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 On the one hand, the complexity of mental disorders and the 

undesirable use of different sciences, and the prevention and 

treatment of mental disorders, causes a move towards an 

interdisciplinary environment and the use of different sciences at the 

levels of health and treatment. Examples are physics and theories 

based on physics, biophysics and metaphysics, and quantum 

purification. The method in this research is a developmental 

application that examines the effectiveness of quantum purification 

at different levels of health with the aim of achieving purity and 

tranquility from the perspective of the Holy Quran, hadiths and 

related sciences. So the statements, propositions and metrics of 

quantum purification need to be examined and evaluated in the field 

and validity. As a result of the effectiveness of the forty steps of 

purity and peace from the perspective of the Holy Quran, he has 

monitored the hadiths and sciences. These steps include skills such 

as smile, quantum rotation, power of thought, attraction, sleep-

clearing, wish-writing, concentration, worship, and eye-clearing, 

addiction, betrayal, hardship, poverty, jealousy, and objects, half-

lost attraction, calmness, control, and so on. Reducing unpleasant 

visual events, coding, patience, unity, control and management of 

the black box, time delay skills, reaching the white box, training and 

transfer of experiences, life spelling, creativity, color dreaming, 

verbal planning, communication with the source, goodness, spiritual 

light And optimism pointed out that cleansing and mental health 

pursue results. 
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 29  علوم و قرآن منظر از کوانتومی پاکسازی  

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 علوم و قرآن منظر از کوانتومی پاکسازی

  1*واشیان علیعباس
قم،  ،قم پزشکی علوم دانشگاه و العالمیه( ص)المصطفی جامعه ،استاد
 (.ولئمس نویسنده) ایران

 
 2بنی افالکی محمد
 مدرس و محقق

 
 چکیده

 علوم از نامطلوب استفاده و یکسو از روانی اختالالت پیچیدگی
 به حرکت باعث روانی اختالالت درمان و پیشگیری و مختلف،

 سطوح در مختلف علوم از مندی بهره و ای رشته میان فضای سمت
 مبنای با نظریات و فیزیک علوم آن، نمونه. است درمان و بهداشت
 روش. تاس کوانتومی پاکسازی و متافیزیک و بیوفیزیک فیزیک،

 ازیپاکس تأثیرگذاری که است ای توسعه کاربردی پژوهش، این در
 و پاکی به رسیدن هدف با سالمت مختلف سطوح در را کوانتومی

 بررسی مورد را مرتبط علوم و احادیث کریم، قرآن منظر از آرامش
 پاکسازی های سنجه و ها گزاره ها، گویه پس. دهد می قرار

 هنتیج در. دارد روایی و میدانی سنجش و بررسی به نیاز کوانتومی
 کریم، قرآن منظر از آرامش و پاکی گانه چهل هایگام تأثیرگذاری

 به توانمی هاگام این جمله از. است نموده پایش را علوم و احادیث
 جذب، فکر، قدرت کوانتومی، چرخش تبسم، همچون هاییمهارت

 پاکسازی و عبادت تمرکز، خواستهها، نگارش خواب، پاکسازی
 جذب اشیا، و حسادت فقر، سختی، خیانت، اعتیاد، چشمزخم،

 ظاهری، ناخوشایند اتفاقات کاهش و کنترل آرامش، نیمهگمشده،
 مهارت سیاه، جعبهی مدیریت و کنترل وحدت، صبوری، کدگذاری،

 یامال تجارب، انتقال و آموزش سفید، جعبه به رسیدن زمانی، تأخیر
 با ارتباط کالمی، برنامهریزی رنگی، رؤیای خالقیت، زندگی،

 و پاکسازی که نمود اشاره خوشبینی و معنوی نور حُسن، سرچشمه،
 .دهد می نتیجه بدنبال را روان و روح سالمت و بهداشت

 
 .کوانتوم روان، و روح پاکسازی، :کلیدواژه

 
 11/11/1400تاریخ دریافت: 
 05/03/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولsadra251@gmail.com 
 

 مقدمه
بر سالمت، شاهد هستیم که در بررسی تأثیرات علوم مختلف 

بسیاری از قادر شدند تا نوزدهم میالدی قرن فیزیکدانان تا آخر 
 قانون (،1) کولن قانون با استفاده از قوانینی مانندرا های طبیعی پدیده

-مجموعه و تبیین کنند. توجیهغیره، و ( 3) قوانین نیوتن ،(2)گرانش

 ه شددینام« فیزیک کالسیک»ی مذکور، هاها و نظریهقانون ای از
و  توضیحاز مسائل فیزیک و بسیاری پاسخ به در در حال حاضر که 

مین پایان هگیرد. در های طبیعی مورد استفاده قرار میپدیدهتبیین 
دند که دیگر با فیزیک نموهایی را مشاهده ، دانشمندان پدیدهقرن

ها و نظریهآن  ای ازبه مجموعهکه  کالسیک قابل توجیه نبودند
فیزیک » د،تنخپردامی ی جدیدهاهایی که به توجیه این پدیدهقانون

 گفته شد.  «جدید یا نوین
نظریه »دو نظریه تشکیل شده است. یکی،  ازفیزیک جدید   

های بسیار زیاد و ها در سرعتکه مربوط به مطالعه پدیده« نسبیت
که است « نظریه کوانتومی» دومی، واست  نور سرعت نزدیک به

کوچک  های بسیارها در مقیاسبه مطالعه پدیده
بررسی برای پردازد. زیر اتمی می هایهو ذر اتم ، مولکول مانند

هایی هنظری ،فیزیکدانان ،کوانتومیموضوعات مرتبط با فیزیک 
متغیرهای نهان، چند جهانی و نامساوی بل را در همچون نظریه 

 شود.  های آن جبراندند تا کاستینموفیزیک وارد 

باحث فیزیک و مکانیک های اخیر با پیشرفت مدر سال  
حتی با نگاهی میان رشته ای در ارتباط بین قرآن و علوم،  ،کوانتومی

پرداختن به  و معلوم با قانون علیّت، علترابطه چون همموضوعاتی 
ظن و و رفع  هارباو، هاپدیدهو توجه به موجودات  هایواقعیت

مه به نوعی بر سالمت روح و روان افراد مطرح شد که ه هاگمان
با توجه « السالمعلیهم»و احادیث اهل بیت قرآن کریم تأثیر دارد. 

