
  

  

  تحول روح
  

  آنجلیس.يددکتر باربارا 
  

  :مترجمان
  شروین شمالی

  دکتر اردوان تقوا
  

  ویراستار:
  چی مهران اره

  

  
    



 De Angelis, Barbara/ باربارا، آنجليس.سرشناسه: دي

؛ اردوان تقـوا  -آنجلـيس؛ مترجمـان: شـروين شـمالي    .: تحول روح/ نويسنده: باربارا ديپديدآورندهعنوان و نام 
  چي ار: مهران ارهويراست
  1398ات نشر: تهران: ديباي دانش، مشخص

  ص 344مشخصات ظاهري: 
 978-622-6444-16-3شابك: 

  : فيپانويسي فهرستوضعيت 
 Soul shifts: Transformative wisdom for creating a life of authenticعنـوان اصـلي:    :يادداشـت 

awakening, emotional freedom, and practical spirituality. 
 Spiritual lifeزندگي معنوي  موضوع:

 Self-actualization (psychology)-Religious aspectsجنبه هاي مذهبي  -خودسازي موضوع:

  شمالي، شروين، مترجم :افزودهناسه ش
  ، مترجم-1353تقوا، اردوان،  :افزودهناسه ش

  ، ويراستار-1352ي، مهران، چ ارهشناسه افزوده: 
 624BL كنگره: بندي رده

  4/204 ديويي: بندي رده
  6040004 شماره كتابشناسي ملي:

  
  عنوان: تحول روح

  نويسنده: باربارا دي آنجليس
  دكتر اردوان تقوا -مترجمان: شروين شمالي

  چي ويراستار: مهران اره
 دانش يبايناشر: د

  1398 -نوبت و تاريخ چاپ: اول
 نسخه 500: شمارگان

  ريال 520000قيمت: 
  

Diba_Danesh10904@yahoo.com جنوبي ابتداي كارگر -ميدان انقالب -تهران-  

https://dibayedanesh.ir 5واحد  -14پالك  - كوچه رشتچي  

  Instagram.com/Dibayedaneshpub  09124859564، 021-66922027تلفن: 

mailto:Diba_Danesh10904@yahoo.com
https://dibayedanesh.ir


  
  

  فهرست مطالب

 5 ........................................................................................... شگفتاریپ

 11  ......................................................................................................................  مقدمه

  21  ....................................................................  یواقع يداریب يسو به يا زهدروا: کی بخش
 23  ..............................................................................  يورود آستان از عبور: کمی فصل

 47  ............................  گر مشاهده به جستجوگر از لیتبد: میبساز در وارهاید از -دوم فصل

 69  ...........................................................................  يادآوری تا یفراموش از - سوم فصل

 87  ...........................  دیکن دگرگون رونیب به درون از را خود: عیرف و قیعم -چهارم فصل

 105  ...............................................................................................  تحول شگرد: دوم بخش

 107  ...................  یارتعاش یدگرگون راز و يمعنو کیزیف: شما یهانیک رقص - پنجم فصل

 137  ..........................  حضور به عملکرد از یتعال  است؟ چگونه شما ارتعاش - ششم فصل

 165  ............................................  یارتعاش اعتبار شیافزا است مهم يزیچ هر -هفتم فصل

 195  ...................................................................یعمل تیمعنو يبرا روح تحول :سوم بخش

 197  ............................  انبساط به انقباض از: يداریب يبرا قاطع یموضع اتخاذ - هشتم فصل

 227 ......................................... انتخاب يمعنو نیتمر: لحظه در تسلط  -نهم فصل

 247  ........................  شتنیخو يوجود جنبه نیواالتر هب بازگشت يبرا يریمس - دهم فصل

 269  ......................................................  دیکن یزندگ را شیخو روح تحوالت: چهارم بخش

 271  ......................................  شما یهانیک يزیر برنامه و روح يدستاوردها -ازدهمی فصل

 283  ............................................................  مقدس دوران مقدس، عشق -دوازدهم فصل

 295  .......................  یاله لطف و بخشش رشیپذ و یقدردان سمت به رییتغ -زدهمیس فصل

 317  ........................................  یارتعاش تفاوت جادیا  د؟یهست نجایا چرا -چهاردهم فصل

 327 .................................................................. عشق راثیم -پانزدهم فصل

 343  .......................................................................................................  سندهینو درباره



  
  
  
  

 

 پیشگفتار

  
  در خدمت برترین

  ».توانی براي جهان هستی انجام دهی ترین خدمتی است که می بزرگ ،خودشکوفایی«
 1رامانا ماهایشی

  
ترین بخش وجودي شما  ه عالیدر این سفر بزرگ بیداري، واالترین بخش وجودي من ب

تـر   اید و حتی مهم که وعده دیدارمان را به یاد داشتهگوید. بسیار خرسندم از این مد میآ خوش
  اید. تان را آشکار کرده آزادي معنوي و احساسی، خود از آن، با عمل به وعده

منی ام و با نوشتن ایـن کتـاب، مـأ    کرده آمادههاست که من خود را براي ورود شما  سال
ام. حال، با کامـل شـدن ایـن کتـاب همـه       براي شفا، الهام و یادآوري در اختیارتان قرار داده

ها براي شما مهیاست. سرانجام، زمان آن رسیده که شادمانه درها را بگشایم و شـما را   زمینه
  به داخل دعوت کنم.

