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قِیغان ظّن صؼىث پاؿغار اهلل ٌام ةَ  

 جِیَ کٍٍغه: زیتا زارغی دةیؼ زیـث قّقحؼ اؿحان ظّزؿحان

 

: ٌياز، آراىف روصی و رواٌی و جػانی فؼٍُگی ىّوّع ىلانَ  

  :چکیغه

داٌٍغ کَ  ٌيیاٌغ، اىا ةیكحؼ آٌان  ُا درجيام غيؼ، ظنّما دوران پؼ ىعاًؼه زّاٌی ٌیازىٍغ اصـاس اىٍیث و آراىف ُيَ اٌـان

ُاي ةـیار ىِو و ىّدؼدر اصـاس اىٍیث روصی و رواٌی و کـب  چگٌَّ ةایغ آن اىٍیث روصی و رواٌی را ةَ دؿث آورٌغ. اززيهَ راه

ان، یػٍی ٌياز اؿث. ٌياز، کتؼیایی و غظيحی دارد کَ ظغاي جػانی، آن را ةَ ى، ارجتاط ىـحلیو و ةی واؿٌَ  ةا پؼوردگارفآراى

ُایی کَ ةا او ارجتاط و ةؼ ٌياز و ذکؼ او ىغاوىث داقحَ ةاقٍغ، ةَ  کٍغ. ظغاوٌغ ىحػال، چٍیً ىلغّر کؼده اٌـان ىیغظيث جّمیف 

 ةؼکث ٌياز، در دٌیا و آظؼت ؿػادجيٍغ و از صیات ًیتَ ةؼظّردار گؼدٌغ. 

 اىٍیث و آراىف.روح و روان، ٌياز، کهیغ واژه: 

  :ىلغىَ

ٌيازگؽار وكحْ ةَ ٌياز ىی ایـــحغ و . از کهيَ )مالء( اؿث کَ ةَ ىػٍاى آجف ةؼافؼوظحَ اؿثةػىْ گفحَ اٌغ: )ماله(ىـكـحـق 

جّزَ ةَ ىتغا اغال پیغا ىْ کٍغ ةَ واؿٌَ صؼارجْ کَ درادؼ صؼکث مػّدى و ٌؽدیك قغن ةَ کاٌّن صلیلث ىػٍّى در ٌفـف 

 ،ؼجـّزـَ ةـَ غـیـؼ ظـغا و ىـیـم ةَ ةاًم پیغا قغهكـغرت پـیـغا ىْ کٍغ کر رفحارى ُاى ٌفؾ را کَ ةؼ اد ،صامم ىـْ قـّد

 .راؿث و جػغیم ٌيایغ

 ةیان ىـئهَ: 

کهيَ روح ةَ ًّري کَ در نغث ىػؼفی قغه، ةَ ىػٍاي ىتغأ صیات اؿث کَ زاٌغار ةَ  ةیان ىی کٍغ:ؿؼه ( غالىَ ًتاًتائی )كغس

ةاقغ کَ در  ىی ایً آیات ُيان روح و ٌفؾ ةَ ٌام ٌفؾ ٌاًلَقّد ونی ىؼاد از روح در  وؿیهَ آن كادر ةؼ اصـاس و صؼکث ارادي ىی

 .کانتغ ُيَ افؼاد اٌـاٌِاي ىّزّد، وزّد دارد. و وزّد آن از ٌاصیَ ظغا و واةـحَ ةَ او اؿث

ظغاوٌغىی  .ىاٌغ كّام صیات ةَ روح آدىی اؿث و آدىی ةَ آن زٌغه و ةا فلغان آن اٌـان زٌغه ٌيی ةیان ىی کٍغ: قیط اةّانفحّح رازي 

اكو اننهّه نػکؼي: ٌياز را ةؼاي ىً ةپا دار... ، یاد ظغا یك ارزش و جٍِا وؿیهَ صلیلی آرام ةعف دنِاؿث و ٌياز یاد  فؼىایغ:

 ةَ غٍّان ؿحّن ظیيَ گاه دیً جػتیؼ فؼىّده اؿث.  ٌياز( از ىتؼاکؼم)صپیا ظغاؿث.

