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پیشگفتار
آن چه که با عث ت شویق من در نو شتن ا ین ک تاب شد ،شرایط بیث باتی
ا ست که در گذ شته و حال در آن ب سر می بریم .من به و ضوح شاهد
بودم که چگو نه پدر و مادرم با ت مام شوق و ذوق ،سعی در ترب یت
من داشتند و من را نسبت به درست و نادرست بودن ها پند میدادند،
در صورتی که پندهای خود آنان همیشه از طرف دیگران مورد اعتراض
قرار میگر فت .من ناظر بودم که چگو نه رف تار ،کردار و گف تار
مردم ز یر سؤال بود و اع تراض خود را با پ شت سر حرف زدن ب یان
میکرد ند .بع نوان نمو نه هر گز شاهد آن ن بودم که رف تار ،کردار و
پ ندار

یک ن فر

مورد تائ ید هم گان

قرار گ یرد و

مورد اع تراض

نباشد.
وق تی شرایط جام عه بدانگو نه بود ،طبیع تا رف تار ،کردار و پ ندار
من به همان اندازه مورد شک و تردید بود .به محض اینکه درباره
هر مو ضوعی سخن به م یان میآ مد ،ه نوز سخن به پا یان نر سیده حرف
را ق طع کرده و صحیح ن بودن آن گو شزد می شد یا مؤدبا نه این طور
نی ست آن طور ا ست ،شنیده می شد .با تو جه به ا ین م سائل ا ین سؤال
برای من پیش آ مد که پس چه ک سی در ست میگو ید؟ حقی قت چی ست؟ آ یا
می توان شناختی مط لق ن سبت به م سائل اجت ماعی بد ست آورد بدون
اینکه مورد شک و تردید قرار گیرد؟
برای شناخت حقی قت ،مراج عه به بزر گان دی نی و فل سفی پی شنهاد
می شد .از جم له ا ین بزر گان پ یامبران و فیل سوفان ک شورهای مخت لف
دنیا بودند .با وجود اینکه مطالعه این منابع عاری از خطر نبود
و ام کان دا شت برچ سب سیا سی بر شخص ن هاده شود ،ا ما عل یرغم ه مه
ا ین م سائل ت صمیم گرفتم که با بد ست آوردن اطال عات به رف تار،
کردار و پ نداری دور از شک و ترد ید بر سم .دقی قا مان ند ک سی که
به دن بال گم شدهای میگ شت ه مه جا سر میک شیدم تا شاید ن شانی از
آن ب یابم .ا ما ب عد از مطال عه هر عالمی پی می بردم که شاگرد هر
فا ضلی معل مش را ز یر سؤال برده ا ست؛ و به ه مین ترت یب ادا مه
دا شت .واق عا مأیوس کن نده بود .با و جود ا ین ه مه متف کر ،عالم،
فیل سوف ،دان شمند و پیغم بر ن شانی از اف کار بدون شک و ترد ید
مشاهده نمیشد.
در البهالی این مطالعات ،نوشتهای از رنه دکارت نظر من را به خود
ج لب ن مود .این که " ما با ید فل سفه را از اول شروع ک نیم ز یرا
تاکنون فیل سوفان هر چه گفتها ند مورد شک قرار گرف ته ا ست « .چه
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میدانم؟» پا سخ با ید مطل قا بدون شک با شد و با ید از هرگو نه
ذهنگرا یی و حدسزدن پره یز کرد .چنان چه من و جود دارم و به و جود
خود نمی توانم شک و ترد ید کنم ،در آن صورت هیچ شخص دی گری هم
نمیتوا ند به ا ین مو ضوع شک و ترد ید ک ند .ب نابراین از آن جایی
که حقی قت آن ضمانت شده ا ست ،پس با ید آن را به نام ا صل واقع یت
پذیرفت".
متا سفانه ،با مطال عه بی شتر در باره د کارت اینچ نین به ن ظر می
ر سد که نیرو یی از درون او را از م سیر ا صلی خارج میک ند و به
راهی میکشاند که صدها فیلسوف قبل از او رفته بودند ،یعنی جر و
بحث با فیلشوفان پیشین .دکارت به حدی در برخوردهای عقیدتی فرو
میرود که فرا موش میک ند بن یان فل سفه او ا ستفاده از فرمول های
ریا ضی ا ست .ا ما به هر ج ها من مدیون گف تههای او ه ستم ،که به
و جود خود شک و ترد ید نمیک ند و آن را حقی قت مط لق میپ ندارد .با
توجه به این مطلب وقتی به وجود او شکی نیست ،بنابراین در مورد
هر چ یزی که به و جود او مر بوط شود ،نمی توان شک دا شت .وق تی
ان سان بی شتر به مطال عه «و جود» خوی شتن می پردازد ،متو جه می شود
عملکرد هایی هم که از آن حادث می شوند ،به ه مان ا ندازه واق عی و
غیر قابل شک هستند.
ا گر در ز مان د کارت فیزیو لوژی به ا ندازه ا مروز پی شرفته بود،
احت مال این که د کارت م سیر دی گری جز فیز یک (ج سم) را دن بال ک ند،
ب سیار کم بود .الب ته ناگف ته نما ند مطال عات من در بارهی مو لوی،
ع طار ،ابوری حان بیرو نی ،ا بوعلی سینا و دی گر فال سفه م شرق ز مین
که خود سردمداران فل سفه ا صالت و جود میبا شند ،ن قش ارز ندهای
داشته است .به نظر من مشکل مولوی و دیگر فالسفه راجع به اصالت
وجود همان مشکلی بوده که دکارت هم با آن روبرو بوده است ،یعنی
پی شرفت فیزیو لوژی .چنان چه م شاهده خواه ید

کرد نو شتههای

من

مبحثی خارج از تشریح فیزیولوژی بدن نیست.
با توجه به اینکه بیشتر نوشتههای من در رابطه با فیزیولوژی
مغز است ،از آن بابت مدیون فیزیولوژیست معروف روسی ایوان
پاولوف هستم که با آزمایشات خود بر روی سیستم عصبی سگها و تز
«بازتابهای شرطی» فرهنگ روح را به فرهنگ جسم تبدیل کرد!
امیر حیدری
1994/12/12
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مقدمه
حقیقت چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟
آیا میتوان از طریق بحث و گفتگو به حقیقت رسید؟
آن چه را که ما به ح ساب دا نش و آ گاهی می گذاریم ،عبارت ند از
انبا شت یک م قدار نظر یه و ا یدئولوژی در ذ هن و توج یه و تعب یر
زیرکا نه آن ها بو سیله ف کر .اب تدا ما از دانش ها و دان ستههای
ذه نی خود یک ساختمان ا یدئولوژی ساخته سپس ه مان ا یدئولوژیها،
ا یدهها و نظر یهها را مب نای ع مل قرار میدهیم .در آن صورت ع مل
جدا از ایده و نظریه میگردد.
پسس از آن میکوشسیم تسا اعمسال و رفتسار و زنسدگیمان را بسا آن
فرمول ها انط باق د هیم .در ا ین تالش همی شه ت ناقض و ناه ماهنگی
و جود دا شته ،و جود دارد و و جود خوا هد دا شت؛ ت ناقض بین ع مل و
فرمول ،تناقض بین عمل و ضوابط و معیارهای از قبل ثبت و فرموله
شده در ذ هن .ز ندگی ما چ نین ا ست .ا ما در ا ین جر یان کار ما به
ک لی مت فاوت ا ست .هدف ما یادگیری همز مان با ع مل میبا شد که در
آن عمل فاقد هرگونه تضاد و ناهماهنگی شود.
ب سیار م هم ا ست که از هماک نون تو جه دا شته با شیم که در ا ین
مباحث ،هدف ما به هم بافتن یک مقدار نظریات فلسفی یا ساختن یک
سی ستم ا یدئولوژی و نظر یات رو شنفکرانه نی ست ،بل که ما می خواهیم
ساختمان روانی – اجتماعی را که من و شسما جزئسی از آن هسستیم و
خود ما ان سانها آن را ب صورت فع لی درآوردها یم ،کامال بشنا سیم و
خود را به کلی از آن خارج گردانیم.
تا ز مانی

که

خود

ما درگ یر ا ین بازی های م خرب و تباهکن نده

اجتماعی هستیم ،امید و امکان هیچگونه انقالب درونی وجود نخواهد
داشت .البد خودتان بهتر میدانید که در دنیا چه می گذرد؛ میبینید
که چگو نه خ شم ،ع صیان و نار ضایتی

به ا شکال گو ناگون رو

به

ا فزایش میبا شد .تج لی ا ین نار ضایتی و ع صیان را می توان در رواج
سب
سب و غریس
سای عجیس
سود را در لباسهس
سردن و خس
سزک کس
سازی» ،بس
«ظاهرسس
درآوردن و در و قوع جنگ هایی که ه مه ما در آن ن قش مه می دار یم،
مشاهده نمود .تنها مردم این کشور یا آن کشور مسبب جنگ نیستند،
بل که ه مه ما به طری قی در بروز ج نگ و ا ختالف و آ شفتگی مو جود در
اجتماعات بشری مسئول هستیم .من کلمه مسئول را از روی بیمباالتی
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بکار نمی برم بلکه واقعا همه ما انسانها مسئول هستیم ،خواه جنگ
در خاور میا نه ،خاور دور و یا هر جای کره ز مین با شد .گر سنگی
شدیدی گری بانگیر ب سیاری از

مردم

کره ز مین ا ست .در حالی که

هیأت های حاک مه نا صالح ب جای ر فع م سائل واق عی ان سانها ،به ف کر
انباشست سسالحهای مخسرب هسستند .مشساهده همسه ایسن ناهنجاریهسا،
ناب سامانیها و آ شفتگیها طبیع تا برح سب یک وظی فه ان سانی ح کم
مینماید که خواهان تغییر بنیادی در نظام اجتماعات گردیم .باید
که در طرز ف کر ،ن حوه ز ندگی و روا بط ما یک ان قالب اسا سی حادث
گردد.
چه وقت باید چنین انقالبی را آغاز کرد؟
کاپیتالیسستها ،کمونیسستها ،ملیگرایسان ،مسذهبیون ،لیبرالهسا و
غ یره به ا ین اعت قاد دار ند که فرد ا بدا حائز اهم یت نمیبا شد،
بل که می توان او را در جه تی که م صلحت حکومت ها با شد وادار به
حر کت ن مود و م سائل را

پیش

برد .ب سیاری از حکومت ها

سخن از

آزادی میران ند و با م سائل مخت لف و توجی هات به ظاهر مو جه ع مال
انسانها را از آزادی محروم میگردانند .تشکیالت به صورت شبهمذهب
در ب سیاری از ک شورها و جود دار ند و ان سانها را شست شوی م غزی
میدهند تا خود را با نظریات ،آداب و شئونات آنها انطباق دهند.
کاپیتالیستها ،کمونیستها و غیره سخن از ارزش فرد میرانند ،اما
در ع مل کم ترین توجهی به فرد نمی شود .حداقل من ن میدانم چگو نه
تحقق یک تغییر بنیادی جز بوسیلهی فرد میتواند امکان پذیر باشد.
هر

فرد

به تن هایی نتی جه و تج لی مجمو عه ت جارب ،دانش ها و

رفتار های ا فراد دی گر میبا شد .مجمو عه ه مه ا ین تجرب یات نژادی،
قومی و فردی گذ شتگان در ما جای دار ند و تا ز مانی که یک ان قالب
و ت حول در بن یاد فرد فرد آدم یان حادث ن گردد ،ای جاد یک جام عه
سالم و مط لوب چگو نه امکان پذیر خوا هد بود؟! وق تی که از فرد
صحبت به م یان میآ ید ،من ظور ا ین نی ست که او را در مقا بل یا ضد
اجت ماع ،گروه یا کل ب شریت قرار داد ،بل که در جام عه ب شریت تا
ز مانی که ما آدم یان خواه در شرق یا غرب ز ندگی میکنیم ا ین
واقع یت اسا سی را درک نک نیم

که

هر

فرد نمای نده

کل ب شریت

میبا شد ،نمی توانیم کاری برای حل م سئله ان جام د هیم .من واب سته
به ا ین م لتم؛ تو واب سته به آن م لت .من واب سته به ا ین مک تب
سیاسی ،تو وابسته به آن .من وابسته به این قشر اجتماعی ،تو به
آن؛ ه مه ا ین عوا مل م سبب جدایی ان سان از ان سان ا ست .عا مل ج نگ،
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ا ختالف و نزاع بین آنها ست .ملیت های خاص ما و ذهن یات خاص ما،
عاملین تفر قه و جدایی ه ستند .وق تی ما به ا ین واقع یت ب صورت یک
حقیقت موجود پی نبریم ،آنطور که گرسنگی را احساس میکنیم ،بلکه
آن را بع نوان یک نظر یه و درک ذه نی در ن ظر میگ یریم و م سئله را
ب طور ذه نی و سطحی و از روی احسا سات عاطفی یک حقی قت اجت ناب
ناپذیر توجیه میکنیم ،ارتباط و برخورد ما با موضوع جدی نخواهد
بود و با م سئله ب صورت یک فاج عه بر خورد خوا هد شد .تن ها یک درک
عمیق میتواند منجر به یک تحول اجتماعی گردد.
تا زمانی که فرد فرد ما عمیقا درک نکرده باشیم که خود ما مسبب
جنگ ها ،ز شتیها ،بیرحمی ها ،آزم ندیها و

سایر رنج ها و م سائل

اجتماعی میباشیم ،هیچگونه اقدام و عمل جدی برای حل مسئله صورت
یت و در ع مل ن سبت به ساختار ا ین
نخوا هد گر فت .ه مه با ید با جدّ
آ شفتگی و ناب سامانی آ گاه گرد ند و عوا مل برو نی و درو نی ت شکیل
آن ها را بشنا سند ز یرا

شناخت هر چه بی شتر ،و سیعتر و عم یقتر

ساختمان روا نی خویش نها یت ضرورت را دارد .در ا ین صورت شخص از
ب لوغ عق لی بی شتری بر خوردار می گردد و در نتی جه برای ر فع ا ین
و ضعیت ناب سامان اح ساس م سئولیت بی شتری خوا هد ن مود .عدم ر شد
عق لی نا شی از ج هل ن سبت به ساختمان روا نی خویش ا ست .چنان چه
گفتها ند« :ا گر به خود آ ئی ،به خدایی ر سی» .هدف من از ا ین
نوشتن ،شناخت در مورد خویشتن میباشد .شناخت ،نه براساس نظریات
من یا تئوری های فالن سیاستمدار ،روان شناس و فیلسوف ،بلکه شناخت
از طریق آگاهی و توجه به آنچه در مکانیسم ما حادث می شود .وقتی
ما تئوری این یا آن را وسیلهی ارزیابی و معیار برای شناخت خود
قرار میدهیم ،دروا قع ا ین و آن را شناختهایم نه خود را .ا گر
می خواهیم واق عا خود را بشنا سیم با ید ذ هن را از ا سارت هر نوع
عق یده و نظر یه آزاد گردانیم .حال ا ین نظر یه و عق یده مرجعش
هر چه که با شد ،پ یامبران یا روان کاوان ،سیا ستمداران یا فال سفه
بزرگ با اصول و فرمولهای نظری در ذهن.
اولین قدم در شناخت خود ،کنار گذاردن هر نوع منبع عقیدتی است.
الب ته ا ین کاری ب سیار د شوار ا ست ز یرا ا ین م نابع تن ها عوا مل
برونی نیستند ،بلکه مهم تر از آنها عوامل و کیفیت های درونی خود
ان سان میبا شند که در طول ح یاتش با آن ها پا یهریزی شده ا ست .رد
کردن و ک نار گذا شتن نظر یات و تف کرات برو نی کار چ ندان د شواری
نی ست؛ آن چه د شوار ا ست ر هایی از تف کرات و نظر یاتی ا ست که به
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صورت تجرب یات ،دانش ها ،باور ها و ا یدهها در ذ هن ن قش ب ستهاند و
ن حوه ز ندگی ما را تع یین مینمای ند و ما را وامیدار ند تا ز ندگی
خود را با آن تجرب یات و باور ها انط باق د هیم ،حال میخوا هد ا ین
تف کرات ری شههای عم یق در ان سان دا شته با شند ،یا این که سطحی و
کماهمیت به نظر برسند .تجربه کوچکی را که ما دیروز آموختهایم،
ا مروز ن قش و ماه یت یک تف کر را برای ما پ یدا کرده ا ست .ب سیار
مهم است که به این موضوع توجه خاص داشته باشیم و نکات و مسائل
نهفته در آن را درک نماییم .این منابع دانستههایی هستند که به
ع نوان فره نگ و سنت موروثی در ذ هن ما انبا شته شدهاند .نه تن ها
تجرب یات گذ شته ،که در ذ هن ث بت شده و باقی ما نده و ا مروز بر
ذ هن ما ت سلط و حاکم یت یاف ته ا ست ،بل که دان ستنیهای ا مروز ن یز
به ه مان ا ندازه م خرب میبا شند .برای شناخت به خوی شتن ن یاز به
هیچگو نه عق یده و نظر یهای نی ست ،ز یرا ه ستی فیزی کی ما کیفی تی
پویا ،زنده و بیوقفه است .وقتی که ما از طریق فلسفهای به هستی
خود مین گریم آن چه برای ما اهم یت میی باد احت ماال عق یده یا ن ظر
جد یدی ا ست نه حر کت ز ندگی ،حرک تی که خود ما ن یز در ب طن آن و
مو تور آن ه ستیم .پس ان سانِ مت کی به عقا ید و نظر یات ،ن سبت به
حرکت زندگی خود آگاه نمیباشد ،جریان واقعی آن را درک نمیکند و
زیبایی نهفته در آن را نمیبیند ،بلکه آنچه را که میشناسد و در
راب طه با آن قرار میگ یرد ،نظر یات حاکم بر ذ هن میبا شند .رو شی
که ما از طر یق آن به خوی شتن و به ز ندگی خود ن ظر میا ندازیم و
آن را مع یار شناخت قرار میدهیم ،ه مان عقا ید و نظر یات ا ست .در
آن صورت ما نه خوی شتن ان سانی خود را ،بل که آن نظر یات و عقا ید
را شناختهایم.
برای آزادی از ا سارت هر نوع عق یده و نظر یه با ید بر گذ شته خود
م هر ب طالن زد و آن را چ نان پاک ن مود که کم ترین ا ثرو ل کهای از
آن باقی نماند .تنها در این صورت است که ذهن تبدیل به یک ذهن
نو ،با طراوت ،پارسا ،پر انرژی و پر قدرت خواهد شد .این آزادی
در اخت یار عقا ید و نظر یات نی ست تا برا ساس آن ها خوشآ مدها و
بدآ مدها ،رنج ها و لذتهای سطحی ما تع یین گرد ند .برای تح قق
آزادی با چ نین کیفی تی ،با ید ن سبت به ت مام حر کات ارگانی سم بدن
و فعل و انفعاالتی که در آن حادث میگردده ،آگاه بود.
با ید ن سبت به واقع یت و جود خود و حر کات آن به صورتی که ه ست،
بدون آن که ب گوییم با ید چ نین و چ نان با شد ،ه شیار و آ گاه بود.
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وق تی ب گوییم چ نین و چ نان با شد یع نی واقع یت و جود

خود را

نمی پذیریم و با تف کرات یک سان سور ای جاد میکنیم .هدف از ا ین
ن گارش ا ین نی ست که ب گوییم «چگو نه با ید با شد» یا «چگو نه بوده
ا ست»؛ مق صود تو جه و آ گاهی ن سبت به ا صالتی ا ست که هماک نون به
صورت یک واقع یت و جود دارد بدون این که خوا سته شود تغی یری یا
تئوری و موضوعی به ان اضافه یا کم نمود .وقتی انسان در ارتباط
م ستقیم با خوی شتن قرار گ یرد ،ت ضاد باقی نمیما ند .ت ضاد ز مانی
ا ست که «م شاهده کن نده» چ یزی را به ع نوان «م شاهده شونده» جدا
از خود میبی ند .ت مام ت ضادها ،رنج ها ،ح سرتها و ا ضطرابها نا شی
از دوگانسسهبینی مشسساهده کننسسده و مشسساهده شسسونده اسسست .ایسسن
دوگا نهبینی ا ست که مانع ارت باط فرد با آن چه که «مکانی سم درون
سلولی» اصالت وجود است ،گردید و در نتیجه رنج و مسائل ناشی از
آن،

عدم ارت باط

با واقع یت ا ست .کل ید مع مای ز ندگی در د ست

فالسفه ،سیاستمداران ،روشنفکران و پیامبران نیست؛ بلکه کلید آن
به همان اندازه به ما نزدیک است که نفس کشیدن دست یافتنی است.
برای د ستیابی

به آن ،از آن جایی

که مب حث

ما

به

فرد مر بوط

می شود ،با ید مب نا را برا ساس فرد و ا صالت او آ غاز کرد .در آن
صورت مطمئن می شویم که به تعریف فرد می پردازیم .این شناخت باید
از جایی دن بال شود که اب تداییترین آ ثار ح یات از فرد به شکل
اصالت او نمایان میشود.
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فصل اول
پیدایش فرد
از دیر باز سؤاالتی که مر بوط به ح یات ان سان می شوند برای نیا کان
و ا جداد ان سان م طرح بوده ا ست .ا گر فال سفه دوران اول یهی ب شریت
نتوان ستهاند جوابی برای سؤاالت بیاب ند ،نبا ید مأیوس و ناام ید
با شند ز یرا با دا شتن ع لم نوین و تکنو لوژی ،ه نوز در جواب بر خی
از ا ین سؤاالت ناموفق ماندها ند .سؤاالتی از جم له این که آن چه
حاکم بر طبیعت و رابطه طبیعت با ساکنین آن است ،چیست؟
دا نش

مدام نک تههایی

برای

حل ا ین مع ما عر ضه دا شته ،ا ما

متأسفانه دانش حل معما ،همیشه پیآوردهای تضادهای بیشتری شده و
عر ضهی هر دان شی در حل مع ما خود با عث ای جاد سؤال جد یدی گ شته
ا ست؛ چرا؟ احت ماال دل یل آن میتوا ند ا ین با شد که «ه ستی» هر گز
ا ین ا جازه را بد ست ن یاورده که خود م عرف خود با شد و ب جای آن چه
ما آن را با زبانی علمی ،استدالل و فلسفه می نامیم ،خود موجودیت
خود را تشریح کند.
ا گر در آ غاز پ یدایش یا خل قت مکانی سمی (ع مل خود کار) در و جود
فرد حقان یت ندا شت ،کامال حق با ا ستداللگران و فیل سوفان بود که
به ت شریح آن بپرداز ند تا به حل مع ما بر سند .ا ما وق تی فرد
دارای مکانی سمی درو نی ا ست که از روی غر یزه خوا ستهای خود را
اد عا میک ند ،هیچ دلی لی و جود ندارد سخنگویی دا شته با شد! فرد
میتوا ند سخنگوی خود با شد و ا ین ام کان را پ یدا ک ند که با ز بان
خود ،خود را معرفی کند.
برای ه مه ما رو شن ا ست که روزی «م نی» با در د ست دا شتن یک
برنا مه مط لق و از پیش طرح شده عزم سفر کرده و خود را به یک
َحِم) ،د عوت میک ند .بر ط بق ه مان برنا مه
م یز غذای چ یده شده (ر
ز مان مشخ صی را در آن جا ب سر می برد و سپس سفر خود را ادا مه
مید هد .ظ هور او به دن یای خاکی در تقا ضاهای او تغی یری حا صل
نمیک ند و او به دن بال ه مان م یز غذای چ یده شده روان ا ست ،با
ا ین ت فاوت که اک نون تقا ضاهای خود را با ارت عاش تار های صوتی
حن جره ط لب میک ند و از ا ین طر یق خوا هان معر فی قدم به قدم ح یات
خود ا ست و دقی قا از ا ین طر یق ب جای آن چه ا مروز نظر یههای مخت لف
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م عرف ان سانی او شده ا ست ،تعری فی موازی با ا صالت و جود خوی شتن
به قلم میآورد.
 هدف از خلقت یا آفرینش چیست؟ اک نون که آفر یده یا ظاهر شدهایم ،برای چه کار مشخ صیآمدهایم؟
 فکر چگونه وارد ذهن میشود؟ آ یا به هن گام تو لد ،اول ف کر میکنیم ،یا نخ ست ع مل میکنیمو سپس عمل را به فکر تبدیل میکنیم؟
 آیا ما فکر میکنیم ،یا فکر ما را به فکر کردن وا میدارد؟با و جود این که ا ین سؤاالت ه مواره م طرح بوده ا ما جواب آن ها
همی شه من شاء ذه نی و عق یدتی دا شته و به ه مین دل یل هر گز جوابی
مط لق به د ست نداده ا ست تا ت ضاد و دوگا نهبینی حقان یت خارجی
نداشته باشد.
به دور از یک دیدگاه ذهنی و عقیدتی ،هر موجود زندهای در طبیعت
چه به شکل تک سلولی یا به صورت ساختمان عالی با یک ع قل درو نی
پا به حیات می گذارد ،سرآغاز حرکت او عملکرد خودکاری است که بر
او حاکم است .فرد بعنوان یک ساختمان عالی شامل اعضاء زیر است:
مغز ،حواس پنجگانه ،سیستم عصبی ،قلب و دستگاه گوارش.
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مغز
دو نوع مغز در جمجمه وجود دارد:
 مخچه (مغز کوچک) نیمکرههای مغزی (مغز بزرگ)مخچه ()Cerebellum
گنجینهای نهان در منتهای پایین پشت سر
ی کی از شگفتانگیزترین بخش های م غز ان سان مخ چه یا م غز کو چک ا ست
که طی صدها سال اهمی تی بدان داده ن شده ا ست .مخ چه در ز یر ق سمت
عق بی پایین جمج مه قرار گرف ته و بزر گی آن به ا ندازهی یک م شت
دست است و اخیرا خصوصیات عملکرد آن مورد تجدید نظر قرار گرفته
ا ست .قبال حدس زده می شد که عمل کرد آن ف قط یک جر یان اتومات یک
ا ست که با هم کاری بخش های دی گر م غز صورت میگ یرد .ا ما در چ ند
دهه گذشته تحقیقات دق یقتر نشان داده که مخچه خود به تنهایی یک
ار گان م ستقل ا ست و نه تن ها به بخش های اتومات یک ک مک میک ند،
بلکه همچنان بخش های غیراتوماتیک را هم در بر گرفته و کار آنها
را ف عالتر میک ند .مخ چه را می توان با یک کامپیوتر قوی مقای سه
کرد که قادر ا ست به ت حرک و روان ان سان م هارت بی شتر بخ شد و
همچنین به نوبه خود مستلزم زبانگشایی و فصاحت زبان انسان شود.
ا ین ما شین قوی هن گام تو لد به صورت یک حق موروثی ه مراه هر
ان سانی زاده می شود .در بدو تو لد کا مل نی ست ا ما در طول ز مان
کودکی و نوجوانی ،یعنی بین  12تا  01سالگی تکامل مییابد.
شاید این سؤال پیش آید که پس چرا تاکنون مخچه کماهمیت و ناچیز
شمرده شده است؟
می توان حدس زد ،به ا ین دل یل مخ چه کماهم یت و کمارزش تل قی شده
ز یرا روان ان سان که ب خش ع مده آن در نیمکره های م غز قرار دارد
بی شتر تحقی قات را به خود اخت صاص داده بود ند .وق تی یک د ستگاه
مانند کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد ،کسی به سختافزار آن
اهمی تی نمید هد بل که آن چه بی شتر مورد ن ظر ا ست ،نرم ا فزار آن
ا ست که بی شتر و قت شخص به ا ستفاده از آن اخت صاص پ یدا میک ند و
کار عمده او را در بر میگیرد .اینکه تماس های خارجی مخچه انسان
شامل چه عملکرد هایی می شود ،دارای مکانی سمی ب سیار قا بل تو جه
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است .اوال تعداد سلولهای عصبی آن روی همرفته از کل بخش های دیگر
م غز بی شتر ا ست .ثان یا عمل کرد آن به مرا تب از بخش های دی گر م غز
سریعتر ا ست و

به ه مین دل یل میتوا ند اطال عات را

سریعتر از

بخش های دی گر دریا فت ک ند .ثال ثا دریافتکن نده ت عداد بی شماری
اطالعات از سطحیترین طبقسه نیمکرههسای مغسز ( )Cerebral Cortexاسست.
ارت باط نیمکره های م غز در ت ماس با مخ چه از طر یق تقری با چ هل
میلیون مویرگ عصبی صورت میگیسرد .ارتبساطی کسه بوسسیله ایسن 41
میل یون مویرگ ع صبی از نیمکره های م غز با مخ چه در ق سمت ز یرین
م غز صورت میگ یرد را می توان به مویرگ های ع صب بی نایی ت شبیه کرد
که میدان دید شامل تقریبا یک میلیون مویرگ عصبی است که بوسیله
چ شم دریا فت می شوند .یع نی م غز بزرگ چ هل برا بر بی شتر اطال عات به
مخ چه م خابره میک ند ،به ا ضافه اطال عات دریا فت شونده از بخش های
ح سی ،م کانیکی ،در کی ،تکل می و ح تی جریان های احسا سی در نیم کره
های م غز .گذ شته از سیل اطال عات که هر ب خش در حال فر ستادن به
مخ چه ا ست ،همز مان مخ چه به کار های عادی خود می پردازد .بخ شی از
ا ین اطال عات دریا فت شده احت یاج به جواب دار ند که مخ چه با ید
آن ها را برر سی کرده و جواب آن ها را به مر کز حواس پنجگا نه در
م غز بزرگ بفر ستد و بگو ید ،چ طور و چه و قت ان جام گیر ند .چگو نه
مخ چه قادر به ان جام ا ین اع مال و ار سال ا ین پیغام ها ا ست؟ سرنخ
آن به سختافزار داخ لی کامپیوتر و ارتبا طاتی مر بوط می شود که
قسمتهای مختلف داخلی کامپیوتر را به هم متصل میکند و انسان را
به یاد طرح قابل توجه ماشین حسابهای مدرن میاندازد که با نظم
خاصی کار میکنند.
مشابهت با ماشین حساب
در ما شین ح ساب ،کار محا سبات بو سیله سی ستم سختافزار یع نی و جود
مدارها ( )Circuitsو همچنین نرمافزار (که پیغامها را بین بخشهسای
مختلف مدارها منتقل میکند) ،صورت میگیرد.
سختافزار و نرما فزار با ه مدیگر میتوان ند یک سل سله محا سبات
مخت لف ان جام ده ند و قادر ند عملکرد های گ ستردهی مخت لف را به
ان ضمام و ظایف حرک تی ،ح سی و در کی با ز بانی م شترک ا جرا کن ند.
سختافزار به ان جام چ نین و ظایف قابل یت پذیری بو سیله ن ظام مر تب
کامپیوتر در چ هارچوب ذ یل نا ئل میآ ید :ترکی بات ا صلی در درون
تعدیلها ( )Modulesبستهبندی و متحد شده که شامل مسدارهای مشسابه
ه ستند و ت عداد ز یادی از ا ین ت عدیلهای م شابه ب طور موازی درون
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شبکهها عمل میکنند .مشابه این ساختمان منظم را می توان در مخچه
 Cerebellumدید که تشکیل شده از :تعسدیلهای طسولی شسامل مسدارهای
م شابه

که

به

صورت

سری پ شت

سر

هم در محل های

موازی

قرار

گرفتهاند.
با توجه به این شناخت نیمکره های مغزی (سختافزار) این امکان را
برای تحق یق در باره نرما فزار و توا نایی ن ظام

مدارها

فراهم

می سازد .با تحقی قات در باره بخ شی از مخ چه م غز ان سان که ب سیار
تو سعه یاف ته ا ست ،محق قین بخ شی از ا ین ت عدیلها را در ق سمتهای
په لویی مخ چه ،یع نی جایی

که ام کان ت ماس نیمکره های م غزی را

بو سیله فر ستادن جر قههای الکتری کی از طر یق یک ر شته مویرگ های
عصبی مجزا به مخچه میسر می سازند ،یافتهاند .مخابره این اطالعات
فوقالعسساده قسسوی و پیچیسسده مشسسابه رشسسته سسسیمهای ارتبسساطی در
تعدیلهاست که از یک رشته سیمهای جداگانه تشکیل شده است .فایده
اینچ نین د ستهبندی

سری

سیمها ا ین ا ست

که ارت باط را ت سهیل

میک ند .چ نین نظ می مخ چه را قادر می سازد تا بتوا ند ت ماس خود را
با زبانی مشترک از درون با نیمکره های مغزی در سطح بسیار باالیی
بر قرار ک ند و ا عالم ک ند که ا ین اطال عات پیچ یده چه ه ستند و چه
زمان انجام شوند.
وظایف مخچه
از قرار مع لوم مخ چه یک د ستگاه منظم ،کا مل و م ستقل به ن ظر
میر سد و اطال عات پیچ یده را به بخش های دی گر م غز ار سال میک ند.
حال ا ین اطال عات به ک جا فر ستاده می شوند؟ به ن ظر هر ت عدیلی در
مخچه دارای ارتباطات بینظیری از طریق تماسهای دریافتی ( )Inputو
فرستادنی ( )Outputنسبت به بخشهای مختلف مغسز دارنسد .تعسدیلهای
میانی مخچه ( )Middleدریافت کننده پیغامهای مختلفی جز آنچه هسدف
تعسدیلهای مختلسف پهلسویی در مغسز اسست ،هسستند .علیسرغم چنسین
اختالفاتی یعنی تفاوت پیغامهای دریافتی ( )Inputو خروجی (،)Output
مدارهای درون هر ت عدیل م شابه ت عدیلهای دی گر ه ستند .به ه مین
دل یل

کار اسا سی هر ت عدیل در راب طه با اطال عات در یافتی ان جام

شده میتوا ند م شابه با شد ،حال فرق نمیک ند ا ین اطال عات دریا فت
شده م عرف اطال عات حرک تی ،ح سی ،در کی ،ز بانی یا هر نوع دی گر آن
باشند.
حال باید دید وظایف اساسی مخچه کدامها هستند و در اصل محاسبات
به چه منظوری بوسیله مدارهای مشابه در تعدیلهای مغز هنگامی که
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نتی جه آن ها

با

هدف مشخ صی

به بخشه های مخت لف م غز فر ستاده

می شوند ،انجام میگیرند؟ تئوری های مختلفی درباره وظایف آنها در
د ست تحق یق ا ست ،ا ما جواب دقی قی در حال حا ضر مورد تائ ید نی ست.
اگر چه خی لی از ا ین تئوری ها در

حال حا ضر ب حثانگیز

به ن ظر

میر سند ،مع هذا تئوری های مخت لف حاکی از د یدگاههای سنتی ه ستند.
مخ چه با م هارت گ ستردهای در عملکرد های حرک تی و روا نی دخا لت
بخصوص دارد .وظایف دیگری که دخالت مخچه در آنها پیشگویی می شود
ا مور ح سی ،تح صیل ح سی ،فرقشنا سی و تخ یل ه ستند .یک ت ئوری جد ید
که به ا ندازهی کافی در برگیر ندهی ه مه ا ین اع مال حرک تی ،روا نی
و ح سی ا ست ،از جم له کار هایی ا ست که در رأس و ظایف مخ چه قرار
دار ند .برا ساس شناختها و تجرب یات قب لی پی شگویی می شود که شرط
درونی الزمه انتقال برای اجرای مترادف سازی در بخش های دیگر مغز
ا ست و چ نین م شروطی بخش های دی گر م غز را غ یر ارادی می سازد ،تا
جایی که ا ین بخش ها را برای نها یت ع مل آ ماده میک ند .با ا ین
تو صیف ،قابل یت توا نایی و کارایی کامپیوتری مخ چه در غ یر ارادی
شدن بخش های دی گر م غز مورد ا ستفاده قرار میگ یرد و کار آن ها را
بهتر میکند.
مزیت غیر ارادی بودن مخچه
تجرب یات اث بات شده ن شان مید هد که مخ چه در جر یان و ظایف جد ید
دخا لت دارد .ا ین اع مال ب عد از یک سری تمری نات به صورت غ یر
ارادی عمسل میکننسد و عملکسرد آنهسا از طریسق غیسر ارادی شسدن،
میتوانسسد بهبسسود یابسسد .ادامسسه ایسسن عملیسسات میتوانسسد باعسسث
ت سریعپذیری بی شتر ،د قت به تر و کو شش کم تر گردد .ا ین ا مر در
مخ چه شناخته شده ا ست که تمری نات روا نی در ان جام و ظایف حرک تی
دخا لت دار ند و میتوان ند تخ صص بی شتری به به بود آن ها ببخ شند؛
ز یرا مخ چه با ب خش های دی گر م غز در ارت باط ا ست که نه ف قط
حرک تی ،بل که همچ نین و ظایف روا نی و مر بوط به حواس را شامل
می شوند و ا ین نه ف قط میتوا ند حر کت را غ یر ارادی ک ند ،بل که
روان و حواس را در م غز ان سان به اخت صاص غ یر ارادی میک ند .از
طر یق م هارت حرک تی ،مزا یای حا صله از یادگیری با عث ا جرای م هارت
غ یر ارادی می گردد ،بدون این که ضمیر خودآ گاه از جزئ یات باخبر
شود.
برای مثال دخالت این مهارت ها در مکاتبات ،مستلزم فعالیت حرکتی
و روا نی میبا شد؛ فعال یت حزک تی برای تک لم و ا شارات و فعال یت
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روا نی برای فرمولب ندی که چه چ یزی گف ته شود .در خالل یادگیری
ع مل فرد میتوا ند از طر یق ت مرین م هارت بی شتری پ یدا ک ند ،به
شکلی که عمل این مهارت ها در نهایت بدون دخالت ضمیر خودآگاه در
جزئ یات صورت گ یرد .مثال برای یادآوری کل مات در م خزن حاف ظه
می توان بدون این که ضمیر خودآ گاه خ بردار شود ،انت خاب کل مات در
خالل به یاد آوردن م جدد ان جام میگ یرد .چ نین پی شرفتی که شخص
بتوا ند ا جرای بع ضی از فعالیت های روا نی را

بدون ا طالع

ضمیر

خودآ گاه و بدون این که ق سمت هو شیار م غز آزادا نه کنتر لی روی
فعالیت های روا نی آن ها دا شته با شد ان جام د هد ،گ سترش درک ا ین
منطقه به حساب میآید.
ا ین چ نین گ سترش توا نایی دال لت بر ق سمت کو چک تو سعه یاف ته مخ چه
ان سان میک ند که سهم بزر گی در غ یر ارادی کردن فعالیت های روا نی
دارد و به ن ظر میر سد که شرط ا صلی برای پیش درآ مد ز بان ان سان
با شد .از آن جایی که ز بان یک مز یت بینظ یر و فوقال عاده گرانب ها
در ان سان دارد .از ا ین با بت چون مخ چه در منتهیال یه ق عر م غز
فرو رفته ،گنجینه بودن آن بیاهمیت مانده است.
پی کر مخ چه در ز یر ق سمت ع قب م غز بزرگ یا نیمکره های م غز قرار
گرفته است .مخچه از یک طرف به بصلالنخاع و از طرف دیگر به مغز
بزرگ منت هی می شود .نک ته قا بل تو جه ری شه دوا ندن م ستقیم رگ های
عصبی از درون ستون فقرات که  04عدد بسه صسورت زوج قسرار گرفتسه
ه ستند ،میبا شد

که مخ چه را

به تک تک

اعضای بدن متصل میکنند .مخچه دارای یک
وظی فه م شخص ا ست و

تا پا یان ع مر

با

همان مسئولیت ،به کار خود ادامه خواهد
داد ،بدون آن که در کار آن خل لی ای جاد
گردد.

