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هوش مصنوعي

چيست؟(بخش اول)

هوش مصنوعي عبارتي است که بسياري از ما حداقل يکبار آن را شنيده ايم .البته اگر به دنييياي
تکنولوژي عالقه داشته باشيد ،مسلم ًا با آن و حاشيه هاي پيرامونش آشنايي داريد .شيرکيت هياي
بي شماري بر روي هوش مصنوعي سرمايهگذاري کرده اند که البته چنين موضوعي مخيالينيان و
موافقان سرسخت زيادي دارد که از ايالن ماسک و استيون هاوکينگ ميتوان به عنوان مخالنيان
اين مقوله ياد کرد.
همانگونه که ميتوان حدس زد ،هوش ماشيني يا هوش مصنوعي به هوشي گنته ميشود که قادر
به انجام برخي کارها همانند انسان است؛ يعني ميتواند فکر کند ،قادر به درک شرايط باشد و بيه
سواالت نيز پاسخ دهد .يکي از داليل مخالنت برخي افراد با توسعه هوش مصنوعي ،قدرتمينيدتير
شدن آن نسبت به انسان است که در اينصورت شرايطي مانند فيلم ترميناتور را بايد متصور شويم!
البته تحقيقات در حال حاضر چنين چيزي را نشان نميدهند و همانند بسياري از تکنيوليوژي هيا،
هوش مصنوعي نيز فوايد و معايبي دارد که البته مزيتهاي آن بسيار بيشتر است (از بيين رفيتين
برخي مشاغل مسلماً امري خوشايند نيست).
هوش مصنوعي در بسياري از علوم و صنايع کاربرد دارد و مي توان از آن بهره گيرفيت .هيوش
مصنوعي به علت امکان درک کردن ،استدالل و همچنين يادگييري ،تيبيدييل بيه ييکيي از
هيجانانگيزترين مباحث دنياي تکنولوژي شده و شاهد رشته اي (گيرايشيي) بيه ايين نيام در
دانشگاه هاي جهان و ايران هستيم که خود نشان از اهميت باالي هوش مصنوعي دارد .در زمينيه
هوش مصنوعي ،شاهد دو عبارت هوش مصنوعي قوي و هوش مصنوعي ضعيف هستيم.
متاسنانه هنوز براي هوش مصنوعي تعريف مشخصي نداريم ،البته به اين موضوع توجه کنيد کيه
براي خود هوش هم نمي توان تعريف مشخصي ارايه داد .شما توسط هوش مصنوعي ميتيوانيييد
کامپيوترها را مجبور به انجام کارهايي کنيد که شايد خودتان بهتر بتوانيد آنها را اجرا نماييد ،ولي
اين تازه اول راه است! در ابتداي امر از هوش مصنوعي براي انجام کارهاي ساده استناده ميشد و
حال با پيشرفت آن ،نه تنها ميتوان وظايف مهم تري را بدان سپرد ،بلکه با يادگييري ،قيادر بيه
مبارزه با شما نيز خواهد بود.
همانند دنياي واقعي ،در زمينه هوش مصنوعي نيز نميتوان هوشمندي را از نظر هميه ييکيسيان
دانست ،در بسياري از مواقع ما کار يک فرد را هوشمندانه ميدانيم در صورتي که بيرخيي آن را
احمقانه تلقي ميکنند .با اين وجود مي توان براي خصوصيات مربوط به هوشمندي ،به موارد زيير
اشاره کرد:
 امکان پاسخ به موقعيتهايي که از قبل نسبت به آنها آگاهي نداريم ،البته با انعطاف باال
تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجهگيري
 امکان يادگيري
 برقراري ارتباط با ديگران
با توجه به تعاريف باال ،دانشمندان چه انتظاراتي از هوش مصنوعي دارند؟ موارد زير برخي از آنها
را شامل ميشود:
 توليد ،تشخيص و درک گنتار (همانند دستيارهاي ديجيتالي)
 امکان انجام اعمال فيزيکي و دستور پذيري (همانند رباتهاي موجود در کارخانهها)
 امکان پاسخگويي به مسائل با استناده از بانک اطالعات
 پاسخگويي سريع و دقيق به مسائل
 امکان تحليل و استدالل

