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. 

 مقدمه

در این کتاب سعی شده جهان هستی و انسان بعنوان جزئی از جهان 

و هستی مورد شناسائی قرار گیرد و همچنین هدف از خلقت انسان 

بیان گردد و اینکه  و آفریدگار جهان هستی هستی ارتباط او با جهان

خود و  حقیقت ،جهان هستی (Truth) حقیقتانسان بدلیل عدم شناخت 

 )شعور( در ذهن مجازی )من( خودیو  ، جهان مجازیهدف از خلقتش

و اندیشه ها و افکار او  نگردرا از این دیدگاه می  رویداد هاخود ساخته و 

 بعبارت دیگر زندگی او و است و من مجازی حیطه این جهان مجازیدر 

ه در جهان واقعی برویداد ها چون در این جهان مجازی جریان دارد و 

با برداشت های انسان اسیر  متفاوت که دنبه وجود می آیدالیل دیگری 

و در تعارض با آن است لذا  بودهرویداد ها از  و من مجازی جهان مجازی

انسان نیز در این تعارض دست و پا می زند و دائما دچار رنج و ترس است 

 و از شادی واقعی به دور است.

 تعریف معلومات 

ای که  مجموعه :( عبارت است ازKnowledgeدر این کتاب معلومات )

 حوزه های شناختمی باشد و تمام  )بشر( شامل تمام آگاهی های انسان

 Naturalعلوم طبیعی ) به دو بخش،عمدتا را  معلومات. را در بر می گیرد

science( یا بصورت مختصر علم )Science )ماوراء الطبیعه یا و همچنین 

 جهان مادی بخشعلم به ( تقسیم کرده اند که Metaphysicsمتافیزیک )

دی مربوط به بخش ماو متافیزیک به آنچه که  پردازد و قوانین آنها می

 جهان نیست.
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 جهان هستیبخش اول: 

 سهیک سیستم واحد است که از  (Universe) جهان هستی یا کائنات

 تشکیل شده است. و شبکه ارتباطی مادی بخش درهم تنیده شعوری،

برای درک بهتر جهان هستی الزم است که سیستم را مورد شناخت قرار 

  .دهیم

  سیستم  .1.1

 (System scienceسیستم ها )تعریف سیستم و علم   .1.1.1 

که تشکیل شده از  ،سیستم عبارت است از سازماندهی هدفمند یک کل

از طریق شبکه این اجزاء  اجزاء وابسته و پیوسته به یکدیگر کهیک سری 

در  بطور دائمی بایکدیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیمارتباطی سیستم 

فعالیتها و موجودیت سیستم حال تعامل می باشند که منظور از آن حفظ 

 .سیستم می باشد یا هدفهای برای نائل شدن به هدف

است که ماهیت  وماز علای ( رشته System scienceعلم سیستم ها )

بسیاری از  درسیستم ها را مورد بررسی قرار می دهد، علم سیستم ها 

 علوم کاربرد دارد.

  خصوصیات سیستم  .1.1.2

 سیستم بشرح زیر است:بعضی از خصوصیات مهم 

 هر سیستمی دارای هدف یا هدفهائی است ▪

 هر سیستم دارای اجزائی است ▪

 هر سیستم دارای شبکه ارتباطی است ▪
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 هر سیستمی دارای شعور )ذهن( است ▪

 بر سیستم فلسفه کل نگری حاکم است ▪

 سیستم ها بر هم اثر می گذارند ▪

 هر سیستمی دارای هدف یا هدفهائی است .1.1.2.1

ایجاد می گردد و هر سیستمی به منظور نائل شدن به هدف یا هدفهائی 

می در سیستم در راستای رسیدن به هدف یا هدفهای سیستم  ها تفعالی

امکان پذیر  سیستم کامل شناخت ،بدون دانستن هدف یا هدفهاباشد و 

 نمی باشد.

 هر سیستم دارای اجزائی است . 1.1.2.2

که بمنظور رسیدن به هدف یا هدفهای هر سیستم دارای اجزائی است 

 .سیستم  با یکدیگر هم سو و همگن شده اند

 استشبکه ارتباطی هر سیستم دارای  . 1.1.2.3

عاملی که اجزای یک سیستم را بهم پیوند می دهد شبکه ارتباطی یا  

رابط می باشد که بوسیله شبکه رابط نحوه ارتباط اجزا به یکدیگر 

مشخص می شود مثالهمه عکس ها از نقطه ساخته شده اند ولی آنچه 

عکس شما را از عکس فرد دیگری متمایز می کند همان مجموعه روابطی 

برقرار است. برای آنکه عکسی متولد شود وجود نقطه است که بین نقاط 

ها الزم است ولی آنچه به تجمع نقطه ها مفهوم می بخشد و به یک 

عکس شکل می دهد و آنرا متمایز از دیگر عکس ها می کند روابط حاکم 

 بین نقاط است. 
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 است )ذهن( شعوردارای هر سیستمی . 1.1.2.4

عاملی است که سیستم را  در واقع بخش یا یا ذهن (Mind)شعور 

هیچ سیستمی  )ذهن( شعور بدون عاملو  فرماندهی و کنترل می کند

کیفیت شعور سیستم بستگی به پیچیدگی نمی تواند بقا داشته باشد. 

سیستم دارد و هر چه سیستم پیچیده تر باشد کیفیت شعور آن باالتر 

مواجه با  است. درجه  کیفیت شعور را می توان با عکس العمل سیستم در

مسائل ناشناخته و تغییرات محیط و همچنین خالقیت در ارتقاء سیستم 

 .ارزیابی کرد

در یک سیستم شعور کل دارای کیفیتی باالتر از کیفیت شعور اجزاء خود 

در قسمتهای بعدی این کتاب می باشد و بر شعور اجزاء خود حاکم است. 

 ه شده است.شعور به تفصیل شرح داد

 فلسفه کل نگری حاکم استسیستم  بر . 1.1.2.5

هر سیستمی بصورت یک کل یا یک واحد است که در فلسفه کل نگری 

خصوصیات و رفتار اجزاء خود را تعیین می نماید و بر آنها حاکم است. 

کنترل  نقشهرچند رفتار اجزاء بر روی رفتار سیستم اثر می گذارد ولی 

یک کل است  و هیچیک از  ،کننده ای ندارند بعبارت دیگر یک سیستم

خواص یک یا چند بخش از سیستم را نمی توان به عنوان خاصیت و یا 

مشخصه بنیادی سیستم در نطر گرفت. به عبارت دیگر، کل برابر نیست با 

جمع اجزاء تشکیل دهنده آن. بنابراین، درک اجزاء در نهایت منجر به 

ان یک کل در نظر درک کل نمی شود و و ناگزیر هستیم که آنرا به عنو

 بگیریم. 



 
 

13 
 

این طرز فکر که در آن به امید درک کل به مطالعه اجزاء پرداخته می 

شود اصطالحا تفکر اجزانگری نامیده می شود که به فلسفه نیز رسوخ 

. در ی فلسفه اجزا نگری معروف شده استکرده است و به همین نام، یعن

چنین نگرش به  اجزاء. کل برابر است با مجموع ،یا فلسفه این طرز تفکر

و نمی توان با جمع کردن اجزاء بدون  سیستم  نمی تواند کامل باشد

نحوه ارتباط بین آنها  در رابطه با کل سیستم و هاتعیین وظیفه آن

سیستمی را بوجود آورد ضمن اینکه می توان با یک سری اجزای ثابت و 

  سیستم های مختلفی وجود آورد. ،با تغییر نحوه ارتباط

در تفکر اجزانگری تنها یک روی سکه در نظر گرفته می شود و به روی 

دیگر سکه، که عبارت است کل نگری چندان اهمیتی داده نمی شود در 

این دیدگاه، نگری هردو روی سکه دیده می شود. صورتیکه در تفکر کل 

تفکر اجزا نگری را حذف نمی کند بلکه چنان تفکری را به تنهائی ناقص 

که نمی تواند تصویر درستی از سیستم را ارائه کند. در دیدگاه می داند 

به اجزاء تقسیم نمایند رابطه کل نگری اگر کل را برای بررسی و مطالعه 

و هرجزئی از دریچه کل مورد  آن با کل جزو الینفک این بررسی می باشد

 .بررسی قرار می گیرد

 بر هم اثر می گذارندسیستم ها . 1.1.2.6

چ سیستمی که مستقل بوده و ارتباطی با سیستم های دیگر در جهان هی

سیستم ها بوسیله شبکه ارتباطی بهم نداشته باشد وجود ندارد و همه 

می شود  متصل اند و بر هم اثر می گذارند که این تأثیر پذیری سبب

البته تغییرات بعضی از سیستم ها سیستم ها دائما در حال تغییر باشند، 

 کندتر است. سریعتر و بعضی ها
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 تقسیم بندی سیستم ها . 1.1.2.7

 سیستم ها به دونوع بسته و باز تقسیم بندی شده اند.

 (Closed system)  سیستم بسته.  1.1.2.7.1

سیستم بسته سیستمی است که با محیط اطراف خود اندر فعل و انفعال 

. مثال یک است ولی ارتباط آنها با محیط سبب پایداری آنها نمی شود

بگیرید، یک ماشین به کمک انرژی )مثال برق، بنزین،...( ماشین را در نظر

عمل طراحی شده ای را انجام می دهد. توجه داشته باشید که ترزیق 

انرژی به یک ماشین تنها جهت تبدیل آن انرژی به گونه دیگر است نه 

ماشین مثال، وقتی به اتوموبیل بنزین وارد می شود این حفظ و بقای برای 

به یک ماشین  واقعبنزین تنها صرف حرکت دادن اتوموبیل می گردد. در 

یک نوع انرژی می دهیم )انرژی حرارتی در مورد موتور اتوموبیل( و نوع 

ین فقط مکانیکی(. یک ماشژی را از آن می گیریم )انرژی دیگری از انر

چنین سیستمی را یک سیستم بسته می یک وسیله تبدیل انرژی است، 

 نامیم.

 هم مثل هر سیستم دیگری الزم به تذکر است که سیستم های بسته

د و ثبات سیستم در ندارای شعور بوده که سیستم را فرماندهی می کن

ند ولی اگر با مسئله نحالت های عادی و پیش بینی شده برقرار می ک

برای نگهداری  مناسب  ناشناخته ای روبرو شوند امکان بروز عکس العمل

، در واقع بسته بودن سیستم به به حالت اولیه را ندارند سیستم و برگشت

  این دلیل است که شعور آن بسته و فاقد پویائی است.
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که در  جامدات در مجموع جزو سیستم های بسته طبقه بندی می شوند

صورت ظاهر سیستم های بسته و بدون فعالیت بنظر می رسند ولی با 

بطور دائمی  تشکیل شده اند که ئیمولکولهاتوجه به اینکه جامدات نیز از 

بنابراین آنها هم ساکن نیستند و  در حال حرکت و جنبش می باشند

نوعی از حیات در آنها جریان دارد ضمن اینکه محیط اطرافشان نیز بر 

آنها اثر گذار است ولی با این همه ارتباط آنها با محیط سبب پایداری آنها 

 باشند. نمی شود بنابراین یک سیستم بسته می

 جامد تعریف (1

عبارت از هرچیزی که دارای جرم و حجم باشد و از نظر حالت آن را  ماده

ولی در این کتاب تقسیم بندی می کنند و پالسما  به جامد، مایع، گاز

 .جامد شامل تمام حاالت ماده می باشد

 تعریف مولکول (2

کوچکترین ذره یک ماده که خاصیت آن ماده را دارد مولکول عبارتست از 

م یا بیشتر می باشد که اتصال اتم ها از طریق یکی از انواع  ات دوو دارای 

 ( می باشد.Chemical bondsپیوند های شیمیائی )

 (Open system) سیستم باز.  1.1.2.7.2

سیستم های باز که شامل سیستم هائی مانند گیاه، حیوان،  انسان، می 

فعل و باشند، سیستم های پیچیده و منظمی هستند که دائما در حال 

ارتباط آنها با محیط سبب پایداری  با محیط اطراف خود هستند، و انفعال

در حال فعل و  دائما. مثال انسان به عنوان یک سیستم باز آنها می شود
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و برای شناسائی یک سیستم باز باید آن را با  انفعال با محیط خود است

 محیطی که در آن به سر می برد مورد بررسی قرار بدهیم.

به مراتب باالتر از شعور سیستم های بسته  یدارای شعور بازسیستم های 

ثبات  عالوه بر برقراریو می باشند که سیستم را فرماندهی می کند 

در حالتی هم که سیستم های عادی و پیش بینی شده سیستم در حالت 

امکان بروز عکس  می شودروبرو  و تغییرات محیط با مسئله ناشناخته ای

د و همچنین ندارالعمل برای نگهداری سیستم و برگشت به حالت اولیه را 

 هم شعور بعضی از سیستم های باز مثل انسان امکان ایجاد خالقیت را

بودن سیستم به این دلیل است که شعور آن دارای ، در واقع باز دندار

 پویائی و باز می باشد

 د:نبعضی از خصوصیات سیستم باز بشرح زیر می باش

 غیر خطی بودن و پویایی سیستم باز ▪

 سیستم های باز دائما تغییر می کنند ▪

 هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد ▪

 کندهر سیستم باز از اجزای خود حمایت می  ▪

 

 سیستم باز یو پویای بودن غیر خطی (1

در سیستم بسته مثل یک ماشین عکس العمل ها و عملکرد سیستم 

کامال مشخص و تعریف شده است  و قانون و مقررات حاکم بر یک ماشین 

کامال خشک و جدی هستند و اغماضی وجود ندارد در یک سیستم بسته 

رابطه ای خطی بین علت و معلول وجود دارد ولی این رابطه در سیستم 
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ر خطی بلکه کامال پویا است که در موارد مختلف تغییر های باز نه تنها غی

 مشخصه بسیار مهم یک سیستم باز را تشکیل می دهد.  می کند و

 سیستم های باز دائما تغییر می کنند (2

که هیچ سیستم مستقلی در جهان وجود ندارد  توضیح دادیم قبال

وسیستم ها بوسیله شبکه ارتباطی بهم متصل اند و بر هم اثر می گذارند 

و سبب تغییر سیستم ها می گردد. با توجه به فعل و انفعال دائمی 

با و همچنین رابطه غیر خطی و پویای سیستم باز  سیستم باز با محیط

بسیار بیشتر وسریعتر  ،تم های بستهاین تغییرات نسبت به سیسمحیط، 

 می باشد به نحوی که سیستم های باز دائما درحال تغییر هستند.

 هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد (3

هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد حتی دو سیستم باز 

که از نظر ظاهری شبیه یکدیگر هستند، از نظر خصوصیات دقیقا مشابه 

 ،زی که کامال شبیه هم باشندیکدیگر نیستند و نمی توان دو سیستم با

 یافت.

 حمایت می کندهر سیستم باز از اجزای خود  (4

اجزای سیستم برای رسیدن به هدفی که کل تعیین  ،در هر سیستم بازی

از اجزای خود برای  هر سیستم باز، شعور کرده فعالیت می کنند و

رسیدن به هدفهای کل سیستم حمایت می کند و در صورتی که عملیات 

اشته باشد با آنها ند هماهنگیاجزای سیستم با اهداف سیستم کل 

 سوی هماهنگی سوق دهد.ه برخورد می کند تا آنها را ب
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 سیستم باز و آنتروپی.  1.1.2.7.2.1

سیستم بسته سیستمی است که با محیط اطراف خود اندر فعل و انفعال 

است ولی ارتباط آنها با محیط سبب پایداری آنها نمی شود بهمین جهت 

می روند و در  بی نظمیسیستم های بسته در طول زمان بیشتر به سوی 

از درخت جدا به عنوان مثال، اگر سیبی را نهایت متالشی می شوند، 

به حال خود بگذاریم کم کم خواهد پوسید و به این ترتیب  راکنیم و آن 

خواهند رفت.  بی نظمیساختار و سلولهای آن روز به روز بیشتر به طرف 

که در این ترمودینامیک می گوید دوم ت که قانون این همان چیزی اس

مثال سیب یک سیستم بسته است چرا که ارتباط آن با سیستم باز حاکم 

در نتیجه منبع انرژی )غذای گرفته شده از خاک( قطع  بر آن )درخت( و

 شده است.