کارکرد مخ چه غ یر ارادی ا ست و

فسسرد نمیتوانسسد دخسسالتی در عملکسسرد آن
داشسسته باشسسد .بسسدون اسسستثناء همسسه
عملکرد هایی

که در درون

بدن رخ مید هد

یا از ب یرون بر بدن ا صابت میک ند ،بالفا صله بو سیله مویرگ های
عصبی به اطالع مخچه میرسند.
تصویر )1

ارتباط مستقیم ارگانهای مختلف بدن با مخچه
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در

صورت

صدمه د یدن مخ چه

یا

برداشته شدن آن بوسیله یک عمل
جراحیییچ چییه اتفییاقی

وا یید

افتاد؟
سرل
سیم و کنتس
سئول تنظس
سه مسس
مخچس
کن نده

گردش

خون ،ه ضم

غذا و

تنفس میبا شد و صدمه د یدن یا
برداشته شدن آن بوسیله یک عمل
جراحی ،به معنای مرگ فرد است،
زیرا ارگان دیگری در بدن وجود
ندارد که وظیفه آن را بر عهده بگیرد.
مغز بزرگ (نیمکره ای مغزی) Cerebralsمغز بسزرگ چنانچسه از نسامش
پیداست ،تشکیل شده از دو نیمکره که بوسیلهی شیار عمیقی در فرق
سر از یکدیگر مجزا میشوند .در مغز بزرگ  2بخش متمایز وجود دارد
که هر ب خش مر کز بای گانی برای دریا فت اطال عات درو نی و بیرو نی
میبا شد که ب نام حواس پنجگا نه خوا نده می شوند .تحقی قات در باره
ساختمان فیزیولوژی مغسز بسزرگ ،اشساره بسه تقریبسا  111تسا 111
میلیارد سلول عصبی دارد.
تصویر  )2مراکز مختلف حواس پنجگانه مغز بزرگ

در صورت صدمه د یدن م غز بزرگ یا بردا شته شدن آن بو سیله یک ع مل
جراحیچ چه اتفاقی

وا د افتاد؟

تجر به در بارهی ا فرادی که در حوادث ران ندگی یا اتفا قات دی گر
م غز بزرگ آن ها صدمه د یده ا ست ن شان مید هد که ،م غز بزرگ هن گام
صدمه د یدن (ب ستگی به منط قه صدمه د یده) ،ت ماس خود را با حس
مربو طه از د ست مید هد .مثال ا گر مر کز بای گانی است شمام در م غز
بزرگ صدمه پ یدا ک ند ،شخص قادر به ت شخیص بو نخوا هد بود .ا ما
ا گر م غز بزرگ بو سیله یک ع مل جرا حی بردا شته شود ،ارت باط ه مه
مرا کز بای گانی ( حواس پنجگا نه) ،با بدن ق طع خوا هد شد و شخص
کامال ل مس می شود ،به شکلی که به هیچ و جه ن سبت به عوا مل خارجی
انعکاس نشان نخواهد داد .اما درمقایسه با مخچه ،فرد زنده باقی
خوا هد ما ند .ز یرا

گردش

خون،

تنفس و ه ضم

غذا ،ز یر ن ظر و

م سئولیت م غز بزرگ نی ستند و به کار خود ادا مه خواه ند داد .مثال
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ا گر لق مهای در د هان شخص گذا شته شود ،جو یده یا بلع یده نخوا هد
شد ا ما ا گر بو سیلهی شلنگی آن را به درون م عده آن فرد بر یزیم،
د ستگاه ها ضمه به کار خود ادا مه خوا هد داد .ز یرا ع مل بلع یدن
ارادی است اما عمل هضم غیر ارادی.

حواس پنجگانه
خاطرنشان سازم که هدف من از تشریح حواس پنجگانه شناساندن آنها
به شما نی ست ،بل که من ظور ا ین ا ست که نوع جنس آن چیز هایی که
بنام روان و محتوای حواس بشمار میآیند را بشناسیم!
چنان چه میدان ید حواس پنجگا نه عبارت ند از :حس شنوایی ،بی نایی،
چشایی ،بویایی و المسه.
حس شنوایی
از ال له گوش گرف ته تا مر کز بای گانی ضبط ا صوات در نیم کره های
م غز ،حس شنوایی را ت شکیل میده ند .یک صدا که به گوش بر خورد
میک ند در کم ترین مدت از یک ثان یه در م غز بای گانی می گردد .ا ما
ا ین م سیر را هی

بس پیچ یده ا ست .ق بل از این که

به

شرح ا ین

پیچ یدگی ب پردازم ،برای شناخت جنس صدا تقا ضا میکنم هوای ششهای
خود را از طر یق بازدم کامال خالی نمای ید .سپس سعی کن ید حرف
بزن ید! م شاهده میکن ید که امکان پذیر نی ست .ز یرا با ید با ندازه
کافی هوا در ریهها وجود داشته باشد تا بتوان حرف زد .در اینجا
به ا ین شناخت میر سیم که جنس ا صوات هوا ه ستند .اک نون خود هوا
به تن هایی نمای نده صدا نی ست ،بل که هوا با ید ارت عاش پ یدا ک ند،
سپس قا بل شنیدن ا ست .به ز بان ساده ا گر هوا ت حت ف شار قرار
نگ یرد

تا آن را

به ارت عاش درآورد ،ام کان

شنیدن آن ها و جود

ندارد .ارتعاشات متغیر کوتاه و بلند که در هوا پراکنده می شوند
(ا مواج هوا) ،ارت عاش اجنا سی مان ند ساعت یا یک بل ندگو ه ستند.
طول صدای آن ها ب ستگی به ت عداد ارتعا شاتی دارد که در هر ثان یه
برحسب  Hzمقیاس میشود .اصواتی کسه بسین  011تسا  01هسزار هرتسز
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ه ستند برای د ستگاه شنوایی قا بل درک ا ست .باالتر و پایینتر از
آن ها گو شخراش مح سوب می شوند .حس شنوایی دربرگیر ندهی ا نواع طول
موجهای کوتاه و بلند است که شناخت فرد را از اصوات شکل میدهد.
تصویر )3
مید هد

نمونهای از بازتاب شسیپورهای گوشسی  Aدر مرکسز شسنوایی را نشسان

که در ارت باط

با ا صواتی

که

دارای فرکانس های مخت لف میبا شند ای جاد
طول موجهای مختلسف مینمایسد B .مثسالی
برای ارتعاشات با فرکانسهای مختلف.1 ،
فرکسسانس بلنسسد .0 ،فرکسسانس متوسسسط.1 ،
فرکانس کوتاه میباشد.

حس بینایی
برای تائید ماده بینایی چنانچه در حس شنوایی به آن اشاره شد و
مورد آز مایش قرار گر فت ،سؤال ز یر میتوا ند ما را به شناخت جنس
بینایی برساند.
آ یا چشم میبیند یا نور؟ زیرا چشم بدون وجود نور قادر به دیدن
نی ست و برعکس آن ،نور به ه مان ا ندازه مح تاج د ستگاهی ا ست که
اجسام را رؤیت کند.
تعر یف این که چگو نه دن یا به د ید میآ ید از آن جا شروع می شود که
هن گام بر خورد نور به چ شم ،ت بدیل به عالمت های م شخص ع صبی می شود.
با ع بور نور از عد سی چ شم بالفا صله به صورت ت صویری وا ضح بر روی
پرده چ شم منق لب می شود چنان چه در یک دور بین عکا سی بر روی پرده
دور بین ت صویر

برعکس م شاهده می شود.

نور،

به

شکل جر قههای

آهنربایی میدان امواج حرکتی را در بر میگیرد .تشخیص نور بستگی
به طول موج های نوری دارد؛ طول موج های کوتاه بنفش و طول موج های
بلند قرمز .مابین این دو طول موج
رنگ های دی گر ( بنفش ،آ بی،

سبز،

سسرار
سسز) ،قس
سسارنجی و قرمس
زرد ،نس
دار ند.

طول ا مواج مخت لف ،م عرف

ت صاویر مخت لف ه ستند .ا ین ت صاویر
در مج موع شناخت فرد را از ت صویر
اشسسیاء شسسکل میدهسسد و در مرکسسز
بینایی در نیمکره های مغز بایگانی
میشوند.

20

تصویر  )4تابش نور که بصورت امواج نوری از طریق مویرگهای عصبی به مرکسز حسس
بینایی انتقال پیدا میکند را نشان میدهد.
تصویر  )5نمایسانگر امسواج نسوری دریافست شسده
بو سیله مویرگ های

نوری ع صبی و مرا حل انت قال

آنها را به مرکز بینایی در نیمکرههای مغز نشان
میدهد.

حس بویایی
ذرات بسسسیار ریسسزی کسسه در هسسوا پخسسش
می شوند ،همراهآور بو هستند .عناصر فقط
به شکل گاز یا ب خار قا بل است شمام میبا شند .مویرگ های ع صب م خاط
بی نی ذرات پخش شده در هوا (گاز ها و بخار ها) را جذب کرده و به
مر کز بو یایی نیمکره های م غز منت قل میک ند و در آن جا بای گانی
میشوند.
تصویر )6

این تصویر نشان میدهد که چگونه یک عنصسر بسر روی مویرگهسای عصسب

بویایی تأثیر می گذارد و موجب تحریک آن می شود .تحریک عصب با فرکانس های بلند
و کوتاه ،انسان را از بوهای مختلف باخبر میکند.

حس چشایی
حس چ شایی ،همان ند حس بو یایی ،یک حس « شیمیایی» ا ست .به ا ین
مع نی که د ستگاه چ شایی ز بان یا ب طور سادهتر سلولهای چ شایی ف قط
عنا صری را که قا بل حل شدن در آب بزاق ه ستند میتوا ند بچ شد.
پوسته لزج زبان دارای برجستگیهای کوچکی بنام پرزها و مویرگهای
پرزی ا ست .ف قط پرز ها و مویرگ های پرزی مح توی پیاز های چ شایی
ه ستند که سلولهای چ شایی در آن ها و جود دار ند .مویرگ های پرزی
ل مس و گر ما را منت قل میکن ند .حس چ شایی درحقی قت از چ هارنوع
ا صلی شیرین ،شور ،ترش و ت لخ ت شکیل شده ا ست .کل
بق یه که ب نام مزه نام یده می شوند خوش بو ه ستند که
به حس بو یایی مر بوط می شوند .سطح ز بان دارای چ ند
منط قه پرزی ا ست که هر کدام از آن ها ن سبت به نوع
مزه خا صی انع کاس ن شان میده ند .ب خش م یانی (ق سمت
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و سط ز بان) ،دارای عدم اح ساس به مزه ا ست .فرکانس هایی که از
بر خورد با عنا صر مخت لف حا صل می شود ،بو سیله مویرگ های چ شایی به
دا یره ا ین حس در نیمکره های م غزی منت قل و شناخت فرد را فرم
میدهد.

تصویر  )7زبان ،پرزها و مناطق مختلف چشایی

تصویر  )8یکی از پرزهسای بسزرگ شسدهی زبسان را نشسان
مید هد که در ت ماس با یک ق طره آبلی مو بر روی ز بان،
مویرگ های چ شایی تحر یک شده و طول ارتعا شات ث بت شده بو سیله مویرگ های ع صبی،
خصوصیان آبلیمو است.

حس المسه
این که ت ماس فیزی کی با بدن صورت گ یرد به ن ظر ساده میآ ید .یک
ج سم میتوا ند گرم یا سرد ،خ شک یا خیس ،سخت یا نرم صاف یا
برج سته با شد؛ ه مه این ها از طر یق حس الم سه تجر به می شوند .عالوه
بر ت شخیص ن کات باال ،حس الم سه قادر به ت شخیص این که یک ضربه یا
نیشگان تا چه اندازه بر پوست بدن فشار وارد میکند ،میباشد .در
حقی قت ا ین ف قط بخ شی از کار های حس الم سه ا ست .عالوه بر آن قادر
به سنجش هیجا نات ،ف شار ،حرارت ،حر کت ،ارت عاش و و درد ا ست که
همه اینها بر روی پوست صورت میگیرد.
تصویر )9

پنج نوع مویرگهای عصبی کسه دریافتکننسده

تجربیات مختلف از جمله سرما ،گرما و غیره هستند.
وق تی د ستگاه الم سه ن سبت به یک تحر یک مثال
نوعی ضربه انع کاس ن شان مید هد ،ت عدادی سلولهای ح سی از طر یق
مویرگ های ع صبی ارتعا شاتی را با فرکانس های م شخص به سی ستم ع صبی
انت قال میده ند .ا گر ف شردگی تحر یک ا فزایش

یا

کاهش یا بد،

تغییراتی در جریان حرکت حاصل میشود )A( .اگسر فشسردگی افسزایش
پ یدا ک ند ،ت عداد بی شتری از

سلولهای ع صبی ت حت

تأثیر

قرار

میگیر ند و همز مان به ج نبش فرکانس ها در سلولهای ع صبی قب لی که
ف عال بود ند ،ا ضافه
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میگردد )B( .در مجموع تناسب بین تعسداد سسلولهای حسسی و جنسبش
فرکانسها ،اساس تجربیات ما از فشردگی تحریکات هستند.
تصویر )11

نشان میدهد که فشار ساده روی پوست بر اندام حسی اثر میگذارد که

به نوبه خود باعث ایجاد نبضهایی با فرکانس پایین میگردد  .Aهنگامی که فشار
ا فزایش مییا بد ،سلولهای ح سی ز یرین ت حت تأثیر وا قع شده و فر کانس ارتعا شات
در سلولهای تحریک شده شدت مییابد .B

تصویر )11

مربوط به کسب امواج از طریق حس المسه میباشد که به کمک یک لولسه

( )1فلزی پر از مایع بازسازی شده است.
میلهای نیز ( )0همسواره دربسسته در آن
تعب یه گرد یده ا ست .همچ نین یک د ستگاه
مرتعشکننده با فرکانسهای متغیر ( )1با
در بسته در انتهای لوله ( )4قرار داده
شده ا ست .شخص مورد آز مایش بازوی خود
را روی

سطح لو له

قرار مید هد.

مایع

دا خل به ک مک د ستگاه ارت عاش به حر کت
در میآید.
اگر فرکانس ارتعاش ایجاد شده باال باشد ،نمسودار ثبست شسده بسه شسکل ( )Aدر
میآید .به نمودار

( )Bنگاه کنید ،شخص مورد آزمسایش در نقطسهای کسه دامنسه

ارتعاش بیشتر است احساس فشار میکند .به نمودار ( )Cنگاه کنیسد ،بسا تغییسر
تواتر ارتعاشات در جهت کاهش نوسانات نقاط مذکور ،انتقال جا میدهند .نمودار
زیر ( )Dنمایانگر احساس فشار در بازوی شخص مورد آزمایش در زمسانی اسست کسه
فر کانس ارتعا شات

به

حداقل ر سیده

ا ست .دل یل اح ساس ف شارهای نق طهای
تو سط شخص مورد آز مایش ،کاهش م یزان
ن شان دادن وا کنش

بین م ناطق مخت لف

زیر بازو در جهت افقی میباشد.

الصه بخش
حواس پنجگا نه را در کو تاه سخن می توان اینگو نه تو صیف کرد که
فرد در بدو تولد در تماس با اجسام خارجی بوسیلهی حواس پنجگانه
دریافت کنندهی امواج با ارتعاشات مختلف می شود که این امواج به
سوع
سوند و در مجمس
سل میشس
سزی منتقس
سای مغس
سواس در نیمکرههس
سز حس
مراکس
شناختهای فرد را شکل میدهند .انتقال یک موج به حواس بر یکی از
تقریبا  111 – 111میلیارد سلولهای مغز حک میشود و عقسل آن سسلول
را فرم مید هد و تا پا یان ع مر با آن سلول ه مراه خوا هد ما ند.
همچ نان ا ین

شناختها بنام های روان ،عق یده ،اف کار ،باور ها و
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کلمات مشابه در زبان های مختلف استفاده می شوند .آزمایشات انجام
شده حاکی بر ا ین ا ست که جنس ا ین شناختها ا مواج ه ستند .حال
خواه این شناختها از امواج نوری یا صوتی باشند.

سیستم عصبی
سی ستم ع صبی ن قش ب سیار ب سزایی در ساختمان روا نی و ز ندگی فرد
دارد و به ه مین دل یل قا بل تو جه ا ست که ب طور کا مل مورد مطال عه
قرار گیرد.
وظی فه سی ستم ع صبی انت قال یک پ یام از یک
محل در بدن به محل دیگر است .همه پیغام ها
ساق
سی اتفس
سعیف الکتریکس
سای ضس
سورت جریانهس
بصس
میافتد .سیستم عصبی از سلولها و مویرگهای
عصبی تشکیل شده که قادر هستند پیغام ها را
انت قال ده ند .ا ین پیغام ها میتوان ند خی لی
سریع با شند .سریعترین آن ها میتوا ند بیش
از  111متر در ثانیه باشد .بافت سسلولهای
ع صبی به شکل نخ های نازک و طوالنی سرتا سر بدن را احا طه کرده
ا ست .هر سلول ع صبی در ت ماس با یک یا چ ند سلول در بدن ا ست.
سی ستم ع صبی شامل میلیارد ها سلول ع صبی ا ست که ه مه آن ها دائ ما
در حال ع بور و مرور برقآ سا ه ستند و به ه مین دل یل احت یاج ا ست
که دستگاهی کنترل و تنظیم آنها را به عهده داشته باشد .آن بخش
از سیسسستم عصسسبی کسسه عهسسدهدار ایسسن تنظیمسسات میشسسود ،مخچسسه و
بصلالنخاع است .قسمتهای مختلف بدن بوسیله مخچه و نخاع از طریق
ت عداد بینها یت سلولهای ع صبی به ی کدیگر ارت باط پ یدا میکن ند.
سایی و
سب بینس
سلولهای عصس
سا سس
سه بس
ساری همهحانبس
سبی ،همکس
ستم عصس
سیسس
ماهی چهای دارد .ا مواج

صوتی و

نوری چنان چه

شرح داده

شد ،از

دن یای خارج در ت ماس با بدن ت بدیل به جریان های ارتعا شی شده و
مویرگ های ع صبی آن ها را از طر یق ب صلالنخاع

به مخ چه

هدایت

میکنند .در مخچه این امواج مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مخچه
دو باره جر یان را از طر یق ب صلالنخاع

به ماهی چهها

یا

غدهها
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م خابره میک ند

تا

کار

مورد ن ظر ان جام گ یرد.

مثال خ بر

به

ماهی چهای میر سد که ف شار قوی بر آن وارد شده تا خود را ع قب
کشد .سیستم عصبی ،شبکه خبررسانی برای کنترل بدن است.
طول شبکه مخابراتی در بدن که شامل بصلالنخاع ،رگها و مویرگهای
ع صبی می شود،

بالغ

بر تقری با یک صد

هزار کی لومتر ا ست،

که

مسئولیت شبکه خبررسانی را بر عهده دارند.

تیپ سیستم عصبی
از دیرباز  04نوع مختلف تیپ سیستم عصبی تشخیص داده شده است اما
چهار تیپ آن دارای اختالف قابل توجه است؛ این چهار تیپ عبارتند
از:
 .1سیستم عصبی تیپ قوی و چابک و معتدل (خونگرم)
 .0سیستم عصبی تیپ قوی ،آرام و متعادل (بلغمی مزاج)
 .1سیستم عصبی تیپ نامتعادل (عصبی مزاج)
 .4سیستم عصبی تیپ ضعیف و نامنظم (مالیخولیا)
در ت یپ اول فرد کار های خود را سریع و مر تب ان جام مید هد و در
رابطه با مردم ،خوشرو و مهربان است.
در تیپ دوم ،فرد کارهای خود را مرتب انجام میدهد اما در انجام
آن عجله بکار نمیبرد .رفتاری خونسردانه با مردم دارد.
در ت یپ سوم ،فرد کار های خود را ت ند و سریع ان جام مید هد ،ا ما
در ان جام آن ها ن ظم و ترت یب ندارد .با مردم بر خوردی نامت عادل
دارد.
در ت یپ چ هارم ،فرد کار های خود را ب سیار آرام و بینظم ان جام
مید هد؛ رف تاری سرد و غیراجت ماعی با مردم دارد و عال قه چ ندانی
به معا شرت ن شان نمید هد .سر و و ضعی ژول یده و ظاهی نامنا سب
دارد.
گذ شته از

یک نق صان فیزی کی ،ت یپ سی ستم ع صبی

قوی

یا

ضعیف

میتواند به عوامل زیر قبل یا بعد از تولد بستگی داشته باشد:
عوامل قبل از تولد
 مادر هنگام بارداری از داروهای آرامبخش ،الکل ،مواد مخدریا غیره استفاده کرده باشد.
-

مادر هن گام بارداری بر ا ثر حوادث ناگوار متح مل ف شارهای
روانی زیادی شده باشد.
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 مادر هنگام بارداری تحرک چندانی نداشته باشد.عوامل بعد از تولد
 استفاده از دارو در دوران طفولیت احتماال بر اثر بیماری نداشتن تحرک و فعالیت در دوران کودکیگذ شته از یک نق صان فیزی کی ،ام کان ت بدیل یک ت یپ ع صبی قوی به
ضعیف و برعکس آن وجود دارد.
ت یپ سی ستم ع صبی و شخ صیت فرد ب ستگی ه مه جان به به ی کدیگر دار ند
و در زندگی فرد نقش بسزایی دارا هستند .به همین دلیل شناخت از
مکانیسم آن قابل توجه است.
وق تی یک سوزن در انگ شت فرو میرود ،تأثیر آن یک انع کاس فیزی کی
و روا نی ا ست .هن گامی که د ست برقآ سا به ع قب ک شیده می شود یک
انع کاس فیزی کی ا ست و ز مانی

که گف ته می شود «آخ» ...انع کاس

روا نی ب شمار میرود .ا ما در عوض وق تی یک پر بر روی بدن ک شیده
می شود ،نتی جه آن یک اح ساس آرامب خش ا ست .با و جود این که سوزن و
پر هر دو اج سام خارجی ه ستند .پرو سه م کانیکی آن شاید ساده به
ن ظر بیا ید ا ما در حقی قت مع مای ا صلی شناخت فرد از ا شیاء و
موضوعات است.
سیستم عصبی نسبت به عوامل خارجی به دو شکل انعکاس نشان میدهد:
 .1نسبت به اجسامی مانند سوزن ،پر ،زبر ،نرم و دیگر اجسام.
 .0ن سبت به مو ضوعاتی که ما آن ها را ج سم ن میدانیم مان ند:
کلمه ،تصویر ،جمله و معنیها.
چنان چه به شرح آن در حواس پنجگا نه پرداخ ته شد ،ح تی کل مات که
به صورت ا مواج صوتی و نوری وارد بدن می شوند ج سم ه ستند ،که
بصورت مجزا شرح داده خواهند شد.
تأثیر امواج نوری یا صوتی باعث می شود که فرد احساس درد ،سوزش،
سرما ،نگرا نی ،دلتن گی ،ع صبانیت ،اف سردگی ،گو شهگیری و کل مات
مشابه که در فرهنگ لغات وجود دارند ،نماید.
در مورد آن چه به ج سم مر بوط می شود مثال هن گامی که یک سوزن در
بدن

فرو

میرود مو جب جرا حت بردا شتن م حل فرورفت گی می شود.

مویرگ های حا ضر در

بدن بالفا صله حاد ثه را

به مر کز فرما ندهی

(مخچه) خبر میدهند .پیغام با سرعت  421کیلسومتر در سساعت یعنسی
تقریبا  101متر در ثانیه اطالع داده میشود .مسئولین محلی تصسمیم
میگیرند که دست عقب کشیده شود و خود را از جسم خارجی دور کند.
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ا ما

به

هر ج هت م حل جرا حت بردا شته و مخ چه

یک

تیم ا مداد

(گلبول ها) را برای معالجه روانه می سازد .اگر جراحت سطحی باشد،
ه مان تیم ا مداد ا طالع مید هد که جرا حت معال جه شد و احت یاج به
نیروی بیشتری نیست .اما اگر جراحت عمیق باشد ،تیم امداد تقاضا
میک ند که تیم جد یدی فر ستاده شود ز یرا داروی آن ها ت مام شده
ا ست .در ا ین راب طه ،دارو اک سیژن ا ست که گلبول ها هن گام معال جه
ا ستفاده مینمای ند .جرا حت سطحی م ستلزم یک انع کاس ساده آخ ...
می شود و پرو سه ،درد نام یده می شود .در صورت عم یق بودن جرا حت،
تیم امداد جدید خود را از مسیر اتوبان (سرخرگها) به محل حادثه
میرساند و تیم قدیمی مسیر اتوبان (سیاهرگها) را طی کرده و خود
را برای تحو یل زبا لهها ( خون بدون اک سیژن) و سوختگیری م جدد
(اک سیژن) به ق لب میر سانند .ق لب اک سیژن سوخته شده را به ششها
تحو یل مید هد و اک سیژن تازه را که ششها از طر یق تنفس بد ست
آوردها ند دریا فت میک ند و در اخت یار گلبول ها می گذارد .گلبول ها
با تحو یل گرفتن خون اک سیژندار ،خود را برای مأموریت های جد ید
آ ماده میکن ند و این بار از اتو بان ( سرخرگها) ا ستفاده کرده تا
خود را به م حل مأمور یت بر سانند .حر کت پیدر پی تیم های ا مداد در
م سیر اتوبان ها با سرعت غیرم جاز ،سبب ت بدیل ا نرژی حرک تی به
انرژی حرارتی می شود و ایجاد گرما میکند .در طول زمانی که عبور
و مرور در ا ین اتوبان ها با سرعت غیرم جاز در جر یان ا ست ،فرد
احساس درد میکند .سرعت به هر اندازه در اتوبان ها افزایش یابد،
فرد اح ساس درد بی شتر میک ند .برای اث بات حقان یت ا ین مو ضوع،
کافی ست یک کی سه یخ را بر روی م حل جرا حت قرار ده ید ،اح ساس درد
متو قف می شود .به م حض این که کی سه یخ بردا شته شود ،درد دو باره
پد یدار خوا هد شد .ت فاوت آب

گرم و آب سرد در سرعتی ا ست که

مولکول های آب به خود میگیرند .به هر اندازه درجه حرارت آب باال
رود ،به ه مان ا ندازه به سرعت مولکول های آن ا ضافه می گردد .به
ه مین دل یل بیمار ستانها به هن گام ع مل جرا حی از مواد سردکننده
ا ستفاده میکن ند تا جر یان سرعت سلولهای ع صبی را کاهش ده ند و
مریض اح ساس درد نک ند.

با ا ین ت فاوت

ا ستفاده نمیکن ند ،بل که از

که آن ها از کی سه

یخ

مادهای ب نام ا تر (داروی بیهو شی)

استفاده می شود که تزریق آن موجب عدم انتقال سریع نرون های عصبی
میشود .با این تفاصیل میتوان گفت سرعت = گرما = درد.
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کار قلب
سلولهای بدن احت یاج به اک سیژن و ا نرژی دار ند تا قادر به کار
کردن با شند .همز مان ه مهی سلولها با ید زبا لهای را که ب عد از
سوزاندن همراه دارند ،از گردن باز کنند .این زباله گاز کربنیک
( )Carbon Dioxideاست .به همین دلیل بدن احتیاج به یک سیستم حمل و
ن قل دارد که بتوا ند ا ین آذو قه را به سلول ر سانده و همچ نین
تفا له آن را تحو یل گ یرد .ح مل آذو قه بو سیله خون در بدن ان سان
صورت میگ یرد و جاده های انت قالی ،رگ ها میبا شند .خون همی شه در
بدن جاری و در حال دوران است و این قلب است که خون را میمکد و
به ب یرون پم پاژ میک ند .ق لب و رگ ها روی هم د ستگاه گردش خون را
تشکیل میدهند.
گردش خون دو مسیر مشخص کوچک و بزرگ را طی میکند .گردش بزرگ از
ق لب شروع شده که خون را از راه سرخرگ آ ئورت به ب یرون پم پاژ
کرده و ه مه ارگان های بدن را سیراب میک ند و همز مان زبا له آن ها
را با مک یدن از طر یق سیاهرگها باز میخوا ند و به ق لب ریخ ته
می شود .گردش کو چک خون از ق لب شروع شده و خون سوخته شده را به
ششها پم پاژ میک ند ،گاز کربن یک آن را تحو یل مید هد و خون تازه
همراه با اکسیژن به قلب برمیگرداند.
طول

شبکه راه ها

که

شامل اتوبان ها ( سرخرگها و

سیاهرگها)،

جاده های ا صلی (رگ ها) و فر عی (مویرگ ها) می شود ،تقری با به یک صد
هزار کی لومتر میر سد که بخ شی از م سئولیت اداره راه و ترا بری
بدن است و حمل و نقل آذوقه را بین اعضای بدن بر عهده دارند.
درجه حرارت بدن و تنظیم گرمای آن
در مغز ترموستات ویژهای وجود دارد که درجه حرارت بدن را تنظیم
میکند .درجه حرارت بدن یک آدم سالم بطور عمومی  14°Cسسانتیگراد
ا ست ،بدون این که ب ستگی به هوای م حیط سرد یا گرم ما دا شته
با شد .ح فظ ا ین در جه حرارت در بدن ب سیار م هم ا ست .ز یرا بی شتر
آنزیم های م هم بدن فعال یت به تری در ا ین در جه حرارت دار ند .باال
و پایین ر فتن در جه حرارت بو سیله رگ های پو ستی و من فذهای عرو قی
در بدن کن ترل می شوند .ا گر در جه حرارت ا فزایش یا بد ،رگ های
پو ستی گ سترش مییاب ند و خون بی شتری در بدن جر یان پ یدا میک ند.
با ا ین گ سترش گر ما به پو ست میر سد و سپس پو ست گر ما را در هوا
رها می سازد که درجه حرارت بدن کاهش یابد .راه دیگر کاهش گرما،
منفذهای پوستی است .وقتی عرق از پوست بیرون میزند تبخیر می شود
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و بر ا ثر تبخ یر گر ما را جذب می نما ید .بدین ترت یب گر مای بدن
هدر رف ته و بدن خ نک می شود .برعکس ا گر در جه حرارت بدن کاهش
یابد یا بدن احساس لرز کند ،رگهای پوستی خودشان را جمع میکنند
و در آن شرایط گرمای کمتری صرف می شود و درجه حرارت باال میرود.
هنگام احساس سرما عرق کردن صورت نمیگیرد.
وق تی ترمو ستات بدن متو جه می شود که در جه حرارت باال رف ته ا ست،
نرون ها به رگ های پو ستی ا شاره میکن ند که خود را گ سترش ده ند و
غده های عرو قی،

عرق تول ید کن ند و هن گام

کاهش

حرارت ا شاره

نرون ها در پو ست ،مو های بدن را سیخ میک ند و اح ساس سرما د ست
میدهد و رگهای پوستی خود را جمع میکنند.
ترمو ستات بدن غده هی پوفیز ا ست .هی پوفیز در جه حرارت بدن را از
طر یق تر شح هور مون تن ظیم میک ند .هی پوفیز میتوا ند محتو یات
هورمون های مخت لف دا خل خون را ت شخیص د هد .ا ین معلو مات را از
مخ چه دریا فت کرده و ا ین ام کان را دارا ست تا در هر لح ظه بدا ند
خون چه م قدار هور مون احت یاج دارد تا آن را بو سیلهی غدههای
مخت لف تر شح ک ند .هی پوفیز از طر یق در اخت یار گذا شتن هورمون های
خویش ،بر غدههای دی گر تأثیر می گذارد تا آن ها هور مون مایح تاجی
را تهیه کنند.
الصه بخش
ا ین ب خش حاکی بر ا ین باور ا ست که فرد شامل ارگان های مختل فی
ا ست که هر کدام از ا ین ارگان ها دارای یک غر یزه درو نی ه ستند و
هدف آن ها پ یاده کردن اع مال مکانی سمی ا ست که در درون آن ها
نهف ته ،بدون این که واب سته به عوا مل خارجی با شند یا ت حت تأثیر
قرار گیر ند؛ حال فرد چه در ژا پن ،برز یل یا ا یران به سر برد.
همچ نین جواب سؤال «اک نون که ما آفر یده یا ظاهر شدهایم ،برای
چه کار مشخ صی آ مدها یم؟» در ا ین تف صیل گنجا نده شده ا ست .این که
ما آفریده یا ظاهر شدهایم که اعمال مکانیکی ارگان های مختلف به
انجام وظایف غریزی خود بپردازند و نیت خویش را ادامه دهند.
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فصل دوم
وظیفه ارگان ا
کامال وا ضح ا ست که خوا ست یک نوزاد تازه به دن یا آ مده ر فتن به
سینما ،دا شتن یک عرو سک یا یک کامیون نی ست .بل که تقا ضای او به
خوا ست ارگان ها خال صه می شود ،یع نی یک م یز چ یده شده از غذا.
اک نون مان ند گذ شته که به آن ا شاره شد ،یع نی آن جایی که نوزاد
در بدو تو لد خود را به یک م یز چ یده شده ر ساند ،هماک نون از
طر یق نق زدن دو باره مطال به ه مین خوا ست را دارد .ا ین ی کی از
و ظایف ارگانها ست و با خوا ست نوی سنده« ،ار ضاء تغذ یهای» نام یده
میشود.
بعد از اینکه نوزاد رضایت خود را از صرف غذا بدست آورد ،مجددا
نق زدن او ادامه پیدا میکند و خواست دیگری را مطالبه مینماید.
به م حض این که غذا در ت ماس با د هان قرار گ یرد ،د ستگاه ها ضمه
کار خود را شروع میک ند .وق تی نوزاد به ا ندازهی کافی غذا خورد
ماهیچههای معده که شلنگ فرمی و عضلهای هستند و در زیر دیاگرام
قرار دارند ،کشیده می شوند زیرا همیشه مقداری هوا همراه بلعیدن
غذا وارد معده میشود .یک فرد سالم روزانه  0 – 1لیتر هوا همراه
غذا میبلعد و هر لقمه تقریبسا  1 – 1میلیلیتسر هسوا بسه همسراه
دارد .پس از پر شدن م عده از مای عات و غذا ،دیواره های ارت جاعی
م عده شروع به حر کات دودی برای ب یرون را ندن آن میکن ند .ا ین
حرکات محدود هستند و باالخره دیر یا زود شخص احساس فشار بر حجم
معده میکند .دالیل آن میتواند قورت دادن فوری غذا یا بیش از حد
وارد

شدن

هوا

به م عده با شد.

شبکه اتومات یک ع صبی ن سبت

به

ف شارهای دودی م سیر م عده انع کاس ن شان مید هد تا محتو یات آن را
که مح لول شیره م عده ا ست به سمت روده بار یک سوق د هد .هوا و
احت ماال گاز های دی گر در غذا ج مع می شوند و آروغ ناهن جار نتی جه
آن ا ست .برای این که ب توان آروغ را ت حت تأثیر قرار داد و مانع
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ج مع شدن گاز شد ،نوزاد را ب عد از شیر دادن بل ند کرده و به
آرا می چ ندبار به پ شت او میزن ند .با ا ین تف صیل نق زدن نوزاد
بدون من ظور ن بوده ا ست ،بل که ضمیر خودآ گاه ار گان پی غام خود را
به مخ چه ر سانده و مخ چه به نو به خود به حن جره د ستور ارت عاش
داده تا پی غام را به گوش ر ساند .نوی سنده ا ین نق زدن را ی کی
دیگر از خواستهای ارگان های بدن به حساب میآورد و آن را «ارضاء
تکلمی» مینامد.
به ن ظر نمیر سد

نق زدن

نوزاد

به پا یان ر سیده با شد ز یرا

مکانی سمهای دی گری او را به نق نق وا میدارد؛ از جم له نق نق ق بل
از خوابیدن.
طبیعتا همه ما روزی برادر یا خواهر کوچک خود را خواب کردهایم.
سعی کردهایم که با خوا ندن ترا نهای ب سیار آرام و با د ست ک شیدن
روی بدن ،او را نوازش کرده تا به خواب رود .آ یا تاکنون به
مکانیسم این عمل عالقهای نشان دادهایم؟ مکانیسم آن از این قرار
ا ست :وق تی ترا نهای خوا نده می شود ،ماده ترا نه ا مواج صوتی ا ست
که مویرگهای عصبی حس شنوایی نوزاد آنها را از خود عبور میدهد.
ا گر سرعت آن ها سریع با شد ،ای جاد گر ما و درد مینما ید (چنان چه
در سی ستم ع صبی شرح داده شد) .ا ما برای خواب کردن ،از ا مواج
صوتی

که

سرعت را در جر یان سی ستم ع صبی

پایین آورد ا ستفاده

می شود .به ه مین دل یل سعی در انت قال ا مواج با فرکانس های کو تاه
می شود تا سرعت سی ستم ع صبی کاهش یا بد .به ه مین ترت یب هن گام
نوازش ،دست به آرامی روی بدن نوزاد کشیده می شود تا از طریق حس
الم سه ( سطح بدن) ،فرکانس های کو تاهی در سی ستم ع صبی جاری شود و
جر یان سرعت در سی ستم ع صبی را ت نزل د هد .ادا مه م کرر ا ین اع مال
نسوزاد را خسواب میکنسد .نویسسنده ،خوانسدن ترانسه و نسوازش را
«هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی» مینا مد ا ما در حال حا ضر ب نام
«ار ضاء جن سی» نام یده می شود تا ب عدا در باره آن بی شتر شرح داده
شود.
خارج از هرگو نه ذهنگرا یی ،مطال عه در باره نوزاد ا ین نتی جه را
بدست میدهد که او سه خواست اساسی و بنیانی از جمله :غذا ،تکلم
و نوازش دارد ،که آن ها را از طر یق نق زدن ،مطال به میک ند .ا ین
خواستها همراه فرد از روز پیدایش تا زمان مرگ بصورت ثابت باقی
خواهند ماند.
* ارضاء تغذیهای
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* ارضاء تکلمی
* ارضاء جنسی

ارضاء تغذیهای
او لین ماده غذایی که طبی عت ،فرد را ب عد از تو لد مه مان میک ند،
شیر مادر ا ست .با ن گاهی به ر شد نوزاد میبینیم که شیر مادر
غذایی کا مل ا ست ز یرا ه مه احتیا جات غذایی را تأمین میک ند .شیر
مادر بدون هیچگو نه دکورا سیونی به نوزاد داده می شود .با تو جه
به این که شیر مادر برای تغذ یه نوزاد م حدود ا ست ،مواد غذایی
دی گر مان ند برنج ،سیبزمینی ،گو شت ،قارچ ،پرت قال ،سبزی و غ یره
جان شین آن میگرد ند .لذا ب سیار م هم ا ست که شناخت ما شناختی
فیزی کی از غذا با شد و محتو یات و عنا صر آن ها مورد مطال عه قرار
گیرند .با گوشهچشمی به پاکتهای مواد غذایی ،نام و مقدار عناصر
موجود در آن ها مشخص می شود .حال این مواد غذایی شیر مادر باشد
یا دیگر مواد غذایی ،مبنای اصلی آنها عناصر شیمیایی است.
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کالری

فعالیت

درصد

4

بیدار در
حالت
استراحت
ثابت نشسته

نام

عنصر

شیمی

شیمیایی

ایی

12
41

در حال
ایستادن
دوزندگی
ماشیننویسی
(سریع)
اطو زدن
ظرفشوئی
جارو زدن

112

راهرفتن
()4 Km/h

142

نجاری

012

از پله
پایین آمدن
رختخواب
پهن کردن
پیادهروی
()1 Km/h
چوببری
شنا کردن
دویدن
()5.8 Km/h
پیادهروی
سریع
از پله باال
رفتن

42
21
42
11
11

012
012
412
412
212
212
1111

تصویر )15
انسان شامل
عناصر باال
است.

