کنیم نمی توان واکند از اینکه ما مداد را درون لیاستوانه ادعا می
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ادي درون لیوان آب اگر مد"ي شرطی را نتیجه گرفت که این گزاره

ب ت قرار گرفته پس شکسته ،مداد الف در لیوان آشکند کنیم آنگاه می

در  .صرفا یک خطا چشمی است ،این قضیه استوانه و مداد شکسته"شده

-ر میبسیاري از این خطاها را مورد بررسی قراروانشناسی گشتالت 

این تصویر از یک  .خرگوش بنگرید-اردك به تصویردر پایین .دنده

ي در پهنه. زاویه شبیه به خرگوش است و از طرفی دیگر شبیه به اردك

خطاها  که از بروز اینهمه تالش این است  ،علم به مفهوم دانش

از  ر در آزمایش و سنجش آن توسط تیم خبرهاتکر .جلوگیري کرد

نویسنده از . د بصري و تحلیلی کمتر شو تمال خطايهمین رو است که اح

گیرد که در پایین بدان  ه بسیار عجیبی میو استوانه نتیج تیغهاین حالت 

  .کنماشاره می

  

  

  

  

        

  

  

است و خود موج نیز حرکت تلقی  در فیزیک مدرن، ماده، موج متراکم

بعد انرژي، میشود، پس تمام جهان هستی مادي، چه از بعد ماده وچه از 

ایجاد » حرکت«از موج ساخته شده و چنان که اشاره شد، موج نیز از 

آیا (با این شرح مختصر و ساده، اینک میتوان به پرسش پیشین . است شده

در پاسخ . پاسخ داد) حقیقت وجودي دارد یا خیر؟ جهان هستی مادي
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ده هستی مادي از حرکت آفری میتوان گفت که با توجه به این که جهان

است و چون  هاي گوناگون آن نیز ناشی از حرکتشده است، پس جلوه

اي که ناشی از حرکت باشد، مجازي است، در نتیجه، جهان هر جلوه

در مقایسه با آنچه آن را با حرکت ایجاد (مادي مجازي است و  هستی

  .18ندارد حقیقت وجودي) کرده است

  :است  تقریر نوشته باال به این شرح

  .هستی مادي از موج ساخته شده استتمام  .الف

  .ایجاد شده ،موج از حرکت .ب

   .ایجاد شده ،هستی مادي از حرکت: نتیجه

   .مجازي است ،هر جلوه که از حرکت باشد. الف

   .هستی مادي از حرکت ایجاد شده. ب

  .مجازي است ،جهان هستی مادي: نتیجه

اینکه نخست  .و پشت هم اندازي است طاهري مملو از تناقض این نوشته

یک ادعاي بی اساس  ،حرکتتقلیل دادن جهان مادي و تمام اجزایش به 

نچه را توان هرآنه اینکه می ،اي حرکت استجهان مادي دار .باشدمی

در  یعنی تغییرات مکانی اشیا .را به حرکت که در جهان وجود دارد

مقدمات هر دو تقریر یعنی الف و ب  .واحد زمان فروکاهش داد

جهان مادي داراي ویژگی حرکت و موج است نه  .اندکاذب

طاهري در دو چیز دست طویلی . به وجود آمده دو اینکه از این

به این گزاره دقت . و خلط و مفهوم و مصداقمغالطه تعمیم ناروا  ،دارد

جهان مادي «ولی اگر من بگویم » جهان هستی داراي گرما است«: کنید

                                                           
 ٢٩فرادرمانی برگ  ١٨
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زیرا که من ویژگی خاصی از  .ارواستیک تعمیم ن» از گرما ایجاد شده

  . امجهان را به کل جهان تعمیم داده

هایی همچون زمان و مکان متغیرجهان پیرامون با  ا در هنگامی که م

عنی زمان و ی متغیراین دو . می شویم تاب هم روبهمواجهیم با حرکت و ش

رف ص اگر ادعاي نویسنده: نخست .دهندمکان به حرکت معنا می

آن باید  ،وي با توجه به مدعاي ؛مادي به یک چیز باشدتن جهان فروکاس

فروکاهش جهان به  :دوم .نه صرفا حرکت کردن ،زمان و مکان باشد

-در علم فیزیک خاصیت موجی. نیاز به یک تبیین فیزیکی داردموج، 

 ر جمالت باال وجود دارد در این تناقضی که د. قائلند اي براي مادهذره

حقیقت وجودي نمی  جهان مادي را مجازي و داراي نویسندهاست که 

وي در شرح حقیقت حال به گفته هاي  .که حرکت دارد داند به این علت

  .وجودي نگاه کنید

 علت و سبب وقوع" :وي سه عامل براي حقیقت وجودي می آورد

البته منظور ( اگر جهان مادي   "19)کیفیت وقوع ،چرایی(ي وقوع فلسفه

نچه درون جهان ي آي یک کلیت است، یعنی مجموعهان ماداز واژه جه

مجازي باشد دیگر نوشتن از علت و سبب وقوع جهان و ) وجود دارد

زیرا که نگارنده خود اعتراف داشته که جهان  .اجزایش بی ربط است

بار دیگر به نوشته  .یعنی آن سه مالك باال را ندارد يوجود حقیقت

  :طاهري دقت کنید

جهان هستی «یا  و» به وجود آمدن سنگ چیست؟ علت«وقتی میپرسیم " 

، در جست و جوي »و در اثر چه عواملی پدید آمده است؟ چگونه

   20"حقیقت وجودي آنها هستیم

                                                           
 ١۵برگ فرادرمانی  ١٩
 ١۶برگ ھمان  ٢٠



ه  ٣٨ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

طرح پرسش  ؛ندارد ياگر این صادق باشد که جهان مادي حقیقت وجود

از حقیقت ا دست کم ی معنی شک باید بیبی ،و اجزایشجهان  وجود

ها از نظر پرسش از علت به وجود آمدن سنگ. کاذب باشد

زیرا که این پرسش به  .ربط است هستی شناسی نویسنده بی

دنبال حقیقت بخشی از جهان مادي است که وجود  وجود

 ؛پلنگ وجود ندارددانیم گاوشترما میهمه  ،بزنم یبگذارید مثال .ندارد

-رسش معنان پآیا ای ؟پرسد گاوشترپلنگ چه رنگی داردحاال اگر کسی ب

ها اگر واژه .خورد ا نبایدها رفریب بازي با واژه. دار است؟ البته که خیر

 .رندیگ یم يذهن انسان را به باز ،به معنا و مصداق مشخص به کار نروند

یعنی  ،یک خطاي چشمی وش نکنید مقدماتی که نویسنده آوردهفرام

چونکه حرکت  نو چنین نتیجه عجیبی گرفت که جها .و استوانه بود تیغه

   .پس مجازي است ،دارد

  :نویسدطاهري اینچنین می

چه عاملی، چنان به بینهایت حرکت موجود در جهان هستی، جهت داده 

ي آن، سیستمی کامال سازمند و هدفمند تجلی پیدا  است که درنتیجه

تنها چیزي که میتواند بینهایت حرکت : ؟در پاسخ باید گفت»کرده است

عاملی هوشمند است که میتواند تشخیص دهد  سازد،موجود را هدفمند 

ي باید انجام شود تا نتیجه هر حرکتی، در چه جهتی و به چه صورتی

بنابراین، ماده  .نهایی آن، ایجاد سیستمی هماهنگ، هدفمند و گویا باشد

و انرژي و به عبارت دیگر، ساختار جهان هستی، از هوشمندي یا شعور 

  .تیاآگاهی به وجود آمده اس

شان جهان هستی را به چه عاملی پوشیده ماند که ای دست کم براي من

 .شعور یا آگاهی موج، حرکت، .اهد تقلیل یا فروکاهش دهدخومی

 یبگذارید تحلیل .توان دیدرا در همین ابتداي کار می وي پریشان فکريِ
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 چه عاملی. پرسشی مطرح می کندنویسنده . از نوشته هاي باال داشته باشیم

سازمند و  وجود در جهان هستی جهت داده که چنان سیستمبینهایت م به

دف مندي تجلی پیدا کرده؟ نخست اینکه هیچ توضیحی از ه يهدفمند

که هدف این سازمندي جهان چیست با  ،دهندجهان براي ما به دست نمی

جهان ""اینکه خود بر گشایش و فرسایش جهان اذعان دارد و می نویسد 

و انبساط قرار دارد که پس از  دائمی انقباض) سیکل(هستی در چرخهی 

این انفجار،  میرسد وBig Bangهر انقباض به یک انفجــار بـزرگ 

یا Big Bangبا این حساب، . آغاز انبساط براي سیکل بعدي است

  21.بزرگ زیادي اتفاق افتاده است انفجارهاي

با کمال  . هیچ توضیحی از اینکه هدف این انفجار ها چیست نمی دهند

تیجه را نگیرد و شعور می بکاراي ي ادلههدفمندي را به مثابه  خرسندي

تواند بینهایت حرکت موجود را گوید تنها چیزي که میمی. گیردمی

یعنی عامل هوشمند ،به هیچ رو نتیجه  .عامل هوشمند است ،هدفمند سازد

لسفی آید و از لحاظ فت یعنی حرکت در جهان هستی بر نمیاز مقدما

اینچنین نتیجه زیرا که وي هیچ دلیلی براي  .ه حرف باطلی استیکسر

  .عجیبی نیاورده

ي هوشمندي و شعور حاکم بر ي انسانها میتوانند دربارههمه  :اصل

به توافق برسند و پس از آزمایش و اثبات ) واستفاده از آن(جهان هستی 

وع، فکر ببرند؛ تا این موض آن، به صاحب آن که خداوند است،پی

مشترك و  بنابراین، عامل. ي انسانها شود و تحکیم یابدمشترك همه

. زیربناي فکري انسانها، شعور حاکم بر جهان هستی یا شعور الهی است

نامیده   «ي شعور کیهانیشبکه»بینش، این عامل مشترك،  در این

  .میشود

                                                           
 ٣٣برگ ھمان  ٢١



ه  ۴٠ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

و به اصلی  ي ما شیادانه با واژه ها بازي می کندببینید که چگونه نویسنده

دا و شعور را به هم می بافد و درپایان خ.رسد بی اساس و بی بنیاد می

دوباره  ".ي شعور کیهانیشبکه"سم به ا ،کنداي جدید خلق میواژه

در حال  تیغهمد که این نتایج از دل این قضیه درآ ،گوش زد می کنم

  .چرخش به صورت استوانه دیده می شود 

  :به اصل دیگر توجه کنید 

جهان هستیِ مادي از حرکت آفریده شده و جلوههاي گوناگون آن :اصل

اند،  اي ناشی از حرکت، مجازيهحرکت است و چون جلونیز ناشی از

تی به نین، چون هر حرکهمچ. است جهان هستی مادي نیز مجازي

هستی مادي،  دهنده نیاز دارد، این عامل در جهان محرك و عامل جهت

ي  شبکه»بر جهان هستی است که آن را آگاهی یا هوشمندي حاکم 

بنابراین، جهان هستی، تصویري مجازي از . مینامیم  «شعورکیهانی

  .حقیقت دیگري است که دراصل از آگاهی آفریده شده

 .پیشتر گفتم که مفهوم حرکت بعد از زمان و مکان معنا پیدا می کند

دست پیدا زیکی یا فراطبیعی اینکه نگارنده تالش کرده به مفهوم متافی

دهند از نشان می ؛شودیافت نمی فیزیک علم در هیچ کتاب کند که

اگر بحث بر سر  .زند که خود متوجه آنها نیستیلی دم میمفاهیم و دال

و  ه گیري استحرکت باشد که مفهوم و مصداق حرکت قابل انداز

ط زمانی و مکانی باید در شرای ،محرك قلمداد شود هرچه به خواهد

مقداري براي آن قابل  نه عامل هوشمندي که هیچ ضریب یا مطرح باشد،

جهان هستی تصویر مجازي از  "ادعاي وي این است که. فرض نیست

ین گزاره ا ""حقیقت دیگري است که در اصل از آگاهی آفریده شده

دست به کنکاشت جهان  کههیچ رو شدنی نیست  .هیچ راه تحقیقی ندارد

 ادعایی که نه می.ره را مشخص کرد زد و صدق و یا حتی کذب این گزا

چه  از یک تکه سنگ. معنی است بی ،توان راي به صدق یا کذبش داد
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با توجه به عقل سلیم می توان اینرا  چه کسی .شعوري نتیجه می شود

بپذیرد که آجرها،کوه ها و دریاها شعور دارند؟ بر این اشیا فقط و فقط 

جز و مد دریاها با قانون . هی، نه شعور یا آگاقوانین طبیعت حاکم است

هیچ فیزیکدان و کسی که ذره از فیزیک بداند  .جاذبه تبیین می شود

  . شعوري در جز و مد دریا نمی بیند

خود هوشمندي حاکم بر جهان هستی، باید ایجاد کنندهاي داشته باشد 

اي دارد تا این  که اگر آن را هرچیزي در نظر بگیریم، خود، ایجادکننده

صاحب (این مبدأ . وجود نیامده است مبدأیی برسیم که از چیزي بهکه به 

  .22است» خداوند«، )هوشمندي

تاریخ فلسفه بی از ظر می رسد که نگارنده کتاب فرادرمانی اینطور به ن

. هاي فلسفی را آنگونه که باید و شاید مطالعه نکردهخبر است یا جستار

لی علتی هر معلو ،نسبت علیت استچیزي که وي می گوید مبتنی بر 

وارد بحث هاي  ،در مقدمه به اشاره رفتالبته من همانگونه که  .دارد

ولی براي اینکه نشان دهم که همه فرضیات و  .فلسفی نمی شومتخصصی 

بحث  باید گریزي به ،اندویسنده تا بدین جا بی مایه و پایهگفته هاي ن

کنم شد تالش مینجا که در حد توانم باولی تا آ ،هاي خاص فلسفی بزنم

عامه فهم بنویسم تا کسانی که به مباحث ژرف فلسفی آگاهی چندانی 

ایجاد "و  "ایجاد شونده"بگذارید از دو واژه . متوجه شوند ،ندارن

شمندي ادعا دارد که هواو   .شروع کنیمبرده  بکارکه نگارنده  "کننده

ه ننده ککو خود این ایجاد) فاعل(اي دارد کنندهحاکم بر جهان  ایجاد

جیره تا مبدا می رود تا اي دارد و این زنایجاد کننده) مفعول(ایجاد شده 

قضایاي نسبتی در این  ،در این قضیه و به طور اعم اشتباه .سدبربه خدا 

به است که مدعیان نسبتی بین دو شی برقرار می کنند و از این نسبت 

                                                           
٢٢
 ھمان 
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به .کنند میرسند و در پایان اصل من درآوردي خود را نقض لی میاص

م بر جهان هستی باید ایجاد خود هوشمندي حاک""بند نخست نگاه کنید 

اي باید ایجاد کننده ،مندي ایجاد شدهیعنی هوش "".اي داشته باشدکننده

مفهومی الزامی استفاده می از یعنی  "باید"نویسنده از واژه ي  .داشته باشد

ایجاد شده د که کند،خب اگر قرار باشد این شرط همیشه برقرار باش

مبدا برسیم  ما هیچگاه به مبدا نمی رسیم و اگر به .ایجاد کننده دارد

ده ایجاد کننده دارد باطل می ایجاد شقبلی یعنی  که فرض 

ه دارد باید همواره زیرا که این گزاره ایجاد شده ایجاد شوند. شود

نویسنده اینکه .بتواند به عنوان اصل یا الزام پذیرفته شود صادق باشد تا 

 ""ود نیامده استم که از چیزي به وجباید به مبدایی برسی""می گوید 

در حالتی این فرضیات وي غلط از آب در می آید و ایجاد  یعنی پذیرفته،

  البته وي از به خاطر عدم .است که نمی تواند ایجاد شده باشد ايکننده

شاره کند تا سل ادانسته که باید به دور و تسلنمی به کالم اسالمی  گاهیآ

راه توجیه اینکه به مبدا می رسیم، و تنها  مفروضات وي صادق جلوه کنند

البته با بکارگیري دور و تسلسل  .آیدین است که دور و تسلسل به بار میا

زیرا  ؛ستنتیجه وي یعنی خداوند از اساس باطل ا .انتقاد من پابرجاست

یک استدالل مقدمات هنگامی که در . نداکه مقدمات وي خود متناقض

یا از دل مقدمات . کاذب یا متناقض باشند نتیجه بی شک کاذب است

  . 23نمی آید بیرون

   

                                                           
٢٣
-در مقالھ. این مبحث روی برھان علیت بنا شده  

بھ  وجود خدا نقدی بر براھینای زیر فرنام 
بھ کانال نشر  .تفصیل بھ این برھان پرداختھ ام 

 .اجع کنیداین کتاب مر
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 ، آگاهی غایت انگاري   

هاي مسیحی و مسلمان دانهاي متکلمان و الهیحرف طاهري همان گفته 

اگر بخواهم گفته وي را در . فقط به نحوي دیگر آنرا تقریر کرده .است

جهان هستی چونکه سازمندي و " : شودصه کنم اینگونه مییک بند خال

ابط این سازمندي و رو ،می توان با فرض یک شعور کلی ،پایداري دارد

این افراد شواهدي بسیاري براي این  "درون جهان هستی را تبیین کرد

مثال باریدن  باران، گردش خون در بدن انسان، تولید مثل  .آورندمدعا می

دست به  ،آنها در تالشند به واسطه این شعور یا آگاهی... و در جانداران 

-در گذشته بدین باور خلقتگرایی می .تبیین یا توصیف امور واقع بزنند

در سنت االهیات مسیحی در . شدگفتند که الهیات طبیعی را شامل می

این پنجاه سال گذشته از واژه طراحی هوشمند به جاي خلقتگرایی 

یرا  تالش داشتند جنبه علمی به این باور خود بدهد تا ز ،شوداستفاده می

در این کار موفق  البته هیچگاه .لکه بدیلی براي نظریه فرگشت باشدب

. توضیح عدم موفقیت این افراد از حوصله این جستار خارج است .نشدند

گوید و آنرا در هر جستاري که چیزي که بنیانگذار عرفان حلقه می

کند، کاریکاتوري از طراحی هوشمند تکرار می وارنگارش کرده طوطی

  .   24اي از حرکت جوهري مالصدراالبته با آمیزه ،در سنت مسیحیت است

نوشتار طاهري درباب اثبات شعور یا  استداللی در ضعف  فارغ از

  : به طور کلی چند ایراد اساسی به این فرضیه وارد است ،آگاهی

 ،گذاشت و با توجه به مقدماتشبه آزمون  تواننمی را این فرض  .1

 .هاي جهان هستی کردهاي مشخصی درباره رخدادپیشبینی
                                                           

افسار اربعھ نوشتھ مالصدرا ترجمھ مخمد خواجوی ، جلد  ٢٤
 ٣۵سوم برگ 
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صرفا به این دلیل وجود  ،طبق این دیدگاه هرچیزي که وجود دارد .2

 .دارد که موجودي برتر آنرا خلق کرده

-این فرضیه آگاهی یا هوشمندي ما را به کشفیات جدید علمی نمی .3 

وانند تنمی ،دني عرفان حلقه دور هم گرد آیفرقه اگر تمام اعضاي. رساند

زیرا که  .در پهنه علم داشته باشند يجدید با توجه به این مقدمات کشف

 .کنداین فرضیه چیزي را دقیق مشخص نمی

دهد، هر رخداد یا امر واقعی را این فرضیه همه چیز را توضیح می .4 

فرضیه بتواند همه چیز را میتوان با این فرضیه توضیح داد و البته وقتی 

مفاهیم    عالوه کردن. در واقع توان توضیح چیزي را ندارد ،توضیح دهد

مثال واژه  .توضیح چگونه رخداد آن واقع تفاوت دارد با امر به یک

علت جذر و مد ، باران آمدن، شوري . خواست خدا را در نظر بگیرید

به ظاهر توضیح  ،خدا آب دریا، وزیدن باد را می توان با خواست و اراده

ولی در واقع تنها کاري که ما میکنیم  مفهوم بی اساس خدا را به  ،داد

 "اراده خدا سبب جذر و مد شده"گوییم  می. زنیم واقعیت ها گره می

  .کنداي را مشخص نمیولی این گزاره هیچ رابطه

ل چیزي که بدون دلی. می داردعامل هوشمند نیاز به قرائن صدق عظی. 5 

  .25شودادعا شود ، بدون دلیل رد می

  

شویم و سعی بر توضیح یا تبیین رخدادي مواجه می باهنگامی که ما 

  : داریم باید به چند نکته توجه کنیم

  .عامل تبیین گر باید از دل مفروضات کمتري آمده باشد. 1 

                                                           
٢٥
  ھیچنز اصل یا تیغ  
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  .نباید خود داراي پیچیدگی مفهومی و داللتی باشد گرعامل تبیین. 2 

  .ید بتواند به صورت ساده موضوع تبیین را توضیح دهدبا .3 

آیا  د،ها را مشخص کننباید بتواند روابط بین متغیر گرعامل تبیین. 4 

متغیرها  نسبت بین یا از منظر کارکردي ،رابطه علی بین آنها برقرار است

  .کندرا روشن می

- از مالك یک چهوشمندي که نویسنده از آن حرف می زند هی عامل

تر می کند، چه بسا  قضیه را مخدوشهاي تبیین کارآمد را برآورده نمی

کند، به این نحو که نویسنده با آوردن عاملی بسیار پیچیده تر یعنی شعور 

کار جهانی هستی با آن ظرافت وسعی در توضیح نحوه ساز ،یا آگاهی

قضیه را از آنچیزي که  ،افزایدو به جاي اینکه به سادگی بحث ب دارد

بگذارید یک آزمون ذهنی بیاورم تا که  .تر می کندست پیچیدهه

  .تر باشدانتقاداتم به غایت انگاري عینی

بینیم که رویم ؛ میبعد از یک طوفان شدید به جنگل می"

به  .هاي شکسته شده به یک جهت افتاده انداغلب درخت

   "آییمدنبال تبیین این رخداد بر می
مسیر الهیات که  ،توانیم طی کنیممسیر را میدر تبیین این رخداد ما دو 

طاهري  هايادعا آنگونه که در  به ویژه ي کتب مذهبی و عرفانی،در همه

مسیر دیگر . شودمحسوب میکه یک تبیین غایت انگارانه  .موجود است

-مشاهدات عمومیت یافته صورت می که با توجه به ،تبیین علمی است

  .یتبدون دخالت انگیزه یا غا ،گیرد

  )شبه تبیین(تبیین االهیاتی.1

. خدا بر شعور این ذرات کنترل دارد ذرات همه دراي شعور هستند و

  .یک نیروي الهی بوده نتیجه افتادن درخت به سبب خواست در
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  تبیین علمی  .2

د، باد نجا کنتواند اجسام را جابهد که مینبعضی بادها نیروي زیادي دار

. )قوانین عام نیوتن(ش خود تکان می دهدام را با توجه به مسیر وزاجس

پرچم به هر سو که تکان بخورد نشان می دهد که باد در آن جهت در 

وزش باد شدید . توان اینچنین تبیین کرداز این رو می. حرکت است 

علت شکسته شدن درختان بوده و سبب اینکه درختان شکسته شده به 

هت افتادن وزیده ؛ اگر ج جهتی بوده که باد از آن .اندو افتادهیک س

دهد باد از غرب به شرق در پس نشان می درختان به سمت شرق است

  .حرکت بوده

یکی با توجه به فرض چیزي غیر  .تبیین بسیار زیاد استدو تفاوت این 

دیگري با  .خواهد توضیح دهدقابل آزمایش که جنبه الوهیتی دارد می

اید فراموش کرد که البته نب. تهتوجه به قوانین عام و مشاهدات تعمیم یاف

از یکسو  .آویزنداین دو تبیین را به یکدیگر می ه علمشب فریبکاران

کنند و از سویی دیگر با قوانین را وارد می...) شعور،آگاهی و(خدا

قول معروف راست و دروغ را در  به. دارندوقایع عمومی سعی در تبیین 

بکار  پژوهش را در روشیت شکاک که یاز این رو ذهن .بافندهم می

که  چارلز داروین .شودمی هاي آنانگفته به سادگی مسحوربندد، نمی

انگارانه دگرگون کرد در اثر براستی فهم ما را نسبت توضیحات غایت

پنهان کردن "کند شاره میاها به این نکته استگاه گونهخجاودانه خود 

جهل در زیر سرپوشی از اصطالحات چون طرح آفرینش 

هایی چنین فرض توان با تکرار چنین واژهآسان است و می

. ایمداده اي را مورد کنکاشت قرارتازه کرد که هر بار پدیده
در تبیین جهان هستی نقش ) شعور،آگاهی،روح،هوشمندي(الوهیت "26

                                                           
ترجمھ دکتر نورالدین  ،نوشتھ داروین منشا انواع ٢٦

متاسفانھ  مجالی در این جستار نیست .  ۵٣٢فرھیختھ برگ 
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مفاهیم  ارزشیِبی. استفاده شدهاز آن تزئینی داشته و همانند یک دکور 

