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 چکيده
اندازي جديد به ماهيت الکترومغناطيسي هوشياري و ارتباط آن با عامل ايجاد حيات چشم»

 « در نظريه ويتاليسم

-اهميت شناخت ماهيت هوشياري بر همگان پوشيده نيست. هدف از نوشتن اين مقاله چشمهدف: 

باشد اندازي جديد به ساختار فيزيكي عامل ايجاد حيات، و هوشياري كه بخشي از اين ساختار است، مي

حقيق ت روش:تا اين با نگاه بتوان به درمان مؤثرتر اختالالت حاصل از تخريب در اين ساختار پرداخت. 

ي هاي الكترومغناطيسي هوشيارصورت گرفت و نظريه ويتاليسم و تئوري جستاريبا استفاده از روش 

يعني عامل « مجموعه حياتي»هاي اين پژوهش، بر اساس يافته ها:يافتهدر اين باب انتخاب شدند. 

باشد. يكي مجموعه حياتي غيرارادي كه بخش كامالً فيزيكي  اين ايجاد حيات، شامل دو بخش مي

باشد كه در اثر متقابل ها ميه از آنمجموعه است و مشتمل بر بارهاي حياتي و امواج حياتي ساطع شد

شود و ديگري، مجموعه حياتي ارادي كه با كل بدن قرار دارد و هوشياري به قسمتي از آن اطالق مي

ها وجود دارد و معادل با روح است. ايجاد تخريب بخش متافيزيكي اين مجموعه است و تنها در انسان

تواند يكي از داليل مهم ايجاد بعضي از غيرارادي ميدر هر قسمت از ساختار فيزيكي مجموعه حياتي 

ود. پذير خواهد بها به حالت طبيعي، امكاناختالالت باشد كه درمان مؤثرتر، با برگرداندن اين قسمت

كه هوشياري بخشي از ساختار  مجموعه  استبر اساس مطالعات و استدالالت، نتيجه اين  :بحث

در اثر متقابل با مجموعه حياتي ارادي و از طرف ديگر در اثر طرف  حياتي غيرارادي است كه از يك

 خواهدهاي الكترومغناطيسي هوشياري از نظر طور كه در تئوري گيرد نه آنغز قرار ميممتقابل با 

 گذشت، نتيجه يا محصول يك ميدان الكترومغناطيسي توسط مغز باشد.

هاي الكترومغناطيسي هوشياري، مجموعه حياتي، تئوريويتاليسم،  :يديکل واژگان 

 .اختالالت، هوشياري
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 انسيه درجاتي

 .، واحد علوم و تحقيقاتيآزاد اسالمكارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه

 

 نام نويسنده مسئول:
 انسيه درجاتي

اندازي جديد به ماهيت الکترومغناطيسي هوشياري چشم

 مل ايجاد حيات در نظريه ويتاليسمو ارتباط آن با عا
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 مقدمه
ت هم اين اس صورت اساسي با موجودات بيجان فرق دارند و دليل آنه كند موجودات زنده بويتاليسم، يك تئوري است كه بيان مي

جان فاقد اين عنصر هستند. در واقع ويتاليسم بيان شوند و موجودات بيي عنصر غيرفيزيكي هستند كه به واسطه آن كنترل ميكه دارا

ميايي هاي بيوشيگيرد كه اين نيروي حياتي، جداي از واكنشكند كه عملكردهاي يك موجود زنده بر اساس يك نيروي حياتي صورت ميمي

ها، (. به نظر ويتاليست1122)ديكشنري وبستر،  يزيكي و شيميايي قابل توضيح نيستها به واسطه قوانين فهاي حياتي، تناست و پروسه

توجيه نيست و زندگي موجودات زنده از نيروهاي غيرفيزيكي، ماوراي زمان و مكان و آن را به هاي شيميايي و فيزيكي قابلحيات با پديده

اند، و اين نيروها، گرداننده روندهاي ناميده «2دهندهيافته نظمنيروي كمال»و « انرژي حيات»، «جرقه حيات»هاي مختلفي همچون نام

 زيستي هستند، نشأت گرفته است. 