زنها ميتوانند زندگي را
شيرینتر کنند

فصل انقالب
منقلب گشتييييم زِ فصييل انقالب زين همه آالله و عطر و گالب
زين همه خورشيد و ماه و کهکشان زين همه انوار سبز بي کييران
ياد از اين دريييادالنِ عشييييق باز اين کنن پوشان سيرخ بي نياز
رهروان ديييين و آيييييين حسيين پيروان پييييير دانيياي خميين

آري آري ،رنيييگ آنان از خداسيت پيييييرو آيين او از غم رهاست
هر که با پيييير جماران عهد بست برد سوي جنييييت جاويد دست
اينک آري هديه اي از او به ماست انقالبيييي که پيامش آشناست
حرف و پيغاميش دمي در صور بود انقالبييييش اننجيييار نور بود
شاعر :حمزه محمدی

همسری صبور ،با فداکاریهای عظيم

اين وضع زندگي حضرت زهرا سالماهللعليهيا است از لحاظ سادگي ميراسيم
ازدواج و بعد هم زندگي آن بزرگوار ،آن زندگي فقيرانه و زاهيدانيه ،آن
اتاق آن چناني ،آن فرشي که البد همهي شما شنيدهايد .کار توي خانه،
در مقابل تالش هاي فراوان و صبر بر شوهري ميليل حضيرت امييير
المؤمنين عليهالسالم که در تمام مدت زندگيشان ،حضرت مشغيول کيار و
فعاليت بودند .يعني هر چه جنگ بود ،علي بن ابيطالب عليهالسيالم جلوتر از
همه بود .هر چه کار مهم بود اوّل از همه علي بن ابيطالب عليهالسالم جلودار
بود .حدود  ۰۱سال هم با يکديگر زندگي کردند .توجّه ميکينيييد؟ در
ظرف اين  ۰۱سال شما ببينيد که اين شوه ِر جوان چقدر توانسته به زن
و بچه اش ،به معناي بشري و معمولي برسد؟ بر يک چنين زندگي ،صبر
کردن ،بر آن فقر و سختي صبر کردن ،آن جهاد بزرگ را انجام دادن و
آنچنان فرزنداني تربيت کردن و آن فداکاريهاي عظيمي کيه حضيرت
زهرا سالماهللعليها انجام دادند و شما هم مقداري از آنها را شنيدهايد ،همگيي
الگوست .حاال ،دختران ما بايد فاطمه زهرا سالماهللعليها را الگو قرار دهينيد،
پسرهاي ما هم بايد حضرت زهرا سالماهللعليها و امير المؤمنينعليهالسالم را الگو
قرار دهند.

اين آقايان که مي بينيد ماشا اهلل ييال و
کوپالي دارند ،اينها همهاش ظاهر اسيت،
جسم قوي است ،امّا از لحاظ پيچييدگيي
ذهني و در زمينه هاي احساسي و عاطني،
زن قوي تر از مرد است ،قدرت تحمّيليش
زياد است ،راهها را بلد است  ...طبيعت زن
اين است .اغلبِ زن ها ،البته ممکن اسيت
بعضي از زن ها هم اينطور نباشند؛ غير
اينکه خانمها بهتر ميتوانند در اين مصافِ
ل سردي ،فايق بيايند .بيا
دوستانه بر عوام ِ
يک مقدار خوش اخيالقيي کيردن ،بيا
ابرازهايي که هست اين کار بکنند .مرد را
بکشانند به آن جايي که بايد قرار بگييرد،
تا ان شا اهلل زندگي شيرينتر شود.
(مقام معظم رهبري (مدظله العالي)) ۰2/1/۱۰/31

(مقام معظم رهبري (مدظله العالي)) ۰2/9/۱6/31
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شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها تسليت باد.