زیرا از  دارد؛می هاي بنیادي بازه ما را از پرسشاینچنینی در اینجاست ک

هر کجا . اندجهان هستی منشاء گرفته جهل و عدم شناخت آدمی نسبت به

تالش کردیم ذهن پرسشگر خود  ،ایماي را نداشتهکه توان درك پدیده

خوش بدین  پژوهش را کنار بگذاریم و دل. با این مفاهیم آرام کنیمرا 

با توجه به  .ایمچند ناکارآمد براي این پدیده یافتهیحی هرباشیم که توض

ین درباب و نوشتار پیش انهبخش از تبیین غایت انگار توضیحات این

- توضیح طبیعت  ،آیا با استناد به استدالل از راه بهترین تبیین استدالل؛

- به نسبت تبیین غایت ،هاي پیرامونگرایانه از پدیده

در   ؟نیستیشتري برخوردار و اعتیار ب دقتاز ) طراح,خدا،هوش(انگارانه

خواهد با این چینین ادامه این جستار خواهید دید که طاهري چگونه می

  .واژگانی همه چیز را توضیح دهد

 

   

                                                                                                                                                       
چگونھ در طبیعت کور  با انباشتھ شدن  اشاره کنم کھ 

ر یک بازه زمانی طوالنی،  تغییرات بزرگ تغییرات کوچک د
 .شوندایجاد می
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 بخش سوم   

  

نه حقیقت  ؛هرچه را که باشد در مورد واقعیت می گویدعلم بنا بر اصل، 

  دیگري نه واقعیت مانددیگري می

  )لیکموریس ش(
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  در مسلخ عرفان سالخی علم 

  

هوشی بر  این فرد در جستاري که نگارش کرده از هیچ زکاوت و بهره

هاي وي همان چفت و پست االهیات طبیعی خوردار نیست، زیرا گفته

ت به روز شده آنها را بکار قرن نوزدهم است که تالش کرده با اصطالحا

فریب کارانه با واژه ها بازي  که در همه گفتار و نوشتار این فرد .بگیرد

- یعنی مقدماتی نمی .دیده نمی شود ذره اي از استدالل و تقریر ،کندمی

هنگامی که کتب . آورد که با توجه بدین ها دست به نتیجه گیري بزند

-تصور می کردم که فرمان ماشین برففردي را  ،این فرد را می خواندم

- بد بدون اینکه بداند چکار میروبی را گرفته و برف خیابان را می رو

شبکه شور  .سابقه نداردعرفان ایرانی  هاي وي  حتی درگفتهکند، 

وري، خروجی، کیهانی، مثبت دو، ویروس هاي غیر ارگانیک، شارژ شع

ی سر و ته که خرد این فرقه پر است از الطائالت ب ...تشعشعات دفاعی، و

ادرمانی نگاه کنید تا کتاب فر 45به  برگ . گرفته آدمی را به ریشخند

 15ببینید طاهري که نقش خدایی براي خود ساخته به اندازه یک نوجوان 

  . ساله فهم از زیست شناسی ندارد

هماهنگی شعوري میان دو موجود زنده، بر ویژگیهاي موجود تابع، 

هاي بیماریزا میتوانند به  براي مثال، میکروارگانیسم. تأثیرگذار است

. بدن فردي شوند که آن را مورد حمله قرار داده اند نحوي تابع شعور کل

در این صورت، با این که در بدن او فعال خواهند بود، نقش بیماریزاي 

به همین دلیل، بعضی افراد، ناقل باکتري سل، . خود را ایفا نخواهند کرد
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ویروس ایدز، هپاتیت یا انواع دیگري از میکروارگانیسمهاي بیماریزا 

اگر بدن ما مانند یک ماشین عمل کند و . د بیمار نیستندهستند؛ اما خو

تأثیرپذیري اجزاي آن از میکروارگانیسمهاي بیماریزا فقط تابع روابط 

فیزیولوژیک باشد، الزام است این میکروارگانیسمها تأثیر یکسانی بر  

  . ي افراد داشته باشند ههم

  

ناگهان فیل اش  کند وها پرواز میاین حال روز کسی است که در آسمان

حرف حساب این عارف ما این است که چون . یاد هندوستان کرده

 ،ها و  باکتري ها روي بدن افراد مختلف یکسان عمل نمی کندویروس

هایی مثل ویروس و باکتري تابع روابط  در نتیجه میکروارگانیسم

براي این گفته ویروس ایدز، هپاتیت و  .یا زیستی نیستند فیزیولوژیک

انسان دانش آموخته به راستی انگشت به . آوردري سل را شاهد میباکت

باخته دیده  دهان می ماند که آیا نویسنده خوانندگان را مثل خود خرد

اگر توان درك  مسائل و مفاهیم  .هایی زدهنوشتن  چنین یاوهبه که دست 

دست کم می توانست  از پزشک  ،زیستی را نداشتپیچیده علوم

ت همه ویروس ها آیا قرار اس .می کسب معلومات کندک خانوادگی خود

این فرد کمی بدین موضوع فکر  ها یکسان عمل کنند؟بر بدن همه انسان

 ،یکسان عمل کنندها در همه ویروس ها و باکترينکرده که اگر قرار بود 

اي هستند افسوس از اینکه عده. که نسل بشر تا به امروز منقرض شده بود

البته این دانشمند . کنندهاي وي را باور میسته گفتهبو گوش چشم  ،

زندگی انگلی  و اي نیستندها موجودات زندهداند که ویروسقصه ما نمی

و  رسانندهاي زنده میسلول خود را به داخل ،ها براي بقاویروس .دارند

هاي ژنتیکی خود را به گیرند؛  کدماشین سنتز پروتئین آنرا به خدمت می
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این مکانیسم هیچ ربطی به هماهنگی شعوري . 27کنندکته میسلول دی

 این هم فازيِ. اگر به فرض حرف اشتباه ایشان درست باشد. ندارد

باید سبب بیماري زایی  ،شعوري با توجه به نحوه کارکرد ویروس ها

ا سلول هاي بدن قربانی یعنی ویروس به مانند اسب تروا خود را ب .شود

در نتیجه سبب ظهور  فریب سیستم ایمنی شده وکند و باعث هم فاز می

  . شود عالئم بیماري می

و  هاي این فرد از جهل مرکبعدم دقت در بکارگیري مفاهیم در نوشته 

در داستان خاتون و   موالنا با بیتی .عدم درك متون علمی حاصل شده

   :وصف حال خوبی از این افراد کرده ،خر

  نگري        ریش مو سوزد چو آنجا بگذريدانش آهچون ندانی               

کافی است خوانندگان نگاهی به متون پزشکی داشته باشند تا ببیند که  

چه دالیلی براي عدم کارکرد یکسان ویروس ها، باکتري، قارچ ها بر 

 ن انسان به دو دسته مکانیسم هاي دفاعی بد. ها وجود داردروي بدن انسان

-دفاع ذاتی به مقاومتی می. شوندتقسیم می دفاع ذاتی و دفاع اکتسابی

-با یک عامل غیر خودي حاصل می گویند که بدن بدون نیاز به تماس

 phمکانیسم دفاعی ذاتی در همه انسان ها یکسان نیست، پوست، . کند

توان مانع ورود میکروارگانیسم معده، موهاي دماغ و ترشحات عرق می

هاي بیگانه خوار  شامل سلولتی ها به بدن شوند، سد دوم از مقاومت ذا

استرس و ناراحتی  ،سو تغذیه ،عواملی همچون سن، زمینه ژنتیکی. است

   28.می توانند سبب وخامت عفونت هاي ویروسی شوند

                                                           
دکتر نیما یزدان و ترجمھ زیست شناسی سلولی لودیش ٢٧

 انتشارات ارجمند، ١٩٩برگ ھمکاران 
درس نامھ عفونی بخش ویروس شناسی نویسنده فاطمھ فالح و  ٢٨

 ٢۴ھمکاران برگ 
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شیوع، به خاطر شیوع کرونا دیگر اغلب ماها اطالعات عمومی از نحوه 

ر به ویژه د .ایمست آوردهویروس ها به د پاسخ دفاعی بدن، خطرات

دان این چنین استدالل می کند که این دانشمند همه چیز. ايفضاي رسانه

پس هم فازي شعوري باید صورت  ،چون ویروس ها دوره نهفتگی دارند

 این فرد به سبب فقدان شناخت .شوندبگیرد تا سلول با بدن افراد هم فاز ب

ه بعد ورود به بدن میزبان با  تب خفیف یا ب HIVداند که ویروس نمی

- پاسخ دفاعی بدن را بر می) latent infection(اصالح عفونت نهفته 

شود از شدت مواجه می که با توجه به مقاومتی که از سوي بدن ،انگیزد

تا بعد از گذر زمان سیستم ایمنی فرد را  ،شودعملکرد آن کاسته می

گذشته از اینکه شاهدي براي گفته هاي طاهري در هیچ . ناکارآمد کند

ومات عامیانه باید توجه کرد که این فرد معل. علمی یافت نمی شودکتاب 

شاید براي خوانندگان . نداردکرد ویروس ها در زمینه چگونگی کار

 .جالب باشد که گاهی مقاومت بدن حاصله از یک نقص ژنتیکی است

یا در بیماري سلول هاي خونی داسی  G6PDمثال در فاویسم نقص آنزیم 

در  .اد مقاومت ذاتی  در برابر انگل ماالریا داردشکل که بدن این افر

مانع   ،سلول هاي  خونی داسی شکل به سبب رسوب کمبود یون آهن

چسبیدن این انگل به سلول هاي خونی شده و این انگل نمی تواند تکثیر 

   29.شود

عده اي  .هنگامی که من از واژه شیاد یا فریبکار استفاده می کنم شاید 

ستفاده از این واژه براي محمد علی طاهري مناسب دلخور شوند که ا

ند البد مرا معاند و دشمن نیست، اگر طرفداران ایشان این جستار را بخوان

من این واژگان را با مصداق مشخصی بکار می برم، کافی . بینندخود می

                                                           
مقالھ گویچھ ھای سرخ داسی شکل و مقاومت بھ ماالریا  ٢٩
 شتھ عیسی خواجھنو
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نگاهی  در کتب این فرد را sub DNAات و است که بخش نیروي حی

  :وي می نویسد .صد فریب خوانندگان را داردتا ببینید چگونه ق .کنید

کننده و جاریساز نیروي  راکتورها یا مبدلهاي نیروهاي حیاتی، تبدیل 

این راکتورها، هنوز در . حیات براي بخشهاي مختلف وجود انسان هستند

دنیاي علم ناشناخته اند و تاکنون اطالعات چندانی نسبت به آنها کسب 

   .30نشده است

هنگامی که  بحث  ،قدمه سازي و آب در آتش ریختنبعد از کلی م

آید با بی شرمی تمام اعتراف می کند راکتورهاي ثبات و سند پیش میا

 حال پرسش اینجاست که این. حیات هنوز در دنیاي علم ناشناخته است

البد در دنیاي هپورت یا شاید خواب  فرد از کجا بدین رآکتورها رسیده؟

به طور . کنم اگر بگوید که به من وحی شده البته من تعجب نمی. دیده

ست که علم و عرفان را باهم در کل این ترفند و شیوه فریب کسانی ا

نخست یک ادعاي . مردم دهندآمیزند تا معجونی از اباطیل به خورد می

 رسد و باید روشن کنند کهند هنگامی که زمان  اثبات فرا میکنپوچ می

ها در جواب می گویند علم بدان .اندردهاین اطالعات را از کجا کسب ک

البته دقیقا فریب این . ها رسیدیمما به واسطه شهود و غیب بدین نرسیده و

باید پرسید اگر علم بدین . افراد در این تحمیق کردن شنوندگان است

کنید؟ چگونه از واژگان علمی استفاده میادعاي جناب عالی نرسیده پس 

را به واسطه شهود، وحی،  RNAیا  DNAما علم هیچگاه نمی گوید که 

یی که محمد علی چیز ها. ایمخواب و در دنیاي هپروت کشف کرده

پژوهش نشده و هیچ گاه استقرا نشده،  هخویش آورد طاهري در کتب

به راستی من نمی دانم که ایشان اطالعات مربوط به  .داراي بن مایه نیست

دست کم  .قق وام گرفتهداده هاي زیست شناسی خود را از کدام مح

                                                           
 ١٠٨برگ  فرادرمانی ٣٠
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به قبل از تولد این فرد باز می گردد، طرفداران و خود  DNAکشف 

  . ایشان نمی تواند ادعا کند به تنهایی به کشف اینها نائل آمده

نیروي حیات را از زمینه ي کیهانی میگیرند و  Sub DNAرآکتورهاي 

DNA بخشی ست، به را که متشکل از تعدادي نوکلئید و مولکول مرده ا

که یک دتکتور و  DNAدر نتیجه، . میکنند زنده و جاندار تبدیل

ل و در ین راکتورها، نیروي حیات را تبدیآشکارساز است، با کمک ا

   .31کند سلول آشکار می

هاي بسیاري در زیست شناسی خست اینکه نیروي حیات بعد از کشفن

و به  باطل شد و در علم کسی از نیروي حیات سخن به میان نمی آورد

ب هاي هنگامی که با  کتا .شوداي آن از مکانیسم صحبت میج

شویم در این کتب از شناسی مواجه میبیوشیمی، بیوفیزیک، و زیست

سوخت و  ن می آورند که منجر به تولید مثل ومکانیسم هایی سخن به میا

این مارپیچ از  .ندارد DNAنیروي حیات هیچ دخلی به  .ساز می شوند

هم  تشکیل شده که اطالعات ژنتیکی را با توجه به کنار هاییمولکول

ریبوزوم به سنتر و  RNAاند که توسط آمدنشان در درون خود جا داده

اي همچون  کتاب خانه DNAتر یا به بیانی ساده .شوندپروتوئن منجر می

و  که نحوه عملکرد سلول از اطالعات، حاوي برنامه ژنتیکی است

ص می کند و به خودي خود هیچ ا مشخچگونگی تقسیم شدن آنر

سازي به مگر در شرایط همانند ،رایی ندارندمندي و تقریبا هیچ کاحیات

اي به طاهري هیچ اشاره. عوامل دیگر قرار بگیرد مثابه ابزاري براي 

RNA کند زیرا در هم آمیختن  این دو  کار مشکلی است ، زمانی نمی

دارد ناحیه رمزگذاري شده آنرا که یک سلول به یک پروتئین خاص نیاز 

کند و به صورت یک اسید نوکلئیک دیگر به نام پیدا می DNAدر  

                                                           
 ١١٩فرادرمانی برگ  ٣١
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RNA کند این اسید نوکلئیک به عنوان الگوي مستمر در کپی برداري می

  . 32سنتز پروتئین دخالت دارد

در  ن صحبت می کند، م SubDNAطاهري این دانشمند پوشالی از 

به هیچ ؛ سلولی و ژنتیک نگاهی انداختم شناسیبسیاري از کتب زیست

از چند حالت خارج نیست، این  . عنوان به  همچین چیزي بر نخوردم

 براي فریب خوانندگان بکار ه واصطالح را ایشان به واسطه توهم ساخت

ع و یا شاید ارتباط شهودي ایشان با شبکه شعوري کیهانی قط گرفته،

رود احتمال این مین رسیده،به ایشا وصل شده و پیام ها نصف و نیم

را به ایشان مخابره  Sub DNAشبکه شعوري منفی به عمد این عبارت 

البته دو فرض آخري . نشان دهند کرده تا طاهري را فردي خرد باخته

-از این اصطالحات بی جستار ایشان مملو است .دنبیشتر جنبه شوخی دار

به شاید  پیشتر نوشتم که .اندهاي عرفان حلقه را تشکیل دادهمعنی که پایه

این فرد استدالل صحیحی یافت اندازه تعداد انگشتان دست در نوشتار 

چیزي . آمده باشد بیرون از دل مقدمات شود؛ یعنی استداللی که نتیجه

به  ن آشکار شد، این بوده که پژوهش براي مضمن که به راستی در 

 ن، اغلب مباحثوژي انسابه فیزیول عدم شناختاطالعات و  سبب فقدان

دیگر می پردازد، امکان  و  به موضوع کندمی را به پایان نرسانده، رها

مصداق و  ن ایشان شما چیزي به مثابه تعریفندارد که هیچ کجا در بیا

ها اگر به معنا و مصداق مشخص  واژه .مشخص و توضیح کافی ببینید

ث نیروي در همین مبح .رندیگ یم يبکار نروند ذهن انسان را به باز

ازم اي به لو، هیچ اشارهکه در باال به اشاره رفت) life force(حیات 

 هاارکرد نیروي حیات در سلولک حیات داشتن، چگونگی حیاتمندي و

                                                           
 ینگاه کنید بھ مبانی  زیست شناسی سلولی آلبرتس ترجمھ ٣٢

 ٢٢٩دکتر حسین بھاروند و ھمکاران برگ 
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پیدا کردن شاهد از علم براي  ،هدف او چیز دیگري است. کندنمی

  . شارالتان بازي و کسب منفعت

عاب باخته و نمی توان با از آن رو که دیگر منبر مبلغان دین رنگ ل

هاي منفعت طلبان به دنبال روش. م کردحدیث و آیه سر مردم را گر

این فرد از آن دسته . انند با مغز مردم بازي کنندکه بتو اندرفته جدیدي

را  شست  افراد موفق در این زمینه است و با ظرافت خاصی مغز پیروانش

کنند و جایگاه وي میهمچون مسخ شدگان از او پیر و شو می دهد تا

  . برایش قائلند 33خدایی

   

                                                           
 مدمن ھم ع�  .کندطاھری ش�ط�ح گویی می،در دوره ششم جلسھ سوم  ٣٣

بھ کفر  یدر ادبیات عرفان ش�ط�حیات. ھم خدا ام و ھم انسانم ام،
ولی بیشتر از کفر گویی شبیھ بھ چرند و . شودگویی معنا می
. رودواژه طامات ھم بھ این معنا بھ کار می. ماندیاوه گویی می

https://youtu.be/BfoiqTuOY5o   ز بعضی ا. این کلیپ ٢٢دقیقھ
 .ھمان مھدی موعود استطاھری کھ  طرفداران وی این باورند
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  جزء برابر با کل 

  

ي  ساخت بشر که حجم بسیار کوچکی  امروزه در یک فلش حافظه 

دارد، اطالعات چندین کتابخانه میگنجد و به زودي با پیشرفت 

چنین شیئی با هاي بشر در طول تاریخ، در  تکنولوژي، نه تنها تمام نوشته

همین ابعاد کوچک جاي خواهد گرفت، بلکه تمام اطالعات جهانی 

. در آن خواهد گنجید... ها و  مانند اطالعات شرکتها، بانکها، دارایی

بنابراین، نباید از این تعجب کرد که در جهان هستی، هر ذره، فلش 

هاي است که تمام اطالعات شعوري  جهان هستی را در خود جاي  حافظه

نامیده  »اصل همسانی اطالعات هست«اینجا  این واقعیت، در. داده است

میشود و ناشی از آن است که شعور کمیت پذیر نیست و شعور یک جزء 

   34.برابر با شعور کل هستی مادي میباشد) ذره(

اگر با دقت این پاراگراف را بخوانید متوجه می شوید که پرت  پالیی 

ثیل یعنی حجم کمی یک فلش، که نویسنده با یک تم  .بیش نیست

گیرد که این نتیجه را می .فیزیکی مشخص استکارش ذخیره داده هاي 

تمام اطالعات شعوري جهان را در خود  14مثال یک گرم کربن  ،هر ذره

                                                           
 ۴٣برگ  فرادرمانی  ٣٤
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ایشان شعور را به کدامین مفهوم به کار می  مشخص نیست که  .جا داده

به صورت  اگر. دهبرد در اینجا شعور را همانند اطالعات فرض کر

ز برابر چگونه جاین گیج کننده است که  ،عقالنی بدین قضیه نگاه کنیم

ذره از  برابر است با یکتمام اجزاي جهان جمع شعور . با کل می شود

 از نظر عقالنی این شدنی نیست که ؛حتی اگر کمیت پذیر نباشد!!!! جهان

فهم  منطقیِ ختارِسا در البته مشکل  .برابر باشد یا جز از کل بزرگتر 

ناچار به دست اندازي نویسنده است که مستقل نمی تواند استدالل کند و 

خیره شده روي یک هاي ذاطالعات یا داده. ربط شدههاي بیبه تمثیل

گیري مشخصی دارند، حال هاي اندازهو واحد اندگیريفلش قابل اندازه

 قابل عات شعورياطال که نتیجه گیري این فرد بد سواد بدینجا ختم شد

برابر با کل در نتیجه اطالعات شعوري ذره الف . اندازه گیري نیست

و کوچکتري با توجه  نسبت برابري، بزرگتري. مجموعه جهان است

میزان شعور یک  ،ما نمی توانیمگیري معنا دارند، مادامی که میزان اندازه

مشخص  را)  به فرض درست بودن، زیرا که من این را رد کردم (ذره 

چگونه نسبت برابري را می توانیم بین این ذره و کل هستی بر قرار  .کنیم

که شما بین دو  به هیچ عنوان راهی وجود ندارد .است کنیم؟ پاسخ روشن

تعجب  .نسبت برابري برقرار کنید ،گیري نیستندکه قابل اندازه ز عینیچی

بی، هاي قالهاي شبه علمی، پزشکینکنید خواستگاه فریب کاري

فان حلقه می بینیم از همین گیري که همه اینها را ما در عرجادوگري، جن

 خالصه حرف طاهري این .هاي آبکی و بچگانه صورت گرفتهتمثیل

توانند روي یک فلش جا هاي یک شرکت میاست که چون داده

در نتیجه داده هاي شعوري می توانند در یک ذره جا  بارگذاري شوند،

اه آن از ن فرد نه مبتنی بر روشن اندیشی است نه خاستگشیوه ای. بگیرند

ها صرفا شیرازه آن بر روي جعل واژه. آیدعقالنیت تاریخی آدمی می

. همراه با چاشنی حماقت بنا شده که بیشتر شبیه حال روز دیوانگان است
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دربرابر فرا کل، شناخت کل  .یدبه واژه سازي هاي کودکانه وي توجه کن

فرامکان،  دربرابر فرادرمانی، مکان دربرابر درماناخت، فرا شن دربرابر

  .دربرابر فراذهنذهن  ،فرازبان دربرابر زبان ،فرازمان دربرابر زمان

واژه  .هاي باال را توضیح بدهمبگذارید دو واژه از این واژه

زبانشناسی به زبانی اطالق  در منطق و علم) Metalanguage(فرازبان

کنیم، زبان منطق، تحلیل زبان دیگر استفاده میشود که از آن براي می

فراشناخت به فعالیتی در  .شوندماشین و ریاضیات فرازبان قلمداد می

 .دپردازشود که به مطالعه پروسه شناخت انسان میروانشناسی گفته می

را به هر  "فرا"براي فریب ذهن خوانندگان و شنوندگانش کلمه  وي

  .چسباندمی عالقه داردبدان اي که واژه

یعنی کسی که به دنبال  ،اگر گفتار این فرد در  همان حیطه  سالک عاشق

ل اتصال جمعی است عاشق سالک کسی که به دنبا و اتصال فردي است

شود و با لی آن هنگام که وارد علم میو .اي نیستجاي خرده ،بماند

 هاي خودلم سعی در توجیه باوردست اندازي به مفاهیم و چارچوب ع

 ،ید بر تعطیلی عقل داردتاکشود، عرفان که دیگر کار خراب می دارد

شود می داستان از آنجا بغرنج. است عقل روشنیِ هدفش به علم کهچکار 

کسی که شاید  .کشاند یکه هپروت عرفانی کار را به درمان بیماران م

حال می  ،شناسد به بیست عدد نرسد هایی که اسمشان را میتمام بیماري

ژرفاي فاجع بیشتر از .  هد به بیماران  دفاعی بدهد و کسب معاش کندخوا

طاهري در ابتدا تالش دارند  سانب ،ین هاست خرافه پرستان شبه علما

زیرا که علم باالترین میزان اطمینان  ،هاي خود را با علم همسو کنندباور

هرچند که بر پایه حواس ما بنا شده  ،ما از کنکاشت جهان هستی است

- ی مواجه میپژوهش و یهاي استداللی از ارزیابیولی با سیل عظیم. شدبا

 .یان گفتن نیستدر این وادي جایی براي هذ یابندآنگاه در می  شوند؛

از یک رو علم . روندبه جنگ با علم و خرد می بندندشمشیر را از رو می
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-می ها نظریات ما را تاییدلم بعدپذیرند و سویی دیگر می گویند عرا می

از این وادي  البته علم بسی زودتر. خصی نداردها تاریخ مشکند و این بعد

کیمیاگري پایان یافت و شیمی آغاز شد،  .جعل و خرافه گذشته

طالع بینی پایان یافت و نجوم آغاز شد، االهیات طبیعی کنار 

   .کندطبیعت  به کنکاشت رفت تا زیست شناسی شروع
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  چهارمبخش 
  

کار عمیق وجود ندارد و همه چیز در سطح قابل مطالعه و بررسی قرار گرفته در علم اف

  نمائیمباشیم و تخیالت مبهم را طرد میما طرفدار روشنی،نظم و ترتیب می. است

  )کارناپ( 
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  درمان و فرادرمانی 
  

  