 در ترمو دینامیک از اصطالح معروف آنتروپیبرای توضیح  این فرآیند 

(Entropy) ترمودینامیک اعالم می دارد که  دومستفاده می شود. قانون ا

آنتروپی سیستم های بسته همیشه رو به ازدیاد است. به زبان ریاضی نیز 

می توان این عبارت را چنین بیان کرد که تغییرات آنتروپی در یک 

سیستم بسته نه تنها صفر نیست بلکه همیشه مثبت است. این افزایش 

برسد.  ناپایداریتم به حالت آنتروپی تا آن اندازه ادامه می یابد که سیس

نیز حالتی است که تمام فعالیت ها از جمله حرکت  ناپایداریحالت 

بی ملموس، انتقال حرارت و ... متوقف می شوند. در مثال سیب باال، 

ساختار سیب و سلولهای آن آنقدر زیاد خواهد شد و ادامه خواهد  نظمی

ن زمانی است که سیب برسد و آ کامل حالت ناپایدارییافت تا آنکه به 

  تبدیل شده است. عناصر اولیهکامال متالشی شده است و به 
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سیستم های باز، سیستم هائی هستند که بر خالف  ،توضیح دادیم قبال

با محیط اطراف خود هستند،  فعل و انفعالسیستم بسته دائما در حال 

و ماده انرژی معلومات،  آنها سیستم هائی هستند که دائما در حال تبادل

 .ادامه حیات آن ها بستگی به این ارتباط دارد با محیط خود هستند و

با محیط به معنی تبدیل شدن آن به یک سیستم ارتباط سیستم باز قطع 

؛ فراموش نکنیم به نوبه خود یعنی نابودی بسته )مانند سیب باال( است که

سیستم بسته دچار فرسودگی می گردد و  که سیستم باز نیز مانند

بنابراین آنتروپی آن هم افزایش می یابد ولی نه به شدت و سرعت 

سیستم بسته . می توانیم بگوئیم که هرچند در سیستم باز نیز تغییرات 

آنتروپی مثبت است ولی در مقایسه با سیستم بسته مقدار و شدت این 

مثبت بودن کمتر است. اگر سیستم بازی داشته باشیم که تغییرات 

باشد این سیستم هرگز به طرف فرسودگی و متالشی  انتروپی آن صفر

 شدن نخواهد رفت و عمر بی نهایت خواهد داشت.

در  "بی نظمی" استفاده از اصطالح .  توضیح در باره1.1.2.7.2.2

 آنتروپی

هنگامی که دیدگاه روی یک  در آنتروپی استفاده از اصطالح بی نظمی

سیستم متمرکز شده صحیح است ولی در باال توضیح دادیم که در جهان 

هیچ سیستمی که مستقل بوده و ارتباطی با سیستم های دیگر نداشته 

باشد وجود ندارد و همه سیستم ها بوسیله شبکه ارتباطی بهم متصل اند 

می ایجاد شده در و هنگامی که از دیدگاه سیستم جهان هستی به بی نظ

یکی از اجزای آن نگاه کنیم، استفاده از اصطالح بی نظمی صحیح نمی 
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باشد. در بخش هشتم این کتاب راجع به آنتروپی و بی نظمی  توضیح 

 داده شده است. 

 وحدت جهان هستی .1.2

با توجه به تعریف سیستم، جهان هستی یک سیستم واحد است که از 

رعی( بهم پیوسته تشکیل شده است یک سری اجزاء )سیستم های ف

بطوریکه شما نمی توانید درجهان هستی هیچ جزئی را پیدا کنید که 

بصورت مستقل بوده و به هیچ جزء دیگر وابسته نباشد. ولی انسان آنها را 

مستقل در  سیستم هایرا بعنوان  اجزاءجدا از یکدیگر دیده است و این 

بر آن برای رساندن مقصود  ذهن )شعور( خود فرض کرده است و عالوه

تا آنجا  –خود در ارتباطات با دیگر انسانها، اجزای سیستم جهان هستی را

نامگذاری کرده که این مطلب نیز فرض مستقل بودن  –که می شناخته 

این سیستم ها را تشدید کرده است مثال، شما با شنیدن کلمه "درخت" 

ن شما نقش می بندد و در مکالمات روزمره فورا تصویر یک درخت در ذه

ارتباط بین درخت و محیط در ذهن همراه با تصویر درخت متبادر نمی 

 شود.  

این موارد سبب شده که انسان غیر از مواقعی که در مورد ارتباط بین  

اجزای جهان هستی تفکر می کند در بقیه موارد این اجزاء را سیستم 

( سیستم جهان Realityهای مستقل بداند در صورتی که در واقعیت )

هستی یک سیستم واحد است و چنانچه شما وقتی یک درخت را 

مشاهده می کنید ممکن است کل درخت را بدون تفکیک در ذهن خود 

درک کنید و یا آن را به تنه، شاخه، برگ و میوه در ذهن خود تفکیک 

 کنید.
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 بر جهان هستی فلسفه کل نگری حاکم است. 1.2.1

سیستم ها فلسفه کل نگری حاکم است و هر سیستمی قبال گفتیم که بر

بصورت یک کل یا یک واحد است و هیچیک از خواص یک یا چند بخش 

از سیستم را نمی توان به عنوان خاصیت و یا مشخصه بنیادی سیستم در 

نطر گرفت. به عبارت دیگر، کل برابر نیست با جمع اجزاء تشکیل دهنده 

هایت منجر به درک کل نمی شود و و ناگزیر آن. بنابراین، درک اجزاء در ن

در دیدگاه کل نگری اگر هستیم که آنرا به عنوان یک کل در نظر بگیریم. 

کل را برای بررسی و مطالعه به اجزاء تقسیم نمایند رابطه آن با کل جزو 

الینفک این بررسی می باشد و هرجزئی از دریچه کل مورد بررسی قرار 

 می گیرد.

است بنابراین فلسفه کل  ه جهان هستی هم یک سیستمبا توجه باینک

واحدی است که  سیستمنگری بر آن حاکم است ضمن اینکه جهان 

هرچه در آنست همگی بوسیله شبکه رابط بهم مربوطند و نمی توان هیچ 

یک از اجزای جهان هستی را از آن جدا کرد و حتی در حد آزمایشگاهی 

  .وسائل آزمایشگاه می باشد در ارتباط بامورد آزمایش جزء هم 

 بخش های تشکیل دهنده جهان هستی .1.3

مادی و شبکه ارتباطی  بخش درهم تنیده شعوری،جهان هستی از سه 

 تشکیل شده است:
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 . بخش مادی جهان هستی1.3.1

بخش مادی سیستم جهان هستی از ماده تشکیل شده است که ماده در 

 پائین ترین سطح از انرژی ایجاد شده است. 

 . شعور جهان هستی 1.3.2

که در هر سیستم عالوه بر ماده و رابطه بین اجزآء، توضیح دادیم قبال 

عامل دیگری نیز می بایستی وجود داشته باشد که سیستم را فرماندهی و 

که بدون این عامل  استیا ذهن  (Mind)این عامل شعور ،کندکنترل 

هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد. در یک سیستم، شعور کل 

دارای کیفیتی باالتر از کیفیت شعور اجزاء خود می باشد و بر شعور 

 اجزای خود حاکم است. 

بقای جهان هستی و نظمی که بر آن حکمفرما است همچنین تغییرات 

ندی که در آن ایجاد می شود، نشان می دهد که سیستم جهان هدفم

هستی نیز دارای شعوری می باشد که سیستم  را بطور دائمی فرماندهی و 

کنترل می کند و بر شعور اجزاء خود حاکمیت دارد. دلیل دائمی بودن 

جهان هستی یک سیستم واحد است که فرماندهی و کنترل، این است که 

از یک سری اجزاء )سیستم های فرعی( بهم پیوسته تشکیل شده است 

و بر هم اثر می گذارند که سبب که اجزاء آن دائما باهم برخورد می کنند 

و وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی بروز رویداد هائی می شوند 

ن هستی هم در بعد مادی وهم که سبب تغییر اجزای جهاو دائمی است 

در بعد شعوری می شوند به عبارت دیگر اجزای جهان هستی دائما و 

لحظه به لحظه در حال تغییر هستند، بنابراین می بایستی شعوری 
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سیستم جهان هستی را بطور دائمی فرماندهی و کنترل کند تا بر اثر 

 ود.تغییرات اجزاء، سیستم جهان هستی از حالت تعادل خارج نش

 . شبکه ارتباطی جهان هستی1.3.3

جهان هستی هم مانند هر سیستم دیگری دارای شبکه ارتباطی است که 

اجزا را بهم متصل می کند و از طریق این شبکه بین اجزاء هم ارتباطات 

مثل ارتباط درخت به زمین یا ارتباط انسان با زمین جهت رفع  -مادی 

مادی که شامل ارتباط شعور کل و هم ارتباطات غیر  -نیازهای غذائی 

جهان هستی با شعور اجزا و همچنین ارتباط شعور اجزا با یکدیگر است، 

 برقرار می گردد.

 آفریدگار جهان هستی . 1.4

که  یستم جهان هستی و نظم شگفت انگیز و قوانینیبا توجه به وحدت س

بر آن حاکم است، جهان هستی آفریدگاری دارد که آن را خلق کرده و 

آن را فرماندهی و کنترل می کند و بصورت دائم در حال خلق رویدادهای 

نو می باشد بصورتیکه هر لحظه جهان هستی به شکلی نو در می آید که 

 با هیچ یک از لحظات قبل مشابهتی ندارد. 

 مختصات جهان هستی  .1.5

 بعضی از مختصات جهان هستی عبارتند از:

 جهان هستی هدفمند است ▪

 قانونمند استجهان هستی  ▪

 جهان هستی دائما در حال تغییر و نو شدن است ▪



 
 

24 
 

 جهان هستی از اجزای خود حمایت می کند ▪

 جهان هستی هدفمند است. 1.5.1

جهان هستی با توجه به شعور آن مانند هر سیستمی دیگری به منظور 

که در بخشهای بعدی به آن می  نائل شدن به هدفهائی بوجود آمده است

 .پردازیم

 جهان هستی قانونمند است .1.5.2

جهان هستی دارای قوانینی هست که این قوانین بر همه اجزای آن حاکم 

 است 

 جهان هستی دائما در حال تغییر و نو شدن است. 1.5.3

که اجزاء آن دائما باهم برخورد می کنند و  سیستمی استجهان هستی 

د که باتوجه به نسبب بروز رویداد هائی می شو کهبر هم اثر می گذارند 

بنابراین شعور سیستم جهان هستی این رویدادها هدفمند می باشند.  

که سبب وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی و دائمی است 

تغییر اجزای جهان هستی هم در بعد مادی وهم در بعد شعوری می 

سبب  تغییر جهان هستی می شوند به  ،د. تغییر اجزای جهان هستینشو

 ت دیگر جهان هستی دائما و لحظه به لحظه در حال نو شدن است.عبار

 تعریف رویداد در جهان هستی 1.5.3.1

در این کتاب رویداد در جهان هستی عبارت است از: برخورد یا ارتباط  

بعضی از رویداد ها سبب می دو یا چند جزء سیستم جهانی هستی با هم. 

شوند که اجزائی که در رویداد شرکت دارند با هم ادغام شده و جزء یا 
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اجزای جدیدی بوجود آید که عمدتا در مورد رویداد هائی است که فقط 

سبب  ،رویداد هامثل ترکیب های شمیائی. جامدات در آنها شرکت دارند 

جزائی که در رویداد تغییر در بعد مادی و شعوری و یا فقط شعوری ا

  شرکت دارند، می شود. 

 تعریف رویداد ذهنی 1.5.3.2

در باره  در این کتاب رویداد ذهنی عبارتست از تفکر انسان در ذهن خود

بدون آن که مستقیما با آن جزء ارتباط یکی از اجزای جهان هستی، 

 دارد.مورد تفکر سابقه ای در ذهن وجود جزء  در موردداشته باشد، البته  

 تعریف تغییر در جهان هستی 1.5.3.3

اجزای سیستم جهان هستی دائما در حال برخورد یا ارتباط با یکدیگر 

هستند که سبب تغییر آنها می گردد، بعبارت دیگر در جهان هستی همه 

چیز در حال تغییر است یعنی از حالتی به حالت دیگری در می آید یا 

دی در حال حرکت است. در این بعبارت دیگر از مبدئی به سوی مقص

تغییرات  ،شاملکه محدوده ای  جهان هستی تغییرات ازکتاب 

در بنابراین  انتخاب شده ، جامدات، گیاهان، حیوانات و انسانها می باشددر

تغییر در جهان هستی عبارت است از: هرگونه تغییری این کتاب منظور از 

که در جامدات، گیاهان، حیوانات و انسانها در بعد مادی و شعوری آنها 

 روی می دهد. 

تغییر در بعد مادی مثل، جابجائی زمین در حرکت به دور خورشید و یا 

بدن انسان که از کودکی به جوانی و سپس به پیری میرسد و تغییر در 

وری یعنی تغییر در معلومات که مثال در انسان تغییر معلومات بعد شع
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سبب تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل انسان در 

 ها می شود.رویدادبرخورد با 

 تعریف جانداران 1.5.3.4

که  ( عبارتند از گیاه، حیوان و انسانOrganismدر این کتاب جانداران )

تک سلولی مثل باکتری ها در این کتاب، در بخش نظریه تکامل جانداران 

 هم به این مجموعه اضافه شده است. 

 جهان هستی از اجزای خود حمایت می کند. 1.5.4

ایت می کند و جهان هستی از اجزای خود برای رسیدن به هدفهایش حم

هماهنگی در صورتی که فعالیت اجزاء، با هدفهای سیستم جهان هستی 

نداشته باشد با آنها برخورد می کند تا آن را به سوی هماهنگی سوق 

دهد، انسان نیز بعنوان یکی از اجزای جهان هستی شامل این مطلب می 

 شود.

 خصوصیات اجزای سیستم جهان هستی 1.6

    :  دنمی باش سیستم جهان هستی بشرح زیر اجزای بعضی از خصوصیات

   ند بعدی دارندچش سیستم جهان هستی نق یاجزا (1

نقش چند بعدی دارند یعنی در در آن واحد سیستم جهان هستی اجزاء  

هم جزئی از سیستم خانواده  ،جزو اجزاء چند سیستم هستند مثال انسان

اش هست هم جزوی از سیستمی که در آن کار می کند و هم جزو یک 

مثل حیوان یک  ،تماعیعضویت در یک گروه اجسیستم اجتماعی مثل 

سیستم گله گاو ها هم جزو سیستم دامداری وهم جزو  هم جزو،گاو
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هم جزو سیستم محل  ،سیستم تغذیه است. یک گیاه مثل درخت سیب

، هم جزو سیستم ایجاد اکسیژن و هم جزو سیستم خودش می باشد

هم جزوسیستم محلی  ،تغذیه می باشد. یک جسم جامد مثل یک سنگ

که درآن قراردارد هست و هم بدلیل تعامل حرارتی با هوای اطراف خود 

 جزو سیستم حرارتی هوا می باشد.