به میزان فهم مخاطبین خود در هر عصر و زمانی، با رونمایی از 
بطون و اعماق گسترده این منابع وحیانی و دور از خطا و اشتباه، به 

ر علمی قرآن و احادیث از تفاسی اصالح و راهنمایی بشر پرداختند.
شروط الزم االجرا تا ضروری است جمله این رویکردهاست. البته 

از تفسیر به رأی و فهم صحیح متون وحیانی و ماندن برای در امان
تا کسانی که مورد توجه باشد « علیهم السالم»کالم معصومین 

 تفسیر بهاز  ،ستندهآوردهای علوم نوین مندی از دستخواهان بهره
 (.4باشند)رأی در امان 

است که ای توسعه -نوع روش تحقیق کاربردی پژوهش حاضر از 
ا استفاده از باسنادی گویه ها استخراج و ای تابخانهصورت کبه 

  ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.پرسشنامه

ومی کوانتسؤال اصلی در این پژوهش این است که چگونه پاکسازی   
سالمت روحی روانی و رسیدن به پاکی و آرامش  باعث بهداشت و

 هاییافتهمبتنی بر علوم و و عترت و قرآن یت محور با گردد؟می
ما در پیشگیری و ایجاد، حفظ و جدید علمی بر وسعت نگرش 

توان دست ارتقاء سالمت و رسیدن به سالمت روحی روانی می
قرآن و  آیات در برخی ازهای قطعی علمی، ا استفاده از دادهیافت. ب

، در برخی شگفتی های علمی و در برخی دیگر اشارات علمیروایات، 
اعجازهای علمی نهفته است که با استخدام علوم مختلف می توان به 

 آن دست یافت.
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 و ازعلوم نوین ی متون وحیانی با رشد و بلوغ سازگارو وجه علمی 
ت علوم شرفکند. با پیجمله فیزیک کوآنتوم این موضوع را اثبات می

همچنان پابرجا ایستاده و همواره و اسالم مبین و تکنولوژی، دین 
این نشان از هستند. کران هستی راهنمای انسان به سوی حقایق بی

سال پیش و اندی  1400از کریم طراوت و پویایی قرآن  ،تازگی
 سازد. تاکنون است و اعجاز آن را بیش از پیش آشکار می

تحقیقات و در قرن حاضر به دلیل پژوهش، در بررسی پیشینه     
ر ، توجه به اعجاز علمی قرآن کریم بانجام شده علمیهای پژوهش

مختلف در حوزه ها و مقاالت کتاب، در قالب علمیهای اساس یافته
بهداشت و سالمت روحی روانی تولید شده است. در حوزه میان 

است. در  رشته ای نیاز به تحقیقات بیشتری در این خصوص الزم
 -فی توصیتاکنون پژوهش مستقلی با رویکرد های انجام شده بررسی
اء در ایجاد، حفظ و ارتقکوانتومی فیزیک ثیرگذاری تأبه  تحلیلی

 کتابآثار مرتبط  . از جملهنپرداخته استبهداشت و سالمت 
برخی از آیات ا پرداختن به ( است که ب5« )فیزیک در منظر قرآن»

م وعلبین ارتباط  و ن ساده و قابل فهم پرداختهعلمی قرآن با زبا
-یمساز هستی توضیح قرآن کریم را به عنوان کتاب انسانمختلف و 

هایی از مطالعه و ( که به جلوه6« )قرآن و علم فیزیک»دهد. کتاب 
 قرآن و»کتاب دارد. در توضیح مصادیق آیات در علم فیزیک اشاره 

 از این ارتباط پرداخته شده استنیز به برخی « علوم طبیعی و انسانی
ای با روش تحقیق هایی که به صورت میان رشتهاز جمله کتاب .(7)

-ای قرآن و علوم در حوزه سالمت تدوین شده است، کتاببین رشته

(، بهداشت و 8هایی همچون بهداشت و سالمت از منظر قرآن)
(، نظام جامع سالمت روحی روانی 9از منظر قرآن) سالمت معنوی

(، نظام جامع بهداشت و سالمت از منظر 10جلد) 4از منظر قرآن در 
( و اصول درمان بیماریهای روحی روانی 11قرآن و احادیث و علوم)

های سالمت روحی (، مهارت12از منظر قرآن، احادیث و علوم)
( است که به ارتباط بین متون وحیانی و علوم روز دنیا 13روانی)

 پرداخته است.

ها سر و کار ی که  علوم تجربی همچون فیزیک با مصداقجایاز آن
در مقام متون دینی همچون قرآن و احادیث، با  هارابطه آن ،دندار

کامل مکشوف و روشن نبودن ی آن است. نامعدریافت و درک 
و گاهی به از دید ما ، گاه به علّت مشکل بودن لفظ برای ما معانی

ا یاست که مقصود نهایی آیه  حقیقتی فتنا دشواریافتن یعلّت دیریا
 ی، از حقیقتبرای ما  معنابر خواهد افزون است و آیه میروایت 

توجه مخارجی پرده بردارد و یا دست کم مخاطب خویش را به آن، 
 این ی همچون فیزیک در صدد هستند تاعلومگرداند. با همین هدف 

اقب ی مررا تشریح نمایند. البته با نگاهی میان رشته احقایق خارجی 
 و های علوم تجربی بر آیاتدر عین پرهیز از تحمیل یافتههستیم تا 

ها در جهت نزدیک شدن به درک حقایقی که ، از این یافتهروایات
از علوم استفاده  ،در صدد تبیین آن حقایق هستندو روایات آیات 

وصیه تاز ، در واقع کنیم یا به عبارت بهتر آن علوم را استخدام کنیم.
ها قرآن کریم است که انسان را به نگرش و اندیشه در آسمانهای 

ی از نشانه اکه هر یک با آیات آفاقی و زمین و موجودات هستی 
 .(14)کنددعوت می ،کران الهی استعلم و حکمت بی ،عظمت

 بحث و بررسی

که به مطالعه  های فیزیک استشاخهاز  ،فیزیک کوانتومی  
ر بو مبتنی  شودعث آن حرکات میهایی که باوحرکات ماده و نیر

. این ، انرژی و ماده استومبانی متعددی همچون زمان، مکان، نیر
های فیزیک، ها و شعبهدر مطالعه تمامی شاخه شاخه از علم فیزیک