ل به حدود مصر گيرد، حداقتصور اين مطلب كه عملكردهاي حياتي در همه موجودات زنده به واسطه يك نيروي حياتي صورت مي

شوند هاي بيولوژيكي به عنوان تفكرات ويتاليستيكي در نظر گرفته ميهاي ارسطو درباره پديده(. تبيين2991)جيرنو،  گرددباستان برمي

ه شود. ب(. همچنين در ميان دانشمندان و فالسفه اسالمي نيز، تفكرات ويتاليستيكي مشاهده مي1111شيسون، )كريشنر، گرهارت و مي

بينيم فرمايند: ما اجسامي را مين نيرويي اعتقاد داشت ايشان براي اثبات نفس، چنين ميعنوان مثال، حكيم بوعلي سينا نيز به وجود چني

نمو يافتن و توليد مثل، كار اين دسته از اجسام است. حال اگر صدور افعال از اين اجسام   ،ها همواره به يك طريق نيست. تغذيهكه كار آن

جمادات( چنين باشند و حال آن كه چنين نيست. پس عالوه بر جسميت، چيز ديگري به علت جسم بودن آنها باشد، بايد همه اجسام )حتي 

ن صورت نوعي، نفس يند. ايآذكور، از اين صورت نوعي پديد مياي كه افعال مباشد. به گونهآن چيزها مي« صورت نوعي»ها هست كه در آن

 سينا(.النفس ابن. به نقل از علم2111شود )سياسي، ناميده مي

ين شود كه اهاي حياتي ايجاد ميتر اطباء سنتي حرفشان بر اين پايه استوار بود كه بيماري در اثر نوعي عدم تعادل در انرژيبيش

نتي غربي كه به وسيله شوند. در طب سغيرزنده محسوب مي اتها تنها در موجودات زنده هستند و وجه تمايز موجود زنده از موجودانرژي

 (. 1122اين نيروهاي حياتي، با چهار مزاج يا خلق همراه بودند )ويكي پديا،  گذاري شد،بقراط پايه

صورت  يهايميالدي، كوشش 21گرفت، از قرن در طب سنتي اروپايي، مورد عدم توجه قرار مي« گراييحيات»كه عقايد  به سبب اين

درك باشد. چگونگي صورت گرفتن اين مطلب زماني بود كه قابلاي بسازد تا در دنياي علم هاي علمي كاربرديگرفت تا از اين عقايد، مدل

شوند. تفاوت اين دو نوع از و مواد آلي تقسيم مي آلي )كاني(ا به دو دسته مواد غيرمقاومت به دمدانشمندان متوجه شدند كه مواد در برابر 

ه ها برداشتشدند ولي زماني كه گرما از آنفتند، ذوب ميگركه تحت تأثير گرما قرار مي ، زمانيماده در اين بود كه مواد غيرآلي )كاني(

آمدند يمهاي جديدي درگرفتند، به فرمميقرار شدند. ولي مواد آلي زماني كه تحت تأثير گرما شان برگردانده ميشد، دوباره به حالت اوليهمي

است كه « ينيروي حيات»هاي ماده، اصلي تفاوت بين اين فرمشان برگردند. لذا نتيجه گرفته شد كه علت توانستند كه به حالت اوليهو نمي

 (. 1122مشاهده است )ويكي پديا، تنها در مواد آلي قابل

ويتاليسم در تاريخ علم شيمي از زماني كه تفاوت اساس بين مواد آلي و كاني گذاشته شده است، نقش ايفا نموده است. البته بايد 

 (. 1111ر توسط ارسطو مطرح شده است )شامر، توجه داشت كه اين تفاوت، اولين با

و  1، جان فردريچ بالمن باخ1ويتاليسم در علم بيولوژي نيز همواره مورد توجه بوده. دانشمندان بزرگي همچون كاسپر فردريچ ولف

 با آزمايشاتي كه انجام دادند به وجود چنين نيرويي پي بردند.  4هانس دريش

مطرح  5بود كه توسط فرانس آنتوان مسمر« مغناطيس حيواني»قرن هجدهم ميالدي، تئوري يك تئوري محبوب ويستاليستي در 

وضوح، نيروي مغناطيسي را كه كشف كرده بود از ه گرديد. مسمر به سه دليل از واژه الكترومغناطيس حيواني استفاده كرد: يكي اين كه ب

، مغناطيس كيهاني و مغناطيس نجومي متمايز كند. دوم اين كه او نيروهاي مغناطيسي كه در آن زمان مطرح بود مثل مغناطيس معدني

اش كه را براي ريشه« حيوان»ها و حيوانات وجود دارد و ديگر اين كه مسمر، لغت كرد كه اين نيروي خاص تنها در بدن انساناحساس مي

 تند.  تنها متعلق به مخلوقاتي است كه قادر به تنفس هس كار برد كه بگويد اين نيرو،ه است، ب« تنفس»كه به معناي « انيموس»از لغت التين 
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شايد روانشناسي بيش از هر حيطه ديگري با مفاهيم ويتاليستي غني شده باشد، باالخص به واسطه عقايد زيگموند فرويد و كارل 

ده است فايه افكار ضد ويتاليستي بيكه افكار ضد ويتاليستي داشت، معتقد بود ك 1رغم نظر استادش، هرمان ون هلمهولتزيونگ. فرويد علي

شود كه ذهن خودآگاه از آن بي اطالع است در به واسطه يك ذهن ناخودآگاه تعيين مي« رفتار»اي كه مطرح كرد بيان نمود كه و در تئوري

شود، گسترش واسطه آن اعمال يك شخص انجام ميه عنوان انرژي كه به را ب« انرژي رواني»در ماهيم نهاد و فرا خود و مفهوم  2911سال 

داد. اگر چه مفاهيم فرويد ويونگ داراي نفوذ زيادي بر روانشناسي است، اما مسير روانشناسي يك كوششي را براي رهايي از اين مفاهيم 

 انجام داده تا خودش را شبيه به علومي مثل فيزيك و شيمي كند. 