ما خود را براي خدمت  -دهند این همان کاري است که مربیان انجام می
سـرانجام بـا    شویم. می ها آنکنیم و سپس منتظر ورود  آماده مینشجویان ابه د
داریـم. مربیـان در    هایمان به شما، این لحظه باشکوه را گرامی می اختیار گذاشتن اندوخته در

اند. من نیز افتخار دارم تا در خدمت  دستیابی به عظمت و سرافرازي پشتیبان و یاور من بوده
  هاي معنوي شما باشم. موهبت عظمت، آزادي و برترین

 

                                                           
1. Ramana Maharshi 
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و  هاي رادیـو و تلویزیـونی   مجري برنامه چهل سال است که نویسنده، سخنران، بیش از
دانم. عارف کسی است کـه مسـیرهاي    هستم. با این همه، من بیشتر خود را عارف می مربی

دوران کودکی کند. من از  ارتباط برقرار می ها آنها را درك، ترسیم و با  نادیدنی درون انسان
هـاي درونـی    راه از یـافتن ایـن بـزرگ    ،همواره به همان اندازه حرکت در سیاره بیرونی وجود

شوم که  ام. از آن زمان تا به امروز، هنگامی در زندگی دیگران ظاهر می احساس راحتی کرده
  ود و بیداري بیشتر هستند.بآماده عبور از آستانه براي ورود به مرحله آگاهی، به

 در الگو بودهتغییر اساسی  شاهد چندین ، یعنی مربیگري،ار دهه اخیر، حرفه منطی چه
انـد؛   ایـن تحـوالت بیرونـی زاده شـده     ،تحوالت معنـوي بنیـادي مـن    است. هر بار از درونِ

تـري بـراي انتقـال     هاي مهم درونی که به من امکان داد مسیر قدرتمنـد و شـفاف   دگرگونی
هـاي شـفابخش را بـه     فعاالنـه ایـن انـرژي    طـور  بـه انم عشق و خرد باشم و به تبع آن بتـو 

تمامیت  سوي بهخود را افزایش دهند و به سرعت  جویانم انتقال بدهم تا ارتعاشات مثبتدانش
  طبیعت خود بازگردند.

ام که خود را با انبوهی از خـرد همچـون    در جایگاهی قرار گرفته ،اکنون در زندگی خود
بینم. این نوع خرد راستین فقط از روند اسرارآمیز علم  میو آماده مصرف  شده درو محصولی 

کیمیاگري بین تفکر عمیق، تجربه ژرف عرفانی و شخصی، گذر زمـان و بیـان دقیـق همـه     
  شود. زاده می ها این

انگیزي آگاه است که براي رسـیدن بـه آن    تصور کنید کاوشگري از وجود مقصد شگفت
بازگردد. امـا در  ها به خانه  زند و پس از گذشت سالها سفر کند، دست به اکتشاف ب باید سال

و در بازگشـت دیگـر   د کنـ  مقاومت ندارد. او عزم سـفر مـی  خواهد یافت، یاراي  آنچهبرابر نوید 
سـال از  هشـت  انگیز و پرمخاطره من بـوده اسـت. مـن     خودش نیست. این همان سفر هیجان

تـدریس و افـزودن بـه عمـق سـفر       هـاي  ام تا خود را غرق در فعالیـت  نویسندگی فاصله گرفته
  است. روحی تحولکتاب  ،ام کنم. حاصل این سفر معنوي

من و دانشجویانم را متحـول   ،ام است. این کتاب ترین اثر دوران زندگی مهم تحول روح
آن دارنـده  کرده است و حاال امیدوارم شما را هم متحول کند. ماهیت این نوع خرد، اشـتیاق  

از دیدگاه یک مربی واقعی، احساس اشتیاق فراوانی که با ت. به انتقال به دیگران اسـ 
» به ایـن نگـاه کـن   «بلکه  ،»به من نگاه کن«نه بیان جمله  ،شود این خرد توأم می
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خرد بنگر! به این جـواهر درخشـان درك و   به این جام طالیی «گوید:  است. او می
  »خواهم آن را داشته باشی! معرفت نظري بیفکن! می

ـ  ؛شوند می نما د زندگیها وار کتاب ر پـر رمـز و راز ماننـد    همچون هدایایی که بانیان خی
درونتـان   نـداي کننـد.   می تقدیممانویترین فروشگاه  و الکترونیکی نامهیک دوست، مقاله، 

پیام و هدایتگر  دربردارندهیابید که این ندا  شما درمی». تو باید این کتاب را بخوانی«گوید:  می
اید. این همان پاسخ بـه یـک دعـا، پرسـش یـا       ي است که منتظرش بودهشما به همان مقصد

مالً به وجـود  اید تا کا خواسته دل و گاهی اوقات همان امیال درونی است که به خود اجازه نداده
وضوح بیانشان کنید. گویی ایـن روح شماسـت کـه پـیش از مداخلـه ذهـن        اعتراف یا به ها آن

روح شما فقط گمشـده مـورد نیازتـان بـراي حـل معمـا را       گیرد کتاب را طلب کند.  تصمیم می
  آورد. کند و آن را به تسخیر خود درمی شناسایی می

برند. من با طراحی کتـاب   دهند و برخی ما را به سفر می ها به ما آگاهی می برخی کتاب
آشـرام  «ام. بـاالترین هـدف مـن از نوشـتن، خلـق       هر دو هدف را دنبـال کـرده   تحول روح

(از زمـان   مبه شکل مجازي یا به عبارتی پناهگاه و محلی است که همه دانشجویان1»ها واژه
هـاي عملـی    گذشته، حال و آینده) بتوانند براي دریافـت راهنمـایی، الهـام معنـوي و شـیوه     

  بخش در مسیر خود براي دستیابی به آزادي به آن مراجعه کنند. یاري

****  

خود بـاز نخواهـد    جايافتد و دیگر به  خت پایین میاما ناگهان از در ،رسد می تدریج بهمیوه «
  ».گشت