تصویر )16
این جدول
نشان میدهد
که
فعالیتهای
مختلف،
همراهآور
مصرف
کالری
مختلفی است.

12

O

اکسیژن

11

C

کربن

11

H

هیدروژن

1
0/0

N
Ca

ازت
کلسیم

1/0
1/12
1/02

P
K
S

فسفر
کالیم
گوگرد

1/12

Cl

کلر

1/12

Na

ناتریوم

1/12

Mn

منیزیم

1/114

Fe

آهن

1/1111

Mg

منگنر

1/11112
1/11114

Cu
J
Co

مس
ید
ُ
کبالت

Zn

زنگ

Mo

مولیبدن

F
M
جدول  14نمایانگر عناصر شیمیایی موجود در شیر مادر است.

فلور
غیره

جدول  12عناصر شیمیایی تشکیل دهندهی ساختمان فیزیکی بدن انسسان
را بیان میکند و جدول  11نشان از مقدار سسوخت کسالری دارد ،کسه
شخص در رابطه با انواع فعالیتهای مختلف مصرف میکند.
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تصسسسسسویر )14
سیر
سات شس
محتویس
سسامل
سسادر شس
مس
عناصسسر داخسسل
جدول است.

جدول )17

مقدار

انسسرژی و عناصسسر
سفارش شده در روز

جیییییدول )18
مجموعسسه عناصسسر
موجود در طبیعت
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ارضاء تکلمی
ز مان شروع تک لم ،ثان یههای بدو تو لد ا ست که با نقزدن آ غاز
می شود .بر خورد بدن با اج سام خارجی او لین ت ماس فرد را با م حیط
او برقرار میکند .این تماس از طریق حواس پنجگانه صورت میگیرد.
ّی می گذارد،
وقتی فرد محیط خود را عوض میکند و پا به یک محیط جو
هوا بدن او را ت حت تأثیر قرار داده و نق او را در میآورد .با
یک پو شش حو له مان ند جواب اع تراض او داده می شود و به ه مین
برای

ترت یب نق های او

غذا و

نوازش ادا مه پ یدا میک ند .ا ین

نقزدن ها از آنجا سخن میگشاید که جدار معده شروع به ترشح (مایع
ا سیدی) میک ند و نوعی سوزش اح ساس می شود .سوزش بو سیله مویرگ های
عصبی به مخچه گزارش می شود .مخچه بعد از تماس با نیمکره های مغز
برای دریا فت راه حل ،متو جه می شود
پا سخی دریا فت ن میک ند .برا ساس

شناختی در آن ث بت ن شده و

یک مکانی سم درو نی (غر یزه)،

م ستقیما فر مان مید هد تا تار های صوتی حن جره شروع به ارت عاش
نمای ند .ارت عاش ب صورت نوعی ا صوات نق لح نی را به گوش میر ساند
تا خوا ستهای او را
پرو سه ان جام

برآورده کن ند.

شده از جم له ت صویر

ارت عاش و غ یره

شناختها را

حواس پنجگا نه
مادر ،پ ستان،

با م شاهده
شیر،

سوزش،

به دوا یر ح سی در نیمکره های م غز

ار سال میدار ند .ادا مه ا ین پرو سه من جر به فرم گرفتن ا صواتی با
لحن « ما  ...ما  ،پا  ...پا» ،تصویر مادر و شیر می شود که حیات
تکل می فرد را شکل میده ند .ا ین ا مواج صوتی و ت صویری قابل یت
سخنگویی فرد را فراهم میکن ند .فرد خوا سته یا ناخوا سته تک لم
میک ند ز یرا او به ار گانی م کانیکی مج هز ا ست که برای سخن گ فتن
ا ست .حال ا گر شخص نخوا هد با شخص دی گری صحبت ک ند ،نیرو یی از
درون او را به تکلم با خود وامیدارد .در این رابطه می توان این
سؤال را مطرح کرد:
آیا میتوانیم تصمیم بگیریم که فکر نکنیم؟

ارضاء جنسی
(در حقی قت نام یدن ا ین ار ضاء ب نام ار ضاء جن سی ،برخالف مکانی سمی
ا ست که در درون ا ین ار گان گنجا نده شده ا ست .ا ما از آن جایی که
برای دی گر ار ضاءها نامی من ظور گرد یده ،بنا چار از ه مین نام
استفاده میشود).
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آن چه را که ما راب طه جن سی می نامیم شامل دو عمل کرد کامال م جزا
از یکدیگر میشوند که عبارتند از:
 .1تخلیه (تولید نسل)
 .0نوازش (هارمونیک بخشیدن سیستم عصبی)
کامال واضح است که شروع رابطه جنسی به منظور تخلیه و تولید نسل
زمانی است که دختر یا پسر به سن بلوغ رسیده باشد ،یعنی تقریبا
سنین  9 – 10سال برای مؤنث و  10 – 12سال برای مذکر .زمان بلوغ،
عزم سفر «م نی» به سفره چ یده شده نزد مؤ نث ا ست (تخ مدان) ،که
خود را د عوت میک ند .م نی راه را خوب ب لد ا ست و ک سی او را به
آن جا راهن مایی نمیک ند ،چنان چه ه مه همرز مان او قبال چ نین را هی
را طی کردها ند ،بدون این که م سیر را ا شتباه رف ته با شند .در
جوار تخل یه به من ظور تول ید ن سل عال قه ب سیار ز یادی نزد طرفین
راب طه جن سی و جود دارد که تخل یه را به تأخیر انداز ند .هدف از
این تأخیر پروسه نوازش است.
برخالف راب طه جن سی که در سنین م شخص جن به ح قانی پ یدا میک ند،
شروع نوازش ثان یههای بدو تو لد نوزاد ا ست .گذ شته از نقزدن های
نوزاد برای غذا و شنیدن الال یی ،نوزاد تما یل ز یادی به نوازش از
طریق دست کشیدن بر روی بدن دارد!
مکانیسم نوازش چیست؟
بدون اینکه مکانیسم نوازش را در رابطه جنسی و نوازش بطور عموم
را برر سی ک نیم ،به ساختار آن پی ن بردهایم و ف قط خود را به
شناختی عق یدتی متقا عد کردهایم .برای شناختن فیز یک نوازش با ید
د ید چه پرو سهای مکانی سم نوازش نوزاد و نوازش به من ظور تأخیر
تخل یه را در برمیگ یرد .در مج موع

نوازش در

هر دو راب طه

به

رفتار های ز یر خال صه می شود :بو سیدن ،د ست ک شیدن آرام روی بدن و
با صدای بسیار آرام اصواتی را ادا کردن.
* بو سیدن به حس الم سه مر بوط می شود ز یرا لب با بدن بر خورد
میکند!
* دست کشیدن هم به حس المسه مربوط می شود زیرا دست با بدن تماس
پیدا میکند!
* صدا به حس شنوایی مربوط می شود زیرا امواج صوتی با گوش اصابت
میکنند!
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چنان چه گف ته

شد ،هن گام بر خورد اج سام

خارجی

با

بدن ،مو جب

انت قال فرکانس هایی با طول موج های مخت لف می شوند که مویرگ های
عصبی را تحریک میکنند .مویرگهای عصبی این ارتعاشات را از مسیر
شبکه سی ستم ع صبی به مخ چه منت قل میکن ند .طول موج ا ین ارتعا شات
نقش بسزایی در آرامش فرد دارد .ورود سوزن به بدن مسبب طول موج
بل ند می شود که نه نوزاد ت مایلی به فرو ر فتن آن به بدن دارد و
نه طرفین رابطه جنسی هنگام نوازش خواهان فرو کردن سوزن به بدن
ی کدیگر ه ستند .ا ما در عوض بر خورد پر با بدن ه مراهآور طول موج
کو تاه با ارتعا شات کو تاه ا ست که هیچ مو جود ز ندهای از ل مس آن
با بدنش عاجز نمی شود .ز یرا انت قال ا ین ا مواج از م سیر سی ستم
شبکه ع صبی به مخ چه با ک ندی صورت میگ یرد و در مج موع بدن ا فراد
ن سبت به چ نین سرعتی اح ساس ر ضایت میک ند و عال قه به ادا مه آن را
دارد.
ت ماس د ست و لب در هر دو راب طه ،هدف گاز یا نی شگان گرفتن نی ست
بلکه لب به حالت بسیار آرامی بدن را لمس میکند و دست به همان
شکل بر روی بدن ک شیده می شود و صادر کن ندهی ا مواجی با طول موج
کو تاه از م سیر شبکه سی ستم ع صبی به مخ چه می شوند .ا ین پرو سه یک
جریان کامال مشابه است که برای یکیک افراد جامعه معتبر است.
نمی توان حدس زد که حس شنوایی هدف دی گری جز انت قال ا صوات با
طول موج کو تاه را به مخ چه دا شته با شد .وق تی م شغول خواب کردن
نوزاد ه ستیم یا طرفین جن سی خوا هان گ فتن کل ماتی به ی کدیگر
ه ستند ،هدف نه در گوش نوزاد داد زدن ا ست و نه طرفین جن سی
میخواهند با صدای بلند کلماتی به سمع یکدیگر برسانند؛ بلکه کل
هدف در هر دو رابطه به این متمرکز می شود که امواج صوتی با طول
موج کو تاه به مخ چه انت قال داده شود .با ا ین ت عاریف به ا ین
شناخت میر سیم که در هر دو راب طه سرعت ا مواج من ظور ا صلی ا ست
ستادن
سا فرسس
سه بس
سردن مخچس
سی کس
سز راضس
سری جس
سدف دیگس
سه هس
سدون اینکس
بس
فرکانس هایی آرام با شد .چنان چه مکانی سم نوازش برای یک نوزاد
طبی عی و مع مول ا ست ،به ه مان ا ندازه میتوا ند مکانی سم آن شرایط
م شابهی

برای

طرفین راب طه جن سی دا شته با شد!

به ه مین دل یل

مکانیسم نوازش مساوی است با «هارمونیک بخشیدن سیستم عصبی» .با
تو جه به ا ین ا مر به ن ظر من هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی به
مرا تب نام منا سبتری ب جای ار ضاء جن سی ا ست ،ز یرا هدف در راب طه
جنسی فقط مختص به تخلیه به منظور تولید نسل میگردد.
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«پ سربچه از ه مان دوران کودکی اح ساس جن سی دارد»؛ ا ین گف ته را
زیگمو ند فرو ید روان شناس م عروف اتری شی در اوا ئل

قرن بی ستم

ایراد کرد« .هنگامی که یک پسربچه نزد مادرش میخوابد با دست زدن
به سینههای مادرش احساس جنسی خود را
نشان میدهد».
الب ته اظ هارات ای شان ،نظر یاتی بدون
تو جه به م کانیزم فیزی کی بوده ا ست.
ا گر دخترب چه به سینههای مادرش د ست
میزد شاید فرو ید آن را اح ساس جن سی
نمیپندا شت .ا ما برای رف تار پ سربچه
توج یه دی گری ندا شته و از آن جایی که ت ماس بدن باالخص بین دو
ناهمجنس راب طه جن سی مح سوب می شود ،ب نابراین فرو ید نمیتوان ست
بر هان دی گری دا شته با شد .ف کر ن میکنم مکانی سم رف تار پ سربچه که
به مادرش چ سبیده و د ستان خود را بر روی سینههای او قرار داده
و یا ح تی پا هایش را ال بالی پا های مادر گذا شته با شد ،مکانی سم
دی گری جز هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی دا شته با شد .با ید تو جه
داشت هنگامی که پسربچه بدن مادرش را لمس میکند (بویژه قسمتهای
نرم و هادی) ،فرکانس های حا صل از ل مس طول موج های کو تاهی ه ستند
که سی ستم ع صبی پ سربچه را هارمون یک میبخ شند و برای او اح ساس
رضایت به همراه دارند.
سکس تلفنی و ای -میل ()E-mail
یک پد یده دی گر در هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی،

به ا صطالح

سکسهای تلف نی یا پیغام های اینترن تی ه ستند .چه مکانی سمی با عث
می شود

که میلیون ها ان سان از فر سنگها کی لومتر فا صله

بدون

برخورد فیزیکی ،رابطه جنسی برقرار کنند؟
روزا نه میلیون ها ان سان به من ظور دا شتن سکس ،میلیارد ها دالر
صورتحسابهای تلفنی پرداخت میکنند!
چه گف ته می شود؟ چه شنیده می شود؟ چه نو شته می شود و کدام حواس
در ا ین جریا نات دخا لت دار ند؟ طبیع تا گف تهای که شنیده می شود
مطمئ نا با ید دارای طول موج کو تاه با شد .همچ نین چ یزی که نو شته
می شود وق تی حس بی نایی آن را از روی صفحه مونی تور جذب میک ند و
آن را به دایره های م ختص خود در نیمکره های م غز ار سال میدارد،
در آن جا شکل کل مات دو باره شنا سایی می شوند .در مر کز ورنی کاس،
شکل به کل مات تعب یر می شوند و از کل مات تداعی م عانی به ع مل
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میآیسد .تسداعی از کلمسات همسراهآور طسول مسوج کوتساه اسست کسه
ر ضایتبخش مح سوب می شود و بدین سان ب یان از طر یق تل فن یا دریا فت
ای -میل محتوی طول موج های مشابه (کوتاه) ،میباشند که به سیستم
عصبی میرسند.
مجنس بازی
پد یده دی گر در راب طه با هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی ،هم جنس
بازی است .رابطه جنسی بین دو غیر همجنس چه از نوع هارمونیک یا
تخل یه به من ظور تول ید ن سل ،یک پد یده طبی عی در ز ندگی ان سان به
حساب میآید .اما برعکس آن هرگونه برخورد فیزیکی بین دو همجنس،
به هر من ظوری که با شد ،برا ساس عقا ید و ر سوم جام عه ،برای آن
ممنوع یت قا ئل شدهاند .وق تی نوجوا نان به سن ب لوغ میر سند ب طور
طبی عی ار گان جن سی آن ها خوا ستار ار ضاء خود می گردد .اعت قاد به
باکره بودن ق بل از ازدواج ،خ جول بودن در مقا بل جنس م خالف و
غیراجتماعی بودن ،میتواند دالیلی باشند که نوجوانان نتوانند با
جنس م خالف راب طه بر قرار کن ند و امکا نات به تری برای بر قراری
راب طه با هم جنس خود دا شته با شند .روا بط با نوازش شروع می شود،
بدون این که مکانی سم آن را بشنا سند .هن گام د ست مال یدن به بدن
ی کدیگر اح ساس رضایتبخ شی به آن ها د ست مید هد که ادا مه آن به
تخلیه خواهد انجامید .چه دالیلی باعث همجنس بازی می شود از حیطه
مبا حث ما به دور ا ست ا ما نمی توان آن را ب نام یک پد یده مو جود
در جام عه ناد یده گر فت .ال بد میدان ید در دن یا چه می گذرد ،مردان
خود را به پو شش ز نان درآورده و به دال یل اقت صادی یا فیزی کی به
عرضه سکس خود میپردازند.
شخ صی تعر یف می کرد که یک روز به من ظور ار ضاء جن سی ،ی کی از
دختر های خیا بانی را سوار ا تومبیلش کرد و به سمت آپارت مانش
حرکت کردند .در مسیر راه بعد از گفتگوهای روزمره دستها به طرف
یکدیگر کشیده شد و کار به دستمالی و بوسیدن انجامید .او تعریف
می کرد که مع لوم بود دخ تر باتجر بهای بود و لذتهای کافی را به
من میداد .گ فت « :به در خا نه ر سیدیم .ما شین را پارک کردم .د ست
در دسست و لسب بسر لسب وارد خانسه شسدیم .آرام آرام لباسهسا را
درآورد یم ،ا ما اح ساس کردم نمیخوا هد شورت و کر ستش را درآورد.
اول گ مان کردم خجا لت میک شد .روی ت خت دراز ک شیدیم .د ست بردم
کامال ل ختش کنم و لی د یدم ا جازه نمید هد؛ یک م قدار بی شتر تالش
کردم ،د ستم را بین را نش بردم و ناگ هان متو جه شدم که طرف پ سر
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ا ست .نفهم یدم خودم را چگو نه به دست شویی ر ساندم .حالم به حدی
بهم خورد که تا مدتها هر زمان به او فکر می کردم ،حالت تهوع به
من دست میداد .اما باید اقرار کنم که قبل از اینکه پی ببرم که
او پ سر ا ست واق عا از بو سیدن و ل مس کردن او لذت می بردم .و لی
بعد که فهمیدم چنین حالت چندشآوری به من دست داد».
در این رابطه بین این دو همجنس تخلیهای صورت نگرفته است .آنچه
بین ا ین دو ن فر جا مه ع مل پو شیده ،نوازش و د ستمالی ا ست که به
هارمون یک بخ شیدن سی ستم ع صبی مر بوط می شود که یک راب طه طبی عی
جسمانی است و ابدا به سکس مربوط نمی شود؛ موضوعی که شخص باال به
آن ا شاره میک ند و اد عا میک ند« :ق بل از این که پی ب برم که او
پ سر ا ست واق عا از بو سیدن و ل مس کردن او لذت می بردم .و لی ب عد
که فهمیدم چنین حالت چندشآوری به من دست داد».
حالت چندشآور زمانی به او دست میدهد که ارزیابی های ذهنی را در
راب طه دخا لت مید هد! حال ا گر شخص همجنس باز بود و دخ تری خود را
به پو شش مردا نه درآورده بود و ب عدا پی می برد که پ سر ا ست ،به
مرا تب اح ساس لذت بی شتری به او د ست میداد ،ز یرا آن چه در ذ هن
بایگانی کرده بود و انتظار آن را داشت ،مرد بود.
الصه فصل دوم
زمانی که فرد پا به حیات می گذارد خواستار ادامه مکانیسم غریزه
خویش می گردد که ق بل از تو لد آن ها را در لی ست عملکرد های خود
دا شته ا ست و اک نون خوا هان ا جرای آنها ست .ت ماس اج سام خارجی با
بدن مویرگ های ع صبی را مرتعش کرده و مویرگ ها ا ین ارتعا شات را
از م سیر شبکه سی ستم ع صبی برای پا سخگویی به مخ چه میر سانند.
مخ چه ارتعا شات را تجز یه و تحل یل کرده و برای وا کنش به آن ها
ب عد از مراج عه به نیمکره های م غزی وق تی جوابی دریا فت نمیک ند
( چون شناختی در آن ها و جود ندارد) ،فر مان به ارت عاش تار های
صوتی حن جره مید هد .ارت عاش تار های صوتی م حیط ا طراف را باخبر
میک ند که مثال ار ضاء تغذ یهای تأمین شود .ع بور ارتعا شات با طول
موجهای کوتاه رضایتبخش و برعکس آن طول موجهای بلند ،ناخوشایند
هستند.
همزمان که طول موج ها تجزیه و تحلیل شدند ،عالوه بر پاسخگویی به
آنها نتیجه آنها بوسیلهی مویرگهای عصبی به نواحی حواس پنجگانه
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در نیمکره های م غز منت قل و بای گانی می شوند و شناخت فرد را از
اجسام و موضوعات پایهریزی میکنند.

فصل 3
محتویات نیمکره ای مغز
انسان دائما در حال فکر کردن است ،خواه بخواهد خواه نه! چرا؟
مکانیسم فکر چیست؟
چنان چه گف ته شد ،ت ماس اج سام با بدن چه از درون یا برون ای جاد
ارتعا شاتی میک ند که بو سیلهی مویرگ های ع صبی ث بت می شوند و هو یت
آن ها

به ا طالع مخ چه میر سند .مخ چه هو یت اج سام را

به

حواس

پنجگا نه منت قل میک ند تا در آن جا بای گانی شوند و هرمو قع به
آن ها احت یاج

شد ،در اخت یار

قرار گیر ند .هو یت اج سام دارای

اشکال و ابعاد خاصی هستند .مثال یک سیب تقریبا کروی است ،یک گل
به شکلهای مخت لف د یده می شود ،یک شخص میتوا ند کو تاه یا بل ند
با شد و یک گف ته دارای طول موج بل ند یا کو تاه ا ست .بر خی موارد
از خصوصیات اشیاء میباشند ،مثال یک سیب خوردنی است و در عوض یک
گل خوردنی نی ست بل که بو کرد نی ا ست؛ ا ین ها از خصو صیات ا شیاء
ه ستند و در مج موع شناختی ع مومی از مو جودات را وان مود میکن ند،
حال این تعریف در ایران ،ژاپن یا برزیل باشد .گذشته از اشکال،
مشخ صات و خصو صیات حقی قی ا شیاء که در حواس پنجگا نه بای گانی
می شوند ،ن سبتهایی ( صفتهایی) به اج سام داده می شوند که شناخت
آن ها برای ه مه یک سان نی ست ز یرا به موجود یت ج سم ر بط ندارد،
مان ند خوب و بد ،خو شحال و ن گران ،در ست و نادر ست و غ یره ،که
عا مل ا صلی دوگا نه بی نی ان سان با خود و دی گران می گردد .دوگا نه
بی نی بین خوب و بد ،در ست و نادر ست ،عا قل و نادان ،مؤدب و
بیادب ،دو ست و د شمن ،ع شق و ن فرت و هزاران کل مه

صفتوار به

محتویسسات نیمکرههسسای مغسسز اضسسافه میگردنسسد و در روز از آنهسسا
ا ستفاده می شود بدون این که شناختی فیزی کی از آن ها و جود دا شته
باشد تا از دوگانه بینی پرهیز شود.
ا ین ت عاریف و توا صیف ،محتو یات پنج حواس در نیمکره های م غزی را
شامل میشوند و به نامهای عقل ،شعور یا دانش خوانده میشود.
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عقل
* عقل درونی
* عقل برونی
عقل درونی
من ظور از ع قل درو نی ،عمل کرد ارگان های

بدن

خارج از هرگو نه

دخا لت فرد ا ست که همچ نین به نام غر یزه ن یز خوا نده می شوند،
مان ند :گر سنگی ،ت شنگی ،ه ضم غذا و تنفس .ف عل و انف عاالت ا ین
ارگان ها از جم له سوزش م عده ،خ شک شدن گ لو ،د فع مدفوع و دم و
بازدم گذ شته از عمل کرد م کانیکی ،ب صورت شناخت در حواس پنجگا نه
بای گانی می شوند و ما می توانیم عمل کرد آن ها را به شناخت ت بدیل
کرده و تعر یف ن ماییم .در ا ین راب طه ع مل با شناخت ی کی ا ست و
بین آنها دوگانه بینی وجود نخواهد داشت.
عقل برونی
من ظور از ع قل برو نی ،شناختی ا ست که بدن در ت ماس با اج سام
خارجی بدست میآورد و سپس در حواس پنجگانه بایگانی می شوند .مثال
یک سیب خوردنی ا ست ،چ قدر وزن دارد ،نرم ،سخت ،تر ،خ شک ،شیرین
یا

ترش ا ست .ا ین

شناختها ع قل برو نی

محتو یات ع قل برو نی در نیمکره ها ف قط

فرد را

شامل می شوند.

به نک تههای

باال خال صه

نمی شوند ،بلکه موضوع زمانی حاد می شود که مجموع این شناختها در
ا صل ب صورت راهح لی در میآ ید که خوا ستههای فیزی کی بدن را تأمین
کن ند و

به نام های عق یده،

می شوند و

باور ،د ین ،ر سم و ر سوم بای گانی

ساختمان روا نی ا فراد جام عه را

شکل میده ند .بع ضی

نکتسسسسهها را در ایسسسسن
ساختمان روا نی می توان
تسسرس ،عقیسسده ،وجسسدان،
احسسساس ،نفسسرت ،دوسسستی،
عاطفه ،IQ ،اعتیاد ،روح،
حسسس ششسسم و وراثسست نسسام
برد.
یویر )19
تصی

ساره
سه دوبس
اینکس

شخصی را بخاطر آورد و به او سالم نمود به نظر بسیار ساده میر سد ،ا ما پروسه
آن پیچ یده ا ست .اب تدا ت صویر شخص با ید دایره های مخت لف را طی ن موده ،اطال عات
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ترج مه و فر مول ب ندی شوند و سپس ن سبت به آن انع کاس ن شان داده شود .ت صویر
 19مسیر پیمودن تصویر یک شخص در مغز اسست .بالفاصسله زمسانی کسه
تصویر به چشم میآید ( )1برای شناسایی بوسسیله مویرگهسای سیسستم
عصب بینایی به دایره بایگانی در مغز ( )0انتقال داده میشود .در
آن جا ت مام ت صاویری که به ت صویر مر بوط می شوند ،به دا یره تداعی
معانی ( )1فرستاده میشسوند .در آنجسا دوبارهشناسسی میشسوند کسه
ت صویر یک ان سان ا ست با اطال عاتی که در باره او و جود دارد .در
مسیر تصاویر ترجمه شده ( )4به دایره تبدیل تصاویر با کلمسه ()2
میر سند .در این جا ت صویر شخص مر بوط به یک ا سم می شود .در ناح یه
پیشانی ( )1دخالت غدهها مشخص میکند که چه احساسی (خوب یسا بسد)
نسبت به شخص وجود دارد و مورد سؤال قرار گیرد یا خیر .در جلوی
پیشانی ( )4برنامهریزی میشود که چگونه با شخص برخسورد شسود .در
مرکز بروکاس ( )9ارتعاشات عصبی فرمولبندی میشوند تا چه کلمات و
م عانی گف ته شوند .از آن جا دو باره بو سیله ارتعا شات ع صبی به
ناحیه متحرک ( )11که در آنجا مخچسه ،سسلولهای اعصساب مرکسزی را
ف عال ن موده تا از طر یق ب صلالنخاع روا نه شوند ،میرود .از مخ چه
نرونهای عصبی بوسیله ارتعاشات به زبان ،لبها ،گلو ،نای و غیره
میرسانند که کلمه سالم را بیان کنند.

ترس
به دو نوع ترس میتوان اشاره کرد:
* ترس فیزیکی
* ترس روانی

ترس فیزیکی
هن گام ا صابت یک ج سم خارجی با سطح
بدن ،مان ند

فرورفتن

یک

سوزن در

انگشسست یسسا یسسک انفجسسار ناگهسسانی،
ارتعا شاتی ای جاد می شود

که

سرعت

آنها متغیر است .ارتعاش یک انفجار
ناگهسسانی بسسا سسسرعتی بسسیش از 411
کیلومتر در ساعت (تقریبا  119/4متر
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در ثان یه) از سی ستم ع صبی ع بور میک ند و به مخ چه میر سد .انع کاس
چ نین ارتعا شی با چ نین سرعتی و ع بور آن از سی ستم ع صبی به مخ چه
سداد
سب تعس
ساس آن برحسس
سد .مقیس
سی گوینس
سرس فیزیکس
ست آن را تس
و برگشس
تاب هایی ا ست که یک موج در ثان یه بر میدارد و هر تاب را هر تز
( )Hzمینامند .شنیدن امواج بین  11تاب ( )Hzتا  01هزار هرتز در
ثان یه گوش نواز و کم تر یا بی شتر از ا ین م حدوده گو شخراش ا ست.
ِز مگس و مثال تاب
ِزو
مثال تاب کمتر از  11در ثانیه صدایی مانند و
سویر 01
ست .تصس
سر اسس
سر خطس
سد آژیس
سدایی ماننس
سزار صس
سیش از  01 Hzهس
بس
نما یانگر فرو ر فتن یک سوزن در انگ شت و انع کاس متقا بل ن سبت به
آن است.
تصویر  )01فرورفتن سوزن در انگشت ،باعث درد (ارتعاش) بسا سسرعت
 121کیلومتر در ساعت میشود .تیپ مخصوصی از مویرگها که در منتهی
عل یه ز یر پو ست قرار دار ند درد را ث بت میکن ند که در ا صل برای
همین امر ساخته شدهاند .یک میلیمتر مربع پوست شامل  41تسا 2111
از ا ین ع صبهای انت هایی ه ستند .تج مع بی شتر آن ها در

صورت،

سرانگ شتان و آ لت تنا سلی میبا شد و در کف پا و سر زا نو تج مع
کمتری دارند.
برای اینکسه سسرعت فسرورفتن سسوزن در ثانیسه تعیسین گسردد121 ،
کیلومتر مساوی با  121111متر میشود ،که تقسیم بر یک ساعت یعنسی
 11دقیقه ضرب در  11ثانیه (مساوی با  ) 1111که مساوی میشسود بسا
 41/1متر در ثانیه میشود.

ترس روانی
ترس روانی چنانچه از نامش پیداست به روان مربوط می شود که مورد
ب حث قرار گر فت ،روان مجمو عه ا مواج صوتی و نوری ه ستند که در
دوایر حواس پنجگانه بایگانی شدهاند.
وق تی یک پل نگ از فا صله صد م تری د یده می شود ،مویرگ های ع صب
بی نایی ت صویر پل نگ را

به دا یره بی نایی در نیمکره ها

برای

دوباره شناسی طبق پروسه تصویر  19منتقل میکنند .انعکاس نسبت به
پل نگ ب ستگی م ستقیم به تداعی م عانی ،ا مواج و ت صاویری دارد که
از پیش در دا یره بای گانی از پل نگ و جود دارد .به فور یت آن که
اح ساس خ طر شود ،ه مه اطال عات برای راه حل د فاع در مقا بل پل نگ در
مر کز برو کاس به سرعت ج معآوری شده و به مخ چه فر ستاده می شود تا
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از طریق بصلالنخاع به ماهیچههای پا برای فرار داده شود .تداعی
م عانی از ت صویر پل نگ و ت صمیماتی که برای انع کاس ن سبت به خ طر
آن در م غز صورت میگ یرد ،پی مودن سریع م سیری ا ست که در سی ستم
ع صبی طی می شود و ب نام ترس روا نی خوا نده می شود .ا ما برعکس ا گر
پل نگ مورد ن ظر در ق فس با شد ( ،تداعی م عانی) از آن اح ساس خ طر
نمیشود و جریان ،سرعت اضافه به خود نمیگیرد.
در مج موع ترس ،سرعت ا ضافهای ا ست که در سی ستم ع صبی جر یان پ یدا
میک ند .ترس فیزی کی ،سرعتی ا ست که بدن در بر خورد با اج سام
خارجی مو جب می شود ا ما

ترس روا نی از

تداعی م عانی ا مواج و

تصاویر ذهنی سرچشمه میگیرد.
برای اثبات چنین پروسهای میتوان عمل زیر را انجام داد.
دوچر خهای را به شکلی سر و ته کن ید که دو چرخ آن به طرف باال
قرار گ یرد .دو سر سیم مت صل به چراغ دوچر خه را که دو سر دی گر
آن به دی نام و صل ا ست را ب یرون ک شیده و در د ست بگیر ید .دی نام
را پیچا نده تا به ال ستیک دوچر خه مت صل شود که هن گام دوران برق
تول ید ک ند .اک نون که دو سر سیم را در یک د ست دار ید ،با د ست
دی گر پدال را بچرخان ید .م شاهده میکن ید در دوران های اول یه شوک
چ ندان قویای اح ساس نمی شوند .ا ما به هر ا ندازه دوران ها شدت
میگیر ند و بر سرعت ارتعا شات ا فزوده می شود ،تح مل نگ هداری سیم
د شوارتر می شود .دو سر سیم ف قط تا ز مانی میتوا ند قا بل تح مل
باشد که سرعت آن از سرعت مجاز سیستم عصبی یعنی بسیش از  12متسر
در ثانیه،

بیشتر نباشد.

برای درک بیشتر می توان برق شهر را نمونه آورد که دقیقا می توان
آن را با شبکه سرتاسری سیستم عصبی انسان مقایسه نمود! برق شهر
از نیرو گاه

برق و از طر یق

شبکه برقر سانی در د سترس م شترکین

قرار میگیرد .برق از نیروگاه برق با سرعت مشخص فرستاده می شود.
اگر به المپهای منازل توجه کنید 21 MHz ،درج شده است .هسر مگسا
برابر با یک میلیون است که  21 Hzمیلیون تاب میشود .اگسر آن را
با  01هزار تاب مقایسه کنید که گوشنواز است ،مشاهده میکنید برق
منزل  0211برابر تاب بیشتر دارد و در صسورت عبسور جریسان آن از
بدن ان سان در در جه اول شخص اح ساس لرزش میک ند و در صورت ادا مه
با عث سوخته شدن شبکه سی ستم ع صبی و مرگ می شود .در سی ستم برق
رسانی برای جلوگیری از سرعت بیش از  ،21 MHzفیوز سر راه جریان
برق کار گذا شته می شود تا در صورت ع بور تاب بی شتر ب جای سیمها،
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ف یوز سوخته و جر یان برق ق طع گردد .بدن ان سان مج هز به چ نین
سی ستم ح فاظتی (ف یوز) ه ست .ف یوز بدن ان سان غده هی پوفیز ا ست.
چنانچه قبال به شرح آن اشاره شد ،بر اثر عبور جریان قوی در بدن
یا سرعت بخ شیدن به تداعی م عانی ا مواج و ت صاویر ذه نی ،هی پوفیز
هورمونی ترشح میکند تا باعث تنظیم حرارت خون در شاهرگها شود.

وجدان
آنچه که در فرهنگ لغات از تعریف وجدان آمده چنین است که وجدان
به مع نای « ضمیر ،باطن و صدایی از درون» ا ست .تعر یف و جدان بین
ا فراد مت فاوت ا ست و تاکنون به دل یل ندا شتن شناخت به ضمیر و
باطن خود تعر یف ضمیری یا باطنی هم از آن ن شده ا ست .ضمیر و
باطن ما ز نده ،پو یا و بیوق فه ا ست و تعر یف آن با ید عمل کرد خود
بدن باشد تا جواب مطلقی برای کلمه وجدان شود.

احساس
آیا ما با احساس به دنیا میآییم؟
جواب ا ین

سؤال ب ستگی م ستقیم

به ا مواج و ت صاویر اج سام و

مو ضوعاتی دارد که با ید از پیش در نیمکره های م غز و جود دا شته
باشند و تداعی م عانی آنها ،احساس را میرسانند .دیگر سخن اینکه
اح ساس ز مانی حقان یت پ یدا میک ند که تداعی و م عانی از ا مواج و
ت صاویر در ذ هن صورت گ یرد .چه احسا سی ن سبت به « پروین» دار ید؟
برای جواب به این پرسش قبل از اینکه امواج و تصاویری از پروین
دا شت ،ب یان هرگو نه احسا سی ن سبت به پروین امکان پذیر نخوا هد
بود.

نفرت
نفسرت دقیقسا پروسسهای مشسابه احسساس دارد .اول بایسد امسواج و
ت صاویر مر بوط به هر مو ضوع را در نیمکره های م غز بای گانی دا شت،
سپس با در دست داشتن آنها تداعی معانی به عمل آورد.

عشق
معمای عشق به شکلهای مختلف تعریف شده است اما هنوز مفهوم قابل
در کی از ع شق بد ست داده ن شده .وق تی کل مات به صورت غ یر ج سمی
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ب یان می شوند ،با ید عمل کردی موجود یت آن ها را بر ساند .ا ین
عمل کرد میتوا ند رف تار و کردار ا فراد از مو ضوعات مخت لف با شد.
به هر ا ندازه ت فاهم در باره مو ضوعات و جود دا شته با شد ،به ه مان
اندازه درجه عشق شدت پیدا میکند.

عاطفه
احسا ساتی

که

فرد ن سبت

به هم نوع

خود ن شان مید هد را عاط فه

میخوانند .آیا رفتار و کردارها بستگی مستقیم به تداعی و معانی
امواج و تصاویر مغزی دارند؟

IQ

وش

گذ شته از یک نق صان فیزی کی ،هوش فرد ب ستگی به سه نک ته ب سیار
مهم دارد:
 .1تیپ سیستم عصبی
 .0امواج و تصاویر موجود در نیمکرههای مغز
 .1تنظیم و طبقهبندی
هوش افراد را می توان با یک کامپیوتر مقایسه کرد .به هر اندازه
سدازه
سان انس
سه همس
سود ،بس
سره شس
سامپیوتر ذخیس
ستری در کس
سات بیشس
اطالعس
کامپیوتر

باهوشتری دار یم.