  :نویسددر توضیح درمان می

کامالً عرفانی فرادرمانی، نوعی درمان مکمل است، که ماهیتی  درمان و 

این رشته با . به شمار می آید» )حلقه(عرفان کیهانی «اي از دارد و شاخه

قدمتی  سی ساله، بنابر ادراکات شهودي استوار بوده، توسط نگارنده 

  .35بنیانگذاري شده

جدا شناسی علمی وشدر همین ابتداي امر می بینیم با زرنگی خود را از ر

که محک اي شیوه .اي خود قائل استهکرده و هیئت دیگري براي گفته

دعا گزاف هرکجا که پاي استدالل چوبین و ا .در آن راه ندارد تجربی

گرایی درونبه احساس خصوصی یا  ماند کهراهی براي فرد نمی ،باشد

در نوشتار و گفتار بارها  ایشان قوانینی فیزیکی که به آنها  البد. پناه ببرد

و اصال کتابی در باب شهود کسب کرده کند را از راه خود استناد می

  :دهدادامه می. فیزیک نخوانده

بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی  متصل شده و مورد  

قرار میگیرد و ضمن ارائه  اطالعاتی از نحوه ي اتصال ) اسکن(کاوش 

                                                           
 ٧٢دیگر برگ  یانسان از منظر . ٣٥
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، از طریق دیدن رنگها، نورها، احساس حرکت و فعالیت نوعی 36خود

و همچنین از طریق گرم شدن، درد گرفتن، تیرکشیدن،  انرژي در بدن

ضربان زدن، تشنج وغیره، اعضاي معیوب و تنش دار بدن او مشخص 

 شود.شده و  به اصطالح اسکن و با حذف عالیم، روند درمان آغاز می 

   .37، زیر ذره بین قرار گرفتن وجود بیمار است)اسکن(منظور از کاوش

مند آنگونه  را نباید به مثابه یک درمان نظامروش درمانی در عرفان حلقه 

یادي این افراد بسیار ساده روش ش .یدفرض کن ،که در علم نوین می بینید

نامد براي درمانجویان ابتدا فردي که خود را درمانگر میدر است، 

هاي مذهبی را با علم نبافد، داستاکند، آسمان به ریسمان میسخنرانی می

از آدم و حوا گرفته تا دمیدن  ،زندگان بهم گره میهاي گذشتنهو افسا

تن روح در انسان به دست خدا، خروج روح بعد از مرگ و چگونه برگش

-پاي جن و فرشته را به میان می .یدگوآن به زمین، از هر دري سخن می

، در پشت همه این  گویدمی )جن،آل(غیر ارگانیکاز ویروسهاي د و آور

آنرا متوجه  ینیک نفهته است که شاید هرکسهاي کودکانه یک تکقصه

طامات بافی  اگر با ظرافت بدین روش نگاه کنید چه الزامی به این. نشود

هاي درمانی به مانند باقی نحلهب ،ان عرفان حلقهدرمانگرفرااست؟ چرا 

شیوه معمول به درمان بیماران مشغول نمی شود؟ پاسخ کامال مشخص 

د که بخواهد ننه فهمی از بیماري ها دارو  ، زیرا نه درمانگر انداست

ها صرفا جنبه پیش خوراند این داستان سرایی. ندچیزي را بهبود ببخش

به افراد د، باید ندارند تا که ذهن فرد را براي پذیرش تلقینات آماده کن

که معادل با جن و ارواح ارگانیک هاي غیر این را خوراند که ویروس

                                                           
چیزی کھ من . منظور گرفتن گزارش از افراد است ٣٦

در  تکنیک القاپذیری بھ آن اشاره دارم ابھبھ مث
  .خود را نمیایان میکند مرحلھ این

 ٧٣برگ  ھمان ٣٧
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ا شدند و بدن شما را تسخیر کردند، تا وارد بدن شم ،هستندسرگردان 

 کته دیگري که نباید فراموش کنیمن. را بهم بزنندبدنتان تعادل شعوري 

مانطور که در مطب ه .اند شنوندگان  این تردستی همه بیمار این است که

شویم ، کسی براي احوال پرسی به مواجه می دیگر با بیمارانیک پزشک 

عرفان حلقه اغلب به انواع امراض  شنوندگان. مطب پزشک نمی رود

اگر فردي  )....افسردگی، صرع، روماتیسم، آسم، اعتیاد،و(اند  مبتال شده

 .درمانگر داردفراچه نیازي به  ،در سالمت  جسمی و روانی به سر ببرد

در بخش پیش خوراند . در این جلسات حاضر شود مگر براي کنجکاوي

یاد دارم . کنندبسیار استفاده میدن و تسلیم شدن هاي شاهد بواز واژه

قه گفت و گویی هاي عرفان حلمانگر پنداروقتی با یکی از خود در

کردم، در پاسخ صرفا اینرا هایش طلب دلیل میاز او درباب گفته ، داشتم

طاهري در تعریف شاهد   .اهد باشی و تسلیم شويباید ش تو :گفت

   :آوردو تسلیم می

شاهد کسی است . بودن استوحدت، شاهد  يتنها شرط حضور در حلقه

گر و تماشاچی باشد و در حین نظاره هیچگونه پیشداوري و که نظاره

قضاوتی نداشته و هرگونه اتفاقی را در حلقه مشاهده کرده، زیر نظر 

 تسلیم یعنی. هده از تعبیر و تفسیر خوداري کندداشته باشد و در حین مشا

  .38عدم انجام کاري در حلقه

ین تاکید وسواس گونه در شاهد و تسلیم بودن صرفا یک دلیل این چن

ذهن افراد را براي تقلید و تلقین پذیري آماده  و آن این است که  دارد

 .دتا حالت هاي عجیب غریبی مثل تشنج را تجربه کنن ،سازند

قبول    :آورندماهیت تلقین پذیري میروانششناسان در توضیح 

 )soned acceptanceunrea( و نسنجیدن ننیندیشید

                                                           
 ٩۵دیگر برگ  یانسان از منظر ٣٨
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هاي شاهد و تسلیم خالصه نینشیدن و نسنجیدن دقیقا در واژه. 39امري

شاهد و تسلیم به زبان ساده تر همان اطاعت کورکورانه از  .می شود

در عرفان شما باید تسلیم گوینده شوید، قواي انتقادي و  .گوینده است

هاي مراد گفتهبه وار دل و جان ت خردورزي را کنار بگذارید، بردهسرش

یا هیچ گواهی براي تایید آن در  هرچند که مملو از تناقض باشد ؛بسپارید

پذیري کار م تعیین تفاوت بین تقلید و تلقینباید اضافه کن. دست نباشد

بگذارید مثالی بزنم تا که موضوع  مشخص شود، . اي نیستبسیار ساده

کودك به  اگر شما در برابر یک کودك شروع به دست زدن بکنید،

کند، حال اگر شما شروع به دست زدن می ،لید می گوییمتاثیري که ما تق

 .کندکودك هم غمگین شده و گریه میید، شروع به گریه کردن کن

از اینرو .  گوییم که ناراحتی  به کودك تلقین شدهولی ما در پاسخ می

زندگی  در. مداد کنیدنباید تلقین را پدیده ناشناخته یا عجیب و غریب قل

کالمی و  الگوهايِبا ها یا به عبارت دیگر روزمره ما با انبوهی از تلقین

-ها، شعبدهتبلیغ ها، فیلم .مواجه می شویم ،ندنمایشی که جنبه تلقینی دار

شود، در هب انجام میهایی که در زمینه شبه علم و مذها، سخرانی

ان تا زیر پاي حتی این داست .استفاده شده از تلقیناینها محتواي همه 

شود، کافی است که در می ایدئولوژي هاي سیاسی و فرقه ها کشیده

) NAZI(ونال سوسیالیسمحزب ناسی. شیوه بیان هیتلر مالحظه داشته باشید

نژاد ژرمن را به شیوه تلقینی به آلمانی ها خوراند و به مردم یاد داد  يِبرتر

ري و با استفاده از  مارکس به صورت  اساطی. که باید تسلیم رایش شوید

براي مثال بدین گفته در ایدئولوژي  .برد بکارابزار فلسفی این شیوه را 

 منحصر  حیطه داراي کس هیچدر جامعه کمونیستی " آلمانی نگاه کنید

 مایل که اي حیطه هر در تواند می هرکس بلکه نیست، فعالیت از بفردي

 بدین و کند می یمتنظ را کلی تولید جامعه بپردازد، فعالیت به است

                                                           
 ۵٠٩برگ  علی دمحم کاردان ینوشتھ عیروانشناسی اجتما  ٣٩
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. دهم انجام را دیگري کار فردا و کار این امروز دهد می امکان ترتیب

 خوش اگر هم غذا از بعد بگیرم ماهی ظهر از بعد کنم، شکار بامداد

 تبدیل ناقد یا ماهیگیر صیاد، به هرگز آنکه بی. کنم انتقاد باشم داشته

  "40شوم

عات اغوا گرانه و الهنگامی که ذهن در مواجه با سیل عظیمی از اط

قدرت پردازش و کنکاشت مفاهیم را از دست  ،گیردجادویی قرار می

اگر دو . بردین تکنیک نادانسته بسیار بهره میشارالتان ها از ا. می دهد

بارها از  .میشوید راحتی متوجهب ،ا ببینیدهاي طاهري رساعت از برنامه

براي شنوندگان ، 41گویدشعورکیهانی، شبکه مثبت و منفی میکلمه 

نفی و مثبت یا خیر و شر ترسیم جهان هستی را صحنه نبرد دو نیروي م

متغیر دیگر که . کند، هر لحظه باید در انتظار پاتک شبکه منفی باشیدمی

 .زند صحبت از الیه محافظ است ي به ذهن شنوندگان میکاره بشاید ضر

می بینیم، حتی  این شارالتانچیزي که بارها و بارها در جستار و گفتار 

-به خود می گیرد که از افراد شرکتالیه محافظ جنبه واقعیت  اياندازه

بدین ترتیب به افراد خورانده   .دنامضا می گیر کننده بابت دریافت آن

براي جنگ با شعور  ،شود که نیاز به پوششی دارند از جنس آگاهیمی

براي تسهیل طرح دوم فرادرمانی بعد از ساخت بستر ذهنی . اهریمنی

رمانگر پندار به تلقین پذیري، عملی ساختن کار یا ضربه نهاییست، خود د

گوید براي برقراري اتصال به شبکه شعور کیهانی کنندگان می شرکت

بعد از دقایقی از آنها . شوید چشمان خود را ببندید تا که اسکن شعوري

رش اکنند تا از چگونگی حال خود گزخواهد چشمان خود را بازمی

دهد درد در پا، سر درد، سوزش هرکس چیزي را گزارش می. دهند
                                                           

٤٠
 ۵٩ برگنوشتھ مارل مارکس و انگلس  آلمانی ایدئولوژی 
٤١
مارکسیسم بھ عنوان یک شبھ علم با دو فاکتور  

این روش ) ھافرشتھ(و پرولتاریا)شیاطین(برژوازی
 .گرفترا پیش می
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به همین سادگی فریبکار .... دست و بازو، احساس خفگی، گُر گرفتگی و

ه ، در این شرایط است ککندستان ما اعتماد دیگران را جلب میاد

. است  داراي نیروهاي فراطبیعی 42کنند طاهريقبول می شرکت کنندگان

تلقین پذیري و خواب   متغیرکنند از دو ین افراد میهمه کاري که ا

چیدن ذهن فرد را آماده تلقین  ها با صغري و کبريشده، ساعتاستفاده 

یرند و از فرد گزارش هاي گفرمان ذهن را با کالم به چنگ می کنند،می

با توجه به این حجم از اباطیل خورانده شده به بیماران  .خواهندذهنی می

این دقیقا ها هیپنوتیزورالبته . ؟ي جز گزارش هاي باال داریدآیا انتظار

آنهم بدون سخن گفتن از شبکه شعور کیهانی،  ،می بندند بکارروش را 

یکی از دالیلی که در این جستار بر سر تلقین  ،...اتصال، شبکه منفی و

توان رفتاري دارد و می بارزِ این است که این فرآیند نمودپافشاري دارم 

؛ همچنین از گفتار طاهري در باب مشاهده کرد فتار اعضاي این فرقهدر ر

دلبستگی به عرفان . بودن آن برد به القاییتوان پی خیلی از مسائل می

عناصري مانند برتري . فروکاهش داد توان به تلقینحلقه را صرفا نمی

جویی، ایجاد شبکه قوي دوستی، انجام دادن کارهاي خاص، کنجکاوي، 

رمانهاي خیالی به افراد، حس مفید بودن ؛ حس تغییر دادن  و آموزش د

بسیار فاکتور دیگر در دلبستگی و حتی افراطی گري در این فرقه دخالت 

  . دارند

 براي واکاوي و درمان ها از هیپنوتیزمبرجسته اتریشی سالفروید روانکاو  

از تلقینات  هیپنوتیزم چونکهدر که  ها فهمیداما بعد ؛بیماران خود بهره برد

شود و بیماران در خلسه هیپنوتیزم می گیرد سبب تحریف گزارشِبهره می

 .دهند قابل اعتماد نیستوضعیت گزارش میاین حاالتی که بیماران در 

شود، بعد ه طور موقت سبب بهبود بیماران میب افت هیپنوتیزمفروید دری

                                                           
، برممن آقای طاھری را بھ عنوان یک مصداق مشخص نام می ٤٢

ی عرفان حلقھ شامل حال مسترھای خود خوانده این توصیفات
 شودھم می
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تداعی آزاد را فروید روش  .دوباره نمایان می شوداز گذر زمان اختالل 

در فرادرمانی . 43دانستاي درمان و واکاوي روان افراد میابزار بهتري بر

روند با مشکل برگشت پذیري مواجه  افرادي که به دنبال درمان خود می

گرفتن در وضعیت این وجود دارد فرد به واسطه قراراند، احتمال منطقی 

ن پذیر نیست کاولی ام .درد آرتروز زانوي خود را کاهش دهد ،خلسه

به . کرد درمانرا هاي مناسب بتوان این بیماري که بدون مصرف دارو

نقض  ه پیروان این فرقه عود بیماري رانداشته باشید ک هیچ عنوان انتظار 

جالبی داستان عرفان حلقه در . ادعاي هاي موجود در عرفان حلقه بدانند

 کاري که شما می کنید رااین جاست که اگر شما بگویید 

بدون نیاز  ،در یک ساعت انجام می دهند )Hipnotizor(هاهیپنوتیزور

 اي بی ارزش؛ افراد هن به شبکه شعور کیهانی و سخنرانیبه وصل شد

ر خوردن رادرد و کاهش  درد، سوزش حالتی غوطه وري در آب و س 

آنها به شبکه  در پاسخ به شما خواهند گفت بله ولی.  دهندمی گزارش

سرو ته گواه و شاهد ادعاي کودکانه و بی همه. اندل شدهشعور منفی وص

اگر کسی کاري که ما  "خالصه می شود در عرفان حلقه به همین بند

با استفاده از شبکه منفی  تواند انجام دهدمی می کنیم را

هیچ مهم نیست در گفتار طاهري که به راستی مصداق  ."انجام داده

دیده  ايمایهچه داومندي پوچ و بی چه تناقضاتییک شارالتان را دارد 

 و توانند حس عجیبین مهم است که افراد در جلسات می، تنها اشودمی

ند که به پیچیدگی اافرادي البته گمان نبرید اینها .جربه کنندغریبی را ت

-ناخت روان آدمی دست به تحقیق زدهاند یا در مورد شمغز انسان واقف

ام، تقریبا این افراد من با این اشخاص داشتهواجهتی که اند، با توجه به م

هنگامی که شناخت . کوچکترین شناخت معمولی از مغز و روان ندارند

                                                           
تاریخ روانشناسی نوین نوشتھ آلن و دوان    ٤٣

 ۴۴٧شولتس ترجمھ علی اکبر سیف و ھمکاران برگ 
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هاي ندك باشد و فرد فهمی از  پیچیدگیآدمی در قبال موضوعی ا

همراه به شگفتی و سرگشتگی را ؛ حاصل شده یک واقع نداشته باشد

-میرا بر گفتی ذهن عوامانه ترین شها که بیشیکی از این پدیده. دارد

این عوامل به . انگیزد  هیپنوتیزم، خلسه و القاي یک احساس به افراد است

در فقط کافی است که کمی  .آن پیچیدگی که به نظر می رسند نیستند

 ،چشمان خود را ببندید دو دست خود را باال ببرید .باب آنها تحقیق کنید

راست ی روي دست کیلوگرم 50حال تصور کنید که یک وزنه 

پذیري باالیی داشته باشید خواهید دید دست اگر میزان تلقین .شماست

آید یا اگر پایین نیاید احساس متفاوتی در ما کم کم پایین میراست ش

ها گمان می کنید چرا بسیاري از فریبکاري. 44دست راست خود دارید

اي با  ونهبه گ... ویزیک درباب نیروهاي ناشناخته، ماورا، غیب، متاف

دي و قرار خلسه، تلقین، خواب مصنوعی، بستن چشم، تسلیم و شاه

- گرفتن در جمع عجین شده؛ چونکه اینها شگفتی ذهن انسانی را بر می

شناخت انسان و رفتارش یک نسبت مستقیم وجود دارد و  بین . انگیزند

اگر شخصی به این  .کنندمی نحوه تفکر ما چگونگی رفتار ما را تعیین

و  ن به شعورمتصل شد د باتوانجه از شست و شوي مغزي برسد که میدر

 ؛دبخشیا بیماري ها را بهبود ب وجه به این اتصال درد را کاهش دهدبا ت

ب کند، این به هیچ وجه عجیمی اي را تجربهقطعا حاالت روانی ویژه

عرفان حلقه یا هرگونه نحله شبه هاي نیست که بعد از سپري کردن دوره

زیرا . حاالت روانی ویژه و جدیدي داشته باشد ،و شیادانه دیگر علمی

گون شده، با توجه ی دگرکه باور و نحوه نگرش شخص نسبت به هست

از یاد  .نمی تواند واقعیت را آنگونه که هست ببیند  دیکته شدن مفاهیم،

اند که با تغییر نظام فکري بیماران  امراض آنان نبرید این افراد در تالش

                                                           
البتھ این روش نیاز بھ تمرین دارد، باید چندین نوبت  ٤٤

 .این کار را انجام دھید
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در تاریخ درمان هاي بسیاري بدین شیوه از سوي مذاهب . درمان کنندرا 

ارائه شده، مسیحیان  قرون وسطی باور داشتند  فقط خدا توان درمان 

-می کردند حلول جن و روح سبب بیماريیا گمان می .بیماران را دارد

مان آنان شود و با زندانی کردن بیماران و خواندن انجیل سعی در در

درمان هم دقیقا به مانند کلیساي کاتولیک امر ین سبک از شبها. داشتند

اعتراف نویسنده کتاب  .کوشش شعور یا نیروي الهی می دانددرمان را 

  :انسان از منظري دیگر را ببینید

درمان براي بیمار به عنوان یک حرکت عرفانی براي متحول کردن او   

م بدون تحوالت مثبت  به کار گرفته میشود، زیرا در این مکتب شفاي جس

ي شعور الهی، الزم است و اتصال بیمار به شبکه درونی، فاقد ارزشهاي

توجه او را به منبعی هوشمند جلب کرده و زمینه ي ایجاد تحوالت 

   .45درونی را براي او فراهم می کند

 .گرفته می شودپی از فرد مریض حال  گزارش هاي پیا بعد از اینکه

با به جریان   :نند به نام بیرون ریزي، وي می نویسدکحاالتی را تعریف می

ها ممکن این پرونده. ریزي آغاز میشود افتادن پروندهی بیماریها، بیرون

است مربوط به جسم، روان، ذهن و سایر بخشهاي وجودي بیمار باشد که 

ها خاتمه یابد و ریزي باید با صبر و حوصله اجازه داده شود تا بیرون

  .46خ دهددرمان اساسی ر

بسیاري می توان براي برون ریزي یا به اصطالح  مصادیق رفتاريِ 

، حالت تهوع، سرگیجه، تپش قلب، هیجان، که شامل خروجی آورد

واقعیت، منگی و خنده هیستریک  نج، گسیختگی ازاظطراب، درد، تش

کنندگان  نخست بیمار کردن شرکت ،کندکاري که طاهري می .شودمی

با . بقبوالند شما بیماري هستید ر تالش دارد به آنها گاست، به عبارت دی

                                                           
 ٧۵رگ دیگر نوشتھ دمحم علی طاھری ب یانسان از منظر ٤٥
٤٦
 ھمان 
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این  ،به آنان در جان مراجعین خود و القاي ترسانداختن وحشت 

کند که فرد اسکن شدن یا اتصال با شبکه شعوري را موقعیت را فراهم می

که در باال به اشاره پیش خوراندي  .نشدنی قلمداد کند واقعیتی انکار

  . هاي اوستترفند براي عملی شدناساسی یک نیاز  ،رفت

  :یید این گزارش ذیل را بررسی کنیمبیا

  

من از ترم یک هر زمان که اسکن می گیرم شدیدا حالت تهوع و :سوال 

سرگیجه می گیرم، یعنی از زمانی که چشمم را می بندم و باز می کنم 

کم شدیدا این حالت من را می گیرد، شما گفتید که این قضیه کم 

:  طاهري شود ولی هیچ تاثیر و بهبودي نداشت پاسخبرطرف می

موجودات غیر ارگانیک با هر نوع ارتباطی واکنش نشان می دهند با هر 

نوع ارتباطی که جنبه مثبت داشته باشد از شبکه شعور کیهانی باشد 

فرقی نمی کند، هر ارتباطی که اصوال بر قرار . واکنش نشان می دهند

ود، تشعشع دفاعی، قطع ارتباط و همه موارد باشد این واکنش داده می ش

را می توانید کار کنید، شما االن مواردي که مشخص است، ایشان 

کماکان ادامه . تر شدند حاال خیلی سبک. آلودگی شدیدي داشتند از قبل

   .47تشعشعات دفاعی را می توانید انجام دهید تا قضیه تمام شود. دارد

زیادي از  شکایاتاعضا سات در این جلباید خاطر نشان کنم ؛ 

- که با توجه به بررسی  ،دارند و گیجی درد،سوزش معده ، منگی ، لرز

واسطه باال رفتن ب که   اندعالئمی، این شکایات اغلب داشتم هایی که

پرونده شما  :طاهري صرفا با این جمله. شوداسترس در افراد ایجاد می

قضیه   .است هاي شمارو آمده و شعور در حال اسکن بیماري

                                                           
 ٢٣۵جزوه دوره شماره شش برگ  ٤٧
این جزوه از روی درسگفتار ایشان نگارش شده و جنبھ *

  .شفاھی دارد
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کنم و پاراگرف گزارش باال را همانند یک نسخه براي همه را تبیین می

  .پیچدمی

اخوش آیند  تهوع و این کامال مشخص است که فرد واقعا از دو حالت ن 

ار گرفتن در خلسه، من بیشتر ي قر، آنهم به واسطهبردسرگیجه رنج می

ا واسطه ترس یب ه آنهم را در این فرد می بینم کشدگی اي از شرطیگونه

را واقعی قلمداد رالتان هاي این شااظطراب حاصل شده، شما اگر گفته

دچار وحشت و اظطراب می شوید، همیشه بایستی منتظر  هجوم  ،کنید

 جی داشتن و بیرون ریزي  را بکشید،غیر ارگانیک ها باشید یا انتظار خرو

ی بدن در این حالت پاسخ دفاع. از حال بروید، درد بکشید، تشنج کنید

. حتی به نوعی ترس بیمارگونه ست وبی شک اظطراب یا به نوعی دلهره ا

ایی در آزمایشی که روي کودکی ن رفتارگرایی معروف آمریکوواتس

ترس بیمارگونه یا فوبیایی نسبت به موش کودك ست در توان .انجام داد

همراه  که) غیر شرطی(ایجاد صداي شدید   وي چندین بار با. ایجاد کند

، سبب ترس کودك نسبت به با نشان دادن موش سفیدي به کودك بود 

-گیري این متد کودك با آن بازي میبکارموشی که پیش از  .موش شد

کرد و از آن دور می گریه میکودك بعد از هر بار دیدن موش . کرد

 ،زیرا پاسخ ترسی را  که در مواجه با صداي شدید بروز می داد ؛شد

وجود موش بود، یا به عبارت دیگر کودك دریافته بود که بعد  پیوسته با

 البته این شرطی شدن. اید منتظر صدایش آزار دهنده باشداز دیدن موش ب

ین کودك با دیدن گربه، لباس پشمی و لباس بابا نوئل یافت و اتعمیم 

که در باال به  حال روز پرسشگر .48داد ترس و اظطراب نشان می واکنش

آلبرت کوچولو است، این  موشِ بسیار نزدیک به ترس از ،اشاره رفت

فرد نخست در برابر سیل عظیمی از مفاهیم قرار گرفته که براي او 

                                                           
 برگ  رفتار و رفتاردرمانی نوشتھ دکتر علی اکب سیفتغیر ٤٨

ھمچنین بنگرید بھ مقدمھ ای بر نظریھ یادگیری . ١٧۶
   ٢٣۵ سیف  برگ اکبرنوشتھ اچ السون ترجمھ دکتر علی 
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در  ترس را اطرافیان حس وحشت آور بودند، دوم محیط و رفتار هیجانیِ