 جهان هستی از بین نمی روند یاجزا (2

پس از پایان  چه در بعد مادی و چه در بعد شعوری ان هستیهج یاجزا

د مثال بدن عمر از بین نمی روند بلکه به سیستم های دیگر می پیوندن

و به انسان پس از مرگ به مواد تشکیل دهنده خود تجزیه می گردد 

از کل  ، جزءبنابراین در این سیستم سیستم های مختلف می پیوندد

یعنی جهان هستی خارج نمی شود و بلکه به جزئی دیگر تبدیل می گردد 

آنها را در  و بهمین جهت سیستم جهان هستی مثل سیستم هائی که ما 

و در صورت از بین رفتن جزئی از آن خود مستقل فرض کرده ایم  ذهن

 .نیست ،ناقص می شود

 هدفهای جهان هستی .1.7

سیستم عبارت است از سازماندهی هدفمند یک کل، که  ،قبال گفتیم

تشکیل شده از یک سری اجزاء وابسته و پیوسته به یکدیگر. این اجزاء 

بطور دائمی بایکدیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در حال تعامل می 

باشند که منظور از آن حفظ فعالیت ها و موجودیت سیستم برای نائل 

یستم می باشد. مثال در یک سیستم یا واحد شدن به هدف یا هدفهای س

اقتصادی مانند شرکتی که تولید کننده کاال یا سرویسی است فعالیت 
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های مختلفی از قبیل، خرید، تولید، فروش انجام می پذیرد که آنها هدف 

اصلی نیستند بلکه هدف اصلی این فعالیت ها، حفظ بقای سیستم برای 

برای صاحبان واحد مذکور می  رسیدن به هدف اصلی که ایجاد سود

باشد، است، یا در یک سیستم یا سازمان اجتماعی مثل، دولت در یک 

کشور نیز فعالیت های آن هدف اصلی نیستد بلکه هدف اصلی رفاه و 

ارتقای سطح زندگی افراد آن کشور است و فعالیت ها در راستای رسیدن 

 به آن هدفها انجام می شود.    

رویدادها )فعالیت ها( در راستای نائل شدن  ،نیزی در سیستم جهان هست

وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی به هدفهائی بوجود می آید. 

و دائمی است و هر رویدادی از برخورد و یا ارتباط دو یا چند اجزای 

رویداد هائی که اجزائی،  کتابجهان هستی بوجود می آید که در این 

 بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ن و انسانگیاه، حیوا جامد، شامل

ی که با شرکت این اجزا یا هائشرکت دارند مورد نظر است. در رویداد

 ایجاد می شود:  نهائی محصولنوع موجودات بوقوع می پیوندد دو 

که مورد مصرف گیاه،  هستند ، کاال و سرویس هائینوع اول محصول

این گونه واقع می گردد که سبب حفظ بقای  )جانداران( حیوان و انسان

، معلومات نوع دوم محصولو  می گرددموجودات در طول مدت عمر آنان 

در رویداد ها این دو محصول با هم ایجاد می شوند و  بعضی ازاست که در 

فقط معلومات ایجاد می شود، بنابر این عمدتا دو  از رویداد ها دیگر بعضی

 وجود دارد که عبارتند از:     هدف در ایجاد رویداد ها
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 جاندارانهدف اول: حفظ بقای 

گیاه، ) جانداران هدف اول از این گونه رویداد ها )فعالیت ها( حفظ بقای

در طول مدت عمر آنان است مثال، در مورد انسان،  (حیوان و انسان

محصول نهائی بسیاری از رویداد هائی که انسان در آن شرکت دارد ایجاد 

کاال ها و سرویس هائی است که توسط انسان به نوعی مصرف می شود و 

سبب بقای او در مدت عمر و گذران زندگیش می شود که هدف اصلی از 

 ایجاد رویداد ها نیست.

ف  دوم: آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات ایجاد هد

 شده در رویداد ها

گیاه، حیوان و هدف دوم یا هدف اصلی از این گونه رویدادها، آموزش 

با استفاده از معلومات  بمنظور تکامل )ارتقاء( شعور آنان )جانداران( انسان

می باشد. دلیل این که هدف اصلی از وقوع  ایجاد شده در رویداد ها

موجودات می باشد این این گونه رویدادها در جهان هستی تکامل شعور 

است که هر رویدادی که با شرکت این اجزا یا موجودات ایجاد می شود 

در محدوده زمان است و یعنی یک زمانی شروع می شود و یک زمانی 

محصوالت نهائی  ،انی ناپایدار استپایان می یابد یعنی رویداد از نظر زم

 هم که بصورت کاال و سرویس های مصرفی در رویداد ها ایجاد می شوند

در واقع اجزای سیستم جهان هستی هستند که در کوتاه مدت و یا بلند 

رویدادی تنها معلوماتی دیگری می پیوندند و از هر مدت به رویداد های 

بنابراین هدف ، باقی می ماند اتموجوداین گونه که ایجاد می شود برای 

اصلی ایجاد این معلومات می باشد و رویداد وسیله ای برای رسیدن به 

این معلومات است و خود هدف نیست، از طرفی جهان هستی با داشتن 
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شعور کل قاعدتا این معلومات را دارا می باشد و نیازی به دانستنن این 

تنها می تواند قابل استفاده معلومات ندارد بنابراین این معلومات 

نقش داشته باشند، قرار گیرد و کسب  ها موجوداتی که در این رویداد

مثال در که  معلومات جدید یعنی باال رفتن شعور کسب کننده معلومات

انسان تغییر معلومات سبب تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و 

 اد ها می شود. عکس العمل انسان در برخورد با پدیده ها و روید

رویدادها این گونه بعبارت دیگری می توان گفت که هدف اصلی از ایجاد  

و رویدادها می باشد  جاندارانشعور  و تکامل در جهان هستی باال بردن

 د.نماهیت آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دار

( نیز، بخشی Cognitive Psychologyبراساس علم روانشناسی شناختی )

ذخیره انسان ( Semantic Memory)  معلوماتی که در حافظه معنائیاز 

شده، چکیده یا عصاره برداشت انسان از رویداد ها است که رویداد ها در 

( ذخیره می گردد بدون این که Episodic Memoryحافظه رویدادی )

اینگونه معلومات بعد از ذخیره شدن در حافظه معنائی ارتباطی با آن 

 و یا حافظه رویدادی داشته باشند.رویداد ها 

در مراحل تسلسلی به  )جانداران( تکامل شعوری در گیاه، حیوان و انسان

 وجود می آید که در زیر به آن می پردازیم:

 گیاه، حیوان و انسانتعریف شعور  .1.7.1

یا ذهن در واقع بخش یا عاملی  (Mind)که، شعور  توضیح دادیمقبال 

است که سیستم را فرماندهی و کنترل می کند و بدون عامل شعور 

)ذهن( هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد. کیفیت شعور سیستم 
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بستگی به پیچیدگی سیستم دارد و هر چه سیستم پیچیده تر باشد 

با عکس  کیفیت شعور آن باالتر است. درجه  کیفیت شعور را می توان

العمل سیستم در مواجه با مسائل ناشناخته و تغییرات محیط و همچنین 

 خالقیت در ارتقاء سیستم ارزیابی کرد.

عاملی است که سیستم  )جانداران( در گیاه، حیوان و انسان (ذهن)شعور 

ماهیت غیر  . شعور این موجوداتفرماندهی و کنترل می کند آنها را های

 الزم برای اداره سیستمو شامل قوه ای بنام عقل و معلومات  شتهمادی دا

 می باشد. آنها

 گیاه، حیوان و انسانشعور  حرکت تکاملی. 1.7.2

شروع می  گیاهه ای که از در چرخ گیاه، حیوان و انسان تکامل شعوری

و در این چرخه تکامل به وجود می آید شود و به انسان خاتمه می باید 

باقی می   گیاهیدر مرحله شعور  شروع می شود و گیاهشعوری ابتدا از 

و تکامل یافته باشد  حیوانی،ماند تا زمانی که که به پائین ترین حد شعور 

می شود و  حیوانیوارد مرحله  گیاهدر این مرحله شعور تکامل یافته 

را بصورت حیوان طی می کند تا به به پائین ترین بهمین ترتیب مراحل 

نی آغاز حله انسار در مربرسد که در این زمان تکامل شعوحد شعور انسان 

مرحله می بایستی دوره ای را طی کند می گردد بعبارت دیگرشعور درهر 

کسب رویداد ها معلوماتی ازطریق برخورد با یا بعبارت دیگر در هر دوره 

و با توجه به معلوماتی که در هر دوره کسب می کند آمادگی ارتقا به کند 

  التر را پیدا کند.مراحل با
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برای درک بهتر حرکت تکاملی شعور می توانیم پیدایش علم و تکامل آن 

از اختراع چرخ بوسیله  ابتدا،. مثال در مورد وسائط نقلیه را مثال بزنیم

علم ساخت چرخ به نسل های بعدی  است سپسانسانی شروع شده 

ارابه را اختراع کرده اند  ،انسان منتقل شده و آنها با استفاده از آن علم

تا امروز که انسان موفق به ساخت یافته است یعنی علم مربوطه تکامل 

فضا پیماهائی شده که قادر هستند به کرات دیگر سفر کنند نکته قابل 

توجه در این مثال این است که در هر دوره وسایل اختراع شده ار بین 

ولی علم مربوطه بدون  ندزنده نمانده ا نیز رفته اند و مخترعین آنها

مانده و به تکامل باقی وابستگی به وسایل اختراع شده و یا مخترعان آن

 خود ادامه داده است.

 شعور گیاه، حیوان و انسان دالیل وجود حرکت تکاملی. 1.7.2.1

 شعور گیاه، حیوان و انسان در جهان هستیدالیل وجود حرکت تکاملی 

 بشرح زیر می باشند:

 فعالیت ها در سیستم جهان هستی هدفنمد بودن ▪

 ایجاد امکانات در کره زمین برای حیات جانداران ▪

 تسلسل زمانی ایجاد گیاه ، حیوان و انسان ▪

 هدف اصلی بودن ایجاد معلومات در رویداد ها  ▪

 هدفنمد بودن فعالیت ها در سیستم جهان هستی (1

در قبال گفتیم، هر سیستمی دارای هدف یا هدفهائی است و فعالیت ها 

در  .سیستم در راستای رسیدن به هدف یا هدفهای سیستم می باشد

سیستم جهان هستی نیزفعالیت ها در راستای نائل شدن به هدفهائی 
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می بایستی هدفی  جاندارانبنابراین جهان هستی از ایجاد بوجود می آید 

 داشته باشد. 

 ایجاد امکانات در کره زمین برای حیات جانداران (2

مین که جانداران قسمتی از این طبیعت هستند، قوانین بر طبیعت کره ز

بسیار دقیقی حاکم است و اگر به این قوانین بصورت کلی نگاه کنیم در 

می یابیم که آنها بصورت هماهنگ و منسجم با هدفی که عمدتا ایجاد 

محیطی که در آن زندگی جانداران  امکان پذیر باشد، عمل می کنند 

با زمین کوچکترین اختالفی با فاصله فعلی  مثال، اگر فاصله خورشید

سؤالی که پیش می  داشت، ایجاد حیات بر روی کره زمین ممکن نبود،

آیا امکان دارد که این همه امکانات، تمهیدات و پیش  آید این است که

اندارانی در جبدون هدف، بینی ها فقط برای این بوجود آمده باشد که 

 و بعد هم بمیرند؟آن بدنیا بیآیند و زندگی کنند 

 تسلسل زمانی ایجاد گیاه ، حیوان و انسان (3

اگر به سیر تکامل جانداران در روی زمین نگاه کنیم می بینیم که در 

سطح کلی، ابتدا جامدات فقط در روی زمین بوده اند و سپس گیاهان و 

بدنبال آن حیوانات و سرانجام انسان موجود شده است که با سیر تکاملی 

شعور منطبق می باشند به این ترتیب که چون در مراحل اولیه هنوز 

منتقل شود بنابراین  حیوانیبه حدی نرسیده بود که به  گیاهانر شعور د

به  گیاهپس از رسیدن شعور  حیواناتهم بوجود نیامده بود  حیوانی

، بوجود آمدند و بهمین ترتیب مراحل بعد تا حیوانمرحله انتقال به 

مرحله بوجود آمدن انسان که خود نشاندهنده این است که برنامه از پیش 
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که با حرکت تکاملی  ی برای ایجاد جانداران موجود بودهتعین شده ا

  شعور منطبق است.

 هدف اصلی بودن ایجاد معلومات در رویداد ها  (4

از هر رویدادی که گیاه، حیوان و انسان )جانداران( ، توضیح دادیمباال در 

تنها معلوماتی که ایجاد می شود برای این گونه   در آن شرکت دارند

ماند، بنابراین هدف اصلی ایجاد این معلومات می باشد  موجودات باقی می

و رویداد وسیله ای برای رسیدن به این معلومات است و خود هدف 

نیست، و کسب معلومات جدید یعنی باال رفتن شعور کسب کننده 

بعبارت دیگری می توان گفت که هدف اصلی از ایجاد این گونه  معلومات

و دن و تکامل شعور جانداران می باشد رویدادها در جهان هستی باال بر

 رویدادها ماهیت آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دارند.

 . هدف نهائی حرکت تکاملی شعور1.7.2.2

به وقوع می  انسانشعور در  مراحل، آخرینحرکت تکاملی شعور در 

این حرکت این است که انسان بتواند در شعور پیوندد که هدف نهائی 

 خود  نسبت به حقیقت جهان هستی و خود انسان، شناخت پیدا کند. 

 گیاه، حیوان و انسان نقش ماده در حرکت تکاملی شعور. 1.7.2.3

و  شعور و شبکه رابطدارای  )جانداران( سیستم های گیاه، حیوان و انسان

نه  به وقوع می پیوندد،موجودات این چرخه تکاملی در شعور و است ماده

چه نقشی حال بپردازیم به اینکه ماده در این حرکت تکاملی  ،در ماده آنها

 .دارد
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با در اثر ترکیب و یا برخورد  عمدتا گیاه، حیوان و انسانتکامل شعوری در 

بوجود می آید و شعور از جنس   -رویدادها  –وجه مادی دیگر سیستم ها 

ماده نیست و نمی تواند بطور مستقیم با ماده تماس برقرار کند بنابراین 

در هر مرحله بخش مادی بدنه گیاه و بدن حیوان و انسان وسیله ای است 

 که:

شعور با استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و به  ▪

 دامه دهد سیر تکاملی خود ا

نقش مودم را برای شعور که در حال تکامل است بازی می کند و  ▪

گیاه، بدن  هبدنبیرونی  تغییراتی که در سطح مربوط بهاطالعات 

به تبع آن در بخش و ها رویدادبا بدلیل برخورد  حیوان و بدن انسان

به شعور منتقل می کند و همچنین به وقوع می پیوندد  آنهادرونی 

حیوان می توانند بوسیله آن از محیط اطراف خود  شعور گیاه و

اطالعات کسب کنند و شعور انسان می تواند معلومات از جهان بیرون 

  .خود کسب کند

منظور از مودم وسیله ای است که نوعی داده را که در حالت عادی قابل 

در ک نیست بصورتی تغییر می دهد که قابل درک باشد مثال تلویزیون 

الکتریکی که از فرستنده ارسال شده به تصویر و صوت تبدیل سیگنالهای 

    رای انسان قابل دیدن و شنیدن است.می کند که ب

   تکامل شعور در مرحله گیاهی. 1.7.2.4

از یک گیاه ابتدائی مثل جلبک،  حرکت تکاملی شعور در مرحله گیاهی

شروع می شود. شعور گیاه در مرحله ابتدائی یا نقطه صفر دارای عقل و 
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تواند سیستم گیاه را  معلوماتی است که اکتسابی نبوده و با آن می

منابع الزم را برای ادامه حیات  ،از طریق غرایز و فرماندهی و کنترل کند

قبال و زیر توضیح داده شده است( از محیط زیست بدست آورد )غرایز در 

گفتیم، گیاه یک سیستم باز است بنابراین شعور آن نیز شعور باز و پویا 

 است. 

طی رویدادها، از برخورد و شعور گیاه به تدریج با توجه به تغییراتی که 

معلومات ترکیب با سیستم های دیگر در طول زندگی خود پیدا می کند، 

که موجب ارتقای شعور گیاه  کسب می کنده دیگری عالوه بر شعور اولی

 می گردد.

ه مرحله تکاملی خودرا ادامه میدهد تا زمانی که ابه این ترتیب شعور گی

 نوع دیگری ازسپس شعور تکامل یافته گیاه به  ایان برسد،عمر گیاه به پ

البته در هرمرحله  ،منتقل می شودتری قرار دارد گیاه که در مرتبه باال

 (Semantic)ومعلومات معنائی شامل عقل شعوری که انتقال می یابد 

برخورد با رویداد ها کسب شده  کلی است که در نتیجه فهمکه است 

معلوماتی که برای ادامه حیات  ،هرمرحله ابتدایکه در ضمن این ،است

ممکن است شعور گیاه . الزم است به آن داده می شوددر این مرحله گیاه 

تا قبل از انتقال به مرحله حیوانی در انواع مختلفی از گیاهان مراحل 

 تکاملی خود را طی کند.