  2نیسارگاداتا ماهاراج
  

ام را در  بیست سال داشتم، شش مـاه از زنـدگی سـعادتمندانه    زمانی که، 1971در سال 
ساحل اسپانیا همـراه بـا نخسـتین مربـی معنـوي خـود       ، 3واقع در جزیره ماجورکا یاقامتگاه

                                                           
1. Ashram of Words: طور به آنجا در هندوان از گروهی که است آرام و دورافتاده محلی آشرام 

  (م). کنند می عبادت و زیست ، ساده
2. Nisargadata Maharaj 
3. Majorca 
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بخشـی از برنامـه    در ایـن مکـان   نام داشت. اقامت 1»یوگیماهارایشی ماهش « گذراندم. او
ماهاریشی استاد بزرگ روشنگري و وجودش سرشـار از انـرژي    تربیت مدرس مدیتیشن بود.

خردمندانـه عمیـق و تأثیرگـذار بـر      هاي تجربهنشست و  مثبت بود. او هر شب در کنار ما می
هـاي او را در   واژه تـک  تـک ن داد. طـی ایـن شـش مـاه، مـ      زندگی را در اختیارمان قرار می

  نوشتم. هاي یادداشت بزرگ می اي از دفترچه مجموعه
را پیـدا کـنم و آن را ورق بـزنم.     بهـا  گرانهاي  تا یکی از این دفترچهراغب شدم  دیروز

اي زیبا رسیدم. این جمله بخشـی از سـخنرانی او بـراي     به جمله ،خواندم وقتی مطالب را می
تمام دوره بود. ما قصد داشتیم روز بعد آنجا را به مقصد کشورهاي گروه ما یک روز پیش از ا

  مختلف براي تدریس مدیتیشن ترك کنیم. او گفت:
  .»شود هایش به پایین خم می شاخه ،نشیند وقتی درختی به بار می«

هـاي بسـیاري از خـرد     انگیزي عمیق، الیـه  اما به نحو شگفت ،ساده ظاهر بهدر این جمله 
کند و بـه   اي را روي شاخه درخت ایجاد می . میوه رسیده، سنگینی پیروزمندانهدرهم تنیده است
تر موهبتش را به هر کـس کـه انتظـار دریـافتش را دارد،      دهد تا خم شود و راحت آن یاري می

دهد و درخت از بابت آن احساس غـرور   ارزانی کند. میوه قبل از رسیدن روي شاخه شکوفه می
  آورد. ، سر تعظیم فرود میشده آشکار آنچه برابر معجزهواضع در تبه نشانه اما  ،کند نمی

همـواره بـه یـاد داشـته     که که چگونه مربی شویم: این آموخت می، به ما ام مربی معنوي
، بلکه احساس تواضع به دلیل به ثمر برترينه حس  ،خدمت به دیگران است ،باشیم آموزش

ها این حقیقت براي بسیاري از  شدن سال دانست که با سپري . او میماننشستن بیداري خود
  ما آشکار خواهد شد.

 ،هاي خرد و بیـداري  وهدرختی پربار سرشار از می همچون من پس از گذشت چهل سال،
زیرا فرصـت خـدمت بـه دیگـران را در      ؛آورم می هایم متواضعانه سر تعظیم فرود روي شاخه

 گفت: چنین اینام.بزرگی  بوده ها آنودي اري براي شفا و بهبام و ابز داشته شان مسیر یادگیري
مـورد رحمـت قـرار     ،ق آن جـاري اسـت  از طریـ  آنچـه بـا   همراه وسیله دستیابی به هدف«
 اسـت کـه بـا عشـق فـراوان تقـدیمتان      . این کتاب همان میوه رسیده درخت مـن  »گیرد می
اي  یلهاز اینکـه وسـ   ؛ام مـت قـرار گرفتـه   کنم مورد رح ق وجودم احساس میدر عم من شود. می

هاي کالمـی   و ظرافت رهنمودها ها، نتقال موهبتو ا ام به شما بوده تحول روحکتاب  ارائهبراي 
  آن برایم مایه افتخار و شادمانی است.

                                                           
1. Maharashi Mahesh Yogi 
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دهندگان جهـان  و تغییرواقعی  جستجوگران موجودات آگاه، در مقامرسالت ما 
  متولد ساختن دوباره و دوباره خودمان است. ،هستی

گونـه کـه بـراي مـن      همان حی باعث آمرزش و رهایی شما شوند؛حوالت روامیدوارم این ت
  اند. گونه بوده این

  شود. این کتاب با عشق فراوان تقدیم به شما عزیزان می
  آنجلیس. باربارا دي

  2014 اوت
  سانتا باربارا، کالیفرنیا



 

  
  
  
  

 

 مقدمه

  
ا نهایت اسـتفاده از ایـن   ها که به شما کمک خواهند کرد ت : برخی راهنماییآغازپیش از 

  ببرید.کتاب را 
کـه  ، امـا بـراي این  اند ها خطور کرده هاي ناب و خردمندانه هزاران بار به ذهن انسان اندیشه«

تـا زمـانی    بیندیشیمشان  هایی را از آن خود کنیم، باید بار دیگر صادقانه درباره چنین اندیشه
  ».که در عمق تجربه شخصی ما ریشه بدوانند

  1گوته
  

اي  مطالعـه مجموعـه   فقط نهدهید تا تجربه خواندن کتاب را  به خود مجال می زمانی که
اي کـه در انتظارتـان    قدرتمندي بدانید؛ سـفینه » سفینه ارتعاشی«بلکه  ،ها بخش از واژه لذت