در این ) قرار گرفتن در حالت خلسه(ها بخشیده، بستن چشمشدت می او

تبدیل به یک پاسخ  ،ترس و اظطراب بوده اه با محیط چونکه همیشه همر

احساس تهوع و ها این ، به نحوي که با هر بار بستن چشمتعمیم یافته شده

شش دوره به این خاطر  فرد بعد از گذراندن  .کندسرگیجه را تجربه می

منطق در . به همراه دارد این شرطی شدگی راهنوز  ،یا دست کم نه ماه

صدمه  ست که اتصال و اسکن اعضايِدرمان این ااین شبه

مشخص ... ر گرفتگی، سرگیجه ودیده شما را با تشنج، درد، گُ

 .شویدشما درمان میبا از سر گذروندن این حاالت  ،شوندمی
ی که از عالم واسطه تلقیناتکنیم، ببیمار میتر شما را  به عبارت روشن

، درد، فشار روانی یعنی دچار اظطراب، فوبیا .گوییمهپروتی براي شما می

ا رو بهبود تالش داریم که شم ،ها مبتال شدیدبعد از اینکه به این .شویدمی

. کنیمها را از بدن شما خارج مینیکغیر ارگا ببخشیم به عالوه آنکه

 .اخالقی وي استفرد رنج کشیده به راستی کمال بی پاسخ طاهري به این

زان می تواند به خاطر کسب درآمد و شهرت در یک فرد تا چه می

شما گفتید که آرام  :دارد یدپرسشگر بر این تاک. فرومایگی شناور شود

باز باید ببینید که این فرد یک شعبه  .ولی نشده ،آرام بر طرف می شود

 ،هیچ دلیل و توجیه مشخصی ندارد. است و تالش دارد افراد را اغوا کند

همه آن  به مانند .اندازدهاي غیر ارگانیک میه گردن ویروسو آنرا ب

ف مدیریت خود را به گردن دشمن سیاست مداران بی مسئولی که ضع

البته  . شودانصاف در گفتار این شخص پیدا نمیاي خرد و ذره. اندازدمی

زیرا که در این وادي  ،دی را ابطال کنشبه علم هايگفته تواندکسی نمی

منطق یک بام و دو  .رو نیستیمبر واقعیت باشد روبهیی که مبتنی ما با ادعا

فاقی براي افرادي که زیر دست هر ات. قابل جمع شدنو تناقض  ستهوا

با شبکه شعور منفی توضیح داده می  ،فتدبی قرار دارند شاگردانش وي یا



ه  ٧۴ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

این جمله بی اساس  ،ی دهدبه دست م طاهري تعریفی که ازبیماري .شود

   :زیر است

یک از بینهایت ه اختالل، انسداد، صدمه و عدم تعادل در هروجود هرگون

  . 49ني وجود انسااجزاي تشکیل دهنده

را مورد بررسی آماري قرار  انیبیمار توجه داشته باشید که وي اصال 

هاي سالم هم شامل البته این تعریف انسان .داده که بدین تعریف رسیدهن

دارید با توجه بدین اشی خود خر50اگر شما بر روي پوست . می شود

 تشکیل دهنده وجود شما صدمه دیدند به اجزايمایه چونکه تعریف بی

این گفته بنا بیمار خطاب می کنم،  البته متاسفم شما را .بیمار هستیدپس 

آن رو که این فرد فهمی از سرشت انسان  از. بر تعریف طاهري است

در یک تعریف پرداختن به موضوعات بی ربط و بی اساس، ندارند، مگر 

در هر یک از بینهایت اجزاي  "" عدم فهمش را پنهان کند  هم نتوانسته

منطق به ما می گوید یک تعریف نباید گسترده ""تشکیل دهنده انسان 

ماند که این می مثل. باشد و باید ویژگی اصلی مصداق را مشخص کند

ي انسان حیوانی است که از ظرفیت ها ""تعریف انسان بگویم من در 

این تعریف من  ""رود ستفاده می کند و روي دوپا راه میمغز خویش ا

کاري که نویسنده در  .زیرا که پرندگان را شامل می شود ارزش استبی

  :نویسددر ادامه می .باب تعریف بیماري کرده از این جنس است

دشمن اصلی و حجاب خوشبختی انسان، وجود خود اوست؛ و با حذف  

یماري، مشکالت او نه تنها حل نشده، بلکه امکان افزایش و از بین رفتن ب

آن نیز میرفت زیرا بیماري خود عامل مؤثري براي جلوگیري از بلند 

                                                           
 ٨١دیگر برگ  یاز منظر انسان  ٤٩
٥٠
نگاه کنید بھ کتاب درآمدی بر فلسفھ طب نوشتھ ھنریک ولف و   

 کھ بھ تفصیل از لحاظ ١٠٧مصلی برگ مترجم ھمایون  ،ھمکاران
 .علمی و فلسفی بھ بررسی چیستی بیماری پرداختھ اند



ه  ٧۵ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

هایی که انسان  جاه طلبی بوده است؛ هم پروازیها و سرکشیهاي انسان 

  . 51ي نابودي و فالکت کشانید خود شیفته را به ورطه

به نحوي پوشیده حجت را بر سعی کرده   در شروع بحث فرادرمانی

ن حرف را بدون دگانش تمام کنند، گمان نکنید اینخوانندگان و شنو

نخست امکان . زیادي پشت این حرف وجود دارددلیل زده، نیات بس 

ندارد در اندیشه آغشته شده به اسالم شما اثري از نیک سرشتی انسان 

از  .اسالم دارددر نباید فراموش کنید دنیاي هپورتی وي یک پایه  .ببینید

. دشمن خوشبختی انسان وجود خود اوستکه  گویداین رو می

خانواده بعد از بررسی طالق  که روانشناسانِ مانداین حرف مثل این می

دروغ گویی و  البد از منظر وي   .دلیل طالق ازدواج است :بگویند

ي در بخش دوم بیمار. می باشده زبان فارسی گنا  فارسی زبانان فحاشی

آیا . دنگیرزیرا که جلوي سرکشی انسان را می ،داند چیز بدي نمی ها را 

ها د که بیماريها اینچنین سخن بگوینید پزشکان در باب بیماريادیده

هاي انسان را بگیرند؟ البته که طلبی توانند جلوي جاهاند که میعواملی

نیت طاهري کامل مشخص است وي عاجز از درمان بیماري  ؛خیر

تواند می اینکه ،داندست کم خودش بهتر از هرکس دیگر میاست، ده

از این رو ناچار . یست کند  الفی بیشتر ن ها را درمان صد از بیماريدر 70

تا اگر  از وي پرسیدن، . طلبی انسان را به میان بکشد جاه است، سرکشی و

ها بگوید بیماري ؟چرا ناتوان در درمان کچلی یا چشم استیگمات هستی

البته به هیچ روي . شوندطلبی می نیستند مانع سرکشی و جاهآنچنان بد 

 بشنوید چه لزومی به درمان چشماز پیروان او  تعجب نکنید اگر

ها لذت بخش نیست که انسان وقت دنیا اینقدردیدن  .استیگمات است

کتاب انسان از منظري دیگر به  85در برگ . صرف درمان بینایی کند

                                                           
 ھمان ٥١
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هاي این فرد که شاید بتوان گفت خالصه همه حرفه دارد نکته اي اشار

درمان از دید این مکتب، فقط وسیله اي است براي " :تا به امروز است

به عنوان » فرادرمانی«ایجاد تحول  در بیمار و درمانگر مکتب عرفانی 

 راهی در جهت رسیدن به اهداف متعالی است تا ضمن تحقق بخشیدن به

. فکري و بینشی را براي انسان فراهم کندایجاد تحول  ي امر درمان، زمینه

شیوهاي که در ضمن ِ درمان بیمار، توجه او را به یک مبدأ هوشمند و 

یک شعور الیزال جلب کرده تا این عمل، زمینه ساز ایجاد تحولی تعالی 

بخش شود و مشکل انسان، عدم آشنایی عملی با چنین منبعی بوده 

   .52"است

به  ،دنبال درمان باشدار است که بیشتر از آنکه به آشک دست کم این

بندهاي باال عرفان من درآوردي در . هاي بیماران استردنبال تغییر باو

ما شما را با این خط و مش که  ؛خود می گیرد ایشان فرم ایدئولوژیک به

 ،اختراع کردیم درمان می کنیم و توجه شما را به هوشمندي که خود

شما بیماري نیست بلکه عدم شناخت شما از این مشکل  .کنیمجلب می

ا چنین جمالت در کدامین نحله علمی ما ب .هوشمندي یا شعور بوده

خوریم که شما به عقیده الف باور داشته باش یا به اي بر میبیمارگونه

گیران و این را شما از جن. تا درمان شوي عقید ج ایمان داشته باش

ما  ند اگر به جن یا به جادو اعتقاد نداريویگجادوگران می شنوید که می

واژه درمان و به طور کل عمل درمان در . می توانیم به تو کمک کنیمن

نی که به سبز است تا افراد مستاصل و پریشا باغِ هستی شناسی طاهري درِ

آورد و با فریب اینکه اند را به دور خود گردسبب بیماري درمانده شده

. کنیم به مریدان خود تبدیل کنددرمان می ییهانرا با شبکه شعور ک شما

ها، هذیانی بیشتر ي بیماريدرمان همه باور به وجود یک نسخه براي 

                                                           
 ٨۵ھمان  ٥٢
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چه زیبا  آینده یک پندارید در بند  پایان اثر مشهور خود فرو. نیست 

نه، دانش و علم پندار و توهم نیستند، توهم و  :اشاره می کند

قش علم را نفی نمـاییم به امید پندار آن است که ما ارزش و ن

آنکه گمان بریم هر نوع شناختی را که دانش در حیطه 

در جاهایی دیگر را دهد ادراك و شناخت ما قرار نمی 

فروید نگرش  مصداق دقیق این نوشتهگمان می کنم .53خواهیم یافت

  .رفان حلقه استع

  

   

                                                           
م رضی ی ھاضآینده یک پندار نوشتھ زیگموند فروید ترجمھ ٥٣

 بند پایانی کتاب 
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  الیه محافظ دارید

  

نامه  د براي داشتن آن سوگنداین الیه از جنس آگاهی است که بای 

ینجا حکم گواهینامه رانندگی نامه در اسوگندتر داشته باشید، به بیان ساده

الیه تحت هوشمندي شبکه  شعور کیهانی  ضمن : وي می نویسد . دارد

محافظت فرادرمانگر، بیمار را نیز چه در فرادرمانی از راه دور و چه از راه 

» تداخل شعور معیوب سلولی« ده تا از نزدیک در حفاظ مطمئنی قرار دا

موجودات «و به خصوص در مقابل نفوذ » تشعشعات منفی«و 

  .54محافظت کند» غیراُرگانیک

شاید خالی از لطف نباشد که به داستان بسیار زیباي لباس جدید پادشاه  

نامرئی براي  دو شیادي که لباس .نوشته کریستین اندرسون اشاره کنم

گفتند که فقط کسانی می تواند این لباس زیبا را ه او پادشاه دوختند و ب

پادشاه با بدنی لخت در شهر گشت  .ببینند که نجیب زاده و پاك باشند

است به زیرا کسی نمی خو ،کردندزد و همه از لباس وي تمجید می

پسرکی از همه جا بی خبر که پادشاه را برهنه  .نادانی و ناپاکی متهم شود

پیروان طاهري  دانید اگر می. است ادشاه لختپدید فریاد زد که 

حتما باید قبل از مطالعه الیه محافظ  ،ندند جستار مرا مطالعه کنبخواه

هاي حاصله ند شبکه شعور منفی و غیر ارگانیکتا که از گز ،داشته باشد

                                                           
ھمچنین بنگرید بھ  انسان از .  ١۴٧فرادرمانی برگ  ٥٤

 ٩۵دیگر برگ  یمنظر
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 ،پرسندپیروان این فرد هیچگاه از خود نمی. من در امان بمانند ،از نوشتار

وادي  محافظ کاري می کرد چرا ما که سالها درگیر ایناگر این الیه 

ها ه منفی و غیر ارگانیکها مورد حمله شبکشب. بهبود نیافتیم ،ایمشده

اي هستند شود که عده انندگانخو گیریم؟ شاید سبب شگفتیقرار می

. فروشندفضاي مجازي در قبال گرفتن پول میاین الیه هاي محافظ را در 

ابتدا پولی به   کسی که نیاز به الیه محافظ دارد در ي کنم،ابگذارید اشاره

چشمان شب  10در ساعتی مشخص مثال ساعت  ؛ددهفرد فروشنده می

راي شما ارسال د تا که فروشنده این الیه هاي محافظ را بخود را می بند

گویید خریدار از کجا می فهمد این الیه را گرفته؟  حاال البد می. کند

ان حس عجیبی است که خریدار ساعت ده ن این الیه همگرفت ينشانه

ا این داستان مواجه شدم، مرا یاد هنگامی که اولین بار ب. شب تجربه کرده

کلیساي کاتولیک انداخت که در قرون ) Indulgence(نامه آمرزش

مارتین . تکه اي از  بهشت را می فروختند ،وسطی در ازاي دریافت پول

به نقد داد  ،ود که تاریخ بشري را دگرگون کردتز معروف خ 95لوتر در 

  .و ستد آمرزش نامه کلیساي کاتولیک پرداخت

دارنده الیه محافظ مرتکب که اگر فرد  آوردچندین بند را می طاهري

    :الیه از بین می رودآنها شد، 

شک، انکار، ناسپاسی  -: استفاده در خالف جهت حرمت شبکه؛ مانند.1

  ... و

که باعث پوشیده ماندن عظمت و  در این رابطه هاي خودتیافکتمانِ .2

جالل شبکهی شعور کیهانی براي همگان شده و باعث ناآگاه باقی ماندن 

  .آنان خواهد شد

به غیر از  ییینکه فعالیتهاي انجام شده، از جاهمچنین وانمود کردن به ا.3 

  .صورت گرفته است) هوشمندي الهی(وحدت و شبکه  يحلقه
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  .ه سوء استفاده به نام شبکههرگون.4 

نام  جاي) نام مقدسین و معصومین حتی( در رأس قرار دادن هر نامی . 5

لذا به محض مطلع شدن از ). نستعین اصل ایا ک(خداوند و هوشمندي او 

فعالیت در این زمینه، مراتب  قطع الیه ي محافظ خود، ضمن قطع هرگونه

    .55را فوري به اطالع مربیان خود برسانید

را از  الیه محافظ شعور کیهانی هکردن به شبکجالب این است که شک

کند و نشانه هاي شناخت آدمی را محکم میه پایه، شک کبردبین می

انسانی که . شودتبدیل به امري نکوهیده می ،ان استفروتنی معرفت انس

هاي خود را ندارد توان خردورزي را هم کردن به باورتوانایی شک

مبدل   یاساسبه یک امر  يفرقه ا يدر ساختارهابات وفاداري اث .ندارد

 یآن الزامات يو برا دیآیمکه به مثابه اصل در یهنگام ي، وفادارشودمی

  .شود یم یبه وابستگ لیتبد ،کنند یرا وضع م

، منشا غریب در زمانی خاصعجیب و نگاه عوامانه به یک حس  

خواهیم  ل و بررسی کنیماگر عقاید خرافی بشر را تحلی .خرافات است

، چه خصوصی اشخاص بودهق شده از تجربه خواستگاه آنان مشت ؛دید

براي قبول  تنها دلیل فرد. آیندي برخوردار باشدبسا که از محتواي خوش

کند،  ي است  که تجربه میندهمین حسن خوش آی و نگهداشتن این باور

ب مهم نیست بدین ترتی. کذب و تناقض این رفتار آشکار باشد اگرچه

ارزش  آیندد، تجربه احساس خوشیابواقعیت چگونه برایش نمود می که

دقیقترین استدالل منطقی  اگر با استفاده از . بینیبیشتري دارد تا واقع

در  حتی اوچنانکه  ؛هاي مذهبی یا عرفانی کسی را به چالش بکشیدباور

استدالل به خواهید دید که واقعیت و  ،برابر این استدالل سر خم کند

. یابدبرآمده از این باور موضوعیت می طرود، دیگر حس نشا کنار می

                                                           
 ٢٢١از منظری دیگر نوشتھ دمحم علی طاھری برگ  انسان  ٥٥
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موشی که تا چند روز پیش  لبرت کوچولو توجه کنید،اگر به آزمایش آ

از این  .، تبدیل به عامل اظطراب کودك شدهمبازي کودك بود

هاي هیجانی توان این نتیجه را گرفت که پاسخ آزمایش تاریخی می

ا تغییر دهد و با می تواند نگرش آنها ر ،ه محرك هاي بیرونیانسانها ب

خوش  هاي هیجانی می توان رفتار را آدمی را دستتثبیت این پاسخ

راد از حالت ناخوشی بیایید حالتی را فرض کنید که اف. دگرگونی کرد

حاال اگر افکاري  به ... اند مانند دل آشوب، دلهره، ترس وروانی در رنج

انی را سرکوب کند لقین شود که بتواند این حاالت هیجاین افراد ت

چون و چراي این افکار وجود ندارد؟ جواب قطعا مثبت احتمال قبول بی

ز که ا56.هدف ایجاد اظطراب در کودك بود ،ونش واتسیاست، در آزما

را  گرفت ، حال اگر جاي چند متغیریک صداي گوش خراش شکل می

  . امکان پذیر استاین فرضیه کامالکنیم باهم عوض

که ما گوییم کسانی از تو بدتر بودندبه فرد درمانده می .1

  .سبب بهبودي آنان شدیم

دهیم شی که ما ارائه میکنیم که رورد را ترغیب میف .2 

  .کامال علمی استهیچ عیب و نقصی ندارد و 

مثال دوري  ،کنیمخش باورهاي مذهبی فرد را فعال میب .3 

  .ه مال دنیا سبب درماندگی تو شدهتوجه ب از خدا یا

- یوند با باور هاي مذهبی ارائه میتفاسیر خودمان را در پ .4 

قبول افکار و ادعاهایی که آغشته به باورهاي قبلی (دهیم 

   .)آدمی  باشد ساده تر است

                                                           
بسیار دور از اخالقیات  را کار واتسون از منظر شخص من، ٥٦

علمی می دانم ، ھیچ مدل از اخالقیاتی مجوز این آزمایش 
 .ک کودک نمی دھدرا روی ی
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  . محیط را به نحوي می چینیم که فرد احساس راحتی کند .5

ا دي رفت علت آنراگر احساس فرد ذره اي به سمت بهبو .6

دریافت  دانیم که فرد از ماتنها و فقط تنها در تفکراتی می

  .کنیمکرده و روي این تاکید می

اهري و دارو دسته اش پیش طباشد که روشی می این بندهاي باال، 

، گاهی به دهداند روش این فرقه همیشه جواب نمیناگفته نم. اندگرفته

به مفاهیم  اشاره ،هاي مذهبی استرکه معلول باو واسطه عمق درماندگی

- تر می وضع افراد را بغرنج ،وش شدهمذهبیِ فرامهاي و فعال کردن باور

هایی ناسازگار با واقعیت مواجه از این رو هنگامی که چنین باور. کند

؛ گاهی این باورها نباید آنان را پژوهش شده قلمداد کنیم .شویم می

ش براي تمامی نسل ها ند راسل در پیامبرترا .معلول نابسامانی ذهن افرادند

  :گویدچه  زیبا می

وقتی مسئله اي را مطالعه می کنید و یا به فلسفه اي می پردازید از  

که واقعیات چه هستند و چه حقایقی از این واقعیات : خودت به پرسید 

باورش دارید  زمان اجازه ندهید چیزي که عالقه به  هیچ. نتیجه می شود 

فقط و فقط  به واقعیات توجه .  ت به واقعیات منحرف کندشما را نسب

  .کنید
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  بخش پنجم
  

  شوند ها مربوط میها به جنتمام بیماري     

  57)سنت اگوستین(

  

   

                                                           
لم نوشتھ راسل مترحم بھ نقل از کتاب نبرد دین و ع ٥٧

 ۵٧احمد ایرانی و علی مھاجر برگ 
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  دفاعی  اتجن گیري یا تشعشع
  

  

گذشته از اینکه این فرد به خاطر شکایات خصوصی و عدم آزادي بیان 

سبب  چیزي که بیشتر .اعدام محکوم شد در ایران به زندان افتاد و به

چندین ویدئو . ویدئوهاي تشعشعات دفاعی وي بود شهرت طاهري شد،

در حال داد طاهري نشان میاز وي در فضاي مجازي منتشر شد که 

تالش دارد وي را  ي در حال لرزش و تکان خوردن است ،فرد کنترل 

کس این ع(روي صندلی نگه دارد و مشغول صحبت کردن با اوست 

روانشناسی   افرادي که با ) قسمت از ویدئو را براي خوانندگان گذاشتم

چرا این فرد   .ها شگفت زده شونددیدن این صحنه شاید با ،آشنایی ندارد

صدایش تغییر کرده، اینچنین  دست هاي خود را کش می آورد و تن

  . 58هاي سخت می خورد و به هم می پیچدتکان

 که گویندرا  می یمراسم ای رفتار  Exorcismی گیري یا به انگلیسجن

به تسخیرشدگی  که باور يرا از بدن فرد یطانیروح شتالش بر آن است 

خارج  ،در آن قرار دارد یطانیکنند روح شیکه گمان م یاز مکان ای دارد

                                                           
٥٨ 4AHL8-https://youtu.be/Ms2Tu    این ویدئو بخشی از مستند

اگر .است  کینشنال جئوگرافتھیھ شده از شبکھ  ،جنگیری
شیوه طاھری در  کھ شویدمتوجھ می ،را ببنیداین ویدئو 

دقیقا روش قدیمی کلیسای قرون وسطی در درمان  ،درمانگری
  .ھا بودهبیماری
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اغلب  یِعلت اصل تهگذش در.59دعا  و یآنهم به واسطه مراسم مذهب. کنند

و بر این باور  دانستندمی یطانیارواح شرا ها  يارمیو ب یاختالالت روان

پیش از اینکه  .امراض است نیا يبرا یمناسب یدرمان يریگکه جن بودند

بهتر است کمی به تحقیقات پائولوف .گري شویم وارد مبحث جن

  .اشماي داشته بفیزولوژیست بنام روس اشاره

به او دست طاهري در حال کنترل فردي که حمالت تشنجی : عکس زیر

غیرارگانیک از بدن خارج  اتبا این روش موجود در عرفان حلقه .  داده

شود تن هنگامی که فرد وارد فرآیند روانی تسخیر شدگی می .دنوشمی

یا به اصالح  ها را تکان میدهدزند، دستکند، جیغ میصداي او تغییر می

فرد صحبت می  طاهري در این شرایط با. آورددر می دیوانه بازيعامیانه 

ممکن است با بیانی هرچند  ،با توجه به لحن تغییر یافته د و افرادکن

  وارد حلقه بر این باورند کسانی که در عرفان. نامفهوم کلماتی را ادا کنند

   .شونداین فاز رفتاري می

افتد و آنها به جاي به دست موجودات غیر ارگانیک می شاناراده کالم

نظور از درمان در این فرقه عرفانی دقیقا تکرار م. زنندافراد حرف می

چنین حاالتی است که فرد مقاوم شود و این چنین حالتی به او دست 

در جلسات اولیه . شودایجاد می این حالت آرام آرام  در افراد. ندهد

کم نور به دنبال دیدن  شود یا درمکانیها استفاده میصرفا از بستن چشم

و تلقینات  االت تسخیر شدگی نیاز به بستر سازي ح. دهاله یکدیگر هستن

مگر .شود این حالت طی یک جلسه یا دو جلسه ظاهر نمی. زیادي دارد

  .فرد داراي اختالالت روانی باشد که وابسطه به این حالت اند

  

                                                           
 (APA)انجمن روانشانی امریکا نامھ  واژه بھ نقل از ٥٩
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  )Transmarginal inhibition(يفرامرز يبازدار

  

موجودات  تار که رف تافیخود  در يسازیشرط يهایدر بررس پائولوف

   .شود میتواند در سه فاز تقس یم ،سخت يمواجه با محرك ها را در 

  :equivalent phaseمعادل  فاز .1

و  کیو  مقدار تحر. کورتکس مغز است يها تیفاز حاصل فعال  نیا

برابر است، به طور مثال اگر انسان  بایتقر کیپاسخ حاصل شده از تحر

و رفتار او تفاوت  یجانیحالت ه نیب ،ردیکار سخت قرار بگ طیتحت شرا

   "خسته ام یلیمن خ "دیوجود دارد ممکن است بگو یاندک یلیخ

  

  paradoxical phase کالیپارادوکس فاز .2

) مثال درد، اظطراب، ترس(شود  یم لیتحم يدیکه استرس شد یهنگام

 کیتحر ،مرحله نیشده، در ا کالیمتعادل وارد فاز پارادوکس يفاز

به همراه   يقو کینسبت به تحر یحت يدیشد واکنش ،اندتو یم فیضع

( يصرفا مقاومت بازدار يقو کیاست که تحر نیآن ا لیدل. داشته باشد

protective inhibition  (که محرك  یتا زمان ؛دهدیم شیرا افزا

فاز  نیکه افراد در ا یهنگام. کند دیرا تول یتوان پاسخ مثبت یم فیضع

  . است یعقالن ریرفتار آنها را غ یظر خارجنا کی يقرار دارند برا
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  Ultra-Paradoxical Phase کالیفرا پارادوکس فاز .3