وسیله ای است که اوال شعور گیاه با استفاده  در مرحله گیاهی بدنه گیاه

از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی خود 

برای شعور گیاهی که در حال تکامل است  ادامه دهد و ثانیا نقش مودم را

تغییراتی را که در سطح بیرونی بدنه  مربوط بهبازی می کند و اطالعات 
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به به تبع آن در بخش درونی بدنه گیاه رویداد ها و گیاه بدلیل برخورد با 

منتقل می کند و همچنین شعور گیاه می  به شعور گیاهوجود می آید 

 تواند بوسیله آن از محیط اطراف خود اطالعات کسب کند.

 . غرایز1.7.2.5

غریزه این گونه تعریف شده که غریزه الگوهای رفتاری مشخصی است که 

در موجودات زنده بدون این که آن را آموخته باشند و بدون تجربه قبلی، 

غرایز مهارت ها و معلوماتی است که بدون  وجود دارد و یا بعبارت دیگر

آموزش از ابتدای تولد بصورت بالقوه یا بالفعل در موجود زنده وجود دارد 

 و سبب ادامه حیات فردی موجود زنده و  گونه او می گردد. 

، شعور )ذهن( جانداران عاملی است که سیستم های توضیح دادیمقبال 

ر موجود زنده ای برای ادامه حیات آنها را فرماندهی و کنترل می کند، ه

فردی بطور مستقیم و برای ادامه حیات گونه خود بصورت غیر مستقیم 

نیاز هائی مثل، نیاز به غذا ، نیاز به خواب و نیاز جنسی، دارد که برای 

برآورد این نیازها مکانیسمی در شعور جاندار قرار داده شده است که 

خود را برآورده کند. عملکرد این  جاندار بتواند از طریق آن نیازهای

نیازی برای بدن جاندار  ی کهمکانیسم بدین ترتیب است که در هنگام

پیش می آید ابتدا تمایل و انگیزه الزم را در جاندار برای برآورد نیاز )از 

طریق یادآوری لذت ناشی از برآورد نیاز( ایجاد می کند و سپس جاندار با 

اقدام به  و اکتسابی ومات غیر اکتسابی )غریزی(استفاده از مهارت ها و معل

 و برآورد نیاز می کند واین مکانیسم همان است که ما آن را غریزه

 می نامیم.  غریزیئی که به این طریق برآورده میشود نیازهای نیازها
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 تکامل شعور در مرحله حیوانی. 1.7.2.6

شامل عقل  پس از تکمیل شعور در مرحله گیاهی، شعور تکامل یافته که

البته عالوه بر  ،و معلومات می باشد به سیستم یک حیوان منتقل می شود

با آن بتواند از طریق که معلوماتی  آن شعور، در ابتدای زندگی حیوان،

، به آن غرایز منابع الزم را برای ادامه حیات از محیط زیست بدست آورد

قبال گفتیم، حیوان یک سیستم باز است بنابراین شعور  و داده می شود

 آن نیز شعور باز و پویا است.

که حیوان در طول زندگی خود با آن مواجه می شود سبب رویدادهائی 

شعور  –می شود که ، شعور حیوان معلومات دیگری عالوه بر شعور اولیه 

پیدا می کند که موجب ارتقای شعور   -منتقل شده از مرحله گیاهی 

 حیوان می گردد.

مرحله تکاملی خودرا ادامه میدهد تا زمانی که  حیوانبه این ترتیب شعور 

عمر حیوان به پایان برسد، سپس شعور تکامل یافته حیوان به نوع دیگری 

البته در  ،ل می شوداز حیوان که در مرتبه باالتری قرار دارد منتق

هرمرحله شعوری که انتقال می یابد شامل عقل ومعلومات معنائی 

(Semantic)  کلی است که در نتیجه برخورد با رویداد ها  فهمکه است

معلوماتی که برای  ،ضمن اینکه در ابتدای هرمرحله کسب شده است،

. شعور ادامه حیات حیوان در این مرحله الزم است به آن داده می شود

حیوان ممکن است تا قبل از انتقال به مرحله انسان در انواع مختلفی از 

 مراحل تکاملی خود را طی کند. حیوانات
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بدن حیوان وسیله ای است که اوال شعور حیوان با  ،در مرحله حیوانی

استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی 

انیا نقش مودم را برای شعور حیوانی که در حال تکامل خود ادامه دهد و ث

غییراتی را که در سطح بیرونی ت مربوط بهاست بازی می کند و اطالعات 

به تبع آن در بخش درونی بدن رویداد ها و حیوان بدلیل برخورد با  بدن

به شعور حیوان منتقل می کند و همچنین شعور به وجود می آید حیوان 

 بوسیله آن از محیط اطراف خود اطالعات کسب کند.حیوان می تواند 

 تکامل شعور در مرحله انسانی و جاودانگی شعور. 1.7.2.7

شعور الزم برای تکامل شعوری در مرحله حیوانی تا زمانی که به حداقل 

انتقال به یک انسان برسد ادامه دارد و در این مرحله شعور تکامل یافته 

پس از مرگ آن  ن منتقل می شود ولی در این مرحله، حیوان به انسا

انسان شعورش به انسان دیگری منتقل نمی شود بلکه در مراحل دیگری 

کامل ادامه می دهد بعبارت دیگر که خارج از بحث این کتاب است به ت

تکامل شعور در مرحله انسانی . و جاودانه است رودشعور با مرگ ازبین نمی

قسمتهای بعدی کتاب بصورت تفصیلی به آن می  بسیار مهم است که در

 پردازیم.  

   گیاه، حیوان،  انسان سیستم باز. 1.7.2.8

سیستم های باز که شامل سیستم هائی مانند گیاه،  ،توضیح دادیمقبال 

حیوان،  انسان، می باشند، سیستم های پیچیده ای و منظمی هستند که 

اطراف خود هستند، و ارتباط آنها با دائما در حال فعل و انفعال با محیط 

سیستم های باز دارای همچنین و محیط سبب پایداری آنها می شود
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 به مراتب باالتر از شعور سیستم های بسته  که -پویا می باشند  شعوری

د و عالوه بر نکه سیستم را فرماندهی می کن - بوده که فاقد پویائی است،

برقراری ثبات سیستم در حالت های عادی و پیش بینی شده در حالتی 

هم که سیستم با مسئله ناشناخته ای و تغییرات محیط روبرو می شود 

امکان بروز عکس العمل برای نگهداری سیستم و برگشت به حالت اولیه 

این  در فصل زمستان به حالت خواب در می آید و بهدرخت  ،مثالرا دارد 

ترتیب از خود در مقابل سرمای زمستان حفاظت می کند و یا حیوان در 

و همچنین  هنگام برخورد با خطر از خود عکس العمل نشان می دهد

انسان در مقابل تغییرات محیط و برخورد با خطرات به انحای مختلف از 

 ایداری خود را حفظ کند.خود عکس العمل نشان می دهد تا پ

ت در مرحله گیاهی، گیاه نیاز به تغذیه دارد که شعور گیاه برای ادامه حیا

در برآورد این نیاز نقش دارد و در مراحل حیوانی، حیوان نیاز به تغذیه و 

برآورد سایر نیازهای غریزی دارد که شعورحیوان در برآورد این نیازها 

نسبت به مرحله گیاهی نقش وسیعی دارد و در مرحله انسانی، انسان نیاز 

تغذیه و برآورد نیازهای بسیار دیگری دارد که شعور انسان در فراهم  به

آوردن امکانات برای رفع این نیازها نقش بسیار وسیعی دارد.الزم به توجه 

است نقشی که شعور گیاه، حیوان و یا انسان در برآورد نیاز ها ی خود 

 دارند در واقع قسمتی از برنامه آموزش تکاملی شعور است.  

در قسمت های قبلی به آن پرداخته که سایر خصوصیات سیستم های باز 

بودیم و ناشی از شعور سیستم باز می باشد در مورد گیاه، حیوان و انسان 

 نیز صادق است:    
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گیاه، حیوان و انسان در برخورد با رابطه غیر خطی و پویای  (1

 رویدادها

در یک سیستم بسته رابطه ای خطی بین علت و معلول وجود دارد ولی 

که این رابطه در سیستم های باز نه تنها غیر خطی بلکه کامال پویا است 

با توجه به درجه تکاملی تغییر می کند. این خصوصیت در موارد مختلف 

 شعور در گیاه و حیوان و انسان متفاوت است که در گیاه در نازلترین و در

انسان در باال ترین سطح خود است بطوری که گاهی عکس العمل یک 

 را نمی توان پیش بینی کرد. رویدادیانسان در برخورد با 

 دائما تغییر می کنند گیاه، حیوان و انسان (2

جهان هستی یک سیستم واحد است که از یک سری اجزاء  قبال گفتیم،

)سیستم های فرعی( بهم پیوسته تشکیل شده است بطوریکه شما نمی 

باشد، توانید درجهان هستی هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت مستقل 

سیستم های فرعی )اجزای( جهان هستی بوسیله شبکه ارتباطی بهم 

که سبب تغییر آنها می گردد. با توجه متصل اند و بر هم اثر می گذارند 

به فعل و انفعال دائمی سیستم باز با محیط و همچنین رابطه غیر خطی و 

پویای سیستم باز با محیط، این تغییرات نسبت به سیستم های بسته، 

بسیار بیشتر وسریعتر می باشد به نحوی که سیستم های باز دائما درحال 

انسان تغییرات هم در بعد مادی و هم  تغییر هستند. در گیاه و حیوان و

در بعد شعوری بوجود می آید که هرچه درجه تکاملی شعور در سطح 

باالتری باشد، تغییرات بیشتر شعوری هستند تا مادی، مثال در انسان  در 

 صد عمده تغییرات در شعور انسان بوجود می آید. 
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 ردشخصیت منحصر به فرد خود را داگیاه، حیوان و انسان  هر (3

هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد حتی دو سیستم باز 

که از نظر ظاهری شبیه یکدیگر هستند، از نظر خصوصیات دقیقا مشابه 

ازی که کامال شبیه هم باشند یکدیگر نیستند و نمی توان دو سیستم ب

یافت این خصوصیت در مورد گیاه و حیوان و انسان نیز صادق است 

رد انسان ها که بدلیل گستره وسیعی که درجه تکاملی بخصوص در مو

دو انسانی که از نظر مادی و شعوری نمی توان شعور آنان وجود دارد 

یافت حتی دو برادر یا خواهر دوقلو که از نظر ظاهری شبیه یکسان باشند 

 مشابه یکدیگر نیستند. شعورییکدیگر هستند، از نظر 
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 : انساندومبخش 

بخش می پردازیم به انسان که از عالیترین موجودات جهان هستی در این 

است و سعی خواهیم کرد ضمن شناسائی انسان، هدف از خلقت انسان و 

  .ارتباطش را با جهان هستی توضیح دهیم

جهان هستی یک سیستم واحد است که از یک سری  قبال گفتیم که

اجزاء بهم پیوسته تشکیل شده است بطوریکه شما نمی توانید درجهان 

هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت مستقل بوده و به هیچ جزء دیگر 

 که ازسه وابسته نباشد. انسان نیز یکی از اجزای این سیستم واحد است

 . شبکه ارتباطی تشکیل شده استمادی و بخش درهم تنیده شعوری، 

 بعضی از خصوصیات انسان بشرح زیر می باشد:  

 یک سیستم باز است انسان. 2.1

سیستم های باز که شامل سیستم هائی مانند  ،گفتیم در بخش های قبلی

گیاه، حیوان،  انسان، می باشند، سیستم های پیچیده ای و منظمی 

هستند که دائما در حال فعل و انفعال با محیط اطراف خود هستند، و 

انسان سیستم بازی ارتباط آنها با محیط سبب پایداری آنها می شود. 

بر خود یعنی جهان هستی  حیطمسیستم با  ارتباطدر  ائمااست که د

با  انسانرابطه  حیات انسان بستگی به دوام این ارتباط دارد. ست وا

رابطه خطی نیست بلکه رابطه ای کامال پویا می  سیستم جهان هستی

تغییر می کند بطوریکه ممکن است انسانی در که در موارد مختلف  باشد

مشابه در زمانهای مختلف، عکس العمل های  رویداد هایبرخورد با 

 متفاوتی از خود بروز دهد. 
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 است انسان دارای شعور. 2.2

به که  –پویا می باشند  سیستم های باز دارای شعوری، توضیح دادیمقبال 

که سیستم را فرماندهی  -مراتب باالتر از شعور سیستم های بسته بوده 

سیستم در حالت های عادی و پیش می کند و عالوه بر برقراری ثبات 

بینی شده در حالتی هم که سیستم با مسئله ناشناخته ای و تغییرات 

محیط روبرو می شود امکان بروز عکس العمل برای نگهداری سیستم و 

 .برگشت به حالت اولیه را دارد

و زمانی که  در آخرین مرحله زنجیره تکامل شعوری قرار داردشعور انسان 

رای انتقال به در مرحله حیوانی به حداقل شعور الزم ب تکامل شعوری

انسان برسد، شعور تکامل یافته که شامل عقل و معلومات می باشد به 

پس از مرگ آن انسان  ،ولی در این مرحله یک انسان منتقل می شود

شعورش به انسان دیگری منتقل نمی شود بلکه در مراحل دیگری که 

  به تکامل ادامه می دهد.خارج از بحث این کتاب است 

می  اعطاءانسان به  ی بنام فطرتمهم گرایش های ،هنگام تولد انساندر 

انسان را تا سطح عالیترین موجودات هستند که  گرایش هااین  وشود 

بطوریکه شعور انسان در حدی قرار می گیرد  جهان هستی ارتقا می دهد

 . با شعور حیوان نیستکه اصوال قابل مقایسه 

شعور تکامل یافته مرحله معلومات شعور انسان در زمان تولد شامل 

 گرایش های فطری، غرایز و حیوانی، شعور فرماندهی و کنترل بدن انسان

  :و همچنین عقل می باشد که وظیفه فرماندهی شعور انسان را بعهده دارد
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  شعور تکامل یافته مرحله حیوانی. 2.2.1

جه تکاملی آن به حداقلی که تکامل یافته مرحله حیوانی که در شعور

 در زمان است که انسانشعوری از قسمتی برای انتقال به یک انسان باشد 

طی تکامل  ،این طریق به انسانانتقالی از معلومات  .دارا می باشد تولد

و حیوانی کسب شده یا به بیانی دیگر این گیاهی شعوری در مراحل 

در نتیجه برخورد با رویدادها یعنی از طریق دوره های آموزش معلومات 

، اکتساب شده است. این نوع معلومات در زمان تولد )تجربی( عملی

بصورت بالقوه در انسان وجود دارد که که در طول زندگی انسان بالفعل 

 می شود.  