سرعت

تداعی م عانی

که از اطال عات

بوسیله پروسسور ( )Processorصورت میگیرد ،نقش بسسزایی دارد .تیسپ
سی ستم ع صبی فرد در ا ین م یان ن قش پروس سور کامپیوتر را دارد.
مثال تداعی معانی ( )Associationیک کامپیوتر با پروسسسور  1 GHzبسه
مراتب باهوشتر و سریعتر نسبت به یک پروسسور که سرعت آن 111 MHz
میباشد ،است.
سرعت و طبقهب ندی ن قش ا صلی را در هوش دارد .مثال هن گامی که به
یک فرد عدد  0142141داده شود که آن را بین هزاران صفحه بایگسانی
کند ،انجام آن بدون شک و تأخیر صورت میگیرد ،به شرط اینکه فرد
امسسواج و تصسساویر  1تسسا  0142149را از قبسسل در نیمکرههسسای مغسسز
بای گانی کرده با شد .ا ما سیب خوب را نمی توان به آن شکل که عدد
باال محل مخصوصی را داراست ،در محل و طبقهبندی مشخصی جا داد.
شاید ا ین سؤال پیش آ ید که چرا دو دانشآ موز که با امکا نات
م ساوی و م شابه در یک کالس درس به تح صیل م شغولند ،نتی جه هوش
آنها متفاوت است؟ همانطور که به نظر میآمد به یک نفر سالم دادن
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پرو سهی سادهای با شد ،یادگیری ،یک پرو سه مول کولی ا ست .در یک
لحظه که دانشآموز قلم از دستش به زیر میز افتاده و میخواهد آن
را بردارد ،ده ها موج و ت صویر را که مع لم درس داده ن سبت به
دانشآ موزان دی گر از د ست مید هد .دانشآ موزی که با شکم گر سنه یا
ب عد از یک ا ختالف خانوادگی به مدر سه آ مده ،به مرا تب گیرا یی
امواج و تصاویر کمتری نسبت به دیگر دانشآموزان که چنین مشکالتی
را ندارند ،خواهد داشت.
روح
روح ،ه نوز ب صورت اف سانهای باقی ما نده و ه مه میخواه ند بدان ند
روح چیست ،در کجای بدن واقع شده و وظیفه آن در بدن چیست؟
فیزیولوژی ستها در تحقی قات خود روی بدن ان سان ،ه نوز نتوان سته
ا ند ارگانی را در بدن مشاهده یا شناسایی کنند که نشان از وجود
روح دا شته با شد؛ با ا ین و صف نمی توان مب حث روح را که گف ته
می شود در ساختمان روا نی فرد و جود دارد ،ناد یده گر فت و از آن
گذ شت .از آن جایی که روح ب صورت فیزی کی و جود ندارد ،رد آن را
با ید در روایت ها ج ستجو کرد؛ از جم له روا یات رو حانیون که اد عا
میکردند« :روح انسان هنگام مرگ از بدن خارج شده و به پرواز در
خواهد آمد ».چنین روایتی در قرن نوزدهم بهانهای
شد

تا دک تر

گالوانی ایتال یایی و هم کاران او

آزمای شاتی بر روی ان سانهای تازه درگذ شته ان جام
دهند .دکتر گالوانی اعتقاد داشت عبور جریان برق
از بدن مو جب ارت عاش بدن می شود .ق بل از این که
ا ین آزمای شات بر روی ان سان ان جام گ یرد ،او از
حیوا ناتی از جم له قوربا غهها ا ستفاده کرده بود.
او جر یان برق را به پای جدا شده از بدن قوربا غه مت صل می کرد و
نتیجه آن تکان خوردن پای قورباغه بود .او سپس جنازه مرده ها را
از ق بر درآورده و بر روی م یز آزمای شگاه قرار داده و ارگان های
مخت لف بدن را به جر یان برق مت صل می کرد .او به ا ین نتی جه ر سید
که عبور جریان برق از بدن موجب تکان خوردن بدن میشود.
سات
سن آزمایشس
سه ایس
نتیجس
رابطسسه تنگاتنسسگ بسسین
سستم
سست روح و سیسس
روایس
ع صبی را گو شزد میک ند.
به ز بان دی گر در آن جا
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که سی ستم ع صبی ح ضور دارد ،آ ثار روح ان کار ن شدنی ا ست و برعکس،
ف قدان سی ستم ع صبی غی بت روح را به ه مراه دارد .سی ستم ع صبی ،یک
ار گان شناخته شده و شبکه سرتا سری خبرر سانی بدن ا ست ا ما ح ضور
روح هیچ ک جا قا بل روئ یت نی ست .سی ستم ع صبی در بدن بدون و جود
روح قادر به ان جام وظی فه ا ست ا ما ف قط میتوا ند خود را در و جود
سی ستم ع صبی معر فی ک ند .ب طور م ثال :با ق طع رگ های ع صبی در بخ شی
از بدن از جم له د ست یا پا ،جر یان حر کت در آن متو قف شده و ع ضو
ل مس یا ف لج می شود و ح تی ات صال جر یان برق به آن ع ضو مو جب
ارتعاشی نمی شود .این اعضاء فقط در صورت پیوند مجدد رگهای عصبی
میتوان ند دو باره

قدرت حرک تی

خود را بد ست آور ند .در نتی جه

چنانچه فیزیولوژیست روسی ایوان پاولوف اظهار داشت « :من روح را
گرفتسسهام و آن را روی میسسز آزمایشسسگاه قسسرار دادهام» ،منظسسور
پاولوف آز مایش روی سی ستم ع صبی

سگها

بود و دقی قا

به چ نین

نتی جهای ر سید که جر یان انت قال ا مواج در سی ستم ع صبیچ به غ لط
روح نامیده میشود.

اعتیاد
افراد زیادی به دلیل سرخوش بودن یا از خود بی خود شدن به مواد
م خدر روی میآور ند .مواد م خدر در و ضع کار ضمیر خودآ گاه (م حل
تج مع شناختها) ،تأثیر می گذارد .آن چه که ب نام دارو های ف عال و
غیرف عال نام یده می شوند ،در فرم های مخت لف و جود دار ند .ا ما ه مه
آن ها مح توی مادهی کافئین در ق هوه و چای ،یا ال کل در آب جو که
به نوعی شیمی م غز را تغی یر میده ند ،میبا شند .تغی یر شیمی م غز،
و ضعیت حواس را م تأثر میک ند .ا ین دارو ها به چ هار د سته م خدری
سای
سوابآور ،داروهس
سای خس
سد از :داروهس
سه عبارتنس
سوند کس
سیم میشس
تقسس
افسردگی ،داروهای تحریک کننده و داروهای تخیسلزا (.)Hallucination
ری شه ا صلی مواد م خدر ،تر یاک و م شتقات دی گر آن مان ند هروئین،
مورفین و کودئین یا م شابه آن ها مر پردین و م تادون ا ست .در ا صل
من ظور از مواد م خدر ،ماده قوی آن که ت سکین ده نده درد ا ست
میباشد که بیشتر معتادین برای تأثیر آن ،سست کردن یا نشئه شدن
اسستفاده میکننسد .در عسوض بسرای تحریسک مرکسز سیسستم عصسبی از
کوکائین استفاده میشود.
دو د یدگاه در باره ترک اعت یاد مر سوم ا ست :روش بالینی یا اراده
شخص .طر فداران روش

بالینی اعت قاد دار ند

مواد م خدر در

بدن
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تأثیر گذا شته و معال جه از طر یق ضدعفونی کردن بدن امکان پذیر
است .آمار نشان میدهد افرادی که اراده به ترک اعتیاد کردهاند،
موفق یت بی شتری دا شتهاند .برای درک وا ضحتر ،ق بل از این که به
تأثیر مکانی سمی مواد م خدر پردا خت نمی توان شناخت فیزی کی از آن
بدست داد.
به م حض این که از مواد م خدر ا ستفاده می شود ،مویرگ های ع صبی ط بق
یک مکانی سم غر یزی ورود آن ها را ط بق مع مول از شبکه سی ستم ع صبی
به مغز اطالع میدهند .انتقال یک پیغام از یک سلول عصبی به سلول
دیگر بصورت جرقههای الکتریکی صورت میگیرد .اجسزاء ( )Particlesهسر
ماده دارای شکل هندسی خاصی هستند .اجزاء مواد مخدر هم شکل خاص
خود را دار ند .وق تی ا جزاء مواد م خدر به م غز میر سند ،بدلیل
این که شکل هند سی آن ها با ورودی سلول انط باق ندارد (مان ند
کل یدی که برای باز کردن یک ق فل ا ستفاده می شود ،دندا نههای آن
با ید حت ما با کن گره ق فل منط بق با شد تا بتوا ند ق فل را باز
ک ند) ،م سیر انت قال پیغام ها را م سدود میکن ند و ام کان تداعی
معانی از امواج و تصاویر در نیمکره ها سلب می شود .از آنجایی که
هیچگونه تداعی معانی در مغز صورت نمیگیرد ،فعالیتی که منجر به
حر کت و سرعت شود ،متو قف می شود .در آن صورت تداعی م عانی که
ه مان ف کر کردن ا ست نزد م صرف کن ندهی مواد م خدر صورت نمیگ یرد.
گذ شته از این ها وق تی بدن تیم های ا مداد خود را برای م بارزه با
ورود ج سم خارجی روا نه میک ند ،نیرو یی در بدن باقی نمیما ند تا
انسان با آن فعالیتی را انجام دهد و در آن حالت احساس سستی یا
نشئه بودن به مصرف کننده دست میدهد .به زبان سادهتر ،زمانی که
راه ف کر کردن م سدود شود (مو ضوعی که م صرف کن نده به دن بال آن
ا ست) ،م صرف کن نده قادر به یادآوری م سائل اجت ماعی نمی شود.
تأثیر مواد م خدر ا ین آزادی را به م صرف کن نده مید هد تا مدت
ز مان کو تاهی را که ماده م خدر در بدن تأثیر گذا شته ا ست ،م سائل
اجتماعی را فراموش کند.
برای این که با ترک اعت یاد م بارزه کرد ،یک سؤال در ا ین راب طه
بسیار مهم است:
* آ یا ان سان اول م شکل دارد ،سپس به مواد م خدر رو میآورد تا
م شکلش را حل ک ند یا اول مواد م خدر ا ستفاده میک ند سپس م شکل
پیدا میکند؟
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طبیع تا ه مه به ا ین ا صل معت قد ه ستند که فرد اب تدا م شکل دارد
سپس برای ر هایی از آن به مواد م خدر روی میآورد .در حقی قت ترک
اعتیاد باید روی مشکالت متمرکز شود ،نه خود اعتیاد .ز یرا افراد
ف قط

به

دخان یات،

مواد م خدر مع تاد نی ستند بل که
شیرینیجات،

چای ،ق هوه،

مواد دی گر از جم له

غذا و غ یره ن یز

به ه مان

اندازه افراد را معتاد نموده که مواد مخدر تأثیر دارند .تأثیر
روا نی شکالت یا ق هوه مان ند هروئین قوی نی ست ،ا ما ترک ق هوه و
شکالت به ا ندازهی مواد م خدر برای فرد م شکل ا ست .آن چه مو جب روی
آوردن مع تاد

به

مواد م خدر می شود،

تداعی م عانی از ا مواج و

ت صاویر ذه نی ا ست که فرد را وا میدارد برای ر هایی از آن خود را
بی خود ک ند یا آن چه را که برعکس خو شایند میدا ند با دارو های
تحریک کننده ،تقویت بخشد.
در مجموع وقتی مدل لباس یا انواع غذاها تبلیغ می شوند ،امواج و
ت صاویر آن ها در ذ هن بای گانی شده و مکانی سمی از درون خوا ستار
حقان یت بخ شیدن به آن ها می گردد .چ نین مکانی سمی سرعتی ا ست که
تداعی م عانی ا مواج و ت صاویر ذه نی به خود میگیر ند و فرد را به
ا سارت خود درآورده و او را مج بور میکن ند تا به آن ها جا مه ع مل
بپو شاند .به ه مان ا ندازه که متخص صین سعی و کو شش برای ترک
اعت یاد مع تادین ب کار میبر ند .پدر و مادران تالش بی شتر در م نع
کردن فرزندانشان از خوردن شکالت بکار میبرند.

حس ششم
چنانکه گفته شد ،وجود  2حواس امری قطعی در نیمکرههای مغز اسست.
با تحقیقات بیشتر فیزیولوژیستها بر روی مغز ،به حسی که مشخصات
مشابه با پنج حواس موجود را داشته باشد ،برخورد نکردهاند .اما
از آن جایی که گاه گاهی اتفا قاتی پیشبی نی می شود و دقی قا ه مان
پیشبی نی ز مانی ب عد به و قوع میپیو ندد ،آن را به حس ش شم ر بط
میده ند .لذا قا بل تو جه ا ست که آن را مورد مطال عه فیزی کی قرار
د هیم! حس ش شم در راب طه با مو ضوعاتی به م یان میآ ید که مثال
م سافرتی در پیش ا ست و نتی جه ا ین م سافرت ق بل از این که ات فاق
افتد ،حدس بر آن میرود که عاقبت ناگواری داشته باشد!
طبی عی ا ست ق بل از ر فتن به یک سفر ،نک تههای ز یر در ذ هن و جود
دارند!
 -مسافرت منجر به مرگ میشود.
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 مسافرت منجر به نقص عضو میشود. مسافرت به سالمت برگزار میشود. وسیله نقلیه در راه عیب پیدا میکند. مسیر اشتباه طی میشود. دیر میرسند. و . ...برای شناخت حس ششم باید مشخص شود که مأخذ نکتههای باال از کجا
سرچشمه میگیرند؟
مخزن وجود مسافرت ،مرگ ،وسیله نقلیه ،جاده و غیره ،امواج صوتی
و ت صاویر نوری ه ستند که به حس بی نایی و شنوایی تع لق دار ند و
در دوا یر آن ها در نیمکره های م غز جای دار ند .از آن جایی که هر
حس برای خود م ستقل و ا مواج م ختص به خود را دار ند .برعکس حس
ش شم ا مواج م ختص به خود را ندارد ،بل که ا مواج را از حواس دی گر
قرض کرده ا ست .با ا ین تو صیف حس ش شم م ستقل ن بوده و برای ح ضور
خود مت کی به ا مواج و ت صاویر حواس دی گر میبا شد .آن چه ب نام حس
ش شم خوا نده می شود پیش هم قرار گرفتن ا مواج و ت صاویر قرض شده
از حواس دیگر است .موضوعی که در تصویر  19برای سالم کردن به یسک
شخص ،بوسیله مرکز بروکاس (شماره  )9در مغز انجام میشد .پس کسار
حس ششم از قبل بوسیله ارگان دیگری که وظیفه آن جمعآوری اطالعات
ا ست ،صورت میگ یرد .ا ما چرا ا ین جر یان حس ش شم نام یده می شود
با ید دل یل آن را در مخ چه ج ستجو کرد .به م حض این که ا مواج به
مخچه میرسند ،بالفاصله تمام اطالعات درباره آن از دفاتر بایگانی
شناختها ( حواس پنجگا نه) ،خوا نده می شوند تا به پی غام ر سیده
پا سخ داده شود .از جم له ا ین پا سخها ،آن د سته از احت ماالت که
ام کان دارد در مو ضوع ( سفر) ات فاق اف تد ،ه مراه پی غام پا سخ
فر ستاده می شود و بدور از کن ترل ان سان به ن مایش گذا شته می شود.
چنان چه در مط لب « ما چه ب خواهیم چه ن خواهیم ف کر میکنیم» به آن
اشاره شد.
در مج موع ،حس ش شم تداعی م عانی ا مواج و ت صاویر ذه نی ا ست ،به
ه مان شکل که ن فس ک شیدن یک مکانی سم خودرا نده ا ست .ا مواج و
ت صاویر مو جود در برا بر حواس پنجگا نه چ نین پرو سهای را به خود
گرفتها ند .به م حض این که مو ضوع سفری به ف کر میآ ید ( سفر مورد
ن ظر) ،مط لب به اطال عا مخ چه میر سد .مخ چه (ب طور غ یر ارادی) ت مام
اطال عاتی را

که

به مو ضوع ر بط پ یدا میک ند از بای گانی

حواس
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پنجگا نه درخوا ست کرده تا ت صمیمات الزم در باره آن ات خاذ شود،
ح تی ا گر در حد ف کر کردن با شد .ا ما ا گر احت یاج به ان جام کاری
با شد ،مخ چه د ستور الزم را به ارگان های مربو طه مید هد .مثال ت ماس
گرف ته و خ طرات احت مالی گو شزد شود یا در ه مان حد ف کر باقی
بماند .بخشی از این حد فکر ،حدسهایی است که به اشتباه حس ششم
خوانده میشوند.

وراثت
چه چیزی به ارث برده میشود؟
کامال واضح است ،اگر سیب کاشته شود چیزی جز سیب نمیروید؛ زیرا
ه ستهی سیب وارث خود سیب ا ست .ا ین مو ضوع همچ نین در مورد ان سان
صادق ا ست .ان سان ها ،ارگان ها را چه به شکل تک سلولی یا ساختمان
عالی به ارث میبر ند و تحقی قات پز شکی چ نین ا مری را ثا بت کرده
ا ست .پیو ند ار گان یک فرد به فرد دی گر و ادا مه ح یات آن قا بل
اجراست ،اما تاکنون پیوند امواج و تصاویر ذهنی در نیمکره ها به
شخص دیگری صورت نگرفته و به نظر هم نمیرسد که قابل اجرا باشد.

روانی
نظر یات مختل فی در باره این که چه ک سی را سالم یا من حرف پندا شت،
وجود دارد .یک تعریف خالصه می شود به اینکه چه چیزی قابل قبول و
مورد عال قه ا ست .در هر جام عهای از م سائل اجت ماعی ارزیابی هایی
به ع مل میآ ید که آن را فرمولب ندی کرده و کمو بیش ب صورت سرم شقی
سن
سی از ایس
سوند .بخشس
سوب میشس
سرف منصس
سا منحس
سادی یس
سار عس
سرای رفتس
بس
فرمولب ندیها که مع موال رف تار بع ضی را از دی گران مت مایز میکن ند
عبارتنسسد از :معتسسادین ،متخلفسسین ،سسسوء اسسستفادههای جنسسسی از
کود کان ،من حرفین جن سی یا بیماری های رو حی .عوارض ا ین اع مال را
میتوان در استرس ،ترس ،افسردگی ،ابهام و غیره مشاهده کرد.
ا گر رف تاری در رده فرمولب ندیهائی

که جام عه از

پیش تر سیم و

دیکته کرده ،نباشد ،به نظر غیرعادی و رفتاری غیرمعقول به حساب
میآ ید .نتی جه آن ا نزوا ،اف سردگی ،ترس ،هی جان ،ع صیان و اب هام
است .شرایط موجود در جامعه ،فرد را به این فکر واداشت که مشخص
ک ند چه رف تاری نر مال و یا غیرمع قول ا ست .از جم له ا ین ا فراد،
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سقراط فیل سوف ب نام یو نان بود که میگ فت وی ف قط به سؤال کردن
عال قه دارد « .مادرم قاب له بود» من ن یز از او پ یروی میکنم .ا ما
من قاب له ف کر ه ستم و به دی گران ک مک میکنم تا اندیشههای شان
متو لد شود .او در کو چههای آ تن گردش می کرد و سؤاالت اب تدایی و
پیش پا اف تادهی خود را از ه مه کس میپر سید .دی نداری چی ست؟
فضیلت چیست؟ شجاعت چیست؟ شرافت چیست؟ عدالت چیست؟ حقیقت چیست؟
رفتسار درسست چیسست؟ اگسر آموزگساری ،بسر علیسه جهسل چسه قسدمی
سده و
سدی شس
سیش فرمولبنس
سول از پس
سق اصس
سه او طبس
ستهای؟ اندیشس
برداشس
معیار های مر سوم آن ز مان یو نان ن بود و متهم به دو خیا نت شد:
نخ ست به خاطر این که وی خدایان شهر را نمیپر ستید و خود خدایان
تازهای آورده ا ست؛ دوم ب خاطر آن که جوا نان را فا سد می سازد.
م جازات ا ین دو گ ناه مرگ بود .مدعی ع مده ان حراف سقراط ،تاجر
چرمفروشی بود که سقراط پسر او را اندرز میداد که از کار دباغی
دسسست بسسردارد و وقسست خویشسستن را وقسسف تحصسسیل فلسسسفه کنسسد.
فرمولبندیهای امروز والدین را موظف میکند فرزندان خود را برای
تح صیل به مدر سه روا نه دار ند و در صورت عدم ان جام آن ،وا لدین
جری مه می شوند یا کود کان را از آن ها گرف ته و ترب یت را خود به
عهده میگیرند.
گالی له ،ی کی دی گر از من حرفین ب شمار میآ مد و به دل یل این که به
این درجه از شناخت رسیده بود که «زمین به دور خورشید می گردد»،
سالها از ع مر خویش را در سیاهچالها گذرا ند که با عث از بین
ر فتن بی نایی او

شد .اد عای او م طابق

با ارزیابی های جام عه

با صالحیت آن ز مان ن بود .چهب سا قوانین فرمولب ندی شدهی جام عه
با صالحیت ا مروز ،که من و شما جز ئی از آن ه ستیم ،خالی از ا ین
فرمولبنسدیها نیسست و نتیجسه آن وجسود زنسدانها ،بیمارسستانهای
روا نی ،خودک شیها ،تجاوز های جن سی به کود کان خرد سال ،ت جاوز به
زنان ،دزدی ،قتل ،جنگ و غیره میباشد.
در حالی که ه مه ما به دن بال راهح لی ه ستیم و سعی میکنیم با
دال یل مخت لف جام عه را متقا عد ک نیم که ا ین ناهنجاری ها را از
م یان برداریم ،ا ما عق یدهگرایان همی شه حق را به خود میده ند و
هرگو نه مکانی سم دی گری را ا شتباه میدان ند .در صورتی که شواهد
حاکی از ا ین ا ست

که آ نان در گذ شته ا شتباه کردها ند و

هیچ

ضمانتی و جود ندارد که در آی نده عمل کرد م شابهی ندا شته با شند.
میلیون ها پدر و مادر سعی میکن ند فرزندان شان پ ندهای آ نان را
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برای ز ندگی به تر اطا عت کن ند .نتی جه ا ین ا مر ،سرپیچی فرز ندان
از معیار های فرمولب ندی شده و تالش برای جان شین کردن آن ها با
ارزیابی های خویش ا ست .بخ شی از ا ین اعترا ضات به شکل خودک شی،
تخ لف ،آ تش زدن ،اعت یاد و روا نی شدن ج لوه میکن ند .پا سخ به ه مه
ایسن تضسادها ،ادعسای وجسود جامعسه دمکراتیسک اسست کسه دیسدگاه
فرمولب ندی شده آرای اکثر یت ن سبت به ا ین ناهماهنگیها ست .جام عه
دمکراتی کی که شامل ثروتم ند و فق یر ،با سواد و بی سواد ،ز شت و
زی با ،قوی و ضعیف ،باهوش و بی هوش ،شاغل و بی کار ا ست .در ا ین
م یان ه مه به ا ین ف کر ه ستند که خود را به شکل ا ین معیار ها
تطب یق ده ند .ا ما ر سیدن به آن جا ،ب نای صدها بیمار ستان روا نی
ا ست.

هزاران روان کاو متخ صص در ا ین راه ف عال ه ستند

تا

به

معال جه ا ین من حرفین بپرداز ند .فرد ب صورت خر گوش آزمای شگاهی
درآ مده و در انت ظار ا ست

که

شاید ا ین متخص صین در

کار

خود

موفقیتی کسب کنند.
روانکاو ها چه چ یزی را میخواه ند معال جه کن ند و به چه چ یزی
برسند؟
ح تی ا گر سالمتی روا نی ا مروز را معال جه کن ند ،شرایط روا نی فردا
چگونه خواهد بود؟
آ یا می توان ک سی را از م یان آ تش ن جات داد و سپس در م یان ه مان
آتش به حال خود رها نمود؟
روان ان سان که شامل ا مواج و ت صاویر ذه نی ا ست ،یک م یدان آ تش
ا ست که در درون خود میجو شد .ا فزایش هر چه بی شتر ا مواج در ذ هن،
بدون این که از شعلهور شدن آن آ گاه با شیم ،ه یزم بی شتری به
آتشکده آن میریزد.
دکتر ها فعاال نه

به دن بال ک شف دارو هایی ه ستند

که ویروس های

مرگ بار را ری شهکن کن ند .مهند سین ساختمانی به ف کر م ستحکمتر
کردن بناها در مقابل زلزلههای احتمالی هستند که باعث بیخانمان
شدن هزاران ن فر می شوند .م شاورین اجت ماعی سعی در حل م شکالت
اجت ماعی دار ند .ه مه ا ین فعالیت ها برای ج لوگیری از ر نج و مرگ
ا ست .در ا ین م یان ،تن ها مو ضوعی که میتوا ند ر هاییبخش م شکالت
اجت ماعی با شد و لی د ست ن خورده باقی ما نده ،خود ف کر ان سان ا ست.
ف کر ان سان عا مل ا صلی خودک شی ،ک شتار ع مومی،

بدبختی و ه مه

تضادهای اجتماعی است!
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در مغز ساختمان ذهن را از تفکرات بنا کردهایم و آن را بخشی از
وجود خود میدانیم ،بدون اینکه پی برده باشیم که با ما بیگانه
و دلیل همه مشکالت ماست .نگاهی سریع به ساختار ذهن نشان میدهد،
تداعی معانی از امواج و تصاویر درونی و امواج و تصاویری که از
راه میر سند ،عا مل ا صلی م شکالت ما ه ستند .کار در مانی روانکاو ها
مختص شده به اینکه با دارو یا با حرف زدن ،بین امواج و تصاویر
ذه نی م یانجیگری کن ند یا یک آ شتی موقتی بر قرار سازند ،بدون
این که وا قف با شند ا ساس ت ضاد ه مه ا فراد ب شر با خود و جام عه،
وجود امواج و تصاویر ذهنی است.
روا نی بودن ،نتی جه ت ضادها و بیث باتی ساختمان جام عه روا نی ا ست
که من و شما با تف کرات خود یک یک آجر های ا ین ب نا را پا یهریزی
نموده و تا زمانی که به ساختار این جامعه روانی به آن شکلی که
از ن فس ک شیدن و گر سنگی خود باخبر ه ستیم آ شنا ن شویم ،روا نی به
حساب میآییم .حال آنکه سقراط ،گالیله ،ساحره ،ریاست این یا آن
دولت و یا هر نوع متفکر دیگری باشیم.

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس چیست و چگونه میتوان اعتماد به نفس پیدا کرد؟
وق تی شخ صی میخوا هد به ج شنی برود ،برای آن مه مانی پیراه نی
خر یده و پو شیدن آن به او اعت ماد به ن فس مید هد .یک هف ته ب عد،
ه مان پ یراهن آن تأثیر را ندارد .دانشآ موزی که در سش را از بر
کرده و برای امت حان خود را آ ماده میک ند ،اعت ماد به ن فس بد ست
میآورد .ا ما ا گر برای امتحا نات ب عدی و قت به ا ندازهی کافی
ندا شته و آ مادگی کا مل ندا شته با شد ،اعت ماد به ن فس خود را از
د ست مید هد .ر ئیس یک شرکت بزرگ ،سود شرکت را باال می برد و در
مقا بل کارک نان و صاحب شرکت اح ساس غرور کرده و اعت ماد به ن فس
بی شتری برای اداره ا مور شرکت پ یدا میک ند .کودکی که کار خوب
ان جام داده و ت شویق می شود ،اح ساس شادی و اعت ماد به ن فس به او
د ست مید هد ،تا آن جا که ح تی با کفزدن خود را ت شویق میک ند .در
مج موع ،کار های در ست

که

مورد ت شویق

قرار میگیر ند،

به

شخص

اعتماد به نفس میدهد.
چ ند ن فر از ما کار های در ست ان جام میدهیم که اعت ماد به ن فس
دا شته با شیم؟ در ثانی ،از ک جا بدانیم آن کاری را که ان جام
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میدهیم قا بل ت شویق ا ست و فردای آن روز ه مان کار مث بت ،من فی
پنداشته نشود؟
من به ا ین م لت تع لق دارم و تو به آن ،من طر فدار ا ین عق یده
ه ستم و تو آن ،من جزء ا ین گروه مرد می ه ستم و تو آن ،ه مهی
این ها دال یل موثقی برای جدایی ان سانها از ی کدیگر ه ستند .ما
نمیدانیم چه چیزی درست یا غلط است .زیرا ما به آینه مشترکی که
نما یانگر ت صویر م شابهی با شد ن گاه ن میکنیم .من خودم را با ا ین
و تو با آن مقایسه میکنید .من فکر میکنم کار من درست است و تو
برعکس .تا ز مانی که ارزیابی های ما ری شه در تبلی غات ر سانههای
گرو هی و دنبا لهروی از ا ین و آن دارد اعت ماد

به ن فس،

موقتی

است.
اعت ماد

به ن فس

ما و فرز ندان

ما نها یت انت هایی

خود را

طی

میک ند .اعت ماد به ن فس خود را با خر ید ،ل باس ،لوازم زین تی و
 ...ب طور مو قت بد ست میآوریم ،ا ما نتی جه آن ا سفناک ا ست .اول
ا مواج و ت صاویری به ذ هن میدهیم ،سپس می خواهیم آن ها را ار ضاء
ک نیم .سرچ شمهی ارزیابی های ما مدلها ،عق یدهها ،مذاهب ،سنتها و
غ یره ا ست .ارز یابی ا مروز ما با معیار های فردا و گذ شته فرق
میکن ند .ا مواج و ت صاویر دریا فت

شده

به ا ندازهای متغ یر و

گیجکننده هستند که شخص را به یک بحران فکری فرو میبرند .ادامه
این کار باعث افسردگی ،سرزنش ،دودلی و دلتنگی است.
روان کاوان ،جامعهشنا سان ،م شاورین اجت ماعی و غ یره گرو هی ه ستند
که م سئولیت اعت ماد به ن فس ما را بر ع هده دار ند و به دن بال
راه حل هستند .یک مقاله در رسانههای گروهی ،خبر از تصویر دیگری
میدهد:
« از هر سه ن فر ،یک ن فر ب عد از مراج عه به روان کاو خودک شی
میکند».
« از هر سه خودک شی ،ی کی از آن ها ا فرادی ه ستند که ب عد از یک
ماه به روانکاو مراجعه کرده بودند».
در

صورتی

که

هدف ،اعت ماد

به ن فس مط لق

به دور از ت ضاد و

ناهماهنگی است .راه رسیدن به این مطلقگرایی به همان اندازه به
ما نزد یک ا ست که ارگان های بدن ما ه ستند .نا ئل آ مدن به چ نین
اعتمادی فقط دنبالهروی از خواستهای مطلق ارگان های بدن است .در
چنین رابطهای به همه امواج و تصاویر ذهن می توان حقانیت بخشید،
زیرا یک هدف همگانی و مشترک است.
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شاید دل یل خود را به شکل مدلهای مخت لف درآوردن ،کم بود شخ صیت
با شد که عوارض آن به شکل اذ یت و آزار ،تب عیض ،خود کمبی نی و
خودکشی ظاهر میشود.

ودسازی
مطمئ نا خوب میدانیم که در دن یا چه می گذرد .میبینیم که چگو نه
خشم ،عصیان ،نارضایتی به اشکال گوناگون رو به افزایش میباشند.
تج لی ا ین نار ضایتیها و ع صیانها در شرایط حا ضر ب صورت بدبینی،
جدال ،طالق ،جنگ ،استرس ،افسردگی و خودکشی قابل مشاهده هستند.
تقاضای فرد برای کمک ،بازار کسبی برای پیشهوران معدودی شده تا
دان سته یا ندان سته راهحل های مختل فی را برای در مان ا ین ه مه
نابسسسامانیها حرفسسه کننسسد .از جملسسه ایسسن پیشسسهوران میتسسوان
روانکسساوان ،روحسسانیون و دیگسسر روشهسسای ریاضسست ( )Mortificationو
خودنگری ( )Meditationرا نام برد .در صسورتی کسه فریساد فسرد یسک
یادگیری م ترادف با ع مل ا ست که از هرگو نه ت ضاد و ناه ماهنگی به
دور با شد .برای چ نین رو شی با ید از فرمول ها و مدلهایی ا ستفاده
شود که در تطابق و هارمونی با فرد باشد .اولین قدم در این راه
شناخت از ساختار روانی خود فرد است.
ساختار روانی ،امواج صوتی و تصویری میباشند که به ذهن منتقل و
در آنجا بایگانی شدهاند.
ا گر م شکالت روا نی

به

یک عمل کرد فیزی کی ت بدیل

شوند،

سرعت

ا ضافهای ه ستند که ا مواج و ت صاویر ذه نی در سی ستم ع صبی جر یان
پیدا میکنند!
برای اینکه سالمت فرد تضمین باشد ،دو فرمول زیر اساسی است:
* درجه حرارت بدن = ˚14
* سرعت سیستم عصبی = 12 m/s
سالمتی فرد ب ستگی م ستقیم به در جه حرارت بدن و سرعت ا مواج در
سیستم عصبی دارد .به زبان سادهتر ،به محض اینکه حال فیزیکی یا
روا نی شخ صی دگر گون می شود ،یک صدا از درون ،فرد را از جر یان
باخبر میک ند که آن ها را به حا لت اول یه خود برگردا ند .دقی قا
ه مان پرو سهای که در ب خش سی ستم ع صبی شرح داده شد ،یع نی تداعی
م عانی ا مواج و ت صاویر ذه نی

که متقا ضی ا نرژی بی شتر ( خون

اک سیژندار) ،از ق لب به م غز می شوند .به هر ا ندازه تداعی م عانی
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بی شتری از ا مواج ذه نی صورت گ یرد ،به ه مان ا ندازه جر یان خون
بیشتری از قلب به مغز جاری می گردد که این سیر و انتقاالت مساوی
با گرماست.
ا ین جر یان را می توان با یک اتومب یل مقای سه کرد .به هر ا ندازه
به سرعت اتومب یل ا ضافه می گردد ،به ه مان ا ندازه آب جاری به
درون موتور گرم تر می شود .برای جلوگیری از جوش آمدن آب باید به
ه مان ا ندازه آب برگ شت از مو تور در م جاورت هوای خ نک قرار گ یرد
و ا ین کار بو سیلهی راد یاتور اتومب یل ان جام می شود .خ نک شدن
جر یان خون در بدن از طر یق دم و بازدم ( تنفس) صورت میگ یرد.
هوا ،اک سیژن را از طر یق نای به ششها میر ساند و خون را دو باره
ت صفیه میک ند .از آن جایی

که

ششها در درون قف سه

سینه

قرار

دار ند ،با ید قف سه سینه طوری قرار گ یرد که هوا به ا ندازه
گن جایش ششها وارد ر یه شود .وق تی فرد ب جای این که قف سه سینه را
جلو داده و چانه را در زاویه ˚ 91قرار دهد تا امکان استفاده از
گنجایش کامل ششها را میسر سازد ،سینه و چانه را به طرف جلو خم
ن موده و از ورود هوا به ا ندازه کافی ج لوگیری ن موده و مانع
سوخت و ساز کا مل می شود ،ب طور طبی عی بدن جوش میآورد و نتی جه
حا صل از آن ،کل مات مخت لف مان ند

ناراحتی ،ع صبانیت ،دل شوره،

دلتنگی ،نگرانی و غیره هستند .سرعت اضافه در سیستم عصبی که از
تداعی م عانی م شتق می گردد ،مکانی سم آن به شکل ج مع شدن ع ضلهها
قا بل م شاهده ا ست و

عوارض آن

مواردی از جم له د ستها را

به

یکدیگر مالیدن ،نفس را حبس کردن و بدن را سفت نگه داشتن است.
بطور خالصه باید نکات زیر رعایت گردد:
 قفسه سینه باید همیشه جلو داده شود. چانه در زاویه ˚ 91نگه داشته شود. نفسها ،منظم و شمرده کشیده شوند.-

برای شل بودن بدن ،هر از چ ند گاه به ع ضالت بدن ن ظری
انداخته شود تا حالت سفت به خود نگیرند.

تن صدا پایین باشد.
 هنگام مکالمه ُن کات باال چ گونگی و حا لت فیزی کی فرد ا ست که می توان آن ها را در
مدت ز مان کو تاهی به مرح لهی ا جرا درآورد ا ما مهم تر از این ها
اول ا مواج صوتی و نوری ه ستند که در طول ح یات ری شه دوا نده و
فرم گرفتهاند و دوم امواج و تصاویری که روزانه دریافت می شوند.
تداعی م عانی از ا ین ا مواج ،م صالحی ه ستند که ز ندگی روا نی فرد
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را

شکل مید هد و

فرد از و جود آن ها در آزار ا ست و

به دن بال

راهح لی برای رف تار با آن ها میبا شد .وق تی فرد یک ت صویر میبی ند
یا یک کل مه و مع نی آن را می شنود ،ا مواج ا ین مو ضوع بر اقت ضای
یک مکانیسم درونی با امواج موجود در ذهن مقایسه و انعکاس نشان
میده ند .ب طور طبی عی ،ا ین انع کاس زای یده موجود یت ذ هن ا ست که
بصورت فرمولبندی ارزیابی های فرد را شکل دادهاند .اگرچه انتظار
فرد انعکاسی دور از تضاد و ناهماهنگی است ،اما همیشه انعکاس ها
در ت ناقض ه ستند .در راه ر سیدن به ا ین ه ماهنگی ،نخ ست با ید از
پیش آ مدن هرگو نه ت ضادی که من جر به تز و آنتی تز گردد ،پره یز
کرد .ثان یا با ید زیرب نای مقای سه را فرمول هایی در ن ظر گر فت که
جانشین امواج ذهنی گردند:
* فر مول اول ،هر فرد حقان یت ذه نی خوی شتن ا ست و دل یل آن م حیط
فرهنگی و اجتماعی است که فرد در آن رشد کرده.
* فر مول دوم ،به هیچ و جه نبا ید سعی شود ا مواج ذ هن ت حت تأثیر
قرار گیر ند .به ب یان دی گر ،به عقا ید دی گران با ید صد در صد
احترام گذاشت بدون اینکه گفتهای را مورد مؤاخذه قرار داد.
تن صدا در طول تمام گفتگوها باید گوشنواز باشد.
* ُ
چگونه باید رفتار کرد؟
هدف مطلق فرد هارمونی بدن است و در این راه فرد باید به نکاتی
شناخت دا شته با شد که موجود یت طبی عی او را ضمانت ک ند .در ا ین
راب طه گذ شته از نک تههای باال تمر کز بر دو نک ته در ار ضاء تکل می
بسیار مهم است.
 .1سؤال
 .0جواب
فرد با ید ار ضاء تکل می را با سؤال شروع ک ند و ا ین سؤاالت با ید
ف قط در باره عمل کرد م کانیکی ارگان ها با شند و هن گام جواب دادن،
جواب سؤال ن یز با ید عمل کرد م کانیکی ارگان ها با شد .مثال وق تی
سؤال می شود حالتان چطور است؟ جواب آن خوب هستم ،است .در ادامه
ه مین سؤال با ید پر سیده شود ،منظور تان ب صورت م شخص از « خوب»
چی ست؟ شاید چ نین سؤالی برای مخا طب م قداری گیج کن نده و م سخره
به نظر آید اما فراموش نشود که سؤال با یک زمینه قبلی طرح شده
و آن این که من ظور از « خوب» در جه حرارت بدن و سرعت سلولهای
ع صبی (نرون ها) در سی ستم ع صبی ا ست .احت مال دارد سؤال به خود
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سؤال کن نده بر گردد و از او تقا ضا شود خود تان سؤال را چگو نه
جواب میدهید؟ جواب؛ تنظیم سرعت نرون ها در سیستم عصبی به معنای
« حال خوب» ا ست .به ه مین دل یل در زبان های مخت لف از گف تههای
مشابهی در این رابطه استفاده می شود ،از جمله :در فارسی بعد از
وا کنش ت ند ،اظ هار می شود «خون سرد باش» یا «آرام» و در انگلی سی
« »Take It Easyو غیره.
در نتیجه فرد در هر لحظه باید آگاه باشد که او با امکانات خود
رو شی را برای خود سازی شروع کرده که سعی بر آن ا ست در هیچ
شرایطی ا جازه ند هد ورود ا مواج جد ید و ا مواج از ق بل مو جود در
ذ هن ،تحتال شعاع

قرار گیر ند.

فرد با ید وا قف با شد

که ا ین

تمری نات احت یاج به ز مان طوالنی دار ند و حال ا ین پرو سه چه مدت
طول میک شد ب ستگی م ستقیم به ف عال بودن فرد در ا ین زمی نه دارد.
ا گر از ا ین ن سخه ب طور

جدی پ یروی

شود و از فرمولب ندیها و

ارزیابی های گذ شته ا ستفاده ن شود ،راه ر سیدن به سعادت ( سرعت
نرونها در سیستم عصبی)

)12 m/sدور نیست.

ودسازی باید در مراحل مختلف صورت گیرد!