 یطور ناگهانه ب یمثبت شرط ياست که پاسخ ها یسوم زمان مرحله

 طیشرا نیبه طور مثال در ا. شود و بلعکس یم یمنف يبه پاسخ ها لیتبد

ته را  واقعا دوست از آنها نفرت داش شتریکه پ ییزهایچ ،ابدی یفرد در م

    .60دارد

 يبرا .دارد یاز تجاوز جنس  يدیکه دائما ترس و هراس شد یزن

 کالیرفتار پارادوکس ریتحت تاث ،ترس ممکن است نیاز ا يریجلوگ

ناگهان کند و یم یترس و اظطراب را درون او .ردیمغز قرار بگ یجانیه

که حالت  مشخص است .  که در واقع به اون تجاوز شده کنداحساس می

شود که  یم نیسبب ا ،در مغز دیشد کالیو فرا پارادوکس کالیپارادوکس

 تیرا در بدن خود تجربه کند و گمان کند در  واقع یفرد آلت جنس نیا

که از صحب کردن دیگران در مورد   يفرد . ی شدهتجاوز جنس به او

در حال  خود یکینزد که دو نفر را در یهنگام .خودش واهمه دارد

درباره  که انگار آن دو نفر ،شنودرا می یناگهان اصوات ؛ندیب یم مهمکال

  . زنندیاو حرف م

 ریکه ما به مثابه تسخ يزیو چ کالیرفتار پارادوکس نیب یتنگاتنگ بطهار

 ؛شودیم یمذهب يفرقه ها نیکه عضو ا يفرد. وجود دارد میشناس یم

 طان،یجن، ش ک،یارگان ریغ يها روسیو چون یطوفان کلمات ریها زروز

موجودات را از بدن  نیاست ا نیقرار بر ا  یو حت ردیگ یارواح قرار م

قرار  ینینچنیا يهاآماج محرك ریکه ز زمانی. خارج کنند خودشان

فرا شود، با توجه به رفتار یم ینیدچار اظطراب و هراس سنگ ،گرفته

 ریفرد از مقاومت در برابر وجود ارواح، جن، غ ،کالیپارادوکس

                                                           
٦٠  

   ،Battle for the Mind p: 12  , William Sargant 
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آنها را در  به راستی رسد که یباور م نیکشد و بدیها دست مکیگانار

 انیکند اطرافیکه فکر م یمانند کس وهیش نیبد .کندیدرون خود حس م

 یم یزدگحالت جن ای یرشدگیدچار تسخ ،کنندیدر مورد او صحبت م

-یرفتار را مشاهده م نیا  ،دینیرا بب يطاهر کالس يدئوهایاگر و. شود

 يزیریرونب ای ینام خروج که فرقه نیکه در ا یزدگجن ای ریختس .دیکن

 کیابتدا از  رد،یگ یشکل م يارهیبه صورت زنج .اندرا بر آن گذاشته

- یزدن، تکان دادن سر م غیج دن،یشود، فرد شروع به لرزینفر شروع م

شود که سطح  اظطراب و استرس یمورد اول سبب م .ندک

 زانیافراد به واسطه باال رفتن م یود و باقباال بر گریکنندگان د شرکت

 نیتلق زانیهمچون م یعوامل. شوندیدچار م ریبه تسخ یجانیفشار ه

مهم  یلیمقاومت در برابر اظطراب خ ت،یسابقه اختالل شخص ،يریپذ

 رو در جلسات نیاز ا ند؛ستین کسانی افرادهمه  نیعوامل در ب نیاست، ا

که دچار جن  دینیب یاز افراد را م یشما تعداد اندک ،يطاهر يریجن گ

از روش  یکی .بگذارند شیبه نما یبیو غر بیشوند و رفتار عج یزدگ

شبه توانند حاالت  یاست که نم نیافراد ا نیا يادیابطال ش يها

 نیبد يکنند که باور جادیا یرا در کسان ریبه اصطالح تسخ ای  کیستریه

نباشد که وجود  ییمحتوا يرااگر شبکه باور شما دا یعنی. خرافات ندارند

 نیکه دچار چن ستین ریپذامکان بایتقر .کند قیخرافات را تصد نیا

 یجمع نیتلق کیبه صورت  ایبلکه در مواجه با جمع  .دیشو یحالت

  . است فیضع اریکه احتمال آنهم بس ردیصورت بگ

  

را  56 من حرف الف .میقرار ده یرا مورد بررس یمکالمه خانم دیبگذار

 یزدگجن ای ریبعد داشتن تجربه تسخ 56الف.برم این فرد به کار می براي

 يبازگشته و طاهر یعیطب تیبه وضع ،یها خروجیبه اصطالح فرادرمان ای

  .ردیگ یگزارش م ياز و
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 ک،یارگان ریدونم موجود غ یحاال اسمشو م يموجود هی شهیهم: 56الف

  . جنن نهایا گفتنیمادر بزرگ ها به ما م مایقد

  بله : يرطاه

کرد،  یم ینیب شیپ شهیموجود با من همراه بود، هم هی شهیهم :56الف

 یها رو، با من بود، فکر م یمن رو، نه خوشبخت يها یمتاسفانه باز بدبخت

) است یمنظور خروج(اومد یم شیاتفاق پ نیا یوقت یکردم توهمه ول

با من  موجود نیبود ا یوجود داره، مدت تیواقع نیا دمیفهم یم دمید یم

  ... مکرر نیکنم نه بوده و ا یحاال احساس م ینبود ول ههمرا

  پنهان بوده : يطاهر

  

 حیمن به درگاه خداوند، من همواره تسب شیایبله، مکرر ن: 56الف

 اثیگفتم  غ رونیب امیخداوند رو گفتم، همواره از خونه خواستم ب

شون رو امروز جِدال. کمکم کن) خواهان ادیرس فر ادیفر(نیثیالمستغ

 یو احساس کردم دارم خفه م دنیجنگ یحس کردم، در من داشتن م

  شم 

  بله : يطاهر

  

 يزیچ هی نجاست،یا یآرامش هی رون،یکنم اومده ب یاحساس م: 56الف

  کنه  یم میرو داره ترم

  بله بله  ،يطاهر

رو  طیو حاال داره مح رونیب ختهیرو ر ییزهایچ هیپرستار  هی نیع: 56الف

   ..آرام آرام
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 نیکنه، پس شما گزارش رو به اصطالح توجه کرد یم میترم: يطاهر

   61...شدن عمدتا در جهت آزار هست و همراه نیو ا هیکه چطور

 شیگو يدر نحوه یتصرف چیه .آوردم فرد را  نیبند به بند گفته ا من

نگارش شده، ممکن  انهیبه زبان عام متن باال خاطر  نیبد .نداشتم 56الف

 يبرا نیا. متن مبهم باشد نیا یکم ندهیگو يگفتار جانیهاست به خاطر 

-ریتسخ ،با عرفان حلقه ییاز آشنا شیپ 56الف ما کامال آشکار است که 

-در دوره کند،میو همانطور که خود اعتراف  را تجربه کرده بود یشدگ

فراموش شده و با متد  ،قرار دارد يدر درون و يحس که موجود نیا يا

 لیفصل به تفص نیا ییبحث ابتدا در. تجربه درآمده دوباره به يطاهر

مهم  اریبس رانیگو جن ادانیش يافراد برا یقبل يهاکردم که باور انیب

 طان،یافراد نسبت به جن، روح، ش  مانیاعتقاد و ا زانیهر چه که م .است

 ترآشکار یشدگ ریتسخ ای) یصرع ریحاالت تشنج غ ؛باشد شتریب... آل، و

 نیاست که به واسطه ا نیا شانیا مثالو ا يطاهر وهیش. شودیم انینما

 جهیو خلسه که نت  نیبا استفاده از  تلق کیتحر یعنیساده  اریبس شینما

 یمیخواهند شاهد عظیم ؛است  ریتسخ ای یصرع ریآن پاسخ تشنج غ

افراد  نیا يهاصدق گفته گریبه عبارت د. اورندیخود ب اتینظر يبرا

 بیو غر بیرفتار عج دان،یاز مر ياریبس .آنهاست يریگصرفا جن

 نیا يحرف ها یدرست يبرا یرا عامل  ییشرکت کنندگان  در گردهما

 نیدر ا يتر قیدق حیدانم که  توض یم الزم. رندیگ یمتقلبان در نظر م

در  .شود یم میتقس یصرع ریو غ یتشنج به دو دسته صرع .مورد بدهم

                                                           
٦١ https://youtu.be/aEZpQYm2yjE    این ویدئو  ۶۵دقیقھ

از این نظر و تصاویر ھمھ مات شده  ھبختان، خوش
ھا مواجع با چالش اخالقی در مورد بررسی شخصیت

این مکالمھ بھ صورت عامیانھ صورت گرفتھ . نیستم
 .و من بھ ھمان صورت بیان شده آوردم
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که ما به مثابه رفتار  يزیچ ست،یالزمه کار ما ن یجستار تشنج صرع نیا

 يهاییآنهم در گردهما ،میشناس یم بیغر بیو عج يریتسخ يها

ن مدل از تشنج خود به دو یاست، ا یصرع ریعرفان حلقه همان تشنج غ

-یم میتقس یو تشنجات به واسطه محرکات ذهن کیدسته تشنجات ارگان

  . 62شود

مثال داروها  ییایمیاغلب به واسطه مواد ش کیارگان یصرع ریغ تشنجات

  . شود یم دهید یبدن مثال در حالت گرمازدگ سمیدر متابول رییتغ  ای

در   شهیر (Dissociative convulsions) یذهن یصرع ریغ تشنجات

 الل حمله وحشتاخت  مبتال به در افراد این تشنج .ددارن یاختالالت روان

که   یلیاز دال یکی. گزارش شده اریبس ، ايهیتجز تیهو ای ی، افسردگ

که ما در  يرفتار ،دهمتا نشان  .بود نیها کردم ايبند میتقس نیاشاره به ا

کامال شناخته  یو روانشناس یدر دانش پزشک مینیبیم يریگجلسات جن

 زدن غیج و هیگر ب،یو غر بیعج يهابا تکانه رفتار که نیا .اندشده

 اریها بس يوارسوگ  ای یمذهب يتوان در مراسم ها یرا مهمراه است 

 لیبرسد که خارج از  توان تحل يدر مغز به حد جانیاگر ه. مشاهده کرد

- یمواجه م یدگشُخود یاز خود ب یبا نوع ،آگاهانه آن توسط مغز باشد

گذشته  اتیبا جمع حاضر و تجرب ییهم نوا گران،یاز د دیالبته تقل .میشو

چون  قمه  ییادر مراسم ه .بر این حاالت دارند یفراوان ریشک تاث یب

 .مینیبب میتوان یخارج از کنترل را م رفتارِ نیا یزن نهیس ،یزن ریزنج ،یزن

  ،یستیرفتار مازوخ نیچن نیکه افراد بعد از انجام ا نجاستیجالب ا

همان فاز  نیا .دهندیم یحس خوب و آرامش دروناز  گزارش

 نرایتوانم با شهامت ا یم. پالوف است قاتیدر تحق یکالیفراپارادوکس

صورت ها که با توجه به رفتار انسان یعیفراطب يادعاها ي همه م،یبگو

از  شتریرفتار انسان  بوده و ب یدگیچیاز پ یبه سبب عدم آگاه  گرفته؛
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به خاطر  56الف . اندهباشد از جهل سرچشمه گرفت تیآنکه مطابق با واقع

و در را باور کرده  يطاهر يهاهمه گفته یبه راحت ،نیروا یختگیگس

 که یکسان میانتظار داشته باش دینبا چگاهیه. دیگویآنان  سخن م دییتا

دو را  نیا يها یدگیچیبتوانند پ ؛انسان ندارد رفتار و درباب مغز یشناخت

  . شود یمنجر م  یواقع ریغ جِیانت نیعدم شناخت  به چن نیدرك کنند، ا
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  مغز شما را می شوریم

  

از روي یک هیجان غیرقابل کنترل  سازگار باشد،رفتاري که با واقعیات نا

رفتار سالم  از ستهآن د به هیچ عنوان در در ،و توام با تلقینات جمعی باشد

از این لوازم بسیار بهره که  گیريي جندرمان بر پایه. دنگیرقرار نمی

چشم  جینتا نکهیاز ا شیب  )یجمع جانیخلسه، شور و ه ن،یتلق ( میگیرد

-یم یاختالل روان جادیخود سبب ا ،روان انسان بگذارد يور  یمثبت گیر

است  منفی جاناتیها و هاز ترس یانبوه يالقا رانیکار جن گ روند. شود

. کنند یمتالش شانیگفته ها رفتنیپذ يافراد را برا یتا که ساختار روان

 یکه سبب کاهش اظطرابشان م ییهاجربه نشان داده که انسان ها گفتهت

 ینفها ساعت ها بلکه ماها  از شبکه منیا.  کنندیتر قبول م انشود را  آس

از حضور اجنه در  رند،یگ یاز شرکت کنندگان گزارش م ند،یگو یم

 نیحس ترس که بد جادیا .دارند لیدل کیکنند، صرفا یجلسه صحبت م

 نیا يقبول گفته ها. دیقبول کن لیحرف آنان را بدون تحل منجر شود شما

منطق و استدالل صورت   یعنیبا استفاده از ابزار عقل  چگاهیافراد ه

. حضور در جلسات است يهاها و اظطرابترس جهیبلکه نت .ردیگ ینم

را درخود جا  يو جهل بشر یاز نادان یکه معجون یشینما يهایسخنران
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که  يریدر تفس. افراد تیهو ریهدف دارد، فقط و فقط تغ کیداده تنها 

دهد درست و غلط معنا ندارد،  یبه دست م لطاهري از همه مسائ نیا

 یدو ارزش مثبت و منف يهرچه را که بشر تا به امروز بر زبان آورده دارا

 نجاستیادر  يکار طاهر یرکیز. تواند اشتباه باشدینم زیچ چیاست و ه

 یسیدعانو طان،یطلسم، جادو، ارتباط با ش .کندیرد نم را زیچ چیهکه 

به ابزار همون  ازیادعا شما ن کی ينار گذاررد و ک يچونکه برا... و

که از  يابزار ،را نادرست بداند دواگر بخواهد جا د،یتجربه و منطق دار

 لیدل .شود یخود او را شامل م شهیرد جادو  استفاده کرده، اند يآن برا

از . دهدیبه افراد م یمنف تیاست که با جادو تقو نیا اینهاعدم رد  گرید

هر چه که مورد  دیو مثبت روبه رو ا یبا دو شبکه منفرو شما فقط  نیا

در شبکه  يقرار دارد و الطائالت و یفرد نباشد در شبکه منف نیقبول ا

  . مثبت

 به یدهآزار ینقش شبکه منف ،میبگو یبخواهم به صورت انتزاع اگر

آنها  ،ذهن افراد  را در هم بشکند  یانسجام منطق نکهیا يبرا .افراد است

در عرفان حلقه را  يفکر يبازساز. دنکنیت آزرده خاطر مرا به شد

   :کرد میتوان در دو مرحله تقس یم

  

  

   یروان ینابسامان فاز.1

  

 تیشکست ها، عدم هو ،یتیشخص يهاافراد به خاطر داشتن ضعف 

به اشاره رفت که انتظار نداشته  شتریپ . شوندیفرقه م نیمستقل وارد ا

فرقه  نیدر ا. جلسات شرکت کنند نید در ادر سالمت هستن یکسان دیباش

 ریموجود غ ریشما ناخواسته تحت تاث يهادهند که احساسیم ادیبه شما 
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از ورود  دیکه دار یو هر مرض یدلهره ، درد، افسردگ .است کیارگان

از  یمخف امیپ يدارا ریتصاو لم،یف ،یقیموس .موجودات نشأت گرفته نیا

ما . اندکیارگان ریغ روسیو يها دارانسانها و ااند ، مکاننیاطیش يسو

آن . ینامرئ یو دشمنان دیمملو از موجودات پل میبریبه سر م یجهان در

 نکهیبدون ا ؛پرستندیرا م طانیکنند، طلسم دارند، شیکه جادو م یکسان

ما  .دارند ریدر حس و احساس ما تاث میدر آن داشته باش یما دخل و تصرف

قرار  ثیموجودات خب نیبازدم در معرض تشعشعات ا با هر دم و هیهر ثان

  از دست شما ساخته يکار. کنند اهیاند روزگار ما را سآنها آمده میدار

 نیمسائل، د نیعلم ناتوان از حل ا .دیآیبه کار نم یاراده انسان ت وسین

شما  یعلت همه  شکستها و ناتوان. ها شدهروسیو نیکه خود آغشته به ا

 یرا که م يهر کار دیبا. اندموجودات نیاسبب وجود به در کارها 

از منظر  دیداشته باش دیخواه یرا که م يهر باور ای دیانجام ده دیخواه

را در  نهایا یکه ممکن است شبکه منف رایز .دیو مثبت بسنج یشبکه منف

را  يدیو ناام اسیاز  ییپرده فرد فقط نما نیدر ا. ذهن شما انداخته باشد

  . کیتار يا مراه با آیندهه ند،یب یم

 بهشده  آموخته یدرماندگ ای صالیاست یروان یفاز نابسامان  یینها جهینت

داشتن  ،یمذهب مانیفاز ا نیکنم در ایالبته خاطر نشان م. فرد است

در منجالب  نینچنیکه فرد ا یوقت .دارد يادیدخالت ز ینیشیپ يهاباور

را  یکه ناتوان دیرس یماندگقرار گرفت و به حد در االتیاوهام و خ نیا

. دیجد يهاباور ي آنهم به واسطه ،کندیحس م یدر هر لحظه از  زندگ

از ترس و  يهمراه با کوله بار ندیبیراه  م هیخود را وامانده در حاش فرد

  راهگشاست؟ یسچه ک ای يزیچه چ نجاستیپرسش ا. هراس
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  یروان يفاز بازساز. 2

  

رود در واقع به دنبال رها شدن از یپرسش م نیکه فرد به دنبال ا یهنگام

 ینوع نیشیممکن است افراد در فاز پ. است  نیسنگ یفشار روان نیا

  ایفکر کنند که آ نیمثال ساعت ها بد .را تجربه کنند يوسواس فکر

، مثبت ای  باشدمی یشامل  شبکه منف اندکسب کرده یکه به تازگ يباور

.  د از سوي شبکه مثبت آمده یا منفیت داردوستی که به تازگی با او مالقا

وسواس  سمیاظطراب شود مکان شیکه مغز  به خواهد مانع افزا یهنگام

و آن  ردیگ یسبکان ذهن را به دست م يطاهر. کند یتکرار را فعال م ای

او  ینیجهان ب معلولِ یروان يهااز  فشار یبخش رایز .کند یم تیرا  هدا

 ورد تیرسانده و از واقع یبه درجه نابسامانرا  یذهن قربان يو. باشدیم

دوباره تالش دارد آنرا  ،يمن درآورد يِهاها و تبصرهبا اصلحال  ؛کرده

  .اوردیبه نظم دلبخواه خودش در ب

 ریاز غ يادیکار بخش ز نیبا ا ،دیریمرتب اسکن و اتصال بگ دیبا شما"

تا از گزند  دیکنمحافظ به تن  هیال دیبا .ند شدخواه رونیها را بکیارگان

وفا دار  یمحافظ به شبکه عرفان هیال ينگهدار يبرا د،یآنها در امان بمان

 يرو دیتالش کن یستیبا. دیریبگ اردر حلقه قر د،یشک نکن د،یباش

 يدئولوژیمرحله تالش دارد ا نیدر ا يو. دیکن کار یدرمانفرا گرانید

 نید به شکننده ترافرا نیروان ا رایز .فرو کند انیخود را در ذهن قربان

 لیشک و تحل نیرا بدون کمتر يطاهر يو گفته ها دهیحالت خود رس

شکل  گانکردن واژ فیکه صرفا با تعر ینیجهان ب. دنریپذیم یمنطق

آرامش در   یو کم دیام  انیقربانندارد،  تیبا واقع يسازگار چیگرفته و ه
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باور ها را  نیتربابت شما احمقانه  نیاز ا. نندیبیم يطاهر ینظم دلبخواه

آنان  هیتوج يبرا  یلیدل نیکه فرد  کوچکتر افتی دیفرقه خواه نیدر ا

دهد که یم میرا چنان بسط و تعم افتهی رییافکار تغ يو .در دست ندارد

  . "ستندیسابق ن يآن انسان ها گریافراد دگرگون شده و د تیهو انیدر پا

بعدي یعنی اختالل  بخش ،دیاگر می خواهید این دو فاز را بهتر بشناس

رفتاري و فکري این دو  تا متوجه نمود .اي را با دقت مطالعه کنیدتجزیه

شاید از شدت تطبیق زیاد این اختالل  با رفتار اعضاي این . فاز باال شوید

  . فرقه تعجب کنید
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  و عرفان حلقه  ياهیتجز اختالل
  

  

تشنجات   که دهند یمنشان  يآمار  يپژوهش ها هیبر پا یعلم يها افتهی

در  یبه روشن میتوانیرا ما م 63)یزدگجن(یرشدگیخلسه تسخ ای یذهن

در  .مینیبب )Dissociative disorder (ياهیاختالالت تجز فیط

 یول .شدیم ينامگذار یتیبه نام  اختالل چند شخصاختالل  نیگذشته  ا

از واژه  یواناز اختالالت ر فیط نیا عیوس يهار در مالكییبا توجه به تغ

کتاب  در. شود یاستفاده م هیتجز تیاختالل هو ای يا هیاختالل تجز

 نیب يو کتاب طبقه بند 64یاختالالت روان يو آمار یصیتشخ يراهنما

در  يبشر يهادست آورد نیتر میکه جز عظ 65،ها يماریب يآمار یالملل

                                                           
بھ کار  Demonic possessionاین واژه را من بھ معادل  ٦٣

- گمان می. گرفتھ ام کھ معنی دقیق آن تسخیر شیطانی است
کنم کھ تسخیرشدگی یا جن زدگی برای ایرانیان مفھوم را 

رفتار تسخیرشدگی در فرھنگ  ، زیرا رساندبھتر می
بیشتر از واژه جن . شودن شامل ورود شیطان نمیایرانیا

بکار  دیوانھ را برای کسیکھ ھمانطور .شودزده استفاده می
 .شود کھ دیو می بیندگرفتھ می

این کتاب زیر نظر انجمن روانپزشکی امریکا تدوین شده  ٦٤
تمام ارجاعات بھ .گویندمی   DSM5و بھ اختصار بھ آن 

دکتر فریبرز رضاعی و  فارسی این کتاب توسط یترجمھ
 .ھمکاران است ، انتشارات ارجمند

صورت ) WHO(تدوین این کتاب توسط سازمان بھداشت جھانی ٦٥
 یترجمھ. شودگفتھ می ICD10گیرد کھ بھ اختصار بھ آن می

  .جلد نخست توسط دکتر رضا صفدری و ھماران صورت گرفتھ
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اختالل وجود  نیدر باب ا یفصل ،هستند يه شناخت امراض بشرزحو

رابطه  ،دو کتاب نیو مطمئن ا قیدق يهااریتالش دارم به کمک مع. دارد

 میشنو یم يریگ جن ای یکه ما به مثابه خروج يزیو چ يا هیتجز لاختال

  . نشان دهمرا 

 ،ياریهوش در یوستگیناپ ای یبا گسستگ يا هیتجز اختالل

و ادراك کنترل حرکات و رفتار  جانیه ت،یحافظه، هو

از  ییجدا کیفرد  تاز اختالال فیط نیا در.  66شود یمشخص م

در رفتار فرد مشاهده  یکنواختی دیشا. کند یرا تجربه م تیخود و واقع

 يمزاحمتها .و قطعه قطعه است نییپا ياریسطح هوش یبه نوع ،نشود

گسست از  که  ردیگ یفرد صورت م  یآگاه  الیس انیناخواسته در جر

 يزهایچ آوردنِ ادیدر ب ردف. ردرا به همراه دا شتنیخو بریدن از و تیواقع

گسست افراد  نیا مهم در يهااریاز مع یکی .ساده و معمول ناتوان است

بودن  یواقع ریفرد  حس غ یعنیاست  تیو واقع شتنیاز خو

بدن  یا  ازجدا شده  طیکند از مح یاحساس م ایکند،  یم

گسست از  نیب ینشان داده که تفاوت یعلم اتیتجرب .خود خارج شده

  . کند یدو  را هم زمان تجربه م نیو فرد ا ستین تیواقع ای شتنیخو

  :اختالل  نیا يمالك عمده برا 

در عملکرد و حس  يراجعه ا  حیقابل توض ریغ يمزاحمت ها.1

افکار و  ،يا هیصداها، اعمال و سخنان تجز دنیمثال شن،خود  ياریهوش

   .مزاحم جاناتیه

                                                           
٦٦ DSM5 331 
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 ایکه بدن  یها و احساس قهیها، سل مثل نگرش .در حس خود رییتغ.2