هاي مهمي در توضيح چگونگي نورولوژيكي شناختي صورت گرفتند، باعث ايجاد پيشرفتاگر چه تحقيقاتي كه به واسطه علوم 

تري همچون ذهن (، مفاهيم بزرگ2921هاي ذهني همچون ادراك، حافظه و حاالت انگيختگي مثل ترس و عصبانيت شدند )وارن، پروسه

 (. 1111مغز رابطه دارند )وارد، و هوش، معلوم نشده كه با كجاي مغز رابطه دارند چون تقريباً با همه جاي 

هاي مغزي مربوط گويد: پروسههاي مغزي مي( در مورد مفاهيم مدرن از ماهيت هوشياري و ارتباط آن با پروسه2912) 1راجر اسپري

ها دروني انسانكنند. لذا تجربه سري ساختار هستند كه اين ساختارها از قوانين خاص خودشان پيروي مي به وقايع هوشياري، معلول يك

 عنوان يك علم مورد قبول واقع شد و در قلمرو علوم قرار گرفت. ه كه در قرن بيستم به واسطه ماهيت ماترياليستي علوم رد شده بود، ب

( اولين كسي بود كه توضيح داد، ماهيت هوشياري، فيزيكي است. بعد از توضيح اسپري، مطالعات زيادي در 2912در واقع اسپري )

 هايي مطرح شد.با ماهيت فيزيكي هوشياري انجام و تئوريرابطه 

ها هوشياري به عنوان يك پديده الكترومغناطيسي هاي الكترومغناطيسي هوشياري هستند كه در آنها، تئورياز جمله اين تئوري

 (.1122پديا، يكي)و ان هوشياري و الكترومغناطيسي استها در نحوه بيان چگونگي ارتباط ميمعرفي شده است. تفاوت آن

كنند كه هوشياري، نتيجه يا محصول هايي هستند كه در خصوص هوشياري بيان مي، تئوري1هاي ميداني الكترومغناطيسيتئوري

، تئوري ميداني 9توان به تئوري ميداني كهلرها مياز اين تئوري .(1122)ويكي پديا،  دان الكترومغناطيسي توسط مغز استتوليد يك مي

 (.1119و تئوري ميداني الكترومغناطيسي هوشياري اشاره نمود )پاكت،  21اليبت

هوشياري مطرح نمود. البته او هرگز  ، يك تئوري ميداني الكتريكي درباره22بسياري اعتقاد دارند كه تئوريسين گشتالت، ولفگانگ كهلر

همچنين او  .(2941كه آن را تئوري ميداني ناميد )كهلر، هاي خود استفاده نكرد، اما موضوعي را مطرح نمود هاز واژه هوشياري در نوشت

باشد.  خاصي برقرار ده توسط مغز و حس هوشياري رابطةصراحت عنوان نكرد كه ممكن است بين ماهيت ميدان الكتريكي توليد شه هرگز ب

 .كه حس كند( )نه اين درك كندتواند ره كرده است كه ميغشايي اشا ان الكتريكي به عنوان يك همبستةدر واقع او، فقط به ميد

هاي فيزيكي مثل تئوري ميداني اليبت، تئوري ديگري است كه باور دارد هوشياري يك ميدان است. اما اين ميدان در زمره ميدان

ي او ممكن پيشنهاد 21به عقيده اليبت ميدان ذهني هوشياري .(2994گيرد )اليبت، ميدان الكترومغناطيسي يا ميدان جاذبه و غيره قرار نمي

كي يتوان آن را با وسايل فيزبه نظر برسد اما در هر حال نمي هاي فيزيكي شناخته شدهچه كه به عنوان ميدان است تا حدي مشابه با آن

 خود را با يك تست خالقانه به آزمايش گذاشت. رايج مشاهده نمود. او فرضيه

اند. به طور كلي مك فادن عقيده تئوري ميداني هوشياري را ارائه كرده، (1111) 24و مك فادن( 1111) 21در همين زمينه سوزان پاكت

هاي عصبي متقارن و هماهنگ ها در اثر شليكاي كه در اطراف نورونها يعني ميدان مغناطيسيعقيده دارد كه اطالعات ديجيتالي از نورون