هاي ناشناخته در عمق وجودتان ببرد، نوعی  انگیز و به مکان مانده تا شما را به سفري شگفت
توانید بگویید که مـن   دهد. بنابراین، به گمانم می ناپذیر رخ می ارآمیز اما اشتباهکیمیاگري اسر

  ام! قرار گرفته آمد و شد معنوي روحدر روند 
نوشتن براي من مرحله پایانی فرایند ژرف، عرفانی و مقدس است: خلق گردبادي زنـده  

ام  ها وقت صرف کرده نامیده خواهد شد. من سال» کتاب«کننده که  سرشار از انرژي متحول
خرد، بیداري، شفافیت و شفا درآورم. » هاي مأمن«کننده را به شکل  که همان انرژي متحول

 ام تا همچون مأمن یـا خلوتگـاهی زیبـا آمـاده ورود     بندي کرده گویی همه را طراحی و آذین
عمل  هایی که در قالب این سفینه ارتعاشی واژههمگان براي تعالی و تحول باشد. 

  هاي دروازه هاي حاصل انرژي یا ها فقط مرکب این واژه .کنند، مقصد نیستند می

                                                           
1.Goethe 
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درون این گردباد موسوم بـه  ی تحولی هستند که واقع بهورود کالمی به عرصه تجر
  اند. کتاب نهفته

دو نوع  شما داراي تحول روحرا در اینجا بیایید؟ کتاب  بنابراین، انتظار دارید چه مطالبی
به قصد تأثیرگذاري بر ذهن  شده ارائه. محتواي اطالعاتی تی و ارتعاشیاطالعامحتواست: 

شما طراحی شده است و همان مطالبی را در بر دارد کـه از دیـدگاه سـنتی هنگـام مطالعـه      
ها، مفـاهیم و توضـیحاتی    اندیشه ،را دارید یا به عبارتی ها آنکتابی نظیر این انتظار دریافت 

  نهند. خود و جهان هستی را فراروي شما قرار میاز درك  براياي نو ه که شیوه
 ،از سوي دیگر، هدف از طراحی محتواي ارتعاشی فقط درك ذهنی شما نیسـت 

اي است که تـأثیر واقعـی و    گونه تجربه با قلب و آگاهی خود بهکسب  واقع بهبلکه 
آوري  عاین همان تفاوت بین فرایند توانایی ذهن شما براي جم سرشار از انرژي بیافریند.
تجربه اي (برخورد ذهنی) به وسیله قواي ذهنی شما در برابر داشتن  اطالعات در زمینه پدیده

 خصـوص از همان پدیده (برخورد ارتعاشی) است. شما در ادامـه مطالـب بیشـتري در     درونی
اما به بیان ساده، هدف از محتواي ارتعاشی کمک به شـما بـه انجـام     ،گیرید ارتعاش فرا می

  الت واقعی از درون به بیرون است.تحودادن 
و  اي ظرفی پر از بستنی در برابـر چشـیدن طعـم خامـه    هاي ما درباره  تفاوت بین شنیده

ور  اي بـا غوطـه   ی یا تفاوت بین شنیدن توصیف دریاي نیلگون در مناطق حـاره بستن شیرین
ـ   ،هاي نیلی و گرم را تصور کنید. نخسـتین تجربـه   شدن آرام خودتان در آب ه نظـر  خـوب ب

تغییري درون شما ، کند. این حس رسد؛ دومین تجربه احساس خوبی را در شما ایجاد می می
درون ایجـاد چنـین حسـی     تحـول روح ترین هـدف مـن از نگـارش کتـاب     آفریند. بـاال  می

اجـازه  که ، بلکه احساس خوبی ایجاد کند؛ اینکه کتاب صرفاً خوب به نظر نرسداین -شماست
 ؛دهداي را به شما انتقال  کننده رگوندرونتان ایجاد کند و تجارب دگ دهید مطالعه آن تغییري

  گونه که به همین منظور طراحی شده است. همان

  دریافت انتقال انرژي فراتر از کسب اطالعات:
بلکه در قالـب   ،منبع اطالعات منزله به فقط نهمایلم به شما توصیه کنم که این کتاب را 

یک از صفحات این کتاب، مطالـب بسـیاري نگاشـته     ید. در هرمنبع انتقال انرژي تجربه کن
را ندارد. شاید شـما پـیش از    ها آنها توانایی تشخیص  شده که ذهن شما صرفاً با درك واژه
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ایـد. در   ها به معناي تجربه کیمیاگري پی بـرده  هاي من یا سایر نویسنده این با مطالعه کتاب
کتاب را به نحو متفاوتی تجربه کنید و در ادامـه  کنم این  غیر این صورت، از شما دعوت می

  دهد. ببینید که چه اتفاقی رخ می
نویسـنده یـا مربـی     گسـترده  ضـمیر آگـاه  از درون بلکـه  ذهـن   از سطحنه کلماتی که 

صـرفاً  ، شـوند  مـی خواننـده کتـاب منتقـل     به شـما  اغلب ،ند و پس از آنخیز برمی
تحول و بیداري زنده و فعال نس واقعی این کلمات با فرکا روح نیستند. هاي بی واژه
دریافت کلمات با چنین درکی شـما را بـه خـرد و     اند. اند و به ارتعاش درآمده شده

همـان   ،کنـد کـه پـس از آن    اند، متصل مـی  گرفته نشئتتجربه فضیلتی که از آن 
  تجربیات مشابه را درون شما فعال خواهد کرد.