حال ببینیم که ذهن یا شعور در مراحل تکاملی خود قبل از این که به 

شعور در در مرحله  .انسان منتقل شود چه معلوماتی کسب می کند

گیاهی درکی از گیاه و در مرحله حیوانی درکی از حیوان پیدا می کند 

ضمن این که در برخورد با دیگر اجزای سیستم جهان هستی در مرحله 

گیاهی بصورت نیمه فعال و در مرحله حیوانی بصورت فعال با آنان 

می آموزد  تا حدودی کند و یا بعبارت دیگر شعور برخورد و تعامل می

که چگونه در سیستم جهان هستی زندگی کند و با دیگر اجزای آن 

 .تعامل داشته باشد

انسان از جماد و گیاه و یا حیوان )سایر موجوداتی که به غیر  کلی درک

بواسطه این شعور انجام می ندگی انسان زدر از انسان در زمین هستند( 

حال ممکن است سؤال این باشد که انسان از آن مراحل هیچ  ،شود

که انسان در  است مثل تحصیالتی این مطلب ،چیزی به خاطر ندارد

دوره های مختلف انجام می دهد و دروس و کتاب های مختلفی را می 
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خواند و از آن ها به ادراکات کلی می رسد بدون این که جزئیات آن 

و این درک کلی اش باقی مانده باشد  دروس و یا کتاب ها در حافظه

انسان می باشد که   (Semantic Memory) قسمتی از حافظه معنائی

  نیز،   (Cognitive Psychology) روانشناسی شناختی علم براساس

چکیده یا عصاره  ،از معلوماتی که در حافظه معنائی ذخیره شده بخشی

در حافظه رویدادی  رویداد ها که استبرداشت انسان از رویداد ها 

(Episodic Memory)  ذخیره می گردد بدون این که اینگونه معلومات

بعد از ذخیره شدن در حافظه معنائی ارتباطی با آن رویداد ها و یا 

 د.نحافظه رویدادی داشته باش

شعور تکامل یافته در مرحله حیوانی به انسان در  ی که از طریقمعلومات

نظریه فطرت  یابد، قسمتی از معلوماتی است که درزمان تولد انتقال می 

(Innatism و )ذات گرایی مبحث (Nativism )روانشناسی  فلسفه و در

و  در زمان تولد دارای معلوماتی است انسان آنهامطرح است که بر اساس 

چون این گونه معلومات طی تکامل شعوری در مراحل گیاهی و حیوانی 

ا یعنی از طریق دوره های آموزش عملی در نتیجه برخورد با رویداده

لذا اختالفی که در فلسفه بین عقل گرایان  شده است کسب)تجربی(، 

(Rationalists که اعتقاد به وجود معلوماتی در انسان در زمان تولد )

که اعتقاد دارند تمام معلومات  (Empiricistsتجربه گرایان ) دارند و

( کسب می شود، Empiricial Evidenceشواهد تجربی )انسان از طریق 

   حل می کند.را 
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 . شعور فرماندهی و کنترل بدن انسان2.2.2

کی دیگر از شعورهائی است که شعور فرماندهی و کنترل بدن انسان ی

. این شعور تمام بصورت بالفعل دارا می باشددر زمان تولد انسان 

فعالیتهای حیاتی بدن را فرماندهی و کنترل می کند و اطالعات محیط را 

 از طریق حس به شعور انسان منتقل می کند. 

 فعالیتهایفرماندهی و کنترل مثل این شعور  فعالیت هایقسمتی از 

بصورت خودکار انجام می که حیاتی بدن انسان مثل تنفس، گردش خون 

و  مستیقما توسط این شعور و بدون دخالت عقل انجام می شود شود

قسمتی از فعالیتهای این شعور با فرماندهی عقل انسان انجام می شود که 

 در قسمت بعدی به ماهیت و نقش عقل در انسان می پردازیم.

شعور مذکور دارای عقلی است که آن را "خرد بدن" نام نهاده ایم و 

یاز می باشد این شعور در حالت های عادی همچنین معلومات مورد ن

تحت فرمان عقل انسان نیست و خود مستقال عمل می کند ولی چنانچه 

با مشکلی برخوردکند که قادر به حل آن نباشد، مشکل بصورت احساس 

درد یا عالئمی دیگر به عقل انسان منتقل می گردد، همچنین نیازهای 

 به عقل انتقال می یابد. غریزی برای برآورد آنها توسط این شعور

 انسان . غرایز2.2.2.1

غریزه این گونه تعریف شده که غریزه الگوهای رفتاری مشخصی است که 

در موجودات زنده بدون این که آن را آموخته باشند و بدون تجربه قبلی، 

وجود دارد و یا بعبارت دیگر غرایز مهارت ها و معلوماتی است که بدون 
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آموزش از ابتدای تولد بصورت بالقوه یا بالفعل در موجود زنده وجود دارد 

 و سبب ادامه حیات فردی موجود زنده و  گونه او می گردد. 

انسان برای ادامه حیات فردی بطور مستقیم و برای ادامه حیات نسل خود 

بصورت غیر مستقیم نیاز هائی مثل، نیاز به غذا ، نیاز به خواب و نیاز 

در شعور  )سیستمی( ی، دارد که برای برآورد این نیازها مکانیسمیجنس

فرماندهی بدن انسان قرار داده شده است که انسان بتواند از طریق آن 

نیازهای خود را برآورده کند. عملکرد این مکانیسم بدین ترتیب است که 

در هنگام نیازی برای بدن انسان پیش می آید ابتدا نیاز از شعور 

ی بدن انسان به عقل منتقل می گردد که در عقل تمایل و انگیزه فرمانده

الزم را برای برآورد نیاز )از طریق یادآوری لذت ناشی از برآورد نیاز( ایجاد 

این مکانیسم همان است که که ما آن را غریزه و نیازهائی که  ومی شود 

یزی به این طریق برآورده میشود نیازهای غریزی می نامیم. نیازهای غر

جنسی، در هنگام تولد در انسان بصورت بالفعل وجود نیاز باستثنای 

 د.ندار

 فطرت. 2.2.3

اکتسابی نبوده و در زمان تولد در انسان که است ئی گرایش ها  فطرت

که نه تنها انسان را از حیوان  ویژگی استدر واقع وجود دارد. فطرت 

موجودات عالم هستی  متمایز می نماید بلکه انسان را در حد عالیترین

 ارتقا می دهد و در حقیقت، خصوصیت اصلی انسان فطرت اوست. 

گرایش های فطری سبب می شوند که انسان معلومات کسب کند، زیبائی 

حقیقت به در نهایت نسبت  کند، به فضائل اخالقی دست یابد ورا حس 



 
 

49 
 

جهان هستی و حقیقت خود )انسان( شناخت پیدا کند. فطرت، از طریق 

یجاد گرایش و شادی ناشی از انجام عملی که در رابطه با یکی از گرایش ا

 :عبارتند از گرایش های فطری عمدتاهای فطری می باشد، عملکرد دارد. 

 گرایش به خدا ▪

 گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی ▪

  گرایش به زیبایی و هنر ▪

 گرایش به نکوئی ▪

 گرایش به وجدان اخالقی ▪

 گرایش به خدا (1

گرایش به خدا بصورت فطری در انسان وجود دارد چنانچه در هنگامی که 

انسان با مشکلی مواجه میشود و برای حل آن هیچ راه حلی نمی یابد و از 

همه طرف ناامید می شود به یاد خدا می افتد و برای حل آن به او 

. گرایش به خدا در هنگام تولد انسان بصورت بالقوه وجود متوسل می شود

 بالفعل می شود. زندگی انسانرد که در طول دا

 دانائیرسیدن به یش برای درک جهان و اگر (2

 جهان هستی را آنچنان که هست،دارد که  گرایشانسان بطور فطری 

درک کند و به حقایق دسترسی پیدا کند یا بعبارت دیگر انسان دائما در 

انسان از طریق این گرایش ابتدا  .می باشد و حکمت جستجوی دانائی

را یعنی عالم مادی محیط اطراف خود و موجودات و اشیاء  سعی می کند

کسب  را درک کند و به آنها علم پیدا کند و در مرحله بعدی بدنبال

حقایق باالتری مثل  و شناخت درکبرای  (Knowledge) معلومات
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البته  ،یدبرمی آ ،شناخت حقیقت خود و جهان هستی حقیقت شناخت

کمتر بدنبال  در همان مرحله اول باقی میمانند وعمدتا بعضی از انسانها 

جهان هستی و شناخت حقیقت خود بر می برای شناخت  معلوماتکسب 

در هنگام تولد انسان  گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی آیند.

   بصورت بالفعل  وجود دارد.

  گرایش به زیبایی و هنر (3

انسان از یک  زیبایی و هنر در انسان بصورت فطری وجود دارد. گرایش به

شاد منظره طبیعی، یک اثر نقاشی، موسیقی و دیگر هنرها و چیزهای زیبا 

گرایش در .انسان زیبائی را از طریق حس درک می کند و این می شود

  هنگام تولد انسان بصورت بالفعل  وجود دارد.

 گرایش به نکوئی (4

که بصورت فطری در  از گرایش هائی است دیگر یکیگرایش به نکوئی 

به دیگران،  و محبت احسانجود دارد. این گرایش بصورت کمک، انسان و

فداکاری برای دیگران بروز می کند بعبارت دیگر این گرایش سبب می 

به نفع دیگری چشم پوشی کند. انسان نه  خود شود که انسان ازمنافع

می کند  خاصی مک کند احساس شعفتنها در مواقعی که به دیگری ک

انجام داده اند نیز احساس شادمانی می بلکه از شنیدن نکوئی که دیگران 

  کند.

البته منظور عشق  ،به عشق می رسداین گرایش در باالترین سطح خود 

حقیقی می باشد نه خواسته های جنسی که آن را عشق می خوانند. 
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این  وجود دارد. فعلبالانسان بصورت  در هنگام تولدگرایش به نکوئی 

  در سطحی پائین در حیوانات هم وجود دارد. گرایش

 وجدان اخالقی بهگرایش  (5

یکی دیگر از گرایش هائی است که بصورت  اخالقی وجدان بهگرایش 

گرایش به خوبی و نفرت از که ویژگی آن  فطری در انسان وجود دارد

بعبارت دیگر انسان بصورت فطری می داند که از نظر اخالقی  پلیدی است

در هنگام تولد این گرایش  .ه عملی خوب است و چه عملی بد استچ

    .انسان بصورت بالفعل وجود دارد

 فطرتمنشاء اثر شدن  . 2.2.3.1

 :فطریاز گرایشهای 

گرایش به خدا درابتدا فقط گرایش است و تا زمانیکه از طریق این  -

و گرایش  معلوماتی کسب نشده باشد مثل صفحه نانوشته می باشد 

و شناسائی   تأثیر مهمی بر عقل برای درک بخصوص در اوایل زندگی

جهان  و انسان ندارد و در جریان رویدادها است که انسان از طریق این 

کسب می کند که عقل از آنها برای شناخت و درک گرایش معلوماتی 

 رویدادها و جهان هستی و خود انسان استفاده می کند. 

که انسان از طریق آن در  ،گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی -

و در مرحله بعدی به حقیقت جهان  ، علممرحله اول نسبت به عالم مادی

که  معلوماتی میزان بهو  می کند کسب معلوماتهستی و حقیقت خود 

     از طریق این گرایش کسب کرده بر عقل انسان اثر دارد.   انسان
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در  دارند اتیونکوئی که بیشتر حالت احساس زیبائی و هنر  گرایشهای -

 .انسان هستند عقلاثر در  ایجاد معلومات و برخورد با رویدادها منشاء

در برخورد با رویدادها  گرایش به وجدان اخالقی از همان اوان کودکی -

  .انسان است عقلاثر در  ایجاد معلومات و منشاء

اثر برخورد انسان با  تدریج در طول زمان و دربنابراین فطرت انسان به 

  .انسان می شوندعقل اثر در  ایجاد معلومات و ءمنشارویدادها 

 انسان فردی تعریف معلومات  .2.2.4

 ( انسان عبارت است از مجموعهKnowledge) فردی منظور ما از معلومات

انسان می شود که این آگاهی ها یا  هر ای که شامل تمام آگاهی های

انسان وجود داشته و یا آنها را از  آن یا بصورت غیر اکتسابی درمعلومات 

طریق روشهای گوناگون کسب کرده  و آنها را شخصا قابل اتکا می داند، 

ز معلومات کسب شده اصالتا صحیح هر چند که ممکن است قسمتی ا

 .نباشند ولی کسب کننده آن را صحیح می داند

 . تعریف موضوع2.2.5

در این کتاب موضوع عبارتست از اجزای جهان هستی که در رویدادی که 

انسان با آن برخورد می کند، شرکت دارند و یا انسان بدون برخورد و یا 

 ارتباط مستقیم با آنها، در باره  آنها فکر می کند. 

  عقل. 2.2.6

 وجود دارد. گیاه، حیوان و انسانادراک و سنجش است که در عقل قوه 

  .عقل استو همچنین دارای "خرد بدن"  دارایانسان در زمان تولد 
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انسان را کنترل می  بدن بطور اتوماتیک فعالیتهای حیاتی"خرد بدن" 

در حالت های عادی تحت فرمان عقل انسان نیست و خود مستقال  و کند

عمل می کند ولی چنانچه با مشکلی برخوردکند که قادر به حل آن 

ورت احساس درد یا عالئمی دیگر به عقل منتقل می نباشد، مشکل بص

"خرد بدن" به  ،همچنین نیازهای غریزی برای برآورد آنها توسطگردد

    عقل انتقال می یابد.   

، نیروی درونی برای شناخت در انسان در زمان تولد وجود دارد که عقل

همچنین ایجاد و  رویدادهاوصدور حکم در باره  نتیجه گیری سنجش،

حیاتی بدن  فعالیتهایباستثنای فرماندهی و کنترل  . می باشدخالقیت 

عقل بصورت خودکار انجام می شود، که گردش خون  و انسان مثل تنفس

شته و واکنش های درونی و انسان را نیز بعهده دا وظیفه فرماندهی شعور

فعالیتهای  برونی انسان را در برخورد با رویداد ها را تعیین می کند و

  .انسان را رهبری و کنترل می کند

       معلوماتنحوه کارکرد عقل و رابطه آن با . 2.2.6.1

در رابطه با  ،در ذهن عقل انسان در برخورد با هر رویدادی از معلوماتی که

استفاده می کند و ضمن شناخت رویداد و  ،داردوجود موضوع رویداد 

موضوع آن، در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند و عمل و یا عکس 

العمل انسان را تعین می کند و چنانچه معلومات انسان برای شناخت 

رویداد و موضوع آن و نتیجه گیری کافی نباشد، در طول زمان انسان این 

ک آن موضوع به تحقیق و جستجو مطلب را آموخته که می باید برای در

که در مورد  معلوماتیگری بپردازد، بنابراین عقل در این مورد هم از 

انسان قبال  این نوع معلومات را نیزکه   -دارد  منابع تحقیقی بیرونی
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استفاده می کند و نتیجه گیری می کند که به چه فردی یا  - کسب کرده

یا اگر چنین اطالعاتی موجود  منبعی برای یادگیری باید مراجعه شود و

در رابطه با خالقیت  نباشد به جستجو در مورد منبع تحقیقی می پردازد.

در ذهن  ،معلومات قبلی در موضوع ابداع ،هم که از توانائی های عقل است

 وجود دارد.

شناخت، نتیجه گیری و حکم را بر  انسان، فرآیند بعبارت دیگر عقل

یعنی معلومات است که راهبر عقل در  ،اساس معلومات انجام می دهد

 فرآیند مذکور می باشد و بدون معلومات قادر به انجام این فرآیند نیست و

عقل مانند یک قاضی بیطرف می باشد که  ،بعبارت روشن ترکاربرد ندارد، 

انسان برای شناخت رویداد و موضوع آن، جستجو و سنجش  بین معلومات

بنا براین رشد درک  می کند و در نهایت حکم )تصمیم گیری( می کند

هر انسانی )که اصطالحا رشد عقلی نامیده می شود( در واقع دسترسی آن 

انسان به معلومات جدیدی است مثال من یک دانشجوی ریاضی هستم و 

ا نمی دانم من امروز صبح به استادم مراجعه راه حل یک مسئله ریاضی ر

می کنم وراه حل مسئله را می آموزم و به این ترتیب درک من در مورد 

ریاضیات افزایش پیدا می کند وچیزی که سبب این رشد، شده باال رفتن 

علم ریاضی من شده نه این که عقل من نسبت به صبح امروز افزایش 

 یافته است. 

واع هم ندارد ونباید آن را به انواع مختلف مثل عقل بر این اساس عقل ان

تقسیم کرد بلکه در مورد هر رویدادی که انسان با آن  عقل نظری و عملی

مواجه می شود عقل از معلومات مربوط به موضوع آن رویداد که در ذهن 

)شعور( دارد استفاده می کند مثال در مورد موضوعات اقتصادی از 
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د درذهن و در مورد موضوعات اجتماعی از معلومات اقتصادی موجو

معلومات اجتماعی ودر مورد هر موضوع دیگری هم بهمین ترتیب عمل 

می کند بنابراین هر انسانی دارای معلومات در رشته های مختلف می 

 قل نظری، عقل عملی یا عقل سیاسی.باشد نه عقل های مختلف مثل ع

ات انسان، واکنش های عقل در طول مدت عمر آدمی با توجه به معلوم

درونی و برونی انسان را در برخورد با رویدادها را تعیین می کند و 

فعالیتهای انسان را رهبری و کنترل می کند و در این فرآیند اصل 

 معلومات می باشد. 