ن، دهند. اين ميدارا در مغز مي (CEMI) 25سي هوشياريشود، با هم يكي شده و تشكيل يك ميدان اطالعاتي الكترومغناطيها پديدار ميآن

ردانده هاي عصبي بازگاست كه به سمت نورون شود كه هوشياري جزء اصلي اين ميداندهد. گفته ميمعنادار را تشكيل مي يك كل يكپارچه

هم همين تئوري را در ارتباط با هوشياري  ها هستند. سوزان پاكتهمان بيان الكترومغناطيسي اطالعات نورون ،شود. به نظر او، افكارمي

داند در حالي كه ارائه كرده منتهي آن را كامل نموده به اين صورت كه مك فادن، همين ميدان الكترومغناطيسي را علت همه عملكردها مي
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 اين ميدان هوشياري استسوزان پاكت معتقد است كه اين ميدان الكترومغناطيسي شامل يك هوشياري جهاني هم هست كه در ارتباط با 

 دهد.الشعاع قرار ميو اين هوشياري جهاني، احساسات، ادراكات، افكار و هيجانات موجود در هر موجود واجد هوشياري را تحت

آنست. كند تلفيق آشنايي مطلق و راز آلودگي مطلق چه هوشياري را بسيار جذاب مي گويد آن( مي2991) 21پروفسور ديويد چالمر

دانيم بسيار بيشتر از ميزان اطالعات ما در خصوص ذهن خودمان است. براي پي بردن به ها يا ستارگان دور دست ميمورد اتمآنچه در 

 هوشياري بايد فراتر از منابعي كه در اختيار داريم، قدم بگذاريم.

توان به درمان مؤثرتر ي، مياهميت شناخت ماهيت هوشياري بر همگان پوشيده نيست، چرا كه با شناخت بيشتر ماهيت هوشيار

 شود؟اختالالت مربوط به آن پرداخت. اما هوشياري كجاست و به چه جايي اطالق مي

 21آورنده و توليدكنندهاي وجود دارد كه پديدامل فيزيكيطور كه در ابتداي مقدمه از نظر گذشت، در تمامي موجودات زنده، ع همان

نامگذاري شده. از آنجائي كه هوشياري به لحاظ فيزيكي بخشي از ساختار  21ام مجموعه حياتينه حيات است. در اين پژوهش، اين عامل، ب

اين مجموعه است لذا توضيح كامل در ارتباط با ساختار اين مجموعه از اهميت بااليي برخوردار است. بديهي است كه وجود اختالل فيزيكي 

تواند يكي از داليل مهم ايجاد مربوط به ساختار هوشياري باشد(، ميد بخش تواندر هر كجاي ساختار مجموعه حياتي )كه اين قسمت مي

هاي مربوط به آن مكان باشد كه در حين توضيح در ارتباط با اين ساختار، به چگونگي احتمال ايجاد برخي از اين اختالالت و بيماري

 شاره خواهد شد.اند، اها كه در اثر تخريب در اين ساختار ايجاد شدهاختالالت و بيماري

 

 روش .1
هاي ويتاليسم و ماهيت فيزيكي هوشياري مطالعاتي را تحقيق با استفاده از روش جستاري صورت پذيرفت. پژوهشگر در ارتباط با واژه

مطالعات به دو روش زير انجام داد. در وهله اول مطالعة تاريخ علم در مورد اين دو واژه صورت گرفت و سپس جستاري در اينترنت در مورد 

هاي بيولوژي، فيزيك، كه پژوهشگر در زمينه صورت گرفت. با توجه به اين 29مِداين دو واژه در سيستم پاب سال گذشته درباره 21اخير در 

دست آمده از اين دو روش را با نظريات و مسائل ذهني خودش در هم آميخته ه بيوفيزيك، روانشناسي مطالعاتي داشته نظريات و اطالعات ب

 باشد.اين سه منبع مطالعاتي مي هچه در پيش روي شماست، نتيج است. آن اي رسيدهبه نتيجه و

 

 هايافته .2

اي وجود دارد كه پديدآورنده اساس نظريه ويتاليسم، در تمامي موجودات زنده، عامل فيزيكي طور كه در مقدمه از نظر گذشت بر همان

كي است. هوشياري بخشي از اين ساختار است. لذا ابتدا به توضيح در ارتباط با اين ساختار و توليدكننده حيات است و داراي ساختار فيزي

شود و سپس در مورد جايگاه هوشياري در اين ساختار توضيحاتي داده خواهد شد. بديهي است كه مي ههاي مربوط به آن پرداختو بخش

تواند يكي از داليل مهم پديدار شدن بعضي از اختالالت و وجود تخريب در هر قسمت از اين ساختار فيزيكي از جمله در هوشياري مي

ا به اين هاز اختالالت و بيماري ير ارتباط با اين ساختار به چگونگي ايجاد تعدادهاي مربوط به آن مكان باشد كه در حين توضيح دبيماري

 طريق اشاره خواهد شد.