ار بکو علوم پزشکی و حوزه سالمت مهندسی  ،شناسیشیمی، زیست
  .(15رود)می

 ا تالش افرادیب بیستم قرن نیمه اول در کوانتومی اساس فیزیک
 لویی ،اینشتین  آلبرت ،پالنک ماکس ،هایزنبرگ ورنر همچون
 فون جان ،بورن ماکس ،شرودینگر اروین ،بور نیلز ،دوبروی
 .شد مطرح فایمن ریچارد ،پاولی ولفگانگ ،دیراک پاول ،نویمان

ک فیزیمبانی  ،دوشکپنهاگی یا سنتی نامیده میکه بیر اتعاین 
ریخت. در ابتدای قرن بیستم، کشفیات و بر هم کالسیک را 

های کالسیک نظریه ،مقیاس اتمی داد که درهای زیادی نشان تجربه
ها ارائه دهند. وجود همین توانند توصیف کاملی از پدیدهنمی

ها در مسیر ایجاد نظریه ها و ابداعها موجب نخستین ایدهنارسایی
نظریه کوانتومی در ابتدا با کشف نظری فوتون  (.16)کوانتومی شد

را  آننیلز بور . شدمطرح  1900( در 17)اکس پالنکتوسط م
ای از مجموعهتکمیل کرد. دیدگاه های مطرح شده تا آن زمان 

. در واقع، بود ایهای محاسبهقضایا و دستورالعمل ،صولها، اهفرضی
کوانتومی را ابتدا به روش مکانیک کالسیک حل  وضوعهر م

. دادندمیتطبیق کردند و سپس جواب را با شرایط کوانتومی می
بال را بدن های منطقیاستداللاشت و فرضیه ها بیشتر جنبه حدسی د

 . نداشت

 نحوه مشاهده و مشاهدهئ از سوی دیگر مطالعات نشان می داد که  
ند. بودثیرگذار أت هاآزمایشهای حاصل از و تحلیلیج ابر نت کننده

اصل لیل ده آنها ببینی قابلیت پیشت و معلولی بین وقایع و رابطه عل
 (.18) ندشده میعدم قطعیت هایزنبرگ کنار گذاشت

طرح مدر حوزه فیزیک کوانتوم های گوناگونی نظریهرفته رفته   
تفسیر  ابدیدگاه سنتی  ی انیشتن وگرایواقع؛ از جمله مهمترین آنها، شد

یا آگنوستیک که طرفداران آن از اظهار  ییگرایاندانمو  کپنهاگی
اگی و گذاران مکتب کپنهکردند. بنیانطور کلی خودداری مینظر به

فیزیکدانانی مانند بور، هایزنبرگ، پائولی، بورن، جوردان و دیراک 
و  مودنهای حسی اکتفا به تنظیم داده حرفشان این بود که باید صرفاً

جارب بینی تریاضی نظریه کوانتوم به پیشهای ولبا استفاده از فرم
 ما برآنیم» هم قائل بود کهبورن و هایزنبرگ مقاله پرداخته شود. 

ه مکانیک کوانتومی یک نظریه کامل است و مفروضات اساسی ک
به عقیده  .(19« )فیزیک و ریاضی آن در معرض تغییرات نیست

هیچ پدیده اتمی به تنهایی مستقل از ناظر  ،طرفداران کوانتومبرخی از 
 ءجدا کردن کامل شی ،خالف فیزیک کالسیکرواقعیت ندارد و ب

ر نیست و باید کل آنها را در مورد مطالعه از وسایل آزمایش میس
شتین این تعریف ریاضی یانگاه افرادی همچون نظر گرفت. از دید

چه در فضا و قابل قبول نیست و فیزیک باید نمایش واقعی از آن
 ارائه دهد.  ،گذردزمان می

 ،نگرشرودی همچون اینشتین،کوانتوم از سوی دیگر، مخالفین نظریه 
 ها تنها ابزار محاسبه نیستندد که نظریهدوبروی و بوهوم معتقد بودن

به نها آروند. اصل برای توصیف واقعیت فیزیکی بکار میدر بلکه 
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 31  علوم و قرآن منظر از کوانتومی پاکسازی  

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

خواستند توضیحی برای ها قانع نبودند بلکه میبینی نتایج آزمایشپیش
های مطرح شده آنها، شت، پیدا کنند. از جمله اشکالگذآنچه می

 E.P.R زمایشبا آ بود کهاینشتین، پودولسکی و رزون نظر 
عیین تگذاشته شود، ثیری أخصلتی از یک ذره بدون اینکه بر آن ت)

ین فرض اکامل نیست.  توانستند نشان دهند که نظریه کوانتوم گردد(
ا م»ند. در این دیدگاه، اینشتین معتقد بود: واقعیت محلی نامیدرا 

گیری کنیم که توصیف کوانتوم از واقعیت جبوریم چنین نتیجهم
( البته بعدها این نظریه 20« )یسستیزیکی توسط توابع موج، کامل نف

 واقعیت محلی توسط نامساوی بل نقض شد.
ین شوند. اینشتها بر اساس احتماالت تعیین میدر کوانتوم همه پدیده

اعتقاد داشت یک نظریه فیزیکی کامل باید خود رویدادها را 
. یکی از مطرح کند احتمال وقوع آنها رااینکه نه ؛ توصیف کند

ر ب های اصلی کوانتوم به موضوع اصل عدم قطعیت هایزنبرگبخش
زمان سرعت ممکن نیست همکه شود در این اصل بیان می گردد.می

با دقت دلخواه اندازه بتوانیم و مکان یک سیستم کوانتومی را 
ی گیرتوان همزمان اندازهبگیریم. به عبارتی این دو کمیت را نمی

(. 21)نمود درصدی در مورد آن صحبت  100توان با دقت نمی نمود و
های زیادی در جهت رفع نواقص فیزیکدانان تالشبه مرور زمان، 

است که منجر « مانع پتانسیلی»آزمایش  آنهااز جمله  که انجام دادند
به این معنی که شد؛  های نهانربه در نظر گرفتن یک سری متغی

سری مجهوالتی است که هنوز  خالی کوانتوم دارای یک فضای
در  .(22)اند گردیدههای نهان معرفی رند و به نام متغیاهکشف نشد
یکسان  ،رسندمشابهی که به مانع می یهاذره معتقدند:این نظریه 

نیستند و عالوه بر سرعتشان متغیرهای دیگری نیز دارند که ممکن 
چنین  وداشته باشند میکروسکوپی با هم فرق ریز است در حد 