 . عقل و عشق در عرفان2.2.6.2

 معلوماتکه در عرفان مطرح است انسان تا زمانی که  یدر مورد موضوعات

او در این  معلوماتاو در حد پائین و گرفتار مشتهیات نفسانی می باشد و 

داند عقل نیز در این  زندگی می ،حد است که عمدتا زندگی دنیوی را

عملکرد دارد و حتی انسان را کمک می کند که به  معلوماتیمحدوده 

هدفهائی که دارد مثل ثروت و شهرت برسد بهمین جهت بعضی از عرفا 

عقل جزئی یا سودا گر نامیده اند و برای این که سالک به  ،را این عقل

مقام عشق برسد اعتقاد دارند که سالک باید عقل خود را رها کند تا به 

عشق برسد در صورتی که در واقع سالک موقعی به مقام عشق می رسد 

که به علم واالیی دسترسی پیدا می کند که نوع نگرش سالک را تغییر 

این که عقل خود را رها می کند و در این وادی نیز سالک  می دهد و نه

. شاید بهمین دلیل است که خداوند همچنان از عقل استفاده می کند

به او علم بیشتری  ارتقاء دهد مرتبه باالتریبه هرکه را خواسته است 
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 و حکمت به او علم ،عطاء فرموده نه عقل بیشتر و بهمین جهت فرموده

 .عقل نیاورده استو سخنی از  دادیم

 . عقل و عادت 2.2.6.3

عقل انسان در برخورد با هر رویدادی از معلوماتی که در گفتیم،  قبال

رابطه با موضوع رویداد دارد استفاده می کند و ضمن شناخت رویداد و 

که بر اساس آن موضوع آن، در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند 

ی دهد، حال خود عکس العملی بروز مانسان عملی انجام می دهد و یا از 

مشابه ای چند بار برخورد کند و عقل همان تعبیر  اگر انسان با رویداد 

تفسیر و نتیجه گیری و حکم را از رویداد داشته باشد، عقل فرآیندی 

 (پروسهفرآیند )بصورت خودکار ایجاد می کند که دیگر احتیاجی به 

کم نباشد و بعبارتی حکم شناسائی تعبیر و تقسیر نتیجه گیری و ح

بصورت قاعده و یا قانونی در می آید و این همانست که ما آن را عادت 

 می نامیم. 

 عادت ها را می توان به دوگروه زیر تقسیم کرد:

 آن دخالتی نمی کند فرآیند عقل در ،عادت هائی که بعد از ایجاد (1

چنانچه انسان با رویدادی  در این نوع عادت ها عقل بعد از ساختن آن،

مشابه که فرآیند براساس آن ساخته شده برخورد کند، دیگر عقل در آن 

دخالتی نمی کند و فرآیند ساخته شده بصورت خودکار حکم را تکرار می 

 کند و در نتیجه:
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مثل  قبلی را تکرار می کندانسان همان عمل و یا عکس العمل  ▪

دگی  که عقل در اکثر موارد انجام کارها و وظایف روزانه یا رانن

 در فرآیند آنها دخالت نمی کند. 

مثل انسانی که از تاریکی می  همان حالت برای او پیدا می شود ▪

ترسد و هر موقع با تاریکی مواجه می شود، حالت ترس در او 

 تکرار می شود.

 عادت هائی که بعد از ایجاد، عقل در فرآیند آن دخالت می کند (2

، انسان می شود خوب و بد که عمدتا شامل خصلت هایاین نوع عادت ها 

عملکردی مانند معلومات دارند و بر عقل اثر که بنوعی  -ها  خود خصلت

که انسان با آن  رویدادیبصورت عادت در می آیند و هر  –گذار هستند 

محک می زند و اگر را با آن خصلت ها  رویدادرویرو می شود، عقل ابتدا 

در حیطه آن آنها باشد، آن خصلت ها در تعبیر و تفسیر و نتیجه  رویداد

و به تبع آن خصلت ها در عمل و عکس العمل و یا  لحاظ می کند گیری

مثال انسانی که مغرور بودن خصلت اوست، با  اندیشه انسان اثر می گذارند.

با غرور او محک می خورد،  رویدادکه بر خورد می کند ابتدا ئی رویدادها

در حیطه غرور او باشد در عمل و یا عکس العمل او و یا  آنهاچنانچه 

 او، غرور اثر گذار است. حالت

 . خالقیت و خیال2.2.6.4

( گرفته شده که بمعنای Creation( از کلمه خلق )Creativityخالقیت )

خلق چیزی ایجاد، آفرینش و ابداع  است که در این کتاب خالقیت یعنی 

یا تصویری در ذهن، که قبال در جهان واقعی وجود نداشته است و یا 

در جهان واقعی انسان انسان خلق کننده از وجود آن اطالع نداشته است. 
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وسائل و در بعضی از موارد به سایر انسانها  ،برای ایجاد چیزی به امکانات

نیاز دارد که مجموعه این نیاز ها را "عوامل ایجاد" نام نهاده ایم که 

محدویتی برای ایجاد آن چیز می باشد ولی در خالقیت انسان بدون این 

که خود را محدود به عوامل نماید در ذهن خود چیزها و تصاویر را خلق 

از توانائی های عقل می باشد که مرتبه باالی آن خالقیت یکی می نماید. 

  است.  موهومی مرتبه آن خیالپائین ترین ابداع و 

 ابداع (1

  –که در اصطالح متداول خالقیت نامیده می شود  -( Innovationابداع ) 

عبارت است از خلق چیزی نو در ذهن که دارای ارزش بوده و قابلیت 

داشته باشد، مثل خلق یک ایده،  را (Reality) تبدیل شدن به واقعیت

ابداعات دارای خلق آثار هنری، اختراع ، نوآوری، راه حل یک مسئله. 

مراتبی است که در باالترین مرتبه ابداعاتی است که در جهان نظیری 

نداشته و یا نظیر کمتری داشته است و در پائین ترین مرتبه یافتن یک 

ی با آن مواجه شده که ممکن راه حل جدید برای مسئله ساده ای که فرد

است این راه حل قبال هم وجود داشته ولی او از وجود این راه حل اطالع 

 نداشته است. 

در حافظه خود دارد معلوماتی ، ننده معموال در مورد موضوع ابداعابداع ک

معلوماتی ولی ابداع در نتیجه نگاه متفاوت به موضوع ایجاد می شود زیرا 

در حافظه خود ذخیره کرده، مربوط به چیزهائی است که که انسان دارد و 

او می داند در حالی که ابداع یعنی آفریدن یا خلق چیزی نو که در 

 حافظه وجود ندارد.
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نگاه نو به موضوع ناشی از عدم وابستگی به معلومات قبلی می باشد زیرا 

ه که تا وقتی انسان وابسته به مجموعه ای است یعنی جزئی از آن مجموع

است، نمی تواند از مجموعه خارج شود و بعنوان ناظر خارجی کل 

مجموعه را مشاهده کند و تا زمانی که این مشاهده صورت نگیرد انسان از 

درک انسان  ،درک کامل آن مجموعه عاجز است یعنی بعبارتی وابستگی

را محدود می کند ولی وقتی از وابستگی به مجموعه رها شد، می تواند 

را  یه را بعنوان ناظر خارجی مشاهده کند و چیزهائی نویکل مجموع

ببیند، در این جا وابستگی یعنی نگاه کردن به موضوع با عینک معلوماتی 

و انسانهائی که این نوع نگاه نمی توان ابداع کرد که در حافظه دارد که با 

 باالتری معلوماتو با این باور که  ابداع کننده بودند عمدتا از این طریق

 توانسته اند که ابداع کنند. وجود دارد،

که در موضوع ابداع  معلوماتیاصوال  هرچه در ابداع، معلومات قبلی فرد و

وجود دارد نقش کم رنگ تری داشته باشد آن ابداع ناب تر بوده و در 

نتیجه نظیر کمتری در جهان واقعی دارد بهمین جهت ابداعاتی که مربوط 

به موضوعات مادی نیستند و ماهیت غیرمادی دارند مثل موسیقی که 

نظر ناب بودن  موسیقدانان بزرگ مثل موزارت یا بتهون خلق کرده اند، از

 درباالترین مرتبه ابداع هستند. 

 موهومی خیال (2

( در پائین ترین مرتبه خالقیت است که Imaginary) موهومی خیال

انسان چیزی در ذهن خود تصور کند که قبال در جهان واقعی وجود 

نداشته است ولی ارزشمند نبوده و قابلیت وقوع در جهان واقعی را هم 
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نسان در این حالت در جهان خیالی که در ذهن خود ندارد. بعبارت دیگر ا

 ساخته زندگی می کند.

عمدتا در ذهن انسان در مورد خواسته ها و آرزوهائی  موهومی خیال 

شکل می گیرد که بدلیل وجود محدودیت ها نمی تواند در دنیای واقعی 

به آنها دست یابد و معموال در تخیل خود را بدون محدویت در ذهن 

ند و با نوشتن سناریوئی خیالی و ایجاد موقعیت های فرضی فرض می ک

به آرزوهای خود بصورت خیالی می رسد و یا مسائل خود را بصورت 

خیالی حل می کند و حتی با دشمنان خود درگیر می شود و آنان را در 

خیال خود شکست می دهد. در بعضی از مواقع هم انسان در ذهن خود، 

 ع پیوسته، به شکل دیگری بازآفرینی می کند. رویدادی را که قبال بوقو

انسان از دنیای واقعی خارج شده  و به  سبب می شود که موهومی خیال

برود و بهمین جهت نتواند با رویدادهائی که در  )موهومی( خیالیدنیای 

است، ارتباط برقرار کند و یا نتواند اشتباهاتی که  وقوعاطرافش در حال 

 در رویدادهای قبلی انجام داده، درک کند.  

  انسان، عالم مادی و غیرمادی .2.2.7

برای درک منظور از عالم مادی و غیرمادی بهتر است  که تعریفی از آنها 

 داشته باشیم.

 عالم مادی یا عالم فیزیک (1

احتیاج زیادی به تعریف ندارد و همه کم بیش  یعالم مادی یا عالم فیزیک

 آن را می دانیم  ولی بهر صورت عالمی است که با ماده سروکار دارد.
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 عالم معنی (2

که با ماده سر و کار  یعالم غیرمادی یا عالم معنی برخالف عالم فیزیک

دارد، عالم غیر مادی است. اصوال تمامی زندگی انسان در عالم معنی درک 

که بصورت فیزیکی یا غیر فیزیکی بوجود می  رویداد هائیمی شود و تمام 

آید و یا کارهائی که انجام می دهیم نهایتا به درکی در معنا می انجامد، 

ر می روید برای چه؟ احتماال مثال، شما صبح بر می خیزید و به سر کا

جواب خیلی ها این خواهد بود که پولی بدست بیاورم که زندگی ام را 

بگذرانم یا به عبارت دیگر نیاز هایم را بر آورده کنم. حال سؤال این است 

که این نیاز ها چیست؟ نیاز ها گستره وسیعی دارد و هر فردی گستره 

افراد دیگر فرق دارد ولی بعضی نیاز های مخصوص به خود را دارد که با 

از نیاز ها در تمام افراد مشترک است مثل نیاز های تغذیه، مسکن، 

 سالمتی، شادی، ...

حال اگر این نیاز ها را تحلیل کنیم می بینیم که این نیاز ها در واقع یک 

درک می کنیم و صورت فیزیکی در ذهن خود معنی هستند که ما آن را 

وردن برای پاسخ به نیاز گرسنگی است که گرسنگی ندارند. مثال، غذا خ

صورت فیزیکی ندارد )انسان وقتی که گرسنه است ترشحاتی در بدن 

انسان نیز صورت می گیرد که این ترشحات ناشی از گرسنگی  است نه 

همچنین آن معنی است که مادرک می کنیم( و خود گرسنگی، گرسنگی

سیر بودن، داشتن مسکن برای استراحت و راحتی است. آیا شما می 

توانید استراحت و راحتی را با عوامل فیزیکی تعریف کنید؟ مثال شما 

پاسخ می دهید که خوابیدن استراحت است که ظاهرا نمود فیزیکی دارد 

ولی در واقع خوابیدن برآورد نیاز استراحت است نه خود استراحت که 
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رفتن به یک جشن برای که توسط ما درک می شود، عنی است یک م

شادی است که شادی صورت فیزیکی ندارد ) خندیدن و سایر عالئمی که 

نه خود شادی( و همچنین در انسان بروز می کند ناشی از شادی است 

های آدمی اعم از غریزی و فطری، نهایتا بصورت غیر فیزیکی سایر نیاز

نیز بصورت غیر فیزیکی درک می شود و  به  درک و برآوردن آن نیاز

عبارت دیگر، زندگی حقیقی انسان نه در عالم مادی بلکه در عالم معنی 

جریان دارد و در نهایت عوامل مادی بصورت ابزاری است که عمدتا با آن 

خود را برآورد می کند  غیر غریزییا بعضی از نیاز های و  نیازهای غریزی

 ا هم در عالم معنی درک می کند.ر ها که انسان آن نیاز

 . بدن انسان و نقش آن در تکامل شعوری2.3

بدن انسان یکی از عالیترین خلقت های موجود در جهان هستی است که 

تریلیون سلول های مختلف شکل گرفته است و تمام  37از حدود 

اندامهای ظاهری و ارگان های داخلی و سیستم های گردش خون، 

تم ایمنی در یک هماهنگی کاملی قرار دارند و این تنفس، اعصاب، سیس

 سیستم بدیع هر متفکری را به شگفتی می اندازد.

چون شعور انسان از جنس ماده نیست  نمی تواند در زمان زندگی در 

زمین با محیط اطراف خود که عمدتا مادی هستند تماسی برقرار کند این 

 بدن انسان وسیله ای است که:کار را  بوسیله بدن انجام می دهد. بنابراین 

شعور انسان با استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته  (1

 باشد و به سیر تکاملی شعوری خود ادامه دهد. 
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در نقش یک مودم و تحت فرماندهی شعور انسان با محیط از طریق  (2

حس ارتباط برقرار می کند، امکانات الزم برای حیات بدن در زمین 

می آورد و همچنین بوسیله آن معلومات و اطالعات کسب را بدست 

 می کند و با دیگر انسانها تماس برقرار می کند. 

بدن انسان یک سیستم یکپارچه است که دارای زیر سیستم های 

متعددی مثل سیستم گردش خون، سیستم تنفس، سیستم عصبی، ... 

یادی می تشکیل شده که این سیستم ها نیز دارای سیستم های جزئی ز

باشند. عملکرد سیستم بدن و زیر سیستم های آن توسط نرم افزار هائی 

می شود که در زیر نرم افزار و نقش ان در بدن انسان  فرماندهی و کنترل

 توضیح داده شده است.  

 . مستقل و غیرمادی بودن نرم افزارها و نقش آن در بدن انسان2.4

براساس آن انجام می شود از هرگونه دستور العمل که انجام کاری 

دستورالعمل تهیه یک غذا تا دستور العمل هائی که سیستم های پیچیده 

مثل سفینه های فضائی یا سیستم بدن انسان بر اساس آنها کار می کند  

یک نرم افزار است و نرم افزار همانطور که از نام آن پیدا است، ماهیت 

نیست یا بعبارت کلی تر با غیرمادی دارد یعنی قابل مشاهده یا لمس 

 حواس پنجگانه انسان قابل تشخیص نیست البته:

می شود دستور العمل یا نرم افزار را روی کاغذ نوشت و یا بصورت کالمی  

گفت که در اینصورت ظاهرا قابل دیدن و یا شنیدن است ولی نرم افزار 

ا خود وجودی مستقل دارد که با نوشتن و یا گفتن آن قابل مشاهده ی

د )مثل نشنیدن نیست، چنانچه قوانین علمی که در طبیعت وجود دار
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قانون جاذبه در فیزیک( و نوعی نرم افزار است، قبل از کشف آن توسط 

انسان بدون این که در جائی نوشته شده باشد و یا گفته شده باشد وجود 

 وعملکرد داشته است. 

