ﺁﻣﻮزش رﻳﺎﮐﺎرﯼ
ﻳﮑﯽ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،رﻳﺎﮐﺎرﻳﺴﺖ ،رﻳﺎﮐﺎرﯼ ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ اﻳﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﮑﺮر ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﺁن را ﺑﻪ هﻤﻪ ﯼ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
رﻳﺎﮐﺎرﯼ ﺧﻮد از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ ﻳﮑﯽ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎﯼ
اﺻﻠﯽ ِ رﻳﺎﮐﺎرﯼ ،ﺣﮏ ﮐﺮدن ﺟﺎﯼ ﻣُﻬﺮﻩ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺮوزﻩ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯼ ﻣُﻬﺮﻩ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ِ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﯼ ﻗﺪرت اﺳﺖ؛ ﺟﺎﯼ ﻣُﻬﺮ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺣﮏ ﮐﺮد ،ﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺪادﯼ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ
هﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﻮزش ﺑﺪهﻴﻢ.

روش ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ

در اﻳﻦ روش ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ از ﻧﻌﻞ اﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮﺑﻴﺪن ﺟﺎﯼ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻴﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻳﻨﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ دارد.
اﻳﻦ روش ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎزدهﯽ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻮق ﭘﺲ از ﺣﮏ
ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺁرا ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر
ﻓﺎﺣﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ دوم راهﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ.
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روش ﻣﺪور

روش ﻣﺪور ﻳﺎ اﺳﻴﺪﯼ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ روش هﺎﯼ ﮐﻮﺑﻴﺪن ﺟﺎﯼ ﻣُﻬﺮ اﺳﺖ و اﻣﺮوزﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از اﻳﻦ
روش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ روش ﺗﺎ ﻳﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺴﻮخ
ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ روش ﺑﺎ وﺟﻮد درد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهﯽ را دارد.
.در اﻳﻦ روش ﺷﯽ اﯼ ﻣﺪور و ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﯼ ﻳﮏ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻳﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ﻳﺎ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
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روش دو ﺷﺎخ

اﻳﻦ روش ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان زﻳﺎدﯼ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ روش از ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز هﺴﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ روش دو ﺳﮑﻪ ﯼ دورﻳﺎﻟﯽ )در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺑﺎﻃﺮﯼ هﺎﯼ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ( را در ﻣﺎﻳﮑﺮوﻓﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﺟﻪ ﯼ ﺁن را روﯼ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ درﺟﻪ ﯼ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ از
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺳﮑﻪ هﺎ از ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن هﺮ دو ﺳﮑﻪ را ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﭽﺴﭙﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ روش ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻩ و ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻮاب دادﻩ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ هﻤﭽﻮن
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪﯼ وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر از اﻳﻦ روش ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﯼ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
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روش ﺗﮏ ﺷﺎخ

اﻳﻦ روش ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ داغ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎهﺸﺎن در ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﻳﻀﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﻣﻬﺮ را ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش دو ﺷﺎخ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ دو ﺳﮑﻪ از ﻳﮏ ﺳﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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روش ﮔﺸﻨﻴﺰﯼ

روش ﮔﺸﻨﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺷﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﯼ داغ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺪرت ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻳﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ ﻣﻮﺑﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﮐﻪ داراﯼ ﺳﻪ داﻳﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ،
اﺑﺘﺪا اﺟﺎق ﮔﺎز را روﺷﻦ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ را روﯼ ﺁن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻗﺮﻣﺰﯼ ﺁن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
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ﺁﻳﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻪ اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ روﯼ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
دهﻴﺪ.
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