در نتیجه ممکن است . دهندمیتغییر را ها سرنوشت ذرهمتغیرهایی 
 ن که ما از آن اطالعی نداریم.خواصی باشدارای کوانتومی قوانین 

و بدن انسان همچنین روح و روان و حتی جهان فیزیکی روی مغز 
ممکن است اتفاق پس عکس آن هم  ،گذارداثر میتعامالت انسان 

 وارد مغزمگر اینکه دهد هیچ چیزی رخ نمی کهبیافتد؛ بدین معنا 
د اعالم نمو هابعد مطرح شد. اوویگنر توسط هوشیار شود. این نظریه 

ار اثرگذ ،توانند در نتیجه آزمایشهای فاقد شعور هم میسیستم که
اورت به این نتیجه رسید  1957سال در  جهان کوانتوم در( 23) باشند

ها تجزیه ای از جهانبه مجموعه گیری، جهانکه به هنگام اندازه
شود که هر یک از آنها یکی از نتایج آزمایش را در بر دارند. این می

. پس از آن بحث (24) دندنموگذاری نام« چند جهانی»تعبیر را 
  شد.مطرح های موازی جهان

ه ب معلولکه  استچیزی ، علّت، علیت در کوانتومبا توجه به بحث 
مطرح است: قانون علیت دو قانون مهم در (. 25)باشدداشته  یازآن ن

وجود معلول ضرورت دارد و با نبودن آن  ،تبا بودن علّیکی اینکه 
یعنی علّت نه تنها وجود دهنده معلول است  ت؛وجود معلول محال اس

 ،علل یکسانهم هست. دوم اینکه از دهنده آن نیز بلکه ضرورت
 آیند.یکسان پدید می هایمعلول

کار بینى به معناى قابلیت پیشبودن ب گاهى موجبی دیگر، از سو
. اگر علیت عامه برقرار نداین دو یکى نیستدر حالی که  رفته است

باشد و تمامى قوانین طبیعت را بدانیم و از تمامى شرایط اولیه آگاهى 

بینى کنیم اما این امکان هست توانیم آینده را پیشداشته باشیم مى
 ،الزمو دانش علّت فقدان اطالعات  باشد و ما بهکه علیت برقرار 

الزم و کافی را انجام دهیم و این به معنای محدودیت بینى نتوانیم پیش
علیت عامه یک مطلب  در ما و عدم محدودیت در خالق است.

 شودمتافیزیکى است و به آنچه که در واقع وجود دارد، مربوط مى
بار ناختى است که مستلزم اعتشبینى یک امر معرفتاما قابلیت پیش

 .(26) علیت عامه است

ه اگر بخواهیم آیند اصل اساسی بر این است که ی،در فیزیک نیوتن
باید سرعت و مکان تمام نقاط این سیستم را  ،را بدانیم یسیستم

ه طور دقیق اندازبدانیم؛ پس اگر نتوان مکان و سرعت یک ذره را به
رت و ضرو ی،کلیش بینی نمود. بطور پآن را  هتوان آیندنمی ،گرفت

 . پساز طریق مشاهده بدست آوردتنها در عالم نمی توان قطعیت را 
 و نیازی به قطعیت آن را بشناسیم بدیهی است که به نحو ظنی امری

هنوز علل و دالیل همه  ،در عصر حاضر(. 27)نباشد ریاضی و منطقی 
جهان معلولی ی نشده و اطالعات ما در حوزه علّ ها کشفپدیده

اصل علیت از جمله اصول  . همچنینمحدود و ناقص استفیزیکی 
بتوان  کهست نیممکن  محض نیست. اصل تجربیو متافیزیکی است 

مای نظر حکماز  .نفی یا اثبات نمود ،متافیزیکی را با تجربه یامر
و علّیّت از احکام  استاز اقسام وجود ، ، علّت و معلولمسلمان
ربط به علوم تجربی علیت تنها   بنابراین د.شومحسوب میوجود 

ر دگفته اعراض جسم سخن  واحکام  ،علوم طبیعی از جسم شته وندا
و هستند. با این توصیف،  بودهحالی که جسم و اعراض از نوع ماهیّت 

هایزنبرگ و همکارانش افرادی همچون نظرهای  بسیاری از اظهار
علمی و بوده و ذوقی اً صرفنظرهای فلسفی و  از عدم قطعیت، اظهار

نوز ه معتقدند:هایزنبرگ و اینشتین  افرادی همچون .نیست الزام آور
. حال این سؤال مطرح ها را بشناسدبشر نتوانسته وضعیت الکترون

آیا اصل علیت در همه جا هست یا در جاهایی از جمله است که 
جا فیزیک از آن جهت که حضور ندارد؟ در این ،دنیای درون اتم

تواند باشد و سخنی در یزیک است مستلزم نفی یا اثبات علیت نمیف
 دارد.باره نین ا

اصل علیت، اصلی است که باید علوم آن را بپذیرند تا کاوش علمی 
ای که اصل علیّت را انکار کند، در حقیقت معنادار باشد. هر فرضیّه

 نای بدوباطل بودن خودش را اثبات نموده است. زیرا هیچ فرضیّه
شود. در هر استداللی، چند مقدّمه و یک نتیجه استدالل، اثبات نمی

وجود دارد که نتیجه استدالل، معلول مقدّمات آن است. پس 
کند، راه اثبات خودش را ای که اصل علیّت را انکار میفرضیّه

 بندد.می

فیزیکدانان به تبعیت از بور، بورن و از سوی دیگر، بسیاری از 
های اتمی و میکروسکوپی موجبیت در پدیده قدندمعتهایزنبرگ 

در اشیا بزرگ را موجبیت و تنها کنند وجود ندارد و آن را نفی می
 قبول دارند.و ماکروسکوپى 

 را می با چشم عادی قابل دیدعلیت در شرایط  ،فیزیک کوانتومی
در معتقد است  و قصد ندارد علیت را نقض کند پذیرد و  مطلقا

، علیت قابل بیان مقیاس های کوچکرگ برخالف های بزمقیاس
موجب انکار اصل را کوانتوم  ،کدانانیاست. برخی دیگر از فیز
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اصل سنخیت که از شروط رابطه طبق  دانند.میی معلولی سنخیت علّ
 (.28) شودمی حاصلن معلول معیّ ،نز علّت معیّ، ای معلولی استعلّ