را مثل تهیه یک غذا و یا می شود که عملکرد هر مرحله از دستور العملی 

را که توسط  آشپزی انجام می شود مالحظه کرد ولی خود نرم افزار که 

قابل مشاهده نیست،  ،در واقع دستور دهنده اصلی برای تهیه غذا هست

بعبارت دیگر اثرات نرم افزار با حواس پنجگانه انسان قابل تشخیص است 

پنجگانه قابل ولی خود نرم افزار )بصورت موجودی مستقل( با حواس 

تشخیص نیست و همچنین چون از جنس ماده نیست با هیچ ابزار مادی 

هم قابل مشاهده نیست. اصوال نرم افزار ماده را شکل می دهد بنابراین 

باالتر از ماده است و ماده نه می تواند نرم افزار ایجاد کند و نه می تواند 

 آن را مشاهده کند. 

ستم های متعددی است که دامنه آن از سیستم بدن انسان دارای زیر سی

سیستم هائی مثل سیستم گردش خون، سیستم تنفس، سیستم عصبی تا 

سیستم یک سلول را شامل می شود و همه این سیستم ها بوسیله نرم 

وجودی مستقل دارند  توضیح دادیم،افزارهائی عملکرد دارند که در باال 

ان و یا ابزارها قابل مشاهده که نه مادی هستند و نه با حواس پنجگانه انس

اند و آن چیزی که از عملکرد سیستم های مختلف بدن انسان در پزشکی 

نرم افزار های بدن است نه خود  عملکرد بوسیله ابزارها دیده می شود آثار

 نرم افزار ها.   
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 . رابطه شعور با بدن انسان2.5

یا ذهن در گیاه، حیوان و انسان عاملی  (Mind)قبال گفتیم که، شعور 

است که سیستم های آنها را فرماندهی و کنترل می کند. شعور این 

موجودات ماهیت غیر مادی داشته و شامل قوه ای بنام عقل و معلومات 

 الزم برای اداره سیستم آنها می باشد. 

رد انسان در زمان تولد دارای "خرد بدن" و همچنین دارای عقل است. "خ

بدن" بطور اتوماتیک فعالیتهای حیاتی انسان را کنترل می کند و در 

حالت های عادی تحت فرمان عقل انسان نیست و خود مستقال عمل می 

کند ولی چنانچه با مشکلی برخوردکند که قادر به حل آن نباشد، مشکل 

بصورت احساس درد یا عالئمی دیگر به عقل منتقل می گردد،همچنین 

"خرد بدن" به عقل انتقال می  یزی برای برآورد آنها توسطنیازهای غر

 یابد.   

عقل که در انسان در زمان تولد وجود دارد نیروی درونی برای شناخت، 

سنجش، نتیجه گیری وصدور حکم در باره رویدادها و همچنین ایجاد 

حیاتی بدن فعالیتهای خالقیت می باشد. باستثنای فرماندهی و کنترل 

انسان مثل تنفس و گردش خون که بصورت خودکار انجام می شود، عقل 

وظیفه فرماندهی شعور انسان را نیز بعهده داشته و واکنش های درونی و 

برونی انسان را در برخورد با رویداد ها را تعیین می کند و فعالیتهای 

 انسان را رهبری و کنترل می کند. 

ور انسان از جنس ماده نیست  نمی تواند در در باال گفتیم که چون شع

زمان زندگی در زمین با محیط اطراف خود که عمدتا مادی هستند 
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تماسی برقرار کند این کار را  بوسیله بدن انجام می دهد و بدن انسان در 

نقش یک مودم و تحت فرماندهی شعور انسان با محیط از طریق حس 

برای حیات بدن در زمین را بدست  ارتباط برقرار می کند، امکانات الزم

می آورد و همچنین بوسیله آن معلومات و اطالعات کسب می کند و با 

 دیگر انسانها تماس برقرار می کند. 

سیستم بدن انسان دارای زیر سیستم های متعددی مثل سیستم گردش 

خون، سیستم عصبی، سیستم تنفس است که در این میان سیستم 

می شود، رابطه تنگاتنگی با شعور انسان دارد و  عصبی که شامل مغز هم

یا بعبارت دیگر سیستم عصبی رابط شعور با بدن انسان و از این طریق 

رابط شعور با محیط زیست انسان می باشد. رابطه شعور با سیستم عصبی 

این شبهه را ایجاد می کند که شعور ساخته سیستم عصبی انسان 

م عصبی انسان و رابطه آن با شعور و سیست ،بخصوص مغز است که در زیر

همچنین چرا شعور انسان که ماهیت غیر مادی دارد، ساخته مغز انسان 

 نیست، توضیح داده شده است.

 سیستم عصبی )شامل مغز( انسان. 2.5.1

سیستم عصبی انسان از یک سری سلول های عصبی بنام نورون 

(Neuronو همچنین سلول های پشتیبان بنام گلیا ) (Glial)   تشکیل

شده است، سلول های عصبی اطالعات را به سیگنالهای الکتروشیمیائی 

تبدیل و آن را به بخش های مختلف سیستم عصبی انتقال می دهند. 

 سیستم عصبی شامل دو زیرسیستم مرکزی و جانبی )محیطی( می باشد: 



 
 

67 
 

( شامل نخاع و مغز می Centeral Nervous Systemسیستم مرکزی )

نخاع در واقع واسطه ای بین سیستم جانبی و مغز می باشد و باشد. 

وظیفه آن انتقال داده های از سیستم جانبی به مغز و همچنین رساندن 

  پیام های عصبی از مغز به اندام ها از طریق سیستم جانبی می باشد.

( بوسیله سلول های Peripheral Nervous Systemسیستم جانبی )

ینائی، شنوائی،...( را از خارج بدن انسان و عصبی، اطالعات حسی )ب

همچنین اطالعات را از اندام های داخلی بدن  دریافت و آن را به 

سیگنالهای الکتریکی تبدیل نموده و به سیستم مرکزی انتقال می دهد و 

همچنین پیامهای صادره توسط مغز را به اندام انسان انتقال می دهند که 

 و برونی انسان می شود.سبب بروز واکنشهای درونی 

مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است که در استخوان جمجمه قرار گرفته 

و بافت آن بیشتر از جنس چربی است. مغز انسان از بخش های مختلفی 

تشکیل شده است که در ارتباط با یکدیگر می باشند. بزرگترین بخش 

شکیل شده است ( نامیده می شود که از دو نیم کره تCerebrunمغز، مخ )

که  تقسیم شده اند (Lobeکه هر نیم کره به قسمتهائی به نام لب )

(، لب Parietal lobeلب آهیانه )  (،Frontal lobeلب پیشانی )  عبارتند از:

(. قسمتی Temporal lobe( و لب گیجگاهی )Occipital lobeپشت سری )

مغز در واقع  ( که در پس مغز قراردارد.Cerebellumدیگر از مغز مخچه )

 از دو زیر سیستم تشکیل شده است:
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  سیستم خود گردان (1

(، که بصورت  بدن انسان فرماندهی و کنترلشعور ستم خود گردان )سی

حیاتی بدن انسان مثل تنفس، گردش  فعالیتهایغیر ارادی یا اتوماتیک 

خون را فرماندهی و کنترل می کند و به بعضی از رویدادهای خارج بدن 

انسان مثل، عقب کشیدن دست در هنگام نزدیک شده به حرارت زیاد، 

پاسخ فوری می دهد. این سیستم داده های انتقالی از اندامهای بدن 

ومات موجود در حافظه انسان را بصورت خودکار و با استفاده از معل

مربوطه، پردازش می کند و بدینوسیله کارکرد اندامهای بدن را مونیتور و 

کنترل می کند. این سیستم توسط شعور فرماندهی و کنترل بدن انسان 

که قبال توضیح داده شد، اداره می گردد که شعور مذکور شامل 

ی در "خردبدن" و معلومات مربوطه می باشد. در مواقعی که مشکل

سیستم حیاتی بوجود آید که توسط سیستم خود گردان قابل حل نباشد، 

مشکل بصورت احساس درد یا عالئمی دیگر به سیستم ارادی منتقل می 

 گردد.

 سیستم ارادی (2

سیستم ارادی )شعور یا ذهن( که در آن اطالعات دریافتی با استفاده از 

سان پردازش، معلومات موجود در حافظه و یا خالقیت  توسط عقل ان

نتیجه گیری می شود و نتیجه یا بوسیله پیامهای عصبی به اندامهای بدن 

ارسال می شود و سبب انجام عملی در داخل یا خارج بدن می گردد و یا 

بصورت اطالعات جدید در حافظه ذخیره می گردد و یا هم سبب عملی 

داره می شوند و هم در حافظه ذخیره می گردد. این سیستم توسط عقل ا

 می گردد. 
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حافظه قسمتی از مغز انسان را تشکیل می دهد که اطالعات در آن ابتدا 

( و در مواقع الزم بازیابی Storage(، ذخیره سازی )Encodingرمزگردانی )

( Retrieval    می شود ) 

 رابطه شعور با سیستم عصبی انسان . 2.5.2

قبال گفتیم که شعور شامل قوه ای بنام عقل و معلومات و یا آگاهی ها می 

باشد برای بیان رابطه شعور و سیستم عصبی انسان می توانیم از مثال 

کامپیوتر استفاده کنیم. اگر بخواهیم به کامپیوتر از دیدگاه کلی بنگریم، 

نوع کامپیوتر دستگاهی است که اطالعات را پردازش می کند یعنی یک 

 اطالعات را به نوع دیگری تبدیل می کند. 

کامپیوتر های امروزی سیستمی است که براساس سیستم اعداد دوتائی 

(Binary کار می کند که در این سیستم فقط اعداد صفر و یک وجود )

(، شامل اعداد در سیستم اعشاری، Dataدارد که بر این اساس اطالعات )

ی در سیستم دوتائی تعریف شده اند. حروف، عالئم و تصویر معادل عدد

برای ایجاد اعداد صفر و یک در کامپیوتر از دو سیگنال الکتریکی استفاده 

ولت( معادل عدد یک و سیگنال ولتاژ  5شده که سیگنال ولتاژ باال )حدود 

پائین )حدود صفر ولت( معادل عدد صفر فرض شده است بر این اساس 

ی شود در ابتدا تبدیل به اعدادی در هر اطالعاتی که وارد کامپیوتر م

که  -سیستم دوتائی می شود و سپس براساس دستور العملی )نرم افزار( 

اعداد مذکور به سیگنالهای فوق  –آن هم به سیستم دوتائی تبدیل شده 

تبدیل و سپس براساس نرم افزار های کاربردی پردازش می شوند که در 

تفاده از اطالعاتی که قبال در بعضی از نرم افزارها پردازش شامل اس

 کامپیوتر ذخیره شده نیز می باشد.   
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خروجی این فرآیند )اطالعات پردازش شده( نیز اعدادی در سیستم 

دوتائی می باشند که نهایتا از سیستم دوتائی به  اعداد در سیستم 

اعشاری، حروف، عالئم و تصویر تبدیل می گردند که قابل درک توسط 

 د. انسان می باشن

اگر به فرآیند فوق دقت کنیم مشخص می شود باستثنای ایجاد 

سیگنالهای الکتریکی که ماهیت فیزیکی دارند و نقش آن سرعت دادن به 

تبدیل اطالعات می باشد، بقیه عملیات در این فرآیند شامل تبدیل 

اطالعات به اعدادی در سیستم دوتائی، پردازش و تبدیل اطالعات 

های قابل درک انسان همه بر اساس نرم افزارهائی پردازش شده به فرم

، ماهیت غیر فیزیکی یا غیر مادی توضیح دادیمانجام می گیرد که در باال 

دارند، بعبارت دیگر اجزای مادی در کامپیوتر اطالعاتی تولید نمی کنند 

بلکه وسائلی هستند که تبدیل اطالعات را سرعت می بخشند، چنانکه در 

( برای محاسبه استفاده می کردند Abacusی بنام چرتکه )قدیم از وسیله ا

که در واقع یک نوع کامپیوترساده با سرعت بسیار پائین بود که در آن 

مهره ها معرف اعداد در سیستم اعشاری بودند و استفاده کننده بر اساس 

دستور العملی با حرکت دادن مهره ها عمل محاسبه را با این وسیله انجام 

 می داد.

ال اگر سیستم عصبی انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم، سیستم عصبی ح

انسان از سلول های عصبی تشکیل شده که فعالیت شناخته شده این 

سلول ها بطور کلی عبارتند از دریافت اطالعات از خارج بدن انسان و یا از 

اندامهای داخلی و تبدیل آنها به سیگنال های الکتریکی، یعنی تقریبا 

ان کار فیزیکی که کامپیوتر انجام می دهد. بقیه فعالیت هائی که هم
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سیستم عصبی انسان انجام می دهند همه براساس نرم افزار هائی است 

 که ماهیت غیرمادی دارند که مهمترین آن ها عبارتند:

نرم افزار تبدیل اطالعات دریافتی به کد های قابل تبدیل به  (1

ی در کامپیوتر که اطالعاتی که وارد سیگنال الکتریکی شبیه نرم افزار

 کامپیوتر می شود به اعدادی در سیستم دوتائی تبدیل می کند 

نرم افزار سیستم خود گردان )فرماندهی و کنترل بدن انسان( که  (2

حیاتی بدن انسان مثل  فعالیت هایبصورت غیر ارادی یا اتوماتیک، 

ا "خرد بدن" تنفس، گردش خون را فرماندهی و کنترل می کند و آن ر

 نام نهاده ایم.

نرم افزار سیستم ارادی )ذهن یا شعور( که آن را عقل می نامیم،  (3

البته نرم افزارهای مورد استفاده در کامپیوتر ها در محدوده موارد پیش 

بینی شده در آن کاربرد دارد و اگر با موردی که قبال در نرم افزار پیش 

واهد داشت ولی عقل انسان قادر بینی نشده باشد، برخورد کند کارآئی نخ

است که در برخورد با رویداد های جدید، با استفاده از معلومات رویداد را 

تجزیه و تحلیل نموده و اخذ تصمیم کند و براساس آن عمل کند و از این 

نظر، نرم افزار هائی که در کامپیوتر ها مورد استفاده قرار می گیرد به هیچ 

  .انسان نیست وجه قابل مقایسه با عقل

پردازش در سیستم عصبی نیز از طریق سیگنالهای الکتریکی و براساس 

نرم افزارهای "خرد بدن" و عقل و با استفاده از معلومات ذخیره شده در 

حافطه انسان صورت می گیرد که نتیجه این فرآیند سبب انجام عملی 

 در داخل یا خارج بدن می گردد و یا عملی انجام نمی شود. 
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فرآیندهائی که سبب عملی در داخل بدن می گردد چنانچه عمل عادی 

(Routin باشد در حافظه ذخیره نمی گردند ولی چنانچه سبب عملی )

غیرعادی شود مثال حالت تهوع ناشی از مسمومیت در حافظه نیز ذخیره 

می گردد. فرآیندهائی که سبب عملی در خارج بدن می گردد در حافظه 

دد. فرآیندهائی که سبب عملی نمی گردد چنانچه نیز ذخیره می گر

مربوط به "خرد بدن" باشد مثل کنترل ضربان قلب در حافظه ذخیره 

 نمی گردد و چنانچه مربوط به عقل باشد در حافظه ذخیره می گردد.