   .67ستیکه متعلق به خود فرد ن ییرفتارها

 .طیدر ادراك مثال احساس گسستن از بدن خود و مح بیغر راتییتغ 3
68  

  

  

   

                                                           
 نگاه کنید  56به سوژه الف 67
 .گویدمی اتصال به شبکه شعور کیهانی نه به این نابهنجاري روانی، کاراریبطاهري ف 68



ه  ١٠٢ ق ل ح ن  ا ف ر ع ر  د ه  ق ح و  ي  ر ا گ ن ل A و V A Y E B U F . c o m            

 

 
 

  

  

  

 

   )Dissociative Identity Disorder( ياهیتجز تیهو اختالل

  

که ما در  يزیچ ای یرشدگیبا تسخ تیگسست از هو ،اختالل نیا در

در  .شود ینشان داده م ،میشناس یم یزدگبه مثابه جن انهیفرهنگ عام

حالت  نیآشکار شدن ا اشاره شده که کایآمر یکتاب انجمن روانپزشک

 ،یتروانشناخ يهازهیبر اساس انگ ،یتیشخص  چند یا یشدگریتسخ یعنی

و  یذهن ییایها و روان پوسطح استرس، فرهنگ، کشمکش

 یاختالل هنگام نیا يداریدوره پا .69است رییمتغ یجانیه يریپذ انعطاف

به فرد  یو طوالن دیشد یو اجتماع یروان يدهد که فشارها یرخ م

حس کنند که ممکن  يا هیتجز تیبه اختالل هو انیمبتال 70.شود لیتحم

و اعمال خود نشسته اند و  هاصحبت تماشاگرِ ،شتنیبا گسست از خو

 نیا .دگزارش دهن ارواح را مثال یبیغ يموجود يبچه، صدا هیگر يصدا

-یدر ذهن تکرار م يکننده ا جیفعال و گ انیجر کیاصوات به صورت 

  .ندارد بر آنها یکند کنترلیشود و فرد گمان م

به طور  يا هیتجز تیدر اختالل هو 71یرشدگیتسخ هشب يها تیهو 

روح،  کیرسد  یکه به نظر م کند یتظاهر م ییمعمول به صورت رفتارها

                                                           
٣٣٢ ٦٩ DSM5 ید بھبنگر نیھمچن ICD10 ٣٣٨نخست برگ جلد   
٧٠
علت برگشت . اعتراف دارد کھ جن چند سالی رھایش کرده بود و با شرکت در کالس دوباره برگشتھ ۵۶سوژه الف 

 .بوده پذیری تحمیل فشار باالی روانی بھ فرد
٧١
عرفان  یکھ  خود درمانگر پندار ھا یدگشریرفتار تسخ 

ندارد،  یآداب و رسوم خاص ندیگو یم یحلقھ بھ آن خروج
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در   یاو را به شکل ،خارج از خود فرد يموجود ای عهیماوراءالطب يموجود

- یکامال متفاوت م يا وهیرفتار به ش ایکنترل دارد و او شروع به صحبت 

اش با تیهو ییعنوان مثال، رفتار او آنگونه نشان دهد که گو هکند  ب

 نیگزیکرده جا یکه سال ها قبل در آنجا خودکش يدختر ایروح  کی

فرد  ایزنده است  ییکند که گو یعمل مصحبت و  يو طور شود یم

 نیا .شده ریتسخ یموجود اله ایجن  کیتوسط  ،ممکن است حس کند

 يبرا کانشیاز نزد یکی ایشده او  زمشده و ال یقیعم بیمنجر به تخر

افراد  نیا 72.رندیقرار بگ هیمورد تنب که در گذشته صورت گرفته یعمل

خود و داشتن تشنجات به  بیاظطراب، آس ،یعموما هم زمان افسردگ

که صورت گرفته افراد مبتال  ییها سهیدر مقا. دهندیرا بروز م یصرع ریغ

 هیو تجز يپذیر زمیپنوتیاز ه يسطح باالتر ياهیتجز تیبه اختالل هو

افراد  نیا. اندنشان داده ینیبال يگروه ها  ریبا سا سهیرا در مقا يریپذ

 ،یچون وسواس، افسردگهم يگریاختالالت د از يادیمعموال تعداد ز

را .... سانحه و پساختالالت مرتبط با استرس  ،يمرز تیاختالل شخص

  . هستند ادار

  

   

                                                                                                                                                       
 یرفتار فقط در کالس خاص نیا دیکھ تصور کن ستین نگونھیا

افراد . ردیگ یصورت م ،است ھیقض نیآن مربوط بد کھ موضوع
 لخانھ، مححالت بشوند در  نیممکن است در ھر لحظھ دچار ا

داستان  نیفھم ا یِ دشوار نکھیا یبرا. ...ھاومھمانی کار،
بھ نام تامار در  یموجود دیشود، تصور کن ھکاست تانیبرا

ھر لحظھ کھ احساس  تیذھن نیحال با ا. شما رخنھ کرده
کھ تامار  دیآ یفکر بھ ذھن شما م نیا د،یکن یم دایپ یخاص

ترس  از   ،یمدتبعد از . قصد دارد از بدن شما خارج شود
مبدل  مارگونھیترس ب ای ایبھ فوب یِ الیموجود خ نیا
 و تا رسیدن بھ این اختالل پیش میرود.شود یم
٧٢ DSM 334 
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  نیمع هیاختالالت تجز
  

  

  يعالئم مشخصه که، شوندیگفته م ياهیاختالل تجز دسته از به آن  

 ایفرد  در قابل توجه یسبب ناراحت و شوددیده می يا هیاختالل تجز کی

مدل از  نیباب ا در. به همراه دارد را  یو شغل یاجتماع يلکردهاافت عم

  :آورده شده  يچهار نمونه رفتار ظاهر يا هیاختالل تجز

  : مختلط يا هیمزمن و راجعه عالئم تجز يها سندرم .1

در  درك خود و  فیخف یوستگیهمراه با عدم پ ،فرد تیدر هو اختالل

از  یکه گزارش یرشدگیختس يدوره ها ای تیدر هو رییتغ ای ،تیفاعل

  . ندارد یفراموش

  :یو طوالن دیشد ياجبار نیاز تلق یناش تیاختالل هو .2

 يمثل شست و شو ؛قرار گرفتند دیشد ياجبار نیکه تحت تلق يافراد 

اسارت، شکنجه، استخدام توسط  نیدر ح نیتلق ،يفکر يبازساز ،يمغز

 تیت هودراز مد راتییکه ممکن است دچار تغ يفرقه ا يها سازمان

  . 73کنندسوال حس  ریخود را ز تیشده و هو

                                                           
این مدل از اختالل ھویت کھ ناشی از بازسازی فکری است  ٧٣

بسیاری از . توانید بھ روشنی در عرفان حلقھ ببینیدرا می
کن است گزارش در افراد تازه وارد در یک سال نخست مم

مورد گسست از واقعیت ، دیدن روح خود یا دیدن خداوند و 
ای بھ این اشاره برگ بعدیدر . موجودات عجیب وغریب بدھند

 .مسئلھ طبق گزارشی از سوی یکی از دوستان کردم
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  :نسبت به حوادث پر استرس  يا هیحاد تجز يواکنش ها .3

است که به طور معمول کمتر از  ییحاالت حاد و گذرا يمقوله برا نیا 

حاالت با  نیانجامند، ایچند روز به طول م ایچند ساعت  ایماه  کی

 ت،یاز واقع گسست شتنیگسست از خو ،ياریمحدود شدن هوش

 یزمان، بهت مشخص م يکند ای ینیاختالالت ادراك مثال درشت ب

  . شود

  

 : يا هیتجز يخلسه .4

به   ،طینسبت به مح یفقدان کامل آگاه ایحالت با محدود شدن  نیا

مثل  یجزئ  يبا رفتارها  تیکند که با عدم حساسیشکل حاد تظاهر م

. نترل بر آن داردو ک یحرکات انگشت همراه شود و فرد عدم آگاه

 یاعمال مذهب ای یفرهنگ جمع کیاز  یعیطب یبخش ياهیخلسه تجز

    .74دیآ یشده به حساب نم رفتهیپذ

 نیاز ا یمشخص  اریبه مع بایباال تقر حاتیکنم با توجه به توضیم گمان

که   اریاست ناهش یسمیمکان يا هیتظاهرات تجز .میدیاختالل رس

 یم جادیخلل ا ینیدر واقع ب یید و از سودهن یاظطراب افراد را کاهش م

 نیکامال متوجه ا ؛دیرا دوباره نگاه کن 56اگر گزارش سوژه الف. 75کند

 رایز .بوده بانیاختالل دست به گر نیشک با ایفرد ب نیا که دیشویم

                                                           
٧٤
 DSM5 347 
بر این باورم چیزی کھ بھ مثابھ حاالت وحی در روایات  ٧٥

و . ک بھ این اختالل استشناسیم بسیار نزدیاسالمی می
از این  دمحم ابن عبدهللا پیامبر اسالمرسد اینطور بھ نظر می

بود حتما در یک اگر مجالی . اختالل بسیار در رنج بوده
برای تطبیق  .خواھم پرداخت جستار بھ تفصیل بھ وحی نبوی

نگاه کنید بھ تاربخ ابن خلدون جلد  وحی و این اختالل 
  .ویز گنابادیمترجم پر ٣٨۵نخست برگ 
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  ییگو شیکردند و پیاو دخالت م یکند اجنه در زندگیخود اعتراف م

هاي پیروان ست از واقعیت در گزارشحالت گس .او داشتند يبرا یمنف

دوستی برایم نقل کرد هنگامی که شود؛  این فرقه عرفانی بسیار دیده می

 می گفت ،عرفان حلقه مالقات داشتمهاي براي اولین بار با یکی از مستر

اي که خروج روح از بینند و حتی هستند عدهخدا را می که شاگردانش

روانشناس برجسته  لگاردیه ارنست .دبدن خود را گزارش کردن

دارد که  دیموضوع تاک نیبر ا یروانشناس يهانهیدر کتاب زم ییکایآمر

تر ساده اریدارند و بسبیشتري  يریپذ نیتلق ،ايهیزافراد مبتال به اختالل تج

 نیتوان ایم آشکارا يطاهر يریگدر جلسات جن. شوند یم زمیپنوتیه

ادعا دارد که دخل و  ادانهیخود او ش گرچه د،یرا د ياریهش رییاز تغ وهیش

ندارد و اتصال آنها به  راددر اف یدر به وجود آمدن حاالت تشنج یتصرف

 یعلت اصل ،کیارگان ریغ يهاروسیشبکه مثب و خارج شدن و

افراد  نیکه ا دیگمان نکن. آنهاست بیو غر بیتشنجات و رفتار عج

از کارشان دارند و  یسروانشنا يها میاز پارادا یشارالتان درك و شناخت

و از  گرفتهافراد با آزمون و خطا صورت  نیروش کار ا .اندآگاه

 جادیکنند تا با ایاستفاده م یگاه شیبه عنوان موش آزما روانشانیپ

خود  يبرا وهیش نیو بد زندیرا برانگ گرانید یشگفت ،یحاالت تشنج

تفکر  نیبا ا قرن هاست کیکاتول تیحیدر سنت مس. بهم بزنند یشهرت

را از بدن افراد  نیاطیش ب،یکالم مقدس و صل ا استفاده ازتوان ب یکه م

 نیا يا اگر به اندازه ذره. ها بودندبه دنیال درمان بیماري 76،خارج کرد

و  یبا روانشناس يبشر خیگذار بود ما در تار ریتاث ییروش قرون وسطا

 يه چه کارب یروان يهانمارستایب گرید .میشد یمواجه نم یروانپزشک

که در  یتوانند با آب مقدس یم يقرن ها عده ا یکه ط یهنگام ،ندیآیم

                                                           
نگاه کنید بھ کتاب نبرد دین و علم نوشتھ برتراند راسل ؛  ٧٦

 ۵۶مترجمین احمد ایرانی و علی مھاجر برگ 
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است  نیکار در ا یشگفت. کنند رماناو را د زندیر یدهان فرد جن زده م

 یدوره تشنج آغاز م ای کلیکه س یفرادرمانگر هنگام ای ریگ که فرد جن

رو  نیااز  ،که اجنه قصد خروج از بدن فرد را ندارند دیگو یشود م

 .ا کشمکش آنها را از بدن خارج کندب دیبا) يشبکه شعور(مقدس يروین

 یباز م یعیفرد به حالت طب و ابدی یم انیتشنج پا کلیکه س یهنگام

. که اجنه از بدن خارج شدند ندیگویظاهر فرد م دنیگردد با د

شود آزمونی می .اندیقربان يو در بند حاالت ظاهر ریخود اس رانیگ جن

کرد که به صورت علمی سیکل تشنج را محاسبه کرد و با آن فرض 

کاري که  .شوددست به پیش بینی زد که چه زمانی تشنج فرد تمام می

افراد شرکت کننده در این  از اگر. توانند انجام دهنداین شیادان نمی

گیري که داراي رفتار تسخیرشدگی هستند نوار مغز گرفته جلسات جن

 .دهند می هاي مغز این افراد این حالت را نشانبی شک فراکانس ،شود

هاي فرکانس که ما اتمام رفتارهاي تسخیري را مشاهده کنیم، پیش از آن

اختالف زمان بین نمود  یا به عبارتی بین مغزي به حالت طبیعی بر گردد

توان با گرفتن نواز از این رو می  ؛رفتاري و فرکانس مغزي وحود دارد

جی مثل جیغ که با توجه به وجود رفتار تشن،بینی زد مغز دست به پیش

یا به عبارت  .شونداین رفتار را قطع میچه زمانی ما ... و زدن، لرزیدن

متخصص  ؛دیگر اگر در حین تسخیرشدگی از افراد نوار مغز گرفته شود

استدالل از  .بینی کندتواند اتمام تسخیرشدگی را پیشمغز و اعصاب می

آن تبیینی که میتواند یک پدیده را در :گویدمین راه بهترین تبیی

یک مقیاس بزرگ بهتر پیش بینی کند احتمال صدق بسیار 

  .بیشتري دارد

رفتن  یخواب مصنوع ایسوال مطرح شود که اگر در خلسه  نیا دیشا 

رند؟ ب یروش بهره م نیدرمان از ا يزاست چرا روانشناس ها برا بیآس

 چیه يطاهر نظیر یرانیکرد که جن گنکته توجه  نیبه ا دیبا نخست
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 .شوند سهیها مقاهیپنوتیزوربه مغز و روان ندارند که بخواهند با  یشناخت

 یهنگام .ردیگ یصورت م یاختالالت روان با توجه به شناخت زمیپنوتیه

به  ،اوردیب ادیرا به  یبرند تا خاطرات بد کودک یم یکه فرد را به کودک

بتوان به فرد   یخاطرات کودک نیا که با ااست ت ازین ییباال یاطالعات

را  ماریبراپی هیپنوتدر . یمثال نگاه بالغانه به خاطرات کودک .کمک کرد

 یکننده به خواب مصنوع دیآور، ترسناك، نااموحشت ،یمنف يهاهبا گفت

 ماریب رد یآزردگ نیاست، کوچکتر ماریبلکه اصل بر آرامش ب ،برندینم

بر عکس روش  رانیجن گ. شودینجر مم تیبه قطع کردن فعال ،

 یمنف ناتیمتخصصان صرفا به واسطه  وحشت انداختن در دل افراد و تلق

 يموجود در فضا يهالمیبه مستند ها و ف گرا .دارنددرمان آنها را  يادعا

 یو اخالق انسان تیروش عقالن نیدر ا نکهیاز ا شتریب دینگاه کن يمجاز

  . دینیب یقدرت م شینما کی شتریب دینیبب

 1القا و خوراندن افکار به فرد در عرفان حلقه را در سوژه ب ن،یتلق نقش

توان به گونه آشکار  یدر کالس ها شرکت را م يکنجکاو يکه از رو

   :دید

 چیپنج شنبه گذشته سر کالس  شرکت بکنم به ه نکهیمن تا قبل از ا: 1ب

تا قبل از . داشتمن نهیزم نیدر ا یعنوان از نظر خودم تظاهرات و مشکالت

ترس  چینداشتم و ه يبشه اصال باور لیشما تشک يکالس ها نکهیا

نداشتم، مادر  یکه اصال ترس یخانواده مشهور بودم به کس يتو. یخاص

 یخواستن من رو م یم يزیچ دنیترس یم نیزم ریاز ز یاهو پدر گ

  فرستادن 

به شما   مید یرو م تیمامور میبکن میکارا بخواه نیما اگر از ا:  يطاهر

  ) یبه شوخ(
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 یس نیهفته کالس فشرده داشتم در مورد تمام ا نینه استاد من ا :1ب

سال و از روز شنبه تمام شب رو نتونستم بخوابم و تمام وجودم پر از ترس 

و  دمیتا صبح نخواب ه،یچ لشینداشت بدونم دل یلزوم چیه یعنیخالص 

دونستم چه  ین نمحال ترس داشتم که رها کنم خودم رو چو نیدر ع

 یشد حس م یکه داشت اون پروسه انجام م یافته زمان یب رهقرا یاتفاق

فشار  هیو بعد و با  دهیکردم در تمام گوشم و سرم و درونم فشار شد

خارج  يزیکردم که از من چ یو بعد احساس م پیگوش ها ک تریشد

کنم  یداشتم که فکر م یمقدار تظاهرات جسم هی یشد با خروج اول

  . دیبدن من لرز ضالتتمام ع قهیدود چهل و پنج دقح

   ؟ترستون کم شده زانیم:  يطاهر

  هر شب نسبت به شب قبل کمتره : 1ب

ذره ترس نخواهد داشت، دوستان  هی يواد نینسبت به ا شونیا يطاهر

که حد  يعاد يعاد نقدریا شه،یم يبراشون امر عاد يواد نینسبت به ا

   77نداره

  

 ،نداشته و به شجاعت معروف بوده یکند که ترسیاعتراف م 1ب سوژه

شده، آشکارا  یتشنج ریبعد از شرکت در کالس ها دچار حمالت غ یول

را در  یرشدگیتسخ ای یحاالت خروج جادیدر ا نیتلق جهیتوان  نت یم

 يادیبه بن يزیمتفاوت و شگفت انگ يمغز انسان پاسخ ها. دیفرد د نیا

الزم . زدیانگ ید که تعجت ما را بر مدهیترس م یعنیبدن  اسحسا نیتر

. خوانندگان بسط بدهم يرا برا يگفته طاهر یانیکه قسمت پا نمیب یم

                                                           
٧٧  https://youtu.be/SePjFzriVLs دقیقھ نخست 
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شود اشاره  یم يبه امر عاد لیتبد يواد نیا دیگو یم يکه طاهر ییآنجا

 نیکنم، البته ایدارد که بدان اشاره م ییبه متد شناخته شده در رفتارگرا

واسطه حرف ها را ب نیندارد و ا یروانشناس يهامیاز پارادا یفهم ریگ جن

من در باب  یعلم حیممکن است خوانندگان توض .زدیآزمون و خطا م

سواد و معرفت  يدارا يمرتبط کنن که طاهر نیرا به ا يو يگفته ها

 .کنم یرا رد م نیاست، من به شدت ا یو اجتماع ينسبت به علوم رفتار

آلبرت  شیآزما در. دارد به علم انهیعام تشناخ  فقطشخص  نیا

 یمشخص شد تداع .کردم انیب لیبه تفص نیشیپ يکوچولو که در برگها

گوش خراش و به همراه  يمثل صدا) یعیطب( یشرطغیرمحرك  کی

 یتواند در افراد پاسخ اظطراب یم) موش( یشرط محرك کیآوردن  ،آن

 یرتبه عبا .معادله را برعکس کرد نیتوان ا یحال چگونه م. کند جادیا

پاسخ  ،مثال موش ،یشرط محرك کیمواجه فرد با  توان در یچگونه م

انجام داد تا   دیرا با یتر چه روش انهیعام یانیبه ب .را حذف کرد یاظطراب

  . آلبرت کوچولو از موش نترسد

 ،یدگیآرم .کار وجود دارد نیا يبرا فراوانی يهامتد ییرفتارگرا در

  . يزمواجه آن با محرك لذت بخش، غرقه سا

حالت  نیتر فرد را در راحت )relaxation Training (یدگیآرم در

فشار را در عضالت خود  نیکه کمتر ي، به نحو میدهیقرار م یجسمان

در . کند یبندد و  شروع به دم و بازدم م یداشته باشد، چشمان خود را م

دهد که موش در آنها  یبه فرد م یمرحله درمانگر آرام آرام تصورات نیا

 یم عبور بایز  ياز کنار رودخانه ا "عبارات  نیباشد مثال ا هقش داشتن

ها را در آب  ی، ماه  یکنار رودخانه هست يو در حال لمس گلها یکن

 شیکردن با بچه ها يآب مشغول باز يدر کنار جو یموش ،ینیب یم

شود فرد  یسبب م ،با توجه به آرامش بدن يتصور یتداع ".......است و

در مواجه شدن با  بیترت نیبه تصور موش ندهد و بد یبپاسخ اظطرا
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 يروش برا نیالبته ا. شود یحذف م یجانیموش به مرور پاسخ ه

  . ندارد يمثل آلبرت کوچولو کاربرد یکودکان

صورت  یهنگام دتوان یلذت بخش م يکنار هم آوردن محرك ها در

ک مشغول فعالیت لذت بخش شده مثال بازي با عروسکه کودك بگیرد 

از  اتاق  يموش را با  فاصله از کودك  در گوشه ا ؛ مورد عالقه اش

فعالیت لذت  د،یآورمی کتریو نزد کتریموش را نزد آرام آرام و هگذاشت

کار  نیو با تکرار ا شود کودك اهمیتی به موش ندهدمیسبب  بخش 

  . شود یم ینثمحرك خ کیبه  لیموش تبد
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  يساز غرقه
  

  

. شودتقسیم می يو غرقه ساز یالیخ يو دسته غرقه سازبه دغرقه سازي  

   . دادم حیاست که در باال توض یدگیهمان متد آرم یالیخ يغرقه ساز

خود  یدر زندگ .را ندارد نیشیپ يمتد ها یدگیچیپ  یواقع يساز غرقه

در  ؛کنم فیمتد را تعر نیاگر بخواهم ا .میشدمواجه  روش  نیبارها با ا

 یوسواس ای یکه پاسخ اظطراب ییاز محرك ها یلیسر فرد را زی این روش

کنار او  نموش را همزما نیچند ،مورد آلبرت يمثال برا .میبگذار دارند

درجه  خودش  تیبه نها ،کندیبروز م یابتدا پاسخ اظطراب م،یبگذار

کند تا به حذف آن  یو بعد آرام آرام شروع به فروکش کردن م رسیده

را  واهمه دارد که از دست زدن به چاقو  یمثال کس ای. شودیمنجر م

 یمحرك خنث کیبه  لیچاقو تبد انیدر پا میمجبور به گرفتن چاقو کن

  . شود یم

 یواقع يبدان اشاره دارد همان غرقه ساز 1در سوژه ب يکه طاهر يزیچ

در  گریکنندگان د شرکت بیو غر بیرفتار عج  دنیافراد با د. باشدیم

شوند،  اظطراب، هراس، یم یتداع یعیفراطب میکه همراه با مفاه کالس

با  يطاهر. کندیم تجربهاسترس پس سانحه را   یبه نوع یحت ایوحشت، 

زا را بیآس يپاسخ هاذف ح قصدکامال ناآگاهانه  ،روش نیبه ا هتوج

 شهیتوجه کرد ر دیبا. موفق شود يکه ممکن است تا حدود ،ددار
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 اینهفته است؛ شُک  نجایا در قایدر عرفان حلقه دق يفکر يبازساز

 ،زاتنش طیقرار گرفتن در مح یعنی يافراد به مرور با غرقه ساز یآشفتگ

 افراد با فرقه نیدر ا ،فراموش کرد دیاما نبا .شودیبر طرف م یآرامه ب

 یو مفهوم يباور ستمیبا س مستقیمی ارتباطکه  اندمواجه هاییمحرك

به  یو وسواس یاظطراب يپاسخ ها ياغلب برا يغرقه ساز متد. آنان دارند

تمرکز صرفا رو آن فرد صورت   دیدهد و بایمستقل جواب م يایاش

متد کسب  نیکه افراد به واسطه ا یآرامش. یجمع تنه به صور .ردیبگ

 نیقیبه قطع و  يشود که گفته طاهر یمنجر م نیبد قایدق، کنندیم

 جادیا شانیبرا يطاهر ایاند  داشته شتریکه پ یدرست است و مشکالت

 نیا جادیدر ا قایدق یمذهب يدر فرقه ها يفکر يکرده کنار رفته؛ بازساز

همه   "میسبب حال خوب تو هست ام "که  ردیگ یباور صورت م

ها مراسم نیکه بعد از گذر سالها به خاطر شرکت در ا ییهابیآن آس

و  به شست یدانم که اشاره کوچکیالزم م. دیآیشده به حساب نم جادیا

 ریدر ابتدا افراد را ز ،یاخالق ریو غ یمتد ناانسان نیدر ا. کنم يمغز يشو

دهند تا به رفتار  یقرار م یگرسنگ ،یوابخ یدرد آور، ب يباران محرکها

 فرا رفتارحفظ  يبرا .منجر شود پارادوکسیکال و فرا کالیپارادوکس

 : مثال به طور .گردانند یفرد را به حالت آرامش باز م ،کالیپارادوکس

 کالیپارادوکس فرا رفتار ،اشاره شدکه  ییهامحرك ا استفاده ازنخست ب

... کند، دوم با کنار گذاشتن محرکات درد آور ویعشق به بازجو  بروز م

 یکسان دینبا. کنندیم تیآرامش در فرد عشق به بازجو را تقو جادیو ا

. کرد یبررس یاخالق يهارا با توجه مالك 1و ب 56چون سوژه الف

- یدچار نم یبه حالت جن زدگ میاگر ما بود میخود گمان کن شیپ دیشا

 نینچنیتوان ا ینم یکس م،یدار يکمتر يریپذنیما تلق نکهیا ای میشد

دست فرادرمانگران و  ریکه ز یکسان. ردیذهن ما را به دست بگ

دهند انسان یسر م ادیزنند و فریم غیکنند، جیتشنج م نینچنیا رانیگ جن
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 ستین نینچنیعنوان ا چیالبته که به ه. هستند یفیترسو، و ضع يها