استقرار شهرداري الکترونيک؛ استقرار شنافيييت،
بهزاد علي ثابت مدير کل حراست شهيرداري
پاسخگويي به موقع و چابکي شهيرداري را بيه
شيراز در نشست هم انديشي کارکنان حراست
همراه دارد و تحقق اين امر موجيبيات خيدميت
شهرداري شيراز ضمن تبريک ايام ا ...دهيه
رساني و آسايش و تسيرييع در رونيد کياري
فجر بر فجر آفرينان و تمامي خدميتيگيزاران
شهروندان مي گردد؛ به گونه اي که هر فردي در
عرصه تالش ،مجياهيدت و صيييانيت از
هر نقطه اي که باشد مي تيوانيد از خيدميات
ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي و
شهرداري استناده نمايد.
خدمت رسانان در مجموعيه شيهيرداري و
مهندس اسکندرپور در پاييان ابيراز داشيت :از
تسليت به مناسبت ايام دهه فاطيميييه ابيراز
دوستان حراست خواستارم در پيگيري مطاليبيات
داشت :مسئولين حراست ميي بيايسيت در
مردم ،رعايت قانون ،رعايت حيقيوق ميردم و
مجموعه هايي که انجام وظينه مي نميايينيد
شهرداري ليحيظيه اي درنيگ نينيميايينيد
مهربان ،خوش رو و خوش اخالق ،مقتيدر و
و تالششان در راستاي چشم پوشي و حنظ اسرار
صميمي با مدير مجموعه ها باشند و همه اين
باشيد و در مسييير رضياييتيمينيدي ميردم
اوصاف بايد در کنار هم قرار گيرد.
حرکت نمايند.
وي افزود :يکيي از
دکتر ناصري سخنگو
مسييائييلييي کييه
و عضو هيئت رئيسيه
نشست هم اندیشی کارکنان اداره کل حراست شهرداری به مناسبت ایام ا ...دهه فجر
مجموعه حيراسيت
شوراي اسالمي شهر
بايد بيدان تيوجيه
شيراز نييز در ايين
يه
وييژه اي داشيتي
با محوریت تعامل و همدلی ،اثرگذاری و انسجام سازمانی
نشست ضمن عير
باشد ،بحث حقيوق
تبريک به منياسيبيت
شهروندي و ارتقيا
جايگاه شهرداري مي باشد .در اين راستا شينياف همگي ما خدمتگزار مردم هستيم و در ارائه خدمات سازماني ايام ا ...دهه فجر خواستار حرکت در راستياي رضياييت
سازي مسائل مربوطه و رعايت حقوق شهرونيدي موظنيم به همه شهروندان با حنظ کرامت انسيانيي بيدون مندي شهروندان شد.
در تکريم ارباب رجوع و مراجعه کنندگان به ويژه هرگونه تبعيض خدمت رساني نماييم و در راستياي کسيب وي ضمن بيان توجه به رضايت منيدي ميردم و وارد
سرمايه گذاران و پيمانکاران مي تيوانيد نيقيش رضايت حق تعالي ،صيانت از منافع عمومي و جلب رضاييت نمودن آنان به امر تصميم گيري افيزود :در قيرن 3۰
کشوري ابرقدرت مي باشد که سرمايه هاي اجتيمياعيي
شهروندان را سرلوحه کار خود قرار دهيم.
بسزايي داشته باشد.
بهزادعلي ثابت خاطر نشان ساخت :ميجيميوعيه وي در پايان ضمن بيان اينکه حراست بينش سياسي دارد و و منابع انساني را ارزشمند بداند و براي حنظ سيرمياييه
حراست شهرداري شيراز بر آن است تيا ضيمين نه نگاه سياسي خاطر نشان ساخت :شأن و جايگاه حراسيت هاي انساني اهتمام ويژه اي نمايد.
مسئوليت پذيري و کارآمدي در تمامي اميور در آن چنان مقدس مي باشد که پرسنل حراست نباييد نيگياه رئيس کميسيون سالمت و حنظ محيط زيسيت شيورا
راستاي ارتقا سالمت اداري ،شنافيت سازماني و سياسي داشته باشند .وي خدمت در حراست را عيبيادت و خاطر نشان ساخت :مقام معظم رهبري پس از مشکالت
اصالح و تسهيل فرآيندهاي اداري و پاسخگوييي مسئوليت د رنظام مقدس جمهوري اسالمي را تيوفيييقيي اقتصادي و اشتغال ،بزرگترين دغدغه را کاهش آسيييب
هرچه مطلوب تر تالش نموده و بيا روييکيرد دانست که تمامي کارکنان حراست بايد از لحظه لحظه آن هاي اجتماعي و ارتقا سالمت اجتماعي عنوان نموده اند.
