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نشانههاي خداپرستان و تسليمشدگان
دين هم مانند انسان است .فقط جسم نيست .روح و جان هم دارد.
اما دين و دينداري در اين عصر و براي اكثر انسانها مانند اشهاي بيجان و تهي از روح است .اشهاي
كه هر روز بر گنديدگي و فرسودگياش افزوده ميشود .دين امروزي به پوست و ظاهر محدود شده و
در اكثر دينداران ،باطناً مرده است و دارنده خود را مردار ساخته.
روح و جان دين ،عشق و ايمان الهيست .حضور الهي و تجربه ارتباط زنده و پاسخ دهنده با خداست.
زندهپرستي و تسليم يكي بودن است .خداي زنده پاسخ ميدهد .زنده اگر خوانده شود پاسخ ميدهد
و خداي زنده اگر پاسخ ندهد از آنست كه پرستيده نشده...
خداپرستان و تسليم شدگان نشانهها دارند و خداپرستي به اسم و ادعا و ميراث نيست .دعايشان پاسخ
داده ميشود ،به هنگام توكل كارگزاري ميشوند ،از حيات الهي زنده شدهاند و مرده نيستند و در
قلب هايشان آرامش و اطمينان موج ميزند .در برابر خداوند تسليم اند و به اندازه تسليم خود ،خداوند
سرنوشت و زندگي را تسليم آنان گردانيده است .تسليم شدگان ،خدمتگزار خداوند هستند...
از دوري خداوند ميترسند و اين تنها ترس آن هاست .نرم و انعطافپذيرند زيرا لطيف ترين را ،بيكران
را ميپرستند .نگاه آنان يكي را ميبيند و يكسان مي بيند و تنها بهسوي خداوند نظر دارند ...حقوق
ديگران را رعايت مي كنند و به عدالت رفتار مينمايند .به راستي و درستي عمل ميكنند و از دروغ
دوري گرفته اند.
در حضور خداوند مانند كودكاناند و چون خداوند ،بخشنده و مهربان .تكبر در آنان نيست ،متواضع اند
و برتري جويي نميكنند .اهل توكل اند و امور خود را به خداوند مي سپارند .قدرشناسي و رضايت
و سپاسگزاري ،و صبر و قناعت و انتظار توكل او را واقعيت بخشيدهاند .توجهشان به سوي خداست
و ياد خدا و نام خدا زندگيشان را پر كرده است .خداوند آنان را حمايت ميكند و به وقت لزوم
پشتيباني خود را از آنها اعام مي نمايد.
اينها از نشانههاي تسليم شدگان خداپرست است .كساني كه ميروند تا با خالق خود...
برگرفته از كتاب تعاليم حق (ااهيسم -جلد دوم) ـ اثر ايليا «ميم»
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طب كلنگر و پزشكي نوين
يك سيستم پزشكي جديد در راه است ،ما نشانه هاي آن را به روشني در همه جا مي بينيم.
(فريتيوف كاپرا)

درمان گري يك هنر الهي است .تقريب ًا تمام كتب قديمي
از هنر درمان گري به عنوان يك روش الهي ياد مي كنند كه
در آن ،درمان جسم ابتدا مستلزم درمان روح است .اين ديدگاه
كلنگر همواره در معالجه بشر نقشي حياتي داشته است و برخي
1
از پزشكان نابغه تاريخ نيز بدان معتقد بودند« .هيپوكرايتز»
طبيب يونان باستان در قرن پنجم پيش از مياد ،بر عوامل
محيطي و اهميت عوامل عاطفي و تغذيه در درمان
بيماري ها تأكيد داشت .وي به تفصيل از
قـدرت شفـابخش طبيعت و ضرورت
بهكارگيري آن توسط پزشك سخن
گفته است .به همان نحو متون
چيني ها و هندي ها اهميت اين
سنت هاي شفابخش باستاني را
از نظر حفظ تعادل و هماهنگي
بين فرد و دنياي اجتماعي و
طبيعي او ،تغذيه ،ورزش ،مراقبه
و ...نشان ميدهند.
«طـب كل نـگر» 2مشتق از واژه
يوناني « »Holosبه معني «»Whole
يا كل مي باشد .در پزشكي كل نگر ،يك يا چند
شيوه يا نگرش درماني مورد استفاده قرار ميگيرد و درمانگر
به جاي اين كه بر روي اختال خاصي كه در بدن بيمار وجود
دارد ،تمركز كند به درمان كلي و همه جانبه بيمار و به بررسي
او از نقطه نظرها و جنبه هاي رواني  -اجتماعي ،محيطي و...
ميپردازد .در واقع يك پزشك كلنگر تنها به معالجه جسم و
از بين بردن عايم بيماري نمي پردازد ،بلكه تمام ابعاد انسان
اعم از جسم ،ذهن و روح را در نظر ميگيرد.
سامتي كل انسان ،براساس مطالعه و بررسي ارتباط او

با كل هستي است ،براساس نظريه كل درماني ،هنگامي كه
تمام سطوح جسم ،ذهن ،احساس و روح در تعادل باشد،
آن گاه آن شخص را مي توان تجلي سامت كامل دانست.
ولي با تخصصي شدن طب ،3هنگامي كه قابليت شيميايي و
تكنيكي پزشكي سرعت يافت ،اين ديدگاه به فراموشي سپرده
شد و روح درمان گري تضعيف گرديد ،بدون اين كه جامعه
علمي آگاهانه در اين مورد مقصر باشد .همچنان كه
پزشكي دارويي به نتايج فيزيكي بيشتري
دست يافت ،توجه به كل درماني،
احترام به قدرت درمان گري دعا،
ايمان و عشق به شدت كاهش
يافت و با پيشرفت بيشتر علوم
مختلف ،درمان گري بيشتر در
حيطه مذهبي قرار گرفت و
نقش ارزشمند معنويت به حد
خرافات و افكار غير قابل اثبات
تنزل داده شد و از فهرست عوامل
مهم و مؤثر در درمان حذف گرديد.
با آغاز دهه  1960واكنش بسياري
در برابر اين مسئله خود را به صورت گرايش به
پيشگيري از بيماريها و معالجه سنتي جلوهگر ساخت.
پزشكان كل نگر هر چند به عنوان يك قاعده از پيشرفت هاي
طب مدرن روي گردان نيستند اما از درمان هاي مكمل هم
چون انرژي درماني ،طب سوزني ،طب فشاري ،ماساژ ،درمانهاي
گياهي ،موسيقي و رنگ درماني ،رژيم هاي خاص
غذايي و ...سود ميجويند .توجيه اثراث درماني اين
روشها هنگامي ميسر خواهد بود كه بدن
انسان را مجموعه اي از اعضا جدا از هم
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براساس نظريه كل درماني ،هنگامي كه تمام سطوح جسم ،ذهن ،احساس و روح
در تعادل باشد ،آنگاه آن شخص را ميتوان تجلي سامت كامل دانست.
ننگريم و آن را به صورت يك كل قبول كنيم .اگر تخصص
پزشك كليه به كليه و تخصص فوق دكتراي بيماري هاي
قلب به قلب و عروق محدود مي شود ،نبايد بيمار را يكپارچه
كليه يا قلب نمود.
در يك ديدگاه جامع ،تقسيم بندي بيماريها به بخشهاي
جداگانه نيز واقعيت چنداني ندارد .زيرا همه اين بخش ها به
يكديگر مربوطند و نبايد انسان را مجموعهاي از اعضاء جداگانه

از طب سوزني با آن قدمت چند هزار ساله اش جهت ايجاد
بي حسي استفاده كند .يك تومورشناس آشنا به طب كل نگر
ممكن است براي تعيين موقعيت غده بدخيم از پرتونگاري
كامپيوتري بهره گيرد و سپس از قدرت ايمان و تجسم بيمار
براي كمك به كاهش اندازه غده استفاده نمايد.
توجه درمانگر كل درماني در محافظت پيشگيرانه ،درمان
طبيعي و مسئوليت فردي هر شخص بر روي سامتي خودش
متمركز است .هنگامي كه فردي دچار سرماخوردگي مي شود،
سؤال عمومي اين است كه «چگونه نشانه هاي بيماري را
متوقف سازيم؟» عائم بيماري نشان دهنده خارج شدن از
تعادل طبيعي و نشان دهنده كوشش بدن براي بهبودي
خويش است .خاموش ساختن عائم بيماري به وسيله عقب
راندن علت اصلي ،مي تواند يك درمان سطحي و خطرناك
باشد .سؤال اصلي چنين است« :چرا بدن تب كردن و بيرون
راندن ماده مخاطي را برگزيده است؟ و چگونه ميتوان دوباره
سلول را به سامتي بازگرداند؟»

نكات حائز اهميت در كل درماني
 -1توجه و برخورد با تماميت فرد
تصور كرد .حتي تقسيمبندي عائم بيماري به جسمي و رواني
نيز واقع ًا قابل توجيه نيست زيرا همه اين عائم نمايانگر يك
مسئله بنيادين است كه فقط ميزان بروز آن در هر سطح
متفاوت ميباشد.
طب كلنگر به روشن ساختن آن زواياي تاريك از زندگي
بشر مي پردازد كه در طب مدرن مورد بي توجهي قرار گرفته
است .اين بدان معناست كه پزشكي كل نگر عاوه بر كاربرد
تكنولوژي و پزشكي مدرن به همه تكنيك ها ،درمان هاي
طبيعي و روش هاي معتبر در ساير فرهنگ ها و دوران ها
خوش آمد ميگويد.
يك جراح كل نگر ممكن است در اكثر جراحي هاي خود

 -2منحصر به فرد بودن هر بيمار :بسياري از مردم معتقدند
كه ايده منحصر به فرد بودن بيمار تا حدود زيادي از طرز تفكر
پزشكي مدرن طرد گرديده و تفاوت هاي فردي بين بيماران
تا حدود زيادي ناديده گرفته شده است .ولي ديدگاه كل نگر
به ما مي گويد كه هر مورد براي خود موردي است منحصر
به فرد .اين احساس منحصر به فرد بودن در زيست شناسي
سند ّيت قاطعانه اي دارد .هر يك از ما داراي آرايش ژنتيك
كام ً
ا متفاوتي هستيم ،اثر انگشت هر يك از ما با ديگري
متفاوت است و بنابراين هيچ يك از ما آرايش زيست
شناسانه مشابهي نداريم .از اين رو براي بهبودي يك
بيماري نيز از يك درمان مشابه برخوردار
نخواهيم بود.
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پزشكي كل نگر عاوه بر كاربرد تكنولوژي و پزشكي مدرن به همه تكنيكها،
درمانهاي طبيعي و روشهاي معتبر در ساير فرهنگها و دورانها خوشآمد ميگويد.

 -3مسئوليت فردي بيمار :از ديدگاه پزشك كل نگر وجود
يك بيمار مطلع و فعال كه خواهان قبول مسئوليت در قبال
خود است براي يك مراقبت بهداشتي موفقيت آميز ضروري
است .بدين ترتيب هنگام مراجعه به طبيب ،پزشك موقعيت را
از حالت صحبت يك جانبه به موقعيت آموزشي تبديل ميكند.
پزشك به جاي وضع كردن يك سري قوانين براي بيمار ،به
او كمك مي كند تا خود راهش را بيابد.

بيماري و بيمار
ايده كل گرايي در سال  1926توسط «جن كريستين
اسماتس» 4سياستمدار و زيست شناس افريقاي جنوبي ،در
كتابش به نام «كل گرايي و تكامل» مجدداً مطرح گرديد.

تأكيد اين عده بر اين است كه پزشكان بيماران خود را بيشتر
به صورت ماشين هاي بيولوژيك مي نگرند .پزشكان كل نگر
معتقدند كه پزشكي معمول تنها به بدن مي پردازد و ذهن
و روح را نديده مي گيرد ،حال آن كه كليد گشودن شفاي
خود به خود ،در ذهن است .طب نوين چندان بر ذهن و
تأثير آن بر بدن تكيه نمي كند و درباره روح هم اطاعات
چنداني ندارد .اين نوع نگرش كه پايه پزشكي نوين است با
«رنه دكارت» ( )1650-1596شروع شد .او نخستين كتاب
مرجع فيزيولوژي را به نام «رساله بشريت» نوشت و يك
دانشكده پزشكي را بنيان گذاري نمود .اصول «دكارت» اين
تفكر را مطرح ساخت كه ما مي توانيم با تجزيه كل به اجزاء
آن و مطالعه اين اجزاء ،به ماهيت كل پي ببريم .او روح را از
زندگي كنار گذاشت.
شايد پيش از اين با برخي از پزشكان برخورد كرده باشيد
كه با چند پرسش كوتاه ،تشخيص بيماري خاصي را ميدهند،
سپس نسخه اي تجويز مي كنند و تنها با بيماري سر و كار
دارند نه خود بيمار.
به علت اين نگرش محدود ،پزشكي معمول هم اكنون
در معرض يك بحران قرار گرفته است .البته به استناد تاريخ
هميشه بحرانها به نشان دادن يك راه حل جديد و پيشرفت
غيرمنتظره خدمت كردهاند.
با اينحال به برخي از اين بحرانها ميپردازيم:

كل گرايي از نظر «اسماتس» راهي براي مشاهده و توصيف
موجودات به عنوان جوهري فراتر و متفاوت از مجموع اعضاي
آنها بود .اين مفهوم هم چنين پادزهري بود براي آن رويكرد
علمياي كه تاش ميكند همه پديدهها ،از جمله انسان را با
جزءنگري بشناسد.
ما با دست آوردهاي بزرگ علمي در قرن بيستم مواجه
بوده ايم با اين حال بسياري از مردم هنوز احساس مي كنند
كه تمركز طب مدرن غربي بيش از حد محدود مي باشد.

 -1افزايش بيماري هاي مزمن كه علم پزشكي از درمان
برخي از آنها عاجز است.
متخصصين طب كل نگر عقيده دارند كه پزشكي معمول
در درمان بيماري هاي حاد موفق و در مقابل برخي امراض
مزمن ناتوان است .بيماري هاي حاد بيماري هايي هستند كه
شروع ناگهاني دارند مانند :ضايعات فيزيكي ،زخم
ها ،شكستگي ها ...و بيماري هاي مزمن بيماري
هايي اند كه شروع تدريجي و سير طواني
دارند ،مانند سرطان ها ،دردهاي مزمن،
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پزشكان كلنگر معتقدند كه پزشكي معمول تنها به بدن ميپردازد
و ذهن و روح را نديده ميگيرد ،حال آنكه كليد گشودن شفاي خودبهخود ،در ذهن است.

ناراحتيهاي قلب ،ام.اس و...
يك بررسي انجام شده توسط بنياد «راكفلر» 5در سال
 1974نشان داد كه حدود  %50از مرگ ها در اياات متحده
امريكا به علت حمات قلبي و سكته هاي مغزي و %19
به علت سرطان بوده است 24 .ميليون نفر از امريكايي ها
دچار بي خوابي مزمن هستند و تقريب ًا همين تعداد از فشار
خون رنج مي برند هم چنين نزديك به  50ميليون نفر داراي
سردردهاي منظم مي باشند و حدود  9ميليون امريكايي
دايم الخمر هستند و  %15از جمعيت اين كشور نياز به نوعي
خدمات بهداشت رواني دارند.
 -2محدوديت و عوارض جانبي درمان هاي دارويي و
جراحي.
داروها مي توانند عوارض جانبي متنوع و قابل توجهي
داشته باشند .براي هر دارو در كتاب اطاعات دارويي
فهرستي از عوارض جانبي و موارد منع استفاده وجود دارد.
اين عوارض از اختاات مختصر تا بيماريهاي شديد را شامل
مي شوند ،يعني داروها مي توانند باعث بيماري هاي خفيف تا
شديد شوند .هم چنين هر ساله تعداد بسياري از افراد ،بر اثر
عفونتهاي ناشي از محيط بيمارستان تلف ميشوند.
اين جسم بياندازه پيچيده بيانگر هوشمندي باورهاي درك
ذهني است .داروها فقط مي توانند به طور شيميايي عملكرد
سلول ها را متوقف سازند .داروها انسان را درمان نمي كنند،
تنها سلول است كه مي تواند خودش را درمان كند .بهترين
كاري كه مي توان انجام داد احترام گذاشتن به هوشمندي
سلول است .اگر ما محيط مناسبي براي سلولها ايجاد كنيم،
آن ها خودشان روند درمان را شكل مي دهند .با توجه به اين
كه راههاي بي خطرتر و كم عارضهتر براي درمان وجود دارد،
چرا بايد از دارو به عنوان اولين وسيله درماني استفاده شود ،آيا
بهتر نيست كه در مورد عادت مصرف دارو كه اين چنين در
ساختارهاي پزشكي ريشه دوانده است تفكر مجددي كنيم؟

 -3افزايش هزينه درمان كه نارسايي پزشكي در قبال
مخارج طاقت فرساي درماني ،بسياري از مردم را دچار مشكل
كرده است.
 -4عدم وجود روابط صميمانه بين پزشك و بيمار به علت
تخصصگرايي
در قديم بيماري عمدت ًا به عنوان يك بحران روحي ،جسمي
و عاطفي تلقي مي شد و عقيده بر آن بود كه فرد به گونه اي
از راهي كه خداوند ،طبيعت يا روح بزرگ قرار داده ،منحرف
گشته است .از وظايف درمان گر كمك به فرد گمراه در پيدا
كردن راه خود ،ارائه راهنمايي روحي و مراقبتهاي طبي بود.
بدين طريق وظايف روحاني و طبي عموم ًا در يك فرد ،يعني
«پزشك روحاني» خاصه مي شد .در اوايل قرن بيستم اكثر
پزشكان را پزشكان عمومي تشكيل مي دادند .اين پزشكان
بيماران خود را به خوبي مي شناختند و سراسر عمر خود را
وقف مراقبت از آن ها نموده ،به زايمان فرزندانشان كمك
ميكردند ،از حالشان در منزل جويا ميشدند و هنگام مرگ نيز
در كنارشان مي ماندند .پزشك به عنوان دوستي قابل اعتماد
6
و فردي متبحر در تشخيص و درمان بيماريها به شمار ميرفت.
ولي بعدها اكثر پزشكان را متخصصين تشكيل دادند .اين
پزشكان بيماران خود را در اوقاتي خاص از زندگي شان
ماقات ميكردند.
البته ازم به ذكر است كه طب نوين ،شايسته احترام
بسياري است زيرا به موفقيت هاي عظيمي از جمله كمك به
انسانها در زمانهاي بحراني دست يافته است.
برجسته ترين دستاورد پزشكي معمول ،قدرت تشخيص
بيماري هاست .حدود  50هزار نوع بيماري گزارش شده
است كه اطاعات زيادي در مورد آن ها براي مطالعه وجود
دارد .امروزه وسايل تشخيص معجزه آسايي
مانند  .M.R.Iكه بررسي دقيق مغز و نخاع و
اندام هاي ديگر بدن را امكان پذير ساخته
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بايد خاطر نشان كرد كه آن دسته از بيماران كه درمان دارويي و يا جراحي
براي آنها ارزش حياتي و تأثير درماني دارد ،به اين نوع درمان احتياج دارند.
است در دسترس پزشكان قرار دارد.
بايد خاطر نشان كرد كه آن دسته از بيماران كه درمان
دارويي و يا جراحي براي آن ها ارزش حياتي و تأثير درماني
دارد ،به اين نوع درمان احتياج دارند .بنابراين در بيماريهاي
مهم مانند بيماري هاي عفوني ،شكستگي ها ،برخي انواع
سرطان ها و نارسايي هاي طبي كه با جراحي قابل درمان
هستند ،دارو -درماني و جراحي بايستي انجام شود .ولي
در شرايطي كه پزشكي معمول قادر به درمان نيست ،طب
مكمل و معالجه طبيعي مي تواند درمان انتخابي باشد .حتي
در شرايطي كه درمان دارويي يا جراحي ازم است ،اين نوع
معالجه مي تواند به عنوان درمان كمكي به كار گرفته شود.
در حقيقت طب مكمل بالقوه ممكن است بزرگ ترين هديه
به سامت بشريت باشد.