ٌانػات و جأىالجی ٌـتث ةَ آن داقحَ ةاقغ. در ایً ةاب ىـائم و ًهتغ آدىی ى جؼیً ىّوّغاجی اؿث کَ ىی روح اٌـاٌی، از قؼیف

ىتاصخ فؼاواٌی از ؿّي فیهـّفان، ىحکهيان، رواٌكٍاؿان و رواٌکاوان، ىفـؼان و ىضغّدان ًؼح قغه و ُؼ یك از دیغگاه ویژه ظّد 

 آن را کاویغه اؿث.
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اي دیگؼ از وزّد ٌیؽ ةَ کار  تیػث و ىاده اؿث، زٍتَانِیّن ىػحلغٌغ، در ؿاظحار وزّدي اٌـان، گػقحَ از زـو کَ از ؿٍط ً

قّد و جيام ایً صاالت و اوماف را از آنِ زٍتَ روصاٌی  گؼفحَ قغه اؿث کَ ىاوراي ىاده اؿث و از آن ةَ روح و ٌفؾ جػتیؼ ىی

 داٌٍغ. ىی

م روح، دؿث ٌیافحَ و ُیچ ومفی از ُاي غهيی و جسؼةی در ؿیؼ ظّد ةَ ىّزّدي ةَ ٌا ٌّیـغ: ایٍکَ کاوش غالىَ ًتاًتایی)ره( ىی

اوماف را کَ كاةم جّزیَ زـيی ٌتاقغ پیغا ٌکؼده اؿث، ؿعً درؿحی اؿث و در آن جؼدیغي ٌیـث ونی ایً ؿعً ةَ ىػٍاي ٌفی 

ةاقغ زیؼا غهّم ًتیػی کَ در دایؼه ًتیػث و ظّاص ىاده ةضخ  ٌفؾ ىسؼد کَ ةؼُان غلهی ةؼ وزّد آن اكاىَ قغه اؿث، ٌيی

جّاٌغ در ُيان ىضغوده داوري کٍغ و كادر ٌیـث در ةاره آٌچَ ةَ آن ىضغوده ىؼةّط ٌیـث ٌفیا و ادتاجا ةَ كىاوت  جٍِا ىی کٍغ، ىی

 ةپؼدازد. 

کَ داٌف ًتیػی ةَ آن دؿث ٌیافحَ اؿث،  روح، ىّزّدي اؿث ىاوراي ًتیػی و دؿث غهّم جسؼةی از داىً آن کّجاه اؿث و ایً

غٍّان افـاٌَ اي كغیيی و ظؼافی ، ةَ َ ، پغیغه  روح  را ةب ىاده گؼا ةَ ظّ ازازه دادٌغ کَةاقغ. غؼی جّاٌغ دنیم ةؼ ٌتّد آن ٌيی

، اؿث  ىی جّان غٍّان  فؼآیٍغ روصی  در ًّل جاریط ةكؼي ىػؼفی قغهَ چَ کَ ة فؼاىّقی ىضه ةـپارٌغ ، چؼا کَ ةؼاي ُؼ آن

ظاًؼ َ ، ةغه اي از پؽقکان روسدر راؿحاي ُيیً ًؼز جفکؼ ةّد کَ غ، پیغا کؼد. درزـو و ةَ ویژه در ؿهـهَ اغناب جّزیِی

غلایغ ىارکـیـحی و ىاجؼیانیـحی صاکو ةؼ کكّرقان درمغد پیغا کؼدن ىٍاًلی در ىغؽ اٌـان ةؼآىغٌغ کَ از کار اٌغاظحً آن 

 ىٌٍلَ صؾ ظغا زّیی را صحی در ةؽرگان و غهياي دیً ةَ کهی از ةیً ةتؼد.