همدلي و تعاملي تالش مي نمايد تا به مديريتيي در راستاي صيانت از ارزش هاي انقالب حرکت نماينيد و پيرامون همين موضوع ،امروز زمان فعاليت سياسي نيست
کارکنان و تمامي سطوح مديريتي مي بايست با تأکييد بير و بايد فعاليت اجتماعي را افزايش دهيم .اميد را در جامعه
کارآمد ،مؤثر و نتيجه بخش نايل آيد.
مدير کل حراست شهرداي يادآور شد :مجميوعيه خرد جمعي و استناده از انگيزه و توان کارکنان نخبه ،جوان ،نهادينه نماييم چرا که کمرنگ شدن اميد در جياميعيه
حراست خود را موظف مي داند که در راسيتياي توانمند ،خوش فکر و خوش اخالق در راسيتياي سيالميت آسيب زا مي باشد .انگيزه به عنوان موتوري براي حرکت،
زماني محقق مي گردد که احساس اميد بيه آيينيده در
سالمت از اجزاي ريز و درشت مجموعه در برابير محوري و اميد در مجموعه شهرداري تالش نمايند.
انواع و اقسام انحرافات حرکت نمايد و جلوگييري در ادامه مهندس اسکندرپور شهردار شيراز نييز در جيميع سطح اجتماعي و خوشي بيني افزايش يابد.
از فساد اداري اعم از خرد و کالن و ارائه مشاوره کارکنان حراست شهرداري شيراز ضمن بيان گسيتيردگيي وي ضمن بيان اينکه در مديريت با سه کلمه کيليييدي
هاي امنيتي و خدمات اطالعاتي به ميدييران و مجموعه شهرداري شيراز به لحاظ قدمت و نيروني انسانيي کارايي ،اثربخشي و بهره وري مواجه مي باشيم و بايد در
اطالع رساني به هنگام را در سرلوحه کيار خيود تصريح کرد :يکي از پيچيدگي هاي اين مجموعه تقابيل و راسييتيياي بييهييره وري هيير چييه مييطييلييوب تيير
مقاومت در برار تغيير است؛ نه تغيير فردي بلکيه تيغييييير حرکت نماييم بيان نمود :در شهرداري شيراز بياييد بيه
مي داند.
پرورش نيييروهياي خيالق و ميبيتيکير بيپيردازييم
وي در ادامه اظهار داشت :کارکنان حراست بازو و سيستم ،رويکرد و نگاه ها مدنظر مي باشد.
چشم مدير در مجموعه مي باشند که براي تحقق وي در همين راستا خاطر نشان ساخت :شهرداري به عنوان و حضور مردم در عرصه اجتماعي را با بيکيارگيييري
رسالت خود بايد با مديران صميميت داشته باشند نهادي که مستقيم با شهروندان در ارتباط مي باشد بايد در ايده هايشيان و شيرکيت در تصيميييم گيييريهيا
و در تصميمات و اقدامات خود قاطع بوده تا شأن راستاي پاسخگويي هر چه مطلوب تر حرکت نمايد و الزمه افزايش دهيم.
دکتر ناصري در پايان تأکيد نمود در هير قسيميتيي از
حراست حنظ شود .کارکنان حراست باييد اهيل اين امر تغيير در نگاه ها است.
شهردار شيراز اظهار داشت :براي کاهش تيخيلينيات ميي مجموعه شهرداري که فعاليت مي نماييم بايد بتيوانيييم
دقت بوده و هوشمندانه عمل نمايند.
بهزاد علي ثابت ابراز داشت :سرمايه اجتماعيي و بايست به جاي نشانه ها علت را جست و جو نماييم و الزمه ننوذ قلبي در دل شهروندان و مديران داشته باشييم تيا
اين امر استقرار شهرداري الکترونيک است و ميدييران و اميد ،سرزندگي و نگاه رو به رشد را در ميردم وسيعيت
اعتماد مردم قابل معاوضه و مقايسيه بيا هييي
مجموعه شهرداري مي بايست در اين راستا حرکت نمايند .بخشيم.
سرمايه ديگري نمي باشد.
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تعاریف طرح تفصيلي
کف معبر (تراز مبنا)
متوسط مرتنع ترين و پايين ترين رقوم معبر مجاور به قطعه مالکيت مورد نيظير
مي باشد .در مواقعي که شيب حداکلر زمين عمود بر جهت معبر مي باشد و قطعه
از دو يا چند طرف به گذر منتهي گردد ارتناع مجاز مي تواند از ميانگين ارتينياع
ملک گرفته شود ،به نحوي که حداقل ارتناع ساختمان از بلندترين نقطه از 1/۱
متر کمتر نشود.