طب كلنگر و رويكرد جهاني
در سال هاي اخير طب كل نگر نفوذ بسيار چشم گيري
يافته است ،اگر چه هنوز در سراسر دنيا مورد پذيرش همگان
واقع نشده ،اما بسياري از انديشمندان متفق ًا از اين رويكرد

طرفداري ميكنند.
در سال  ،1955اداره پزشكي درمان هاي غيرمتعارف
( )OAMبه جمع آوري و تدوين يك طبقه بندي پرداخت.
هدف اصلي اين بود كه مجموعه اي از انواع مختلف اين
نوع پزشكي جمع آوري شود تا پژوهش و بررسي در اين
زمينهها به صورت راحتتري صورت بگيرد OAM .در اين
طبقه بندي به اين نكته مهم اشاره كرده بود كه گنجانده
شدن عنوان يك روش درماني در اين جدول ،لزوم ًا به معناي
تصديق يا تأييد اين روش درماني نيست .در سال هاي اخير
 OAMتحقيقات علمي وسيعي را در زمينه نحوه تأثيرگذاري
جسم ،ذهن و بدن بر يكديگر ،هم چنين بسياري از انواع طب
سوزني انجام داده است .هدف اين است تا مشخص شود كه
آيا امكان ترتيب و برگزاري پژوهش هاي علمي از جمله
تحقيقات باليني در زمينه پزشكي غيرمتعارف وجود دارد يا
نه؟ و آيا مي توان با دقت ،نتايج درماني را مشخص كرد يا
خير؟
8
در سال  1991انستيتو ملي تندرستي در امريكا مؤسسه اي
با نام سازمان درمان هاي غيرمتعارف را تأسيس كرد تا به
تحقيق درباره كارآيي انواع سيستم هاي طب غيرمتعارف
بپردازد و ميزان مفيد بودن آن ها را مشخص كرده ،به
جمع آوري و ارائه توجيهات و تعبيرات علمي براي بيان
تأثيرگذاري آنها بپردازد.
در شرايط كنوني چند ده دانشكده پزشكي در اياات متحده
به ارائه دوره هاي آموزشي در زمينه پزشكي غيرمتعارف مي
پردازند .تأسيس بسياري از مراكز مهم و مجهز ،براي تحقيق
و بررسي در زمينه پزشكي غيرمتعارف صورت گرفته است.
در اين مراكز پزشكان و محققين در زمينههاي طب داخلي و
روان پزشكي مشغول فعاليت هستند .اين پژوهش ها تا زماني
ادامه پيدا ميكنند تا مشخص شود كه در بين انواع
روش هاي پزشكي باستاني ،كدام يك از آن ها از
اصالت علمي برخوردار است .اگر تحقيقات
علمي و گسترده بر اصالت و حقانيت هر
7
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در شرايط كنوني چند ده دانشكده پزشكي در اياات متحده به ارائه دورههاي آموزشي
در زمينه پزشكي غيرمتعارف ميپردازند .تأسيس بسياري از مراكز مهم و مجهز،
براي تحقيق و بررسي در زمينه پزشكي غيرمتعارف صورت گرفته است.

يك از آن ها رأي مي دهد ،آن ها به داخل جريان پزشكي
متعارف وارد ميشوند.
طب كل نگر را مي توان ازدواج هنر شفابخشي و دقت
علمي پزشكي مدرن دانست .شايد از همه مهمتر ،كليتگرايي
عامل پيشرفتي قابل ماحظه نه تنها در مراقبت از سامتي،
بلكه در طرز زندگي ،تفكر و احساس ما درباره خودمان باشد.
رويكرد كل گرايانه بازگشتي است آگاهانه به آن چيزي كه در
طب از همه بهتر و ماندنيتر است؛ آميزهاي جديد از پزشكي
مدرن و سنت وسيع تر مداواي بيماري ها كه پزشكي امروز
تنها بخشي از آن را تشكيل ميدهد.
در اين قرن تعداد رو به رشد اعضاي علمي آگاه بر زمينه
طب كل نگر قاعدت ًا تأثير فزاينده اي بر ماهيت آموزش
پزشكي خواهند داشت .سرانجام طب بايستي با جذب
سنت هاي معالجه ساير فرهنگ ها خود را گسترش دهد .اگر
طب كل نگر مقبوليت و اثربخشي خود را به اثبات برساند،
هيچ شكي باقي نخواهد ماند كه در آينده به صورت يك
نيروي اصلي در مراقبتهاي بهداشتي درآيد.

منابع:
 شيلي ،نورمن؛ شفاي الهي؛ مترجم داود عظمي بهادراني ،نسرين؛ بركه شفا؛ مترجم پيام رهنماي منفرد گوردون ،جيمز؛ طب كل گرا؛ مترجم مرجان فرجي سادوك و كاپان؛ روش هاي درماني غيرمتعارف؛ مترجم سيد رضاجماليان
 ويل ،آندرو؛ شفاي كامل؛ مترجم ناهيد ايران نژاد باگنيسكي ،بودوجي و رامون ،شلياث؛ ريكي؛ مترجم اكرم افشار گوردون ،ريچارد؛ دست هاي درمان گر تو؛ مترجم فرناز صانعي پور گوئل ،ساتيش؛ راهنماي طب فشاري؛ مترجم جميله مهديزاده؛ نشر نوردانش؛ تهران.1381،
 ارنس ،الن ؛ هونا؛ مترجم ناهيد ايران نژاد ؛ نشر نسل نوانديش ،تهران؛.1378
پي نوشت:
 Hippocrates - 1يا همان بقراط حكيم
Holistic Medicine - 2
 Allopathic Medicine - 3منظور پزشكي متعارف (متداول) است
كه در آن براي برطرف كردن عايم و نشانه هاي بيماري ،از اشكال
عادي و متداول داروها استفاده مي شود.
Janchristian Smuts - 4
Rockefeller Foundation - 5
 - 6اسناد و كتابهاي قديمي چين نشان ميدهند كه در زمانهاي قديم
در چين تا زماني كه پزشك قادر به حفظ سامتي افراد بوده است به
طور مرتب به او اجرت پرداخت مي شد و هنگامي كه شخص بيمار
مي شد از پرداخت دستمزد به پزشك خودداري مي كرد .در واقـع
پزشك مجبور بود تمامي هزينه هاي داروي بيمار را متحمل شود ،زيرا
حفظ سامتي افراد يكي از وظائف اجتناب ناپذير پزشك در نظر گرفته
مي شد.
 )O.A.M) Ofice of Alternative Medicine - 7پزشكي
غيرمتعارف به روشهاي درماني و پيش گيرانهاي اشاره دارد كه روش
يا تأثيرگذاري آن ها با پزشكي متداول ،متفاوت است.
)N.I.H( National Insitute of Health - 8
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انسان خوشخيال
تأليف :اميررضا الماسيان

براي اين كه متوجه نادرستي هاي زندگي خودمان شويم يكي از مؤثرترين كارها ،نگاه صادقانه

و هوشمندانه به زندگي خودمان است .اگر اين نگاه با هوشياري كافي و بدون ترفندهايي باشد
كه ما معمواً به خودمان مي زنيم ،وضعيت واقعي خودمان را تشخيص خواهيم داد.
بـگذاريد بي مقدمه وارد بـحث شويم .انسـان امـروز خيلي
خوش خيال است .اين خوش خيالي انواع و اشكالي دارد يعني
در همه انسان ها يك جور نيست .اما همه انواع آن در يك چيز
شريكند؛ خوش خيالي مفرط.
سعي مي كنم در اين مقاله دو دسته اصلي خوش خيال ها را
معرفي كنم .در واقع اكثر مردم دنيا در يكي از اين دو دسته قرار
مي گيرند اما بايد بگويم كه احتمال مي دهم دسته هاي بيشتري از
انسانهاي خوش خيال را بشود با كمي مشاهده و تعمق به اين دو
دسته اضافه كرد.
يك دسته از اين خوش خيال ها كساني هستند كه گمان مي كنند
دارند در بهشت زندگي ميكنند .شايد بگوييد خوب است كه كسي
اينطور حس كند ،اما من فكر ميكنم براي تأييد اين نظر ،شرايطي
وجود دارد از جمله اين كه ما تشخيص درستي نسبت به اوضاعمان
داشته باشيم .يعني مث ً
ا در جهنم نباشيم و خيال كنيم در بهشتيم.
چه فايده دارد ما عمري را در خيالي خوش به سر ببريم و بعد

ناگهان متوجه شويم كه اين زيبايي ،سرابي بيشتر نبوده است؟ چه
فايده دارد كه خوشي اي كه درك مي كنيم فقط يك ظاهر باشد،
يك پوسته ناپايدار كه هيچ اصالتي ندارد؟ انگار در حال خوردن
س ّمي شيرين باشيم كه اثرات ناگوار آن كمي بعدتر ظاهر مي شود.
سم البته دهان ما شيرين مي شود اما حياتمان به
با خوردن اين ّ
خطر مي افتد! زندگي اكثر ما اين طور است .وضعيتي با راحتي ها و
سرگرمي ها ،امكانات و ابعاد به ظاهر متنوعي كه خاصيتي غير از
بيشتر خواب كردن ما نسبت به ماهيت واقعي زندگي مان ندارند.
مثل يك ماده مخدر كه نشئهاي به ظاهر لذتبخش دارد اما فرداي
آن حس بسيار بدي در فرد ايجاد ميكند.
خيلي از اين آدم ها وقتي به انتهاي عمر خود مي رسند حس
توخالي بودن به آن ها دست مي دهد .انگار ندايي در
درونشان مي گويد براي چيزي زندگي كرده اند كه
ا اص ً
ارزشش را نداشته .در حالي كه قب ً
ا فكر
نمي كرده اند روش زندگي شان نامناسب بوده!
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چه اتفاقي افتاده؟ بعد از عمري زندگي متوجه شدهاند زندگيشان
را صرف چيزهايي كردهاند كه به رغم ظاهرشان غنايي نداشتهاند.
دسته ديگر خوش خيال ها كساني هستند كه تا حدي فكر
مي كنند اوضاع زندگي جهان تعريفي ندارد .اما اين فكر آن قدر
قدرت ندارد كه آنها را به بهتر كردن خود و زندگيشان وادار كند.
چنين كساني هميشه منتظرند تا اتفاق معجزه آسايي بيفتد و
زندگي شان را دگرگون كند .يا منتظرند كسي بيايد و آن ها را از
دردسرهايشان نجات دهد .واقعيت اين است كه نسل هاي زيادي
با همين خيال زندگي كردند و از دنيا رفتند و هرگز نفهميدند اين
خود انسان است كه بايد دست از ناداني بردارد وگرنه هيچ كسي
نميتواند كاري برايش بكند.
اين دسته از انسان ها با وجودي كه زندگي خود را درست و
متعالي نمي دانند اما دو دستي به آن چسبيده اند! در واقع رفتاري
متناقض دارند.
تعداد قابل توجهي از مردم در همه جاي دنيا از زندگي خود
اظهار نارضايتي مي كنند و در عين حال دو دستي به اين زندگي
ناخوشايند چسبيده اند .كجاي كار ايراد دارد؟ آيا آن ها وانمود
مي كنند كه زندگي رضايت بخشي ندارند و يا قدرت تغيير آن را
ندارند و به اين دليل وانمود ميكنند كه اوضاع خوب است؟...
مقصود من از طرح اين مطالب ترويج «با عينك سياه به
هر چيز نگاه كردن» نيست .بيشتر منظورم اين است كه بدون
شرطي شدگي به زندگي خودمان نگاه كنيم .منظورم واقع بيني و
درست ديدن است .چيزي كه اكثر ما از آن محروميم.

اين نگاه كردن اگر درست انجام شود حتم ًا رنجآور است .چيزي
كه از آن ميفهميم خوشايند نخواهد بود .اما اين قدم اول راه حل
است .وقتي فكر مي كنيم كه وضع مان خوب است تاش براي
نجات چه معني اي دارد؟ كسي براي نجات تاش مي كند كه
خطر را درك كرده باشد .نه كسي كه خطر را نديده است و گمان
ميكند اعام خطر شايعهاي بيش نيست.
به خودمان نگاه كنيم 124 .هزار پيامبر و تعداد بي شماري از
راهنمايان براي بشر آمدهاند و ما هنوز براي خود كاري نكردهايم.
چرا؟ ساده است .ما باور نداريم كه اوضاع مان خراب است .ما در
خواب خرگوشي هستيم .حاا اگر كسي بيايد و خطر را تذكر بدهد
يقه او را مي گيريم و متهمش مي كنيم كه به ما توهين كرده.
همانطور كه اكثر پيامبران و انبيا انكار شدند ،آنها را به اتهامات
متعددي متهم كردند و خيلي از آنها را كشتند.
به نظر بنده مثبت بيني خوب است ،اما خوش خيالي دامي با
ظاهري ساده و باطني مهلك است .كسي كه در خوشخيالي مانده
اميدي به بيدارياش نيست .براي همين در تمام اديان الهي اولين
قدم توبه است .توبه از يك نظر يعني واقع ًا بفهميم كه چقدر خطا
داريم .توبه يعني از خوش خيالي بيدار شدن .توبه يعني از اعمال
خودمان درك درستي داشته باشيم .در اين صورت اشتباهات مان
را ميفهميم و آن موقع شايد تعجب كنيم كه چطور من اين همه
اشتباه خودم را تا حاا نديده بودم؟ بقيه قدم ها بعد از توبه قرار
دارند .تا اين اتفاق نيفتد هيچ چيز تغيير اساسي نخواهد كرد .راه
بهشت از جهنم ميگذرد و براي رسيدن به بهشت بايد با زشتي هاي
درونمان ماقات كنيم.
اما عم ً
ا براي اين بيداري چه كاري از ما بر مي آيد؟ براي اين
كه متوجه نادرستي هاي زندگي خودمان شويم يكي از مؤثرترين
كارها ،نگاه صادقانه و هوشمندانه به زندگي خودمان است .اگر اين
نگاه با هوشياري كافي و بدون ترفندهايي باشد كه ما معمو ًا به
خودمان ميزنيم ،وضعيت واقعي خودمان را تشخيص خواهيم داد.
و براي رسيدن به اين نگاه ،قصد محكم و آهنين براي فهم اينكه
«در زندگي چه مي كنيم؟ چه اشتباهاتي داريم؟ و در چه وضعيتي
هستيم؟» ضروري است.
منبع :علم موفقيت 16

خيلي از اين آدم ها وقتي به انتهاي عمر خود مي رسند حس توخالي بودن به آن ها دست مي دهد.
انگار ندايي در درونشان مي گويد براي چيزي زندگي كرده اند كه ارزشش را نداشته.
ا اص ً
در حالي كه قب ً
ا فكر نمي كرده اند روش زندگي شان نامناسب بوده!
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«هكا»؛ روش معجزه
«كلمات انسان سرنوشت او را به وجود میآورند .انديشهها زندگیسازند .آنچه به خود میگويی
همان را از زندگی خواهی شنيد .از كام تو بر تو حكم میشود .تو همانی كه میانديشی»...
استاد ايليا «ميم»

پيامی كه در چنين عباراتی نهفته است بيان كننده يكی از
مهم ترين و اساسی ترين اصول باطنی است .طی يك قرن
اخير ،صدها كتاب توسط دانشمندان و محققان علوم مختلف
درباره اين اصل بزرگ نوشته شده است و در عصر حاضر
مهم ترين روش ايجاد تغييرات در زندگی فردی و اجتماعی
بهره گيری از اصل كام سازنده است .بر پايه اين اصل ده ها
هزار صفحه متن محققانه نوشته شده و آزمايشهای بسياری
صورت گرفته است .اين اصل می گويد زندگی انسان از
انديشه های (كلمات) او ساخته شده است بنابراين با تغيير
انديشه ها می توان ،هر نقطه از زندگی را تغيير داد .آشكاری
و اكتشاف دوباره اين اصل بزرگ در اواخر قرن نوزدهم و
در غرب ،سبب به وجود آمدن تكنيك هايی برای حصول
موفقيت در زندگی شد و دهها تكنيك مختلف بر همين اساس
بهوجود آمد.
محتوای عموم تكنيك های موفقيت يك چيز است و آن
قوانين معنوی و باطنی تحقق خواستهها و وقوع موفقيتهاست

اما شكل اين تكنيكها با يكديگر متفاوت است.
يكی از محورهای اصلی تكنيك های موفقيت چگونگی
استفاده از قدرت فكر و كام برای ايجاد تغيير در زندگی
است .سادهترين و ابتدايیترين تكنيك استفاده از اصل قدرت
انديشه و كام ،بهره گيری از تلقين به نفس است .در اين
روش ،ما انديشههای خود را از طريق تلقين انديشههای جديد
تغيير می دهيم و به برنامه ريزی ناخودآگاه می پردازيم .تلقين
به نفس روشی قدرتمند محسوب نمی شود و بيشتر متكی
به پشتكار ،تمركز و باورپذيری فرد است .بعد از گسترش
تكنيك تلقين به نفس در غرب و به ويژه فرانسه و آلمان،
روش ديگری به نام هيپنوتيزم بعنوان ابزار تغيير انديشهها در
برنامة كار متخصصين مربوطه قرار گرفت...
كوئه ،دكتر داروسازی كه به دليل توانمندی
گستردة اصل فكر خاق به شدت تحت تأثير قرار
گرفته بود ،متد ديگری را پی ريزی كرد
كه به نام خود او مشهور شد (متد كوئه).
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كاليما از كلمات و انديشه ها و تصاوير استفاده می كند .روياهای جهانی و رويای فردی
را به كار می برد .تأثير خاص زمان ها و مكان ها را در نظر می گيرد .در فهم و ادراك
فرد ريشه می دواند و شهودات فردی را به ميدان می كشاند...
روشهای جديد روزبهروز توسط محققان علوم مختلف عرضه
میشد .همه اين روشها میخواستند به گونهای قدرت فكر
و كام را در راستای اهداف زندگی انسانی ،مورد بهرهبرداری
قرار دهند .آخرين مدل تكنيكی كه برای استفاده از قدرت
فكر و كلمات ،در سطح جهانی عرضه شده است ،ان ال پی
میباشد.
اما استفاده از توان فكر و كام موضوعی است كه به
هزاران سال قبل بازمی گردد و بايد گفت كه در عصر جديد
بازسازی و شبيه سازی دوباره ای از روش های كهن صورت
گرفته است .با اين حال توانايی و كارآمدی روشهای كهن
كامی و انديشه ای در مقايسه با روش های جديد ،به
وضوح متفاوت است .روش های كهن كه عمدت ًا با اتكاء به
علوم اسراری ،كتب مقدس و دانش شهودی طراحی شدهاند،

از قدرت و اثرگذاری بسيار بيشتری برخوردارند.
در اين ميان كاليما يكی از كهن ترين و قوی ترين
روش های به كارگيری توانايی فكر و كام در ااهيسم

باطنی می باشد .هزاران سال قبل از مياد مسيح ،كاليما
توسط كاهنان بزرگ و كارورزان خبره باطنی به كار گرفته
می شد و ايشان با استفاده از روش كاليما به كارهای حيرت
انگيز و خارق العاده ای دست می زدند .كاليما از كلمات و
انديشهها و تصاوير استفاده میكند .روياهای جهانی و رويای
فردی را به كار می برد .تأثير خاص زمان ها و مكان ها را در
نظر میگيرد .در فهم و ادراك فرد ريشه میدواند و شهودات
فردی را به ميدان میكشاند...
كاليما به دليل ويژگی خاص خود شباهت عمده ای با
روشهايی مانند تلقين به نفس ،تلقين هوشيارانه ،هيپنوتيزم
يا عبارات تأكيدی و ان ال پی ندارد .حوزه اثرگذاری كاليما
كه از اعماق كام خدا و متون مقدس استخراج شده
است بسيار گسترده تر از حوزه اثرگذاری تلقين به نفس يا
روشهای مشابه است .حيطههايی كه كاليما دارای قدرت تغيير در
آن هاست بسيار وسيع تر از حيطه های كارايی روش های
جديد است .كاليما را میتوان مانند يك مشعل بزرگ دانست
و روشهای جديد را به شعلههای شمع تشبيه كرد...
هوشمندی بهكار رفته در كاليما همان شعور ااهيست زيرا
كاليما از كام خدا برآمده و دارای همان قدرت و شعور نهفته
است .كاليما مانند مرواريد و جواهرات است كه بايد آن را با
صرف تاش بسيار به دست آورد ،حفظ كرد و برای زندگی
خوبتر و تحقق اهداف و قصدها بهكار برد.
«كلمات خود را می سازند .هسته يك درخت در درون خود
دارای آن چيزيست كه ازم است آنرا تبديل به درختی كامل
كند و اين مثال كام انسان است .كام میتواند همان چيزی
را به تجسم درآورد كه در خود دارد ،قصدهای گوينده خود را».