ه نظریه هایزنبرگ را در میان متفکران ما نیز کسانی هستند ک
د اصل بلکه گفتن ؛اند. البته نه به عنوان یک اصل فلسفیپذیرفته

ر بلکه تجربی است که تا کنون ه ؛سنخیت یک قاعده فلسفی نیست
ای خالف آن اما اگر روزی نمونه ؛گونه بوده استایم اینچه دیده

رخ دهد از نظر عقلی منعی ندارد. مرحوم عالمه جعفری همین 
ه را دارند. ایشان اصل سنخیت را در مورد عالم طبیعت اصلی دیدگا

(. به تعبیر 29)دانند که توسط تجربه بدست آمده استتجربی می
رو هستیم بیشتر ها با آن روبهپدیده که ما در جهان ذره ایشان، این
گوید که شرط سنخیت توهمی بیش نیست. تشابه در صور از این نمی

موجودات نباید ما را به قبول این اصل وادار کند که آنها در زیربنای 
 ،در ضمن شوند.ها نیز با همین تسانخ از همدیگر تولید میذره

همزمانی علّت و معلول وجود دارد که های دیگری نیز در بحث
شود که بدون در نظر موقعیتی کوانتومی میمربوط به مبحث بی

گرفتن هیچ مکانی و نه هیچ فاصله زمانی و بدون اینکه هیچ کدام 
ها، در یک آن ظاهر از علّت و معلول زمانی باشند، مانند الکترون

ر رخورد کنند و بشوند. در واقع اگر دو سیستم کوانتومی به هم بمی
دیگر دیگر تاثیر متقابل داشته باشند و سپس حرکت کنند و از همهم

ای است که در قالب واژگان مربوط جدا شوند، رفتار آنان به گونه
هایی که میان آنها با سرعت نور یا کمتر از آن حرکت به سیگنال

موقعیتی بلکه این پدیده به عنوان بی ؛کند قابل توضیح نیستمی
در این حالت فعالیتی مستقیم و آنی دارند یا سرعتی و شناخته شده 

 ,Einstein آزمایشات)های نور دارند بیش از سرعت سیگنال

Podolsky & Rosen  یاE.P.R. .) در واقع اگر
های فاقد موقعیت دقیقا و به معنای واقعی کلمه آنی باشند همبستگی

دو پدیده دقیقا همزمان  محکوم قانون علیت طبیعی نخواهند بود، اگر
رخ دهند علّت و اثر از یکدیگر غیر قابل تشخیص خواهند بود و 

توان گفت یکی از رخدادها از طریق انتقال نیرو علّت انتقال نمی
ند توانهایت سرعت نمیدیگری شده است چون چنین انتقالی با بی

ا آن تبنابراین هیچ مکانیزم طبیعی انتقال فعلی وجود ندارد  .رخ دهد
را توضیح دهد. روشن است که نفی قانون علیت طبیعی و شناخته 

 .(30شده در برخی موارد به معنای نفی اصل علیت نیست )
 ،عینی یو وجود جهانپرداخته واقعیت عینی به فیزیک کالسیک 

معتقد است؛ چه ما به آن  مستقل، موضعی و خارج از ذهن بشر را 
(. 31) وجود داردواقعیت آن اشیم، توجه داشته باشیم یا نداشته ب

 یدههای درهم تنیستمی بین سهاقادر است همبستگی ،کوانتومبحث 
سیر کوانتومی با تفنگاه . بنابراین تعریف واقعیت در دتوضیح دهرا 

ها در واقعیت پدیدهو تفاوت مواقعیت در فیزیک کالسیک 
م تأثیر هتأثیر می پذیرد و بر آنها های دیگر کوانتومی از پدیده

 گذارد.می
 

 فیزیک و کوانتوم در متون دینی
موضوعاتی « علیهم اسالم»کریم و روایات معصومین در قرآن 

 ، تجسم اعمال در قیامتالهی ، فرشتگانمتعال خداوندهمچون وجود 
ریاضیات، ثل علوم عقلی مو حضور جنّیان مطرح شده که با کمک 

اهد نقلی از بزرگان دین مانند آثار یا شو ،هافلسفه و نشانه ،کوانتوم
هرچند  ه استشداز راه وحی اثبات  «علیهم السالم»و ائمه  پیامبران

در این . توان ارائه دادنشواهد تجربی  هاکه برای بسیاری از آن
های غیرمادی نیز دارای حالت هایهذر :توان گفتمیخصوص 

توانند های غیرمادی میباشند و ذرهکوانتومی مخصوص به خود می
دارای فعل و انفعاالت جاذبه و دافعه ویژه خود باشند و این 

شود زیرا به فرآیندهای بسیار پیچیده دیگری می موضوعات منجر
توانند روابط ها هم بر روی خود تاثیرگذار هستند و هم میاین ذره

ای ثیر قرار دهند و این نقطهأمادی را تحت ت هایهکوانتومی بین ذر
 ایهتکار فیزیک با کمیّکند. یاد میفیزیک از آن است که متا

از را برخی از نظریات علمی  است. پذیرناپذیر و مشاهده مشاهده
د و برخی دیگر راه ورنآهای طبیعی بدست میمشاهده مستقیم پدیده

آید. وضعیت د و از طریق فرضیه و حدس بدست مینمشاهده ندار
رود، دستش از تجربه می یشای است که هر چه پعلم امروز به گونه

های باالتر های ریزتر و انرژیشود، زیرا به سراغ حوزهتر میکوتاه
یابی به اطالعات وسیع در رود که امکان دستهای دورتری میو افق

ها پای مفروضات آنها اندک است. بنابراین در تمامی این حوزه
 (.32شود )متافیزیکی باز می

لولی مع -ی سی شواهد موجود و یافتن روابط علّبررکوانتوم، ضمن در 
یه منظّم توج یکه شواهد موجود را در سیستم ایفرضیّه، هابین پدیده

، های استنتاجی و حسییافتهو با بررسی و تحلیل،  ، ارائه شدهکندمی
از نظر منطق ظاهراً های استنتاجی، یافتهرسند. میبه نظریّه علمی 

شناختی ایجاد یقین رواناست ایجاد نشود اما قطعی ممکن  قینی ،عقلی
چون در این روش، از معلول  کند که در حقیقت ظنّ غالب استمی