avayeandishe@shiraz.ir

(بخش دوم)

سطح کل زیربنا
مساحت ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زيرزمين ،هيميکيف و
طبقات و نيم طبقه و سرپله و رواق و گردش خريدار.
سطح اشغال
سطح زمين اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همکف (دييوار
چيني به عنوان بدنه نهايي مالک عمل مي باشد).
سطح اشغال مجاز
قسمتي از سطح پالک که احداث بنا فقط در داخل آن مجاز بوده
و تصوير خارجي ترين حد کليه طبقات و يا هر نوع پيش آمدگي بر روي قيطيعيه
زمين در آن قرار دارد.
ضریب سطح اشغال
نسبت سطح زيربناي طبقه همکف به مساحت قطعه زمين را گويند و مقدار آن به
درصد مشخص مي گردد.
فضای آزاد (حياط  -فضای باز)
سطحي مي باشد که در روي آن هي گونه بنايي احداث نگرديده و فقيط بيراي
استناده از فضاي سبز ،استخر ،حو  ،آب نما ،آالچيق و ساير اسيتينياده هياي
محوطه سازي مورد استناده قرار مي گيرد.
طبقه همکف
قسمتي از ساختمان که ارتناع کف آن از کف معبر (تراز مبنا) مجاور حداکلر ۰/۱
متر باشد.

ارتفاع طبقه
منظور از ارتناع يک طبقه ،فاصله قيائيم
کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شيده
طبقه باالتر است .ارتناع طبقه آخير بينيا
حدفاصل کف تمام شده آن طبقه تا کيف
تمام شده متوسط سطح بام سياخيتيميان
است.
ارتفاع مفيد
فاصله کف تمام شده تمام يا قسمتيي از
هر طبقه تا پايين ترين حد ساخت و سياز
سقف همان طبقه .ارتناع منيد طبقه آخير
ساختمان ها با سقف شيب دار ميتيوسيط،
کمترين و بيشترين ارتناع اين طبقه ميي
باشد و در هر صورت ارتناع کيميتيريين
قسمت اين طبقه از  3/3متر کمتر نيميي
باشد.

زیرزمين
قسمتي از ساختمان مي باشد که ارتناع روي سقف آن از کف معبر حداکلير ۰/۱
متر فاصله داشته باشد.
پيلوت
عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همکف که به صورت فضاي سرپوشيده در
زير تمامي يا قسمتي از کف طبقه اول قرار مي گيرد و کف آن هم سطح معبر ييا
باالتر از آن است و صرف ًا به عنوان پارکينگ ،فضاي باز عمومي و انيبيار ميورد
استناده قرار مي گيرد و ارتناع آن تا زير سقف حداقل  3/3تا حداکلر  2متر است.
طبقات فوقاني
کليه طبقات ساختمان که روي طبقه همکف احداث گردند.

سطح زیربنای هر طبقه
عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبقه (به اضافه نورگيرهاي زير
 31مترمربع و حياط خلوت هاي زير  ۰۱مترمربع).
تراکم ساختمان
نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان (به استلنا سيسيتيم پليه،
سرپله و آن قسمت از زيرزمين و پيلوت که جهت پارکينگ ،رمپ مورد نييياز و
انباري و ساير مشاعات استناده مي گردد) به مساحت کل زميين و بيه درصيد
مشخص مي گردد.

مشاعات
بخش هايي از ملک که در انطباق با قانون تملک آپارتمان ها ،مالکييت آن بيه
عموم مالکان مجموعه تعلق دارد.
تعریض
بخشي از ملک که بر اساس طرح هاي تنضيلي مصوب در داخل ميعيبير قيرار
مي گيرد.