«كلمات خود را می سازند .هسته يك درخت در درون خود دارای آن چيزيست كه ازم است
آن را تبديل به درختی كامل كند و اين مثال كام انسان است .كام می تواند
همان چيزی را به تجسم درآورد كه در خود دارد ،قصدهای گوينده خود را».
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چندگانگی جهانها از ديدگاه علم و تعاليم باطنی
نويسنده :دكتر مارتين هِشت ،برگرفته از مجله روانشناسی امروز
تنظيم :فاطمه زندی

با نگاهي به اطراف مي توان ديد كه پيشرفت هاي علوم
ظاهري اكنون چنان شتاب برق آسايي گرفته اند كه گويي
سفينة دانش بشري در آستانة پروازي قرار دارد تا در آيندهاي
نه چندان دور بتوان اتحاد هر چه كاملتر علوم ظاهر و باطن
را شاهد بود.
هزاران سال است كه اخبار و اطاعاتي دربارة جهان هاي
ديگري جز آنچه در اطرافمان مي بينيم در اختيار بشر قرار
گرفته است .اين اطاعات كه گاه در حد يك خبر كوتاه
و گاه به پيشرفتگي توصيفي دقيق از آن ها و ساكنينشان
و يا چگونگي دسترسي به آن ها و كاربردها و امكانات اين
دسترسي بوده اند ،تا مدتي پيش تمام ًا در حيطة دانش باطني
قرار مي گرفتند و علوم تجربي ظاهري را ياراي اظهار نظر
كردن در اينباره نبود .تا ديروز مفاهيمي چون كر ّويت زمين،
ميدان هاي مغناطيسي (كهربا) ،كند شدن زمان در سرعت هاي
باا ،سياه چاله ها و ...استناد علمي نداشتند اما امروز اين

مفاهيم كام ً
ا علمي و اثبات شده به شمار مي روند .به نظر
مي رسد در آينده اي نه چندان دور ،مفهوم جهان هاي موازي
و چگونگي برقرار كردن ارتباط با آن ها نيز موضوعي كام ً
ا
علمي باشد .در اين مقاله سعي داريم دستاوردهاي جديد علوم
ظاهري دربارة جهان هاي ديگر و به ويژه جهان هاي موازي
جهان خودمان را مروري كنيم ،باشد كه به عظمت خالق
هستي بيشتر پي ببريم و با مشاهدة اين عظمت سر تعظيم
1
فرود آوريم كه «خواب با علم از نماز با جهل بهتر است ».
انسان هاي حقيقت جو در طول تاريخ ،مجنون وار به دنبال
كشف جلوههاي حقيقت بوده اند و در اين ميان دغدغة اصلي
محققين و دانشمندان علم فيزيك ،يكپارچه سازي و وحدت
بخشيدن به ايده ها و مفاهيم به ظاهر مختلفي از
دانش بشري بود كه از كوچكترين اجزاء زير اتمي
تا بزرگ ترين كهكشان هاي عالم را در
برميگرفتند .دانشمندان بهدنبال اين منظور
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در تاش براي پر كردن شكافهاي ديوار دانش بودهاند و اكنون
نيز به آن ادامه ميدهند .اكنون به نظر ميرسد پر كردن اين
شكافها بدون قبول وجود جهانهاي ديگر به صورت علمي
ناممكن باشد .براي بررسي اين موضوع بد نيست از گذشتهاي
نه چندان دور آغاز كنيم.

تاريخچة ديدگاه دانشمندان دربارة جهان
تنها چند قرن پيش يعني در عصر دانشمنداني چون كپلر،
گاليله ،كپرنيك و نيوتون ،انسان تصور ميكرد كه جهان مانند
چرخ دنده اي بزرگ است كه سيارات را به چرخيدن به دور
خورشيد مجبور مي كند .در آن دوران گرچه گذر زمان به
وسيلة ساعت قابل اندازه گيري بود اما خود زمان مفهومي
ابدي و ازلي داشت كه تجزيه و تحليل آن چيزي غيرممكن
تلقي مي شد .مكان يا فضا نيز در همة جهات ايتناهي بود
و انديشيدن دربارة آن به ديوانگان و شعرا اختصاص داشت.
چنين ديدگاهي همچنان ادامه داشت تا اينكه در قرن بيستم
ميادي ،نظريههاي نسبيت انيشتين انقاب جديدي در تفكر
علمي به پا كرد و برخي شكاف هاي علم را پوشاند .ديگر
زمان و مكان به راز آلودگي قبل نبودند .بلكه آنها به يكديگر
متصل شدند و مفهوم جديدي به نام «مكان ـ زمان» را
تشكيل دادند .ماده نيز چيزي بود كه در داخل همين مكان ـ
زمان بهوجود آمده بود .سرعت نور هر چند بسيار زياد بود اما به
صورت مقداري مشخص و كمتر از بينهايت تعيين شد .بدين
ترتيب فرض جاوداني بودن جهان تغيير كرد تا امكان طرح
اين سؤال به وجود آيد كه راستي در آغازين لحظات آفرينش

جهان كه به نام « انفجار بزرگ» يا «مهبانگ» معروف است
چه اتفاقي رخ داد؟ يعني همان زماني كه اندازة كل جهان از
نقطة پايين اين عامت تعجب هم كوچك تر بود! در پاسخ
به اين پرسش تئوري ها و مدل هايي براي جهان ارائه شدند
كه به تئوريهاي «كيهان شناختي» معروفند .از سويي ديگر
با كشف نظرية فيزيك كوانتومي (علمي كه به رفتارهاي
اتمي و زير اتمي مي پردازد) شكاف هاي بيشتري در علم
پوشيده شد .براساس اين نظريه ،رفتار ماده با توجه به نحوة
مشاهده اش تغيير مي كند .به عبارتي ديگر عمل مشاهده
كردن يك مشاهدهگر نقش مؤثري در رفتارهاي جهان اتمي
بازي مي كند .بدين ترتيب يكي از مسائل مهم فيزيك دانان
امروز به هم رساندن فاصلة بين فيزيك كوانتوم و نسبيت
است و از نظريههايي كه براي كمك به اين مقصود ميتوان
اميد زيادي بر آنها داشت ،نظريههايي هستند كه وجود يك
چند جهاني متشكل از جهان ما و جهانهاي ديگر را مفروض
ميدارند.

معني كلمه جهان
از آن جايي كه فرهنگ لغات علمي مدت هاست كه براي
اشاره به مفهوم جهان كلمة « »universeرا عادت كرده
بود ،بهترين كلمه اي كه ذهن ارائه كنندگان نظريه هاي چند
جهاني مي توانست براي اين مفهوم جديد پيدا كند كلمة
« »multiversityبود .اما بد نيست مفهوم جهان هاي
ديگر را ابتدا به لحاظ واژهشناسي بررسي كنيم .در زبان فارسي
ميتوان هم رديف با كلمة «جهان» كلماتي چون دنيا ،عالم،
گيتي ،كيهان و ...را قرار داد كه وقتي به صورت تخصصي
به آن ها توجه مي كنيم متوجه وجود تفاوت هايي گاه اساسي
ميان آن ها مي شويم تا جايي كه ممكن است يكي از اين ها
بخش ناچيزي از ديگري باشد .در متون علمي انگليسي نيز
مشخص ًا با دو كلمة شاخص روبرو هستيمuniverse :
و  .worldكلمة اول به معناي «تمام چيزهاي موجود به
صورت يك مجموعة كلي» است كه اين تعريف بر يكتا
بودن آن دالت دارد و پيشوند « »unitنيز تأكيد و تأييدي
براي اين موضوع است .بنابراين مي توان معادل اين
كلمه را به فارسي برابر عالم هستي ،عالم خلق يا
جهان آفرينش دانست .هم چنين بد نيست
اشاره كنيم كه كلمه « »verseبه معناي
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آنچه دانشمندان به عنوان يك جهان يا دنياي ديگر داخل چند جهاني از آن صحبت ميكنند،
ناحية ديگري از هستي به غير از مكان ـ زمان ماست كه ميتوان مشخصاتي را براي آن استنباط كرد.
شعر ،نظم ،ريتم و ...است .گويي در سرتاسر ،universe
آهنگ يكتايي نواخته مي شود .اما كلمة « »worldبيشتر
براي اشاره كردن به دنياي اطراف به كار مي رود كه به
طرق مختلف درك ما مي آيد و استفاده از كلمة دنيا براي
آن مناسب به نظر مي رسد .آنچه دانشمندان به عنوان يك
جهان يا دنياي ديگر داخل چندجهاني از آن صحبت ميكنند،
ناحية ديگري از هستي به غير از مكان ـ زمان ماست كه
مي توان مشخصاتي را براي آن استنباط كرد .مث ً
ا هر يك
از آن ها بسيار بسيار بزرگ هستند؛ به جهاتي از نظر علت
و معلولي از يكديگر مجزا و مستقل مي باشند (يعني همه
يا ااقل بسياري از زنجيرهاي علت و معلولي رويدادها از
مرزهاي آن ها به دنياهاي ديگر نشت نمي كنند)؛ بنابراين
با توجه به اين كه براي مشاهدة هر چيز بايد نوعي رابطة
علت و معلولي با آن برقرار كرد ،در نتيجه مشاهدهگران يك
دنيا (مث ً
ا دنياي ما) نمي توانند دنياي ديگر را به مشاهده
يا دريافت مستقيم درآورند؛ احتما ًا دنياهاي مختلف داراي
ا متفاوت هستند (مث ً
اختاف بنيادين و خواص كام ً
ا در تعداد
ابعاد مكاني و زماني و يا مقدار نيروهاي بنيادين فيزيكي)؛ و
جالبتر اينكه اين جهانها ممكن است با هم موازي باشند
يعني هر موجوديتي در يكي از آنها داراي يك نسخة متناظر
(همزاد) در ديگري باشد .با وجود اين مشخصات ،حدس

زدن علتي كه فيزيكدانان را به سمت مظنون شدن بهوجود
جهانهاي ديگر راهنمايي كرد ،مشكلتر ميشود .چرا كه در
علم فيزيك تنها موضوعاتي داراي اعتبار هستند كه امكان
آزمونپذيري و قابليت رد كردن را داشته باشند.

سادهترين نوع جهانهاي ديگر
وجود جهان هاي ديگر ،جهان هاي موازي و به طوركلي
وجود يك چند جهاني (كه جهان ما نيز عضوي از اعضاي آن
است) توسط تعدادي از تئوري هاي فيزيكي دربارة توصيف
جهان ،به طور غيرمستقيم و ضمني تأييد مي شود .به عنوان
مثال يكي از سادهترين اين تئوريها از نتايج اندازهگيريهاي
پرتوي زمينة كيهاني (يعني همان پژواكي كه از مهبانگ
باقي مانده است) استنتاج شده است .از آن جايي كه پس از
تئوري نسبيت انيشتين ،مدل هايي براي تشريح فرم فضا ـ
زمان ما و نيز نحوة توزيع جرم در آن مطرح شد ،اين اندازه
گيريها ميتوانستند درستي آنها را تأييد يا رد كنند .مث ً
ا در
كنار مدل فضاـ مكان بيكران ،مدلهاي فضاـ مكان انحنادار
مثل كروي يا هزلولوي و در كنار مدل توزيع يكنواخت ماده
در جهان ،مدلهاي توزيع فركتالي و يا تجمع ماده در اطراف
ما و تهي بودن بقية جهان مي توانستند امكان پذير باشند.
اما نتايج اندازه گيري هاي پرتوي زمينة كيهاني بيشترين
انطباق را با فرض جهان نامحدود و توزيع يكنواخت ماده
در مقياس بزرگ داشت .يعني جهان ما (با بيشترين احتمال
رياضياتي) فضايي بيكران است كه سرتاسر آن را ستارگان و
كهكشان ها پر كرده است .چنين جهاني بسيار بزرگ تر از
آن چيزي است كه ما ميتوانيم به وسيلة تلسكوپها ببينيم.
چراكه ما تنها قسمتي از جهان را ميبينيم كه نور آن از زمان
وقوع مهبانگ يعني حدود چهارده ميليارد سال قبل
تاكنون فرصت رسيدن به زمين را داشته است يعني
كه كره اي به شعاع  1026x4متر! هنگامي كه اين
مدل فضاي بيكران با توزيع يكنواخت ماده
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در آن با نظرية كوانتوم (كه براساس آن جهان گسسته است و
ميتوان آنرا به وسيلة مقداري متناهي از اطاعات مشخص
كرد) تركيب مي شود مي توان چنين نتيجه گرفت كه وجود
دنيايي كام ً
ا شبيه به دنياي ما در نقطه اي ديگر از جهان
بيكران امكان پذير است .به عنوان مثال اگر مي توانستيم تا
فاصلة  10به توان  10 91متري 2اطرافمان را جستجو كنيم،
انتظار داشتيم دنيايي دقيق ًا مشابه آنچه تا فاصلة  100سال
نوري از زمين وجود دارد را پيدا كنيم .در هنگام كشف آن
دنيا وقتي پيچ تلسكوپ را كمي بيشتر تنظيم ميكرديم كسي
را با قيافهاي كام ً
ا آشنا ميديديم كه او هم با تلسكوپ خود
در پي يافتن دنياي ماست! چنين فرضيهاي مشابه آنست كه
بگوييم اگر خروجيهاي كامپيوتري را كه براي توليد پيوستة
حروف الفبا به صورت تصادفي برنامهريزي كردهايم جستجو
نماييم ،احتما ًا پس از چند قرن يا چند هزاره ميتوانيم انتظار
داشته باشيم كه نسخه اي از ديوان حافظ را نيز توليد كرده
باشيم .البته اين نوع استنتاج ساده انگارانه كه بيشتر به يك
شوخي شبيه است را مي توان تنها به عنوان مقدمه اي براي
ورود به مباحث جديتر فيزيكي در نظر گرفت.

جهانهايي در ديگر ابعاد مكان– زمان
دستة ديگري از مباحثي كه دربارة جهان هاي موازي
مطرح است به مدل هايي مربوط مي شود كه براي توصيف
و تشريح مبدأ آفرينش ابداع شده اند .مدل هايي كه توان
پاسخ گويي به سؤااتي را كه به وسيلة تئوري هاي قبلي
بي پاسخ مانده بود داشته اند .سؤااتي مثل همين سؤال كه
علت اين كه جهان ما تا به اين اندازه بزرگ ،يكنواخت و
مسطح است ،چيست؟ براساس برخي از اين مدلهاي جديد
كيهان شناختي ،مهبانگ نه به عنوان يگانه لحظة آغازين
خلقت بلكه به صورت واقعه اي عادي و روزمره (البته نه روز
زميني!) در عالم هستي مي باشد .يكي از چنين مدل هايي از
نظرية «ريسمان ها» نشأت گرفته است .نظرية ريسمان ها،

وجود جهانهاي ديگر ،جهان هاي موازي
و به طوركلي وجود يك چند جهاني
(كه جهان ما نيز عضوي از اعضاي آن است)
تـوسط تعـدادي از تئـوري هاي فيزيكي دربارة
توصيف جهان ،به طور غير مستقيم
و ضمني تأييد میشود.
نظريه اي دربارة توصيف ذرات بنيادين جهان (كه اجزاء زير
اتمي را تشكيل ميدهند) ميباشد .اين نظريه هنگامي مطرح
شد كه دانشمندان در تاش براي يكپارچه سازي نيروي
جاذبه با ديگر نيروهاي طبيعي بودند .گذشته از آنچه اين
نظريه مستقيم ًا به آن مي پردازد ،دانشمندان به اين نتيجه
رسيدند كه به غير از ابعاد جهان ما (سه بعد مكان و يك
بعد زمان) ،بايد ابعاد ديگري نيز وجود داشته باشند كه از ديد
ما پنهان اند و ممكن است در فاصله اي بسيار كوچك تر از
اندازة هستة اتم در هم پيچيده شده باشند .در ادامة نظرية
ريسمانها ،دانشمندان در دهة  1990ميادي تئوري جديدي
را به نام «تئوري  »Mارائه كردند كه براساس آن به جاي اين
كه ابعاد ديگر به صورت در هم پيچيده و مخفي شده توصيف
شوند ،فضا را در جهان ما به صورت پوسته اي سه بعدي در
ساختاري بزرگتر و با ابعاد بيشتر معرفي كردند كه فضاي ما
را در بر مي گيرد .از آن جايي كه تصور چنان ساختاري براي
ما امكان پذير نيست ،مي توانيم فضاي سه بعدي خود را به
صورت صفحه اي دو بعدي در نظر بگيريم و آن ساختار را
به صورت فضايي سه بعدي .نكتة جالب توجه اينجاست كه
هيچ دليلي وجود ندارد كه صفحة ما در اين فضا تنها صفحة
موجود باشد و ممكن است صفحات بي شماري به موازات
آن وجود داشته باشند (مثل يك دسته كاغذ) بدون اين كه

دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه به غير از ابعاد جهان ما (سه بعد مكان و يك بعد زمان)،
بايد ابعاد ديگري نيز وجود داشته باشند كه از ديد ما پنهان اند و ممكن است در
فاصله اي بسيار كوچك تر از اندازة هستة اتم در هم پيچيده شده باشند.
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صفحة ما را قطع كنند .حال اين سؤال مطرح ميشود كه چرا
ما نميتوانيم از صفحات و يا پوستههاي ديگر اطاعي داشته
باشيم؟ دليل آن اين است كه تقريب ًا همة نيروهاي فيزيكي
تنها در پوستة خود عمل مي كنند و نمي توانند از مرزهاي
آن خارج شوند و به بيرون نشت كنند .مث ً
ا نور كه تحت
كنترل نيروي الكترومغناطيسي است نميتواند از جهاني ديگر
به جهان ما بيايد و بنابراين
ما چيزي از جهاني ديگر را
نميبينيم .البته به نظر
مي رسد در ميان همة
نيروهاي فيزيكي جهان،
نيروي جاذبه يك استثنا باشد
و به عنوان يك كليد بتوان از
طريق آن اثري از جهانهاي
ديگر را رديابي كرد.
يكي از مدل هاي جديد
و جالبي كه بر مبناي اين
ديدگاه به وجود آمده است
مدل «اكپيروتيك »3نام
دارد .براساس اين مدل
كيهان شناختي ،مهبانگ
مي تواند حاصل تصادمي بين
پوستة ما و پوستة ديگري
باشد كه همين تصادم علت به وجود آمدن مادة موجود در
جهان است .به عبارت ديگر ،مهبانگ نقطة آغاز زمان نبوده
بلكه تنها انتقالي از يك مبدأ كيهاني به مبدئي ديگر است.
گامي فراتر و جالب تر در ادامة اين مدل اين است كه چنين
تصادمي ممكن است در فواصل زماني منظم و به صورت
متناوب تكرار گردد .گويي اين دو پوسته مانند دو صفحة
استيكي هستند كه با فنري به هم متصل شده اند و در
زمانهايي معين به يكديگر برخورد ميكنند.