 .گویندمیکه آن را استدالل به روش برهان انّی رسند میبه علّت 
 مفید یقین منطقی نبوده( 33) برهان انّی به عقیده بسیاری از فالسفه

علوم چیزی که به نام الکترون کند. از کجا مفقط ایجاد ظنّ می و
فرض گرفتیم و تمام نظریات بر آن استوار شده است چیز دیگری 

  نباشد و چه کسی ادعای دیدن یقینی الکترون را داشته است؟
-شناسی، ارزشانسانحث امباز سوی دیگر، موضوعاتی همچون   

. تاسارتباط و از جمله کوانتوم در  با علوم شناسیشناسی و هستی
متعال را خداوند  واقعی شناخت قدرتهیچ موجودی ی نمونه برا

هستی انسان و عالم نهایت، در این حقیقت بیهایی از نمود ندارد اما
، ابعاد مختلفی از جمله مباحث انسانیا در موضوع  قابل درک است
و اعجازهای حوزه بهداشت و  نحوه خلقت انسانجنین شناسی و 

 یحقایقارتباط دارد. از طرفی  سالمت مطرح شده که با کوانتوم
عدم شناخت ه دلیل ، بعمالدیدن پرونده ا و طی االرضروح،  همچون

تری دارد. در واقع کوانتوم، شناخت دقیقفعلی انسان، نیاز به 
-را نشانه گرفته و به تأثیر متقابل آنها می هاپدیدهبین همبستگی 

 پردازد. 
از های کوانتوم نیو کتاببرای درک بهتر ارتباط میان متون دینی 

قرآن کریم و روایات داشته الفاظ و ظواهر آیات  ازآگاهی است 
 ازمرتبط را ق علمی یدامصو مفسران را بدانیم، ما عل نظرباشیم، 
تایج علمی نکنیم، و معتبر استفاده منطقی ستداللی علمی با امنابع حیث 

با متون  موافقترا بر متون وحیانی عرضه نموده و در صورت عدم 
وحیانی در نتایج علمی بازنگری کنیم. در واقع با استخدام علوم و از 
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 33  علوم و قرآن منظر از کوانتومی پاکسازی  

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

جمله کوانتوم، بطون بیشتری از متون وحیانی را فهم کرده و خدایی 
ناکرده دچار تفسیر به رأی یا تحمیل نشویم. در واقع یافته های بشری 
فرضیه و قابل تغییر است اما متون وحیانی مثل قرآن کریم، همه 

 زمانی، همه مکانی و همه افرادی است. 
 ارتباط کوانتوم و سالمت روحی روانی 

بین سالمت روح و روان با موضوعات کوانتومی،  در بررسی ارتباط
های هایی برای سنجش میزان تأثیر اجرای مهارتنیاز به شاخص

آرامش و پاکسازی بر سالمت روح و روان است. با توجه به روش 
های خود ساخته و ای انجام شده و تولید شاخصشتهر تحقیق میان

برگرفته از متون دینی، با جمعیت مورد مطالعه مورد استفاده، نتایج 
 ای که محصول استفادهبا نگاهی میان رشته قابل توجهی بدست آمد.

از علوم مختلف است و نگاهی بنیادین به علوم وحیانی مخصوصاً 
ز به پاسخگویی به هر آن چیزی قرآن و عترت و مفاهیم دینی، نیا

است که سالمت و سعادت انسان و بشر را تأمین می کند. در همین 
راستا خودمراقبتی با پاکسازی کوانتومی از جمله مباحثی است که 

ای دیرینه در مکتب اسالم و اندیشمندان عالوه بر داشتن پیشینه
، آغازی برای تغییر شروعمسلمان از علوم روز و مطرح در دنیاست. 

 «مْمَا بِأَنْفُسِهِ یُغَیِّرُواْ حَتَّى بِقَوْمٍ یُغَیِّرُ مَا  إِنَّ اللّهَ الَ»م یتا بفهماست 
خودشان دهد که خداوند تنها سرنوشت کسانی را تغییر می» (34)

 7یه آ و  البالغهنهج 127خطبه ، هیسوره جاث 13آیه  . در«بخواهند
سازی ما برای پاک اشاره دارد.به نحوی به این موضوع سوره مجادله 

. ریمانسان و جهان هستی داذهن، نیاز به شناخت قوانین حاکم بر 
قوانین فیزیک از  در مغز و تحلیل و ارسال اطالعات،از سوی دیگر، 

پاکبه عبارتی سازی ذهن، . پاکمی توان استفاده نمودکوانتومی 
ریزترین سازی در سطح اتمی، یعنی پاک سازی در سطح ذرات ریز

نیاز  ،ذراتی که بشر تاکنون توانسته آن را کشف کند. به همین دلیل
به شناخت کلی قوانین حاکم بر این بخش، یعنی فیزیک کوانتومی 

ی با واحد شمارش یهابسته با انرژیبه ظاهر پر از ی یداریم. دنیا
مرتب در حال انتقال اطالعات هستند و مغز با پردازش که « کوانتا»

فرمان بر کل بدن ظاهر ها و در قالب کوانتاهای انرژی به هاین بست
اما این همه ماجرا  را بر عهده می گیرد.های رفتاری ما و سیستم
 نیست! 

تمامی هستی بر اساس این کوانتاهای بر اساس فیزیک کوانتومی،   

لکه جهان، شک استها با یکدیگر شکل گرفته انرژی و تبادالت آن

همه به دلیل  ،هایی که ما با آن مواجه هستیمگیری آن و رویداد

انگیز قضیه در ی بسیار هیجان. نکته(35)وجود این کوانتاها است

ی این کوانتاها هستیم! یعنی ما تنها با ما سازندهدر ظاهر این است: 

و صد  سازیمقدرت ذهن، بسیاری از رویدادهای پیرامون خود را می

ما رویدادهای تلخ  که مین جا استی ترسناک قضیه نیز هالبته نکته

ی انرژی های کوانتاسازیم! چون ما سازندهمان را نیز میزندگی

این قدرت ازلی و ابدی از خالق انسان هدیه شده است و  هستیم.