  
انـدازي لـوازم برقـی     د. تصور کنید بـراي راه راه دیگري براي درك این مطلب وجود دار

شده،  اینترنت و دریافت مطالب بارگذارياید یا براي اتصال به  را وارد پریز کرده دوشاخهخود، 
  اید. فاي وصل شده به شبکه واي

درصدد قـرار گـرفتن    سادگی بهتوانید  میاگر مایل به کسب تجربه در این زمینه هستید، 
بـر معنـاي آن واقـف     اکنـون  همحتی اگر  درون این کتاب برآیید؛ ژي ارتعاشیدر معرض انر

گر کلمـات   از نظر فیزیکی نظاره فقط نهچشمانتان  کنید کهنباشید. شاید هنگام مطالعه تصور 
نور ارتعاشـی از صـفحه سـاطع     هاي شعاعگویی  ؛کنند را جذب می ها آنهستند، بلکه انرژي 

  ند.یاب شوند و به درون چشم شما راه می می
ها  اي از واژه توانید به این آگاهی برسید که کتاب فقط صرف مجموعه شما همچنین می

کنید. این موجود خیرخواه بـا انـرژي    اي دیدار می بلکه در واقع با موجود زنده ،و عقاید نیست
توانید تصـور   می هنگام مطالعهتان شده تا با عشق و محبت هدایتتان کند.  زندگی واردمثبت 
توانید احساس کنید کـه انـرژي    می .اید ه به آرامی در کنار این موجود خردمند نشستهکنید ک

  شود. ارتعاشی کلمات در قلب شما جاري می
این کتاب و خرد درون آن را بـه   ،شاید هم در ذهن خود تجسم کنید که ریسمانی زرین

شـما احسـاس    کنـد.  قلبتان را به من وصـل مـی   کند یا اگر مایل باشید، ا متصل میقلب شم
  اي مهم در حال رخ دادن است. کنید که حادثه می

را فقـط   تحـول روح توانیـد کتـاب    باشید. شما میالبته الزم نیست چنین تصوري داشته 
در آن مطالعه کنید. و من از صمیم قلب امیدوارم که مطالعه  شده ارائهبراي دریافت اطالعات 
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د. با این همه، در صفحات ایـن کتـاب، مـوهبتی    دهنده بیابی بخش و روحیه آن را مفید، الهام
کنید اتفـاق   فراتر از اطالعات در دسترس شما قرار داده شده است. بنابراین، اگر احساس می

  زده نشوید. دیگري در حال رخ دادن است، شگفت

  هاي ورود به دنبال دروازه
اقعـی اسـت.   و سرشار از انرژي به معناي و هاي ارتعاشی شامل دروازه تحول روح کتاب

هاي ارتعاشی  ها، عبارات یا جریانات فکري کمک به ایجاد روزنه کارگیري واژه هدف من از به
 زمـان  همهاي ارتعاشی  درون شماست که در این زمینه بیشتر توضیح خواهم داد. این دروازه

ید و ها باشـ  در جستجوي این دروازه ،با مطالعه این کتاب برایتان آشکار خواهند شد. بنابراین
  عبور کنید. ها آنبه خود اجازه بدهید که از 

زمانی که مطالعه کتاب در شـما احساسـی را   چگونه باید این کار را انجام بدهیـد؟  
انبساط خاطر یا حتـی آشـفتگی ایجـاد     درونتان انگیزد یا نوعی حس هیجان، برمی
اسـت  توجه داشته باشید. این بـدان معن  به این احساسات کند، فقط به سادگی می

  اید: که شما نوعی واکنش ارتعاشی به کلمات دارید و به دروازه رسیده
هاي ارتعاشی هسـتند   پل ها آن ستند.کلمات این کتاب فراتر از صرف کلمات ه

  رد شوید. ها آنارتعاشی که از  هاي دروازهو  عبور کنید ها آناز  که
با نوشتن مـوارد مهـم بـا     ها غفلت کنید. اغلب یک از این دروازه من مایل نیستم از هیچ
  جلب خواهم کرد. ها آنخطوط تیره توجه شما را به 

اي مطالـب را بـا    ها، لحظه احساس ورود به این دروازه محض بهکنم  پیشنهاد میبه شما 
صداي بلند براي خودتان یا در صورت مطالعه کتاب به همراه دوست یـا یکـی از عزیزانتـان    

ها از زبـان خودتـان، ارتعـاش     دیگر بخوانید. شنیدن واژهبراي یکنوبت هاي مهم را به  بخش
آمیزد و شما را در معرض  در کتاب در هم می شده ارائهدرونی شما را با ارتعاش خرد و دانش 

بد. من همچنین شما را به صالحدید کوشد به درونتان راه یا هد که مید انرژي قرار مینوعی 
کنم تا از این راه امکان تجربه تمام و کمـال   می خودتان به چند بار مطالعه این کتاب دعوت

تا بتوانید از  بگذاریدرا داشته باشید. بهتر است دفترچه یادداشتی کنار خود  شده ارائهمحتواي 
کنـد، یادداشـت    خطـور مـی   نهایی که ضمن مطالعه بـه ذهنتـا   مطالب مهم کتاب یا اندیشه

  بردارید.