هر جهان ،يك حباب در ميدان عظيم انرژي
يك تئوري بسيار جالب ديگر براي توصيف عالم هستي،
تئوري «انبساط جاودان آشوبناك» نام دارد .بر مبناي اين
تئوري ،عالم هستي يك ميدان انرژي كوانتومي بسيار عظيم
است كه در كليت خود با سرعتي بسيار باا در حال انبساطي
هميشگي است .در اين حال برخي نواحي خاص از اين ميدان
از انبساط باز مي ايستند و در
نتيجه حباب هايي را تشكيل
مي دهند كه هر يك از آن ها
جهاني است مانند جهان ما
يعني داراي اندازة بيكران
و سرشار از مادة برجاي
مانده از ميدان عظيم انرژي.
اين پديده مشابه تشكيل
قطرات باران داخل ابرها و يا
حباب هاي داخل خمير در
حال ورآمدن است .جالب
اين كه حتي اگر بتوانيم با
سرعت نور حركت كنيم نيز
هرگز نخواهيم توانست به
حباب هاي ديگر برسيم و يا
آن ها را ببينيم .زيرا سرعت
دور شدن آن ها از جهان ما
از سرعت نور هم بيشتر است! و جالب تر اين كه هر يك از
اين جهان ها مي توانند داراي ثابت هاي فيزيكي منحصر به
فرد و در نتيجه داراي مشخصاتي كام ً
ا متفاوت با جهان هاي
ديگر باشند .به عنوان مثال ابعاد مكاني و زماني يكي از آنها
مي تواند با جهان ما متفاوت باشد كه در اين صورت ممكن
است تمامي رويدادهاي آن جهان از نوع پيش بيني ناپذير
كامل باشد (مث ً
ا در جهاني كه دو بعد مكاني و دو بعد زماني
دارد) و يا اتمها در آن جهان ناپايدار باشند (مث ً
ا در جهاني با

در مكتب باطني اكنكار نيز توصيفاتي از جهان هاي ديگر ارائه شده است و فرا رفتن درك انسان
از محدودة اين جهان را همانند شمنيزم از طريق كنترل يا تسليم ذهن و رسيدن به سكوت
دروني مي داند .در ديدگاه اكنكار جهان هاي ديگري ،به جز جهان مادي وجود دارند كه
توانايي درك آن ها به آگاهي شخص بستگي دارد.
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يك بُعد مكاني و چهار بُعد زماني)! و يا نسبت قدرت نيروهاي
فيزيكي بنيادين در آن با نسبت هاي ثابت جهان ما تفاوت
داشته باشد و...

جهانهاي كوانتومي
تئوري هايي كه تاكنون به آن ها پرداختيم هرچند بسيار
جالب بودند و مي توانند ديد ما را نسبت به آنچه در اطراف مان
مي گذرد تغيير دهند اما هنوز مفهوم چندان قابل توجهي دربارة
جهان هاي موازي ما و رابطة آن ها با «من» و سرنوشت من
ارائه نمي كنند .اكنون قصد داريم از طريق فيزيك كوانتوم به
جهان هاي موازي سفر كنيم كه نه در ميلياردها سال نوري
آن طرفتر بلكه در فاصلهاي بسيار اندك از دنياي ما قرار دارند.
به ويژه اين كه در اين سفر هم «اكنون» داراي معنايي عميق تر
است و هم «قصد» ما .بر مبناي مكانيك كوانتومي ،حالت
جهان را تابعي رياضي به نام «تابع موج» تعيين مي كند كه
شكل كام ً
ا معيني دارد و در فضايي به نام فضاي «هيلبرت»
به دور خود مي چرخد و با گذشت زمان تكامل مي يابد .اما
هنگامي كه اين تابع معين در معرض مشاهده يا اندازه گيري

قرار ميگيرد ،از حالت معين خارج ميشود و وضعيتي تصادفي
به خود ميگيرد .گويي تابع موج به صورت حالتي كه مشاهده
شده درميآيد .بهعبارتي عمل مشاهده كردن موجب تغيير در
آن مي گردد .براساس يكي از تعابير دربارة اين موضوع ،در
احتمال ماندني وجود داشته باشند ،جهان
جايي كه چندين
ِ
به هنگام هر مشاهده به چندين نسخه (هر نسخه متناظر با
يكي از احتماات) منشعب ميشود .در حالي كه موجودات هر
جهان بدون هيچ اطاعي از جهان هاي ديگر به زندگي خود
ادامه مي دهند .به عنوان مثال هنگامي كه تاسي انداخته مي
شود ،جهان به شش جهان موازي منشعب ميگردد و هر روي
تاس در يكي از جهان ها فرود مي آيد .در اين جا دو نگرش
مطرح است :اول نگرش فيزيك داني است كه در حال بررسي
معادات مي باشد و دوم نگرش مشاهده گري كه در جهان
زندگي مي كند .در نگرش اول كه در واقع نگرشي از باا به
جهان است ،جهان پديده اي معمولي است كه به وسيلة تابع
موج تعريف ميشود و به آرامي تكامل مييابد و هيچ انشعابي
ندارد .اما در نگرش دوم ،مشاهده گر تنها بخشي از جهان را
مي بيند و فرايندي موسوم به جداسازي اجازة ديدن نسخة
موازي اش را به او نمي دهد .به عبارتي ديگر هر زمان كه

در اديان جهاني نيز ميتوان دانش دربارة جهانهاي ديگر را جستجو كرد كه البته تفسير
مفاهيم به ظاهر ساده اما بسيار عميق آنها به راحتي امكانپذير نيست.
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مشاهده گر مورد سؤال قرار مي گيـرد ،تصميمي آني مي گيرد و
يا پاسخي ميدهد ،اثرات كوانتومي در مغز او موجب ميشوند
كه اين فرايند جداسازي اتفاق افتد .از ديدگاه اول ،شخص در
اين هنگام به چندين نسخه كپي (تكثير) ميشود .اما خود اين
نسخه ها از وجود كپي ديگرشان بي اطاع اند و از ديدگاه آن ها
تنها يك اتفاق كم اهميت تصادفي با احتمالي معين رخ داده
است.
براساس اين نظريه مي توان درستي جمات غير واقعي را
نيز بهتر تحليل كرد .مث ً
ا اين جمله را در نظر بگيريد« :اگر
پدر و مادرم با هم ازدواج نمي كردند من اآن اين جا نبودم».
گويي در جهاني موازي آن ها با هم ازدواج نكردند و نسخه اي
از من هم در آن جهان وجود ندارد! البته ازم به توضيح
است كه اين نتيجه گيري زماني درست است كه كلمات را
به صورت ساده و مرسوم به كار مي بريم .اما اگر دقيق تر به
اين نتيجه گيري نگاه كنيم متوجه مي شويم كه قطع ًا اشتباه
است .چرا كه مسلم ًا «من» قابل نسخه برداري و تكثير شدن
نيستم (يا نيست) .بلكه منظور از من در اين نتيجهگيري همان
شخصي است كه در اين جهاني كه «من» انتخابش كرده ام
با مشخصاتي از جمله نا ِم من شناخته مي شود .او متناظر با
شخص خاصي در پارسال بوده اما متناظر با او در سال هاي
آينده دسته اي از اشخاص هستند كه به هر حال يكي از آن ها
را انتخاب خواهم كرد .و اين انتخاب من هيچ اثري بر تابع
موج يا كسي كه از باا به جهان ما مي نگرد نخواهد داشت.
چرا كه تمام اين نسخهها از قبل در داخل تابع موج وجود دارند
و خلق شدهاند...

شواهد وجود جهان هاي ديگر
اگرچه اكثر مطالب فوق در قالب تئوري هاي فيزيكي بيان
شده كه ممكن است مستقيم ًا قابل ارزيابي نباشند اما به
روش هايي مي توان درستي آن ها را به طور غير مستقيم
بررسي كرد .به عنوان مثال اكنون دانشمندان اولين ردياب
هاي امواج گرانشي (امواجي كه توسط يك جسم پر جرم
شتابدار به وجود مي آيد و باعث كش آمدن يا جمع شدگي
فضا مي شوند) را به كار گرفته اند .با مطالعة اين موج ها ممكن
است بتوان وجود پوسته هاي ديگر غير از جهان ما را تأييد
كرد .هم چنين بررسي اطاعات دقيق تر دربارة پرتوي زمينة
كيهاني ،ساخت كامپيوترهاي كوانتومي ،تاشها براي يكپارچه

سازي نظريههاي نسبيت عام و ميدان كوانتومي و نيز بررسي
مشاهداتي كه در شتاب دهنده هاي ذرات (و ناپديد شدن
برخي از آن ها) به دست آمده است ،از جمله مواردي هستند
كه اكنون توجه دانشمندان را جلب كرده اند و در آينده اي نه
چندان دور مي توانند اطاعات ما دربارة جهان هاي ديگر را
مستندتر نمايند.
به هر حال اينكه جهانهاي ديگر را تا چه اندازه باور داشته
باشيم ،در اختيار خودمان است .امروزه هم چنان انسان هايي
وجود دارند كه دنياي اتم ها را نيز افسانه اي بيش نمي دانند.
اما از سوي ديگر ،دانشمندان و محققين «نانوتكنولوژي»
سرگرم ساختن موتورهايي هستند كه در تصوير چرخ
دندههاي آنها ميتوان تعداد اتمها را شمارش كرد و يا اينكه
روشهاي ذخيرهسازي سوخت هيدروژني و يا حتي اطاعات
را در ساختارهاي اتمي طرحريزي ميكنند .اما عليرغم تمامي
پيشرفت هاي علمي بشر به نظر مي رسد هنوز براي يكپارچه

سازي علوم ظاهري مدرن با علوم كهن باطني كمي زود
باشد .در اين حال اشاره به گوشههايي از آنچه علوم و مكاتب
باطني دربارة جهان مي گويند و مقايسة آن ها با گفته هاي
علوم ظاهري خالي از لطف نيست.

اشارهاي بر برخي ديدگاههاي باطني
يكي از مكاتب باطني كه نظرات جالبي دربارة جهان
دارد ،مكتب شمنيزم است كه معرفت پيشگان
آن با استفاده از قدرت «ديدن» خود به مكاشفات
ارزشمندي دست يافتند .به عنوان مثال
آنان در جستجوي سرچشمة حيات به
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حوزة بسيار مقتدر ،آگاه و بيكراني مواجه شدند كه به نظرشان
هم چون عقاب قيرگون عظيمي پديدار مي شد و از اين رو
آن را عقاب خواندند .در اين ديدگاه هستي از ميدان هاي
انرژي تشكيل شده كه «فيوضات عقاب» خوانده مي شود و
متشكل از بيشماري از رشته ها يا تارهاي انرژي اند .تنها
بخش اندكي از كل فيوضات عقاب در دسترس آگاهي بشري
است ...چنين ديدگاهي با مفاهيم فيزيكي چون ميدان انرژي
كوانتومي عظيم ،تئوري ريسمان ها ،وجود ابعاد مكاني كه
درهم پيچيده اند و از دسترس ما مخفي اند و ...نزديك به
نظر ميرسد .همچنين ديدگاه اين مكتب دربارة جهان توأمان
جهان ما و موجودات آن و نيز جهان ها و حوزه هاي ديگر و
راه دسترسي به آنها جالب توجه است.
در مكتب باطني اكنكار نيز توصيفاتي از جهان هاي ديگر
ارائه شده است و فرا رفتن درك انسان از محدودة اين جهان
را همانند شمنيزم از طريق كنترل يا تسليم ذهن و رسيدن به
سكوت دروني مي داند .در ديدگاه اكنكار جهان هاي ديگري،
به جز جهان مادي وجود دارند كه توانايي درك آن ها به
آگاهي شخص بستگي دارد .هر يك از آن ها داراي ساختار
صوتي ويژه اي مي باشند و صوت خداوند در آن ها به گونه اي
متجلي ميشود .زمان و مكان در اين ديدگاه چهارچوبي براي
طبيعت محسوب نمي شوند .جهان ظاهر به وسيله ناظر امكان
وجود مييابد .به عبارت ديگر وقايع هنگامي به ظهور ميرسند
كه يك ناظر آن ها را بشنود ،ببيند ،لمس كند يا ببويد ...اين
مطالب نيز با ديدگاه هاي فيزيكي دربارة جهان هاي با ثابت
هاي فيزيكي مختلف و نيز تغيير تابع موج كوانتومي در حضور
ناظر مشابهت زيادي دارند.
همچنين در اديان جهاني نيز ميتوان دانش دربارة جهانهاي
ديگر را جستجو كرد كه البته تفسير مفاهيم به ظاهر ساده
اما بسيار عميق آن ها به راحتي امكان پذير نيست .آن جا كه
در وداها دربارة شيوا و خلقت جهان و «لوكا»ها صحبت مي
شود و به طرز شگفتآوري به توصيف آنها پرداخته ميشود؛
و يا در دين مزداپرستي حضرت زرتشت كه از نحوة آفرينش
جهان و نبردهايي كه در سطوح مختلف هستي بين جبهة نور
و ظلمت در جريان است و مفهوم زمان و طبقات آسمان كه
انسان بايد براي رسيدن به ديار نور مطلق و اهورامزداي پاك
از آن ها عبور كند؛ و در نهايت قرآن مجيد با دانشي پيچيده
و مخفي شده در اعماق و ايه هاي متعددش كه با اشاره به
ترجمة تنها چند آية از سوره مباركة «الرحمن» اين مقاله

را پايان مي دهيم و تفسير مفاهيم آن به خوانندگان واگذار
ميكنيم:
( )26هرچه [بر زمين] است نابود شونده است.
( )27و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند.
( )28پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را منكريد؟
( )29هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست ميكند.
هر زمان او در كاري است.
( )30پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را منكريد؟
( )31اي جن و انس ،زودا كه به شما بپردازيم.
( )32پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را منكريد؟
( )33اي گروه جنيان و انسيان ،اگر مي توانيد از كرانه هاي
آسمانها و زمين به بيرون رخنه كنيد ،پس رخنه كنيد[ .ولي]
جز با [بهدست آوردن] تسلطي رخنه نميكنيد.
( )34پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را منكريد؟
( )35بر سر شما شراره هايي از [نوع] تفته آهن و مس فرو
فرستاده خواهد شد ،و [از كسي] ياري نتوانيد طلبيد
( )36پس كدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را منكريد؟
پی نوشت:
 -1نهج الفصاحه (كلمات قصار حضرت رسول اكرم (ص))3140 ،
 -2يعني يك عدد يك و به تعداد  1091نقطه (يا صفر) در سمت راست آن
 -3اين نام از كلمهاي يوناني به معناي آتش كيهان گرفته شده است.
منابع:
«جهانهاي موازي» ،نوشتة «ماكس تگمارك» ،ترجمة علي اكبر قزويني ،مجلة
دانشمند ،تير و مرداد .1382
مقاات مربوط به «شمنيزم» و «اكنكار» از بررسي مكاتب باطني.
«آيا دنياهاي موازي وجود دارند» نوشتة «دن فالكس» .از اخبار مربوط به واحد
اخبار باطني.
اينترنت:
- Scientiic American,http://www.sciam.co,
“Parallel Universes” by Max Tegmark.
- http://www.station .net/DouglasJones/many.
htm “Many-Worlds interpretation of quantum
mechanics”.
- http://g.msn.com/ nwenus /AI “My So-Called
 Holt.آUniverse” By Jim
- http://www.qedcorp.com/pcr/pcr/parauniv.html
“PARALLEL UNIVERSES” by Fred Alan Wolf.
- http://plato.stanford.edu/entries/qmmanyworlds/ . # “Many-Worlds Interpretation of
Quantum Mechanics”.
- http://www.phil-books.com “The
Fabric of Reality: The Science of Parallel
Universes-And Its Implications
(Customer Review #) ” by David
Deutsch.
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چرا دو نفر همديگر را دوست دارند؟

عشق پديده اي است كه از دير باز ذهن انسان را به خود
مشغول كرده است .دانشمندان حوزه های گوناگون به نوعی
به تحليل اين پديده در انسان پرداخته اند .اين كه چرا دو نفر
همديگر را دوست دارند «يك جواب» ندارد .بلكه جوابهای
مختلفی دارد.

معشوق انعكاسی از عاشق
جستجـوی فـردی كه انعـكاسی از ما باشد از شايع ترين
تئوری هايی است كه به عنوان دليل انتخاب معشوق بيان
ميشود .به اين مفهوم كه در فرد مقابل چيزی كه در خودمان
نيز وجود دارد ،ما را به طرف او جذب مي كند .در حقيقت در
اين نوع عشق انسان در جستجوی «خودي ديگر» است .منی
كه بتواند تصوير مرا چون آيينه در خود انعكاس دهد .منی كه
برايم آشناست و برايم امنيت به همراه ميآورد.
گاهی نيز در جستجوی آيينهاي هستيم كه «خود ايدهآل» را
به ما بازگرداند .اگر به عنوان مثال «سختكوش بودن» جزو
ايده آل های ما باشد ،اين كه بتوانيم عشق فردی سخت كوش

را به خود معطوف كنيم ،برايمان تأييدی است از تصويری كه
ميخواهيم از خودمان داشته باشيم.
در حقيقت ،ما در اين نوع عشق ،در جستجوی نگاهی
هستيم كه ما را در آن تصويری كه دوست داريم از خود داشته
باشيم تأييد كند .البته بايد گفت در اغلب عشق ها ،به ميزانی
اين بعد به چشم مي خورد .هر فردی در رابطه با معشوق تا
حدی در جستجوی بازسازی نگاهی است كه از خود دارد.
نگاه تأييدكننده ديگری برای ما نمودی است كه چقدر با
«ايدهآل هايمان» منطبق هستيم .ولی زمانی كه عشق تنها به
اين جنبه خاصه شود ،مي تواند نمودی از شخصيت شكننده
فرد عاشق باشد كه بدون نگاه مثبت معشوق تمام روانش
متزلزل ميشود.
يكی ديگر از مشخصاتی كه اين عشق دارد ،ايده آل كردن
معشوق است .زيرا كه شخص برای اين كه بتواند
ديگری را به عنوان آيينه اي كه تصويرش را به او باز
ميگرداند مورد تأييد قرار دهد ،بايد از او در
ذهنش شخص «معتبری» بسازد.
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معشوق به عنوان موجودی مكمل
در اين عشق تفاوتهای فرد است كه ايجادكننده احساس
كشش بين دو نفر مي شود .در اين جا ديگر شخص در
جستجوی همتای خود نيست ،بلكه در جستجوی كسی
است كه جايگزين يك سری فقدان های وجودی اش شود.
به عنوان مثال فرد منزوی عاشق فردی بسيار اجتماعی
مي شود .عامل اصلی اين كشش يافتن ابعادی است كه فرد
در خود نميتواند ايجاد كند .به گفته روانشناسان در بسياری
موارد اين تفاوت نه تنها ميتواند با زمان جذابيتش را از دست
بدهد ،بلكه به صورت عامل اختاف طرفين بروز كند .يعنی
جنبههايی كه در اول ارتباط عامل اصلی انتخاب فرد بودهاند،
به مرور زمان برای فرد عاشق به صورت ضعف هايی غير
قابل تحمل در مي آيند تا جايی كه مي توانند جدايی دو فرد
را باعث شوند .اين دو نوع گرايش (كشش به فرد مشابه و يا
متفاوت) مي توانند به طور هم زمان در يك فرد وجود داشته
باشد .در حقيقت روان انسان به دليل پيچيدگی اي كه دارد،
قادر است در خود تناقضات بسياری را جا بدهد.