انسان می تواند با آن به اوج کمال برسد یا در نهایت ذلت سیر کند 

انسان به  و این حاصل نمی گردد مگر با نعمت اختیاری که خالق

انسان داده است. تمام هستی بر اساس کوانتاهای انرژی و تبادالت می 

تواند باشد و منحصر به انسان نیست. پس هستی و طبیعت بر انسان 

تأثیرگذار است و بالعکس هم  انسان بر هستی و طبیعت می تواند 

مؤثر باشد. حتی ماورالطبیعه و موجوداتی که قادر به دیدن آنها 

باید با  شخص(. 36باشند)می توانند بر سالمت ما اثر داشته نیستیم 

سازی درونیات خود، مسائل و مشکالتی که در زندگی خود پاک

کند را برطرف کند. شخص باید مسئولیت کامل هر آنچه تجربه می 

کند را بپذیرد و بداند که همه چیز از در زندگی خود تجربه می 

  بیرون منعکس می شود.درون او نشات گرفته و در دنیای 

ها، رفتارها ها، نگرشبعد از پاک سازی ذهن، نیاز به اصالح دانش  

هاست که جملگی در سبک زندگی این دنیا قابل دسترسی و عادت

است و رسیدن به سبک زندگی صحیح و مناسب مقدمه عروج به 

بهشت موعود و قرب الهی است. این سبک زندگی در متون دینی از 

 ت و روایات آمده است.جمله آیا

ها در سطح ذرات ریز اتمی در بدن نیست بلکه بخش همه پاکسازی

جسم، تنها مَرکب یا وسیله  ( و37اعظم آن، پاکسازی روحی است )

 است.   « روح»حرکت و تعالی 

تنیدگی ترین قوانین فیزیک کوانتومی، اصل درهمیکی از جذاب

در دنیای کوانتومی با هم مواجه است. مطابق این اصل، هرگاه دو ذره 

شوند و به این ترتیب همیشه در هر موقعیت شوند، در هم تنیده می

د. ثر خواهند بوؤمکانی و زمانی از یکدیگر که قرار گیرند، بر هم م

ترین تغییر در یکی، موجب بنابراین همواره پس از برخورد، کوچک

هم دور شده  ها ازتغییری در دیگری خواهد شد؛ حتی اگر فرسنگ

های مکانی و زمانی بسیار متفاوتی از هم قرار باشند و در موقعیت

 گرفته باشند. 

اند، شناسانی که از این دستاورد فیزیک کوانتومی استفاده کردهروان

تنیدگی ارتباطات حسی مادر و فرزند، یا دوقلوها را به پدیده درهم

شود که مادر در اند. وجود چنین قانونی سبب میمرتبط دانسته

های فرزندش را در قالب نگرانیها دورتر، اضطراب و دلفرسنگ

دلشوره حس کند و یا دوقلوها کامال در هر فاصله از یکدیگر، 

احساسات مشابهی را از یکدیگر بپذیرند. این پدیده در تمامی هستی 

 . مجریان دارد و شاید ما هم تجربیاتی در این زمینه داشته باشی
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  و همکاران                 واشیان عباسعلی  34

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 1, Spring 2022 

سازی ترین ابزارها برای پاکتنیدگی کوانتومی، یکی از مهمدرهم  

بنابراین بهتر است به خوبی این مفهوم را درک، پذیرش  ،(38ت)اس

های خود را بود تا گام م. در این صورت آماده خواهیمو باور کنی

و حرکت خود را  م. ایمان بیاوریمسازی کوانتومی برداریبرای پاک

 م. آغاز کنی

ها از پرسشنامه خودساخته آوری دادهبرای جمع مطالعهدر این   
پاکسازی کوانتومی با استفاده از متون دینی و علمی استفاده شده و 

و با استفاده از ماتریس همبستگی  SPSS  افزارها توسط نرمداده
 با نتایج نشان می دهد .شدند آزمونرگرسیون  تحلیلپیرسون و 

متغیرها، رابطه مثبت  بین یرسونپ همبستگی ضریب نتایج به توجه
 1800جمعیت مورد مطالعه (. P<01/0داری وجود دارد )و معنی

سال و میانگین  45با میانگین سنی  7به  6نفر و نسبت زن به مرد، 
مدرک تحصیلی دیپلم است. نتایج حاصل از تحقیق مذکور در 

 جمعیت مورد مطالعه به شرح ذیل است: 

 
 رتهای پاکسازی کوانتومی بر سالمت روح و روانتعدادی تأثیر مها. 1 جدول

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز شاخص ردیف
 810 550 330 90 20 رسمیم و محبت( به آرامش یبا مهارت تبسم )تأسف، بخشش، شکر گزار 1
 620 752 322 92 14 من در بروز گفتارها و رفتارهایم مؤثرم 2
 1115 520 140 15 10 کنمشروع می مز خودبرای پاکسازی و رسیدن به آرامش ا 3
 830 610 305 45 10 مریگبهای قبلی گذشتگان درس از تجربه متوانمی 4
 1080 380 185 75 80 شودیم یبا نماز خواندن و دعا خواندن عمرم طوالن دانمیم 5
 1570 172 40 10 8 شومیپاک م یبا طلب استغفار و توبه به درگاه اله دانمیم 6
 930 610 210 40 10 نقاط ضعفم را برطرف کنم توانمیمثبت، بهتر م یهایژگیبا تمرکز بر و 7
 680 650 345 105 20 به رفع نقاط ضعف آنها کمک کنم توانمیم گران،یمثبت د یهایژگیو انیبا ب 8
 930 605 220 35 10 کمک کند شرفتمیبه رشد و پ تواندیم گرانیمثبت د یهاتجربه 9
 1490 230 35 25 20 را به خود جذب کنم یو برکت اله ریمغفرت و خ توانمیبا توکل به خدا م 01

 970 540 210 60 20 مخوابخوب ب توانمیم یمعنو یهابا مهارت 11
 630 610 360 160 40 کندآنها می نوشتن نقاط قوت و ضعفم کمک به شناخت و رفع 12
 1070 480 185 52 23 برمیم یشتریه ببا تمرکز از عباداتم لذت و بهر 13
 825 615 270 75 15 و درمان چشم زخم وجود دارد یریشگیپ یبرا ییهابنظرم راه 14
 775 515 330 146 34 را ترک نمود ادیاعت توانیم یکوانتوم یو پاکساز یبنظرم با مراقبت معنو 15
 1175 432 163 20 10 برسد یفرد به خودآگاه دیبا انتیخ یپاکساز یبرا 16
 1160 410 203 32 15 ردک دایها را پعلت بروز آن دیبا هایرفع سخت یبرا 17
 1620 90 30 37 23 برقرار است یاها رابطهعالم و خالق آن یایهمه اش نیب 18
 1615 125 40 28 12 گمشده مرا به من برساند مهین تواندیم شناسم،یرا که م ییخدا 19
 1435 232 95 20 8 رمیپذیخودم را م یزندگ تیمسئول 20
 1420 290 72 10 8 شومیم ترکیبه خالقم نزد یبا صبور 21
عالم را درک  یتمام اجزا کنم، سعی میو ارتباط یدگیبا مهارت وحدت، در هم تن 22