است كه بُعد چهارم حيات است  11اي فيزيكي به نام مجموعه حياتيرسد كه عامل ايجاد حيات، مجموعهبه نظر مي مجموعه حياتي:

آن، حيات و حركات  راي ميزان خاصي است كه به واسطهموعه، يك انرژي مهار شده و داو با بدن موجودات زنده ممزوج است. انرژي اين مج

گيرد. اين مجموعه داراي حياتي موجود در عالم حيات، از سطح سلولي و مولكولي گرفته تا حركت كل بدن در موجودات زنده صورت مي

 باشد.ها مييل مهم ايجاد اختالالت و بيماريباشد و تخريب در ساختار آن، يكي از دالبرنامه و ساختاري معين مي

كه داراي ساختار كامالً فيزيكي است و در همه  «12جموعه حياتي غيرارادي»به طور كلي مجموعه حياتي داراي دو بخش است: 

و تنها در  كه بخش غيرفيزيكي مجموعه حياتي است و معادل با روح است « 11مجموعه حياتي ارادي»شود و موجودات زنده مشاهده مي

 دهند.بخش با يكديگر و با بدن، يك كل يكپارچه را تشكيل ميشود. اين دو ها مشاهده ميانسان
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اساس نظرات ريچارد  دهد و برمجموعه حياتي غيرارادي، بخش فيزيكي مجموعه حياتي را تشكيل مي مجموعه حياتي غيرارادي:

ئول كند و الكترومغناطيس، مسكنش الكترومغناطيسي، نقش بنيادي در بيولوژي ايفا ميگويد برهم( كه مي2915برنده جايزه نوبل ) 11فينمن

باشد و در اصل، ارگانيسم انسان، يك سيستم الكترومغناطيسي است، ها و در نهايت بدن انسان ميها، سلولها، مولكولساختار و رفتار اتم

 اطعسيسي است كه اين ساختار، مشتمل بر بارهاي حياتي و امواج حياتي رسد كه اين بخش هم داراي ساختاري الكترومغناطبه نظر مي

العملي براي اين گيرد، به طوري كه بدن و تمام حركات حياتي، عكسبا بارهاي كل بدن قرار مي 14باشد و در اثر متقابلها ميشده از آن

 مجموعه هستند.

( اين مجموعه 2191زاده، اي پيچيده از بارهاي الكتريكي است )حاجيهگويد ارگانيسم زنده، مجموعبراساس ديدگاه بيوفيزيك كه مي

ا خودشان عامل هنيز از بارهاي حياتي تشكيل شده كه اين بارها خيلي شبيه به بارهاي الكتريكي مثبت و منفي هستند، با اين تفاوت كه اين

ند. كنلكتريكي مثبت و منفي در اطرافشان خطوط نيرو ايجاد ميايجاد حيات و حركت در موجودات زنده هستند. اين بارها همانند بارهاي ا

 (1و  2)شكل 

 

 نهايت بزرگ و با بار مثبتخطوط نيرو براي بخشي از يک ورقه بي -1شکل 

 

 اي که داراي بار منفي است.خطوط نيرو براي کره -2شکل 

، 2911دهند )هاليدي، و دو بار مساوي و ناهم نام را نشان مينام به ترتيب خطوط نيروي مربوط به دوبار مساوي و هم 4و  1هاي شكل

 (.2111ترجمه گلستانيان، بهار، 

 
 خطوط نيروي دو بار مثبت مساوي -3شکل 
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 خطوط نيروي بارهاي مساوي و مخالف -4شکل 

نمايند. لذا بارهاي حياتي دفع ميشود، اين بارها به همديگر نيرو وارد كرده و همديگر را جذب يا طور كه در اشكال ديده مي همان

توانند به اين اساس مي توانند بارهاي همنام را دفع و بارهاي غيرهمنام را جذب نمايند و برهم كه داراي يك چنين خاصيتي هستند، مي

حسب اين كه با  و برهاي مختلف ساختار مجموعه حياتي غيرارادي و بارهاي موجود در بدن نيرو وارد كنند بارهاي ديگر موجود در بخش

نام باشند، باعث جذب يا دفع همديگر شده و شكل يا عملكرد خاصي را در بدن ايجاد نمايند. در واقع برآيندي از نام و يا غيرهمهمديگر هم

و  CNSل هاي مركزي )مثجذب و دفع بارها باعث نگهداري مجموعه حياتي غيرارادي و بدن در اثر متقابل با يكديگر، باالخص در قسمت

 شود. ها ميطور كلي ممزوجيت آنه ها( و بهسته سلول

كنند كه اين امواج، خيلي شبيه به امواج الكترومغناطيسي هستند و در بارهاي حياتي، با حركات معنادارشان، توليد امواج حياتي مي