شباهت بدون مكمل بودن
شباهت زياد ساختار روانی ،ميتواند مانع دوام رابطه عاطفی

هر فردی در رابطه با معشوق

تا حدی در جستجوی بازسازی نگاهی است

كه از خود دارد .نگاه تأييدكننده ديگری برای
ما نمودی است كه چقدر با «ايدهآلهايمان»
منطبق هستيم.

باشد .به عنوان نمونه ،اگر در طرفين ،نياز به كنترل و هدايت
ديگری در همه زمينه ها به يك شدت وجود داشته باشد،
احتمال اين كه بين اين دو فرد نزديكی عاشقانه دوام پيدا
كند كم است .در اين شرايط حتی اگر كششی هم بين دو
فرد ايجاد شود ،بعد از پايان فاز «ايده آل كردن ديگری» و با
شروع زندگی واقعی ،با هم وارد يك «بازی قدرت» خواهند
شد كه در آن هر كدام سعی ميكند قانون خود را به ديگری
تحميل كند .يا به عنوان مثال اگر در هر دو طرف اين نياز
وجود داشته باشد كه ديگری برايش رل «حمايت مادرانه» را
ايفا كند و خود نتواند اين رل را برای او بازی كند ،باز هم
امكان تداوم رابطه عاطفی كاهش خواهد يافت .در چنين
رابطه اي ،هر دو احساس محروميت مي كنند ،زيرا نه چيزی
كه انتظار دارند برآورده مي شود و نه خود مي توانند به نياز
ديگری پاسخگو باشند.

مكمل كامل بدون شباهت
در اين جا برای درك اين نوع رابطه ،مثال زير را عنوان
ميكنيم:
رابطهاي را فرض كنيد كه در آن يكی از طرفين (مث ً
ا زن)
احتياج مداوم به انتقاد كردن و كوچك كردن ديگری دارد و
طرف مقابل در نقشي كه دارد كام ً
ا احساس رضايت ميكند.
زيرا نقشي است كه از كودكی به او اهدا شده است و با گذشت
زمان ،رل «قربانی بودن» برايش نقش حياتی پيدا كرده است.
زمانی كه تحقير مي شود ،مي تواند به ديگران از اخاق و

جنبه هايی كه در اول ارتباط عامل اصلی انتخاب فرد بوده اند ،به مرور زمان برای فرد
عاشق به صورت ضعف هايی غير قابل تحمل درمي آيند تا جايی كه مي توانند
جدايی دو فرد را باعث شوند.
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بر خورد زنش شكايت كند و با دادن رل قربانی به خود،
دلسوزی ديگران را برانگيزد.
اين رابطه ،رابطه اي است كه شانس ادامه اش زياد است.
زيرا هر كدام از طرفين به گونه اي به ديگری نياز دارد .در
حقيقت اين «ديگری» به او ياری مي دهد كه سناريوي
ارتباطی مورد نيازش را به اجرا در بياورد .يعنی تا زمانی كه
طرفين قبول كنند به بازی نقششان ادامه بدهند ،اين رابطه
ادامه پيدا خواهد كرد .ولی همين كه يكی از دو طرف به
دايلی (مث ً
ا به دنبال يك روان درمانی) تصميم به تغيير
نقشش بگيرد ،زوج متزلزل خواهد شد.

جستجوی ترميم رابطههای گذشته
وقتی دو نفر با هم در معرض آشنايی قرار ميگيرند ،دستگاه
روانی هيچ كدامشان بكر و دست نخورده نيست .بلكه تمام
تجربيات مثبت و منفی كه در زندگی داشته اند ساختار روانی
آن ها را فرم داده است .سرخوردگی ها ،تجربيات دردناك و
جراحات ترميم نيافته ،جزوی از اين تجربيات هستند .گذشته
افراد يكی از عواملی است كه در چگونگی انتخاب و برقراری
رابطه های عاطفی تاثير مي گذارد .در حقيقت ،ما با برقراری
رابطه های عاطفی جديد ،در مواردی سعی در بازيابی و
بازسازی رابطه هايی هستيم كه در گذشته به نوعی در ما
جراحاتی بر جای گذاشته اند .در حقيقت هر رابطه جديد ،برای
ما به گونه اي تاشی است برای اين كه بتوانيم دوباره آن
رابطه را تجربه و به نوعی ترميم كنيم .يكی از دايل اين كه
مشاهده ميكنيم بسياری از اشخاص خود را در رابطهاي شبيه
به روابط قبلیشان قرار ميدهند ،اين است كه سيستم روانی
به اين شكل سعی دارد به نوعی با دوباره زندگی كردن آن
رابطه جراحت روانی برجا مانده را ترميم بخشد و بدين گونه
باعث پاك شدن بخش دردناك و جايگزينی آن با «تجربه
رضايت روانی» شود.
اين جستجوی «تصويری از رابطههای عاطفی گذشته» ،تا
حدی عادی است ولی زمانی مشكل ايجاد ميكند كه در فرد
اضطرابهای شديد كه ناشی از «ترس از دست دادن است»

شباهت زياد
ساختار روانی ،ميتواند
مانـع دوام رابـطه
عاطفی باشد.

بيدار كند .اين اضطراب ميتواند تأثير زيادی بر كيفيت رابطه
بگذارد و از عميق شدن آن جلوگيری كند .زيرا ما ديگر فرد
مقابل را آن چنان كه هست ،با تمام ضعف ها و قوت هايش،
نميبينيم .بلكه او برايمان تبديل به ابزاری ميشود كه توسط
آن ،رابطههای گذشتهمان را بيدار و زندگی كنيم.
عامل ديگری كه در انتخاب های عشقی ما تأثير می گذارد
به «تاريخچه خانواده اي كه در آن به دنيا آمده و بزرگ
شده ايم» ،برمي گردد .در حقيقت «مكانيسم های روابط
خانوادگی» به نوعی به ما منتقل مي شود و به عنوان عاملی
ميتواند تعيينكننده اعمال و انتخابهای ما باشد.
ما برای اين كه بتوانيم رابطه اي عاطفی سالم برقرار كنيم،
در بعضی موارد ازم است كه اين مكانيسم های روانی را
بشناسيم و به اين ترتيب بتوانيم از اين دايره های بسته اي
كه رابطه های گذشته و تاريچه خانوادگی مان به ما تحميل
كردهاند خارج شويم.
تمام نكات دكر شده نبايد ما را در تعريفمان از عشق محدود
كند .درست است كه تجربه عشقی ميتواند تمام فاكتورهای
ياد شده را در برداشته باشد ،اما بيش از هر چيز يك تجربه
فردی است و به همان اندازه كه هر فرد متفاوت است اين
تجربه نيز تجربهاي منحصر به فرد خواهد ماند .تجربهاي كه
فرد را با تمام وحدانيتش در برمي گيرد .قرن پيش مونتاين
خيلی خوب اين جنبه عشق را بيان ميكند:
«اگر مرا مجبور كنيد كه بگويم چرا او را دوست داشته ام
تنها يك پاسخ دارم :زيرا او ،او بود و من ،من بودم».
منبع :علم موفقيت 19

مكانيسم های روابط خانوادگی» به نوعی به ما منتقل مي شود و به عنوان عاملی مي تواند
تعيين كننده اعمال و انتخاب های ما باشد.
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دامهای تصميمگيری

(قسمت دوم)

تصميم گيري از دشوارترين و خطرناك ترين وظايف در
امور فردي و گروهي است .گاهي اوقات بر اثر تصميم هاي
اشتباه صدمات غير قابل جبران وارد مي شود .طي نيم
قرني كه پژوهش گران به مطالعه عملكرد مغز در فرايند
تصميمگيري پرداختهاند ،به اين نتيجه رسيدهاند كه چه در
آزمايشگاه و چه در شرايط واقعي ،ما از روش هاي تكراري
يكنواخت (كليشه هاي ذهني) براي غلبه بر پيچيدگي هاي
ذاتي بيشتر تصميم گيري ها استفاده مي كنيم .اين روش هاي
تكراري يكنواخت با نام شيوه هاي ابتكاري ،شناسايي
مي شوند و در بيشتر موقعيت ها به خوبي به ما خدمت
مي كنند .براي مثال در تخمين مسافت ،فكر ما بر يك
شيوه ابتكاري تكيه ميكند .اين شيوه ،شفافيت را با فاصله،
متعادل ميگرداند .هر چه يك شيء واضحتر به نظر برسد،
مي پنداريم كه نزديك تر است و هر چه كدرتر به نظر آيد
فرض مي كنيم كه بايد دورتر باشد .اين ميان بر ساده
ذهني به ما كمك ميكند تا جريان پيوسته تخمين مسافت
ازم براي جهتيابي را انجام دهيم.
با اين حال ،مانند بيشتر شيوه هاي ابتكاري ،اين قاعده
هم مصون از اشتباه نيست .در روزهايي كه غبار آلوده تر
از روزهاي عادي باشند ،چشم ما به فكرمان كلك ميزند.
به شكلي كه تصور مي كنيم اجسام ،بسيار دورتر از واقع
قرار دارند.
از آن جا كه انحراف هاي حاصله خطرات اندكي در
بردارند ،ميتوانيم با ايمني خاطر از آنها چشمپوشي كنيم.
چنين انحرافي براي خلبان ها مي تواند مصيبت بار باشد
و به همين دليل خلبان ها آموزش هايي درجهت باابردن
قدرت سنجش ذهني مسافت ،عاوهبر قدرت ديد خودشان
ميبينند.
پژوهشگران مجموعههايي كلي از اين معايب را در شيوه
تفكر ما به هنگام تصميمگيري مشخص كردهاند .برخي از

آنها مانند شيوه ابتكاري شفافيت ،در معرض سوء ادراك
حسي هستند .برخي از آنها حالت يك گرايش را به خود
مي گيرند .عده اي ديگر از آن ها به سادگي به صورت
بي نظمي هاي غير منطقي در تفكر ما ظاهر مي شوند.
آنچه تمام اين دام ها را خطرناك تر مي كند ،ناپيدا
بودن آن هاست؛ زيرا آن ها به صورت سخت افزاري در
فرايند تفكر ما قرار گرفته اند و حتي هنگامي كه كام ً
ا
داخل آن ها گرفتار مي شويم ،از تشخيص
دادن آن ها ناتوان هستيم .براي كساني كه
موفقيت آن ها به خصوص به بسياري
از تصميـم گيـري هـاي روزمره يا
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پژوهشگران مجموعه هايي كلي از اين معايب را در شيوه تفكر ما به هنگام تصميم گيري مشخص
كردهاند .برخي از آنها مانند شيوه ابتكاري شفافيت ،در معرض سوء ادراك حسي هستند .برخي
از آن ها حالت يك گرايش را به خود مي گيرند .عده اي ديگر از آن ها به سادگي به صورت
بي نظمي هاي غيرمنطقي در تفكر ما ظاهر مي شوند
تصميم هايي كه بر آن ها توافق مي كنند بستگي دارد،
اين دام هاي روان شناختي خطرناك هستند .اين دام ها
مي توانند موارد بسياري مانند توسعه محصوات جديد،
تملك دارايي ها و خروج از بازار براي برنامه ريزي هاي
آينده را مخدوش كنند .در هر حال هيچ كس نمي تواند
فكرش را از اين نقايص دروني برهاند.
در اين مقاله تعدادي از اين دام ها را كه از نظر
روان شناختي به خـوبي شنـاخته شـده اند ،آزمون
ميكنيم .عاوه بر مرور علل و نمودهاي اين دامها ،برخي
شيوه هاي ويژه را ارايه مي كنيم كه مديران مي توانند به
وسيله آن ها از خود در برابر اين دام ها محافظت كنند.
بايد به خاطر داشته باشيم كه هميشه ،آگاهي بهترين
دفاع است.
مديراني كه سعي ميكنند خود را با اين دامها آشناكنند
و حالت هاي متنوعي را كه اين دام ها به خود مي گيرند،
بشناسند ،بهتر مي توانند به درستي تصميم هايي كه
مي گيرند اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه
توصيه هاي ارايه شده به وسيله زيردستان يا همكاران
آنها قابل اعتماد هستند.

دامهاي ادراكي و رفتاري در تصميمگيري
دانشمندان علوم رفتاري ،برخي از تمايات انساني
مؤثر بر كيفيت تصميم گيري را شناسايي كرده اند .اين
تمايات كه مي توانند كيفيت تصميم ها را خدشه دار
سازند ،در قالب دامهاي سه گانه زير مطرح شدهاند:
 -1دام ظاهرنگري
 -2دام تعهدات احساسي و اجتماعي
 -3دام اعتماد بيش از حد ،دام احتياط بيش از حد و
دام واپسروي.

هوشياري و اجتناب آگاهانه از اين دام ها ،مزاياي قابل
ماحظهاي براي تصميمگيرندگان خواهد داشت.
 -1دام «ظاهرنگري»

قضاوت انسان ،به چگونگي دست يابي وي به
اطاعات و نحوه نام گذاري پديده ها بستگي دارد؛ يعني
نام گذاري ها قالب هاي ذهني خاصي ايجاد مي كنند
كه تعبير و تفسيرهاي ما از مسائل را تحت تأثير قرار
مي دهند .خطاي ظاهرنگري بر تمايل انسان به ارزيابي
مطلوب «اطاعات مثبت» و ارزيابي نامطلوب «اطاعات
منفي» دالت دارد و اين ارزيابي ها نيز بر رفتار انسان
اثر مي گذارند .تمايل انسان ها به ظاهرنگري ممكن
است آثار مخربي در سازمان ها داشته باشد ،البته امكان
استفاده سازنده از آن نيز وجود دارد؛ براي مثال هنگامي
كه كارشناسان امور تبليغاتي براي اثرگذاري بر تصميم
خريداران تاش مي كنند ،از اين تمايل ادراكي استفاده
ميكنند.
 -2دام «تعهدات احساسي و اجتماعي»

گاهي مشاهده مي شود كه سرمايه گذاران در حذف
برنامه هاي نامناسب سرمايه گذاري خود ترديد دارند ،يا
سازمانها از استراتژيهاي زيانآور خود دست نميكشند؛
همچنين دولتها معمو ًا به طرحها و پروژههاي طواني
شده و عقب افتاده خود بودجه اضافي اختصاص ميدهند.
با مشاهده اين موارد اين سؤال مطرح ميشود كه:
«دليل اين پايبندي چيست؟» در پاسخ،
به تعهد احساسي و اجتماعي بر تمايل افراد
و سازمان ها به ادامه دادن راه ها و
رويه هاي بي حاصلي كه به دايل

291

1.

شخصي يا اجتماعي رهاكردن آن ها دشوار است ،دالت
دارد .اين تمايل به صورت دامي در مسير تصميم گيري
منطقي جلوه مي كند كه اصطاح ًا آن را «دور ريختن
پول» مي نامند .اين تمايل توسط برخي از عوامل
روانشناختي ،اجتماعي و سازماني تقويت ميشود.
 -3دام «اعتماد بيش از حد»« ،احتياط بيش از حد»
و «واپسروي»
اعتماد بيش از حد:

به طور كلي ،افراد ممكن است به يك يا چند مورد از
موارد زير اعتماد بيش از حد داشته باشند:
 -1دقت اطاعات دريافتي
 -2فرد (يك فرد خاص)
 -3گروه
 -4توان سازمان
 -5احتمال موفقيت
در برابر اين دستاوردها و شواهد حقيقي ،توجيه ها و
دايل متنوعي ارائه مي شود؛ به عنوان مثال گفته مي شود
كه معمو ًا براي ايجاد جرأت برخورد با وضعيت هاي
دشوار« ،اعتماد بيش از حد» ضرورت دارد.

آشنايي با روان شناسي «اعتماد بيش از حد» از اهميت
قابل ماحظه اي برخوردار است؛ زيرا توجه مديران را به
مخاطرات ناشي از اعتمادهاي نامعقول جلب مي كند.
اگرچه بيشتر ما در برآوردكردن يا پيش بيني ،خيلي خوب
عمل نمي كنيم اما عم ً
ا تمايل داريم تا در مورد صحت

دام ديگري كه پيش بيني كنندگان در آن گرفتار مي شوند،
به صورت احتياط بيش از حد يا محافظه كاري جلوه

نظر خودمان بيش از حد مطمئن باشيم .اين كار مي تواند
باعث خطا در قضاوت و در نتيجه تصميم گيري نامطلوب
شود .متأسفانه پژوهشگران همبستگي مثبتي ميان «اعتماد
بيش از حد» مديران به كاركنان و «ميزان دشواري كار
آنان» مشاهده كرده اند؛ به عبارت ديگر هر چه كاري
دشوارتر گردد ،تمايل افراد به داشتن «اعتماد بيش از حد»
به ديگران بيشتر خواهد شد .البته در وضعيت هاي قابل
پيشبينيتر و راحتتر نيز اعتماد به وجود ميآيد ،ولي در
اين حالت ،معمو ًا اعتماد «غيرواقعي» نخواهد بود.