 کنم
15 75 230 560 920 

 990 520 215 55 20 ببرم نیو با توبه و استغفار از ب زمیچاله بر اهیدر س توانمیرا م هایبد 23
 1510 220 43 15 12 منتظر توجه خداوند متعال در نزول برکات و رحمتش با تالش و پشتکار هستم 24
 1610 165 10 7 8 به پدر و مادر است یکینالقم، جلب نظر خ یهاراه نیاز بهتر یکی 25
 1480 240 30 25 25 وشن هستمر یاندهیبه آ دواریام شهیبا توکل، توسل و پشتکار و تالش هم 26
 1310 355 110 15 10 برون هم دارم یبه پاکساز ازیدرون ن یعالوه بر پاکساز 27
 1205 415 145 20 15 مثبت بر ما دارد ریتأث گران،یبه د یو مهارت معنو یکوانتوم یآموزش پاکساز 28
 895 640 222 33 10 متوجه دار میزندگ یهایها و هم منفهم به مثبت یزندگ یدر امال 29
 698 602 310 148 42 کنمیو درمان فقر را استفاده م یریشگیپ یهاروش 30
 1755 20 15 - 10 هاستقدرت خالقم مافوق همه قدرت 31
 1445 245 56 34 20 را دارد یرگذاریو تأث یاز انرژ یفیما ط یاز کارها کیهر  32
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 860 525 305 85 25 امکرده دایپ ینیریش یزندگ ،یبا مهارت جذب عال 33
 1235 410 113 27 15 است نینقش آفر اریارتباط سالم و مؤثر بس یدر برقرار یکالم یهامهارت 34
 725 663 277 102 33 بندمیکار مبمقابله با حسادت را  یراهکارها 35
 088 570 250 85 15 توجه دارم گرانیمثبت د یهایژگیبه و دیسف یدر مهارت جادو 36
 1005 562 203 20 10 مانمیدر امان م طانیش یهاگاهنیبا ارتباط با سرچشمه خلقت از کم 37
 870 615 372 63 30 اصالح اوست یمقدمه اصالح گناهکار، دوست داشتن او و اقدام برا 38
 1272 603 120 38 10 را در دل و جانم حس کردم ینور اله ،یکوانتوم یو پاکساز یمعنو یهابا مهارت 39
 1205 410 160 15 10 است گرانیمن و د شرفتیمقدمه رشد و پ هینسبت به خودم و بق ینیبخوش 40

 تحلیل داده ها
در تحلیل داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها، بین گویه های 

 (من در بروز گفتارها و رفتارهایم مؤثرمویه)در گچهل گانه تنها 
باالترین درصد  همیشهی بقیه موارد، اما در تمامآمده است اغلب 

دانش افزایی و مهارت آموزی در ادامه ارتقاء دانش . تکرار را دارد
و بینش فرد در مواجهه با موضوعات زندگی و مدیریت رفتارها و 

شود گفتارها حتی ذهن آگاهی و خودکاوی، راهبردهایی را باعث می
 و روان و در که پیشگیری کننده و محفاظت کننده از سالمت روح

مواردی درمانگر و برگرداننده به زندگی عادی و متعالی است. 
نجر م و محبت یتأسف، بخشش، شکر گزاربا مهارت تبسم کاربرد  

. استفاده از تجربیات گذشتگان، استفاده از دعا و شودیم آرامشبه 
معیارهایی برای بندگی و ارتباط با خالق و پاکی و صفا با  ،نماز

ری، مثبت نگ می کند.توبه به سالمت روح و روان کمک  استغفار و
توجه به رفع خطاها و نقاط ضعف، استفاده از تجربیات مثبت 
دیگران، توکل، خوب خوابیدن با مهارت های معنوی، استفاده از 

پاکسازی و تقویت  ،مهارت های کنترل و کاهش و رفع چشم زخم
لذت های معنوی، . تمرکز بر عث می شودبارا سالمت روح و روان 

خودکاوی و خودآگاهی، کشف رابطه بین خالق و مخلوقات، 
ها، مسؤولیت پذیری، صبوری، شناخت علل بروز مشکالت و سختی

درک رابطه در هم تنیده همه اجزای عالم، مهارت های تقرب و 
باعث پاکسازی فرد  ،نزدیکی به ذات الیزال الهی و جلب توجه خالق

عتیاد، طالق، بی وفایی اکنترل و کاهش  .شودو آرامش و پاکی می
را فراهم می  به اصل و ذات خودبازگشت همسر و خیانت امکان 

ت اوایو ر کتاب آسمانیبه قدرت الهی، استفاده از ظرفیت  کند. توجه
، فرصت عمر، با مهارت های کالمی و غیرکالمی، با پرهیز «ع»ائمه 

ه به سرچشمه از حسادت و حرص و طمع و همه گناهان، با توج
خلقت، نگاه به ویژگی های مثبت دیگران و مخلوقات عالم و خوش 

 گردد تا ضمن لذتبینی مسیری روشن و متعالی برای انسان فراهم می
   بردن از زندگی، خود را آماده زندگی در عوالم دیگر نماید.

 نتایج 
، دنتایج بررسی داده ها ما را به این درک می رساند که در اکثر موار 

جمعیت مورد مطالعه، با اختالف قابل توجهی، با ذهن و درک بیدار 
-که برگرفته از سرشت و فطرت خدادادی است، استفاده از مهارت

های پاکسازی کوانتومی که مهارت های سیر به سوی آرامش و پاکی 
است را کاربری همیشگی انتخاب نموده اند و اگر برخی نظر دیگری 

کرار با کاربرد همیشگی فاصله معناداری دارند از حیث وزن و ت
دارد. لذا با یک هدف غایی که کسب رضایت خالق و رسیدن به 

این مسیر را فراهم می  مقام قرب الهی است، پاکسازی کوانتومی
 نماید. 
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