نمايند كه معنادار كترومغناطيسي خاصي را مينخاعي، خون، لنف و ...( توليد طيف ال ـ منشورهاي حياتي )مايعات بدن مثل مايع مغزي

توانند بشوند. نكته مهم اينجاست كه اگر اين است. اين امواج به لحاظ فيزيكي، باعث پديدار شدن عملكرد يا ساختار خاصي در بدن مي

 .طور صحيح انجام بدهنده را ب شانتوانند وظايف ساختاري و عملكرديامواج به طيف معنادارشان در منشورهاي حياتي تبديل نشوند، نمي

زير تعريف  كنند كه اين سيستم به طريقهزندگي مي «15سيستم كل پويا»طور كلي موجودات زنده در سيستم فيزيكي به نام ه ب

اساس  ربكنند كه سري امواج الكترومغناطيسي توليد مي ها به دور هسته، يكهايشان، به علت حركت الكترونها در سطح اتمشود: سلولمي

ها در سطح مولكولي مورد بررسي كنند. همچنين در صورتي كه سلولخصوص خودشان را توليد ميمآرايششان، امواج خاص و  تعداد و نحوه

ر ها عالوه بباشند. مولكولها داراي بار ميها، امواج الكترومغناطيسي خاص خودشان را دارند. همچنين اكثر مولكولقرار گيرند، همه مولكول

 كنند. چرا كه اكثراً در سلول ثابت نيستند وسري امواج الكترومغناطيسي هم با حركاتشان توليد مي امواج الكترومغناطيسي دروني، يك

اين امواج الكترومغناطيسي، چه امواج مربوط به  شوند همةز بارهاي حياتي ساطع ميكنند. از طرف ديگر امواج حياتي هم كه احركت مي

يناميك و پويا با ارتباط د سازند. تمامي اين امواج داخلي، درها و چه امواج حياتي باهم، امواج داخلي را ميها و مولكولت اتمآرايش و حرك

ها، ها، ماكرومولكولها، مولكولهايي وجود دارند كه با اجزاء ارگانيسم، يعني اتمنوهمديگر هستند. چرا كه ثابت شده در ارگانيسم بيوفوت

ها شود چرا كه اينالبته داستان ارتباط و همپوشاني امواج با همديگر به اينجا ختم نمي .(1111)وارد،  كنش دارندا و كل بدن، برهمهگانار

 آيد.اينجا به ميان مي در ارتباط ديناميك و پويا با محيط اطرافشان هم هستند و لذا پاي امواج خارجي هم در

بر موجودات، باالخص انسان، از سلول گرفته تا كل بدن، مؤثر هستند و  و محيط وجود دارندامواج خارجي، امواجي هستند كه در 

طور كلي حركت و حيات موجودات زنده ه ها و باين امواج، داراي اثرات حياتبخش بر روي ژن.  «حركت»توانند عامل مهمي باشند براي مي

دهند. كمبود ول، هم در سطح ساختاري و هم در سطح عملكردي را انجام ميباشند. يعني به طور مستقيم، بخشي از اعمال حياتي سلمي

 كند.اين امواج، ساختار و عملكردهاي حياتي يك موجود زنده را دچار اختالل ميافزايش يا 

 رشان داند كه با سيستم موجي حياتيها و به طور كلي موجودات زنده در يك سيستم موجي منظم و منسجم محصور شدهانسان

اند و اين سيستم موجي حياتي دروني بر يكديگر، اي كه از محيط خارج ما را احاطه كردهباشد. اثرات سيستم موجيارتباط تنگاتنگ مي

اند اساس نظرات روت و پاپ كه نشان داده باشد. كه اين مهم، برمي «11سيستم كل پويا»داراي قانونمندي خاص و ثابتي است كه نام آن، 

(، 2191گيري است )حاجي زاده، اندازهكنند كه قابلها تحت شرايط خاص شروع به تابش يا جذب فوتون ميگياهان و انسان كه حيوانات،
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شود. لذا در اين پژوهش، نظر بر اين است كه موجودات زنده، هميشه در سيستم كل پويا در حال تابش يا جذب فوتون نشان داده مي

 هستند.