ميكند .هنگام رويارويي با تصميمهاي پرمخاطره تمايل
داريم تا برآورد يا پيشبيني خود را براساس قرارگرفتن در
«ايمنترين قسمت كار» تعديل كنيم.
سياست گذاران در روش هاي رسمي تصميم گيري
بسيار بيش از حد احتياط ميكنند .يك نمونه افراطي اين
مسئله ،روش شناسي «تجزيه و تحليل بدترين
حالت» است كه زماني در طراحي سيستم هاي
تسليحاتي رايج بود .تجزيه و تحليل
بدترين موقعيت ،هزينه هاي بي شماري

احتياط بيش از حد:
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بايد توجه داشت كه هرجا موضوعي براي تصميم گيري وجود دارد ،دام هاي تصميم گيري
هم در كمين نشسته اند .و هر چه پيامد تصميم ما مهم تر و سرنوشت سازتر باشد،
دام هاي آن هم بزرگ تر و فريبنده تر مي شوند.
را اضافه مي كند كه عم ً
ا هيچ مزيتي ندارند (در حقيقت
اين شيوه اغلب در مسابقه تسليحاتي نتيجه عكس داده
است) و ثابت مي كند كه محافظه كاري بيش از حد گاهي
ميتواند خطرناكتر از احتياط نكردن باشد.
واپس روي:

حتي هنگامي كه ما نه بيش از حد مطمئن و نه
بي جهت محافظه كار هستيم ،باز هم ممكن است در برآوردها
يا پيش بيني هايمان در يك دام گرفتار شويم .به علت اين
كه ما مكرراً در پيش بيني هايمان در مورد وقايع آينده،
خاطره هايمان از وقايع گذشته را مبنا قرار مي دهيم،
ممكن است به شدت تحت تاثير وقايع غير منتظره قرار
بگيريم ،يعني وقايعي كه اثري قوي بر حافظه ما باقي
مي گذارند .براي مثال ،همه ما در احتمال وقوع رخدادهاي
نادر اما مصيبت بار همچون سقوط هواپيما اغراق ميكنيم؛
چراكه اين رخدادها به طور نامعقولي در رسانهها جلب
توجه ميكنند .همچنين يك واقعه دردناك يا يك
تصادف در زندگي مي تواند تفكر شما را منحرف
كند .اگر شما در مسير رفتن به سر كار شاهد تصادف
بوده باشيد ،احتمال بيشتري را به تصادفهاي حمل و
نقل اختصاص ميدهيد .اگر يكي از دوستان نزديك
شما از سرطان فوت كرده باشد ،احتمال بيشتري مي دهيد
كه روزي خودتان به سرطان مبتا شويد .در حقيقت هر
چيزي كه توانايي شما را در به خاطر آوردن وقايع به شيوه
متعادل منحرف كند ،ارزيابي احتمال شما را نامتعادل
خواهد كرد .در يك آزمايش ،فهرستهايي از زنان و مردان
مشهور براي گروههايي از افراد خوانده شد .در هر فهرست
تعداد مساوي از زنان و مردان وجود داشت اما صرف نظر
از علت شهرت ،در برخي از فهرست ها مردان مشهورتر
از زنان بودند و در برخي ديگر زناني مشهورتر از مردان
وجود داشتند .پس از خواندن اين نامها ،از شركتكنندگان

خواسته شد تا درصد مردان و زنان هر فهرست را مشخص
كنند .كساني كه فهرست نام زنان مشهورتر را شنيده بودند
فكر مي كردند كه تعداد زنان بيشتري در فهرست وجود
داشته است و بالعكس.
بهترين شيوه پرهيز از دامهاي مربوط به برآورد و پيش
بيني ،استفاده از يك ديدگاه بسيار منظم در برآوردكردن و
پيش بيني است .براي هريك از اين سه دام (اعتماد بيش
از حد ،احتياط بيش از حد و واپسروي) ماحظات بيشتري
را ميتوان در نظرگرفت:
براي كاهش آثار اطمينان بيش از حد در برآورد كردن،
هميشه با توجه به دو حد نهايت ،كار را آغاز كنيد؛ يعني با
توجه به حد باا و حد پايين دامنه مقادير
امكان پذير .سپس ارزيابي خود را
از نظر محدوده هاي باا

و پايين به چالش بكشيد .تاش كنيد تا ببينيد اگر ارزيابي
واقعي پايينتر از حد پايين يا بااتر از حد بااي شما واقع
شود چه پيامدهايي بهدنبال خواهد داشت .سپس به شكل
متناسبي دامنه ارزيابي خود را اصاح كنيد .ارزيابي هاي
زيردستان و مشاوران خود را به همين شيوه به
چالش بگيريد؛ زيرا آن ها نيز نسبت به اطمينان
بيش از حد وسوسه مي شوند .براي پرهيز از دام
احتياط بيش از حد ،هميشه ارزيابي خود
را با صداقت انجام دهيد و براي كسي
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ذات تصميم گيري به گونه اي است كه چالش ها و نقاط ضعف تصميم مورد نظر را به دامي
براي تصميم گيرنده آن تبديل مي كند .حال ممكن است اين نقاط ضعف ،مربوط به موضوع
تصميم گيري ،شرايط تصميم گيري يا خود تصميم گيرنده باشد.
كه از آن ها استفاده مي كند توضيح دهيد كه آن ارزيابي ها
تنظيم نشده اند .به هركسي كه ارزيابي ها را براي شما تهيه
مي كند نياز به درستي داده ها را تأكيد كنيد .ارزيابي ها را در
يك دامنه منطقي بسنجيد تا بتوانيد اثر آن ها را تخمين
بزنيد .به ارزيابي هاي حساس تر توجهي مضاعف داشته
باشيد.
براي حداقل كردن اغتشاش حاصل از نوسان در
واپس روي با دقت ،تمام فرضيات خود را آزمون كنيد
تا مطمئن شويد كه آن ها بي جهت به وسيله حافظه
شما تحت تأثير قرار نگرفته باشند .هرجا كه امكان پذير
باشد آمار واقعي را به دست آوريد .سعي كنيد كه حدس
و گمان ،راهنماي شما نشود .بايد توجه داشت كه هر
جا موضوعي براي تصميم گيري وجود دارد ،دام هاي
تصميمگيري هم در كمين نشستهاند .و هر چه پيامد تصميم
ما مهمتر و سرنوشتسازتر باشد ،دامهاي آن هم بزرگتر و
فريبندهتر ميشوند .آگاهي از اين موضوع خود ميتواند ما
را در گرفتن تصميمات بهتر كمك كند.
حتي گاهي تصميمگيري در مورد موضوعات بديهي هم
بسيار مشكل مي شود و انسان را به خطا مي اندازد .شايد
خيلي از تصميمات ،ظاهراً ساده و پيش پا افتاده باشند اما
در عين حال نتايج و پيامدهاي بسيار بزرگي را به دنبال
داشته باشند .موضوع اين است كه گرفتن بهترين تصميم
خيلي ساده نيست .البته در علوم مديريت ،مواردي به
عنوان دام هاي تصميم گيري معرفي شده اند ،اما آن ها
نمي توانند در تمام تصميم گيري ها از ما در برابر دام هاي
تصميم گيري حفاظت كنند .علت آن هم اين است كه
دامهاي هر تصميم ،با توجه به ماهيت و موضوع آن تصميم
به وجود مي آيند .مي توان اين طور فرض كرد كه ذات
تصميم گيري به گونه اي است كه چالش ها و نقاط ضعف
تصميم مورد نظر را به دامي براي تصميمگيرنده آن تبديل
ميكند .حال ممكن است اين نقاط ضعف ،مربوط به موضوع
تصميم گيري ،شرايط تصميم گيري يا خود تصميم گيرنده
باشد .به بياني ديگر اين دامها بهصورت خودكار و هوشمند

بهوجود ميآيند و تصميمگيري را براي ما سخت ميكنند.
مث ً
ا صاحبنظران و كارشناسان مديريت در سطح جهان،
مكانيزمها و مدلهاي بسياري را براي سهولت و افزايش
كيفيت تصميم گيري در سازمان ها طراحي كرده اند كه
برخي از آن ها بسيار مؤثر بوده و هستند .در ضمن برخي
از انواع تصميم گيري ها فقط براي بهبود وضعيت موجود،
مناسب است .از اين رو ،در صورتي كه فنون گردآوري
اطاعات و هم چنين ابزارهاي تصميم گيري بهبود يافته
باشند ،از گرفتن تصميمهاي نادرست پرهيز خواهد شد .اما
بهطوركلي ،استفاده از هيچ يك از اين مدلها و مكانيزمها
به معني مصونيت از دامهاي تصميمگيري نميباشد.
استفاده نادرست از اين روشها براي ما گران تمام مي
شود .درست مانند اين است كه چاقو را برعكس در دست
بگيريم .براي همين همواره بايد مراقب باشيم كه اگر
از روشي براي تصميم گيري استفاده مي كنيم ،آن روش،
مناسب كار ما باشد و آن را به طور كامل انجام دهيم،
نه به شكل خودفريبي و ناقص با اين حال از آن جا كه
تصميمگيري ،جزء اينفكي از زندگي روزانه هر فرد است،
هيچ كس براي تمام تصميم گيري هاي روزمره اش از
روش هاي تصميم گيري استفاده نمي كند و يا نمي تواند
استفاده كند .مث ً
ا يك جراح د ر حين عمل يك بيمار با
يك وضعيت اضطراري جديد روبه رو مي شود كه بايد به
سرعت تصميم بگيرد ،در غير اين صورت بيمار ميميرد.
اگرچه شايد هميشه پيدا كردن تمام دام هاي
تصميمگيري و دوري از آنها براي ما امكان پذير نباشد،
اما مي توانيم به تدريج كيفيت تصميمات خود را افزايش
دهيم و به يك تصميم گيرنده ماهر تبديل شويم.
از هم اكنون خود را براي تصميمگيريهاي بزرگ آماده
كنيد تا بتوانيد بزرگترين تصميم زندگي خود را بگيريد...
پي نوشت:
Routines -1
Heuristic -

برگرفته از نشريه حركت دهندگان
منبع  :نشريه تدبير شماره 103
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سيـر؛ نگهبان سامتي

اكثر آدمها از تندي خوششان نميآيد .ولي تندي هميشه هم آنطور

روده اي مي توان از سير استفاده كرد مضاف ًا بر اين كه محرك ترشح

كه ما نگاهش ميكنيم ناخوشايند نيست .خيلي از اوقات تنديها در پس

صفرا و تسكين تشنج و اسپاسم روده و معده نيز هست.

از تندي رفتار و مزاياي احتمالي آن ميگذريم چون اينجا حرف تغذيه

كمك كنند چون سير خاصيت مدر داشته و دفع قطره قطره ادرار را هم

خود خواص و فوايدي دارند .اين تندي طعم و رفتار را شامل مي شود.

است نه رفتارشناسي .اما از خواص جناب سير كه يكي از آن تندهايي

است كه فوايدش خيلي بر مزهاش ميچربد خواهيم گفت.

سيـ ِر درمانگر
سيــر داراي تركيبات فعال متعددي است كه هر يك اثر به

خصوصي بر بدن دارند .از جمله آليسين (با خاصيت ضدباكتري قوي)،

ويتامينهاي  ،B ،A،Bنياسين ،ويتامين  ،Cاسيد فوليك ،بيوتين و
ويتامينهاي  Hو.E

سير براي بيماري هاي تنفسي نظير قانقارياي ريه ،برونشيت ،سياه

سرفه ،سرفههاي مزمن و ساده و تنگي نفس مفيد است .سير اشتهاآور
بوده و درمانكنندة بيماريهاي انگلي روده و كرمهاي قابدار است.

در درمان اسهال ساده و خوني ،عفونت هاي دستگاه گوارش و سل

مبتايان به سنگ كليه با مصرف سير ميتوانند به دفع سنگ خود

درمان ميكند.

سير ورم روده با منشاء عصبي را برطرف ساخته و عامل رفع فلج

و لرزش اندام هاست .همچنين به خاطر اسيدهاي آمينه موجود در آن
خاصيت تقويتكنندگي مغز و اعصاب را نيز دارد.

سير ،دشمن ميكروبها
سير به دليل داشتن تركيبات ضد باكتريايي دشمن ميكروب ها

محسوب مي شود .آليسين موجود در آن بر روي باكتري ها
و باسيل هاي اسيد دوست و قارچ ها اثر تخريب كننده دارد.

همچنين آكرولئين آن (كه از تركيبات آلدئيدي
است) اثر ميكروب كش بسيار قوي دارد .سير
آنتي بيوتيك بسيار خوبي است و اين اثر آن به
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دليل وجود تركيباتي به نام آليستامين  1و 2در آن است.

را كاهش ميدهد بنابر اين خاصيت قوي ضد پاكتي دارد.

فرار سير ،تركيبات گوگردي ،تانن ها و آلكالوئيدهاي
روغن هاي ّ

عصاره سير قابليت انقباضي قلب را كاهش داده و ازم است توجه

عصاره سير بر طيف وسيعي از باكتري ها موثر است به طوري كه

داده شده كه تزريق داخل وريدي عصاره سير باعث افت سريع فشار

موجود در آن نيز از ديگر تركيبات ضد باكتريايي سيراند.

نتايج حاصل از يك بررسي كلينيكي نشان داد ه اند كه مصرف سير

موفقيت آميزتر از درمان با پنيسيلين و سولفوناميدها است.

يا جاي من يا جاي تو

كنيم كه در مقادير زياد باعث توقف قلب ميگردد .در يك بررسي نشان
خون و كاهش تعداد ضربان قلب (بهصورت وابسته به دوز) ميگردد.

چربي زدا
در هر سال دهها هزار نفر در انگلستان به سكته قلبي مبتا ميشوند و

اين جدالي هميشگي بين سير و قارچ هاست چراكه هرجا سير باشد

ميميرند .استرس ،مصرف سيگار ،چاقي ،بيتحركي ،بيماريهاي همانند

تحقيقات نشان داده كه اثر سير بر مخمر كانديدا آلبيكانس و

منجر به افزايش چربي خون ميشوند در نهايت احتمال ابتا به بيماري

از اثر آن بر روي باكتريهاست .همچنين فعاليت آليسين موجود در سير

بررسي هاي به عمل آمده حاكي از اثر سودمند سير بر روي اين

جايي براي رشد قارچها و كپكها نخواهد بود.

كانديديازيس (بيماري ناشي از ابتابه كانديدا)  10تا  1000برابر بيشتر

نسبت به نيستاتين و ويوله دوژانسين (دو تركيب ضد قارچ قوي) بسيار

بيشتر است.

سرطان موقوف!
در سير ماده اي به نام آليزاتين هست كه اثر ضد التهابي دارد

اما چگونگي عملكرد آن مشخص نيست .از سوي ديگر تركيبات

فاونوئيدي سير همانند كورسيتين خاصيت آنتياكسيداني قوي داشته
كه اثر آن با ويتامين ( Cاسيد اسكوربيك) تشديد ميگردد.

تركيبات موجود در سير با افزايش فعاليت سلول هاي كبدي از

تومورهاي بدخيم جلوگيري و باعث كاهش فعاليت آن ها مي گردد.

ديابت ،كم كاري تيروئيد ،سيروز كبدي زودرس و سندرم نفرونيك كه
و نارسايي قلبي را افزايش ميدهند.

بيماريها است و تصور ميشود كه سير عاوه بر اثر بر عوامل و سيستم

هاي خوني ،نقش مهمي در كاهش كلسترول و تري گليسريدها نيز
داشته باشد.

فشاري خون باا و افزايش چربي خون مهم ترين عوامل ايجاد

سختي عروق (آترواسكلروزيس) و سكته قلبي مي باشند .سير قادر به
پايين آوردن چربي ها و فشار خون بوده و با فعال سازي عوامل ّ
حال

تركيبات سخت كننده عروق قادر به بهبود حال بيمار است.

بي بو يا با بو؟
بسياري از مصرف كنندگان سير ترجيح مي دهند فرآورده هاي آن

در گزارشي از تحقيقات باليني آمده كه دو تركيب هپتيل آلدئيد و

را به صورت بدون بو مصرف كنند .اما تحقيقات نشان داده تمام

مي كنند .محققان دانشگاه تگزاس اخيرا گزارش داده اند كه درصد

ميشوند از نظر درماني فاقد اثرند.

دي آليل سولفايد در سير به سلولهاي بدخيم هجوم برده و آنها را نابود

سرطان معده در ايتاليا و چين كه مصرف سير بسيار بااست ،پايين

تر از ساير كشورهاست.

نگهبان سامتي
سير قند خون را پايين ميآورد و از طريق اتساع شرائين و مويرگ ها

فشار خون را كم مي كند .در بررسي هاي بعمل آمده روي مدل هاي

جانوري كاهش گلبول هاي قرمز و سفيد خون پس از مصرف سير

مشاهده شده .همچنين بواسطه فعاليت فيبرينوليتيكي آن در ترميم بافت

فرآورده هايي كه با حذف تركيبات بودار سير (پلي سولفيدها) تهيه
در واقع ميتوان گفت رمز اصلي فوايد و توانمندي سير در درمانگري

بو و تندي آن است .به همين دليل در ابتدا گفتم هر تندي را نميتوان

ناخوشايند دانست چراكه شايد حكمتي و منفعتي در پس آن نهفته باشد.

تصور نميكنم هيچ كدام از خوراكي هايي كه تاكنون از آن صحبت

شده به اندازه سير خاصيت داشته باشد .اما اگر تا اين جا از فوايدي كه

گفتم سير نشديد براي كشف آخرين خاصيت سير ،ميتوانيد يك شكم
سير ،سير بخوريد تا بوي تند آن دشمنانتان را از زندگي سير
كند .اين هم آخرين خاصيت سير بود  :دفـع دشمـن!

پس از انفاركتوس حاد و مزمن مؤثر است و فرايند حل شدن فيبرين را
افزايش ميدهد ليكن بر زمان انعقاد خون مؤثر نيست.

سير داراي اثر مهاري بر تجمع پاكتها است و تشكيل ترومبوكسان ها

برگرفته از كتاب نوح آموز و روش های تغذيه
تهيه كنندگان :پريس كي نژاد :،دكتر محمد مهدي اميني
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گذشته،حال،آينده با تفكر استراتژيك
گردآوري و تنظيم  :م .م

استراتژي
اشاره :تفكر استراتژيك ،به عنوان يكي از روش هاي
تفكر ،جايگاه ويژه اي در دنياي كنوني دارد .از مسائل
كان در سطح كشور ،سازمان ها و شركت ها گرفته تا
تصميمگيريها و برنامهريزيهاي فردي ،تفكر استراتژيك
نقش عمدهاي را ايفا ميكند .به كمك تفكر استراتژيك،
افقي از آينده پيش رو گسترده مي شود و شانس استفاده
از فرصت هاي موجود و نيز فرصت هاي جديد افزايش
مي يابد .كـاربردهاي مختلفي براي تفـكر استـراتژيك
متصور است از آن جمله مي توان به حضور آن در امور
نظامي و اداره كشور (كه تاريخي ترين مورد آن است)،
مديريت ،برنامهريزي و تصميمگيري اشاره كرد ،اما آنچه
در اين شماره مي خوانيد ،كلياتي از اين روش تفكري
است كه به بياني ساده به تعريف استراتژي ،تفكر و متفكر
استراتژيك ميپردازد.

منشأ كلمه استراتژي به مدتها قبل از زمان مقدونيه باز
مي گردد ،يعني به زمان يوناني هايي كه مقهور اسكندر و
پدرش شدند .در آن زمان ( 330پيش از مياد) استراتژي،
به مهارتي گفته مي شد كه اميران ارتش در جنگ براي
غلبه بر دشمن به كار مي گرفتند .واژه «استراتگوس»
به وظيفه و نقش يك امير ارتش اشاره داشت و سپس
مفهوم « هنر ژنرال» به آن اطاق گرديد ،يعني
مهارت هاي روان شناختي و رفتاري كه يك ژنرال به
كمك آن ها هدايت ارتش را عهده دار مي شد .استراتژي
در زمان پريكلس ( 450پيش از مياد) به معني مهارت
مديريت (اداره امور ،رهبري ،سخنوري و قدرت)
بهكار ميرفت.
امروزه نيز تعاريف متعددي براي
1
استراتژي وجود دارد .در نظريه «بازي»
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به كمك تفكر استراتژيك ،افقي از آينده پيش رو گسترده مي شود
و شانس استفاده از فرصتهاي موجود و نيز فرصتهاي جديد افزايش مييابد.