بحث و گفتگو



نمایش فیلمهای هیجان انگیز به منظور تحریک سیستم عصبی



تمرکز

هدف از ب حث و گفت گو به ا ین مع نی نی ست که دل یل و بر هان در
مقا بل ه مدیگر قرار داد ،بل که من ظور ا ین ا ست که در خالل مبا حث
سعی شود تن صدا پایین نگه داشته شود .وقتی امواج صوتی به سمع
مخاطب میرسد ،او را به انعکاس وا میدارد .به هر اندازه تن صدا
آرام تر باشد ،به همان اندازه می توان انتظار داشت انعکاس مخاطب
آرامتر باشد و به همین دلیل خودسازی بسیار مهم است.
مثال وقتی به یک دختر تجاوز جنسی می شود ،بعد از گذشت سالها درد
او یک درد فیزی کی نی ست ،بل که ز جر آن یک عذاب روا نی ا ست که پس
از یادآوری اتفاق ظاهر می شود .روش معالجهای که روانکاوها بکار
میبر ند

خود را م حرم راز میپندار ند و از بی مار میخواه ند

تا

واقعه را بطور کامل ،دوباره شرح دهد .نتیجه را خود حدس بزنید!
یک ت جاوز جن سی در شرایط ب سیار خ شن ات فاق میاف تد و سلولهای
ع صبی ا مواج حاد ثه را با سرعت به ذ هن برده و در آن جا با ه مان
سرعت بای گانی میکن ند و در نتی جه هر گاه قر بانی آن را ب خاطر
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میآورد ،مطمئ نا با ه مان سرعت یادآوری میک ند و پرو سهی آن ب نام
ر نج ،درد ،عذاب و غ یره یک ا مر ان کار ن شدنی ا ست .ز یرا مکانی سم
چ نین

یادآوری

با چ نین

سرعتی نتی جه ا نرژی مال شی

به ا نرژی

حرار تی و گر ما ا ست .حال ا گر فرد به مکانی سم فیزی کی خود شناخت
پیدا کند ،کافیست حادثه را برای خود یادآوری کند با این تفاوت
که اک نون سعی ک ند سرعت تداعی م عانی آن ها را با در ن ظر گرفتن
چهار اصل حالت فیزیکی یعنی قفسه سینه جلسو ،چانسه در زاویسه 91
درجه ،نفس های شمرده و مراجعه به عضالت برای شل بودن ،کاهش دهد.
به ا ین ترت یب به سادگی میتوا ند از عوارض نا شی از ات فاق که او
را آزار میدهد رهایی یابد.

فصل چهارم
فلسفه
مق صود از فل سفه ا ین نی ست که یک سری کل مات م جازی به هم باف ته
شود تا از آنها عقیده ،مذهب یا نظری را استخراج کرد و از مردم
خوا سته

شود

به آن بگرو ند.

هدف ن شان دادن

شناختها برا ساس

عملکردهای درونی بدن فرد و در نتیجه ساختمان یک جامعه نوین بر
ط بق ا صول و قرارداد هایی ا ست که طبی عت بر فرد حاکم کرده ا ست،
به دور از آن نظامی که امروز در برگیرندهی ناباوری ها ،زشتیها،
زیباییها ،اختالفات ،جنگها و خوبی و بدیها شده است.
برای ساختن یک جام عه نوین با ید به ساختمان روا نی گذ شتگان که
نتی جه و تج لی مجمو عه ت جارب ،دانش ها و رفتار های ا فراد دی گر
میبا شد ،شناخت دا شت .مجمو عه ه مه تجرب یات نژادی ،قومی و فردی
گذشتگان در ما جای دارند و تا زمانی که یک انقالب و تحول اساسی
در بن یاد ه ستی فرد فرد آدم یان حادث ن گردد ،ای جاد یک جام عه
سالم و مطلوب میسر نیست .ایجاد یک جامعه نوین زمانی امکان پذیر
ا ست که ن سبت به ا ین شناختها آ گاه و مط لع بود .برر سی ت جارب
گذ شتگان در برگیر ندهی نو شتن میلیون ها ک تاب ا ست .ا ما در این جا
به نکتههایی که نقش اساسی را در ساختمان ذهنی فرد بازی میکند،
می پردازیم.

سپس

با آ گاهی کا مل م هر ب طالن

بر آن ها ک شیده و

حقان یت فرد را به آن شکلی که ه ست ،بدون این که سان سور شود یا
اینکه گفته شود چرا اینطور یا آنطور است ،قبول کرد.
هزاران سال پیش ،یع نی ز مانی که ان سان دقی قا در حال تحق یق و
ت شریح م حیط خود بود ،بن یان ف کر را پایه گذاری کرد .متف کرین،

62

نسل پس از نسل عرضهکننده تئوری هایی بودهاند که فرد چکار کند و
چگو نه ا ین تئوری ها را ب کار گ یرد .پرو سهای که ا مروز همچ نان به
قدرت خود باقیست و به همین دلیل یک موضوع حیاتی است که تحقیق
ک ند و را هی قا بل ا جرا برای یک ن ظام اجت ماعی پ یدا ک ند .فرد در
طول ح یات خود شاهد ظ هور اف کار مختل فی ب نام عق یده ،باور ،د ین،
فل سفه و دی گر نام های م شابه بوده که می توان از جم له به تقری با
 411سال قبل از میالد مسیح برگشست و بسه گفتسه دکتسر هیپسوکراتس
یونانی توجه کرد که ادعا میکرد:
« روح در م غز قرار گرف ته و بدن را کن ترل میک ند ».ا ما روح در
ک جای م غز وا قع شده ،بدون جواب ما نده ا ست .نزاع بین روح و ج سم
و روح و ف کر ،مب حث شناخته شدهای ست که بین ج سم و روح

ب نام ضد

وضع ( )Dualismدر مقابل تئوری یکسی بسودن روح و مغسز ،یسا روح و
ج سم ،میبا شد و تف کرات در ا صل یک پرو سه فیزی کی از تداعی م عانی
سلولهای مغزی بنام وضع ( )Monismاست ،که در کل اساس تفکرات بسه
بحث درباره مونیسم و دوالیسم خاصه میشود.
دقی قا در ه مین دوران ،متف کران ب نام دی گری از سقراط گرف ته تا
فالسفه اروپایی ،هریک اظهار نظرهایی داشتهاند از این قرار:
افال طون میگو ید« :ان سان ب عد از تو لد ع لم و دا نش را میآ موزد و
به ج هان حقی قی پی می برد .ما با ید ا ین سعادت و خو شبختی را به
مردم بیاموزیم».
در مقابل گفتههای افالطون ،ارسطو میگوید « :دانش و علم در درون
ان سان ب صورت نهف ته و جود دارد ا ما او آن ها را ب خاطر ن میآورد.
از این رو ما میبایست آنها را در ذهن او نمایان سازیم».
به چه شکلی فال سفه باال نظر یات خود را ب یان میکن ند؟ آرکی سالئوس
( )Arcesilausاعتقاد داشت« :فهم درست فلسفه افالطون ،ذهن انسان را
از ی قین ب سوی شک و ترد ید میک شاند ».ا ین فیل سوف شکاک ا عالم
دا شت« :دا ناترین ا فراد ک سانی ه ستند که مان ند نو شتههای سقراط،
میدان ند که نمیدان ند؛ از ا ین رو برای ذه نی که خود متز لزل
میبا شد،

چارهای

جز آن که از ح کم و داوری پره یز

کرد ،و جود

ندارد».
سورت»
سه «صس
سه کلمس
سی بس
سطو ،وقتس
ساره ارسس
سود دربس
سه خس
آدم در مطالعس
برمی خورد ،به ن ظر میر سد که او میخوا سته ع قل را از درون خود
انسان منشاء قرار دهد .ارسطو معتقد بود که علم و دانش در نهاد
ان سان و جود دارد و تن ها کافی ست که با شنیدن م جدد آن ها را
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ب خاطر ب یاورد .از طرف دی گر ل فظ «م ثل» افال طون ،نمو نه و سرم شقی
ا ست که ان سان از خارج آن را ک سب مینما ید .ا ما « صورت» ار سطو
سسائقه و نیرویسی درونسی اسست کسه مسا بسه ناچسار از آن پیسروی
مین ماییم و ا ین ما را ب سوی به تر و کا ملتر شدن از آن چه قبال
بودهایم راهنمایی میکند و راهنمای اعال و برتر این جهان بهتر و
کاملتر خداوند است.
ار سطو ا ضافه میک ند« :آدم یان فر شته نی ستند ،بل که حیوا ناتی
درندها ند و وظی فه ما آن ا ست که به رام کردن خوی ح یوانی آن ها
بپسردازیم .بنسابراین بهتسر اسست تعسالیم اخالقسی خسود را عرضسه
بداریم».
ار سطو ،خو شبختی سعادت را از طر یق تع لیم و ترب یت منا سب ،مم کن
میدانسد .یسک انسسان خسوب کسسی اسست کسه هسم فعسال و هسم دارای
اندیشههای خوب باشد.
در نها یت ،ار سطو ب عد از ا ین ه مه فل سفهبافیها به اول خود بر
می گردد و گف ته سقراط را تائ ید مینما ید .چنان چه سقراط میگو ید:
« خود را ب شناس ،آن گاه قادر خواهی بود که خود را با عالمی
سازگار سازی».
به فال سفه دوران رن سانس بر سیم؛ آن ها

نه این که

باری از دوش

مشکالت جامعه برنداشتاند ،بلکه بازار گرم تری برای نظریه پردازی
شدهاند تا هر یک محصوالت خود را به شکلی به بازار عرضه و تحمیل
کن ند .از جم له می توان ه گل فیل سوف نامی آل مان را م ثال زد که
آوازه نظر یات او ،تو جه جام عه فرهن گی را به خود مع طوف کرده و
ه نوز نظر یات او قا بل ب حث ا ست ،در خال صه نظر یاتش به ا ین نتی جه
میر سد

که « هر و ضعی ( تز) ،دارای و ضع مقا بل

خود (آن تی

تز)

میبا شد .به ع بارت دی گر هر مو ضوعی دارای ضد خود میبا شد و ا ین
ضدیت ،نزاع قوای مخت لف برای ترک یب آن ها ب صورت و حدتی عالیتر
میبا شد .و ضع از یک سو ،و ضع مقا بل از سوی دی گر با ی کدیگر در
کشمکش هستند و از کشمکش آنها وضع جامع (سنتز) حاصل می گردد .به
ب یان دی گر ،ا ین نزاع اجزاها ست برای ت شکیل کل و ک شمکش متفر قات
ا ست برای جذب شدن در مط لق .تن ها پس از گذ شتن از در یای خون
میتوان به جزیره متبرک رسید».
از دی گر فال سفه می توان مارکس را نام برد ،که در حقی قت ز ندگی
مر فه خود را فدای فل سفه خویش ن مود تا با ا ین باور ز ندگی
م شقتبار کارگران و زحمتک شان جام عه را از ز یر ظل می که به آن ها
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روا میرود ،ن جات د هد .او ا یراد میک ند« :فیل سوفان تا ا ین ز مان
کاری ب جز تعب یر و تف سیر ج هان ان جام ندادها ند .کار ما دگر گون
ساختن ج هان ا ست ».و تاریخ فل سفه خود را چ نین مین گارد« :ت مام
تساریخ ،نسزاع بسین دارا و نسدار ،مالسک و رعیست ،آقسا و بسرده
تا ز مانی

میبا شد.

که اختال فات

بین دارا و

ندار و جود دارد،

تاریخ ب شریت کشمک شی بیش نمیبا شد و ف قط با از بین بردن ت فاوت
بین این دو دسته است که میتوان به کشمکشهای تاریخ پایان داد».
هزاران سال از تاریخ فل سفهگرایی می گذرد و شرایط جام عه ک نونی
به ا ین

شکلی ا ست

که م شاهده میکن ید! آ یا می توان از طر یق

نظریهپردازی به حقیقت دست یافت؟
ما

تاریخ

پر از فیل سوفان و دان شمندانی

بوده

که

هر

یک

با

کنجکاوی و حسن نیت سعی کردهاند مردم را به تفکرات خود برای یک
جامعه نوین متقاعد کنند .بازار این چنین فعالیت های تفکری هنوز
بو سیله سیا ستمداران ،مذهبیون و عق یدهگرایان را یج ا ست و ا ین
راه حل ها را در وی ترین مغازه های

خود

برای اه لی

کردن

مردم

(چنان چه ار سطو میگو ید) ،به ن مایش میگذار ند .با و جود ا ین ه مه
راهحل ها ب عد از هزاران سال از تاریخ به ا صطالح ت مدن ب شر ،ه نوز
شاهد ک شمکش و

جدالها میبا شیم .ا ین ک شمکشها

نهتنها در

طول

تاریخ تخف یف پ یدا ن کرده ا ست ،بل که به مرا تب وخیم تر هم شده
ا ست .با ا شاره به م ثل فار سی «هر که بامش بیش برفش بی شتر»،
شرایط ز ندگی ان سان هم ه مین موقع یت را پ یدا کرده ا ست .هر روز
که به اف کار و آگاهی های ذه نی ان سان ا ضافه می گردد ،ان گاری بار
سنگینتری بر دوش او گذاشتهاند.
قا بل تو جه ا ین ا ست که ه مه ا ین نظر یهپردازیها برای فرد ا ست،
ا ما در ع مل یک کل مه از خود فرد به م یان نمیآ ید ،بل که ه مه
گف تهها در این باره ا ست که فرد چگو نه و چ طور رف تار ک ند .حداقل
من ن میدانم ،وق تی فرد ی کی از مهره های م هم و ی کی از آجر های
ا صلی ا ین ساختمان ا ست ،چگو نه می توان ح ضور ،تأثیر و ن قش او را
در بنای یک جامعه نوین نادیده گرفت؟
به م حض این که پای ت ظاهرات ،دگر گونی ،پی شرفت ،ج نگ ،انتخا بات و
غ یره

به م یان میآ ید،

احت یاج

سردمداران درب خا نه

به ک مک او پ یدا میکن ند .ا ما وق تی

فرد را میزن ند و
قدرت را در د ست

میگیر ند ،او را فرا موش میکن ند .هن گامی که فرد اع تراض میک ند و
میپرسد پس آن وعده و عیدها که دادی ،چه شد؟ اگر جواب او را با
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توپ و تف نگ نده ند ،یا و عده سر خرمن میده ند یا نهای تا خود در
زبالهدان تاریخ جا میگیرند.
آیا وقت آن نیست که فرد بنام یک موجود حقیقی معرف خویش باشد و
ادعا کند کیست ،از کجا آمده ،چه چیزی میخواهد ،چطور فکر میکند
و مشخ صا با ید چه کاری ان جام د هد ،بدون این که ک سی برای او
ت صمیم بگ یرد و یا بگو ید چگو نه رف تار ک ند؟ آ یا فرد آن قدر حق یر
است که این صالحیت ،توانایی و لیاقت را ندارد که خود مسیر خویش
را انت خاب ک ند ،بدون این که منت ظر ا ین و یا آن با شد که م شخص
کنند چه کاری کند و چه کاری نکند؟
تساکنون هسر انقالبسی رخ داده ،هسدایت کننسدهی آن عقیسدهگرایان،
مذهبیون یا سیاستمداران بوده و نتیجه آن ساختن اجتماع فرهنگی،
اقت صادی و روا نی ا ست که م شاهده میکنیم .انقال بات نوین بو سیله
همین به اصطالح روشنفکران با هدفهای مشابه در حال پایهریزی است
و آرزوی آن ها هم کاری و

شرکت

فرد در حر کت آنها ست.

فرد

به

برنا مههای سیا سی و اجت ماعی آن ها با ا سمهای مخت لف و پ سوند و
پیشوندهای انسانی اعتماد کرد و دنبالهرو شد .اما این در حقیقت
موفقیتی

برای او ندا شته ا ست بل که او را

به دا من اف سردگی،

پری شانی ،سودجویی ،خود خواهی و ح تی خودک شی سوق داده ا ست .فرد
با ید خود را بدون این که ا جازه د هد ک سی مانع او شود یا او را
سان سور ک ند ،معر فی نما ید .تا ز مانی که فرد از عملکرد های خویش
به آن شکلی که از ن فس ک شیدن و گر سنگی خود آ گاهی دارد باخبر
نبا شد ،ا ین ناآ گاهی میتوا ند او را سان سور ک ند .فرد با ید از
هرگو نه رف تاری که او را به دو گانگی بک شاند ،بپره یزد .دو گانگی
بین آن چه او ه ست و آن چه او انت ظار دارد ات فاق اف تد .فرد با ید
به شکلی ع مل ک ند که به هیچ و جه از عملکرد های خویش پ شیمان
ن شود .فرد با ید ح کومتی را در درون خود پا یهریزی ک ند که م برا
از تضاد ،تظاهرات و دگرگونی باشد .همچنین باید ذهن را از حرص،
نفرت ،حسادت ،دشمنی و جنگ پاک کند.
اک نون فرد تاریخ ح یات را ورق زده و به محتو یات ساختمان جام عه
روا نی آن که بر او تحم یل شده ،شناخت پ یدا کرده و پی برده ا ست
که چگونه مسیر زندگی او به انحراف رفت .چه احمقانه سالهای سال
به دنبا لهروی از به ا صطالح رو شنفکران گذ شت به ا ین ام ید که او
را به سرچشمه آرزوها برسانند؛ اما در عوض زندگی او دستخوش این
یا آن فیل سوف یا سیا ستمدار و برنا مههای آ نان گ شت .فرد به ا ین
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شناخت ر سیده که ا جداد او روزی پا به ح یات گذا شته و تا به
امروز به شکلی موجودیت خود را حفظ کردهاند .تولد او به شکل یک
د ستگاه خود کار ،حاکی از سوزش م عده ب نام گر سنگی بود و چ نین
سوز شی از طر یق سلولهای ع صبی به شکل یک مکانی سم داخ لی م ستقیم
به ا طالع مخ چه ر سید .مخ چه ب عد از ت ماس با م غز بزرگ هن گامی که
جوابی دریا فت ن کرد (ز یرا هیچگو نه ا مواجی در آن بای گانی ن شده
بود) ،م ستقیم از طر یق ه مان سلولهای ع صبی پی غام ارت عاش حن جره
را صادر کرد .ا ین ارت عاش به شکل نق زدن م حیط ا طراف را از
خواست او باخبر کرد .به زبان سادهتر ،فرد قبل از اینکه کسی او
را هدایت ک ند ،خود از پیش میدان ست که با ید چ کاری ان جام د هد.
فرد هم سرور و هم خدمتکار خود بود و ا ین مو ضوع برای فرد فرد
ان سانها اعت بار م شابه دا شت .به مع نی دی گر ،ه مه ا فراد با یک
هدف مشخص حیات خود را ادامه میدادند ،بدون اینکه سرور ،آقا یا
رهبری داشته باشند .حیات او خالصه شده بود به آن چیزی که طبیعت
او را دعوت کرده بود .اما از این واقعیت نمی توان گذشت که وجود
ف صول با تغی یر آب و هوا و حوادث دی گر طبی عی از جم له سرما،
گر ما ،ناخو شی ،خشک سالی و مواد تغذ یهای به سهولت بد ست نمیآ مد.
با این وصف کمبود مواد غذایی یک امر انکار نشدنی بود .با وجود
این که گذ شته از مواد غذایی گ یاهی در طبی عت ،م قداری از کم بود
مواد غذایی از طریق شکار حیوانات جبران می شد ،اما کمبود غذا و
ف شار گر سنگی ،فرد را بر آن وادا شت تا هن گام د ستیابی به غذا،
چ ند و عده غذای ع قب اف تاده را ج بران نما ید .خوردن بیش از حد
گن جایش م عده ،نیرو یی از درون فرد را به کار ا شتباهی که ان جام
داده بود از طر یق باال آوردن یا دلدرد شدید گو شزد کرد .ا ین
شناختها در گنجی نه ذ هن فرد بای گانی شد و فرد مج بور به اطا عت
از آن د ستورات

که

خود

حاکم

بر آن

بود ،گ شت.

با تو جه

به

اتفاقات باال ،فرد برنامههای اقتصادی و اجتماعی را برای خویشتن
به تصویب رساند:
 وقتی معده سوزش دارد یعنی گرسنگی-

برای ر فع گر سنگی با ید م قداری غذا صرف ک ند تا از سوزش
معده جلوگیری کرد

 باید غذا در دسترس باشد تا هنگام سوزش معده مصرف شودخواننده عزیز!
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تاریخ فرد از دوران سلسلههای پادشاهی یا به اصطالح جام عه متمدن
آ غاز ن شده ا ست و نمی توان آن را تاریخ ب شریت نام برد .برای
شناخت تاریخ فرد با ید از من شاء آن یع نی آن جا که او لین آ ثار
ح یات از

فرد هو یدا می شود ،آن را ورق زد.

شروع

تاریخ

فردآن

نقطه زمانی است که فرد پا به حیات گذاشت و حاکم بر خود بود و
برای اجرای سیاست اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پروسه غریزه خویش
را به مرح له ا جرا گذا شت و به دن بال ار ضاء تغذ یهای روا نه گ شت.
گذ شت ز مان او را با کم بود غذا رو برو کرد و برای ج لوگیری از
سوزش م عده به ا ین نتی جه ر سید که طبی عت پیو سته نمیتوا ند او را
به مح صوالت

خود د عوت ک ند و

فرد

خود با ید

چارهای

برای آن

بیندی شد .در این جا او لین پد یده ک شمکش بین خوا ست درو نی ( سوزش
م عده برای غذا) و ته یه آن ،فرد را با م شکالت اجت ماعی رو برو
کرد .در گیرودار گرسنگی ،اتفاق میافتاد که حیوانی برحسب اتفاق
از منط قه جغراف یایی فردی ع بور ک ند و او به غذا د ست یا بد .ا ما
ا فراد دی گر از ا ین موقع یت بین صیب مان ند .و جود ا ین غذای بد ست
آمده موضوعی شد که آیا غذا فقط به آن فرد تعلق دارد یا افراد
دی گر هم میتوان ند ح قی از آن دا شته با شند؟ ا ین جدال در وه لهی
اول یک جدال ذه نی ن بود ،بل که در آ غاز جدال بین ضمیر باطن
(سوزش معده) و شرایط دعوت طبیعت بود .با وجود اینکه فرد دیگری
آن را از طر یق کار خویش بد ست آورده بود ،ا ما ن یروی باطنی بین
انتخاب سوزش معده و تعلق آن در جریان بود .فرد نه میتوانست از
ن یروی م کانیکی درو نی خود ب گذرد ،که سوزش م عده را به دن بال
داشت ،و نه اینکه آن را متعلق به خود بداند .اما از آنجایی که
حقان یت فرد یک ا مر م سلم ا ست و ح تی ح ضرت آدم هم نتوان ست از
خوردن سیب ب گذرد ،فرد بین سوزش م عده و تع لق آن ،سوزش م عده را
ارجحیت بخشید و برای ممانعت بخشیدن از سوزش معده خواستار بخشی
از آن شد .حال اگر فرد خوش شانس سوزش معده را نکرده و همیشه از
این موقعیت ها بدست آورده بود که غذا در منطقه جغرافیایی او به
وفور وجود داشته باشد ،غذا را به شکل مالکیت شخصی نمیپنداشت و
همنو عان خود را از آن جا که خود جز ئی از طبی عت ا ست ،به غذا
د عوت می کرد .ا ما ا گر غذا برای ر فع احت مالی سوزش م عده در ذ هن
او بای گانی شده با شد ،احت مال این که از غذای بد ست آ مده برای
رفع سوزش معده از ضمیر باطن پیروی نکند ،بعید به نظر میرسد.
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در ا ین بر هه ز مانی ،به دل یل کم بود غذا ،تاریخ ک شمکشهای فرد
آ غاز می شود .ا فراد برای رو برو ن شدن با ا ین م شکل اجت ماعی به
ذخ یره کردن روی آورد ند و هر یک به دن بال ذخ یرهی بی شتری روا نه
گ شتند .ذخ یره پد یده دی گری از تاریخ فرد را شکل داد ز یرا بدون
تول ید م جدد ،غذا به ا ندازه کافی در طبی عت مو جود ن بود و ح تی
ا گر هم مو جود بود ،شرایط نگ هداری آن را برای ز مانی طوالنی
نداشتند.
کمبود غذا و نبود شناخت تولید دوباره همراهآور جدال بین خواست
بدن در مقا بل آن چه در طب عت مو جود بود گرد ید و هر یک خوا هان
ار ضاء خوا ستهای درو نی خویش شدند .ا فراد سالم و قوی دستر سی
بی شتری به غذا پ یدا کرد ند و آن را به قی مت گر سنگی ضعیفان و
بی ماران ذخ یره نمود ند .وق تی قوی و سالم به ذخ یرهی خود ا ضافه
می کرد ،ا فراد دی گر بی شتر و بی شتر به ذخ یره آن ها مح تاج شدند.
با ا ین حال ا فراد سالم نمیتوان ستند به ذخ یره خود پ شت ده ند و
به دن بال مواد غذایی بی شتری نبا شند .از ا ینرو وق تی به دن بال
غذا بود ند و ذخ یره خود را بدون حفا ظت ر ها میکرد ند ،طبیع تا
برداشسست از آن بوسسسیله معسسده سسسوزان (گرسسسنگان) دور از گزنسسد
نمیما ند .در آن صورت ذخیرهکن ندگان برای حفا ظت از آن یا با ید
به دن بال پ یدا کردن غذا میبود ند ،یا ف قط به حفا ظت از ذخ یره
خویش میپرداختند ،کاری که در یک زمان امکان پذیر نبود .به همین
دل یل ا فرادی را در مقا بل ر فع سوزش م عده اج یر کرد ند تا ذخ یره
از گز ند م عده

سوزان حفا ظت

شود .ا ین پد یده جد ید حفا ظت از

ذخیره ،فصل نوینی از تاریخ فرد گردید که داروغه ،حارس ،نگهبان
و پلیس را به همراه داشت .معده سوزان از یک طرف و از طرف دیگر
ذخیرهکن ندگان به دو ج ناح ،یع نی ما لک ذخ یره و گر سنگان ت بدیل
شدند .ما لک ذخ یره ،حاکم بر مواد غذایی پسا نداز شده گرد ید و
هدف آنها برای ذخیره بیشتر به یک پروسه زندگی به عنوان یک اصل
حیاتی در ذهن افراد جای گرفت بدون اینکه مرز مشخصی برای آن در
نظر گرفته شود .این شناختها به امواج ذهنی تبدیل شد و فرد بر
ط بق آن ها ع مل می کرد .به ه مین دل یل وق تی کتاب های تاریخ را ورق
میزنیم ،جام عه مت مدن عال قهای ندارد که تاریخ را از من شاء آن
یع نی روزی که فرد پا به ح یات گذا شت ،به ق لم آورد .تاریخ فرد
هزاران سال ب عد از آن که او حاکم بر خود بود و تاریخ حقی قی
او ست ،به ق لم میآ ید .ا ین داستان سرائیها فرد را بر ا ین باور
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دا شته که تاریخ گذ شته او ه مین ا ست و با ید به ا ین شکل ف کر و
ع مل ک ند و ن یروی کار خود را در اخت یار ما لک ذخ یره در مقا بل
رفع سوزش معده قرار دهد تا زندگی ادامه پیدا کند .اما در طول
تاریخ شواهد ز نده ن شان میده ند که هر گاه ت عادل م یان سوزش م عده
و م قدار پرداخ تی برای ر فع آن از طرف ما لک ذخ یره نو سان پ یدا
کرده ،فر یاد فرد برای تن ظیم م جدد آن یک ا مر ان کار ن شدنی بوده
ا ست .با ت عادل آن فر یاد فرد هم به نو به خود پایین آ مده ا ست.
ا ما وق تی ا ین باالنس به هر م یزان نو سان پ یدا کرده به ه مان
ا ندازه فر یاد فرد برای م یزان کردن آن باالتر رف ته تا جایی که
منتهی به دزدی ،رشوهخواری ،جنگ و انقالب شده و در شرایطی هم که
انقالب ها صورت گرفتها ند ،متحرکی نی که ان قالب را هدایت کردها ند
با و جود این که خود جزو گر سنگان بودها ند ،ب عد از مدت ز مان
کو تاهی که ت عادل بین سوزش م عده و ر فع سوزش را رعا یت کردها ند،
سپس سیا ست خود را بر ا ساس ه مان ا مواج مو جود در ذ هن ادا مه
دادها ند و سیا ست حفا ظت از ذخ یره را به ن فع خود و عده م عدودی
دوباره ادامه دادهاند و شرایط را برای اعتراض فرد مجددا فراهم
کردهاند.
چنین شرایطی بازار گرمی برای متفکرین شده تا راهحلی برای نجات
جام عه پ یدا کن ند .از جم له ا ین متف کرین م جددا می توان به ت ئوری
تز و آنتی تز ه گل ا شاره کرد که در این جا فرد « تز» شده و غذا،
«آنتی تز» .فرد ،به نام تز خوا ستار ار ضاء تغذ یهای خویش ا ست و
آنتی تز صاحب ار ضاء تغذ یهای گ شته ا ست .ا ین چ هره تاریخ جام عه
روا نی فرد ا ست که فرد ه نوز در گ یرودار آن باقی ما نده و آن
چ یزی ا ست که چارلز دارو ین آن را «ت نازع ب قا» ،یع نی نزاع برای
ز نده باقی ما ندن مینا مد .دارو ین شرایط ز ندگی مو جودات را در
ز مان تاریخ ح یات خویش مورد برر سی قرار داده و به فل سفه او
نمی توان شک کرد .اما تاریخ پیدایش موجودات ،هزاران سال قبل از
میالد فرد بوده و بدون در ن ظر گرفتن تاریخ دیر باز فرد نمی توان
ق ضاوت در ستی از غر یزه طبی عی او بد ست داد .ا گر مو جودات شرایط
ز ندگی ک نونی را پ یدا کردها ند ،در طول هزاران سال از ح یات خود
د ستخوش ب سیاری از حوادث طبی عی شدهاند و ا مروز برا ساس یک ج بر
طبی عی ز ندگی خود را و فق دادها ند و ا ین نمیتوا ند دلی لی برای
حقان یت مط لق آن ها با شد! مان ند این که گ فت :تاریخ ا یران ف قط
تاریخ  0211ساله شاهنشاهی بوده و حملسههای اعسراب و مغسولهسا و
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اکنون که به جمهوری تبدیل شده است ،حقانیت خارجی ندارد .تاریخ
فرد دقیقا از زمانی توسط داروین مورد توجه قرار میگرفت که فرد
پا به حیات گذاشت؛ پیش از آنکه با کمبود غذا روبرو شود و مسیر
حقیقی زندگی او به انحراف کشیده شود.
ک جای تاریخ فرد حاکی از نزاع و ت ناقض ا ست ،وق تی یک ن ظام کا مل
در بدن او حکمفرماست بدون اینکه حتی از یک تار مو گرفته تا تا
یک ار گان عالی از حق و ح قوق خود م حروم گرد ند؟ ت مام نزاع ها و
تناق ضات ز مانی به حقی قت میپیوند ند که کم بود غذا حقان یت پ یدا
میک ند .حال ا گر فرد به تول ید م جدد شناخت دا شت ،یا طبی عت به
ا ندازه کافی او را به غذا د عوت می کرد ،آ یا ام کان دا شت فرد از
م سیر ا صلی ز ندگی من حرف شود و احت یاج به فل سفههای تز و آنتی تز
هگل و تنازع بقای داروین داشته باشد؟
فرد تا به ا مروز به دن بال ا ین بوده که چگو نه میتوا ند راب طه
بین آن چه طبی عت عر ضه کرده و آن چه او برا ساس یک مکانی سم درو نی
احتیاج دارد ،برقرار کند .اگر چنین فلسفهای حقانیت نداشت ،فرد
تالش خود را در ا ین راه ب کار ن می برد که به منزل گاه ا ین هدف
برسد.
سرمایهداران ا مروز ل باس ذخیرهکن ندگان گذ شته را به تن کردها ند
و م عده سوزان برای ر فع سوزش م عده در ج لد کارگر و کارم ند به
خدمت گرف ته شدهاند .فرد در ج لد کارگر و کارم ند ه نوز در نزاع
بیوق فه

برای ای جاد ت عادل راب طه

حق

خود از عر ضه طبی عت

با

سرمایهداران ب سر می برد .سرمایهدار با اج یر کردن و دادن بخ شی
از ذخ یره خویش به پ لیس ،ژا ندارمری ،ار تش و پ لیس مخ فی در جدال
پیو سته با کارگران و کارم ندان سر میکن ند و ن شانه ا ین جدالها
تظاهرات ،اعتصابات ،کشتارها و انقالبات پیدرپی است.
هدف فرد و احتیا جات طبی عی او ت بدیل شده به ار ضاء ا مواج ذه نی،
که شامل هزاران ا مواج مادهگرایی و مالپر ستی ا ست که پیو سته از
طر یق تبلی غات ،آگ هی و غ یره هر روز بو سیله ما لک ذخ یره به ذ هن
او جاری می شود .خوشی و عزا برای فرد بیگانه شده و حقانیت آنها
ب ستگی به ار ضاء ا مواج ذه نی گرد یده ا ست .ح تی ا گر ا مروز توان ست
تعدادی از امواج ذهنی را ارضاء بخشد ،شاید فردا از ارضاء آنها
پ شیمان شود و خوا هان جان شینی ا مواج دی گری ب جای آن ها شود .هدف
فرد برای ز ندگی به تر ب صورت م جازی درآ مده و به هر شکلی به
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دنبسسال اصسسالح آن اسسست .در دامسسن ذهنگرایسسی و عقیسسدهگرایی بسسا
فلسفههای نوین ،فرقههای مذهبی و برنامههای سیاسی روبرو میشود.
فکر میکنم وقت بیدار شدن فرد است تا فلسفه موجودیت خویش را به
قلم آورد و آن را راهنمای ذهن خود و یک یک افراد بشر در جلد یک
موجود بداند!
فرد با ید تاریخ خود را از روزی که پا به ح یات گذا شت به ق لم
آورد و خوا ستهای طبی عی خویش را که شامل ر فع سوزش م عده می شد و
ار ضاء آن را طبی عت به او عر ضه کرد ،از سر گ یرد .فرد با ید
ب خاطر آورد که او با حاکم یت مط لق خود پا به ح یات گذا شت و ک سی
حاکم بر او نبود .او بنام یک حاکم بدنیا آمد و به شکل یک حاکم
هسم بایسد دنیسا را تسرک کنسد .او بایسد دنبالسهرو همسان نظسام
دموکرا سی با شد ،چنان چه از نامش پیدا ست نه به شکلی که ترج مه
شده ا ست .د موکراتی ،یک ل فظ یو نانی ا ست؛ «د مو» به مع نی مردم و
«کرا تی» به مع نی اداره کردن ا ست .مح توای آن با ید اداره کردن
مردم بو سیله مردم با شد .به ه مین دل یل آن را حکو مت مردم بر
مردم مینام ند .ا ما آن چه

ما در

شرایط حا ضر آن را دموکرا سی

می نامیم ،دموکرا سی نی ست ،بل که «عق یده کرا سی» ا ست .به ز بان
سادهتر ا ین عق یده ا ست که بر ان سان حکو مت میک ند نه مردم .فرد
هن گام پا گذا شتن به ح یات د موکرات بود و از یک روش دموکرا سی
استفاده می کرد و به همان شکل هم باید ادامه پیدا کند! اگر هر
فرد غریزه و نیت خود را دنبال کند ،در جامعهای زندگی میکند که
نشانگاه انسانیت او خواهد بود .در نظام حکومتی او قانون اساسی
نبا ید دارای تز و آنتی تز با شد .ماده های قانونی برای فرد با ید
بحدی قابل درک باشد که هر فرد شناخت از آن را به شکل شناخت از
گر سنگی و ت شنگی خود دا شته با شد .عمل کرد م کانیکی ارگان های بدن
یسسک تسسز مطلسسق اسسست و آنتیتسسز در مقابسسل خسسود نسسدارد و چنسسین
د ستورالعملهایی با ید ا ساس قانون گردد .عملکرد های م کانیکی بدن
در طول میلیون ها سال ثابت بوده و هیچ شکی نیست که در میلیون ها
سال آینده بر همین منوال باقی بماند.
فال سفه هر گز به تعر یف ان سان نپرداختها ند ،بل که ه نر آن ها خال صه
شده به این که عق یدهای را بر دوش فرد ا ضافه کن ند و او را به
ذهنگرایی بیشتری وادارند .فرد باید نوع اندیشیدن خود را تغییر
د هد و تعر یف از ان سان را به ه مان شکلی که به تعر یف از یک سیب
می پردازد ،دنبال کند .تا زمانی که فرد به این موضوع پی نبرد،
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که بین ذهنگرا یی و ان سان فرق ا ست ،خود را ن شناخته ا ست .تو جه
به ا ین گف تهای که در فره نگ فار سی و جود دارد جا لب ا ست که «ا گر
به خود آیی ،به خدایی رسی».
عق یدهگرایان معت قد ه ستند که د ین اف یونی بین توده های مردم ا ست
و با ید آن را از دو لت جدا کرد بدون این که ن قش خود را در م شکل
مشاهده کنند.
با تو جه به ت مام ا ین ذهنگرایی ها ،ساختار جام عه ذه نی ،ما لک
ذخ یره را بر آن دا شته تا هدف خود را بر سه ا صل اسا سی یع نی
غذا ،تک لم و سکس متمر کز ک ند و فرد را به ا سارت هر چه بی شتر
مح توی ذهن یات درآورد .ما لک ،نخ ست مالک یت ار ضاء سوزش م عده را
صاحب شد و سپس در پ لههای ب عدی هدفهای تخی لی را در ذ هن فرد
کا شت .ا ین ساختمان جام عه روا نی ا ست که برای فرد به ارث ما نده
و با شناخت از آن با ید آن را و یران ک ند .دل یل و یران کردن ا ین
میراث ،نشان از  11هزار کودک است که در روز بسر اثسر گرسسنگی و
بیماری های مختلف ،جان خود را از دست میدهند .یا در لفافه همین
پر خوری در عذاب
ذهنگرا یی ،ت عداد ز یادی از مردم کره ز مین از ُ
ه ستند و از چاقی و چر بی فراوان میمیر ند .ف قط در ا یاالت مت حده
آمریکا با جمعیت  111میلیون نفری ،تقریبا هشتصسد هسزار نفسر از
پر خوری میمیر ند .در مقا بل در آفری قا که تقری با با ه مین م یزان
جمع یت چهار صد

هزار ن فر از گر سنگی میمیر ند .در گزار شی

که

بوسیله سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبنام «مار بهشت» صادر شسده،
«چاقی» ،یک بیماری همهگیر خوانده شده است.
محققین در حال بحث و گفتگو هستند که از کجا شروع کنند و چگونه
با ا ین م شکل که جدی به ن ظر میر سد ،بر خورد کن ند؟ جواب گوی ا ین
م شکالت

چه ک سی ا ست؟ آ یا

خود

ما ه ستیم

که تغذ یه را رعا یت

ن میکنیم ،پدر و مادران ما ه ستند که غذای در ست به ما نمیده ند،
مسسک دونالسسد اسسست بسسا غسسذاهای چسسرب در بسسستهبندیهای بسسزرگ و
ارزانقی مت ،مقا مات دول تی که ا جازه میده ند د ستگاههای اتومات یک
نو شابه در