درس عملي اقتصاد مقاومتي
تک درخت روئيده بر سنگ موسوم به مروارید سبز
در اين پديده بي نظير و منحصر به فرد طبيعي که در حومه شمال شهر ارسنجان قرار گرفته ،ييک
درخت بنه توانسته است با شکافتن تخته سنگ محکمي ،ريشه خود را به زمين برساند و صيدهيا
سال است که به اين طريق به حيات طبيعي خود ادامه مي دهد؛ به طوري که حتي خشکسالي هاي
متعدد نيز حريف مقاومت اين درخت نشده است.
ارتناع تخته سنگ :حدود  9متر
ارتناع درخت :حدود  ۱متر
ارتناع کل پديده :بيش از  ۰۰متر
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(ادامه دارد)

روانشناسي رنگ و بگارگيری مناسب آن در

اگر کسي از آبروی مؤمني دفاع کرد،
بهشت بر او واجب ميشود

زندگي(بخش اول)

رنگ ،عاملي است که بر جسم و روان انسان تأثيرگذار است و مطالعه پيرامون ابعاد مختلف روانشناسي رنگ
ها و چگونگي به کارگيري مناسب آن ها به عنوان يک مؤلنه مهم گرافيک محيطي ،از اهميت قابل توجهي مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْ ِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ
(ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص)۰1۱
برخوردار است.
رنگ يکي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر زندگي انسان ها است و نقشي اساسي در ايجاد ارتباط ميان انسان آبروي مؤمن اين قدر مهم است که اگر کسي از آبروي ميؤمين
و محيط اطراف اينا مي کند .مي توان گنت انسان ها و رنگ ها زيرمجموعه اي از نظام کل جهان مي باشند خود دفاع کند -بهحسب اين روايت [اميرالمؤمنين عليهالسالم از قول
که دائم ًا در حال تعامل و تعادل با
يکديگر هستند و در نهايت انسان ها تحت پيامبر صلياهللوعليهوآلهوسلم] -بهشت بر او واجب ميشود .حاال معينياي
تأثير رنگ ها قرار مي گيرند.
واجب شدن بهشت اين نيست که ديگر در هر صورت -هرکيار
طريق
از
افراد
روحي
حاالت
و
ذهن
بر
محيط
تأثيرگذاري
معني
روان شناسي رنگ به
کرديم و هرجور شد -اين يک تعهد الهي است که آدم را بيه
را
خود
خاص
اهميت
درماني،
هاي
محيط
در
امر
اين
است.
فضا
رنگ آميزي موجود در
بهشت ببرد؛ نه ،همه چيز دست خود ما است ...بههر حال آنچيه
تحريک
تأثيرات
طريق
از
ذهني
حاالت
و
روان
روي
بر
ها
رنگ
تأثيرگذاري
پيدا مي کند.
در اين روايت مورد توجه اهتمام است ،آبروي مسلميان اسيت.
هاي
رنگ
از
استناده
گيرد.
مي
صورت
مغز
در
تحريکات
اين
پردازش
و
حسي
هاي
گيرنده
روي
آميز آن بر
شايعه درست کردن عليه مسلمان شايعه را بازگو کردن عيليييه
از
و
شود
مي
کاربران
در
حوصلگي
بي
احساس
ايجاد
عدم
و
محيط
در
نواختي
يک
بردن
بين
از
سبب
متنوع
يک مسلمان ،که گاهي يک حرفي عليه کسي زده ميشود کيه
مدت
به
اماکن
در
ماندن
به
مجبور
که
کساني
کند.
مي
جلوگيري
ها
آن
اعصاب
سيستم
و
حواس
تضيعف
آبروي او را به خطر مياندازد و ما [هم] ميشنوييم آن را -و
طوالني هستند شديد ًا احتياج به تنوع رنگ ،فرم و مشاهده آثار هنري ادغام شده در طراحي داخلي محيط
اطراف خود دارند؛ زيرا رعايت نکات مذکور باعث تقويت سيستم اعصاب در اين افراد مي شود و فعاليت هاي خب ،گاهي خود ما هم ابتدا کننده نيستيم اما همان را نيقيل
مغزي آن ها را فزايش مي دهد .زندگي در محيطي يک نواخت با ديوارهاي سنيد و عاري از نقش ،آثار و مي کنيم .نقل ما را هم ديگري نقل ميکند و همينطيور ايين
اشکال هندسي سبب مي شود مغز فعاليت عصبي موردنياز را انجام ندهد وسالمت خود را از دست بدهد .شايعه گسترش پيدا ميکند عليه يک مسلماني؛ در حالي که بعد
بکارگيري ماهرانه رنگ مي تواند به فائق آمدن بر محروميت حسي ناشي از تحريک هاي بصري که در معلوم مي شود که هي چيز نبوده يا اگر هم چيزي هم بياشيد
محيط هاي يک نواخت به وجود مي آيد کمک کند .البته بايد استناده از اين موارد در سطحي متعادل صورت نبايد منتشر کرد و نبايستي آبروي يک مسلمانيي را در خيط
گيرد چرا که استناده بيش از حد آن سبب اختالالت رواني ،سردرگمي ،پريشاني خاطر و سلب آسايش افراد انداخت؛ چه برسد به اينکه در موارد متعددي هم خالف واقيع
(مقام معظم رهبري (مدظله العالي)) ۰212/۰۱/3۰
است.
مي گردد.