اٌغ  ُا ظیال کؼده ُا را زؼئث داده اؿث جا ةَ اٌکار روح ةپؼدازٌغ ایً ةّده اؿث کَ آن چَ ىادي نآ ان کؼد:ةی غهی اکتؼ غفاري

اٌغ کَ در ٌظؼ آٌِا جّزیَ و جفـیؼ غهيی ٌغاقحَ، نػا ةَ وزّد روح  ىػحلغان ةَ وزّد روح، چّن ظّاص و اومافی را در اٌـان دیغه

در صانی کَ ایً اقحتاه فاؿغي اؿث، زیؼا ُیچ گاه  جّزیَ کٍٍغ و ىٍكأي ةؼاي آن ةـازٌغ. اٌغ جا ةغیً وؿیهَ آن اوماف را كائم قغه

اٌغ کَ ةؼظی را ةَ زـو و ةؼظی را کَ غهم آن را  ةٍغي در ظّاص و مفات ةكؼي ٌغاقحَ ىػحلغان ةَ جسؼد روح، چٍیً جلـیو

  .اٌغ جّؿي آن ةَ روح ىـحٍغ کؼده اٌغ ةَ روح ٌـتث دٍُغ، ةهکَ جيام آن را ىـحلیيا ةَ زـو و داٌـحَ ٌيی

روقً اؿث کَ جفکؼ زیاد و ةَ کارگیؼي ىغاوم و ىـحيؼ اٌغیكَ و ٌیؼوي غلالٌی و غيهیات  ىالمغراي قیؼازي)ره( ىی فؼىایغ:

ذٍُی و غهيی، از یك ؿّ ىّزب جضهیم ةغن و فؼؿایف كّاي زـيی اؿث و از ؿّي دیگؼ ىایَ جکاىم روصی و رقغ آن اؿث و 

زؽ ظّاص زـو ٌتاقغ، نؽوىا ةایغ آن ٌیؽ ُيؼاه ةا  قّد جا ٌفؾ در جػلالت ظّد از كّّه ةَ فػهیّث در آیغ. اگؼ روح، چیؽي ؿتب ىی

یاةغ ةهکَ جلّیث و قکّفایی ٌیؽ کـب  فؼؿایف ةغن رو ةَ جضهیم رود، در صانی کَ گفحیو، ٌفؾ ةا ایً کار ٌَ جٍِا کاُف ٌيی

 یؽ ةاقغ. کٍغ و اگؼ ةا ىؼگِ ةغن، زان ُو ةيیؼد، ةایغ ُؼ چَ ؿتب فؼؿایف و ىؼگِ ةغن اؿث ؿتب ىؼگ و زوال روح ٌ ىی

فؼىایغ: انؼوح فی انسـغ کانيػٍی فی  ةِحؼیً جّمیف و جيذیم را از روح ةیان کؼده اؿث و ىی فؼىّدٌغ: در ؿعٍی کّجاه ع(غهی)

 انهّفٍ؛ روح در ةغن ُيچّن صىّر ىػٍی در نفٍ اؿث. 

ةإزيام انلهب؛ آؿایف ةغن را در راصحی غ: اًهب راصة انتغن فؼىّدٌاٌناري   غتغانهَّ ةؼ ةً( در ؿفارش ظّد ةَ زاصىؼت اىام ةاكؼ)ع

     و ؿالىث ٌفؾ زـحسّ کً.

ء ىً اىّر انغٌّیا غفؼاهلل ذٌّةَ ُؼکؾ دو رکػث ٌياز ةَ زاآورد و  یضغّث فیِيا ٌفـَ ةكی : ىً مهّی رکػحیً و نو(فؼىّدٌغپیاىتؼ)ص

 ةعكایغ. در اٌغیكَ اىّر دٌیایی ٌتاقغ ظغاوٌغ گٍاُاٌف را ىی
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فِيیغ کَ قّکث و  اگؼ ٌياز گؽار ىی  یؼفع رأؿَ ىً ؿسّده ٌغ: نّ یػهو انينهّی ىایغكاه ىً زالل انهَّ ىاؿؼّه أنّدفؼى اىام غهی )ع