  مقدمه
  

15 

 ،اي نباید فقط نگاه یـا تحسـینش کنیـد    هدیه را همانند هرگونه تحول روحکتابی مانند 
ببندید. مـن در صـفحات ایـن     به کارتان  زندگی زرورقبلکه باید پس از بیرون آوردن آن از 

برخـی   به شـما پیشـنهاد خـواهم کـرد. شـما بـا اسـتفاده از        و تکنیکتمرین کتاب، چندین 
ي اطالعـات در سـطح   جـاي نگهـدار    یابید که به تدریج درمی هاي پیشنهادي من، به تکنیک
بیداري و آگاهی شما نه به جهت کلمات من، بلکه  اید. را درون خود راه داده ها آن ،ذهن

  مفاهیم با عمل اتفاق خواهند افتاد. درهم آمیختنهاي خودتان از  به موجب تجربه

  تانر تحول روحریزي سف طرح
سـاز سـفري آسـان، بـا      ام که امیدوارم برایتان زمینـه  من این کتاب را طوري طراحی کرده

انگیز باشد. در طراحی کتاب، هر الیه محتوا با روش معین و  مسیري هموار، مشخص و هیجان
تا شما هنگـام   آید پدید میشود و هر مفهوم بر مبناي مفهوم قبلی  به شکل تدریجی آشکار می

  روید. و باالتر می انگیز باال د که از پلکانی شگفتمطالعه احساس کنی
  ام: ریزي کرده را در چهار بخش پی تحول روحمن کتاب 

  بیداري واقعی سوي بههایی  بخش یکم: دروازه
جـایی کـه نقشـه     ؛نخستین بخش همانند مکان تجمـع مسـافران در آغـاز سـفر اسـت     

  شود. تدارکات و جهت مسیري که قصد سفر به آن را دارند، برایشان مشخص می
و تحول واقعی فقط از درون بـه بیـرون    یابید که چرا دگرگونی در این بخش شما درمی

  هستید! آمادهچیز درون انسان بیهوده نیست. شما از قبل براي بیداري  دهد و هیچ رخ می
یابید کـه چگونـه حـس     تان است و شما درمی همان صفحه کنترل زندگی ،حس آگاهی

واقعی تسلط  جاي سعی در کنترل و مدیریت بر زندگی خود با  آگاهی خود را تغییر دهید تا به
  زندگی کنید.

  بخش دوم: شگرد دگرگونی
تر و  وقوع آن را سریع ،در واقع وجود نوعی شگرد -دهد دگرگونی به خودي خود رخ نمی

 در بخـش دوم، متوجـه   ام. نـام نهـاده   »فیزیـک معنـوي  «کند. من این شگرد را  تر می آسان
ـ و متون معنوي کهـن هـر    خواهید شد که چرا متون علمی نوین ه یـک مطلـب اشـاره    دو ب

که شما در واقع موجـود ارتعاشـی هسـتید و نحـوه وقـوع رخـدادها بـراي شـما         کنند: این می
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اي ارتعاشی است. من در این بخش توضیح خواهم داد کـه الزمـه تغییـر در زنـدگی،      تجربه
 تان در درون بـا ایجـاد تحـول روح    جوديها و روابط شما در بیرون، بازبینی ارتعاش و اندیشه
برید که تأثیري عمیق بر  شما به نحوه تقویت اعتبار ارتعاشی واقعی درون خود پی می است.

  اعتماد به نفستان دارد و اساساً روابط شما با اطرافیانتان را متحول خواهد کرد.

  براي دستیابی به معنویت عملی تحول روحبخش سوم: 
کند  شما را راهنمایی می قدرتمند تحول روح،  چندین تکنیکاین بخش از کتاب با ارائه 
بلکه در تمـام مراحـل زنـدگی پیونـد      ،نه براي مدت کوتاه ،تا با واالترین جنبه وجودي خود

هـاي بخـش اول و    یابید که چگونه آموخته داشته باشید. با مطالعه این بخش از کتاب، درمی
تـان   بعـاد زنـدگی  دوم را به مرحله عمل بگذارید تا منجر به تغییرات واقعی و پایدار در تمام ا

بـه   بدانیـد،  آنکـه  بـی  دهد کـه چگونـه ممکـن اسـت     شود. معنویت عملی به شما نشان می
نظر از احساس خود یا وقـایع    صرف توانید می چگونهاینکه تان لطمه زده باشید و  خوشبختی

بینـی در خویشـتن خـویش دوبـاره      تان را با بیشترین حـد روشـن   درنگ آگاهی اطرافتان، بی
  د.منطبق کنی

   بخش چهارم: زندگی با تحول روحتان
توانید همواره بر اساس هدف خود زندگی کنید؟ چه اتفاقی باید رخ بدهـد تـا    چگونه می

بخش، شما بـه نحـوه   بتوانید عشق و آزادي بیشتري را در هر شرایطی تجربه کنید؟ در این 
ریـزي   نامـه بر«و » کمـال روح «بریـد. شـما بـا ماهیـت      خویش پی می زندگی با تحول روح

هاي بیشتري در اختیارتان خواهم  شوید و من نیز تمرین مختص به خودتان آشنا می» کائنات
بـه   زمـانی کـه  بخشـد.   گشاید و به روحتـان تعـالی مـی    هاي قلبتان را می گذاشت که دروازه

توانیـد در دنیـاي    یابید که فراتر از تصورتان مـی  برید و درمی تان پی می هاي وجودي توانایی
  بخش شما خواهد بود. هاي پایانی الهام رامون خود تحول ایجاد کنید، این فصلپی

  سبک فراگیر تدریس من
اید. شما مایلیـد   هیبتی به موزه رفتهپربراي مشاهده مجسمه معروف باستانی تصور کنید 

 اي را انتخاب کامل این مجسمه را تجربه کنید و به زیبایی آن پی ببرید. آیا شما نقطه طور به
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براي مشاهده  آنکه بی ،کنید ایستید و به مجسمه از همان زاویه نگاه می جا می کنید، همان می
  آن از کنار یا پشت حرکت کنید؟ البته که پاسخ شما منفی است.