عرفانهای کاذب

(بخش چهارم)

حلقه
در عرفان حلقه ،مسلمان مسيحي و معتقد به هر دين حتي کافر همه ميتوانند به شعور کيهاني متصل شوند و
مي توان گنت به طور کلي دين کم رنگ مي شود و به جاي آن رسيدن به وحدت الهي برجسته مي شود .در اساس نامه
عرفان حلقه اينطور نوشته شده است :کساني که وحدت الهي را قبول دارند در راه رسيدن به آن انسانها را دعوت به اتحاد و
آشتي با خود و جهان هستي مي نمايند .اين عبارت که ماهيت واقعيشان را نشان مي دهد بر اتحاد با خود و جهان هستي
تاکيد مي کند .در واقع اين اتحاد را هدفي مي داند که فرد بعد از اتصال با شعور کيهاني به آن مي رسد .پس رسيدن به خدا
در ميان آموزه هايشان جايگاهي ندارد و بر اين باورند که اساس ًا خدا قابل فهم و درک نيست و ما راهي به شناخت خداوند
نداريم؛ و در نتيجه به طور مستقيم هم نمي توانيم با خدا در ارتباط باشيم در حاليه با اين نگرش خلقت بيهوده خواهد بود و
خداوند دست به امري بيهوده زده است!!! از ديدگاه موسس اين فرقه  ،عبادت کنوني مردم عبادتي اصيل نيست و( به خيال
خودشان) همه پس از آموزه هاي او با نماز واقعي آشنا خواهند شد .به همين دليل بسياري از نمازخوان هايي که به اين فرقه
مي پيوندند در همان ابتداي جلسات بي نماز مي شوند و در عو به دنبال اتصال با شبکه شعوري عالم هستند .عرفان حلقه در ظاهر منکر جن گيري ،اجنه ،شيطان پرستي
هستند (منظور ما قواي باطلي است که از شياطين اکتساب ميشود).
اساس اين فرقه ،درک شعور بودن عالم هستي است يعني هر ذره اي در جهان در حقيقت داراي نوعي شعور و هوشمندي است اما هر شعور براي شعورهاي ديگر ضد شعور
محسوب مي شود و به همين دليل انسانها بين خود و ديگر پديده ها تناوت احساس مي کنند و از طرفي منبع انرژي يا حلقه شعور کيهاني ،روح القدس است .در عرفان حلقه ،
افراد به حلقه هاي رحمانيت خداوند متصل مي شوند و اين اتصال تنها از طريق عرفان کيهاني امکان پذير است و جز همراهي با اين کالسها و تنويض از جانب مسترها راهي
وجود ندارد .آنها بارزترين مصاديق شرک را شخص پرستي  ،روح پرستي  ،مرده پرستي  ،مکان پرستي  ،کتاب پرستي  ،خود پرستي  ،دنيا پرستي و ظاهر پرستي مي دانند و فقط
رابطه بين خدا و انسان را هوشمندي و شعور الهي معرفي مي کنند .در نتيجه قرآن ،توسل و شناعت ائمه و زيارتشان را رد مي کنند و استناده ابزاري از آنها را شايسته نمي دانند
در حالي که واسطه گري شعور کيهاني ميان خدا و انسان را صحيح مي پندارند.