داقث کَ ؿؼش را از ؿسغه ةهٍغ کٍغ.اىیؼ ىؤىٍان غهی)غهیَ انـالم( در  قکّه ظغاوٌغ چگٌَّ او را در ةؼ گؼفحَ، ُؼگؽ دوؿث ٌيی

ریؽد و چٌّان رُاقغن ةٍغ از گؼدنِ  ز، ُياٌا ٌياز گٍاُان را ىاٌٍغ ریعحًِ ةؼگ از درظث، ىیدر ةاره ٌيا ىی فؼىایغ:انتالغَ  ٌِر

 دُغ. ُا ٌسات ىی چارپایان، ٌيازگؽار را از كیغ و ةٍغ ٌاپاکی

روزي پٍر ٌّةث  ( ٌياز را ةَ چكيَ آب گؼىی جكتیَ فؼىّده اؿث کَ ةؼ در ظاٌَ ىؼدي زاري ةاقغ و آن ىؼد قتاٌَؿّل ظغا)صر 

جضلیق، کـاٌی از ىؤىٍان  وقّ کٍغ. ةغیِی اؿث در ایً مّرت، دیگؼ چؼکی ةؼ ةغن او ةاكی ٌعّاُغ ىاٌغ. و ةَ در ایً چكيَ قـث

قّد ــ از ىال و فؼزٌغ ــ فکؼ و جّزَ آٌان  قان ىی چَ ىّزب روقٍی چكو اٌغ کَ زظارف دٌیّي، ُيچٍیً آن صق ٌياز را قٍاظحَ

. واؿحػیٍّا ةاننّتؼ واننّهّة و اٌِّا نکتیؼة االّ غرت ىٌهق ُـحی اؿثدارد. ٌياز اؿحػاٌث از ك ٌياز ةاز ٌيیرا از یاد ظغاوٌغ و گؽاردن 

ُاي دروٌی و جّزَّ ةَ پؼوردگار ٌیؼو ةگیؼیغ( و ایً کار زؽ  غهی انعاقػیً از متؼ و ٌياز یاري زّییغ )و ةا اؿحلاىث و کٍحؼل ُّس

 .ةؼاي ظاقػان ؿٍگیً اؿث

َ اٌغاظث، ةؼىی ظاؿث، و ة را ةَ وصكث ىْ ع(( روایث کؼده کَ فؼىّد: ُؼ وكث اىؼى و پیكاىغى غهْ )اىام مادق )عر کافْ از د

 فؼىّد : ) اؿحػیٍّا ةاننتؼ و اننهّة (، از متؼ و ٌياز کيك ةگیؼیغ.  ایـحاد، و ىْ ٌياز ىْ

صّادث زِان، ىنّن ٌیـث و راُی زؽ متؼ و  دٌیا زِاٌی اؿث کَ در ىضامؼه ةالؿث. ُیچ کؾ از فؼىایغ: ىی (صىؼت غهی)ع

جضيم در ةؼاةؼ ةال ٌغارد. زّان اگؼ ماةؼ ةاقغ، ةال ؿازٌغه اوؿث. رفاه، ؿازٌغه ٌیـث. از متؼ و جضيّم در ةؼاةؼ ةالیا، جسؼةیات غهيی 

 قغ.قّد. ةٍاةؼ ایً ةایغ ةَ متؼ و ٌيازىحّؿم  قّد و ةـیاري از ىكکالت ةؼاي او صم ىی ةؼاي او پیغا ىی

: در ًّل ؿی ؿال گػقحَ افؼاد زیادي از ىهیث ُاي ىعحهف زِان ىحيغن، ةا ىً ىكّرت کؼدٌغ و ىً ةیان کؼدکارل یٌّك رواٌکاو 

مغُا جً از ةیياران را ىػانسَ و درىان کؼده ام، اىا از ىیان ةیياراٌی کَ در ٌیيَ دوم غيؼ ظّد ةَ ؿؼ ىی ةؼٌغ صحی یك ةیيار را ٌیؽ 