مدارس ن صب

شود و

یا مال یات

غذاهای م ضر را

باال

نمیبر ند ،تلویز یون ا ست که ب چهها را تن بل کرده و ساعتها به
ن گاه کردن فیلم و بازی میپرداز ند ،ر سانههای گرو هی ه ستند با
آگهی های جع لی ،یا این که مدارس که احتیا جات کود کان را برای
ورزش فراهم نمیکنند؟ با وجود آگاه بودن و نتیجه تحقیقات مشابه
در این باره ،که چه باید بخوریم و ورزش برای سالمتی مهم است ،با
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این وصف به نظر نمیرسد که ما قادر باشیم به تنهایی اضافه وزن
خود را کن ترل ک نیم .نتی جه ن شان مید هد

که در دن یای ب سیار

پیچ یدهای ز ندگی میکنیم و کامال ما یه تأ سف ا ست .ب نابر ا ساس ا ین
شواهد با ید فرد بدون شک جدول غذایی ،که یک ضرورت طبی عی برای
موجودیت حیاتی اوست ،ترسیم کند و بنابر اصل تولید مجدد ،امواج
و ت صاویر پسا نداز و ذخ یره را در ذ هن م عدم نما ید و عملکرد های
مکانی سمی ارگان ها را جان شین آن ها گردا ند .الب ته ،ا ین
سادهای نی ست ،ز یرا

فرد

ساختار تجر بهها ،تمری نات،

کار

سنتها و

ارزیابی های نیاکان خویش است .از اینرو با مشکالت زیادی روبروست
که بخوا هد از گذ شته خود د ست بک شد .دقی قا حا لت مع تادی را دارد
که بخوا هد اعت یاد خویش را ترک ک ند .عالوه بر این که ا ین م سائل
در ذ هن ری شه دوا نده ،ذ هن هر روز دریا فت کن نده ا مواج و ت صاویر
جد یدی ا ست ،که برای م بارزه با آن ها هم با ید ن یروی کافی با
فرمول های جد ید ب کار گ یرد .شرایط ناب سامان اجت ماع فرد را بر
ا ین ا مر وا میدارد تا فرمول های جد یدی ب کار گ یرد .فرد ساختار
جامعه روانی را با تمام دوگانگی و پستی و بلندیها شناخته و به
آن پی برده ا ست و با ید از فرمول های مشخ صی برای ا صالح ک ند.
فرمول ها مو جود ه ستند! فرد با دنبا لهروی از مکانی سم و موجود یت
خویش ،خوا ستار سه ار ضاء م شخص :تغذ یه ،تک لم و جن سی بوده ا ست و
خواهد بود.
ارضاء تغذیهای شامل عناصر شیمیاییاند و مقدار  001 – 1011کسالری
ا ست .در ا ین م یان ذهن یات فرد که فرهنگ های مخت لف غذایی را در
خود بای گانی ن موده ا ست ،بد ست فرامو شی سپرده می شود ز یرا ا گر
طبی عت زیرب نای تغذ یه فرد را در آ سیا برنج ،در ارو پا سیبزمینی
و در آمری کا به ذرت د عوت کرده ا ست در ا ساس ماده ا صلی هر سه
مواد عنا صر شیمیایی ه ستند و بدن فرد جز عنا صر شیمیایی که در
این سه مواد الزمه بدن است ،برداشت دیگری ندارد.
فرد با ید بدا ند ا گر در گذ شته دا نه حبو بات تغذ یه او بوده و
ا مروز همبر گر شده ا ست ،در درخوا ست بدن او تغی یری ن کرده ا ست
ز یرا هر یک از مواد غذایی وق تی ب عد از جو یده شدن وارد م عده
می شوند ،بدن آن ها را تجز یه کرده و ف قط عنا صر شیمیایی آن ها را
جذب میک ند .حال ا ین مواد غذایی دا نه حبو بات با شد ،همبر گر یا
هرگو نه

ماده

غذایی دی گر .در

ضمن دکورا سیونی

که

برای

غذا

ا ستفاده می شود ،هیچ نق شی در ز ندگی فرد ندارد .دکورا سیون زاده
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ا مواج و ت صاویر ذه نی ه ستند و با شناخت از خوا ست م ستلزم بدن،
دکورا سیون که ز مان ز یادی از و قت فرد را به خود اخت صاص مید هد،
خن ثی می گردد؛ مثال نابینا یان که ا مواج و ت صاویری از دکورا سیون
غذا ندارند ،دم وجود آن هیچ نقشی در زندگی آنان ندارد.
در نتی جه فرد با ید از فل سفهبافی و دنبا لهروی از آن پره یز ک ند
و فل سفه را برا ساس ا صالت خویش به ق لم آورده و در ع مل ان جام
دهد.
الب ته ناگف ته نما ند فرد در طول تاریخ بار ها به فل سفه حقان یت
خویش پی برده و به آن پرداخ ته ا ست ،ا ما متأ سفانه به دل یل
ندا شتن شناخت کا مل از فیزیو لوژی بدن ،نتوان سته آن را با ید و
شاید توجیه و توصیف کند.
فیلسوفان به دو دسته تقسیم میشوند:
 آن هایی که اعت قاد دار ند از طر یق ب حث و گفت گو به نتی جهمیرسند ،بنام عقیدهگرایان ( )Idealismخوانده میشوند،
 و آن هایی که موجود یت را خود حقی قت میدان ند و به ا صالتوجود ( )Existenceاعتقاد دارند ،بنام مادهگرایان ()Materialism
خوانده میشوند.
از آن جایی که مب حث ا ین ک تاب از فل سفهبافی بدور ا ست و موجود یت
را خود حقی قت میدا ند ،از ا ینرو به فال سفهای می پردازم که حقی قت
را اصالت وجود میدانستهاند .در این میان می توان ابوعلی سینا را
نام برد .ابوعلی سینا اساس فلسفه خویش را «وجود» میپندارد .به
این معنی که تحقیقات فلسفی را مبنی بر مباحث وجود نهاده و علم
بر هر شیئی را ع بارت از ع لم به و جود آن شیء میدا ند .به ن ظر
ا بوعلی سینا واقع یت هر شیئی و جود آن شیء ا ست و ت مام ف ضائل
مان ند نی کی و زی بایی از جن به و جودی آن ها سرچ شمه میگ یرد .برای
ر سیدن به حقی قت آن که به وا جبالوجود نزد یکتر ا ست ،کا ملتر و به
حقی قت نزد یکتر ا ست .از اینجا ست که گوییم وا جبالوجود سرچ شمه
هرگونه کمال و حقیقت است.
به عقیده ابوعلی سینا «موجودات این جهان به نقاط مختلف خورشید
میمان ند که هر قدر به م بدأ نور نزد یکتر با شند ،نورانیتر ه ستند
و هر قدر دور تر با شند ،کمنورتر ند .در وا قع سرور و شادی ه مه
مو جودات ات صال به ا ین م بدأ فیض ا ست که سرچ شمه ه مه هستیها ست،
مبدائی که بدون آن هیچ چیز نخواهد بود».
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یا به قول عمر خیام« ،زندگی غایتی (معنی) دارد اما معنی زندگی
یک امر برونی نیست ،معنی زندگی امری درونی است .خود زندگی است
که و جود دارد ،حس شدنی ،م شهود و یقی نی ا ست .بق یه هر چه ه ست
مبهم ،مشهود و نامعلوم است».
ست را
ساز حکمس
سد« :آغس
سانی میگویس
سی یونس
سوف کلبس
سون فیلسس
سو جانسس
دیس
خودشناسی میداند .خود را بشناس تا بر خویشتن تسلط یابی».
پرو تاگوراس فیل سوف سوف سطائی یو نانی اعت قاد دا شت « :هیچ دو
انسانی زندگی را یکسان نمیبینند .از اینرو ،حقیقت یک امر عینی
و برو نی نی ست بل که یک ا مر ذه نی و درو نی ا ست .ب نابراین به
ت عداد ن فوس خال یق حقی قت و جود دارد .با ا ین و صف ،مح سوسترین راه
ا ین ا ست که بر حواس اعت ماد نک نیم و به ه مه چ یز به د یده شک و
تردید بنگریم».
در نتیجه فلسفه فرد خالصه می شود به این که عملکرد ارگان های بدن
« تز» هیچگو نه آنتی تزی در مقا بل خود ندارد .هرگو نه تزی که
نتی جه عمل کرد ارگان های بدن با شد ،خارج از یک نق صان فیزی کی
عملکردی یکسان در همه افراد بشر داراست.
اختال فات ب شر هر گز پایان پذیر نی ست م گر این که ا مواج و ت صاویری
که عملکرد پایدار ارگانهای بدن هستند ،جانشین نمود!
دشمن اصلی انسان مصرف بیرویه و ذخیره اوست که نتیجه دنبالهروی
از ا مواج و ت صاویری ا ست که در را ستای غر یزه و ن یت ذا تی او
سرف و
سر مصس
سرل بس
سمن ،کنتس
سن دشس
سا ایس
سارزه بس
سا راه مبس
ست .تنهس
نیسس
دنبا لهروی از عملکرد های م کانیکی بدن ا ست تا ب توان با تو جه به
تولید مجدد بر ذخیره و اضافه مصرف خط بطالن کشید.
آن چه ان سان می کارد ،دقی قا ه مان را بردا شت میک ند .فرد ا مواج و
ت صاویری را کا شته که بردا شتی جز آن نمیتوا ند دا شته با شد .با
کاشتن امواج و تصاویر عملکردهای بدن ،می توان آنچه را که انسان
انتظار دارد ،برداشت کند و در تضاد با مکانیسم او قرار نگیرد.
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اقتصاد
* اقتصاد چیست و چگونه میتوان آن را درک کرد؟
* آ یا با ید واژه های مخت لف اقت صادی را از جم له ب هره،

سود،

تورم ،ذخ یره ارزی و غ یره را که اقت صاددانان م لی و بینالمل لی
تجویز میکنند ،هضم کرد و علم اقتصاد دانست؟
با ید ب یدار بود و ت حت تأثیر ا ین ا مواج و ت صاویر ،که با فرد
بیگا نه ا ست ،قرار نگر فت .فرد با ید ت حت تأثیر اقت صادی قرار
گ یرد

که مر بوط

به او ست و آن را مان ند گر سنگی و ت شنگی

حس

میکند.
به م حض این که از اقت صاد صحبت می شود ،فورا پول به م یان میآ ید.
انگار پول عضوی از بدن فرد است و بدون وجود پول ،فرد فلج است
و نمیتوا ند به ز ندگی ادا مه د هد .چنان چه ب یان شد ،وق تی فرد پا
به ح یات گذا شت با یک ک یه پول متو لد ن شد بل که با ظ هور خود
پیشدرآمدی برای اقتصاد شد .در حقیقت فرد هزاران سال بدون وجود
پول و آ ثاری از آن به ح یات خود ادا مه داد و کم بود آن را در
زندگی روزمره احساس نکرد.
پول چیست و چگونه موجودیت پیدا کرد؟
از آن جایی که پول به اقت صاد ر بط پ یدا میک ند ،در آن صورت الز مه
پی بردن به نقش آن تشریح کلمه اقتصاد است.
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در فره نگ ل غات ،اقت صاد به مع نی «خا نداری» ا ست .آن چه فرد در
روز برای احتیا جات خویش الزم دارد .به ز بان سادهتر ،آن چه فرد
احتیاج دارد تا با آن بتواند زندگی روزمره خود را بگذراند.
قبال به ا ین نک ته ا شاره شد که به م حض این که فرد پا به ح یات
گذاشت ،به دنبال لقمه نانی بود تا بتواند شکم خود را سیر کند.
طبیعت او را به این لقمه نان دعوت کرد .برای نفس این کار باید
لفظی منظور می شد تا افراد بتوانند با بیان آن منظور یکدیگر را
درک کن ند .سیر کردن شکم و هر و سیلهای که به ته یه آن مر بوط
می شد ،اقت صاد نام گر فت و پا یههای اقت صاد در ذ هن فرد حقان یت
پیدا کرد.
گذ شته از و عده غذایی که برای سیر شدن شکم الزم بود ،شرایط
مخت لف آب و هوایی از جم له سرما ،گر ما ،باران ،باد ،آف تاب و
غ یره فرد را بر آن دا شت تا برای مقاب له با آن ها و سایل ح فاظتی
الزم را ته یه ببی ند و بتوا ند پوش شی بت نی ،طاقی بر روی سر و
ن یزهای در د ست برای شکار یا د فاع از خود دا شته با شد .ا بزاری
که برای ته یه غذا ( به و یژه هن گامی که فرد به دوران شکار پا
نهاد) ،و لوازمی که برای حفاظت ساخته می شد ،به تنهایی از عهده
یک ن فر برنمیآ مد و شرایط مو جود ا فراد را به تخ صصهای مخت لف در
ته یه ا بزار تق سیمبندی کرد .از ا ینرو ا فراد مح تاج به خدمات و
تول ید کار ی کدیگر شدند و دو واژه اقت صادی به نام های «عر ضه» و
«تقا ضا» در ح یات فرد ن قش پ یدا کرد ند که همچ نان ب عد از هزاران
سال ه نوز پا یههای ا صلی اقت صاد ه مین دو واژه ه ستند .عر ضه به
مع نای خدمات یا تول یدی ا ست که یک فرد آن را مازاد بر احت یاج
خود میدان ست و خوا هان ا ین بود که آن را با خدمات و تول ید فرد
دی گری که شرایط م شابه دا شت ،معاو ضه ک ند .در مج موع آن چه را که
یک فرد احت یاج ندا شت ،عر ضه میخواند ند و آن چه را که احت یاج
دا شت ،تقا ضا .چون معاو ضه خدمات و تول یدات م ستقیما با ی کدیگر
رد و بدل می شدند ،به ه مین دل یل م عامالت پایا پای نام گر فت .به
زبان سادهتر تولید  0ساعت کار یک قماش با تولید کار  0ساعته یک
نعال معاوضه میشد ،بدون اینکه پولی بین آنها رد و بدل گردد.
در آغساز ،معسامالت بسسیار سساده بسود و تعسویض آنهسا از تعسداد
انگشتان تجاوز نمی کرد .اما با گذشت زمان به تعداد این تولیدات
ا فزوده گرد ید ،به و یژه وق تی ا فراد مج بور شدند که برای ته یه
معاش خویش به شکار بپردازند .تکنیک و تاکتیک هایی که برای شکار
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ب کار میر فت ،ا فراد را بر آن دا شت تا آ لت و ابزار های جد یدی
تولید کنند.
با ا فزایش ا ین تول یدات ات فاق میاف تاد که ا فرادی که در ز مان
واحد دو نفر به خدمات و تولیدات یکدیگر احتیاج نداشته باشند و
برای معاو ضه آن ها به تول ید فرد دی گری ن یاز دا شته با شند .مثال
فردی که تول ید او ق ماش بود و برای د ستگاه نخری سی خود احت یاج
به م یل و میخ دا شت ،آهن گر در آن روز احت یاج به ق ماش او ندا شت
و ب جای آن خوا هان ک فش بود و ک فاش هم به نو به خود احت یاج به
تول ید آهن گر ندا شت ا ما در عوض به تول ید ق ماش نیازم ند بود در
حالی که ق ماش به تول ید ک فاش احت یاج ندا شت .م عامالتی که در ا ین
م یان صورت میگر فت بر ا ین م نوال بود که آهن گر ،ک فش ک فاش را
برمیدا شت ،ق ماش ،م یل و میخ آهن گر را و ک فاش ،پار چه ق ماش را.
الب ته ا ین م عامالت در یک جام عه با سکنه دو رق می م شکلی پیچ یده
برای ساکنین ای جاد نمی کرد ،ا ما وق تی ت عداد ساکنین از دو رق می
می گذرد،

شرایط را

برای معاو ضه تول یدات

به مرا تب د شوارتر

میک ند ،ز یرا ا فراد نمیتوان ستند تخ مین بزن ند چه ز مان به تول ید
ی کدیگر احت یاج دار ند.

برای

حل ا ین م سئله مح لی

برای عر ضه

تول یدات در ن ظر گرف ته شد تا هر شخص بتوا ند تول ید خود را به
آنجا آورده و با جنس مورد خواستش تعویض کند .سهولت این کار در
ا ین بود که ه مه تول یدات در یک م حل قرار میگر فت و ت عویض آن با
جنس مورد ن یاز را سادهتر می کرد .در بع ضی موا قع وق تی شخ صی
تول ید خود را به م حل میآورد تا با جنس دی گری معاو ضه ک ند،
احتمال داشت دقیقا در آن ساعت یا روز مشخص ،جنس مورد نظر وجود
ندا شته با شد و شاید فردای آن روز آورده شود .فرد ،تول ید خود
را در محل باقی میگذاشت با این نیت که فردا آن را با جنس مورد
نظر تعویض کند .از آنجایی که تعداد این معاوضات و بده بستانها
ازد یاد پ یدا کرده بود و ام کان دا شت فرا موش شود ،برای یادآوری
احت یاج شد که در مقا بل هر جن سی که به من ظور ت عویض در م حل
گذاشسته میشسود یادداشستی (از آنجسایی کسه سسواد وجسود نداشست،
یاددا شت در فرم سنگ خا صی در ن ظر گرف ته شده) ،دریا فت گردد و
فرد با در دست داشتن آن سنگ خاص ادعای خویش را برای تحویل جنس
بر ساند .به ا ین ترت یب ه مانطور که م تر و کی لو ،مقیا سی برای
پار چه و برنج ه ستند ،سنگ مقیا سی برای اج ناس به ح ساب آ مد .در
حقیقت پول معادل معاوضه یک جنس است که بطور موقت در دست افراد
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قرار میگ یرد تا در مو قع لزوم بتوان ند آن را دو باره به جنس
ت بدیل کن ند .در ع مل پول و اج ناس دو طرف یک سکه ه ستند و با ید
در د سترس ا فراد با شد تا بتوان ند م عاش خود را ته یه و به ز ندگی
ادامه دهند.
حال می توان در این باره که چگونه افراد انگشت شماری به ثروت دست
یافت ند یا سادهتر ب گوییم ،مق یاس اج ناس را که پول ا ست ذخ یره
کرد ند ،بینها یت نظر یهپردازی کرد .ا ما آن چه م سلم ا ست ،احت ماال
دل یل ع مده آن میتوا ند برا ساس یک ات فاق ،دا شتن ن یروی فیزی کی،
آب و هوا ،منط قه جغراف یایی و غ یره با شد .کامال وا ضح ا ست که در
دوران فئودالی سم ،خان های ز یادی ما لک زمین های و سیعی بود ند و
ذخیرهکن نده مواد غذائی فراوا نی بود ند .م شابه ه مین اتفا قات در
دوران انقالب صنعتی به وقوع پیوست .افراد انگشت شماری به کشفیات
خا صی نا ئل آمد ند و آن را در ر شد تول ید ب کار برده و یک شبه به
ثروت هنگف تی د ست پ یدا کرد ند .آن چه ما در این جا می خواهیم ن شان
دهیم ،این است که پول چگونه حقانیت پیدا کرد .همانطور که گفته
شد ،یادداشتی که در مقابل عرضه به فرد داده شد ،سرآغاز پیدایش
پول است.
سنگ در اب تدا ارزش برا بر با تول ید را دا شت ،ا ما با تو جه به
ازدیاد هرچه بیشتر اجناس و پیچیدگی آنها باید هر سنگ معادل یک
تول ید با ز مان کاری که در آن ب کار رف ته بود ،دا شته با شد .پس
با ید سنگهای مخت لف با ارزش های مخت لف را یج می شدند تا هر کدام
ارزش واق عی یک تول ید را در بر دا شته با شند .در اب تدا از یک
نوع سنگ ا ستفاده می شد و برای تول یداتی که ساعت کار بی شتری در
آن ها ب کار برده شده ،دو سنگ و یا چ ندین سنگ در ن ظر گرف ته
می شد .برای تسهیل برابری ارزش مقدار تولیدات ،احتیاج به مقیاس
بهتری بود .از این رو سنگ که در عصر حجر (سنگی) ،رایج بود جای
خود را به « سکه» در ع صر آ هن داد و سپس رف ته رف ته در ع صر حا ضر
به ا سکناس و کارت های اعت باری ت بدیل شده ا ست .راب طه پول و
دی وا ضح ا ست که می توان آن را با د یدن چ هره خویش در
تول ید به حّ
آی نه ت شبیه کرد .ب نابراین ،اب تدا فرد تول ید و خدمت خویش را
عر ضه کرده و آن را به پول ت بدیل میک ند تا در صورت لزوم با در
د ست دا شتن آن ،تقا ضاهای خویش را خر یداری ک ند .چ نین مباد لهای
شرط اساسی خانداری است تا فرد بتواند به زندگی ادامه دهد.
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با هر دیدگاهی که اقتصاد بوسیله من ،شما یا اقتصاددانان تعبیر
و تو صیف شود ،مکانی سم آن راب طه بین آن چه فرد تول ید میک ند و
آنچه او به مصرف میرساند است ،که یک امر حیاتیست.
در نها یت می توان به ا ین نتی جه ر سید که اقت صاد به دو نک ته م هم
خالصه میشود :عرضه و تقاضا.
مو ضوع ا صلی مبا حث رو شنفکران و سیا ستمداران خال صه شده به توج یه
و تو صیف این که ،م نابع طبی عی چگو نه بین ا فراد روی کره ز مین
تقسیم گردد.
رو شنفکران و سیا ستمداران بر ا ین سعی و کو شش بوده ،ه ستند و
خواهند بود تا با یک ضمیر آگاه راهحلی برای تقسیم منابع طبیعی
از طریق تفکر و اندیشه بیابند!
* چه کسی این حق را دارد که منابع طبیعی را تقسیم کند؟
* آیا منابع طبیعی یک ملک شخصی است؟
* راهحل چیست؟
نگاهی گذرا به تاریخ فرد حاکی از این است که دقیقا فرد بعد از
تولد براساس یک جبر طبیعی به دنبال معاش خویش بوده یا به زبان
سادهتر ،از آ غاز ع هدهدار اقت صاد خویش بوده و م عاش خود را از
طریق آنچه طبیعت او را دعوت کرده ،تهیه می کرد .با توجه به این
فاکتور بیق ید و شرط در تاریخ ان سان سیا ست اقت صادی بوده و هر
کجا مبحث اقتصاد به میان میآید ،معاش نقش نهایی را دارد .حال،
چه سیا ست اقت صادی در ن ظر گرف ته شود که در آن به ا ندازه کافی
کار برای ا فراد جام عه و جود دا شته با شد یا نه ،ا صل مط لب به
«پرو سه ح یات» ر بط پ یدا میک ند ،این که م نابع طبی عی چگو نه بین
ا فراد ب شر بر روی کره ز مین تق سیم گردد و همچ نین راب طه بین
عرضه و تقاضا چگونه تعادل پیدا کند.
ت مام اختال فات اجت ماعی دقی قا بر سر ا ین نک ته متمر کز شده ا ست.
حال چه فرد در آفریقا زندگی کند با درآمد ماهیانه  011دالر ،یسا
در سوئیس با درآمد  0111دالر ،آنچه که عیان است شهروندان هر یسک
از ا ین جوا مع به یک ا ندازه ن سبت به ن ظام اقت صادی مو جود مع ترض
هستند .اعتراض آفریقایی برای درآمد بیشتر به این منظور است تا
بتوا ند باالنس بین عر ضه و تقا ضا را بر قرار ک ند که شاید ا ضافه
درآمدی معادل  11%باشد و به همین ترتیب سوئیسی نیز خواهان چنین
باالنسی (تعادلی) ،است.

81

با و جود ا ین فاکتور ها متف کرین اقت صادی بر ا ین عق یده ه ستند که
میتوان ند از طر یق ذهنگرا یی و فل سفهبافی م سائل اقت صادی جام عه
را حل کن ند .اعترا ضات ،اعت صابات ،ت ظاهرات برای درآ مد بی شتر
پیدرپی صورت میگیرد با این خیال که مشکالت اقتصادی حل شود ،اما
با و جود ا ضافه شدن درآ مد ،م شکالت همچ نان به قوت خود باقی
هستند.
ما شاهد نار ضایتیهای روز مره آفریقایی ها و دی گر قاره ها ه ستیم.
در هیچ ک جا باالنس اقت صادی و جود ندارد و به ه مین دل یل ا فراد
جامعه در حال اعتراض هستند .اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی دم
سره
سره ارزی و غیس
سره ،ذخیس
سد ،بهس
ساهش تولیس
سورم ،کس
ساری ،تس
از بیکس
میزن ند .اف کار ع مومی برای تق سیم م نابع طبی عی و آن چه تاکنون
ذخیره شده است ،همنظر نیستند .ما شاهد نظریههای مختلف هستیم و
به هر شکل آن ها را بیغر ضانه تجز یه و تحل یل میکنیم به ا ین
نتی جه میر سیم که هر یک میخوا هد با نظر یههای خویش در صدی از
منابع طبیعی را برای افراد جامعه در نظر گیرند.
چه ک سی ا ین حق و صالحیت را دارد که م نابع طبی عی را بین ا فراد
جامعه تقسم کند؟
تا ز مانی که ما شناختی از تاریخ طبی عی خویش ندا شته با شیم و
ا جازه د هیم آن و آن با فل سفههای ان سانمآبانه م نابع طبی عی را
برای ما تق سیم کن ند ،به در جه ب لوغ اقت صادی نر سیدهایم و مف هوم
ا صلی اقت صاد را که ع بارت ا ست از آن چه ما با ید دا شته با شیم تا
با آن بتوانیم معاش کنیم (خانداری) ،نفهمیده و درک نکردهایم.
مف هوم اقت صاد از نق طه ن ظر مکانی سم فیزی کی در ا صل تقا ضاهای
اسا سی و بن یادی ان سان ا ست که به نان و آب خال صه می شود .طبیع تا
آب از طر یق سی ستم آبر سانی به ا ندازه کافی برای م صرف در د سترس
افسسراد قسسرار میگیسسرد و بعسسد از مصسسرف بسسه همسسان انسسدازه بسسه
تصفیهخانهها برای تصفیه مجدد برگشت می شود و با این روش یکی از
تقاضاهای پایهای انسان رفع شده و بحثی بر سر آن باقی نمیماند.
ا ما نان در قا لب ار ضاء تغذ یهای ،ر ساندن آن از طر یق شبکههای
آبر سانی می سر نی ست و به ه مین دل یل برای حل م سئله آن روزا نه،
هفت گی یا ماهیا نه مبل غی م عادل آن چه احت یاج تغذ یهای ا ست به
ح ساب بانکی فرد از با بت تول ید یا خدمتی که ان جام داده ا ست،
وار یز می شود .چنان چه به شرح آن پرداخ ته شد ،ا ین مب لغ با ید
مساوی با آن چیزی باشد که فرد به نوبه خود تولید یا خدمت کرده
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و اک نون م عادل آن را ب صورت نقدی نه یا کا غذ ب هادار دریا فت ک ند
تا بتوا ند مایح تاج خویش را با آن خر یداری نما ید .ا فرادی که
م عادل مایح تاج ان سانی خویش را دریا فت و به م صرف میر سانند،
ساس
سرد براسس
سای فس
سا تقاضس
سد .امس
سد آمس
سردش درخواهنس
سه گس
ساره بس
دوبس
خوا ستههای ان سانی که یک ا مر مط لق ا ست ،در ن ظر گرف ته نمی شود،
بل که مقیاس آن براساس حرفه و تخصص افراد برآورد می شود و زمانی
که ارزش تخص صی یک فرد بیش از خوا ستههای ان سانی او ارز یابی
می شود ،مازاد پرداخ تی آن ب صورت انف عالی باقی ما نده و از گردش
دورانسسی خسسارج میشسسود (چنانچسسه آب بسسرای گسسردش دوبسساره بسسه
ت صفیهخانهها برگ شت می شد) .ا ین پد یده در اقت صاد به نام پول
انفعال ( )Passive Moneyدر زیر تشک ،صندوق امانات یا گاو صندوقها
بدون م صرف ما نده و از جر یان دورا نی خارج می گردد .چهب سا و جود
ا ین ا بزار برای گردش چرخ های اقت صادی یک شرط مط لق ا ست ،ز یرا
پول م عرف تول ید ا ست و با ید در د سترس با شد تا م ثل آب ب عد از
م صرف به ه مان م قدار به ت صفیهخانهها برای م صرف دو باره برگ شت
شود.
از آن جایی که پول مساوی ست با تول ید ،ک شورها ا جازه ندار ند به
م یل خود و بیرو یه به ضرب یا چاپ پول بپرداز ند بدون این که
تول یدی در مقا بل آن دا شته با شند .پول با ید از طر یق مالیات های
م ستقیم و غیرم ستقیم به خزا نه دو لت بر گردد تا دو لت بتوا ند
م شابه جر یان آب دو باره به ح ساب شهروندان وار یز ک ند؛ ا ما وق تی
که م قداری از ا ین ا بزار ،منف عل میما ند و ز یر ت شکها ،صندوق
امانات و یا گاوصندوقها نگهداری می شود ،برای واریز مجدد کفایت
نمیک ند و دو لت مج بور می شود از هزی نهها بکا هد .بخ شی از ا ین
کاهشهسا بسه اخسراج تعسداد زیسادی از کارمنسدان دولتسی و رفساه
اجتماعی میانجامد تا سیستم بتواند رابطه بین موجودی و پرداختی
را برقرار کند .در هر شرایط اعتراض مردم برای تقاضاهای انسانی
خویش را نمی توان ناد یده گر فت .ز یرا کاهش پردا خت از یک سو به
مع نای به هم خوردن راب طه عر ضه و تقا ضا می شود و از سوی دی گر
چناچه به آن اشاره شد ،افراد بیکار برای ادامه حیات خویش باید
نیاز به دریافت مایحتاج انسانی خویش دارند.
ا ین پد یده در تاریخ بار ها ات فاق اف تاده ا ست و نمو نه آن را
میتوان سقوط اقتصادی سال  1909ذکر کرد .بسا وجسود اینکسه در آن
سال به ا ندازه کافی مایحتا جات ان سانی در بازار و جود دا شت ا ما
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مردم نمیتوان ستند تول یدات د ست خود را خر یداری کن ند ز یرا در
مقا بل تول ید خویش م عادل آن را ب صورت پول دریا فت نمیکرد ند تا
قادر با شند ز ندگی را ادا مه ده ند .دل یل آن ا ین بود که پول نزد
عده معدودی انباشته شد و از آنجایی که پول ابزار چرخش خانداری
ا ست ،هرگو نه معام له متو قف گرد ید .ب نابراین چون تول ید کارگران
به فروش نمیر فت ،اج ناس در انبار ها انبا شته شد و کارخا نهداران
ب خاطر عدم فروش اج ناس و ا ضافه بودن آن ها ،کارگران را از کار
ب کار کرد ند .با و جود این که پول و اج ناس به م یزان کافی و جود
دا شت ا ما هیچگو نه معام لهای صورت نمیگر فت .ا ین جر یان من جر به
سقوط اقتصادی دنیا شد و نتیجه تا به آنجا رسید که رئیس جمهور
و قت آمری کا ،روزو لت مج بور شد برای به گردش درآوردن دو باره
چرخ های اقتصادی به کشور روسیه که دشمن اصلی حساب میآمد ،دویست
میل یون دالر قرض د هد تا روس ها بتوان ند تول یدات آمری کایی را
خر یداری کن ند .الب ته ناگف ته نما ند ا ین مب لغ به صورت پول ن قد
در اختیار روس ها گذاشته نشد ،بلکه این مبلغ بصورت اعتبار برای
آن ها در ن ظر گرف ته شد تا آن ها بتوان ند م عادل آن از تول یدات
آمری کایی خر یداری کن ند .اقت صاد را می توان به بازی پوکر ت شبیه
کرد .فرض کن ید مردم دن یا به ده ن فر بازیکن پوکر خال صه شدهاند
که هر یک با م بالغ مختل فی بازی را شروع میکن ند .او لین بازیکنی
که مو جودی

خود را می بازد از

بازی

خارج می شود و

به ترت یب

بازیک نان ب عدی پس از با خت ،با ید م یز بازی را ترک کن ند .در
نها یت یک بر نده باقی میما ند که ت مام م بالغ را صاحب می شود.
اک نون یا با ید بر نده مبل غی را به بازیک نان قرض د هد تا دو باره
بازی ادامه پیدا کند ،یا اینکه بازی بطور کلی تعطیل گردد.
با ا ین تف صیل ،ا ین پول نی ست که یک ک شور را ثروتم ند میک ند،
بل که ا ین ن یروی کار ا فراد آن جام عه ا ست که با تول ید و م صرفی
که طبی عت آن ها را به آن د عوت کرده ا ست با عت بر قراری یک سی ستم
اقت صادی می شوند .آن چه به اقت صاد مر بوط می شود و ن قش اسا سی را
در بردارد ،ک شت و کار مح صوالت به من ظور ار ضاء تغذ یهای ا ست.
آنچه ما شاهد آن هستیم این است که اقتصاد مفهوم خود را از دست
داده و مع نی خا نداری را ندارد بل که تالش ا فراد بی شتر بر روی
انبوه پول متمرکز شده تا خواستهای انسانی.
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در جه ب لوغ اقت صادی ز مانی ا ست که فرد به تاریخ پ یدایش خا نداری
بن گرد و اقت صاد را برا ساس آن چه خوا ستهای فیزی کی او ست دن بال
کند.

مذ ب
نک ته ن ظر م شترکی که بین ه مهی اد یان می توان م شاهده کرد ،و جود
یک خالق است؛ یعنی خداوند که خالق همه هستی است .در حقیقت هیچ
شان سی و جود ندارد که آدرس مشخ صی از خداو ند گر فت و م ستقیم از
او پر سید ،من ظور از خل قت چی ست و آ یا چه نمو نه و ال گوی مطل قی
و جود دارد که ما ب ندگان آن را دن بال ک نیم؟ م سلما به کتاب های
مذهبی هم نمی توان بع نوان یک نمو نه و ال گو متو سل شد ز یرا با
و جود این که ه مه اد یان از خالق مطل قی صحبت میکن ند و خود را
نمای نده او میدان ند ،ا ما ر سالههای آ نان ب سیار ضد و نقیضا ند و
ا ین ن قایض را می توان در درون یک د ین م شخص و همچ نین بین اد یان
م شاهده کرد و ا ین مو ضوع با عث شده که اد یان به شاخههای مخت لف
مذهبی منشعب شوند.
از آنجایی که همه بر این باورند که خداوند خالق همه هستی است،
می توان این نکته را دال بر تنها آدرسی دانست که از خالق گرفت،
ز یرا غیرقا بل شک ا ست .ا گر خداو ند خال یق را بی جان خ لق می کرد،
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جای ا ین ب حث بود که مخ لوق به تو صیف و ت شریح آن ب پردازد .ا ما
وق تی ه مه بر ا ین باور ند که در درون ه مه مو جودات یک عمل کرد
خودکار وجود دارد و خداوند در آن دمیده ،نمی توان زنده بودن آن
را ناد یده گر فت و من کر شد .ا ین جر یان پو یا به ا ندازهای نادر
ا ست که حر کت بیوق فه و دق یق آن هر گز از جر یان مط لق خویش باز
نمیایستد.
ا گر خداو ند آگاها نه به آفر یدن خل قت پرداخ ته و من ظور مشخ صی از
آن دا شته ا ست ،ب نابراین با ید ق بول کرد که مکانی سم مو جود در
مخلو قات یک جر یان موقتی نی ست بل که یک پرو سه بیوق فه ا ست و ه مه
موجودات بر طبق این مکانیسم به حیات خود ادامه میدهند .درضمن،
ا گر خالق مخ لوق را خ لق کرده پس با ید پذیرفت که خالق آن ها را
از به ترین م صالح

که در اخت یار دا شته آفر یده و نق صی در آن

نباید وجود داشته باشد .به این ترتیب وقتی مخلوق از ارگان ها و
غرا یز ب نا شده ا ست در آن صورت هرگو نه نظر یهای دال بر این که
خل قت چگو نه ،چ طور و در چه م سیری با ید هدایت شود ،یاوهگوییای
بیش نیست.
در حقیقت اگر خلقت به جریان طبیعی خویش یعنی آنچه بصورت غریزه
در آن نهفته شده و خداوند در آن دمیده است ادامه دهد ،آرامش و
صلح کا مل را می توان م شابه خور شید ،آب ،درخ تان ،ماه و ستارگان
م شاهده کرد .ا ما آن چه در طبی عت برا ساس غر یزه طبی عی خویش ع مل
نمیک ند و از یک ع قل خارجی بهرهگ یری و پ یروی میک ند ،ف ضایی جز
ناهماهنگی ،تضاد ،خودکشی و جنگ باقی نمیگذارد.
ت مام مخلو قات تاریخ میلیون ها ساله دار ند و عمل کرد درو نی آن ها
براساس یک غریزه درونی است و هیچ شکی در آن نیست که این غریزه
جر یان خویش را در میلیون ها سال آی نده بر ه مین م نوال ادا مه
دهد.
وق تی فرد به دن بال راه حل جد یدی ا ست ،آن و قت در شرایط شک و
ترد ید ب سر می برد ز یرا در آن جا بی مه و امن یت و جود ندارد .ا گر
خالق روش اطمینانبخشی را ارائه داده و شکی بر آن نباشد ،در آن
صورت دلی لی برای فر ستادن پ یامبران با پیغام های نوین نی ست.
آفریدگار کارخانه اتومبیل سازی نیست که تولیدات خویش را بعد از
آفریدن بخاطر نقص فنی ،برای تعمیر دوباره بازپسخواند.
آفر یدگان آفر یدگار ،ز نده ،پو یا و هود کار ه ستند .وق تی فرد به
ا ین در جه آ گاهی بر سد که شناخت به ق صد و ن یت آفر یدگار را از
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درون آفریدهی او پیدا کند ،آنگاه زندگی را از دیدگاههای مختلف
ذهنگرا یی ترج مه نمیک ند و ت حت تأثیر ذهنگرا یی قرار نمیگ یرد.
آنجا ست که با ید از غر یزه و دینام یک درو نی خویش پ یروی کرد تا
آی نه ت مام و ک مال ق صد و ن یت آفر یدگار شد .آن گاه فرد ب جای
ایسسمهای مختلسف کسه فرمولبنسدی از ذهنیسات را معسرف آفریسدگار
میدان ند ،به در جه ا صالت برا ساس آن چه هدف آفر یدگار بوده ا ست،
میرسد.
خور شید از دینام یک درو نی خویش پ یروی میک ند بدون این که ک سی از
آن نارا ضی با شد و ا ین خود یک سند ز نده ا ست .ه مه مو جودات ت حت
منظور و نیتی خلق شدهاند و هیچ یک از آنها بدون هدف نیست ،بلکه
هر یک از آن ها با یک دینام یک م ختص به خود برا ساس ن ظام طبی عت
آفریده و از آن تبعیت میکنند .فرد زمانی میتواند کامل باشد که
از فکر فارغ باشد .به محض اینکه سخن از عقیده ،باور ،فلسفه یا
اعتقادات دینی می شود ،تخم نفاق و انزوا کاشته می شود .بنابراین
نمی توان از طر یق ذهنگرا یی به صلح مط لق د ست یا فت .ا ما ا گر فرد
از غر یزه طبی عی و مکانی سم درو نی خویش تبع یت ک ند ،به سمت ک مال
هدایت می شود و ا ین ه مان چ یزی ا ست که آفر یدهی خالق ا ست و خالق
خلق کرده است.
متأسفانه فرد فرد انسانها از کلمه وجدان استفاده میکنند و همه
بر این باورند که باید با وجدان رفتار کرد .اما از آنجایی که
فرد به مکانی سم خویش شناخت ندارد ،به ه مان ا ندازه از و جدان
خویش بیخ بر و بدور ا ست .و جدان به مع نای ضمیر ،باطن یا صدایی
از درون میبا شد .ق ضاوت در ست و غ لط با ید برا ساس و جدان صورت
گ یرد ا ما تف کرات مانع ا ین واقع یت شده که فرد و جدان را در ع مل
پ یاده ک ند .ب شر ف قط ز مانی میتوا ند ان سانیت خود را عر ضه ک ند و
به نمایش بگذارد که وجدان را به معنای مکانیکی آن دنبال کند و
به خالق خود پشت نکرده باشد و ذهنگرایی را پیشه کند.
از آن جایی که خداو ند قا بل روئ یت نی ست ،برای یافتن شناخت ن سبت
به او با ید از طر یق آ فرینش به او پی برد و او را ت شریح کرد.
چنان چه برای پی بردن به کارخا نهای مان ند مر سدس ب نز از طر یق
تول یداتی که آن کارخا نه تول ید و به بازار عر ضه میک ند ،شناخت
پ یدا میکنیم ،به ه مین ترت یب برای شناخت خداو ند با ید از طر یق
خلقتی که او آفریده ،او را شناخت.
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فصل پنجم
نتیجه
ما انسان نیستیم و بویی از انسانیت نبردهایم .از انسانیت چیزی
ن میدانیم ،با او بیگا نه ه ستیم و او را ن شناختهایم .وق تی به
آی نه ن گاه میکنیم طا قت د یدن خود را نداریم .با بزک کردن ،خود
را به مدلهای گو ناگون درآوردن و یا با ن سبت دادن خود به یک
حزب ،د ین،

شخص و طب قه ،در حقی قت

خود را سان سور

کردهایم و

تصویر دیگری جز آنچه هستیم به معرض نمایش میگذاریم.
نتی جه ا ین بزک ها ،آ لرژی و بیماری های سرطانزا ست .مدلها با عث
شده که میلیون ها ان سان اح ساس ح قارت و کم بود شخ صیت کن ند و د ست
به خودک شی بزن ند .خود را ن سبت دادن به ا ین و آن ما را مان ند
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ما شینهای کنتر لی (روبوت ها) کرده که به هر شکلی بخواه ند آن ها
را کوک کرده و به مسیری که خواسته شده ،هدایت میکنند.
آن چه که به ح ساب ان سانیت گذا شته می شود ،عبارت ست از انبا شت یک
مقدار نظریه و ایدئولوژی در ذهن و توجیه و تعبیر زیرکانه آنها
بو سیلهی ف کر .اب تدا از دا شتهها و دان ستههای ذه نی یک ساختمان
ا یدئولوژی

ساخته می شود و

سپس ه مان ا یدئولوژیها ،ا یدهها و

نظریهها مبنای عمل قرار میگیرند .در این صورت عمل جدا از ایده
و نظر یه می گردد .پس از آن کو شش بر آن ا ست تا اع مال و رف تار
زندگی را با آن فرمول ها انطباق داد .در این تالش همیشه تناقض و
ناه ماهنگی و جود دا شته ،دارد و خوا هد دا شت؛ ت ناقض بین ع مل و
فرمول ،تناقض بین عمل و ضوابط و معیارهای از قبل ثبت و فرموله
شده در ذ هن .ز ندگی ان سان چ نین ا ست و هرکس ب خاطر این که از
کاروان ان سانیت ع قب نما ند و شاید هم واق عا ف کر میکن ند که از
انسانیت پیروی میکنند ،لقب خاص انسان به آن میدهد.
ا ما

با ت مام ا ین تفا صیل

فرد خوا هان تغی یر

شرایط سیا سی،

اجت ماعی و فرهن گی جام عه ا ست ز یرا آن را در مطاب قت با ز ندگی
روزانه خویش نمیداند و به نوعی نسبت به آن معترض است.
تا آن جایی که به من مر بوط می شود در دوران ر شد ،شاهد شرایط
ناا ستوار اجت ماعی که پر از جدال ،تب عیض ،د ست ا نداختن ،ح سادت،
حرص ،پر خوری ،بی کاری ،ر شوهخواری ،ف ساد
قدرتطلبی ،خودک شی ،ان قالب و ج نگ

بود،

مالی،

بودم.