وقايع عجيب در زنيدگيي اعيضياي حيليقيه

يکي از اعضاي جريان حلقه مي گويد » :وقتي در جلسات آنها تشعشع گرفتيم ،جن به زندگي ما آمده است .ما عيناً حضور نيروهاي مرموزي را در زندگي درک ميکنيم .به طيور
ملال در خانهمان نشستهايم ناگهان پرده و لوستر تکان ميخورد و يا اجسام خود به خود جابجا ميشوند و يا صداهاي عجيب و غريب و ناله ميشنويم«.
طاهري(رئيس فرقه حلقه) در جلسه اي که با مسترهاي عرفان حلقه داشت ،وقتي بعضي از مسترها از او مي پرسند بعضي از کساني که تشعشع داده شده اند مي گويند ما جن
مي بنيم با اين مشکل چکار کنيم؟ طاهري ميگويد اين گونه مسائل را به کسي نگوييد و به مردم نگوييد که در خانهتان جن وجود دارد ،رئيس فرقه نميگويد جن نيست ولي
ميگويد که مسائل مربوط به وجود جن را با کسي مطرح نکنيد .گنته هاي وي در اين باب توسط خودشان در اينترنت قرار گرفته است.
ال حتي ممکن است کساني متأثر از اين قوا باشند ولي توجه نداشته باشند .دوم اينکه جن ها
توجه شود که اگر چه نيروهاي شيطاني را مي توان در اختيار گرفت ولي او ً
توانمندي هاي مختلني دارند همان طور که ما پزشک ،مهندس و اقشار مختلف داريم آنها نيز همين طور ،جن درمانگر ،جن شرور ،جن کافر ،جن مومن و ...دارند .افرادي که در
حلقه اتصال قرار گرفته اند هميشه دو موضوع را بيان ميکنند؛ يکي اين که زندگي شان آلوده شده به موجودات عجيب و غريب .دوم اين که حال عبادت و خلوت با خدا و بندگي
خدا از آنها گرفته ميشود و گرايشهاي معنوي آن ها از دست رفته است .زيرا خاصيت قواي شيطاني همين است که اگر کسي با آنها ارتباط بگيرد نميتواند همزمان بنده خدا
و هم باشد و در خدمت بندگي خدا قرار گيرد .ذات اين قوا اين گونهاند که استعداهاي معنوي انسان را از بين مي برند و براي همين آن فرد قادر به انجام کاري نيست چون قواي
معنوي به حاشيه ميرود .گرايش شما به عبادت ديگر وجود ندارد و اگر هم باشد کمرنگ است .افرادي که آلوده به اين فضا شوند به آساني نميتوانند از آن رهايي يابند.
نظير چنين مواردي در بسياري از فرقه هاي مدعي معنويت هاي کاذب وجود دارد و به دليل آنکه اين روش ها از ترکيب تمرينات چندين سبک جادوئي و متا فيزيکي به وجود
مي آيند انبوهي از مشکالت را براي پيرواني که چشم و گوش بسته به دليل يافتن رمز و رازها به دنبال چنين محافلي مي روند به بار مي آورد .از جمله مضرات شايع چنين
جمع هايي بر خالف ادعاي گردانندگان آن ،از دست دادن ايمني انسان با گشودن راهي براي ننوذ است که در بسياري موارد خود با عنوان ارتباط با ماورا و غيره مطرح ميشود.
معايب بزرگ چنين روش هايي با از هم پاشيدگي در زندگي و حال و هواي روحي فرد همراه است و باعث ميشود اين قبيل پيروان دچار عدم تمرکز ،اضطراب و اغتشاش ذهني
شوند و مشکالتي براي آنها پيش آيد .سرکردگان اين فرقه ها اين مسائل را به سادگي با کلماتي مانند برونفکني توجيح ميکنند و آن را نشانهاي بر رشد فرد معرفي ميکنند در
حالي که چنين چيزي صحت ندارد و فرد هر روز بيشتر با مشکالت مواجه مي شود؛ بيشتر خود را نيازمند به استاد ميبيند و عالج خود را تکيه و اجراي بيچون و چراي تمارين
ميداند .در اين مرحله از خود وادادگي تشديد شده و فرد آماده هر نوع سو استناده است.
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