هم ريختگي آرايش سلولي خاص و معناداري هستند، ه شان، داراي بتوانند براي كساني كه در سيستم عصبيميبعضي از امواج خارجي 

جا و غيرطبيعي بر سيستم عصبي غيرعادي بعضي از افراد، با نيرويي كه ايجاد همضر باشند. به عنوان مثال، تأثير امواج الكترومغناطيسي ناب

اساس قانون گشتالت،  رفته و بر CNSها همگي به ها بشود كه اين ايمپالسجايي در نورونههاي نابالستواند باعث ايجاد ايمپكند، ميمي

 (.2111 ،، ترجمه سيف1119شوند )هرگنهان، در سيستم عصبي مركزي به عنوان يك كل معنادار، ادراك مي

توان گفت كه اين مجموعه چه شكلي است موجود نميدر ارتباط با شكل ساختار مجموعه حياتي غيرارادي بايد گفت كه با ابزارهاي 

اش و به طور كلي با كل بدن ممزوج 11، در نقاط مركزيCNSگيرد كه به دليل اينكه اين مجموعه با ولي استنتاج ذهني براين اساس قرار مي

گيرد، داشته باشد. در واقع، داليل پديدار شدن ها در اثر متقابل قرار ميهايي كه با آنهايي را با آنها حداقل در مكاناست لذا بايد شباهت

ن كنشي كه نسبت به همديگر و همچنيسازنده آن هستند كه با برهم شماربياين ساختار به اين شكل خاص، بارهاي حياتي مثبت و منفي 

خاصي در كنار هم  11و پيكربندي گيرند، با نظمنسبت به بدن دارند و همچنين تأثيراتي كه از بعضي از امواج الكترومغناطيسي خارجي مي

ا ر اي است كه حيات و عملكردهاي حياتياند كه اين ساختار، داراي برنامه منظم و زمانبندي شدهاند و ساختاري را تشكيل دادهچيده شده

 و زنده بودن است. دهد و ترجمان حياتسازمان مي

ا هقسمت از ساختار مجموعه حياتي غيرارادي و نحوه قرارگيري آنعواملي همچون نسبت و تراكم بارهاي حياتي مثبت و منفي در هر 

 اين شوند، يك ساختار ناهمگن را برايها ساطع ميهاي مختلف آنهاي مختلفي كه از بخشنسبت به هم و همچنين با امواج با طول موج

 كند.سازند كه تمامي عملكردهاي حياتي را رهبري ميمجموعه مي

تواند عامل مهم ايجاد اختالل و بيماري باشد و درمان، با در ساختار اين مجموعه، بسته به محل خرابي مي وجود هر گونه اختالل

پذير خواهد بود. به عنوان مثال، يكي از داليل مهم ايجاد بيماري سرطان، پديدار شدن تخريب خاص برگرداندن ساختار به حالت اوليه امكان

كه اين تخريب در كجاي اين ساختار و در اثر متقابل با  ار مجموعه حياتي غيرارادي است و بسته به اينو معنادار به لحاظ فيزيكي در ساخت

 توان سرطان را مشاهده نمود.كجاي بدن باشد در آن قسمت از بدن مي

ر تعامل است و توان گفت كه مجموعه حياتي غيرارادي كه بخشي از عامل ايجاد حيات است، در واقع با همه بدن دطور كلي ميه ب

بخشي از ساختار فيزيكي اين عامل ر كند. بنابراين هر اختاللي اعم از جسماني يا رواني به نحوي، با تخريب دهمه اجزاء بدن را مديريت مي

ن مديريت يتواند مرتبط باشد. بيان اين مطالب به زبان تشبيه و استعاره براي تقريب ذهن مخاطب است به اين مطلب كه بدن تحت تأثير امي

است. اميد است كه روزي نحوه تعامل بين مجموعه حياتي غيرارادي با اجزاء بدن با مباني بيوشيميايي و فيزيكي كشف بشود تا اين مهم 

 ها را تهيه نمايد.هاي مكمل براي بسياري از بيماريبتواند درمان

ل فيزيكي مشخص و در مكان خاصي است كه از هر بيماري تخريب در ساختار مجموعه حياتي غيرارادي براي هر بيماري داراي فرمو

با بيماري ديگر متفاوت خواهد بود. بايد توجه داشت كه شناخت اين فرمول فيزيكي و مكان خاص براي هر بيماري و برگرداندن آن به حالت 

 شود.طبيعي يك گام مهم در درمان مؤثرتر آن بيماري محسوب مي

 

ها وجود دارد و معادل با روح است. دهد و تنها در انسانفيزيكي مجموعه حياتي را تشكيل ميبخش متا مجموعه حياتي ارادي:

گيرد. يعني مجموعه حياتي ارادي در اثر متقابل با مجموعه حياتي غيرارادي قرار ارتباط اين مجموعه با بدن، بگونه غيرمستقيم صورت مي

قابل با بدن قرار دارد. لذا تأثيرات مجموعه حياتي ارادي بر بدن، با واسطه و از طريق گيرد و مجموعه حياتي غيرارادي هم كه در اثر متمي

 گيرد. ماهيت ساختار اين مجموعه مشخص نيست ولي هرچه هست، عاملي مؤثر بر فيزيك دارد.مجموعه حياتي غيرارادي صورت مي

ساختار مجموعه حياتي غيرارادي وجود دارند كه مجموعه  در مورد مكان قرارگيري مجموعه حياتي ارادي بايد گفت كه نقاط خاصي در