طالق،

بدهی،

شاهد ه مه ا ین

بیرحمی ها ،اغت شاشها و آ شوبها بودم .وظی فه ان سانی هر فردی ا ست
که برا ساس یک غر یزه طبی عی سعی در تغی یر بن یادی جام عه نما ید.
برای تغی یر بن یادی فرم جام عه با ید یک ب ینش هم گانی و جود دا شته
باشد که بصورت عمومی از آن تبعیت شود.
در باره بع ضی از فعالیت های اجت ماعی ازجم له :فوت بال ،ب سکتبال،
شطرنج ،ت نیس و غ یره مردم ب طور ع موم به توافق هایی ر سیدهاند که
م قررات م ختص به آن بازی را رعا یت کن ند .ا ین م قررات در یک
فرمولب ندی ،ت صویبنامهای ا ست که هر فرد بدون چون و چرا آن را
رعا یت میک ند .به عالوه ح تی متخص صین به ا ین و جه م شترک ر سیدهاند
که از م قررات خا صی تبع یت کرده و از نظرد هی بپرهیز ند .متخص صین
ا جازه میده ند نتی جه کار عم لی آن ها م عرف درک ذه نی گردد و در
آی نده چ نین نتی جهگیری مالک ع مل شود .پرو سه به ا ین شکل ا ست که
آن ها در جر یان کار خود ج سمی را در م جاورت شرایط مخت لف قرار
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میدهند که نتیجه برخورد آن با اجسام خارجی ،درک و شناخت متخصص
را از فرم میدهد .بطور مثال:
پز شکان برای پی بردن به یک داروی مؤثر برای به بود یک بی ماری،
اب تدا در آزمای شگاهها صدها موش یا می مون را یک بی ماری م بتال
میکن ند ،سپس ا نواع مخت لف گیا هان یا ترکی بی از عنا صر شیمیایی
را به آن ها ت جویز میکن ند و منت ظر می شوند که بدن موش یا می مون
در مقا بل آن ت جویز انع کاس ن شان د هد .ا گر داروی ت جویز شده % ،
 91-92شفابخش باشد ،محلسول داروی مناسسب بسرای عسالج آن بیمساری
بح ساب میآ ید که از طرف پز شکان مورد ق بول وا قع می شود و چ نین
دارویی در آینده نسخه مطلقی برای همه پزشکان می گردد؛ البته تا
زمانی که عکس آن ثابت نشود.
م شابه باال ،جام عه احت یاج به م قررات یکپار چهای دارد که سیا ست
اجت ماعی ،فرهن گی و اقت صادی به شکلی فرمولب ندی شود که مورد
قبول عموم واقع شود ،برخالف آنچه امروز تضاد عقاید ،زندگی مردم
را دستخوش نامالیمات قرار داده است .برای نائل آمدن به نموداری
برای رف تار اجت ماعی نمی توان آن را خارج از چارچوب خود ان سان
جستجو کرد ،زیرا چنانچه ابوعلی سینا میگوید « :به هر اندازه از
خور شید دور می شوید به ه مان ا ندازه از گر مای آن کا سته می شود».
ب نابراین به هر ا ندازه از ا صالت خود ان سان فا صله گرف ته شود،
به ه مان ا ندازه از ن موداری که برای او در ن ظر گرف ته شود،
فا صله میاف تد .پس هدف با ید ا صالت خود ان سان و مکانی سمی که به
موجود یت او مر بوط می شود با شد .وق تی یک مو جود با مکانی سمی که
در آن جاری ا ست شرح داده شود ،جایی برای ت ضاد و ناه ماهنگی
باقی نمی گذارد و به این ترتیب از نظریهپردازی و ارزیابی پرهیز
می شود .دقی قا مان ند نقا شی ا ست که یک من ظره را نقا شی میک ند.
نقا شی ن قاش ،آی نه من ظره می شود و هر گاه ک سی بخوا هد به ت شریح
من ظره ب پردازد ،دقی قا م ثل ا ین ا ست که به ت شریح نقا شی پرداخ ته
و ف قط از ا ین طر یق می توان ن موداری برای رف تار ان سانی تر سیم
کرد که از تضاد و ناهماهنگی مبرا باشد و فرد در دامان دوالیسم
گ یر نک ند .فرد با ید ت صویر مشخ صی از مو ضوعات دا شته با شد و
شناختهای خویش را برا ساس آن در ذ هن فرم د هد .وق تی ان سان سیب
می کارد نتیج تا نمیتوا ند بردا شتی جز سیب دا شته با شد .در حقی قت
وق تی فردی ت صویر مشخ صی از یک مو ضوع را در ذ هن بای گانی میک ند،
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ب طور طبی عی با ید انت ظار ،آن چ یزی با شد که در ذ هن بای گانی شده
است.
واب ستگیهای م لی ما ،د یدگاه و نوع ز ندگی ما ،پر از ت ضاد و
تزلزل است .وقتی ما به ارزیابی موضوعی می پردازیم ،این ارزیابی
با ارزیابی های د یروز ما که در ذ هن فرمولب ندی شده ا ست ،فرق
دار ند .اینجا ست

که

فرد را

به

شک و ترد ید میا ندازد ،یع نی

دوالی سم؛ دوالی سم بین آن چه فرد میخوا هد با شد و آن چه او ان جام
مید هد .برای یک ارز یابی مط لق او لین قدم د ست ک شیدن از سرچ شمه
ه مه متقا عد شدنها در ذ هن ا ست .الب ته ا ین کار م شکلی ا ست ز یرا
سرچ شمه اعت قادات در طول ح یات شکل گرف ته و ا سکلتبندی محک می به
خود گرف ته ا ست .با ک مال تأ سف ،فرد در طول تاریخ از ان سان
بعنوان سرمشق استفاده نکرده و وقتی فرد از یک فلسفه ،سیاست یا
مذهب پ یروی ک ند ،طبیع تا ت ئوری جد یدی آموخ ته بدون این که حر کت
زندگی خود را که جزئی از آن است ،تحصیل کرده باشد.
هر فرد ترا شیدهای از یک فل سفه یا مذهب شده ا ست که با معر فی
خود یک کپی از آنها بدست میدهد و معرف آنها گشته است .آنچه او
در ذ هن دارد ا مواج و ت صاویری ا ست که آن ها به ذ هن او منت قل
کردها ند و او در مکات بات خود دقی قا منعکس کن نده ه مان ا مواج و
ت صاویر ا ست .او کامال واب سته به ا ین اظ هارات و تأک یدها ا ست و
از خود چ یزی برای گ فتن ندارد .از حرف «ا لف» گرف ته تا «ی» ه مه
قرض گرف ته شدهاند و با ترک یب آن ها ،م عانی جد یدی را در ج لد
عق یده ،فل سفه یا مذهب ارا ئه مید هد .به م حض این که لب میگ شاید،
می توان او را طبقهب ندی کرد و در مقو له کمونی ست ،کاپیتالی ست،
آزادیخواه ،لیبرال یا غیره جایگزین کرد .به هر شکلی منظور خود
را ب یان میک ند ،ن شانی از ان سانیت د یده نمی شود بل که گف تهها جز
م عرف ا ین یا آن تف کر بودن چ یزی بیش نی ست .هر چه بی شتر سعی به
معر فی ان سان دارد ،به ه مان ا ندازه در تالش خود شک ست بی شتری
میخورد و از اعتبار انسان میکاهد.
ا صالت فیزی کی ان سان یک عمل کرد خود جوش ،ز نده ،پو یا و بیوق فه
ا ست .ا ین چ نین یادگیری در گرو یک عق یده یا تو صیههای ا ین و آن
نی ست بل که یک جر یان خود کار بدون واب ستگی به عوا مل خارجی ا ست.
به ه مین دل یل آن چه به ان سان مر بوط می شود با ید پیشب هایی برای
ارزیابی های بیق ید و شرط فرد شود و نتی جه اع مال ارگان های بدن
نقطه شروع برای یادگیری و ارزیابی گردد .آنجا می توان ادعا کرد
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که ع مل با ت ئوری برا بر ا ست و معر فی ان سان به مع نای حقی قی آن
ا ست .ساختمان بدن از پیش م حل خا صی برای بای گانی عملکرد های
م کانیکی ارگان ها در ن ظر گرف ته و قادر ا ست میلیارد ها ا مواج را
در آن جای د هد .ا ین م حل ناح یههای حواس پنجگا نه در نیمکره های
م غز ا ست .با تو جه به ا ین پیشبی نی ،آن چه ارگان ها تجر به میکن ند
در ا ین م حل کا شته می شوند .با ان جام ا ین ع مل ،مح صول چ یزی جز
خود کا شت نمیتوا ند با شد .مخ چه با ید در سمت فر مانروایی باقی
بما ند و م غز بزرگ در سمت خدمتگزار با ید دقی قا کاری را ان جام
د هد که مخ چه به آن م حول میک ند ،در صورتی که برعکس ،م غز بزرگ
بر علیه مخچه کودتا کرده و کنترل را از دست آن ربوده و خود به
بهرهگ یری از ا مواج و ت صاویر

خارجی در ذ هن،

به فر مانروایی

می پردازد و اغلب در تضاد و ناهماهنگی با اصالت فرد پیش میرود.
ا ین و ضعیت فرد را به اعت یاد ک شانده و او را مج بور کرده که
برای ت سکین اعت یاد خویش از محتو یات ذ هن هر چه بی شتر ا ستفاده
کند؛ دقیقا مانند معتادی که به یک نوع افیون اعتیاد دارد و به
آن واب سته ا ست و نمیتوا ند از آن ر هایی یا بد .الب ته د ست ک شیدن
از ا ین اعت یاد ساده نی ست ،ز یرا فرد از ا ین طر یق یک هو یت جع لی
پ یدا کرده و ب سادگی نمیتوا ند از آن د ست بک شد و به هو یت ا صلی
خود برگردد.
راه ر ایی از این

ویت جعلیچ پروسه قدم به قدم

لع سالح ذ ن از

ت مام باور ا ست تا از ا ین راه ب توان قدرت را از م غز بزرگ پس
گرفت و دوباره در ا تیار مخچه قرار داد.
وظیفه را

مانگونه که مخچه این

نگام پاگذاشتن به حیات در دست داشت.

بدون ا ستثناء ت مام مو جوداتی که ما آن ها را ز نده می خوانیم،
دارای سه خوا ست اسا سی یا بن یادی ه ستند که برا ساس یک مکانی سم
درونسی بایسد ارضساء شسوند .ایسن خواسستها عبارتنسد از :ارضساء
تغذیهای ،ارضاء تکلمی و ارضاء جنسی.
آن چه به ار ضاءها مر بوط می شود ا ین ا ست که تا ز مانی که فرد
نتوا ند مکانی سم خود جوش خوا ستها را قط عی ک ند ،ا ین خوا ستها در
گرو نظرگاه های تخیلی ذهن باقی میمانند و زندگی فرد بازیچه دست
این تخیالت میگردد.
چنان چه به ت شریح آن پرداخ ته شد ،تغذ یه عبارت ست از خوا ست بدن
برای دستیابی به عناصر شسیمیایی  0011 – 1011کسالری و مقسدار آن
بستگی به فعالیتی دارد که فرد در طول روز انجام میدهد .در این
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راب طه مطمئ نا سؤاالت ز یادی در باره نوع غذایی که فرد با ید م صرف
کند پیش میآید .اگر انتخاب نوع غذا با توجه به نظرگاه مکانیکی
و وا ضح بدن در ن ظر گرف ته شود ،نتی جه کامال رو شن ا ست .ارگان های
بدن جز جذب عنا صر شیمیایی خوا ست دی گری ندار ند .با ا ین د ید،
فرد ت حت تأثیر ا نواع و اق سام ب ستهبندیهای گیج کن نده غذایی که
هم م حیط زی ست را آ لوده میکن ند و هم م ضر ه ستند ،قرار نمیگ یرد.
الب ته ،در نها یت ع قل درو نی بدن جواب خوب یا بد بودن آن ها را
مشخص خواهد کرد .به همین دلیل و با این شناخت نباید اجازه داد
صاحبان تول ید مواد غذایی برای فرد ت صمیم گیر ند که نتی جه آن
ا نواع بیماری ها ازجم له چاقی ،آ لرژی و غ یره با شد .آن چه به
پروسه مواد غذایی مربوط می شود ،وقتی یک نوع ماده غذایی بعد از
جو یدن وارد م عده می شود ،پرو سه ه ضم فعال یت خود را شروع میک ند.
به م جرد این که مواد غذایی وارد م عده شد ،به ع نوان یک ج سم
خارجی و م هاجم مورد حم له گلبول های بدن قرار میگ یرد و طبیع تا
گلبولها برای جذب عناصر شیمیایی موجود در آن به تجزیه و تحلیل
آن میپرداز ند و عنا صر مو جود در آن را جذب میکن ند و بق یه از
طر یق م جرای خرو جی د فع می شوند .راب طه بدن و غذا را می توان به
یک پاد گان ن ظامی ت شبیه کرد که سربازان وظی فه حفا ظت پاد گان را
بر ع هده دار ند .فرما نده برای حفا ظت پاد گان و دور ن گاه دا شتن
م هاجمین ،ت عداد مشخ صی سرباز را به نگه بانی در پ ستهای مخت لف
میگمارد .تعداد نگهبانان در هر پست ،بستگی به احتماالت حمله به
آن پ ست را دارد .حال ا گر یک پ ست بو سیلهی م هاجمین بی شتری از
ت عداد نگهبا نان آن پ ست مورد حم له قرار گ یرد ،فرما نده فورا
د ستور مید هد که ت عدادی از سربازان پ ستهای دی گر به منط قه مورد
حمله منتقل شوند.
در مقایسه با این جریان هنگامی که یک نوع مواد غذایی وارد بدن
می شود ،مخ چه بدون ت ماس یا ا جازه از نیمکره های م غزی که ع قل
خارجی در آن جا بای گانی شده ا ست ،فر مان حم له به آن ج سم خارجی
را برای جذب مواد شیمیایی آن بو سیله سربازان بدن که در ا ین
راب طه گلبول های سفید و قر مز ه ستند ،صادر میک ند و ت عداد مشخ صی
سرباز برای م بارزه با آن ها روا نه می شوند .به هر ا ندازه کالری
آن

ماده

غذایی بی شتر با شد،

به ه مان ا ندازه مخ چه

سربازان

بیشتری برای تجزیه آن ارسال میدارد و به ه مین دلیل است که بعد
از

خوردن

غذاهایی

که دارای

کالری

فراوان ه ستند

فرد اح ساس
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میک ند که پلک ها سنگین شده و قدرت باال و پایین شدن ندار ند .در
حقی قت ا ین پلک ها نی ستند که سنگین شدهاند بل که ا ین سربازان
گ مارده شده برای باال و پایین بردن پلک ها ه ستند که به م ناطق
دی گری احضار شدهاند و با کمبود آنها فرد احساس میکند که پلک ها
سنگین شدهاند .ا ین شرایط ن ظم فیزی کی بدن را مخ تل میک ند تا
آن جایی که وق تی ا ین سربازان عار یت گرف ته می شوند و در م ناطق
دی گر ان جام وظی فه میکن ند ،غی بت آن ها میتوا ند در ا ثر نیش زدن
یک پ شه ،شدت سرما یا فرورفتن یک سوزن در بدن عوا قب وخی می در
بر دا شته با شد ،ز یرا ن یروی الزم

برای مقاب له در

بدن و جود

ندارد .یک سرم شق برای تن ظیم مواد غذایی در جه حرارت بدن ا ست.
هر فرد مجبور است براساس یک جبسر درونسی گرمسای بسدن را در 14º
نگ هداری ک ند ز یرا در ا ین در جه حرارت آنزیم های بدن میتوان ند
فعالیت خود را به درستی انجام دهند .چنین نظمی ایجاب میکند که
فرد توجه داشته باشد برخی مواد غذایی به زمان بیشتری برای هضم
شدن احتیاج دارند .دستگاه هاضمه براساس یک مکانیسک درونی و یک
نظم خاص ،تعداد مشخصی سرباز برای مبارزه با آنها اختصاص میدهد
و الزم نمیبی ند که برای ه ضم آن ها از سربازان م ناطق دی گر یاری
طل بد .در ا ین صورت نوع مواد غذایی و م قدار آن ب سیار حائز
اهم یت ا ست .الب ته د ستگاه ها ضمه انع کاس خود را ن سبت به مواد
غذایی با کالری فراوان به شکلهای مخت لف از جم له :سنگین شدن
پلکها ،ترش شدن معده و یبوست نشان میدهد.
در همین باره یعنی ارضاء تغذیهای ،در حین نوشتن کتاب و بحث آن
با افراد مختلف ،با این اعتراض روبرو شدم که بجز سه ارضاء ذکر
شده ار ضاء دی گری و جود دارد که برای فرد یک ا مر ضروری ست! وق تی
سؤال کردم چه ار ضائی از ق لم اف تاده ا ست ،جواب ،ار ضاء خواب
بود .کامال درست است که خواب یک امر مسلم در حیات موجودات زنده
ا ست ا ما از آن جایی که هدف از خواب م صرف کم تر اک سیژن ا ست تا
بدن بتوا ند هن گام خواب توا نائی از د ست رف ته را ب صورت کا مل
باز سازی ک ند ،از ا ین ن ظر چون من ظور از خواب ،اک سیژن ا ست و
اک سیژن

جزو عنا صر

شیمیایی ا ست ،ب نابراین

خواب

جزو ار ضاء

تغذیهای بحساب میآید .ناگفته نماند حتی لباس هم در زمره ارضاء
تغذ یهای مح سوب می شود ،ز یرا پو شش از ب هر مُ د و زی بایی نیا مده،
بلکه هدف از پوشش هدر نرفتن گرمای بدن است .به همین دلیل پوشش
نسبت به هوا و درجه حرارت در نظر گرفته میشود.
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فرهنگهای غذایی یکی از تضادهای اجتماعی است که افراد جامعه را
با ی کدیگر در باره تغذ یه بیگا نه ن موده و د یدگاههای مخت لف ن سبت
به ا نواع مواد غذایی پ یدا کردها ند .ا گر مواد غذایی در جدول
عناصر شیمیایی خالصه شود ،تضاد فرهنگی درباره تغذیه به فراموشی
سپرده خوا هد شد و د یدگاهها مجمو عا یک باره به عنا صر شیمیایی
متمرکز میگردد.
* اگر فرد در روز چند ساعت به ارضاء تغذیهای می پردازد ،در عوض
شاید بیش از ده ها ساعت و قت خود را به ار ضاء تکل می اخت صاص
مید هد .ار ضاء تکل می ف قط در مکال مات روز مره خال صه نمی شود ،بل که
فکر کردن و خواب د یدن ن یز نوع دی گری از ار ضاء تکل می ه ستند.
ار ضاء تکل می ن قش ب سزایی در ز ندگی فرد دارد ز یرا ح تی ا گر فرد
م خاطبی برای گفت گو ندا شته با شد ،به ترین مخا طب او خودش خوا هد
بود ،حال چه بخواهد یا نه ،یک مکانیسم درونی او را به فکرکردن
وامیدارد .این مکانیسم درونی بحدی قوی شده است که کنترل را از
د ست فرد ر بوده و بر او حاکم گ شته تا آن جایی که فرد با هر
نیرو یی میخوا هد ج لوی ف کر کردن را بگ یرد ،در ا ین تالش با شک ست
روبرو ست و او را

تا در جه روا نی

شدن و خودک شی

پیش می برد.

محتو یات ف کر چ یزی جز ا مواج و ت صاویر بیگا نه با فیز یک بدن در
ذهن نیست .همه ما میدانیم و بر این امر واقف هستیم که در دنیا
چه می گذرد .د یدگاههای مخت لف ن سبت به مو ضوعات و م سائل ب حدی
مت ناقض ا ست که نتی جه آن فرد را به نا سازگاری ،بدرفتاری ،طالق،
دیوانگی ،جنگ و خودکشی کشانده است .دلیل این همه ضد و نقیض ها،
بیگا نه بودن ا مواج و ت صاویر ذه نی با مکانی سم فرد ا ست .م عانی
کل ماتی مان ند :عا قل و بیع قل ،ع شق و ن فرت ،خوب و بد و غ یره
ار ثی ا ست که فیل سوفان ،رو شنفکران و رو حانیون برای فرد ب جا
گذا شتهاند و او ا مروز حا مل ا ین م یراث ا ست .ار ثی که ساختمان
روا نی جام عه را شکل داده و یک یک ا فراد جام عه به نو به خود در
حمل این ارث سهیم هستند .راه رهایی از این ارث ناخواسته تعویض
آن با ار ثی ا ست که فرد ق بل از رو برو شدن با هر آدم رو شنفکر و
رو حانی به ارث برده ،یع نی غر یزه که نتی جه عملکرد های آن عاری
از هرگونه تضاد و ناهماهنگی است .به همان شکلی که غذا خالصه شد
به عناصر شیمیایی ،تکلم باید به همان شکل خالصه شود به جزئیاتی
که سرچ شمه آن از طبی عت ذا تی خود فرد گرف ته شده تا در مکال مات
با دی گران و درنها یت با خود ،از هرگو نه ت ناقض م برا با شد.
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چنان چه پرو تاگورس میگو ید « :هیچ دو ان سانی ز ندگی را یک سان
نمیبینند از این رو حقیقت یک امر عینی و بیرونی نیست ،بلکه یک
ا مر ذه نی و درو نی ا ست .ب نابراین به ت عداد ن فوس خال یق حقی قت
و جود دارد .با ا ین تو صیف مح سوسترین راه آن ا ست که بر حواس
اعتماد نکنیم و به همه چیز با دیده شک بنگریم».
با توجه به این اظهارات یا باید به تعداد نفوس خالیق واقعیت را
ق بول کرد یا حقیق تی را پذیرفت که از هرگو نه شک و ترد ید دور
باشد.
تا زمانی که فرد به این واقعیت مطلق نرسد که باید چه رفتار و
اصولی را رعایت کند تا جاده را برای رسیدن به مطلقگرائی هموار
نما ید ،با تو جه به این که نمی توان واقع یت را به ک سی تحم یل و
تل قین کرد ،اح ترام گذا شتن ( نه ق بول کردن) ،به آن واقعی تی که
هر فرد پرچ می برای آن ع لم کرده و آن را واقع یت مط لق میپ ندارد
و حاضر است برای برپایی آن حتی جان خود را فدا کند – دقیقسا آن
چیزی که شاهد آن هستیم – تنها راه چاره است.
بر خی ا فراد به در جه خودشنا سی ب نام یک واقع یت مط لق ر سیدهاند،
مانند آنچه فیلسوف کلبی دیوجانسن میگوید « :خود را بشناس تا به
خدایی ر سی» .به ز بان سادهتر ،خودت را ب شناس تا به خودت آ یی و
به خودشنا سی بر سی .وق تی خوی شتن را شناختی ،ه مه ا فراد ب شر را
به ه مان ا ندازه

شناختهای .با ید در مکات بات دو ا صل بن یانی

رعایت گردد :سؤال و جواب.
 سؤال ،درباره عملکردهای مکانیکی ارگانها جواب ،شرح عملکردهای مکانیکی ارگانهاعالوه بر دو ا صل باال ن کات ز یر ا موری ضروری برای پیش بردن ا ین
هدف هستند:
 .1تن صدا در طول زمان مکالمات باید در تناسب با سرعت سیستم
عصبی بدن تنظیم گردد ،یعنی  12متر در ثانیه.
 .0هر فرد حقان یت شخ صی خویش ا ست و از هرگو نه ا ستدالل که
خواسته شود او را متقاعد نمود باید جدا پرهیز کرد.
 .1فرد با ید آ گاه با شد
خود جوش درآ مده و

که موجود یت ذ هن ب صورت

خارج از اراده

فرد،

یک جر یان

به دن بال ار ضاء

میباشد.
 .4در طی ت مام مدت ب حث و گفت گو با ید سعی شود ف قط از سؤال و
جوابی که درباره عملکرد ارگانهای بدن است ،استفاده کرد.
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* ار ضاء جن سی ه مانطور که م شاهده مینمای ید به دل یل ذهنگرا یی
قربانی های خود را در زندگی روزمره فرد درو میکند .فاحشگی ،سوء
ا ستفادههای جن سی از کود کان ،ح سادت ،سادی سم،

طالق ،بیو فایی،

همجنس بازی ،ج نون و قتل های نامو سی از جم له ا ین ف جایع میبا شند.
آیا فرد خواستار چنین وضعیتی است؟ البته که نه .تالش فرد پیدا
کردن راهی ست که عاری از ه مه ا ین ناهنجاری ها با شد! ره بران
منت خب مردم دم از صالحیت و توا نایی میزن ند و قول حل م شکالت را
میده ند ا ما برعکس ،هر چه بی شتر برای حل م شکالت سعی میکن ند،
شرایط به مرا تب و ضع بدتری پ یدا میک ند .چرا؟ ز یرا در قول ها
اثری از عملکردهای انسانی و بکار بردن وجدان به معنای اصلی آن
دیده نمی شود .اگر به رابطه جنسی از زاویه محتویات ذهن بنگریم،
طبیع تا به آن مرح له از آگاهی های اجت ماعی میر سیم که ز نان را
برای زنان و مردان را برای مردان عقد کنیم.
برای ارضاء جنسی از هر حربه ای با این نیت که بهترین ارضاء را
دا شت ا ستفاده می شود .وق تی فرد در یک راب طه جن سی زود ار ضاء
می شود و ل قب س ستی ک مر میگ یرد ،از ا نواع و اق سام دارو ها از
جمله  Viagraو غیره امتحان میکند تا تخلیسه را مقسداری بسه عقسب
ا ندازد بدون این که سؤال ک ند چرا خوا هان ا ین کار ا ست؟ تا
آن جایی که روان کاو اتری شی زیگمو ند فرو ید اد عا میک ند« :پ سربچه
اح ساس جن سی دارد» ،ا ین اد عا نمیتوا ند با مکانی سم کودک واقع یت
دا شته با شد .آن چه که در ا ین راب طه میتوا ند واقع یت مط لق دا شته
با شد ،دو سند ز نده ا ست :در جه حرارت بدن و جر یان سرعت سلولهای
ع صبی در سی ستم ع صبی .با یک آز مایش ساده می توان آن را برر سی
کسرد ،بسدون اینکسه احتیساجی باشسد کسه آن را در آزمایشسگاههای
تحقیقاتی انجام داد.
لحافی را که روی یک پسربچه که نزد مادرش خوابیده است و خود را
به او چ سبانده و فرو ید آن را اح ساس جن سی میخوا ند از روی ف قط
مادر ک نار بزن ید ب طوری که ف قط مادر در م جاورت سرما قرار گ یرد
و در جه حرارت بدن او کاهش یا بد .بالفا صله م شاهده میکن ید که
کودک از مادر فاصله گرفته و بیشتر به لحافی که درجه حرارت بدن
او را تن ظیم ک ند ،پ ناه می برد .ا ین آز مایش ن شان مید هد که کودک
به دن بال در جه حرارت بدن مادر ا ست ،نه اح ساس جن سی .در ه مین
راب طه طبیع تا کودک د ستهای خود را در محل هایی که به مرا تب
گرمتر است قرار میدهد.
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م یان ران ها و

سینه دو منط قهای ه ستند

م ناطق دی گر انت قال میده ند.
مکانی سم فیزی کی د ستهای

که گر ما را بی شتر از

به ه مین دل یل

خود را ب طور

کودک برا ساس

خاص در آن م ناطق

یک
جای

مید هد .خود شما هم هن گامی که ه مه ق سمتهای دی گر بدن از سرما
مینالند و احساس سرما میکنید ،دستها را میان ران ها یا زیر بغل
قرار میدهید ،زیرا گرمترین مناطق بدن میباشند.
باز در ه مین راب طه می توان به یک نمو نه دی گر تو جه کرد؛ وق تی
هم سری ب عد از ات مام

کار در

ساعتهای

سرد نیمه شب

به خا نه

برمی گردد و ب عد از درآوردن لباس ها به ت ختخواب می خزد ،به م حض
این که بدن او با هم سرش ت ماس پ یدا میک ند اع تراض هم سر برای
تغی یر در جه حرار تی که بدن اح ساس میک ند ،یک ا مر انکارن شدنی
است.
دل یل ه مه انحرا فات جن سی ،ناد یده گرفتن مکانی سم ار ضاء جن سی
است .ذهنگرایی آن را با شرایط تأسفآوری روبرو کرده است.
برای دا شتن یک د یدگاه مط لق از ار ضاء جن سی ،ه مانطور که غذا و
تک لم به عنا صر شیمیایی و ا مواج و ت صاویر خال صه می شدند ،ار ضاء
جن سی هم با ید در جزئ یات به ه مین نتی جه خال صه شود .ار ضاء جن سی
از دیدگاه مکانیسم آن عبارتست از:
 تخلیه به منظور تولید نسل نوازش به منظور هارمونیک بخشیدن سیستم عصبیهزاران سال از تاریخ به اصطالح تمدن بشری می گذرد و فرد هنوز یا
در چاله تحت سلطه دیکتاتوری گیر کرده یا در یک جامعه دموکراسی
منت ظر ا ست

که ا ین

یا آن

حزب ز ندگی او را ن جات ده ند.