استراتژي عبارت است از« :يك طرح كامل ،طرحي كه
معين ميكند بازيكن در هر موقعيت ممكن چه گزينههايي
را انتخاب كند».
استراتژي در مديريت «طرحي واحد و يكپارچه است كه
براي اطمينان از دست يابي به هدف هاي اساسي تنظيم
مي شود» .اما در فرهنگ لغات ،استراتژي به مفهوم
طرح ،شيوه يا سلسله اي از اقدامات يا برنامه ها براي
دست يابي به هدف يا نتيجه اي خاص است .به عبارت
ساده ،استراتژي شيوه رسيدن به هدف است.
امروزه عاوه بر امور نظامي ،در علم مديريت نيز با
استراتژي و تفكر استراتژيك مواجه ميشويم .هر يك از
اين واژهها نيز به گونههاي مختلف تعبير ميشوند .گاهي
استراتژي به معناي نقشه است ،يعني نوعي مسير ،اقدام
آگاهانه و يك رهنمود (يا مجموعه اي از آن ها) براي
برخورد با يك وضعيت .نقشه مي تواند نوعي صف آرايي
هم باشد .يعني عملياتي ويژه براي چيرگي بر حريف
يا رقيب و به طور كلي برتري در يك موقعيت .كودك
براي وادار كردن والدينش به انجام آنچه مي خواهد،
«استراتژي» دارد .او ممكن است براي ترغيب والدين
خود به خريد يك اسباب بازي ،خيلي ساده شيرين زباني
كند يا متوسل به گريه يا قهر شود .هر شركتي نيز براي
تسلط بر بازار از استراتژي ويژه خود بهره مي برد؛ به
عنوان مثال ،ممكن است براي اين كه رقيب خود را از
ساختن يك كارخانه جديد منصرف كند ،ظرفيت كارخانه
خود را افزايش دهد.
بر مبناي اين تعريف ،استراتژي ها دو ويژگي اساسي
دارند :پيش از كاربردشان ايجاد مي شوند و آگاهانه و
هدف دار به وجود ميآيند.
از نظر دراكر ،2يكي از انديشمندان علم مديريت،

استراتژي «اقدامي هدفدار» و از نظر مور« ،3طرحي
براي اقدام» است.
سيال دارد
استراتژي ،حركتي هدف دار است ،ماهيتي ّ
و اثربخشي آن گاهي غير قابل پيش بيني است .بنابراين
ممكن است با كسب اطاعات بيشتر دستخوش تغيير
شود .از اين رو استراتژي را كام ً
ا پويا و جزم انديشي را
آفت آن ميدانند.

تفكر استراتژيك
تفكر استراتژيك اصطاح تقريب ًا جديدي است كه در
مورد آن تلقي روشني وجود ندارد و تعاريف متعددي كه
براي آن ارائه شده ،به جنبه هايي از اين رويكرد توجه
داشته است« .هنري مينتزبرگ» ،4تفكر استراتژيك را
نمايي يكپارچه در ذهن مي داند .گري هامل ،5از آن
به عنوان يك معماري هنرمندانه برمبناي خاقيت ياد
مي كند و رالف استيسي 6آن را طرح ريزي
بر مبناي يادگيري به شمار مي آورد .ريموند
تفكر استراتژيك را به دو بخش تقسيم
مي كند :در بخشي از اين تفكر ،داده ها
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راهبري و اطاعات پردازش ميشوند و در بخشي ديگر،
نوآوري و خاقيت غالب است .هر يك از اين تعابير
نمايي از اين رويكرد را ارائه مي كنند ،بدون اينكه هيچ
يك مدعي بيان جامع آن باشند.
ويژگيهاي تفكر استراتژيك
براي تفكر استراتژيك الگوهاي متعددي ارائه شده
است .الگوي «پيتر ويليامسون» ، 8الگوي «جين ليدكا»  9و
الگوي «گري هامل» از شناخته شده ترين آن ها هستند.
هر يك از اين الگوها ،داراي ويژگيهاي خاص خود بوده
و از منظر خاصي به تفكر استراتژيك نگريسته اند .اما
وجوه مشترك آن ها نيز قابل توجه است .ت ًاكيد الگوي
«ويليامسون» بر توانمندسازي سازمان از طريق توسعه
قابليتها و شناخت بازار است.
«گري هامل» ،ايجاد شور و شوق در سازمان را براي
خلق ديدگاه هاي جديد استراتژيك توصيه مي كند و
«ليدكا »،تمركز انرژي سازمان بر اهداف را امري حياتي
ميداند.
تفكر استراتژيك در قالب قواعد «ساده و عميق»
ظاهر مي شود .اين قواعد ،مدل ذهني خاصي را
ايجاد مي كند و مبناي تصميم گيري هاي روزانه تا
جهتگيريهاي كلي يك سازمان است.
شركت اسباب بازي لگو 10استراتژي خود را چنين بيان
مي كند« :هر محصول توليدي حتم ًا بايد براي كودك
آموزشي به همراه داشته باشد» .اين عبارت ساده ولي
عميق ،جهتگيري اساسي اين شركت را مشخص كرده
و در عين حال مبناي ايجاد ارزش در جامعه است ،عاوه
بر آن برتري رقابتي ايجاد ميكند.

در يكي از الگوهاي ارائه شده ،ويژگي هاي تفكر
استراتژيك بدين صورت ذكر شده است:
 -1نگرش سيستمي

متفكر استراتژيك تفكري چند گونه دارد .يعني
مي تواند عوامل مختلف را به طور هم زمان ارزيابي كند
و ارتباط بين آن ها را تشخيص دهد .جهت گيري آن
كل نگر و سيستمي است به طوري كه ابتدا جنگل (كل)
و سپس درختان (جزء) را ميبيند .افرادي كه در اين نوع
تفكر مهارت دارند مي توانند نتايج تصميمات و اقدامات
را به طرزي مؤثر پيش بيني كنند .تحقيق «جي فارستر»
از دانشگاه  MITدرباره ديناميك سيستم ها و نيز «پيتر
سنگه» و همكارانش درباره تفكر سيستمي ،از جمله
منابع ارزشمند در باب تفكر چند گونه است.
نوع استراتژي اتخاذ شده نيز خود تحت تأثير طرز تفكر
است .طرز تفكر مانند يك صافي عمل مي كند و در هر
مقطع از زمان تعيين ميكند كه چه الگويي براي رسيدن
به هدف مناسب است.
در طول زمان و براساس عواملي كه سبب موفقيت يا
شكست شده اند ،عقيده اي محكم نسبت به آنچه موفق
و عملي است و آنچه ناموفق و غير عملي است در ذهن
فرد شكل مي گيرد و به تدريج الگويي به وجود مي آورد
كه روان شناسان آن را «قالب ذهني» مي نامند .اين الگو
حاوي متغييرها و روابطي است كه به عقيده فرد منجر
به موفقيت مي شود .يك فرد باتجربه براي كاهش
پيچيدگيها و ارائه پاسخ مناسب ،از همين الگوهاي ذهني
استفاده ميكند؛ بنابراين واكنشي سريع و قاطع دارد.
در شركت شل ،ويژگي هاي مدير استراتژيك به خوبي

استراتژي ،حركتي هدفدار است ،ماهيتي سيّال دارد و اثربخشي آن گاهي غيرقابل

پيشبيني است .بنابراين ممكن است با كسب اطاعات بيشتر دستخوش تغيير شود.
از اينرو استراتژي را كام ً
ا پويا و جزمانديشي را آفت آن ميدانند.
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تصوير شده است .در اين شركت چنين مديري را داراي
طرز تفكر هليكوپتري مي دانند .يعني كسي كه توانايي
ذهني براي اوجگيري بر فراز پيچيدگيهاي چند متغييره
و چالش زا را دارد و براي كشف متغييرها و روابط ازم
جهت واكنش به موقع ،فاصله كافي را حفظ ميكند.
اما فردي كه تجربه چنداني ندارد و فاقد الگويي آزمون
شده است ،ممكن است در پيچيدگي انبوه اطاعات غرق
شود ،بنابراين وجود يك الگوي دقيق ضروري است .اما
اعتبار اين الگو تا زماني است كه متغييرها و روابط درون
الگو ثابت بماند.
استراتژي يك مفهوم سيستمي است و پايداري يك
سيستم وابسته به پايداري متغييرها و روابط بين آنهاست.
با ايجاد يك تغيير در محيط ـ كه اغلب نيز رخ ميدهد ـ
الگوها نيز به ناچار بايد تغييركنند و كسي كه به الگوهاي
قديمي خود ،كه زماني موفق نيز بوده اند ،مي چسبد و
اطاعات جديد را ناديده مي گيرد ،از مشاهده و شناخت
تحوات محيط ،متغييرها ،روابط و عوامل جديد موفقيت
محروم مي ماند .در اين زمان است كه گفته مي شود:
«موفقيت ،بذر شكست ميكارد».
الگوهاي ذهني را مي توان «بازسازي» كرد .بازسازي
به معني به چالش كشيدن و از نو بيان كردن باورها،
فرضيات و مدل هاي ذهني است كه اساس الگوهاي

كاري و ارتباطي جاري هستند .در اين كار ،خاقيت
نقش عمدهاي بازي ميكند .پيكاسو ميگفت« :هر عمل
خاق در ابتدا عملي تخريب كننده است» .بازسازي را
مي توان عملي آشوب گرانه تصور كرد؛ عملي شجاعانه،
ضد قواعد پذيرفته شده و عقايدي كه پايبندي شديدي
نسبت به آنها وجود دارد.
2ـ تمركز بر هدف

تفكر استراتژيك جهت حركت را مشخص و آن را در
كانون توجه قرار مي دهد .تمركز بر هدف به فرد اين
امكان را مي دهد تا انرژي خود را به طور مؤثر و نافذ
هدايت كند ،در برابر پراكندگي و آشفتگي پايداري كند و
اين وضعيت را تا زمان رسيدن به هدف نهايي حفظ كند.
3ـ فرصتجويي هوشمندانه

كشف فرصت ها و بهره گيري از آن ها با استفاده از
تجارب و درك شرايط مناسب يك اصل مهم در تفكر
استراتژيك است .متفكران استراتژيك براي اين كه در
زمان مناسب در بهترين مكان باشند ،شم خوبي دارند.
آنها ميدانند در رويارويي با فرصتهاي پيش آمده چه
موضعي اتخاذكنند و چه انتخابي انجام دهند تا به مقصود
مورد نظر خويش برسند .از «والتر ريتسون» پرسيدند:
چطور يكي از رهبران موفق «سيتي كرپ» 11شدي؟
پاسخ وي اين بود« :وقتي اتوبوس رسيد ،من در ايستگاه
بودم» .اين حرف درست است ،ولي او بايد مطمئن
ميشد كه آن اتوبوس او را به مقصدش ميرساند.
در تفكر استراتژيك بايد هميشه بهدنبال فرصتها بود.
فرصت ،عبارت است از منفعتي كه عناصر تحقق آن به
صورت ناقص فراهم شده باشد .فرصت به صورت بالقوه
براي همه وجود دارد .اما زماني به فعل درمي آيد كه
عنصر (يا عناصر) مفقود به عناصر موجود اضافه
شود .درك فرصتها از پي بردن به منافع نهفته
در آنها آغاز ميشود و سپس با تشخيص قواعد
حاكم بر آن تكامل مييابد.
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استفاده از فرصت هاي مناسب به شناخت محيط و
توانايي در پيش بيني آينده بستگي دارد« .سان تزو» در
كتاب معروف خود به نام «هنر جنگ» ميگويد« :اگر هم
خود را بشناسيد و هم دشمن را ،در هزاران جنگ ترسي
از دشمن نخواهيد داشت .اگر فقط خود را بشناسيد و نه
دشمن را ،شانس شما براي پيروزي و شكست يكسان
است .اگر نه خود را بشناسيد و نه دشمن را ،در هر جنگي
در خطر خواهيد بود».
بنابراين بخش مهمي از تفكر استراتژيك ،مشاهده و
جستجويي دائم براي كسب اطاعات و تحليل آنهاست.
اين كار در نهايت منجر به درك فرصت ها مي شود .اما
منافع نهفته در اين فرصت ها بالقوه هستند و براي به
فعل درآوردن آن ها ،ازم است اقداماتي انجام شود و
راه كارهايي اتخاذ گردد .گاهي اين راه كارها بر مبناي
قواعد حاكم شكل مي گيرند (قاعده روي) و ازمه اين
كار شناخت قواعد است.
قواعد هستند كه فرصت ها را شكل مي دهند و
چگونگي كامل شدن عوامل منفعت و تحقق آن را نشان
مي دهند .اما گاهي راه كارها براساس تغيير قواعد موجود
شكل مي گيرند (قاعده شكني) و با ايجاد قواعد جديد،
شانس استفاده از فرصتها افزايش مييابد.
مشاهدات و تحليل آنها بايد بتواند در پيشبيني آينده
به فرد كمك كند .اما تحليل ،تنها ابزار موجود نيست.
پيش بيني را مي توان توانايي ديدن وضعيت آينده با
روش تصويرسازي نيز دانست .افرادي كه داراي قدرت
تصويرپردازي باا هستند ،به كمك حافظه بصري
فوقالعاده خويش زمان زيادي را صرف فكر كردن به آينده

ميكنند .وقتي برنامهريزي ميكنند ،اغلب كار خود را در
آينده آغاز مي كنند و آن گاه به عقب برمي گردند .از اين
رو مي توان تفكر استراتژيك را تفكر در زمان دانست؛
زيرا گذشته را به حال ،و حال را به آينده پيوند مي دهد.
با اين حال تصاوير آينده به شكل كامل از مغز متفكر
تراوش نميكنند و ايدهها گرچه از دريافت مستقيم حاصل
ميشوند ،اما معمو ٌا براساس مقادير متنابهي از دادههايي
هستند كه از طريق مشاهده كسب شدهاند.
4ـ فرضيه سازي و آزمون

فعاليت محوري در تفكر استراتژيك ،فرضيه سازي و
آزمون اين فرضيه هاست .در فرضيه سازي يك سؤال
خاق مطرح ميشود:
«چه مي شود اگر ...؟» و سپس آزمون فرضيه با طرح
يك سؤال انتقادي به دنبال مي آيد« :اگر ...پس»....
تركيب اين دو با هم و تكرار اين فرآيند اين امكان را
براي فرد فراهم ميكند كه فرضيههاي گوناگون را بدون
قرباني كردن قابليت كشف ايده ها و راه كارهاي بديع
مطرح سازد.
تيم «اوشاناسي» 12اين تلفيق را يك فرايند ديالكتيك
ذهني بين تفكر واگرا 13و همگرا 14مي داند .خلق راه
كارهاي بديع مستلزم شيوه تفكر واگرا ،و برنامه ريزي
براي اجراي يك راه كار مستلزم تفكر همگراست.
بنابراين تفكر استراتژيك هم خاق است و هم از
ابزار تحليل بهره مي برد .اوشاناسي مي گويد« :در عين
خاق بودن بايد خاقيت را در دنياي واقعي پياده و در
عين بهره گيري از قدرت سنتز بايد از قدرت تجزيه و

متفكر استراتژيك تفكري چندگونه دارد .يعني مي تواند عوامل مختلف را به طور همزمان
ارزيابي كند و ارتباط بين آنها را تشخيص دهد .جهت گيري آن كلنگر و سيستمي است به
طوري كه ابتدا جنگل (كل) و سپس درختان (جزء) را ميبيند .افرادي كه در اين نوع
تفكر مهارت دارند ميتوانند نتايج تصميمات و اقدامات را به طرزي مؤثر پيشبيني كنند.
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تحليل نيز استفاده كرد .راه دستيابي به استراتژي هاي
بديع و خاقانه ،بهكارگيري پيدرپي تفكر و برنامهريزي
استراتژيك است».
تفكر استراتژيك در پايين ترين سطح خود پيرو تغييرات
محيط و در بااترين سطح خود ،كه سطحي خاق
است ،پديد آورنده تغيير و ارزش هاي جديد در محيط
است .براي مثال ،داستان ورود موتور سيكلت هوندا به
بازار آمريكا جالب توجه است .مديران ژاپني هوندا در
آمريكا ،ابتدا با توليد موتورهاي كوچك وارد بازار شدند و
توليد كنندگان «هارلي ديويدسون» ،موتورسيكلت
مشهور و سنگين وزن پليس ،به آن ها توجهي نكردند
زيرا تصور مي كردند اين بازار خالي از رقيب است .به
عاوه تصور عمومي اين بود كه موتورسيكلت وسيله
اي است زير پاي اوباش براي مردم آزاري .ولي مديران
درجه اول مؤسسه هوندا به محض شروع كار ،ابتدا
براي آمد و شد به منزل
هر يك موتوري را
و محيط كار مورد

كردند ،تداعي هرزگي و مردم آزاري را از اذهان مردم
زدودند و با تماس مستقيم با جامعه بازخورد دست اولي
از عكسالعمل و قضاوت جامعه مصرفي بهدست آوردند.
يك نكته مهم ديگر كه در اين مثال به چشم
مي خورد« ،بازخورد» است .برخورد بينشي به صورت
مطلق باعث ناديده گرفتن واقعيت هاي محيط
ميشود؛ واقعيت هايي كه بايد در پايههاي نظام سنجشي
عملكرد و بازخورد جاي بگيرند .يك طرح ،بدون وجود
نظامي براي سنجش آن و گرفتن بازخورد در هر قدم
ممكن است دچار انحراف مسير شود.
 -5تفكر در زمان:

تفكر استراتژيك ،تفكري در طول زمان است كه
گذشته ،حال و آينده را به هم پيوند مي دهد .استراتژي
پلي بين حال (وضع موجود) و آينده (وضع مطلوب)
است .در تفكر استراتژيك بايد آينده را برمبناي
توانمندي هاي امروز (كه دستاوردهاي گذشته
است) خلق كرد.