ىكکهف ٌیاز ةَ گؼایف دیٍی در زٌغگی ٌتاقغ. ةَ زؼأت ىی جّاٌو ةگّیو کَ جك جك آٌان ةَ ایً دنیم كؼةاٌی  ٌغیغم کَ اؿاؿاً 

ةیياري رواٌی قغه ةّدٌغ کَ آن چیؽي را کَ ادیان ىّزّد در ُؼ زىاٌی ةَ پیؼوان ظّد ىی دٍُغ فاكغ ةّدٌغ و جك جك آٌان جٍِا 

آراىف صاکو ةؼ روح و روان و در ٌحیسَ آن زـو  دٌغ ةَ ًّر کاىم درىان قغٌغ.وكحی کَ ةَ دیً و دیغگاه ُاي دیٍی ةازگكحَ ةّ

 زّاٌان ٌيازگؽار ، در ىلایـَ ةا آقفحگی رواٌی و زـيی و اوٌؼاب زّاٌان ةی ٌياز ةَ راصحی كاةم ىكاُغه اؿث. 

ُاي رایر وغ اوٌؼاب، ةَ  جضلیلات غهيی در ةؼظی کكّرُاي ىـهيان ٌكان ىی دُغ کَ ةیياران ىىٌؼةی کَ در کٍار درىان

 ظّاٌغن ٌياز و كؼآن و صحی اصادیخ ٌتّي جضؼیك قغه اٌغ از درزَ درىان ةَ ىؼاجب ةاالجؼي ٌـتث ةَ ؿایؼیً ةؼظّردار ةّده اٌغ.

ُاى  ٍْ، ُيّاره در ىلغىَ چیس ظّد ةاقغ، از ىػٍّیات ةغور و جاةع ُّى و ُّدر زٌغگْ ظّد در ىادیات فؼو رفحَزّاٌی کَ 

.آقٍا قغن ةا فهـفَ جّاٌغ آن دو را از ُو زغا کٍغ يْ، چّن واكػیات و جعیالت در دنف ىعحهي قغه ٌقّد چار اقحتاه ىْفکؼیف د

کَ ٌياز ةِحؼیً  ایً و و صلیلث ٌياز و ایً کَ ةَ واؿٌَ ٌياز آراىف واىٍیث روصی و جػادل رواٌی در اٌـان ٌياز گؽار پیغا ىی قّد

   .ةَ ٌياز و ةِؼه ىٍغي از ةؼکات و ديؼات آن ىی قّد فؼدؿتب اكتال ُؼ چَ ةیكحؼ و ةِحؼ درىان افـؼدگی و اوٌؼاب اؿث، 

کَ جضث کٍحؼل و اراده او ةاقغ، زیؼ فؼىان جغییؼات ىّاد  داٌف ًب ةَ ةكؼ آىّظحَ اؿث، کَ قاداةی و افـؼدگی اٌـان پیف از آن

دوپاىیً را ىی جّان ٌام ةؼد کَ افؽایف آن در ةغن قیيیایی اؿث. از زيهَ ایً ىّاد  قیيیایی در ؿهـهَ اغناب ىؼکؽي اٌـان

 ؿتب ىی قّد، اٌـان ةغون اراده دچار ٌاراصحی گؼدد و کاُف ایً ىاده ٌیؽ ؿتب قادي غیؼ ارادي اٌـان ظّاُغ قغ. 
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یا ُيان ىانیعّنیا ) ةَ غٍّان ىذال، غنتاٌیث و ٌاراصحی غیؼ ارادي و ةغون غهث متضگاُی، کَ صانث قغیغ آن ةَ غٍّان ىالٌکّنی 

درون زاد متضگاُی( قٍاظحَ ىی قّد، در ادؼ جغییؼات و کو و زیاد قغن ُيیً ىّاد قیيیایی ةَ وكّع ىی پیٌّغد. از  افـؼدگی

، ىاده اي ئَ ةی ٌظیؼ ىی ةعكغدیگؼ ىّاد قیيیایی داظم ةغن کَ ةَ ًّر غیؼ ارادي ؿتب قادي اٌـان ىی قّد و ةَ او قػف و ٌك