وحشتناك قرار  يهارگبار محرك ریکه مغز هرکدام از ما ز یهنگام

شود به طور ناخودآگاه به  یو اظطراب یاسترسسبب حاالت  که ردیبگ

این افراد من بر این  تاکیید دارم که  .میشویمبتال م یجنزدگ ایخلسه 

 یبا ناعدالت گونه که خود ماهمان .د قضاوت اخالقی شوند بیمارند و نبای

به  یخبر تجاوز جنس  یوقت ایشده  داریخشم در ما پد میشو یمواجه م

 .اند؛ این افراد اینچنینمیشویم یعصبان میخوان یرا در رسانه ها م یکس

  . آن فرقه اند گناهیب انیقربان نیفرقه اول کی ياعضا دیفراموش نکن
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  ششمبخش        
  

 شناخت با جداسازيِ. هنر تعمیم دهی صحیح است ،کشف کردن هنرِ

  .شودفاکتورهاي مرتبط از فاکتورهاي غیرمرتبط آغاز می

  )رایشنباخ( 
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  وارونه یقیموسشیطان در 
  

  

 78در عرفان حلقه گرید يشهود اتیاز کشف یکیبرگردان  یقیموس 

از استاد  ریان حلقه به تاثچاك عرف نهیس روانیپ يمجاز يدر فضا. است

دهند در قسمت نشان  تاکردند تولید  ییهاپیخود کل

وجود  یمخف يها امیپ یرانیا ياز آهنگ ها یلیخ) Reverse(معکوس

دانم  ینم ستهیرا با نیا یاخالق ظاز لحا. است طانیش شیکه در ستا ،دارد

 شنهادیدگان پخواننه رو ب نیاز هم .اورمیجستار ب نیرا در ا يانام خواننده

را  معکوس شده آنهااز  یقیکه دقا ییهاآهنگ يمجاز يکنم در فضایم

  : سدینو یم یقیدر باب موس يطاهر. گوشش کنند

. کیبر آن حاکم است که به طور کل اونطرفش  يشعور کی یقیموس"

عکس ...... کنه یم دایپ ییمعنا هیطرفش هم  نیکنه و ا یم دایپ ییمعنا

گنجانن در  یم طانیش طانیتن،شیس تنیاست س نیا انواره نیاز ا یلیخ

   .79"به اون طرفش نداره یربط نطرفیکه ا یحال

 یشانیذهن پر  یقیو به طور کل همه آنان که درباب موس يطاهر منظور

راك را   معکوس  ایپاپ  یقیقطعه موس کیاست که اگر ما  نیا ،دارند

                                                           
. گرددمیالدی بر می ٧٠ده  داستان  موسیقی وارونھ بھ ٧٨

خیلی از . مسئلھ اشاره کردندابتدا مسیحیان بھ این 
 .ھای مسیحیان سنتی استھای طاھری فقط تکرار گفتھھگفت

دھد کھ پیروانش گمان البتھ او از عمد بھ جایی ارجاع نمی
کنند طاھری اولین نفر بوده کھ چنین کشفی در تاریخ 

 .کرده
 ٣٣ برگ .عرفان حلقھ دوره دوم جزوه ٧٩
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 .میمعکوس شده بشنو آهنگ نیدر ا یمخف يها امیپ میتوانیم  ،میکن

 يها ها، فرقه سازمان ریاثتحت ت زیگمان  دارد همه چ  ییجادو ذهن

 ریبه شدت تحت تاث شهیسبک از اند نیا. است یمخوف و مخف

 د؛یآیبه وجد م ایاش نیاز مرموز بودن روابط ب و ردیگیقرار م يورزراز

به  تا ،شکستن روابط رازورزانه است یکه در پ یبر خالف تفکر منطق

 دهیاست که نخست به دو پد الزم .ببرد یها پ نسبت نیا یکنه واقع

  انسان اشاره کنم  یشناخت يمشهور در خطاها

  

  )Pareidolia( ایپارادول

به  پارادولیا. کرد یمعن هیآنرا به ادراك ثانو یبشود در  فارس دیشا  

را به  صورت صداها  ای ریتصاو  یکه فرد در بعض ،شودیگفت م ییخطا

در ابرها،  واناتیچهره ح دنیبه طور مثال د .کند یدار درك م یمعن

که  معکوس، تند  یدار در آهنگ یالفاظ معن دنیچهره در ماه، شن دنید

مجموعه  ریخود ز ایپارادول....  ها وچهره در کوه دنیکند شده ، د ای

 نیارتباط ا. ردیگیقرار م) Apophenia( اینبه نام آپوپِ يگرید يخطا

 گریکدیبه  یکه ربط شئاست که فرد در دو  نیدر ا یشناخت يخطادو 

الگو  کردن دایپ گریبه عبارت د ای .ابدیب دار یمعن يالگو .ندارند 

در علم آمار  یبه نوع خطا نیا. یمعن یب يدار در محرك ها یمعن

 ،دینگاه کن را  ریز ریاگر تصو. ردیگیقرار م یمورد بررس یو روانشناس

خود  يچشم ها  هیاگر شما زاو یول .باشدشما نان تُست  يفقط برا دیشا

 يا قهوه يها در قسمت يممکن است رابطه معنادار دیده رییتغ یرا کم

  .دینیبب
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 يرا برا  یسیع ریکه تصو مشهور است یمذهب يایآپوپن یکی 80ستتُ نیا 

 نیا با میمعکوس بر گرد یقیحال اگر به موس. کند یم ییبازنما انیحیمس

امر  يدر ابتدا یو مفهوم ییصورت معنا چیه یاصوات .میمواجه هیقض

در آنها  میکنیگوش م یتوالبار به طور م نیچند که یاما هنگام ،ندارند

 یقیبودن موس یطانیدر ش يکه طاهر يزیچ. میابی یمدار یکلمات معن

 ریگجن کی یناگفته نماند وقت. استیآپوپن يبدان اشاره دارد همان خطا

را   یمعان یی ازالگو دیشک با یب ،کندیبرعکس گوش م یقیبه موس

 يا که عده نطورهماربط دارند،  یو شبکه منف طانیکه به شکند  ادراك

  نیبا توجه به ا دند؛یرا د ینیاهللا خمتیبه ماه نگاه کردند چهره آ یوقت

نه آنها چهره  دهیرا  شن طانیش  امیپ ينه طاهر یادراک يخطا

که دوست داشتند  دندیرا د يزیآنها چ دند،یرا د اهللا تیآ

 یعنی ياز طاهر ریدر عرفان حلقه به تاث رو نیاز ا. بشنوند  ای نندیبب

                                                           
 Tagesspiegel.deبرگرفتھ از خبرگزاری  ٨٠
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 يخطا نیا .دارد وجود یقیبه موس ینگاه خاص ،فرقه نیا انگذاریبن

 يگرفتار. فرقه است  نیباورمندان به ا يبرا یمیخود شاهد عظ یشناخت

. رندیگ یدر نظر نم يد نقش الگو را در معنا دارافرا نیکه ا نجاستیدر ا

  : دیمثال د نیتوان در ا یرا م يدر معنا دار ونقش الگ

01001100 01000001 01000010 01001111 01000100 00100000 

01000110 01000101 01001011 01010010 00100000 01001101 

01001001 01001011 01001111 01001110 01001001 00100000 

01001101 01000001 01010011 01000001 01000111 01000101 

00100000 01010011 01001000 01011010 01010100 01000001 

01001110 01001001 00100000 01000111 01001111 01011010 

01000001 01010011 01001000 01010100 01000001      

01001101     

 چیه .دیکن یشک تعجب م یب ،سدیبنو اعداد را نیشما ا يبرا یکس اگر

 .ستینوشته باال ن نیدر ا کیجز تکرار دو عدد صفر و  ،يدار یمعن زیچ

دار یکامال معن شناسد یرا م ASCII يکه الگو يفرد ياما اعداد باال برا

را به  ينری، اعداد باASCIIتواند با استفاده از جدول   یچونکه م .است

 يزیچ نیبا چن بایها ما تقراجه با محركدر مو. برگرداند یعیطب بانز

مانند  ؛باشند یمعن ینامنظم و ب یادراک يکه داده ها یهنگام. میمواجه

معنا ندیگذشته فرآ يمغز انسان با توجه به الگوها .آهنگ وارونه شده

با محرك  ینسبت چیه دیکه شا سازد یم ییو معنا کند یرا آغاز م يساز

 يهاآهنگ چندینکه اگر شما  جاستنیدر ا یجالب. باشد اشتهند

در آنها  نکهیامر احتمال ا يدر ابتدا ،دیبرگردان شده را مالحظه کن

که ادعا  یاما اگر متن .اندك است اریبس ،دیکن دایپ يمعنادار يها واژه

 قایدق ،دیرا بخوان دیگو یخوانند در قسمت معکوس آن را م ،شود یم
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 نیچند يرا برا نیمن ا. دینیب یکه در متن م دیشنو یمرا  يزیهمان چ

آهنگ را  ییدر نوبت نخست بدون متن ادعا. کردم شیآهنگ آزما

بعد از خواندن متن  دمیند در آن يدار یمعن يالگو چیگوش کردم و ه

تفاوت یالبته گاه .در متن آمده بود قایکه دق دمیرا شن ییزهایچ قایدق

 توان یرا م یادراک يخطا نیاز ا يگرید يها نمونه. با متن داشت ییها

مثال  .مشهور است اریمسلمانان بس  نیکه ب دیقرآن د يعدد ریدر تفاس

واژه  ای ؛به کار برده شده لسا يتعداد واژه روز در قرآن به تعداد روزها

 شرفتیالبته با توجه به پ. سال به کار رفته يهاماه در قرآن به تعداد ماه

سال در قرآن  ياز روزها شتریب یلیواژه روز خ میدان یما م يتکنولوژ

 يو افراد یزوفرنیبه اسک انیمبتال نیدر ب یادراک يخطا نیا. استفاده شده

. شود یم دهید شتریهستند ب  دیرانوئپا ای یعمل-يکه دچار وسواس فکر

شده و نسبت به همسر خود بد گمان شده،  دیکه دچار پارانوئ يمرد

و ساعت برگشتن به  رفتن رونیساعت ب دنیممکن است با کنار هم چ

ساعت هشت صبح  يهمسر قلمداد کند مثال اگر همسر و انتیرا خخانه 

  .به خانه برگرد ولتر از ساعت معم ریساعت د کیبه سر کار برود و 

رسد که همسر او اصال به سر کار نرفته و مشغول  یم جهینت نیفرد بد

  . به او بوده انتیخ

 يفاکتور ،و شبه علم ییات جادوتفکر ،یتوهم توطئه، اختالالت روان در

کنار هم  يبرا ییجا ،نهایبه ا افراد معتقد ندارد، ییبمثابه تصادف جا

افراد پارانوئیدي اگر . گذارندینم یبه طور اتفاق ثداحو ایها رییآمدن متغ

- ورود همسایه و همسرش به خانه در یک زمان باشد به سرعت نتیجه می

 که کندبه این توجه نمی . جود داردگیرد بین همسایه و همسرش رازي و

و قصد صورت  یطبق طرح قبل دیبا زیهمه چ .زمانی اتفاقی بودهاین هم

به نام  یبیدست غ ایباشد  یطرح کار اتاق فکر جهان نیحال ا ؛گرفته باشد

 ،شود در علم یکه سبب م یعلم ياز ابزارها یکی. طراح هوشمند ایخدا 
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صفر  هیوجود فرض میداشته باش ياسازگارسر ن شهیاز اند وهیش نیما با ا

فرض  دارد فرض پژوهش و وجود هیدو فرض یدر پژوهش علم. است

  ) پوچ(صفر

 پژوهش  هیفرض

که  ،کند یم انیب یبه عبارت ای .ها اشاره داردرییمتغ نیب ي به وجود رابطه

وجود  يا آن دو رابطه  نیب ای، وابسطه اثر دارد رییمستقل بر متغ رییمتغ

  .دارد

  صفر فرض

آن  يایفرض صفر گو. فرض پژوهش است ریپوچ  مغا ایفرض صفر  

 ای یاتفاق عیوقا جهیصرفا نت  ها رییمتغ نیب ياثر ایاست که هر نوع  رابطه 

به ما  یعلم قاتیدر تحق. است يریو نمونه گ ياشتباهات آمار ،خطاها

جه به با تودر موسیقی وارونه  .میفرض صفر هست بیتکذ ای دییدنبال تا

نه  ؛شودآماري ایجاد می معناداري صرفا به سبب خطاي ،فرض صفر

  81.کنند نوایی از سوي شیطان استپردازان گمان میآنگونه که خرافه

   

                                                           
٨١
 https://www.jeffmilner.com/backmasking   در این وب سایت 

ھای برعکس بعضی از خوانندگان انگلیسی زبان آھنگ
متن اصلی و متن وارونھ موجود است را ھمراه با 

پیشنھاد من این است کھ نخست بدون خواندن متنِ . 
آیا  آھنگ وارونھ بھ آھنگ گوش کنید ببینید

 سپس متن را بخوانید   ،شنویدالگوی معنی داری می
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   بویپالس ریتاث

  

پودر است  ایشربت ) قرص شکر(فعال  ریقرص غ کیدارونما  ای بویپالس

  . ندارد یکه ارزش درمان

 ،کند که ممکن استیعمل م  نیبه  تلق هیشب یلیبو خیپالس راتیتاث

همچنین مشاهدات . نسبت به درمان را موقتا برآورده کند ماریانتظارات ب

البته  82.نشان داده که تلقین پذیري سبب کاهش درد هاي مزمن می شود

نمونه کاهش  يبرا .استنباط کرد گرید يرا به نحو ریتاث نیتوان ا یم

 دیشا ؛یپزشک يپزشک و داروها دنید تنها با يماریاز عالئم ب یبعض

 ،اندحال بد در رنج ایکه از درد  یم هنگامیباش دهیشنخود  انیاطراف نیب

نظر  به .از شدت دردشان کاسته شده شوند یم مارستانیوارد سالن ب یوقت

از  ياریبس .نباشد کیکالس يسازیشرط جز يزیچ بویپالس ریتاث رسد یم

 را شواهد هیبرپا یپزشک یر روش شناسکه اعتبا یشبه علم يها درمان

 .کنندیعمل م بویپالس ریحالت همانند تاث نیترنانهیدر خوش ب ندارند

  . اثر صورت گرفته نیا سمیمکانمختلف  يهابر جنبه يادیز قاتیتحق

دو  یکه به طور متوال یهنگام ،کردند یکه روزانه قهوه مصرف م ياعده

 رییتغ چیبه آنها دادند ه بویپالس را به عنوان نیروز قهوه بدون کافئ

و  يگاریآنها صورت نگرفت در مورد افراد س دنیدر خواب يآشکار

                                                           
٨٢ https://www.apa.org/research/action/hypnosis  
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سر   ،قرص مصرف عد ازکه ب یهنگام .83آمد شیپ جینتا نیا قایدق یالک

 یدرد و قرص تداع نیب یپاسخ  شرط یمغز نوع .شوددرد ما بر طرف 

 يبرا ،قرص اتیطر محتونه به خا یتداع نیافراد ا یحال در بعض. کندیم

آب آن را با  دیکه با یرنگ و تلخ دیسف زیبلکه به چ ،نینمونه آسپر

 شود فرد نیگزیقرص را با دارونما جاحال اگر  .شود یم یخورد تداع

بتواند عرفان، فلسفه و  یاگر کس. دهدد را گزارش میبرطرف شدن در

و  ردیگ یت مکه در عرفان حلقه صور يعلم را به هم ببافد مانند کار

ها را  يماریاز ب یلیتوان خ یکه م افتهیدست  ییجادو عیادعا کند به ما

امکان بر طرف کردن درد،  ایآ ییبویپالس ریبا توجه به تاث. کند ماندر

باورم که پاسخ مثبت  نیشود؟ من بر ا ینم مارانیاظطراب، تنش، در ب

مثال  .دیایب کار به دست نیاز ا يدار یمعن جیممکن است نتا یحت .است

 دینکته را نبا کیاما . خود بدهند یروان طیگزارش از بهبود شرا يا عده

 یسر و ته عرفان یب يها افراد به خاطر گفته نیعلت درمان ا میببر ادیاز 

کرده و  جادیا مارانیدر مغز ب را ییبویپالس سمیمکان  ،ییجادو عیما .نبوده

داستان  نیبا ا قایحلقه دقدر باب عرفان . حال آنان شده یسبب دگرگون

 يبرا يشاهد ؛عده کی یحال روان رییواسطه تغب دارند  تالش .میمواجه

-می هیما یب و چه سست. اورندیب يطاهر یطامات باف آن همه یدرست

  .نماید
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  فقط گزارش دهید   

  

هاي پیشین نشان دادم که گزارش دادن یکی از چند سنت اصلی در بخش

آیند یا پیروان عرفان حلقه هنگامی که گرد هم می. ستدر عرفان حلقه ا

 .روي دو چیز بسیار تمرکز دارند .کننددر جلسات حضور پیدا می

شخصیت پرستی در ). لقب طاهري(گزارش دهی و استفاده از کلمه استاد

ظر خارجی به اگر به عنوان یک نا .این فرقه به منتهی درجه خود رسیده

رسد که یک عده جمع شدند نطور به نظر میایاین جلسات نگاه کنید؛ 

محتواي  ،ها همه جنبه واقعی دارندگزارش. شخصیتی را تقدیس کنند

 ،ها بهبود یافتن فردي است که به علت دفاعی گرفتناغلب این گزارش

بهتر است به یکی از آنها اشاره . ریزي داشتهخوب شده یا شخصی برون

  .آورممیبعد در ادامه انتقاد خودم را  ،کنم

پدر من با عالیم حالت تهوع و عدم اشتها،  یازدهم اسفند بسترى شد و 

. تب بسیار شدید و سرفه هاى خلط دار. همه ى عالیم کرونا رو داشت

البته پدرم  دو سال پیش عمل قلب باز انجام داده و ریه اش هم برنشیت 

هم چهاردهم اسفند از بیمارستان بردیمش خونه و پانزد. مزمن هستش

و شانزدهم اسفند . اسفند دوباره بیمارستان شریعتى  قسمت ریه بسترى شد

تست کرونا جوابش اومد و مثبت بود و بابا رو به قسمت کروناییها انتقال 

تو این مدت ساعات دفاعى ازش . و بابا فقط با سرم تغذیه میکرد. دادن

پزشکاى  البته. گرفته بودیم و ساعت ده شب رو بهشون یاداورى میکردیم
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بیمارستان مجدد از بابا تست کرونا گرفتن و بعد از چن روز که جواب 

اومد ،در نهایت تعجب جواب منفى بود و دوباره بابا رو به یه بخش دیگه 

تو این مدت اب ریه ى بابا رو کشیدن ،،،بابا بیرون روى پیدا . انتقال دادن

و اى سی یو  بعد از چن روز مراقبت ت. کرد و اصال ناى صحبت نداشت

  . ،امروز بیست و پنجم اسفند بابا مرخص شد و خدارو شکر حالشون بهتره

  . با تمام وجود شاکر لطف خدا هستیم

والبته از پزشکان و پرستاران هم کمال تشکرو داریم و بر دستانشان بوسه 

  .84میزنیم

  

  

  

  سوگیري تاییدي.1

همبستگی خلط در بخش تفکر جادویی نشان دادم که افراد رابطه علی و 

ها بهتر است از جنبه دیگر به مسئله نگاه در باب این گزارش. کنندمی

 )Confirmation bias(این افراد اغلب دچار سوگیري تاییدي . نیمک

هاي الف،  فرد اي از دادهبین مجموعه  در این سوگیري. شدند

-دهد که برایش مطلوبهایی را مورد تایید قرار میآن داده

  . تر باشند

یا . کنندها را به هیچ عنوان ملزوم نمیگزارش اغلب این افراد موارد نقض

اي بینی هایشان بوده توجهاتفاقاتی که مغایر با پیش به عبارتی هیچگاه از 

                                                           
 از یک کانال تلگرامی کھ محتوای آن جمعاین گزارش را  ٨٤

ھیچ دخل و تصرفی در این گزارش . گزارش است آوردم آوری 
 . از سوی من صورت نگرفتھ
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کسانی که فرادرمانی روي آنان جواب نداده و یا به مثال  .ندارند

این افراد از این رو بیانات . شودگزارش نمی ،بهبودیشان کمک نکرده

بگذارید مثالی بزنم تا کامال روشن . هیچ ارزش آماري و علمی ندارند

  :شود 

 .تواند بیماران را درمان کندفرض کنید کسی ادعا کند با بِشکن زدن  می

در . زندبیمار بشکن می 50رود و براي براي آزمایش او به بیمارستان می

با توجه به روش  .بود یافتندنفر از بیماران به 52بینیم که کمال شگفتی می

در  .از بیماران بهبود یافتند توان گفت که چون  نیمیپیروان این فرقه، می

 85تواند با بشکن زدنفرد صادق است و براستی می ننتیجه ادعاي ای

اساسی دارد؛ هیچگاه  یک اشتباه ولی این ادعا. درمان کندبیماران را 

اران را محسوب هاي پزشکی بیممصرف دارو و مراقبتهایی نظیر متغیر

. ب این آزمایش کاذب استکه فرضیه صفر در با نکرده و نشان نداده

هاي موجود در به اشاره رفت و دیگر گزارش در باال فرد که گزارش 

سوگیري تاییدي در . همگی دقیقا دچار این خطا هستندعرفان حلقه، 

شود و بسان عرفان حلقه تبدیل به یک خطاي به شدت بیمار گونه می

که کسانی تا جایی که بعضا هستند  .شودیک وسواس فکري دیده می

این جن بازي در عرفان حلقه را  در پیدا کردن جاي پارك، سر وقت به 

خرده . دهندقرار مالقات رسیدن و پیدا کردن وسائل گم شده تعمیم می

  :.ها بدین شرح استمن به این گزارش

   .ها معین نشدهزارشموارد رد و نقض در این گ. 1

 روشن .با بیماري مشخص نشده )آنچیزي شبیه به  یا(نسبت دفاعی . 2

  ؟کندتغییر در دفاعی چه تغییر در بیماري ایجاد مینیست 

                                                           
ی می تواند بھ تاثیر از طاھری بھ روشوی حتی  ٨٥

 .درمانی بگویدکھ کشف کرده بشکن
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  .را بشمار نمی آورندهزاران متغییر که در درمان بیماري دخیل بودند . 3

- جن(درمان پزشکی را همزمان بافرادرمانیدهندگان اغلب گزارش. 4

کند تاثیر کدام بیشتر محتواي گزارش مشخص نمی. اندانجام داده) گیري

  86.بوده

   .ها تایید یا رد نشده فرضیه صفر در این گزارش. 5

ها از سوي افراد بیمار ارائه شده که احتمال خطا شناختی اغلب گزارش. 6

  . وجود

  

  

  

  همرنگی با جماعت . 2

ژه همنوایی یا به انگلیسی این خطاي شناختی از وا همچنین براي 

Conformity  این خطا ناشی از زندگی اجتماعی . شوداستفاده می

با شویم که هوشیار جلب نظر افرادي میما به صورت نا. هاست انسان

- یا ناخواسته تحت تاثیر گفته داراي اشتراکات فکري زیادي هستیمآنان 

این خطاي  .گیریمقرار می ایمی که عضو آن شدههاي اعضاي گروه

گزارترین خطاهاي شناختی در مناسبات اجتماعی شناختی شاید جز تاثیر

گونه یک عده در ایران پیرو یک باید از خود بپرسید چ .آدمی باشد

واسطه فشار اجتماعی اند؟ گاهی  بگیر و مریض احوال شدهشخص جن

. دهیمکه از اشتباه آن  باخبریم می ترین وقایع،صدقِ بدیهیبه راي 
                                                           

٨٦
البتھ مشخص است کھ درمان پزشکی از احتمال بسیار  

با توجھ بھ گزارش نمونھ آیا . فراوانتری برخوردار است
کشیدند، د در ریھ پدر این فرد را بیرون نمیاگر آب موجو