جـایی   از همان گونه ببیند؛ شان را این د و زندگیبا این همه، بیشتر مردم تمایل دارند خو
کند. گویی فقـط از یـک    انداز برتري را برایشان فراهم می اند و چشم هاست ایستاده که مدت

خواهند از دیدن منظـره کـوه، خـط افـق یـا       کنند یا هر بار که می نقطه به مجسمه نگاه می
مـا   کننـد.  منظره لذت ببرند، خودروي خود را در همان جاي قبلی پارك می هاي خوش مکان

از واقعیـت بـر    را م و درك خـود بینـی  کامل می طور بهرا  چیز همهکنیم که  تصور می
به مجسمه، کوه یا خودمان فقط  ،دهیم. در عالم واقعیت مبناي همین فرض قرار می

نگـرش بـه جهـان از زاویـه دیـد      «کنیم. من این نوع نگاه را  از یک زاویه نگاه می
  نامم. می» شخصی

کتاب خـود  ام. از دانشجو، مخاطب یا خواننده  نامیده» فراگیر«من سبک تدریس خود را 
حـاال  «گویم:  می ها آنهاي خود فاصله بگیرند و به  ها و برداشت خواهم اندکی از استنباط می

انـداز کـامالً    چشـم  ،اي نگاه کن. این نمـا  از اینجا به خودت یا موقعیتی که در آن قرار گرفته
را ایجاد  موضع مسلطی ،پس از آن »طور نیست؟ دهد. این متفاوتی را در برابر دید تو قرار می

شود. در مرحله بعد، مـن دانشـجو را    دانشجو به زاویه دیگر می» اشراف«کنم که موجب  می
کنم تا در موضـعی مسـلط و بـر فـراز مشـکل یـا        می» بالگرد مفهومی« اصطالح بر بهسوار 

پایان این  محض به »حاال از آن باال به اینجا نگاه کن!«گویم  و به او مید موقعیت قرار بگیر
هاي مسئله برسیم و از پایه و اساس  رویم تا به عمق ریشه ، سوار بر باالبر به پایین میمرحله
  به مشکل نگاه کنیم. ،آن

این سبک تدریس به شیوه فراگیر، همانند تور مسافرتی کاملی است که به شما امکـان  
تان عامل محدودکننده در مسیرهر نوع دهد به تمامیت وجود خود و مشکالتتان از جمله  می

هـا بـه سـمت     بنگرید و مسیرهایی را بیابید که براي هدایت شما در خروج از این محدودیت
هـاي   آزادي بیشتر وجود دارند. شما متوجه این موضوع خواهید شد که من بسیاري از استعاره

هـاي   ها شـیوه  زیرا این استعاره ،برم می به کارتدریس را در قالب بخشی از این تور مسافرتی 
دهند. این ابزارها براي کمک به شـما   نگرش به همان پدیده را فراروي شما قرار میمختلف 

اي عملی و بر پایه و اساس صـحیح و متـداول در زنـدگی     در پذیرش و درك اصول به شیوه
  روزمره ارزشمند هستند.
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  درجه احترام به همه مسیرهاي منتهی به واالترین
و الهامـات بسـیاري از خـرد، نمادهـا و      هـا  من در سفر معنوي و شخصی خود، به ارزش

تمـام  ام و ایـن مـوارد را بـا شـما در      ها و مذاهب مختلـف دسـت یافتـه    هاي فرهنگ روایت
در میان خواهم گذاشت. شما متوجه خواهید شـد کـه برخـی از     روح تحولهاي کتاب  بخش

ه یشـینه و مطالعـات مـن در زمینـه تفکـر شـرق سرچشـم       پاین روایات و تصاویر ذهنـی از  
دهم که محتواي این کتاب بر مبناي هـیچ  یلم تأکید کنم و به شما اطمینان اما ما ،گیرند می

کس به غیر از خود من، اسـتخراج   ها یا فلسفه هیچ و از آموخته ی نیستطریقت معنوي خاص
شـما را بـه بیـداري     اسـت؛ زیـرا  نشده است. این کتاب براي استفاده همگان تـدوین شـده   

  که به باور من هدف همه اعمال و آداب معنوي است. اندخو فرامیتر  دائمی
بلکه ارائه محترمانه ابزارهایی است که امیدوارم به  ،دنبال کردن مسیر من نیست ،هدف

تري باورهاي خـود را   را بهتر بیابید و به نحو موفقخودتان  شخصیشما کمک کند تا مسیر 
یشینه مذهبی قابل تصـور هسـتند   ع پهمه نودانشجویان من داراي  به مرحله عمل درآورید.

و غیره). به مرور زمان، بسـیاري از   گرایی تجاهل(مسیحی، یهودي، مسلمان، هندو، بودایی، 
اند و آن را از اعماق وجودشـان بـه نحـوي     تري جذب مذهب خود شده به شیوه عمیق ها آن

رسـاند، محتـرم    مـی  درجهاند. من تمام مسیرهایی که ما را به واالترین  تجربه کرده تر کامل
  اید. که چه نامی بر این واالترین نهادهنظر از این  صرف شمارم؛ می

  رویدبق عمبه به خود اجازه بدهید که 
در مدیتیشـن   از خلوتگـاه یک روز تابستانی زمانی که بیست سال داشـتم، در بازگشـت   

در یکـی از  هـاي مقـدس بازدیـد کـنم.      اروپا، تصمیم گرفتم به همراه دوستم از برخی مکان
  ، اتفاقی رخ داد که هرگز فراموشش نخواهم کرد.ها توقفگاه

اي زیبا و آرام را به ما توصیه کرده بودند و مـا بـه آنجـا سـفر      بازدید از صومعه ،دوستان
منـد شـویم. مـا     بدیع و زیبا بهره آثار هنريتماشاي از  ،کردیم تا ضمن تجربه آرامش محیط
. در پـیش گـرفتیم  اي را  یک مسـیر جداگانـه   شدیم و هر پس از ورود به محوطه از هم جدا