یؽول اؿث کَ ىیؽان آن در داظم ةغن اٌـان در ؿاغات ؿضؼگاُی ةَ قغت افؽایف ىی یاةغ و در مّرت ةیغار ةّدن ةَ ٌام کّرج

اٌـان در ایً ؿاغات، نػت و قػف ؿؼىـث کٍٍغه اي ةَ او دؿث ىی دُغ کَ ةی قك ةؼ زٌغگی او در جيام ًّل روز جأدیؼ گػار 

آن ةا ؿؼظّقی متضگاُی کَ اىؼوزه از ىـهيات پؽقکی اؿث، در واكع اؿث. افؽایف کّرجیؽول در ؿاغات اول متش و ارجتاط 

اؿؼار ؿضؼ ىػؼفی ىی قٌّغ. ةَ ایً جؼجیب واوش در فؼٍُگ و ادب و غؼفان پیؼاىّن جّزیَ كاةم جّزِی اؿث ةؼ ُيَ ىىاىیٍی کَ 

ةَ زـو و روان او ىی ةاقغ و یك اؿث، اىؼ وازب ٌياز متش ةا ارزاٌی داقحً ةیغاري متضگاُی ةَ اٌـان، جلغیو کٍٍغه قاداةی 

     ٌحیسَ ىِو ایً قاداةی، ؿالىث زـو و روان ظّاُغ ةّد.

ىكکهْ در ظّاب دارٌغ و ُيچٍیً غالیو ایً ةیياران در ٍُگام متش جكغیغ  ،درمغ از ةیياران افـؼده 75دُغ  جضلیلات ٌكان ىْ

یً ةیياران چگانْ در ٌیيَ اول ظّاب و ُيچٍیً کم زىان قّد. ٌکحَ زانب و كاةم جّزَ و ىّرد ةضخ ىا ایً اؿث کَ در ا ىْ

REM  افؽایف یافحَ و فامهَ ىیان ةَ ظّاب رفحً جا قؼوع اونیً دورهREM  َیاةغ.  ظّاب ٌیؽ کاُف ىْ چِارکو قغه و ىؼصه

ؽان ةیكحؼى ٍْ ةَ ىیةؼٌغ. یػ ةَ ؿؼ ىْ REMجّان گفث، افؼاد افـؼده زىان ةیكحؼى را در ىؼصهَ ظّاب  جؼ ىْ پؾ ةَ غتارت ؿاده

 ةیٍٍغ.  ىْ ةَ ؿایؼیً ظّاب ٌـتث 

اؿث، کَ ةِحؼیً قکم آن ٌياز  REMُا ةؼاى کاُف ىیؽان  یك روش درىاٌْ زغیغ ةؼاى ةیياران افـؼده، ةیغار ٌگَ داقحً آن

 REMان ظّاب متش اؿث. زىان ٌياز متش کَ ىّرد جاکیغ كؼآن و ُيچٍیً ةـیارى از روایات ةّده، ؿتب کاُف كاةم جّزَ ىیؽ

داٌغ و ةایغ متضگاه ةیغار قّد، پؾ در صلیلث  قّد. زیؼا قعل ٌيازگؽار کَ ظّد را ىهؽم ةَ اكاىَ ٌياز متش ىْ در اقعاص ىْ

جّاٌغ یك  ةیغارى متضگاُْ ةؼاى ٌياز ظّد ةَ جٍِایْ ىْ گیؼد. از ایً زِث  را ىْ REMزهّى ورود ةَ ىؼصهَ كاةم جّزِْ از 

ُاى درىاٌْ دارویْ و غیؼ دارویْ ارزش اؿث، چؼا  در پیكگیؼى از افـؼدگْ ىٌؼح ةاقغ کَ ةؼ جيام روش غاىم ىِو ةغون غاروَ

یك ىتٍاى ىِو در جّنیغ داروُاى وغ افـؼدگْ ایساد داروُایْ اؿث کَ کاُف  .از ایً زِث اؿث کَ پیكگیؼى ةؼ درىان ىلغم