  ماند؟زنده می
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 از چند شرکت است؛ به این شیوه  87آزمایش همنوایی سالومون اَش

با خط  ABCاز خطوط  بگویند کدام یک که شوددرخواست می کننده

  اصلی هم اندازه است؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و فقط  اند کنندگان هم دست آزمونگریت شرکتدر این آزمایش اکثر 

ان همه راي به شرکت کنندگ. یک نفر از جریان این آزمون خبر ندارد

). است  Cپاسخ درست خط ( دهدبا خط اصلی می  Aبرابر بودن خط 

                                                           
٨٧ Asch conformity experiments در فضای مجازی ویدئوھای ، 

 .از این آزمایش موجود است  مختلفی
 https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA 
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ه کرده ؛ چشمهاي خود با تعجب به تابلو نگا داتاب ،خبربی يکنندهشرکت

  .دهدبا خط اصلی می Aبرابر بودن خط مالد اما در پایان راي به را می

. توان دیدساده می دن را به راحتی در این آزمایشهمرنگ جماعت ش 

 .شودتر میقضیه خیلی بغرنج حال اگر به ساختار این فرقه بازگردیم

هایی که افراد روزانه از وضعیت بهبودي خودشان و اطرافیانشان گزارش

روش کنکاشت . شوندبا توجه به فشار جمعی واقعی فرض می دهند؛می

ه هم: هاي مذهبی ، سیاسی و هنري این گونه استحقیقت در همه فرقه

پرت و پال گفتن . کن کنن و تو دیگران را تاییدتو را تایید می

اي زیرا که فشار جمعی و فرقه ،در عرفان حلقه تبدیل به یک رسم شده

نوعی هذیان  را بیشتر به عنوانها من به این گزارش. کنداینرا طلب می

  . وهم ادراکی ایجاد شده اند کنم که باجمعی نگاه می
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  م هفتبخش   
  

  

 . علیه جادو شدن شعورمان توسط زبان، نبردیستفلسفه           

  )ویتگنشتاین(
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   نیشتانتا فرانک یزامب از

  

عرفان حلقه بعد خروج از زندان توانست خود را به کانادا  سردمدار

با درخواست  دیکه به دست من رس ياخبار نیآخر قطب. برساند

 طیخروج و شرا یامروز از چگونگتا به . موافقت شده يو یپناهندگ

که در حال  رسد یبه نظر م نطورینزده، ا یخود در زندان حرف روشن

فرد  نیچاك ا نهیطرفداران س. ش استدبه قلم خو اينامه ینوشتن زندگ

 ،کند لندب یبودند که گرد و خاک شانیاز جانب ا یهمه در انتظار طوفان

به قرنطینه  در بسیاري از کشورها را کرونا آغاز شد و کار یمتاسفانه پاندم

هاي هیانیبه کانادا، با دادن ب دنیبعد از رس نجاستیجالب ا. دانکش

 ادیمرا  شتریکار ب نیا. کرداخراج   را عرفان حلقه دار پرچم مختلف،

ها  در انسان دیرا نبا يالبته عنصر آزمند. انداخت یدر سنت اسالم ریتکف

 يبرا یدرآمد خوب ،هرت همراه باشداگر با ش يسمت استاد .برد ادیاز 

عرفان حلقه در  انیطبق دو اصل عرضه و تقاضا اگر تعداد مرب .دارد افراد

و نبود تقاضا سود را به  شود یم ادیباشد خب عرضه ز ادیخارج کشور ز

شوند تا بازار  ریتکف يا  عده دیرو با نیاز ا .رساند یممکن م زانیحداقل م

  .برگردد یعیبه حالت طب
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که  کند یم ادعا 88يگریزامب یِدمیاپفرنام  ریز يا در مقاله وي

 يخود یاز ذهن ب یما با نوع ندهیدر آ ست،یها مهم نکرونا آنقدر یدمیاپ

به .  شویمي روبه رو میگریزامب ،آنطور که خودش ادعا دارد ای يگر

 یاشاره م شانیاز نظر ا يگریزامب يها یژگیچند بند از دوازده بند  و

  :کنم 

   يخود یو از خود ب یارادگ یفرد مبتال، ب اراتیخارج بودن از اخت.1

   .ناخودآگاه به ارتکاب جرم لیتما. 2

عالئم  نیبودن بروز ا یآن.4به هنگام ابتال  گرانیعدم شناخت خود و د .3

.  

هدف بودن اقدامات فرد و عدم انتخاب نسبت به موضوع،  یکور و ب .5

   .زمان ارتکاب

  ...و صنف خاص و یق به طبقه اجتماععدم تعل  .6 

  

 یگزاف يادعاها نیندارم که چن نیاز ا شیب يانتظار رانیاز جن گ من

قبل . باشد نیچن نیا دیبا ریگ جن کیذهن  یعینداشته باشند، سرشت طب

به  یاز واژه زامب دیخود گفتم که شا شیپ ،چند بند نیاز خواندن ا

 اتیدر ادب 89یهمان آنارش يراستفاده شده و منظور طاه يصورت استعار

 شانیکه ا دمیدوازده بند فهم نیاست، اما بعد خواندن ا یعلوم اجتماع

به کار  یلیتخ یعلم يها و کتاب ها لمیبه همان مصداق ف قایرا دق یزامب

 World War Z يبایز لمیف ادیمرا  شانیا یفیحاالت توص یبعض. برده

                                                           
 ال تلگرامی ایشان در دستررس است در کان ٨٨
. گاھی این واژه بھ عنوان ھرج و مرج بھ کار می رود  ٨٩

البتھ فلسفھ فکری آنارشیسم بھ دنبال جامعھ بدون دولت و 
 بی طبقھ است
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ه یبه نظر لمیف نیا يد از تماشابع شانیا دیکه شا ستین دیبع چیه. انداخت 

 انینما نجایا قایها دقالبته روش کار شارالتان. دهیخود رس يگریزامب

اند، البته  اطالعات خود را از کجا آورده نیا ندیگو ینم چگاهیه ،شود یم

به او الهام  بیاز عالم غ نهایا کند یداستان ما ادعا م یقهرمان پوشال نیا

 دایپ يا عده شهیهم. شوند رفتهیپذ ،هستند همانگونه که دیشده و با

 دینبر ادیاز  .راه بروند یکه چشم و گوش بسته پشت سر کس شوند یم

  . است یبه مسائل کار دشوار و پر زحمت ينگاه انتقاد

 کیتبر انیرانیسال نو را به ا ییدئویو امیپ کیدر  شانینوروز امسال ا در

 یبعض. بود دهیند یرا به خوبآن یکه ده سال کس يا البته با چهره ،گفت

با آن اذهان رازورزانه نگاه خود را به استاد عوض کردن و  يو روانیپ

انواع . دهما فرستا يرا برا نیا یشبکه منف!!!!! ستیخود استاد ن نیگفتند ا

 یی اخیردئویو امیپتصاویر این   قیتطب ،را به راه انداختن شیو اقسام آزما

 زیچ .یمیقد يو طاهر دیجد يطاهر يصدا سهیمقا ن،یشیپ يها با عکس

معکوس  د؛اوریکه ممکن است لب خند بر لبان خوانندگان ب يخنده دار

از شبکه  یامیپ يوارونه و يدر صدا دننیتا بب .بود فرد نیا پیکردن کل

شد  يزندان فکر ریاس يخالصه کنم، طاهر دیبگذار. دارد دوجو یمنف

داستان  90يطاهر انینکارگراجنبش ا نیمصداق ا. آورده دیکه خود پد

 يها قسمت دنیکه با کنار هم چ يدانشمند. است نیمعروف فرانکنشتا

که بر  ییها هیبا بخ والیه نیا کند، یمختلف بدن مردگان آنها را زنده م

 یحت دارد یکه همه را به هراس وا م کند یجلوه م مخوفتن دارد چنان 

                                                           
٩٠
اگر این جنبش بھ ھمین شیوه پیش برود ، ایشان ناچار  
شوند کھ از ترس جان در محافل عمومی حضور نداشتھ می

یدوارم کھ این جنبشِ انکارگرایی اصل نامیرایی ام. باشد
در تشیع اصلی است کھ اگر کسی ادعای امام . را پیش نکشند

اگر . کرد در ابتدا بھ او یک ضربھ شمشیر بزنید یزمان
با . زنده ماند راست می گوید و اگر مرد دروغ گو بوده 

توجھ بھ میزان گسیختگی پیروان وی از واقعیت، ھیچ بعید 
 .نین اصلی برای طاھریِ واقعی مطرح کنندنیست چ
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 .خورد یاز او شکست مو  نشدمخلوق خود  نیا فیحر خود نیفرانکنشتا

  .که به دشمن او بدل شده  آوردرا پدید  91طاهري خود لویاتانی

  

  
   

                                                           
ھابز فیلسوف بنام انگلیسی . ھیوالیی در کتاب مقدس ٩١

 .سیاست نگارش کرده کتابی زیر ھمین فرنام درباب فلسفھ
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  علم جدید توهم
  

  

  یعلم يگذار هیخبر از پا ییدئویو امیدر پ يطاهر شیپ يچند

 یخود م يریتصو امیپ نیدر آخر يطاهر.داد  Sciencefactبه نام 

  :دیگو

ما که در محدوده  يهاهینظر والتمعق یو بررس قاتیتحق جهیدر نت..... "

وجود و  ستند،یمنطبق با علم ن یفیتعار يقرار ندارند و دارا يماده و انرژ

قابل اثبات هستند را  یعلم يبا متدها شاتیانجام آزما قیآنها از طر ریتاث

 جادیا زهیانگ. بنا  نموده Sciencefactبه نام   يدیدر قالب دانش جد

ا شکل گرفت که به دنبال تجارب به دست از آنج Sciencefactرشته 

در خالل چهار ده گذشته که توسط  اتیدر مورد نظر قاتیآمده از تحق

 نیدر ا یقاتیمجموعه صورت گرفته، مقاالت تحق نیا نیمن و محقق

- ینم ،ستندین يماده و انرژ یگفته که در حوزه بررس شیپ لیمورد به دل

به شمار رفته و به چاپ  يآاس  يآ یمقاالت علم ي در زمره توانستند

عنوان قبول ندارد که  چیبه ه نسیسا ای جیعلم را يایدن رایبرسند؛ ز

 يا مقوله نیوجود داره و اساسا با چن يزیچ يخارج حوزه ماده و انرژ

و اظهار نظر در مورد موضوعات و  يعلم قادر به داور ایثان .هستند گانهیب

 يداور يارهایو ابزار و مع ستین يکه خارج از حوزه ماده و انرژ یتمقاال

 نینداره و مجاز ورود به چن اریرا در بدو امر در اخت يداور نیچن يبرا

ورود بکند  يایدن نیعلم بتواند به چن يایکه دن نیا يبرا. ستین يا حوزه
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و  ها نهیگز نیو نقطه اثر ا يشعور راتیبتواند امکان ثبت و ظبط تاث دیبا

 نیتا ا میکردیرا فراهم م یعلم يارهایدار با معآمار معنا  جیبه نتا دنیرس

کار انجام  نیبشود که خوشبختانه ا يبه مقاالت معتبر لیآمار و ارقام تبد

 نترنتیکه مربوط به شعور و ا هیپا فیدسته از مقاالت تعار نیدر ا. شد

 راتیحاصله از آن تاث جیاما نتا شهیهست مفروض گرفته م یهانیک

 کی ای تیواقع کیتواند به عنوان  یم و ستیملموس و واقع يشعور

فکت  نسیرشته رو سا نینام ا لیدل نیفکت به آن استناد کرد به هم

 جیبه نتا یکه متک یارائه دانش يگذاشتم تا بتوانم منظور خودم را به معنا

   "....کنم يزیر هیپا هاست تیاز واقع یناش

ه نشان از عدم فهم وجود دارد ک باال گفتار در  ياریبس بس يهایگ اوهی

خود  يعلم را نسبت به داومند يسو پا کیاز . دهدمیعلم  درباب

تالش دارد خود وارد حوزه  گرید يو از سو کشد یم رونیدرباره شعور ب

 يبشر شهیاند خیدر تار يدیجد زیچ یهانیشعور ک يادعا. علم شود

علم  خیرا صرف خواندن تار یزمان يریگجن يبه جا یکماگر  .ستین

قسم بر  نیاز ا ییها به استدالل دیحتما با ،کردند یم نیاز دارو شیپ

آورند و  لیدر باب طراح هوشمند دل یعیطب يدانها یکه االه خوردند یم

. دانستند یم یبیغ يدارد را نشان وجود شعور شهیر یکه در هست یکشش

خیلی پیشتر از اینکه طاهري پا به فیلسوف امریکایی  92لاچ راندجی 

وي می . د این موضوع قلم فرسایی کردهقگیتی بگذارد در نعرصه 

  :نویسد

ه خدا را به عنوان یک اصل علمی قرن نوزدهم قاطعانه باور ب

ساز ، که در عصر روشنگري آفریدگار ساعت.انکار کرد، 

ي هاي علمی و عقالنی دربارهبا پیشرفت تبیین ،مطرح بود

دار ر مردم دینو اگ. چگونگی پیدایش جهان، کنار نهاده شد

                                                           
٩٢
 J:H Randall 
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در وراي آن روندهاي طوالنی  هنوز به وجود یک آفریدگار

هاي علمی بلکه برمبناي معتقدند این باور آنها نه بر زمینه

  .93دینی استوار است
 .میریگ یرا فرض م ي که فارغ از جهان محسوسشعور ،دیگو یم يطاهر

از  يطاهرمنظور  دیدانیم ایآ. و ملموس است یشعور واقع نیا جیاما نتا

 یهمان حاالت روان يمنظور و ست؟یشعور چ راتیملموس بودن تاث

رو  چیبه ه. کند یالقا م ودخ انیبه قربان يریگ که در جلسات جن باشد یم

 میعظ قاتیفرد دست به تحق نیکه ا دیاوریرا در ذهن ن شهیاند نیا

شبه علم قرار  که در مقام  یکسان. زدهيو آمار یدانیم ،يا کتابخانه

 رایز ؛انديفرار یقیو تحق یشگاهیآزما ک،یاز محافل آکادم رندیگ یم

محافل ارائه  نیا رکه بخواهند د ستیآه در بساطشان ن دانند یخود م

فرد را  نیا سیتازه تاس يمن سرتاسر تارنما. ی االهیاتیجز قصه باف ،دهند

را تکرار  نیشیگذشته، همان نوشتار پ يهابرانداز کردم، همان حرف

 يا در مقاله. هم ارائه شدند یسیتفاوت که به زبان انگل نیفقط با ا .دندکر

که حول محور  یتیغهمان  به تمثیل ،هترجمه شد یسیبه انگل از ایشان که

  . کند یاشاره م چرخد یم

اشاره  یو فلسف یفرد به مباحث علم نیعدم اشراف ا تیبه نها نکهیا يبرا

مطرح شده در  یبه پرسش دیبگذار ؛ببرم انیجستار را به پا نیکنم و ا

سبب انتخاب  نیپرسش را به ا نیا. اشاره کنم شانیا سیتازه تأس تیسا

  . شرح داده را یآگاه یعنیعرفان حلقه بن  چون کهکردم 

 نیریسا فیبا تعر یچه تفاوت ست؟یچ یشما از آگاه فیتعر :27 سوال

  دارد؟ 

                                                           
ی ی ایان باربور ترجمھبھ نقل از کتاب علم و دین نوشتھ ٩٣

ن از ای یی دیگرترجمھھمچنین ؛ ١٨٧پیروز فطورچی برگ 
اطالعات خوبی . ی صورت گرفتھکتاب بھ دست جناب خرمشاھ

 . ی  تاریخ علم و االھیات در این کتاب موجود استدرباره
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 ت،یو دوام و هدابقا  جاد،یعبارت است از مجموعه اطالعات ا یآگاه

تا ) جهان(هوشمندانه از کل يآن که به نحو يو اجزا هانیک تیریمد

 نیکه در ا یبه طور کل. آنرا تحت نظارت و کنترل خود قرار دارد ياجزا

 و.آن راه ندارد يو اجزا هانیدر ک یاحتمالو اتفاق  چگونهیه دگاهید

واقع  در شود یاحتمال و راندوم محسوب م جیعلم را دیآنچه از د

نظر گرفته شود تا  دیکه با شود یمحسوب م "یاعمال آگاه بیضرا"

و در )  يطاهر تیاصل عدم قطع(برود  شیبه صورت هدفمند  پ هانیک

به  هانیرا در ک یکه تحوالت میها باش ونیآن شاهد جهش ها و موتاس

بعد  یآگاه) ینیزم ستمیو اکوس یهانیک ستمیکوسدر ا( آورد یوجود م

و  باشد یم يو مقدم بر دو بعد ماده و انرژ یجهان هست یاصل يساختار

بوده و فقط از  يتک ساختار هانیدر اصل ک(از آنها متفاوت است  تایماه

به  لیتبد تیقابل يشعور، ماده و انرژ) ساخته شده یشعور و آگاه

در  ياستاد طاهر کردیشده در رو یمعرف یدارند تفاوت آگاه را گریدکی

  . 94آن است يرید و بکارگحوزه عملکر ت،یماه

-، دهانش باز میمایه اي را می بیندبی يِاینچنین ادعا آدمی هنگامی که 

اگر  ""شعور و ماده و انرژي قابل تبدیل به یکدیگرند"" ماند

یک فرمول  براي  ،تمام جستار و گفتار این شیاد را  جست و جو کنید

دادن مهمالت به طاهري استاد چِفت و بست  .، نخواهید یافتاین یاوه

 راف کنم ،ایشان در این کاربعد از کلی پژوهش باید اعت. یکدیگر است

اینچنین  تا به امروز به کسی برنخوردم  که. از توانایی باالیی برخورد اند

  . بهم بافد و کسب معاش کند  علمیبتواند اراجیف را با زبان 

 تیواقع  د اینکهامیبگذارم به  رونیخود را از منطق ب يپا توانم ینم من

 کیمصداق  ف،یکه تعر آموزد یمنطق به ما م. رمیبگچنگ  دررا  يبهتر

                                                           
٩٤
 https://cosmointel.com/  
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که  یهنگام گریبه عبارت د. باشد يدور دیو نبا کند یرا مشخص م زیچ

 فادهاست یاز کلمات میندار اجازه ،میبزن يزیچ فیدست به تعر میخواه یم

. میاش کنفیعرت میخواه یداشته باشند که م ياواژه در شهیکه ر میکن

 يبرا يدور فیتعر کی قایگرفته دق شیدر باال پ يکه طاهر یروش

 یبه عبارت ایباشد  یتجرب يمحتوا يگزاره که دارا هر.است  یآگاه

بدهد در علم قابل  یسلب ای یجابیاز جهان خارج به صورت ا يخبر

عبارت است از  یآگاه" دیبار بخوان نیعبارت را چند نیا. است یبررس

 يو اجزا هانیک تیریمد ت،یبقا و دوام و هدا جاد،یه اطالعات امجموع

آنرا تحت نظارت و  يتا اجزا) جهان(کل ازهوشمندانه  يآن که به نحو

نظارت،  ت،یهوشمندانه، هدا ت،یریمد  يها واژه "کنترل خود قرار دارد

 سیرئ" مییگو یم یمثال وقت. اند بار آگاهانه يکنترل همه خود دارا

 سیو اطالع رئ یاز آگاه ايما به گونه ""دارد دیط تولنظارت بر خ

را   يدیتارنما که تالش دارد علم جد نیدر ا. میده یم رخب دینسبت تول

. به دست ندادند یو مشخص از آگاه قیدق فیتعر کی یحت ،مطرح کند

  :دیبند را نگاه کن نیا

و  هانیدر ک یاتفاق و  احتمال چگونهیه دگاهید نیکه در ا یطور کل به"

احتمال و راندوم محسوب  جیعلم را دیآنچه از د و. آن راه ندارد ياجزا

در  دیکه با شود یمحسوب م "یاعمال آگاه بیضرا"در واقع  شود یم

 تیاصل عدم قطع(برود  شیبه صورت هدفمند پ هانینظر گرفته شود تا ک

در کجاست و چه  هانیک يکه هدفمند ستین دایپ چیه. ")يطاهر

سال تالش شد تا که  ونیلیوجود دارد، م يهدفمند نیا يبرا يشاهد

در  یچه هدف. اما منقرض شدند ،بگذارند یپا به عرصه هست ناسورهایدا

 يکار نیدست به چن یچه شعور و آگاه افت؟ی توان یواقع م نیا

  . بیشتر نشان از بیشعوري دارد تا از شعور این امر زند؟ یم
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ها کردم باررا در این مدت بررسی میهنگامی که جستار و گفتار این فرد 

بعد از بررسی یک  پائولی. دان معروف افتادمپائولی فیزیکي گفتهیاد 

  ".95این حتی اشتباه هم نیست": گفت ادعاي پوچ به کنایه 

 یکاش کم يا ؛داند یمفن حریف  همه وفرد که خود را متخصص  نیا 

من  نکهیا ياهرط يآقا. انداخت یم ینگاه تبه کتب آمار و احتماال

من  یبا آگاه یتیچه سنخ ،دیآ یو خط م اندازم یرا به هوا م يا سکه

با  یجز دشمن یکه هدف یآگاه نیشما دارد؟ شما با توجه به ا يدرآورد

 نکهیاحتمال ا ینیب شیدست به پ دیتوان یم ،دیدارن يخرد کنشگر بشر

 یآگاه اعمال بیضرا. ریالبته که خ د؟یبزن ،شود دهیسکه د يکدام رو

  .تانیریگ گرم کردن دکان جن ياست برا یمعن یاصطالح ب کی

خود بکار  نشیرا در ب تیانصاف داشت و عشق به واقع یکم شانیاگر ا 

 بیضر نیکه ا مینیتا بب نوشت یما م يرا برا بیضر نیعدد ا ،بست یم

 گویند؛از علم و علمی بودن  سخن میبراي ما طاهري   .دارد يچه عدد

دهد که نشان می ،من این است که اگر علم درست باشد خالصه سخن

  .کذب محض است داومندي ایشان

   :برم یم انیحافظ به پا يبایز تیسخن آخر را با ب 

  

  

  انیبه م دیتجربه آ  محک گر ش بودخو

  

  غش باشد  او در  شود هرکه رو   هیس  تا
  

  پایان

                                                           
٩٥
 Das ist nicht nur nicht richtig; es ist nicht einmalfalsch  معنای تحت لفظی

تونھ اشتباه  این نھ فقط صحیح نیست ؛ حتی نمی" این است
 .اصل عدم قطعیت طاھری دقیقا مصداق این جملھ است ".باشھ
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  : فوب ياوآ رشن
  

 يدولت ها. مهم دولت هاست فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

 یحکومت کردن بر گروه. مردم هستند یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد ياستبداد

مطلوب تر و راحت تر از  اریبس کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف سواد،یمردم ب

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یحکومت بر مردم

 ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يبا نگاه به تعداد عنوان کتاب ها. کند یم ایخود مه يبرا يشتریب

عنوان کتاب در کشور به چاپ  275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316هزار عنوان از سال 11

 يشورو ریهزار  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماه 120از  شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیرس

چاپ تعداد عنوان کتاب  یاسالم يدر جمهور. میابی یخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا

و  اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نیا ٪97از  شیرسد که ب یهزار م 32شده در سال به 

 قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیم. کُتب صفر است نیا یاست که ارزش علم یخرافات

رسانده که از  قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم يجمهور.  در سال است

 گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیا

در روز  قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر

  .است
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  یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان ياستابه دو دهه است که در ر کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

 یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیهزاران کتاب ممنوعه و کم

به  گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون .مردم داشته باشد يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم

هدف ما آشنا  .نخواهد شد یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یراحت

 شیخو یبه حقوق انسان انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریکردن ب

 اریما  در اخت هدف .میرا پاره کن ستنیز رانهیحق و یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میتا آگاه نشو. است

هموطنان داخل کشور است که به  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیدل

رنگارنگ و  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبا ا آواي بوف 

و غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات،  يفله فرهنگ و تمدن بشردور نگاه داشته شده از قا

تمدن  ي به قافله وستنیپمنجالب و  نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیاحت

رو، هزاران کتاب  شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در .دارد، بوجود آمد  یجهان

 یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ یممنوعه و سانسور شده بصورت صوت

کمک به  يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال   .و جهان قرار گرفته است رانیزبان در ا

م به ثبت خود تحت اقدا  ستند،ین رانیکه به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود در ا یسندگانینو

عبور از سانسور و با هدف گردش آزاد  ينمود که افتخار دارد در راستا یعنوان انتشارات جهان

آثار را ثبت  نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراداخل، بصورت  انیرانیا ياطالعات برا

ا .سانسور ج نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا  .دینما یجهان

 نیشناسند که در ا یرا م یکس ایاز انتشار کتب و آثار خود شده اند  دیخورده و سرخورده و ناام

  .انتشار   فراهم نموده است و ثبت  يفرصت را برا نیبوف با افتخار ا يقدم گذاشته، نشر آوا ریمس

  

  نشر آواي بوف