هـاي زیبـا شـدم. امیـد داشـتم از       هاي کوچـک و بـاغ   حدود یک ساعت بعد متوجه نمازخانه
مند شوم که فضاي صومعه را از صدها سـال دعـا و عبـارت پـر      موهبت محیط مقدسی بهره

  کرده بود.
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بـه  «از او پرسیدم:  .درخشید یاش از شادي م شدم. چهرهدر زمان مقرر به دوستم ملحق 
  ».نظرت زیبا نیست؟ خوشحالم که به اینجا آمدیم

باورنکردنی است. البته من بیشتر از همه از آن اتاقی خوشم آمد کـه  «او در پاسخ گفت: 
  ».پر از شمع و مجسمه بزرگ مریم مقدس بود

کنی.  یاتاقی پر از شمع با مجسمه بزرگ مریم مقدس؟ شوخی م«آهی کشیدم و گفتم: 
  »توانم متوجه آن نشده باشم؟ من این اتاق را ندیدم. چطور می

هسـتیم،   اآلنجایی که  بود. همان زیرزمینرفتی، داخل  ها که پایین می از پله«او گفت: 
هـا پـایین    شود و اگر تو از پله می منتهیکوچکی وجود دارد که به چند پله باریک سنگی  درِ

  »رسی. می ترین قسمت صومعه بروي، به مقدس
طبقـه   ،دانسـتم کـه زیـر آن    اما نمـی  ،من یک طبقه پایین رفتم«با ناراحتی جواب دادم 

زنم که تـو بـه حـد     حدس می«دوستم از روي همدردي نگاهم کرد و گفت: ». دیگري است
  .»کافی عمیق ندیدي

مربـی و نویسـنده آغـاز کـردم، آن لحظـه       در سـمت کـارم را   زمـانی کـه  ها بعـد،   سال
زنم که تو به حد کـافی عمیـق    می حدس :را به یاد آوردم پرمفهومه و آن کلمات دهند تکان

توانستم تصور کنم که این درك تا چه حد بخش مهمـی از پیـام و    ندیدي. در آن زمان نمی
کـه سـرانجام لطـف    م یاب هاي من به دانشجویانم خواهد بود. با یادآوري آن روز، درمی آموزه

  مریم مقدس شامل حال من شد.
کنم که شهامت  با شروع این سفر به اتفاق یکدیگر، عاشقانه از شما دعوت می

ن کتاب شما را به هایی که ای ژرفاي مکان در عمیق شدن عمیق شدن را بیابید؛
 گردبرایتان  در اینجا اي که عمیق شدن در تعالیم خردمندانه برد،درون خودتان ب

هاي  و زیارتگاه موهبت الهی بهن پنهان مزیهاي  و عمیق شدن در محراب ام آورده
  در قلب خودتان. شده مدفون واقعیت مخفی
  

عمیق، گشایش عمیق و سرسپردگی عمیق الزمـه شـفاي واقعـی، تحـول      کندوکاواین 
  واقعی و بیداري واقعی است.

  این همان موهبت در انتظار شماست. 
  دارید.بیش از این را شما لیاقت  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش یک:
  بیداري واقعی سوي بهي ا دروازه

  
  

    



 

  
  
  
  

  

  فصل یکم:
 عبور از آستان ورودي

  
به  را بلکه تو ،کند راستی خردمند باشد، تو را به خانه خودش دعوت نمی به[معلمی]  اگر«

  .»سازد رهنمون میآستان بارگاه ذهن خودت 
  1خلیل جبران

  
تـرین   و عرفـانی  تـرین  یکـی از مقـدس   ،معنـوي  هـاي  طریقـت  همهدر تمام مذاهب و در 

پوسـتان   سرخ کلبهعبور براي ورود به معبد، کلیسا، نمازخانه، کنیسه،  ، آستانهاي فیزیکی مکان
ورودي، درگاه بین دو جهان و مرز عرفانی بین زنـدگی   مکانی براي عبادت است. این آستانیا 

  مکانی سرشار از قدرت و لطف الهی است. ،روزمره و ذات ربوبی و در نتیجه
هاي شرقی، مـردم بـراي ایـن نـوع درك از آسـتان ورودي احتـرام قائـل         یشتر فرهنگدر ب
بلکـه   ،گذارنـد  مسـتقیم روي آسـتان ورودي پـا نمـی     طور بهاز آن جهت که هرگز  ؛شوند می

هاي خـود را   کنند و پیش از ورود به نشانه احترام کفش همواره پایشان را از باالي آن رد می
ام کـه   مشـاهده کـرده   در سفرهاي زیارتی خود به معابد هنـدي،  من اغلب گذارند. بیرون می

زنـد تـا مطمـئن شـود      خادم معبد روي زمین نزدیک به درگاهی منتهی به معبد چمباتمه می
اطالع از این موضوع مرتکب اشتباه وحشـتناك   خصوص هیچ گردشگر غربی بی کس به هیچ

  شود. قدم گذاشتن روي چارچوب در ورودي نمی
شـوم کـه    ام آموختم هر زمان وارد معبد یا سالنی می در ابتداي سفر معنوي ها پیش سال

لمس کنم  یا ورودي را با دست راست خود آستان نشسته است، باید خم شوم تادر آن مربی 
  من توصیه شد که هنگام خروج از معبد به ،و بعد همان دستم را روي قلبم بگذارم. همچنین

                                                           
1. Kahlil Gibran 