متفكر استراتژيك

استفاده قرار دادند و پس از آن تبليغي سراسري در
رسانه هاي گروهي به راه انداختند كه« :با فرهنگ ترين
افراد كساني هستند كه هوندا سوار مي شوند» .بنابراين
آن ها خود الگو شدند ،ديگران را تشويق به دنباله روي

متفكر استراتژيك ،همواره
ر و ش هاي متعارف را زير سؤال مي
برد و واژه كليدي او« ،چرا»ست .او با استفاده از
اين واژه سؤالي مي تواند برخي از نيازهاي پاسخ
داده نشده و فرصت ساز را شناسايي كند« .ادوين
لند» ،15بنيانگذار شركت پوارويد ،نياز نهفته به عكس
برداري فوري را از سؤال دخترش الهام گرفت .دخترش
پرسيده بود كه چرا نميتواند عكسي را كه گرفته است،
بافاصله ببيند« .گري هامل» در تفكر استراتژيك خود،
گوش فرا دادن به صداهاي جديد را زمينه ساز
شكل گيري استراتژي هاي نامتعارف ذكر
ميكند و براي اين امر ،توجه به نظر تازه واردان،
افراد جوان و خارج از سازمان را توصيه
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ميكند.
متفكر استراتژيك بهدنبال راههاي ميانبر است .سؤال
اساسي وي اين است كه كدام روش براي رسيدن به
هدف مؤثرتر است؟ او به جاي سرعت بخشيدن و بهتر
انجام دادن روندهاي موجود ،متوجه يافتن راههاي جديد
و جستجوي راه حل هاي متفاوت است .راه حل هايي كه
ناممكن هاي سيستم فكري معمول را در دستگاه فكري
جديد امكانپذير سازد.
متفكر استراتژيك همواره به استقبال يافتن و مهم
تر از آن «ايجاد» فرصت هاست .او با تفكر جامع نگر
خود فرآيندها را براي اثربخشي بيشتر بازسازي مي كند.
تفكر مبتني بر هدف ،وي را نسبت به حريفان هوشيارتر
مي سازد .توان تفكر در زمان ،پيشرفت وي را در تصميم
گيري و سرعت پياده سازي تصميمات تضمين مي كند.
ظرفيت وي در ايجاد و آزمون فرضيهها ،پيوند ميان تفكر
خاق و انتقادي را در فرآيندها ميسر مي سازد و فرصت
جويي هوشمندانه ،حساسيت وي را نسبت به فرصتهاي
موجود افزايش ميدهد.
متفكر استراتژيك ،گذشته ،حال و آينده را در نظر
دارد؛ به گذشته به صورت انتقادي( تحليلي) توجه
ميكند و در درك تغييرهاي ناپيداي محيط كه تصويري
متفاوت را در آينده ايجاد مي كند ،مهارت دارد .او با تفكر
خاق خويش ،تركيب ها ،ايده ها و راه كارهاي جديدي از
روندهاي گذشته به وجود ميآورد .او هيچ گونه دلبستگي
به روش هايي كه روزي كارآمد بوده اند ،ندارد .او به
تغييرات نا آشناي نوظهور توجه مي كند و بر اين اساس
همواره مترصد صيد عقايد نو و متوجه نوآوري است .به
گفته ادوين لند«:يك متفكر استراتژيك ،خود ،رقيب خود
است»
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به طبل زمان گوش كن

هر زمانی روش خود را میطلبد

و هر طلبی روش خود را میخواهد.
اگر طالب چيزی هستی

به طبل زمان گوش كن

و هماهنگ با آن طلبت را بطلب.
برگرفته از كتاب تعاليم حق (جلد دوم)

صبح ،خورشيد تازه از افق بيرون آمده بود.
روباه كه پشت به خورشيد ايستاده بود و سايه اش تمام
دشت را پر كرده بود ،خميازه ای كشيد و بعد نگاهی به
سايه بزرگ خود كرد و گفت :چقدر گرسنه ام ،امروز برای
غذايم بايد يك فيل شكار كنم .هنگام ظهر ،روباه كه
هنوز چيزی برای خوردن پيدا نكرده بود؛ نگاهی به سايه
كوچك خود كه زير بدنش قرار گرفته بود انداخت و گفت:
اگر بتوانم يك موش كوچك هم شكار كنم برايم كافی
است.
شناخت ما از خود و جهان نقش مهمی در تعيين هدف و
عملكردهای ما دارد .اين شناخت ارتباط مستقيم به سطح
آگاهی و بالطبع زاويه نگاه ما و نوع ارتباطی كه با هستی
برقرار میكنيم دارد .هر يك از ما به ميزان زنده و هوشيار
بودن مان ،هستی را زنده و هوشيار می يابيم .انگار هستی
در واقع مثل يك آينه ،تصورات ،برداشت ها ،و حتی خود
ما را در مرحلهای كه هستيم برای ما منعكس میكند .در
واقع جهانی كه تجربه می كنيم ،ارتباط مستقيم به نگاه

ما دارد ،به ميزانی كه رشد میكنيم ،نگاه ما به جهان نيز
تغيير میكند.
تعداد بسيار معدودی به تجربه دريافتهاند كه جهان مثل
يك موجود زنده با آن ها تعامل دارد .آنان معمو ًا در
زندگی به موفقيت های بسيار بزرگ دست می يابند ،زيرا
میدانند كه چگونه كليد حل مشكات را در خود مشكل
بيابند .توجه به زمان و اقتضائات آن ،آهنگی كه هستی
در هر لحظه در حال نواختن است و هم سويی با آن ،و
هدفی جز هم راهی با آن نداشتن هدف اصلی آن ها را
تشكيل میدهد .ما نيز با نگاه به خود و دقت در زندگی و
كارهايمان می توانيم دريابيم كه كارها و زندگی را با كدام
ديد و با توجه به كدام بخش وجودمان پی میگيريم؟
ميلياردها جمعيت روی زمين ،گرچه به ظاهر در جهان
واحدی زندگی می كنند ،اما هر كدام در سطح
خاص خود جهان را تجربه می كنند .جهانی كه
من تجربه می كنم ،با جهان ديگری
متفاوت است .انگار هم زمان ميلياردها
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شناخت ما از خود و جهان نقش مهمی در تعيين هدف و عملكردهای ما دارد.
اين شناخت ارتباط مستقيم به سطح آگاهی و بالطبع زاويه نگاه ما و نوع ارتباطی
كه با هستی برقرار می كنيم دارد.

جهان به صورت هم زمان تو در توی هم قرار دارد .جهان
هر كدام به سطح خاص و نگاه هر فرد به خود و جهان
بستگی دارد .عدم درك متقابل افراد از يكديگر نيز از
آن جا سرچشمه می گيرد كه شخص قادر به درك نگاه
ديگری از جهان نيست.
هر انسان نياز به شرايط خاصی برای شكوفايی دارد.
حتی بين فرزندان يك خانواده كه از يك پدر و مادر
هستند ،تفاوت هايی وجود دارد .انگار هر انسانی برای
انجام كار خاصی روی زمين آمده است و ممكن است در
كارهای ديگر موفق نباشد .در واقع اگر كسی كه می تواند
بهترين فرمانده نظامی ،بهترين نقاش ،بهترين مخترع
يا ....شود ،اگر به هر كار ديگری بپردازد ،اشتباه بزرگی
كرده است ،زيرا نقش و مأموريت خود را انجام نداده
است .در انجام آن كار خاص است كه شكوفايی تمام
استعدادهای او طراحی شده است و می تـواند با انجام
آن مأموريت ،به هدف اصلی خود يعنی رسيدن به مقام
انسان كامل و متعالی نائل شود.
وجودی هوشيار در درون شخص و در هستی وجود
دارد كه هر فرد را در رسيدن به اين هدف ياری می كند.
گاهی مسير او را به گونه ای هموار می كند كه در تحقق
آن هدف موفق باشد .اگر در مسير خود اشتباه برود ،به
زبان های گوناگون سعی می كند كه او را متوجه اشتباه
او بكند و گاه مشكاتی در سر راه او پديد می آورد تا به
خود آيد ،چنين مشكاتی را بايد به ديد مثبت نگريست.
برای رسيدن به موفقيت ازم است عواملی كه از

موفقيت ما جلوگيری میكنند را بشناسيم و از آنها عبور
يا گذر كنيم .و عواملی را كه ما را در رسيدن به هدف
اصلی ياری میكنند بشناسيم و در جهت آن حركت كنيم.
می توان گفت كه رسيدن به موفقيت يك مبارزه است،
مبارزهای كه عاوه بر تاش ،نياز به شناخت عوامل مؤثر
در اعمال ما دارد.
می توانيم اين عوامل را در چند دسته بندی بزرگ قرار
دهيم .دو دستهبندی مهم كه برای زندگی فعلی ما اهميت
بيشتری دارند عبارتند از:
الف) عوامل تسهيلكننده و حمايتگر جهت شناخت و
تقويت راه ارتباط با آنها
ب) عوامل مانع و مزاحم جهت شناخت حذف تماس و
همسويی با آنها .انجام اين كار میتواند ما را در رسيدن
به اهدافمان ياری كند.
عاوه بر اين ازم است تأثير چيزهايی را كه در طلب
آنها هستيم بر محيط و ديگران و جهان بسنجيم .گاهی
چيزی كه می خواهيم ارزش هزينه و ضررهايی كه به
ديگران يا محيط زيست میزند را ندارد .ببينيم تصميمات
و اعمال ما در سرنوشت بقيه چه اثراتی دارد؟ چه كسانی
به تصميمات ما وابسته اند و نظر آن ها چگونه بايد تأمين
شود؟ و ...
برگرفته از نشريه علم موفقيت شماره 14

می توان گفت كه رسيدن به موفقيت يك مبارزه است ،مبارزه ای كه عاوه بر
تاش ،نياز به شناخت عوامل مؤثر در اعمال ما دارد.

451

1.

عجـايب درمـاني

معرفي كوتاهي از برخي روش هاي درماني نامتعارف
بيماري سخت است اما براي بعضي ها دوا و درمان
سختتر است .درواقع آنها نه از خود بيماري ،كه بيشتر از
دارو خوردن ،دكتر و بيمارستان رفتن و خاصه از مسائل
جانبي بيماري آزرده مي شوند .شايد چنين افرادي هستند
كه به دنبال راه هاي متنوع و غيرمعمول درمان مي گردند.
عدهاي هم چون راههاي معمول درماني را به حد كافي طي
كرده و به نتيجهاي نرسيدهاند به دنبال راههاي غيرمعمول
هستند .عده ديگر هم آدم هاي سنتي هستند كه اساس ًا
روشهاي علمي و مدرن امروز را درست و كافي نميدانند
و خاصه به هر حال عده قابل توجهي از مردم كه هر روز
هم به تعدادشان افزوده مي شود ،در همه چيز و از جمله
درمان ،به دنبال راههاي غيرمعمول هستند.
از اين رو فكر كرديم بد نيست شما را با بعضي از اين
راه ها آشنا كنيم .از آن جا كه اين راه ها براساس طبيعت
انساني استوارند ،به هر حال از يكي از آن ها خوشتان
مي آيد ،به عبارتي آن را با خودتان سازگار مي بينيد .فع ً
ا
از آن ها كه احتما ًا مي شناسيد مي گذريم و به سراغ
عجيبترها و غيرمعمولترها ميرويم.
يك روش جالب ،روش الكساندر درماني است .البته
فكر نكنم ربطي به الكساندر گراهام بل داشته باشد چون
صاحبش ماتياس الكساندر است .راستش اينست كه ماتياس
نقال بود .باور كنيد اين شوخي نيست .او نقال بود و گاهي
در نقالي صدايش مي گرفت .او كه اص ً
ا دوست نداشت
تماشاچيانش را از دست بدهد به دنبال علت گشت .اما نه
از راه هاي معمول .او فكر مي كرد كه علت اين موضوع را
بايد در حركات بدن خود بيابد .بنابراين به حركات بدن خود
بيشتر توجه مي كرد .روزها جلوي آينه مي ايستاد و كارش
اين بود كه در حالي كه بدن خود را ميپاييد با صداي بلند

نقالي كند .سرانجام فهميد كه اشكال كار از كجاست! او
موقع نقالي سرش را بي اختيار به عقب مي برد و عضات
گردن و اطراف گلويش منقبض ميشد ،و در نتيجه كارش
از سكه مي افتاد .اين شد كه سعي كرد حركات متناسب
و صحيح بدن و آثار آن بر تن و حتي ذهن را شناسايي
كند .به مرور به كشفهاي جالبتري در مورد آثار حاات
بدني بر سامتي گشت و به روش هايي رسيد كه آن ها را
با ديگران هم در ميان گذاشت و اين روشها آنقدر خوب
بودند كه همه او را تشويق كردند آن ها را نظام مند كند و
اين شد كه الكساندر نقال صاحب يك سبك درماني شد!
اگر روش او را مطالعه كنيد خواهيد فهميد كه با در
پيش گرفتن حاات و حركات غيرطبيعي و حساب نشده
چه ظلمي در حق ستون فقرات ،گردن ،دست و
پا و حتي وضعيت رواني خود روا داشته ايد .روش
الكساندر اين عادات غلط حركتي را به
شما نشان ميدهد و در جهت تغيير آنها
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از لوحهاي قديمي مصري اين طور برميآيد كه در آن زمان ها (چند هزار سال پيش) روشي بوده
كه بدون جراحي و دارو و فقط با دستكاري بخشهايي از بدن ،به رفع بيماري و حفظ تندرستي
كمك ميكرده .امروزه به اين روش كايروپركتيك ميگويند يعني عمل با دستان.

حركت ميكند .آن را جدي بگيريد!
ظاهرا اجداد الكساندر مصري بوده اند ،و او استعدادش
در كشف رازهاي حركات بدن را از آن ها به ارث برده
است .از لوح هاي قديمي مصري اين طور بر مي آيد كه در
آن زمان ها (چند هزار سال پيش) روشي بوده كه بدون
جراحي و دارو و فقط با دستكاري بخش هايي از بدن ،به
رفع بيماري و حفظ تندرستي كمك مي كرده .امروزه به
اين روش كايروپركتيك مي گويند يعني عمل با دستان.
اين روش كهن را دكتر ني يل ديويد پالمر با استفاده از
نگهبان منزلش به عنوان مورد آزمايشگاهي احياء كرد .او
با دستكاري مهره هايي از گردن نگهبان ،كري او را درمان
كرد! باور كنيد اينها همه اسناد علمي دارند!
و اما از اين مصري ها كارهاي ديگري هم برمي آيد .به
نظر ميرسد اين مصريها (و به احتمال قوي خانمهايشان)
بودند كه روش عطر درماني را ابداع كردند .عطر درماني
روشي براي ماساژ بدن ،به ويژه چهره و دست و پا با روغن
هاي گياهي است .اين روش غير از خوشگل كردن پوست
و مو براي درمان انواع دردها و ناراحتي ها هم كاربرد دارد؛
به شما ميگويد كه براي درمان هر دردي براي ماساژ از چه
روغني و چگونه استفاده كنيد .البته امروزه خيلي از عطرها
به جاي درمان ،باعث سردرد مي شوند اما نگران نباشيد ،در
اين روش درماني منظور اين عطرها نيست بلكه بيشتر عطر
و روغن هاي طبيعي و گياهي مد نظر است كه فكر كنم
تا به حال زياد نديده باشيد .تقصير هم نداريد ،اين روزها
هر چيز طبيعي ناياب است! اميدوارم اين شامل ويتامين ها
نشود .در اين صورت براي درمان ،يك راه ديگر هم داريد و
آن مگا ويتامين درماني است .اين روش ميگويد هر دردي
به خاطر كمبود يك ويتامين است كه با رساندن آن به بدن،

درمان مي شود .آقاي نيوس پالينگ كه از سردمداران اين
روش است ،براي تبليغ ويتامين ث دو جايزه نوبل گرفت!
البته شايد كمي يكطرفه به قاضي رفته اما حتم ًا چيزي از
ويتامين ث ديده و ديگران هم ديده اند كه به او دو نوبل
دادهاند.
با اين حال اگر نگران عدم خلوص ويتامين ها هستيد!
– كه البته وسواس نابجايي است  -دو روش را به شما
معرفي مي كنم كه كمتر نگران ناخالصي آن باشيد .اين ها
روش هايي است كه خيلي به كار هنرمندان و نقاشان
مي آيد! شكل درماني و رنگ درماني .شكل درماني متكي
بر اين نظريه است كه نقش ها و شكل ها آثار مهمي بر

زندگي ما دارند و ميتوانند وسايل درمان بيماريها باشند.
از آن جا كه ثابت كردن اين نگرش با دانش دانشگاهي
موجود دشوار است فهم آن واقع ًا نياز به بصيرت باطني دارد.
اما تأثيرات خاص و حيرت انگيز برخي اشكال ،مثل هرم،
موضوعي ثابت شده است .و اين مسئله آن قدر
جدي است كه منجر به شكلگيري روشي به نام
هرم درماني شده است .اين روش ،نوعي
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شكل درماني متكي بر اين نظريه است كه نقش ها و شكل ها آثار مهمي بر زندگي
ما دارند و مي توانند وسايل درمان بيماري ها باشند.

روش درماني است كه از ساختار هرمي شكل براي درمان
بيماريها استفاده ميكند .درواقع هرم ،توان تمركز امواجي
خاص از الكترومغناطيس كره زمين و ديگر پرتوهاي زميني
و كيهاني را دارد و با اين تمركز آثاري فوق العاده را توليد
ميكند .و اما رنگ درماني ميگويد هر رنگي آثار شفابخش
خود را دارد .اين موضوع آن قدر جدي است كه هزاران
سال پيش معابد نور و رنگ شفابخش وجود داشته است.
بنابراين با شناخت رنگ مؤثر براي درمانتان ميتوانيد كمي
نفس راحت بكشيد .اگر مي گوييد رنگ ها هم غيرطبيعي
و كارخانه اي و ...هستند – كه اين هم وسواس بي جايي
است  -اين يكي را گوش كنيد .آب درماني جادو مي كند.
فقط با مصرف حساب شده آب به روش هايي مشخص
مي توانيد تندرستي خود را به دست آوريد .ببخشيد؛ اين را
شنيده بوديد ...خوب اين يكي را نشنيده ايد و تازه اگر هم
ايرادي به آن وارد باشد به خودتان برمي گردد چون مبناي
آن داشتن نوعي نگرش كان به زندگي است .به عبارتي
با تغيير نگاه خود به زندگي مي توانيد آرامش ،سبكباري و
تندرستي جسمي و رواني را تجربه كنيد .اسم اين روش
مكروبيوتيك درماني به معناي ديدگاه وسيع به زندگي
است .اين نگرش در روزگار باستان موجود بوده و امروزه
نيز بسيار مورد توجه است .اگر اهل خودشناسي باشيد اين
روش خوبي است اما اگر حوصله نداريد – كه اي كاش
داشته باشيد – روش سادهتري هم هست كه چندان نيازي
به درون نگري ندارد؛ شياتسوماساژ درماني .يك نوع ماساژ
شرقي و بسيار كهن با هدف بهبود و شفاي بيماري ها از
طريق مالش و تحريك نقاط عبور انرژي در بدن كه در

نهايت منجر به تعادل و تنظيم جريان انرژي در بدن و به
تبع آن ،سامت جسمي ميگردد.
عجب! توجه كرديد كه در بسياري روش هايي كه نام
برديم ،مؤلفههاي غير قابل لمس و غير مادي دخيل بودند؟
چيزهايي كه ما نمي بينيم :ارتباط نامرئي عطر و بدن،
تأثير امواج ناديدني نور و رنگ بر جسم و روان ،شفاي
سحرانگيز آب ،اثر بينش دروني بر زندگي بيروني ،و اثر
انرژي بر جسم .آيا واقع ًا جالب نيست كه اين ناديدني ها به
شكل محسوس و مشهودي بر ديدنيها اثر ميگذارند؟ اين
موضوعي است كه در آزمايشات پزشكي به اثبات رسيده
است .روش هايي كه به اختصار اشاره اي به آن ها داشتيم،
همگي از روش هاي آزموده شده و تجربي هستند كه
علم نيز اثرگذاري آن ها را كتمان نمي كند و حتي امروزه
كلينيك هاي مخصوص اجراي ين روش ها در بسياري از
نقاط جهان داير شده است .كلينيك هايي براي به كارگيري
روشهاي درماني نامتعارف!
همان طور كه از نام اين روش ها پيداست به راستي داراي
زواياي جالب و نامتعارفي هستند كه در اين مقاله كوتاه،
تنها به بخشي از آن اشاره كرديم .در مقاات بعدي به شرح
مختصري از ساير روشهاي نامتعارف و زواياي عجيب آن
خواهيم پرداخت.

تأليف :شيوا (نازي حسامي)

با نگاهي به كتاب  32روش درماني نامتعارف

تغيير نگاه خود به زندگي ميتوانيد آرامش ،سبكباري و تندرستي جسمي و رواني را تجربه كنيد.
اسم اين روش مكروبيوتيك درماني به معناي ديدگاه وسيع به زندگي است.
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