 اى( .  ؿَ صهلَ ظّاب ةاقٍغ )از زيهَ داروُاى وغ افـؼدگْ REMدٍُغه ىؼصهَ 

ٌيایی اؿث کَ کكحی وزّد اٌـان را در ىیان ًّفان دریاي ىحالًو گٍاُان و  ٌياز ُياٌٍغ كٌب صىؼت ىضيغ)ص( فؼىّدٌغ:

کٍغ، ٌياز صؼکث ظاص ىػٍّي اؿث ٌَ جٍِا در ىلّنَ کیف و... ةهکَ در زُّؼ ُـحی ٌيازگؽار و  ىادیث ةَ ؿاصم ٌسات رُتؼي ىی

کٍغ، زیؼا مضث آن ةـحگی جام ةَ ٌیث دارد و  ؿؽایی دارد و در ؿاظحار وزّد ىػٍّي ٌلف ىِيی را ایفا ىی َغيق وزّد او جأدیؼ ة

 .ؿثا ٌیث ُو اٌتػاث روح از ظهق ةَ ظغاؿث و اوج راز ٌياز کيال اٌلٌاع و فٍا فی اهلل و ومّل ةَ ىػتّد یکحا

 آدار ٌياز ةؼ روح و روان اٌـان :

 آراىف ةعكْ ٌياز  -1

  روصیَ در زىان ةؼوز ىكکالتجلّیث -2

  ایساد اىیغ-3
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  اصـاس غؽّت-4

  جيؼکؽ صّاس-5

  ةِتّد افـؼدگْ و اظحالالت رواٌْ-6

  ةِحؼیً راه جـکیً غو و اٌغوه-7

  جػادل روصْ و رواٌْ-8

  قاداةْ روح و روان-9

 ایساد اصـاس اىٍیث رواٌْ -11

  پیكگیؼى از ةؼوز اظحالل قعنیث اؿکیؽوئیغ-11

 ٌحیسَ و ةضخ:

 انق الزم اؿث ىلاوىث یزٌغگ در غنؼ صاوؼ، ةا اؿحؼس ُاي ةـیار ىحػغد و گٌّاگٌّی ُيؼاه قغه اؿث و ةؼاي جغاوم  افؼادزٌغگی 

ُا،  ُا وچانف ىكکالت، ؿعحی فؼىا ةاقغ. در ةؼاةؼ اؿحؼس ُا افؽایف یافحَ و اصـاس آراىف و اىٍیث رواٌی در وزّدقان صکو

زؽء زغاٌكغٌی از زٌغگی ٌّیً اؿث. زٌغگی کَ در گػرگاه ُؽارجّي جاریط، ىفاُیو امهی ظّد را زا گػاقحَ وزٌغگی ةَ زاي 

را ةیكحؼ از گػقحَ ةَ ارىغان آورده اؿث. اىؼوزه   ، اوٌؼاب و ُیساناؿحؼس ،آراىف و اصـاس اىٍیث ةؼاي زّاٌانقادىاٌی، 

در پیكتؼد ووع ازحياغی و فؼدي اغحؼاف دارٌغ و ةؼ ایً ةاورٌغ  ٌيازةـیاري از ىحفکؼان و رواٌکاوان زان ةَ ٌلف ىذتث و ؿازٌغه 

زّاٌاٌی کَ ةا فهـفَ  ؿث.ُا ا ُا و پایان ةعف اوٌؼاب و دنگیؼي کَ ٌياز و ٌیایف و ىؼاؿو ىػُتی آرام ةعف روح و روان اٌـان

امهی ٌياز و ٌیایف آقٍا ةاقٍغ و راةٌَ راؿحیً ظّد را ةا ظغاوٌغ درك کٍٍغ و صلّق افؼاد زاىػَ را رغایث ٌيایٍغ، ةٍا ةَ ىٌٍق 

 كؼآن کَ : ان اننالة جٍِی غً انفضكاء و انيٍکؼ اىکان ٌغارد راه ظٌا پیف گیؼٌغ و جػغي و جساوز ٌيایٍغ. 

 