شود كه در اين نقاط، گفته مي «19هوشياري»گيرد. به اين نقاط، حياتي ارادي در اين نقاط، در اثر متقابل با مجموعه حياتي ارادي قرار مي

 كز انجام اعمال ارادي، همچون قشر مخ است.گيرد كه مرقرار مي CNSهايي از ر متقابل با قسمتثمجموعه حياتي غيرارادي هم، در ا
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چه كه اين مجموعه را در ايجاد اختالالت و  ها، سالم و بدون نقص است و آنطور كلي، مجموعه حياتي ارادي در همه انسانه ب

در مجموعه حياتي  كند، وجود اختالل در ساختار هوشياري است. يعني اختالالتي در ساختار فيزيكي هوشياري، واقعها دخيل ميبيماري

 غيرارادي وجود دارد كه باعث قرارگيري غيرعادي مجموعه حياتي ارادي بر روي اين مجموعه خواهد شد.

 

 بحث .3
اي بوده كه همواره مورد توجه دانشمندان بوده است به طوري كه بدون در نظر گرفتن اين عامل، بسياري از لهعامل ايجاد حيات، مسأ

اي معتقد است كه خيلي از مسائل و مشكالت پايه 11باشند. به عنوان مثال، ارنست ميرروانشناختي قابل توجيه نميهاي بيولوژيكي و پديده

كه در آن موجود زنده فقط به عنوان يك ماشين در نظر گرفته  12دكارت تواند به تنهايي و تنها با در نظر گرفتن فلسفهبيولوژيكي نمي

يا  و مغزيو همچنين توضيح در ارتباط با هوشياري به عنوان يك عامل غيرفيزيكي يا يك عملكرد  .(1122شود، حل بشود )ويكي پديا، مي

 رسد.نظر ميه شود، بازهم براي توجيه تمامي عملكردهاي حاصل از اين پديده ناقص بيك ميدان الكترومغناطيسي كه توسط مغز ايجاد مي

 جان تفاوت دارند و آنها، موجودات زنده به صورت اساسي با موجودات بيليستطور كه در مقدمه از نظر گذشت، به نظر ويتا همان

ت گيرد، در حالي كه موجودااين عنصر صورت مي ه واسطهها بهم به اين دليل است كه داراي عنصر حياتي هستند كه عملكردهاي آن

ضيح در ارتباط با ساختار فيزيكي اين عنصر پرداخته شد در بخش بحث به تو .(1122)ديكشنري وبستر،  باشندجان فاقد اين عنصر ميبي

 و در ضمن بيان شد كه بخشي از اين ساختار، معادل با هوشياري است.

هاي الكترومغناطيسي هوشياري در مقدمه از نظر گذشت، همگي بر اين باور بودند كه هوشياري، نتيجه يا چه در مورد تئوري آن

ها، ماهيت هوشياري را يك ميدان در واقع اين تئوري .(1122پديا، الكترومغناطيسي توسط مغز است )ويكيمحصول توليد يك ميدان 

 شود.ها ساطع ميدانند كه اين ميدان، از مغز و نورونالكترومغناطيسي مي

ست كه از يك طرف در اثر در حالي كه در اين پژوهش، اعتقاد براين است كه هوشياري، بخشي از ساختار مجموعه حياتي غيرارادي ا

گيرد و داراي ساختار كامالً فيزيكي و مشتمل بر بارهاي حياتي متقابل با مجموعه حياتي ارادي، و از طرف ديگر در اثر متقابل با مغز قرار مي

رند. در واقع در اين مثبت و منفي است. ميدان الكترومغناطيسي حاصل از اين بارها هستند كه تمامي عملكردهاي هوشياري را بر عهده دا

 پژوهش اعتقاد بر اين است كه مغز، يك انتقال دهنده اطالعات است و نه توليدكننده اطالعات.

ها هستند، در حالي كه از نظر اين پژوهش، ، بيان الكترومغناطيسي اطالعات نورون 11به عنوان مثال، مك فادن معتقد است كه افكار

 .شوندباشند كه به مغز منتقل ميهاي حاصل مربوط به افكار در ساختار هوشياري مياي حياتي بخشمعنادار باره 11افكار، حاصل از لرزش

اميد است كه توجيه فيزيكي عامل ايجاد حيات و از جمله هوشياري كه بخشي از اين عامل است، گامي مؤثر جهت آشنايي بيشتر با 

ا ايجاد هها كه حاصل آنتوان به نواقص موجود در اين پديدهها ميز اين پديدههاي طبيعي باشد. بديهي است با شناخت بيشتر ااين پديده

 جديدتري بشوند. توانند وارد مرحلهها مياختالالت است، بيشتر پي برد و به اين طريق، درمان
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