فرد

انت ظار دارد ا حزاب منت خب مردم م عرف یک جام عه ان سانی با شند.
نتی جه کامال وا ضح ا ست! حداقل هزاران ک تاب حکا یت از عملکرد های
ا ین منتخ بین دار ند و به و ضوح ن شان میده ند که صالحیت و توا نایی
این کار را نداشته و نمیتوانند داشته باشند .چرا؟ زیرا دو نقص
در کار آنها وجود دارد:
 مکانیسم انسان و نظمتسا زمسانی کسه فسرد پسی نبسرد کسه سیاسستمداران ،روشسنفکران و
رو حانیون م عرف ان سانیت ن بوده ،نی ستند و نخواه ند بود و ف قط به
دن بال فروش عقا ید خود بوده و ه ستند ،مو ضوع را درک ن کرده ا ست.
سده
سارچوب آن عقیس
سا را از چهس
ست ،دنیس
سدهگرا اسس
سان عقیس
سی انسس
وقتس
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میبی ند .آن گاه عق یده سرم شق ان سانیت بح ساب میآ ید و ت ماس با
حقانیت انسان بنام اصالت وجود ،قطع می شود .من کلمه فروش را از
روی بیم باالتی ا ستفاده ن میکنم .به هر ا ندازه فرد بر عقا یدش
ا صرار میورزد ،به ه مان ا ندازه احت یاج به

یک زیر کی دارد ت

بتواند یک سخنران قهار و دروغگوی خوب باشد تا گفتهها را تحریف
ک ند و اعت ماد مردم بی شتری را به خود ج لب کرده و ات حادی بو جود
آورد تا سود حاصل از آن را برداشت کند .حرکتی که بصورت یک کسب
درآ مده و در ا ین راه

برای ر سیدن

به دموکرا سی و

صلح ،زور،

تجاوز ،استعمار ،کشتار دستهجمعی و جنگ خوشآمد دارند.
با ید گ فت راه ر هایی از ساختار جام عه روا نی ک نونی که به فاج عه
کشیده شده ،کار سیاستمداران ،روحانیون و روشنفکران نیست ،بلکه
با ید در ساختار روا نی فرد یک دگر گونی اسا سی و بن یانی صورت
گ یرد .به ز بان سادهتر ،در ز ندگی فرد یک ان قالب رادی کال  ،خارج
از آن چ یزی که ا مروز به ارم غان برده و ساختار جام عه روا نی
ک نونی را شکل داده ا ست ،به و قوع پیو ندد .ا ین دگر گونی با ید به
شکلی ان جام شود که شبیه گر سنگی و ت شنگی فرد با شد که هرکس
میدا ند چگونه با آنها رفتار کند! شاید فرد با این سؤال روبرو
شود که ا گر جام عه ب صورت ا ستاندارد درآ ید ،ز ندگی خ سته کن نده
خوا هد شد؛ ا ین مو ضوع را می توان با کل یدی مقای سه کرد که با آن
می توان قف لی را باز کرد ا ما با ا ین حال خوا سته شود به دن بال
کلید دیگری برای باز کردن همان قفل بود!
وق تی فرد یک راه حل برای ه مه عملکرد های ز ندگی دا شته با شد و
نمو نه آن دقی قا شبیه گر سنگی و ت شنگی با شد که میدا ند چگو نه با
آن ها رف تار ک ند ،دلی لی باقی نمیما ند که به آن شک ک ند و به
دنبال راهحلهای دیگر باشد.
خو شی و ناخو شی ،خوب و بد ،را حت و نارا حت ،نتی جه جام عه روا نی
ذهنگرا یی ا ست .ت شنگی و گر سنگی ،خوب و بد ،خوشآ مدن و بدآ مدن
ندارد .ا ین اظ هارات با ید از ز ندگی فرد پاک گرد ند ز یرا سرچ شمه
آنها نتیجه عملکردهای خودجوش و پویای انسانی فرد نیست.
کوتاه سخن اینکه ،رابطه مخچه که عملکردهای آن همزاد است و مغز
بزرگ که همراه فرد بصورت جعبهای خالی همسفر می شود و محلی برای
بای گانی تجرب یات که در مج موع به نام دا نش ،یادگیری ،شناخت،
ع قل و غ یره خوا نده می شوند ،عا مل ت نازع شده ا ست؛ ت نازع بین
ساختار روانی فرد با خود و دیگران .تنازعی که چارلز داروین در
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تئوری خویش آن را «تنازع بقا» مینامد .می خواهم سؤال کنم که در
کجای بدن جز مساوات و برابری تا آنجا که حق و حقوق یک تار مو
با یک ارگان تکامل یافته یکسان است ،تنازع وجود دارد که چارلز
دارو ین به ت نازع ب قا ا شاره میک ند؟ ت نازع ز مانی حقان یت پ یدا
کرد که فرد با کمبود غذا روبرو شد و سرنخ غریزه او بعنوان یک
حقانیت مطلق گسست.
باید این سؤال را مطرح نمود:
 ا گر فرد با کم بود غذا رو برو نمی شد ،آ یا دلی لی و جود دا شتتا تدبیر و اندی شه ک ند که چه م قدار از ا موال طبی عی را
میتواند برداشت کند؟
 آیا کسی مالک اموال طبیعی میشد؟تدابیر از آن جا بع نوان یک پد یده تف کری شکل گر فت که فرد بدلیل
ن بودن تول ید دو باره و کم بود غذا ،به ف کر چارهای برای و عده
غذاهای بعدی و بعدی افتاد و به پسانداز روی آورد.
همچنین میتوان سؤال کرد:
 ا گر تول ید دو باره و جود دا شت ،آ یا فرد به ف کر پسا ندازمیافتاد؟
حیوانات خانگی مثل گربه ،بهترین نمو نه برای این پروسه پسانداز
ه ستند! گر به ف قط ب عد از تجر به گر سنگی غذای ا ضافی را ز یر خاک
چال میکند تا در زمان گرسنگی به آن دستیابی داشته باشد (اگرچه
حاف ظه گر به ب سیار ضعیف ا ست و در بی شتر موارد فرا موش میک ند که
غذا را در ک جا چال کرده ا ست) .ا ین ع مل شامل حال گر بههایی که
گرسنگی را تجربه نکردهاند و وعده غذای آنها هرگز عقب نیفتاده،
نمی شود .نتی جه میگ یریم فرد تن ها به دل یل تجر به گر سنگی و ع قب
سونی
سرایط کنس
سداز رو آورد .در شس
سه پسانس
سذاها بس
سده غس
سادن وعس
افتس
پسا نداز غذا بین ا فراد ب شر تن ها ز مانی صورت میگ یرد که احت مال
ج نگ یا گرا نی و جود دا شته با شد .ز یرا تول ید دو باره به و فور در
د سترس میبا شد و ک سی ن گران ا ین مو ضوع نی ست که با کم بود غذا
رو برو

شود .در

خالل پد یده پسا نداز وق تی

فرد متو جه

شد

که

نمیتوا ند غذا را برای مدت طوالنی ذخ یره ک ند ،ز یرا امکا نات
نگ هداری آن را ندارد ،م یراث پسا نداز او را بر آن دا شت تا به
پسانداز اجسام جامد بپردازد ،با این نیت که روز گرسنگی بتواند
دو باره آن ها را به غذا ت بدیل ک ند .ا ین م یراث ب حدی در ز ندگی
فرد تأثیر گذا شته که مرزی برای پسا نداز خویش نمیشنا سد و ا ین
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مو ضوع تا آن جا پیش رف ته که فا صله آن چه فر عون پسا نداز می کرد و
آن چه یک برده صاحب بود به مرا تب خی لی کم تر از آن ا ست که در
جام عه ک نونی یع نی قرن بی ست و ی کم ،بین یک فرد ثروتم ند و یک
کارگر یا کارم ند بر قرار ا ست .حداقل یک برده ب خاطر احت یاج
ن یروی فیزی کی بع نوان یک وز نه در جام عه بح ساب میآ مد .ا ما در
حال حا ضر و جود میلیون ها ان سان بی کار که به ن یروی کار فیزی کی
آن ها هم احت یاجی نی ست ،ب نام کوه گو شتی خوا نده می شوند و ارزش
ان سانی آن ها از

یک

برده کم تر

شده ا ست .ا گر در جام عههای

پی شرفته نان ب خور و نم یری به فرد داده می شود و با هزاران
نیر نگ و ر یا او را به کار هایی از جم له پراکت یک و تح صیل برای
تغی یر شغل سرگرم میکن ند ،حالتی بیش از کار اج باری و بی گاری
ندارد.
تا ز مانی که فرد به ا ین واقع یت مط لق پی ن برد که سهم م صرف او
پر خوری به ت شویق و
از ا موال طبی عی چه م قدار ا ست و در ک نار ُ
تمجیسد افسسانهها ،بناهسای تساریخی ،ملیگرایسی ،سسنتها و غیسره
بپردازد ،پروسه مصنوعی جامعه را که خود در بنای آن شرکت دارد،
ن شناخته ا ست .ا ین پرو سه آگاها نه یا ناآگاها نه ادا مه دارد و
منظور از آن جز بردگی فرد چیز دیگری نمیتواند باشد.
تا ز مانی که فرد چ شمان خویش را باز نک ند و تاریخ حقی قی خویش
را ورق نز ند؛ تاریخی که شامل ا مواج و ت صاویری شده که فرد را
بجای اینکه جریان مکانیسم انسانی خویش را دنبال کند ،تبدیل به
یک موجود ذهن گرا نموده است .تالش او برای یافتن راهحلهایی برای
ز ندگی به تر ،پی شنهادهای مخت لف در فرم عق یده ،باور ،سیا ست،
مذهب و غ یره شده ا ست که در ذ هن فرد میرو ید .تاریخ ثا بت کرده
این ذهنگرایی ها بیهوده بوده و هر عقیده و باوری همراهآور باور
جد یدی شده ا ست .چرا؟ ز یرا امکان پذیر نی ست دو ت صمیم گیر نده
همزمان در یک جسم حکمروا باشند؛ یعنی:
 .1مخچه فرمانروای غریزی بالعوض در بدن
 .0مغز بزرگ با عملکردهای متغیر
فرد نه توان سته شناختهای ب عد از تو لد خویش را به ک سی بقبوال ند
و

نه ک سی توان سته او را متقا عد ک ند .ز یرا

هر

فرد

ساختار

شناختها ،باور ها و تجرب یات م حیط خویش ا ست .عملکرد های مکانی سم
بدن تن ها آموز شی بوده که فرد توان سته از ک سی ب یاموزد بدون
این که ن سبت به آن ها اع تراض یا انعکا سی دا شته با شد و همچ نین
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آن ها را بدون شنیدن اعترا ضی تدریس ک ند .باز تاب ا ین آ موزش،
منشاء قبول آن ،اطالعاتی که منابع خارجی داشته باشند نیست بلکه
ت صدیق آن ها نتی جه عملکرد های ج سم خویش ا ست که ا ین اعت ماد به
نفس را به فرد میدهد تا آن را بدون چون و چرا بپذیرد .آموزش و
پرورش ف قط از ا ین طر یق می سر ا ست و ف قط از ا ین راه می توان بین
دو م غز در

بدن

یک ات حاد بر قرار

کرد .م غز

بزرگ با ید

به

فر مانبرداری از مخ چه تن در د هد تا یک هارمون یک همهجان به در
بدن حاکم گردد.
با ن گاهی مخت صر به سؤاالتی که در اول ک تاب م طرح شد می توان از
یک دیدگاه فیزیکی به شرح زیر به آنها پاسخ داد:
هدف از آفرینش فرد چیست و به چه منظور خلق شده است؟
سدگاه
سک دیس
ساکنون از یس
سود و تس
سؤال میشس
سن سس
سه ایس
سوط بس
سه مربس
آنچس
ذهنگرایانه به آن جواب داده شده است ،تنها تخم نفاق را در بین
ا فراد کا شته و نتی جهی آن شرایط ناب سامانی ا ست که در آن ز ندگی
میکنیم .در ثانی آدرس مشخ صی هم از خداو ند نداریم تا م ستقیم از
او جواب سؤال پر سیده شود .ا ما نمی توان از ا ین ا مر مط لق گذ شت
که مو جودات ه مه ز نده ه ستند و خوا ستهای

خویش را

به ز بانی

هم گانی ادا میکن ند و خوا ستار هدف و من ظور خوی شتن ه ستند و ا گر
اجازه داده شود که مکانیسم انسان سخنگوی خویش باشد ،می توان آن
را در سه ار ضاء تغذ یهای ،تکل می و جن سی خال صه کرد .حال ا گر
ارضاء دیگری خارج از این سه ارضاء وجود داشته باشد ،به نظر من
در منزل گاه ذهن یات جای دارد .ا گر ک سی توان ست عالوه بر ا ین سه
ار ضاء ،ار ضاء دی گری ا عالن نما ید ،به شرط آن که جای گاه فیزی کی
دا شته با شد ،نک ته ت کاملی به ا ین عری ضه ا ضافه ن موده و من به
نوبه خود بهره بیشتری از مکانیسم انسان بردهام.
فکر چیست و چگونه وارد ذهن میشود؟
فکر مجموعه شناختهایی است که فرد از درون و بیرون کسب میکند و
آن ها را در دایره های حواس پنجگا نه در نیمکره های م غزی بای گانی
میک ند .ت مام شناختها ب صورت ا مواج صوتی و نوری با فرکانس های
مختلف از طریق حواس به ذهن منتقل میشوند.
آ یا فرد ف کر میک ند ،یا ف کر ا ست که فرد را به ف کر کردن وادار
میکند؟
جواب این سؤال را میتوان از دیدگاه ذهنی به شکلهای زیر شنید:
 -فرد فکر میکند و اوست که تصمیم میگیرد که فکر کند.
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-

هم فرد ت صمیم میگ یرد که ف کر ک ند و هم ف کر او را به ف کر
کردن وادار میکند.

 فکر بر فرد مسلط است و او را به فکر وامیدارد. و . ...جواب سؤال به هر شکلی داده شود ،سؤال ب عدی به شکل ز یر م طرح
میشود:
آ یا ات فاق اف تاده که به مو ضوعی ف کر کن ید و بخواه ید به آن
مو ضوع دی گر ف کر نکن ید ا ما با و جود ت مام سعی و کوش شی که ب کار
میبر ید تا از ف کر کردن به آن مو ضوع خودداری کن ید ،باز هم آن
مو ضوع خود را پیش میرا ند و شما را به ف کر کردن در بارهی آن
مجبور میکند؟
گمان نمیکنم کسی به واقعیت این امر مطلق شک داشته باشد که فکر
بر فرد مسلط است و فکر ،فرد را به فکر کردن وامیدارد .اما این
مو ضوع چ ندان م هم نی ست ،م هم ا ین ا ست ،ا ین ن یرو که فرد را به
ف کر کردن مج بور میک ند ،از ک جا سرچ شمه میگ یرد و چگو نه می توان
آن را مهار کرد تا باعث این همه مشکالت روانی برای فرد نشود؟
چنان چه به آن ا شاره شد ،فرد ت مام دریافت ها را با سرعت مشخ صی
در ذ هن بای گانی میک ند و آن ها را هن گام ب خاطر آوردن با ه مان
سرعت تداعی مینماید.
بر ط بق قانون فیز یک ،هر گوی که با سرعتی بیش از گوی های م سیر
خویش حرکت کند ،هنگام برخورد تمام گوی ها را از مسیر عبور خارج
میکند.
بر ط بق ا ین

قانون ت مام اف کاری

که

با

سرعت بی شتر در ذ هن

بای گانی شدهاند ،اف کار ضبط شده با سرعت کم تر را پس زده و خود
را به ن مایش میگذار ند .به ه مین دل یل ف کر کردن در کن ترل فرد
نیست و سرعتی که فکر به خود گرفته بر فرد حاکم گشته است .فقط
زمانی این تعادل میتواند برقرار شود که تمام افکار دارای سرعت
یکسان ،یعنی  12متر بر ثانیه ،که سسرعت طبیعسی جساری در سیسستم
عصبی است باشند.
فرض کنید دربارهی یک موضوع بسیار مهم در حال فکر کردن هستید و
فکر تان

کامال متمر کز

به آن مو ضوع

شده و

به چ یز دی گری ف کر

نمیکن ید .ناگ هان سوزنی در مح لی از بدنتان فرو میرود .شما از
جر یان ف کر کردن بازدا شته می شوید و جر یان فرو ر فتن سوزن را
دن بال میکن ید ،ز یرا جر یان سرعت سوزن از جر یان سرعت ف کر کردن
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سریعتر ا ست .در ه مین مورد ،برعکس آن هم صادق ا ست .فرض کن ید
عمیقا سرگرم کاری هستید و آنقدر به آن کار مشغول ه ستید که فرو
ر فتن سوزن یا سوختن ق سمتی از بدن را اح ساس نمیکن ید .ا ما ب عد
از ات مام کار متو جه می شوید که در بخ شی از بدنتان اح ساس سوزش
میشود.
خال صه مط لب این که هدف از ا ین نو شته ،یافتن یک راه حل مط لق برای
ز ندگی ا ست که چگو نه ز ندگی ک نیم .با و جود این که ز ندگی میکنیم
اما نمیدانیم منظور از زندگی چیست و هدف و نیت مشخصی از زندگی
نداریم .ا گر الا قل سه ن فر ز ندگی را به یک شکل م شابه تعر یف
میکرد ند ،آن گاه میتوان ستیم ز ندگی را قط عی بدانیم .قط عی ن بودن
ز ندگی

شرایط را

برای

فرد پیچ یده

کرده و با عث

شده

تا

فرد

ت صویری حقی قی از روش ز ندگی ندا شته با شد .با و جود این که برای
هر مو ضوع اجت ماعی ،فرهن گی و سیا سی فر مولی در ن ظر گرف ته شده
ا ست ،مثال مهند سین راه و ساختمان برا ساس یک نق شه طرا حی شده به
ب نای یک ساختمان یا یک جاده میپرداز ند .یک خ یاط با ال گوی
مشخ صی به برش ل باس خا صی ا قدام میک ند .ا ما برای ز ندگی ال گوی
خا صی من ظور ن شده و ز ندگی نمیتوا ند بدون ق صد و ن یت با شد .ا گر
مهند سین یا دوز ندگان به ا ین باور ر سیدهاند که از یک طرح و
ال گوی م شخص تبع یت کن ند ،دل یل آن مکانی سمی ا ست که در کار آ نان
بکار برده میشود ،بدون اینکه درباره آن به ذهنگرایی بپردازند.
ح یات ان سان با ید به چ نین نتی جهای بر سد و جر یان مکانی سم خویش
را بدون چون و چرا دنبال کند تا انسانیت در عمل به مرحله اجرا
گذاشته شود!
با ید در ا ین راب طه از خود سئوال کرد ،آ یا ان سانیت از درون
ان سان ا ستخراج می شود،

یا ان سانیت از درون عقا ید و تف کرات

استخراج می شود؟

انقالب انفرادی
ز ندگی روزا نه فرد ای جاب میک ند که در آن یک ان قالب صورت گ یرد.
موقعیت کاری ،اقتصادی ،تربیتی ،اتفاقات روزانه ،خطرات و مشکالت
فرد را بر آن دا شته که در تالش برای یک ان قالب با شد .یک ان قالب
اسا سی اجتنابنا پذیر ا ست ،ز یرا آن چه در م حیط فرد می گذرد ،با
و جود این که وان مود می شود ه مه چ یز بر و فق مراد ا ست ،با سقوط
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روبرو ست .در حقی قت دیوار های ا ین ن ظام پو شالی در حال ر یزش ا ست
که بدون شک منت هی به نابودی ا ست .موجی از نابودی پیو سته بر
ز ندگی فرد سایه افک نده و او را در خود غو طهور کرده ا ست .به
همین دلیل باید یک انقالب اساسی جانشین گردد ،زیرا زندگی فرد و
در مجموع دنیا در موقعیت اورژانس قرار گرفته است.
وق تی اف کار ع مومی با مخالفت ها و بیت مایلی ن سبت به جام عه سمی
می شود ،جام عه موقع یت ا ستبدادی پ یدا میک ند و حا لت آن بدتر از
حکومت های دیک تاتوری می شود .جام عه با ید سازماندهی شود و روج
ترویج آن با ید ه مه ا فراد جام عه را شامل شود .دقی قا به ه مان
شکلی که هر سلول بدن در ساختار یک مو جود ز نده شرکت مؤثر و
فعال دارد.
انقال باتی که تاکنون بو قوع پیو سته ،ن سخه پیچ یده شده آن چه
بو سیلهی اقلیت ها یا اکثریت ها ،حاکی از ن ظام جام عهای ا ست که
فرد را بیشتر به سردرگمی و مشکالت کشیده است .رشد این مشکالت که
نتی جه حر کت سازمانهای انقال بی میبا شد ،راب طه بین حر کت ع موم و
گروه هایی ا ست که نظر یات و ا صول خود را بدون تو جه به مقت ضیات
فرد به ا جرا درآوردها ند .الب ته ،وق تی جام عه در شرایط ناجوری
قرار دارد ،وظی فه اخال قی و ان سانی هر فردی ا ست که برای عالج آن
چارهای اندی شه ک ند و دگر گونی در آن به و جود آورد ،ز یرا جام عه
در کل از هم مجزا نیست و حق مسلم هر فرد است که زندگی خویش را
نظم و سر و سامان بخشد ،حال این حرکت بصورت گروهی عمل کند یا
انفرادی.
به ن ظر میر سد روش هایی که برای ن ظم جام عه در ن ظر گرف ته می شود
در « قانون» خال صه شده و قانون ح کم خداو ندی ا ست که بر فرد نازل
شده .اما اینطور نیست! نه روشنفکران توانسته اند به نام قانون
م شکل جام عه را حل کن ند و نه آ یههای ال هی مؤثر بودها ند ز یرا
همه آنها پایگاه عقیدتی دارند و ساختار آن یک جامعه مصنوعی رو
به زوال ا ست ،اگر چه هدف فرد یک جام عه ا ستوار و پا یدار با
ضمانت و بی مه ع مومی ا ست .روش پی شنهادی برای یک ان قالب با ید در
جلد یک انقالب نامرئی و نهان همه افراد جامعه را به یکدیگر ربط
د هد .ا ین راب طه نامرئی چ یزی جز ت ماس فیزی کی نمیتوا ند با شد که
پیو ند آن شریان یک یک ا فراد ب شر گردد .با ید ا ین ان قالب به شکلی
صورت گ یرد که هیچ ن ظامی نتوا ند پا یههای خود را ح فظ ک ند و به
قدرت بر گردد ،م گر این که اراده و ن یت فرد در آن دخا لت دا شته
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با شد و ح تی ا گر توان ستند با هم کاری ارت جاع مدت ز مانی دوام
د می ب عد آن را
آور ند ،اراده و ن یت فرد برا ساس مکانی سم درو نی َ
خن ثی ک ند .ز یرا هدف چ یزی جز پا یان بخ شیدن به ساختار ن ظام
کنونی نیست.
آر شیتکت ساختار جام عه نوین ک سی جز خود فرد نمیتوا ند با شد .در
ا ین ان قالب اجت ماعی با ید عملکرد های خود کار فرد سرم شق با شند
ز یرا رواج عملکرد های م کانیکی هر فرد نمای نده عمل کرد هم گان
ا ست .ه مه عملکرد های م کانیکی فرد با ید فرمو له شوند و به تبل یغ
آن ها پردا خت ،ز یرا خوا ستهای غر یزی ان سان ه ستند .همز مان با
تو سعه ر شد ا ین فرمول ها

سعی

شود

که

سوخت بی شتری

به

کوره

اتحاد یهی ان فرادی انقالب یون ریخ ته شود .ا ین ه مان ن یروی طبی عت
ا ست که جای گاه ع مومی دارد؛ ا ین و هیچ چ یز دی گر .ا ین ج نبش
اخت یاری و با تما یل و ت فاهم ع موم به طرف یک هدف م شترک هدایت
می شود ،بدون این که ک سی بخوا هد سرم شقی برای دی گران با شد .در
ا ین شرایط ا ست که طبقهب ندی و آ قا باال سر و جود نخوا هد دا شت و
فرما ندهان د یروزی به ان سانهای عادی ت بدیل می شوند .هیچکس بر
دیگری برتر نیست و اگر هم باشند دمی بعد مانند جریان جزر و مد
آب ،به حا لت اول برگرد ند .ف قط از ا ین طر یق و با ا ین روش یک
جام عه نوین دو باره متو لد می شود ز یرا وق تی غر یزه به تن هایی به
مرح له ا جرا درآ ید ،ز ندگی ان سانها از ز ندان تف کرات ر هایی پ یدا
میک ند و ا ین ه مان چ یزی ا ست که فرد خوا هان آن ا ست .غرا یز فرد
در ا سارت اعت قادات مذهبی ،سیا سی و فرهن گی نی ستند که در طول
تاریخ قربانی های بین هایتی دا شتهاند .اعت قادات واق عا بیخا صیت
بودهاند زیرا فاقد دو نکته مهم هستند :سازمان و دانش.
چه ز مان ،بو سیلهی چه ک سانی و با چه م صالحی با ید ا ین ان قالب را
شروع کرد و چه انتظاری باید از نتیجه آن داشت؟
ا گر فرد ا ین آ گاهی را از نتی جه ان قالب به آن شکلی که از نتی جه
ن فس ک شیدن خویش دارد ،ندا شته با شد ،ان قالب برا ساس عقا ید دن بال
شده که نتی جه آن قبال م شاهده شده و دود آن چ شم ه مه را آزار
داده ا ست .ان قالب ان فرادی با ید ز مانی شروع شود ،که فرد بتوا ند
برط بق عملکرد های م کانیکی و ا صالت و جود خویش ع مل ک ند ،بدون
این که ذهن یات در آن دخا لت دا شته با شد .هدف از ان قالب گرهزدن
م جدد دو سر ط نابی ا ست که ندا شتن شناخت از تول ید ،فرد را از
م سیر غر یزی خویش خارج کرد و او را به گمرا هی ک شاند .م سیری که
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ز جر گر سنگی او را به ذخ یره کردن مواد غذائی سوق داد .با تو جه
به پی بردن به علم تولید ،نباید نگرانی برای وعده غذاهای بعدی
وجود داشته باشد .به همین دلیل حیات انسان باید برطبق غریزه و
نیت درونی دوباره به یکدیگر گره زده شود تا مسیر اصلی خویش را
ادامه دهد.
ان قالب با ید ز مانی به مرح له ا جرا درآ ید که فرد عملکرد های خویش
را همگام با رفتار فیزیکی تطبیق دهد .فقط در این شرایط است که
غر یزه و ذ هن ی کی خواه ند شد و بس .آن جا فرد مالپر ست ،حریص،
خودخواه و یا به دنبال مصرف اضافه یا پسانداز باشد ،نیست.
فرد با ید ان قالب را به تن هایی شروع ک ند بدون این که ک سی را در
آن دخا لت د هد ،ز یرا وق تی بخوا هد به هر دلی لی ان قالب را در
هم کاری با ا شخاص دی گر ادا مه د هد ،به ا ین معنا ست که فرد به
در جه ب لوغ نر سیده و تن ها با هم کاری دی گران میتوا ند ج نبش خویش
را پیش ب برد .گذ شته از ا ین ،ا گر چ نین اتحاد یهای ت شکیل شود،
بها نهای به د ست مقا مات دول تی ،پ لیس و پ لیس مخ فی مید هد تا به
تحقی قات در باره آن پرداخ ته و نتیج تا به ف کر متال شی و نابود
کردن آن با شند .با تو جه به این که ا صول و قوا عد هر ج نبش یک
عمل کرد حقی قی و هو یدا ا ست و هر فرد دقی قا ه مان حرک تی را در
ن یت و ق صد خویش دارد که یک ژاپ نی یا یک برزی لی خوا هان ا جرای
آن ا ست ،ضرورتی و جود ندارد که ج نبش احت یاج به هم کاری ،م ساعدت
و راهن مایی دا شته با شد! هر فرد به تن هایی یک ت شکیالت منظم ا ست
که راهن ما و هدایت کن نده او و جدان خود او ست .و جدانی که تعر یف
فیزیکی آن ضمیر آگاه ،ضمیر باطن و اصالت وجود است.
انقالب از کجا باید شروع شود؟ سرآغاز انقالب به فرد مربوط می شود
که واب ستگی م ستقیم خود را با م صرف تن ظیم ک ند .م صرف به نام
تن ها تز با ید هدف قط عی م بارزه در ان قالب با شد ،بدون این که با
آنتی تز آن (تولیدکنندگان) ،برخورد داشته باشد .فرد نباید بجای
م بارزه

با م صرف

خود

به اع تراض و اعت صاب و حرکت های دی گر

پرداخ ته و از ا ین طر یق ع یب و ضعف خویش را بپو شاند .ا ین ان قالب
با انقال بات گذ شته صد در صد فرق دارد ،ز یرا طرح ان قالب ،ب جای
روشهایی که هدف انقالبات دیرین بوده که نظامی را سرنگون کرده و
اف کار خویش را جان شین آن کن ند ،نا ئل آ مدن یک دگر گونی در و جود
خود فرد ا ست .در جر یان ا ین ان قالب ،فرد رق یب و د شمنی جز م یزان
م صرف خویش نبا ید هدف قرار د هد .چرا؟ ب خاطر این که م صرف فرد
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سان
سه همزمس
سود ،کس
سرآورد شس
سی او بس
ستهای حقیقس
ساس خواسس
سد براسس
بایس
تقاضاهای غریزی او نیز میباشند.
تولیدکن ندگان ،یع نی ذخ یره و پسا نداز کن ندگان تول یدات ،وق تی
نتوان ند خوا ستههای ذه نی فرد را ار ضاء بخ شند و فرد تقا ضاهای
خود را به م صرف مکانی سم ان سانی خویش کاهش داده با شد ،طبیع تا
راب طه تول ید و م صرف ب هم می خورد و تول یدات ان بوهی در بازار
انبا شته می شوند بدون این که ب توان آن ها را به فروش ر ساند.
تولیدکن ندگان با تاکتیک های مخت لف ت مام تالش خود را برای کن ترل
ذ هن

فرد ب کار میبر ند ،ا ما ت صمیم

جدی

فرد ن سبت

به م صرف،

تولیدکنندگان را بیشتر به مخاطره میاندازد و آنان را بیشتر به
ف کر روش های جد یدی برای م هار ذ هن فرد میا ندازد .از جم له ا ین
تاکتیک ها :تبلی غات ،حراج ،فروش ق سطی ،ه مراه هر خر ید چ یزی
ا ضافه دادن و غ یره ا ست که در ج هت از گردن باز کردن اج ناس به
فروش نرف ته میبا شند .ت صمیم جدی فرد ت سلیم ا ین عوامفریبی ها
نمی شود و به م سیر خویش ادا مه مید هد .وق تی حی لهها با شک ست
رو برو می شوند ،سرنیزه م بارزه به طرف سرکردگان ا ین حر کت ن شان
گرف ته می شود .با و جود این که آدرس و مشخ صات ه مه ا فراد شرکت
کن نده در ا ین ج نبش هم گانی در د ست ا ست ،ا ما هیچ رو شی نمیتوا ند
م سیر پی شبرد ا ین حر کت را

مانع

شود ز یرا ا ین ج نبش ره بر و

تشکیالتی ندارد که با دستگیر کردن سران آن ،جنبش را منحل کنند.
پا یههای ا ین حر کت به ا ندازهای ا ستوار و م ستحکم ا ست که هیچ
نیرو یی نمیتوا ند آن را متز لزل ک ند .چرا؟ ز یرا یک حر کت نامرئی
و غیر قابل روئیت است.
این بار فرد شرط ان قالب را پی برده و مرز م صرف را به ذ هن ت بدیل
کرده و مصرف او تحت تأثیر این یا آن واقع نمی شود .شرایط انقالب
ب حدی وا ضح و رو شن ا ست که احت یاج به مر کز فرما ندهی یا مخ فی
نگهدا شتن فعال یت خویش از د ید مقا مات دول تی ،ندارد .تأثیر ا ین
حر کت در آن ا ست که وق تی م صرف به م یزان خوا ستهای واق عی بدن
کاهش پ یدا ک ند ،تول ید کن نده مج بور ا ست پرو سه تول ید را هماه نگ
با م صرف فرد کاهش د هد ،بدون این که فرد احت یاج به حر بههایی از
جم له :سندیکاهای کارگری ،ت ظاهرات و اعت صابات خ شن دا شته با شد.
فرد در ل باس کارگر ،کارم ند یا دی گر حر فهها با ک مال م یل در
تابع یت تولیدکن نده ب کار می پردازد بدون این که انعکا سی من فی
ن شان د هد .شرایط تول ید ف قط یک طرف ترازو نی ست! تولیدکن نده
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تول یدات ا ضافه را برای من و شما تول ید میک ند .ا گر من و شما
خر یدار آن نبا شیم ،فردای آن روز ه مان تولیدکن نده از من و شما
تقا ضا میک ند که تول ید را کاهش د هیم .به ه مین دل یل فرد این بار
یک شناخت ماتریالی ستی از راب طه تول ید و م صرف ک سب کرده ا ست که
راب طه آن برای او ساده شده و ا ین ت ضاد را نه با خود و نه با
تولیدکن نده خوا هد دا شت و نه فل سفه ه گل را ز نده ن گه میدارد که
تزی را در مقا بل آنتی تز آن قرار د هد ،و نه فل سفه مارکس شامل
حال او می شود که ت ضاد جام عه را ک شمکش بین ثروتم ند و فق یر
بدا ند .فرد با شناخت به خوا ستهای فیزی کی و م کانیکی خویش به
ثروتم ندترین آدم دن یا ت بدیل می شود؛ چنان چه شاعر میگو ید « :من
از بین یازی به ثروت ر سیدم ،از بین یازان غنی تر ند یدم» .م صرف
فرد نما یانگر بین یازی او به مادیگرائی ا ست و ف قط از ا ین راه
فرد میتوا ند به ثروتم ندترین آدم ها در جام عه ت بدیل شود و جایی
برای ک شمکش بین فق یر و ثروتم ند باقی ن گذارد .از طر یق یادگیری
عملکردهای مکانیکی فرد میتواند دنیای ذهنگرائی را به زبالهدان
تاریخ ب سپارد و خود را از ت مام ق ید و ب ندهای نهف ته در ذ هن
نجات دهد.
ی کی از ا ین ذهنگرائی ها خوا ست رو شنفکران ا ست که مدعیا ند «د ین
اف یونی بین توده های مردم ا ست» و تقا ضای جدایی د ین از دو لت را
دار ند .بدون این که تو جه کرده با شند که عق یده و تف کرات پا یه و
ا ساس اف یون بین توده مردم ا ست ،که ه مه جام عه را مع تاد کرده و
راه رهایی از این افیون ،مهر بطالن بر ذهنگرائی است.
سوسالی ستها ،کمونی ستها و طر فداران م حیط زی ست تولیدکن ندگان را
عا مل م شکالت اجت ماعی میدان ند،

بدون این که کنتر لی

بر م صرف

روزا نه خود دا شته با شند .وق تی فرد نتوا ند خود را در حل م سائل
اجت ماعی م سئول دان سته و به رعا یت آن تن در د هد ،ب سیار ساده
ا ست که ع یب را با اع تراض به گردن ا ین و آن ا ندازد و خود را
جواب گو ندا ند .تا ز مانی که فرد فرد ما عمی قا درک ن کرده با شیم
که خود ما م سبب جنگ ها ،ز شتیها ،بیرحمی ها ،آزم ندیها و سایر
رنج ها و مسائل اجتماعی میباشیم ،هیچگونه اقدام و عمل جدی برای
حل م سئله صورت نخوا هد گر فت .ه مه با ید با جدیت و ع مال ن سبت به
ساختار ا ین آ شفتگی و ناب سامانی آ گاه گردیم .عوا مل برو نی و
درو نی ت شکل آن ها را بشنا سیم ز یرا شناخت هر چه بی شتر ،و سیعتر و
عم یقتر ساختمان روا نی خویش نها یت ضرورت را دارد .در ا ین صورت
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شخص از بلوغ عقلی بیشتری برخوردار می گردد و در نتیجه برای رفع
این وضع نابسامان احساس مسئولیت بیشتری خواهد نمود.
شاید فرد اح ساس ک ند با ا ین حر کت ع مل چ ندان مه می در یک جام عه
انجام نداده و نقش و تأثیر آن ناچیز به نظر آید!
فرد با ید آ گاه با شد که من ظور از ان قالب ان فرادی به ا ین مع نی
نیست که چه نقشی در یک جامعهی همگانی ایفا کرده ،بلکه هدف این
ا ست که فرد توان سته یک دگر گونی در درون خویش برای نا ئل آ مدن
به ساختار یک جام عه نوین ،که او ی کی از آجر های آن ب نا ا ست،
آ ماده کرده با شد .راه ر سیدن به یک جام عه نوین و هارمون یک،
واکسینه کردن فرد بدست خود است نه واکسنی که دیگری بخواهد با
حی له و نیر نگ،
نیرنگ ها گرف ته

یا ح تی

با ن یت

تا نیت های

خوب ،آن را ت جویز ک ند .از

خوب ال هی ،ه مه

به

شکلهای مخت لف

آز مایش شده و نتی جه آن ها ن ظام پو شالیای ا ست که در آن ز ندگی
میکنیم .فرد خوا ستار دگر گونی ا ین ن ظام ا ست و با ا ین د ید برای
م بارزه با آن با ید خود را واک سینه ک ند .در چ نین دگر گونیای،
فرد اب تدا میآ ید که م عرف خود با شد و در کل نمای ندهی تک تک
ا فراد ب شر و

برعکس.

فرد د چار ا ین خ یالپردازی نمی شود

که

دمکراسی را با «عقیده – کراسی» عوضی گیرد .با وجود اینکه منظور
از دمکرا سی حکو مت مردم بر مردم ا ست ا ما گرو هی با عق یدهای خاص
بر مردم حکو مت میران ند و در ع مل آن را حکو مت مردم بر مردم
مینامند .وقتی فرد براساس اصالت وجود خویش نماینده بشریت شود،
مکانی سم ع مل او یک یک ا فراد ب شر را در برمیگ یرد و ا ین را در
ع مل می توان حکو مت

مردم

بر

مردم ترج مه

کرد .در چ نین ن ظام

اجت ماعی ،دزد و پ لیس ،وک یل و قا ضی ،آ قا و ب نده ،شاه و فق یر،
ق فل و کل ید ،ک شور و مرز ،ز شت و زی با ،شادی و غم ،که راب طههای
ن سبی ه ستند و جود خارجی نخواه ند دا شت .ه مانطور که ن فس ک شیدن،
لشتها به غذا و ضربان نبض یک پروسه متداول میباشند و خواستهای
فرد ،بستگی به خوشآمد و بدآمدنها ندارند.

پشت صفحه
آیا عقیده می تواند عامل اصلی تمام اختالفات اجتماعی باشد؟
در مقابل این سئوال احتماأل دو جواب وچود دارد ،آری یا نه.
اگر آریست ،پس چرا فکر می کنیم و اگر فکر نکنیم باید چه چیزی را جانشین فکر نمود؟ و اگر نه باشد ،آیا عقیده
ای را می توان بیان کرد که در اولین ثانیه های بعد از بیان با مخالفتهای کم و بیش روبرو نشود؟
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آیا ما انسان هستیم یا عقیده؟
اگر انسان هستیم در آن صورت باید انسان را در چهارچوب فیزیکی انسان به قلم آورد .و اگر عقیده هستیم در آن
صورت هرگونه عقیده و تفکری اعم از راسیست و فاشیست و دگر باورها را باید انسانی پنداشت.
آیا انسان از درون انسان استخراج می شود یا عقیده؟
اگر سیب محصول درخت سیب است ،در آن صورت انسانیت باید محصول وجود فیزیکی خود انسان باشد .انقالالب
انفرادی عاری از هرگونه عقیده و باورهاست و چیزی جز محصول خود انسان نیست!
برای فرد هدف از زندگی این بوده ،هست و خواهد بود تا با تالش و
کوشش به یک زندگی ایدهآل نائل آید یا اینکه کسی او را به این
هدف راهنمایی یا رهبری کند.
راهحل هایی که تاکنون با ح سن ن یت بو سیلهی فال سفه ،پ یامبران،
سیا ستمداران و رو شنفکران برای فرد به ارم غان آورده شدهاند،
فرد را به ا ین منزل گاه هدایت یا ره بری نکردها ند و نتی جه آن
چ یزی جز ت ضاد و ناه ماهنگی ن بوده ا ست .در صورتی که هدف فرد یک
یسادگیری متسرادف بسا عمسل بسوده و هسست ،کسه عساری از تضساد و
ناه ماهنگی با شد؛ ت ضاد بین عمل ها و فرمول ها ،ت ضاد بین ع مل و
ضوابط و معیارهای از قبل ثبت شده در ذهن.
ا گر

شیوع

یک و بای واگ یردار

میک ند ،عقا ید و تف کرات

جان میلیون ها ان سان را تهد ید

جان ه مهی ان سانها را

به م عرض خ طر

انداختهانسسد .اختالفسسات عقیسسدتی و باورهسسا ثانیسسه بسسه ثانیسسه
قربانی های خود را درو میکن ند .عقا ید ،باور ها و مذاهب شبیه به
و بایی میمان ند که بدن ان سان را جوالن گاه تا خت و تاز های خود
قرار داده و ح یات ان سان را به نابودی تهد ید میکن ند .تا ز مانی
که عقا ید ،باور ها و ارزیابی ها در ج سم ان سان ال نه کردها ند،
هرگو نه راهح لی برای ر سیدن به یک جام عه ا یدهآل رو یایی بیش
نیست.
ما ان سان نی ستیم و نمی توانیم نمای نده ان سانیت با شیم .وق تی
خوا ستار تعر یف ان سان ه ستیم ،ب جای این که ت صویری حقی قی از خود
ان سان به د ست د هیم ،به تعر یف ویژ گی عق یدتی او می پردازیم .در
ا ین راب طه هدف ان سان نی ست ،بل که آدرس به تف کرات منت هی می شود
نه انسان در ساختار یک موجود!
آن چه با ید برای پی شگیری از شیوع ا ین بی ماری م سری ب کار برد،
جان شین کردن محتو یات ذ هن با ا مواج صوتی و نوری ا ست که حا صل
عملکرد های م کانیکی بدن ه ستند و ت هی از باور ند .ما ف قط ز مانی
می توانیم م عرف ان سان و ان سانیت با شیم

که ان سان را در ج لد
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پرو سه م کانیکی آن تعر یف ک نیم .هن گامی که ان سان در چ هارچوب یک
عق یده تعر یف می شود ،ا ین ان سان نی ست که مورد ب حث قرار میگ یرد
بل که یک عق یده یا نظر گاه ا ست .آن جا ان سان ب نام یک مو جود
ان سانی م طرح نمی شود ،بل که دورن مای آن یک مو جود عق یدتی ا ست.
تاکنون هرگو نه ک تابی در باره اقت صاد ،اجت ماع و فره نگ به ق لم
آ مده ،زمی نه ن گارش آن پای گاه عق یدتی یا مذهبی دا شته ا ست و
دقی قا ب عد از انت شار ،نظر یات مختل فی در بارهی آن و جود دا شته
ا ست .محتو یات ا ین ک تاب در بارهی یک عق یده ،مذهب ،باور و فل سفه
نی ست ،بل که ت شریح ا صالت و جود ان سان از د یدگاه فیزی کی آن ا ست،
بسدون اینکسه خواسسته شسود چیسزی بسه آن اضسافه یسا کسم گسردد.
عملکردهای مکانیکی بدن انسان یک جریان نامتغیر است ،که بیش از
میلیون ها سال بدون تغی یر به جر یان خود ادا مه داده و هیچ شکی
نی ست که ا ین مکانی سم در میلیون ها سال آی نده بر ه مین م نوال
ادا مه یا بد .آن چه که نزد ان سان متغ یر و بیث بات بوده تف کرات و
ارزیابیهای اوست ،که دائما در حال تغیر است.
در ا ین ک تاب راه حل ز ندگی برا ساس تفکر کات من و شما پا یهریزی
ن شده ،بل که د یدگاه ز ندگی برا ساس مکانی سم فیزی کی آن که ا صالت
وجود من و شماست فرمولبندی گردیده است .این فرمولبندی از آغاز
حیات به همین شکل بوده و به ن ظر میآید که به همین شکل و بدون
هیچ تغیری باقی بماند!
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