با توجه به مقایسه باال سیستم عصبی انسان نیز مانند کامپیوتر شامل دو 

ه نحوه عملکرد سیستم عصبی را نرم بخش مادی و نرم افزاری است ک

نرم افزار  توضیح دادیم،افزارهای موجود در سیستم تعین می کنند و قبال 

وجودی مستقل دارد که ماهیت آن غیرمادی است و نرم افزار است که 

ماده را شکل می دهد و باالتر از ماده است و ماده نه می تواند نرم افزار 

آن چیزی که از عملکرد  ا مشاهده کند،و نه می تواند آن ر ایجاد کند

سیستم های مختلف بدن انسان در پزشکی بوسیله ابزارها دیده می شود 

آثار نرم افزار های بدن است نه خود نرم افزار ها، بنابراین بخش مادی 

سیستم عصبی انسان که شامل مغز نیز می شود نمی تواند نرم افزاری 

ی مستقل از بخش مادی سیستم مثل عقل را بوجود آورد و عقل وجود

  عصبی دارد.

قبال گفتیم که شعور شامل قوه ای بنام عقل و معلومات و یا آگاهی ها می 

باشد، در مورد معلومات که اصوال ماهیت غیر مادی دارند، در قسمت 

بعدی )نحوه ایجاد آگاهی در انسان( توضیح داده شده است که چرا 

 ومات نیز نیست.قسمت مادی مغز قادر به ایجاد معل
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الزم به یادآوری است که هدف از مقایسه سیستم عصبی انسان با 

کامپیوتر فقط بمنظور درک بهتر غیر مادی بودن ماهیت شعور انسان، 

انجام گرفته  ولی در واقع سیستم عصبی انسان با توانائی هائی که دارد 

 قابل مقایسه با کامپیوتر نیست. 

 انسان   . نحوه ایجاد آگاهی در2.5.3

جهان هستی را آنچنان قبال گفتیم، انسان بطور فطری گرایش دارد که 

درک کند و به حقایق دسترسی پیدا کند یا بعبارت دیگر  که هست،

انسان دائما در جستجوی دانائی و حکمت می باشد. آن چیزی که آگاهی 

نامیده می شود در واقع شناخت عقل انسان است نسبت به رویداد ها 

وموضوعات مختلف است و عقل با استفاده از معلوماتی که در شعور وجود 

اهی دست می یابد و چنانچه معلومات انسان برای دارد به شناخت یا آگ

شناخت رویداد یا موضوع  کافی نباشد به جستجو معلومات می پردازد تا 

 به شناخت دست یابد.

آگاهی یا شناختی که در عقل بوجود می اید یا در باره رویداد ها و 

موضوعاتی است که در محیطی که انسان  در آن زندگی می کند با آن 

می کند و اطالعات اولیه آن از طریق حواس پنجگانه انسان به برخورد 

عقل منتقل می شود و نهایتا مورد شناخت و آگاهی عقل قرار می گیرد 

که در واقع رویداد ها و موضوعاتی هستند که انسان در خارج از بدن خود 

با آن روبرو شده است و یا شناختی یا آگاهی است که در درون شعور 

بدون این که با رویداد یا موضوعی خارج از بدن انسان  )ذهن( انسان

برخورد کند بوجود می آید که آن هم دو دسته می باشد یکی به یاد 

آوردن آگاهی های قبلی و دیگری خالقیت که یکی از توانائی های عقل 
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می باشد که مرتبه باالی آن ابداع و پائین ترین مرتبه آن خیال موهومی 

 است.

هی در شعور )ذهن( انسان که شامل عقل و معلومات است بنابراین آگا

 بوجود می آید که ماهیت آنها غیرمادی است:

عقل ، نیروی درونی برای شناخت، سنجش، نتیجه گیری وصدور حکم  -

در باره رویدادها و همچنین ایجاد خالقیت می باشد که در باال توضیح 

مادی است و حالت دادیم، عقل وجود مستقلی دارد  که ماهیت آن غیر

نرم افزاری را دارد، البته عقل با توجه به توانائی هائی که دارد با هیچکدام 

 از نرم افزارهائی که انسان می شناسد قابل مقایسه نیست. 

معلومات نیر اصوال ماهیت غیر مادی دارند زیرا معلومات در واقع  -

طور شناخت یک موضوع هستند که شناخت ماهیت غیر مادی دارد ب

مثال آب یک موضوع مادی است ولی معلوماتی که راجع به آب وجود 

دارد که مثال از اکسیژن و ئیدروژن تشکیل شده اند ماهیت غیرمادی دارد 

البته می توان معلومات راجع به آب را روی کاغذ نوشت و یا بصورت 

کالمی گفت که در اینصورت ظاهرا مادی بنظر می رسند چون می شود 

چشم دید و یا با گوش شنید ولی این معلومات یعنی تشکیل آب  آن را با

از اکسیژن و ئیدرژن قبل از آن که توسط انسان کشف شود بدون این که 

در جائی نوشته شده باشد و یا گفته شده باشد با ماهیت غیرمادی وجود 

 داشته است.

آگاهی نیز که از سنخ معلومات است نیز ماهیت غیرمادی دارد و قسمت 

مادی مغز قادر به ایجاد معلومات نیست زیرا ماده با استفاده از معلومات 
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شکل داده می شود بنابراین ماده در سطحی پائین تر از معلومات قرار 

دارد بهمین جهت نمی تواند معلومات یا بعبارت دیگر آگاهی ایجاد کند. 

در قسمت های بعدی این کتاب راجع به ماهیت غیرمادی علم، علم 

 ود در جهان هستی و رابطه آن با علم انسان، توضیح داده شده است.موج

 . حاالت کیفی در انسان2.5.4

حاالت کیفی که در انسان بوجود می آید مثل سوزش، خارش، درد، لذت 

و شادی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد حاالت کیفی که با بدن 

ندارند که تمام این  ارتباط دارند و حاالت کیفی که ارتباطی به بدن

 حاالت کیفی، ماهیت غیرمادی دارند و توسط عقل انسان درک می شوند. 

حاالت کیفی که با بدن ارتباط دارند را نیز می توان به دودسته تقسیم 

 کرد:

I.  ،حاالت کیفی که بطور مستقیم با بدن ارتباط دارند مثل، سوزش

ه مشکلی خارش و درد که قبال گفتیم مربوط به مواقعی است ک

در سیستم حیاتی بوجود آمده که توسط سیستم خود گردان 

)سیستم فرماندهی و کنترل بدن انسان( قابل حل نیست و 

مشکل از طریق سیگنالهای خاصی به سیستم ارادی )شعور 

انسان که شامل عقل می باشد( منتقل می گردد که نهایتا 

ک می بصورت احساس درد یا عالئمی دیگر توسط عقل انسان در

شود. این حاالت کیفی در واقع قسمتی از سیستم ایمنی بدن 

انسان است که در زمان تولد معلومات آن در انسان وجود دارد 
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که در مواقع بروز توسط عقل انسان درک و نسبت به آن عکس 

 العمل نشان داده می شود.

II.  ،حاالتی کیفی که  بطور غیرمستقیم با بدن ارتباط دارند مثل

که آن را لذت می نامیم که در هنگام عملی مانند  حالت خوشی

غذا خوردن و یا رابطه جنسی بوجود می آید که ناشی از ارضای 

نیازهای غریزی است که از ابتدای تولد بصورت بالقوه یا بالفعل 

در انسان وجود دارد و سبب ادامه حیات فردی انسان و  نسل او 

خصوصی در سیستم می گردد. در این موارد نیز سیگنال های م

عصبی ایجاد می گردد که نهایتا عقل انسان آن حاالت کیفی را 

 درک می کند.

حاالت کیفی که در راستای نیازهای بدن نیستند یا بعبارتی ارتباطی به 

بدن ندارند مثل شادی یا بعبارت دیگر حالت خوشی که ناشی از ارضای 

ه طبیعی، یک اثر منظرنیازهای فطری مثل، محبت به دیگران، دیدن یک 

نقاشی و یا شنیدن یک موسیقی اصیل و کسب معلومات و یا مثل، لذت 

کاذبی که ناشی از ارضای خواسته های "من مجازی" در انسان اسیر "من 

مجازی" مثل، برآورد نیاز برتری طلبی می باشد که در بخش های بعدی 

 می شود. به آن می پردازیم. این حاالت کیفی نیز توسط عقل انسان درک

تمام حاالت کیفی ماهیت غیر مادی دارند و توسط عقل که آن هم 

ماهیت غیرمادی دارد درک می شوند ودرک حاالت کیفی توسط بخش 

مادی سیستم عصبی )شامل مغز(  امکان پذیر نمی باشد زیرا خواص ماده 

مشخص است و درک حاالت کیفی از مشخصات ماده نیست. نقش بخش 

در ایجاد حاالت مذکور انتقال سیگنال های مادی سیستم عصبی 
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الکتروشیمیائی می باشند که نهایتا عقل انسان آن حاالت کیفی را درک 

 می کند

 . نقش مواد مسکن و مخدر در مغز و ایجاد حاالت کیفی2.5.5

( Endorphinsبدن انسان بطور طبیعی مسکن هائی مثل اندورفین ها )

است و بسیار شبیه مخدرهائی ایجاد می کند که ضد درد و اضطراب 

مانند مرفین و دیگر مشتقات تریاک در بدن اثر دارند و همچنین بدن 

( تولید می کند که Dopamineمواد شمیائی آلی دیگری بنام دوپامین )

نقش های متعددی در بدن دارد که یکی از آنها حالت خوشی است که 

لت کیفی است که نتیجه باال رفتن سطح دوپامین در مغز است که یک حا

توسط عقل درک می شود و یکی از نمونه های آن حالت خوشی است که 

باال ها نیز سبب آمفتامینکوکائین و  هنگام رابطه جنسی ایجاد می شود.

رفتن سطح دوپامین در مغز می شوند، اثر نوشابه های الکلی نیر تقریبا 

 بهمین ترتیب می باشد.  

شمیائی می باشند سبب می شوند  مسکن های طبیعی  که نوعی مواد

سیگنالهای الکتروشیمیائی خاصی در سیستم عصبی  ایجاد شود که نهایتا 

سبب می شود سطح  درد و اضطرابی که  توسط عقل درک شده کاهش 

یابد و یا ازبین برود. افزایش سطح دوپامین بصورت طبیعی در مغز که 

ز سبب می شود بطور مثال درهنگام رابطه جنسی ایجاد می شود نی

سیگنالهای الکتروشیمیائی قوی در سیستم عصبی  ایجاد شود بطوری که 

نهایتا تمام توجه عقل را بخود معطوف می دارد بطوری که سبب رهائی 

موقت عقل از مسائلی که با آنها درگیر است، می شود و این رهائی حالت 

 خوشی در عقل بوجود می آورد.
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سکن و ضد اضطراب که نوعی مواد شمیائی مواد مخدر، الکل و داروهای م

هستند و همچنین سیگنالهائی که توسط دستگاه هائی در پزشکی به مغز 

ارسال می شود همگی بصورت غیر طبیعی سبب ایجاد همان سیگنالهای 

الکتروشیمیائی البته با شدت و ضعف بیشتری می شوند که درک همان 

ن آنها فقط نوعی واسطه هستند حالت ها را در عقل پدید می آورند بنابرای

و خودشان مستقال حالتی ایجاد نمی کنند ضمن این که داروهای مسکن 

و ضد اضطراب در واقع ساخت مصنوعی مسکن هائی است که در بدن 

  بصورت طبیعی ساخته می شود

 لذت و شادی. 2.6

 . تعریف لذت2.6.1

درک می کند و  آن را که انسان منظور از لذت عبارتست از حالت خوشی 

  آن را میتوان به دونوع بشرح زیر تقسیم نمود:

 نیازهای غریزیارضای لذت ناشی از  (1

 انسان آن را در ک می کند و لذت عبارتست از حالت خوشی که این نوع 

بوده و معموال با یکی یا چند تا از  یزیغرنیاز های ارضای ناشی از 

حسهای پنجگانه انسان در ارتباط است مثل لذت غذا خوردن و یا لذت 

  .جنسی

 لذت ناشی از ارضای خواسته های "من مجازی" (2

این نوع لذت که لذت کاذبی است، عبارتست از حالت خوشی که  انسان 

استه های از ارضای خواسیر "من مجازی" آن را در ک می کند و ناشی 
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مثل برآورد نیاز برتری طلبی که در بخش های بعدی به آن "من مجازی" 

 می پردازیم.

 . تعریف شادی2.6.2

است که ناشی از ارضای  حالت وجد و نشاطیشادی عبارتست از درک 

منظره نیازهای فطری می باشد مثل محبت به دیگران، دیدن یک 

 . و کسب معلومات اصیل طبیعی، یک اثر نقاشی و یا شنیدن یک موسیقی

 فرق لذت با شادی .2.6.3

انسان لذت را فقط در حالت برآورد نیاز، این است که  شادیبا  لذت فرق

و یا  درک می کند و معموال بعد از برآورد نیاز اثری از آن باقی نمی ماند

در صورتیکه شادی ناشی از برآورد  است و موقت بعبارت دیگری زود گذر

نیاز های فطری پایدار است مثال شما هر زمانی که از محبتی که به 

 دیگری کرده اید، یاد می کنید، شاد می شوید.

 . هر انسانی منحصر به فرد است 2.7

قبال گفتیم که هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. انسان 

شامل این مطلب می شود حتی دو برادر یا نیز بعنوان یک سیستم باز 

خواهر دوقلو که از نظر ظاهری شبیه یکدیگر هستند، از نظر شعوری 

مشابه یکدیگر نیستند و نمی توان دو انسانی که کامال شبیه هم باشند، 

  یافت.
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 تعریف انسان .2.8

 شعورهر انسانی عبارت است از  واقعیتبا توجه به مطالب این بخش، 

در این  است.تشکیل شده مجموعه معلومات و عقل او که از  )ذهن(

انسان با این مجموعه  و دارا می باشدمجموعه نقش اصلی را معلومات 

نحوه زندگی جهان و خود را درک و شناسائی میکند وبر همین اساس 

و بدن انسان وسیله ای است که  ن می کندیتعیاین مجموعه نیز را انسان 

از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و انسان با استفاده 

کسب کند و با دیگر انسانها  و اطالعات همچنین بوسیله آن معلومات

 تماس برقرار کند.

 جهان هستی با. رابطه انسان 2.9

جهان هستی سیستم واحدی است که مانند هر  توضیح دادیم کهقبال 

سیستم دیگری دارای شبکه ارتباطی است که اجزا را بهم متصل می کند 

مثل ارتباط درخت  -و از طریق این شبکه بین اجزاء هم ارتباطات مادی 

و هم   -به زمین یا ارتباط انسان با زمین جهت رفع نیازهای غذائی 

اط شعور کل جهان هستی با شعور اجزا ارتباطات غیرمادی که شامل ارتب

 و همچنین ارتباط شعور اجزا با یکدیگر است، برقرار می گردد.

اجزای جهان هستی سیستم های ثابتی نیستند و دائما ازنظر مادی و 

نها شعوری در حال حرکت هستند که حرکت آنها سبب تماس و برخورد آ

بروز رویدادها سبب رویداد های هدفمند می گردد. به یکدیگر و ایجاد 

تغییر اجزای جهان هستی هم در بعد مادی وهم در بعد شعوری می شود. 
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تغییر اجزای جهان هستی سبب  تغییر جهان هستی می شوند به عبارت 

 دیگر جهان هستی دائما و لحظه به لحظه در حال نو شدن است. 

 انسان بعنوان یکی از اجزای سیستم جهان هستی، سیستم بازی است که

عالوه بر ماده دارای شعور است و همچنین انسان بعنوان یک سیستم باز 

هم از نظر مادی و هم از نظر شعوری در ارتباط با سیستم جهان هستی 

می باشد و ادامه حیات او بستگی به این ارتباط دارد. رابطه انسان با 

سیستم جهان هستی رابطه خطی نیست بلکه رابطه ای کامال پویا می 

 و بر این اساس:باشد 

 انسان دائما در حال تغییر است ▪

 انسان شامل قانون آنتروپی است ▪

 جهان هستی از انسان حمایت می کند ▪

 . انسان دائما در حال تغییر است2.9.1

 ارتباطانسان بعنوان یکی از اجزای جهان هستی دائما در حال برخورد و 

با دیگر اجزای جهان هستی در جریان رویداد ها است که این برخوردها و 

سبب تغییر انسان هم از بعد مادی و هم از بعد شعوری می  ارتباط ها

 گردد هرچند که انسان ممکن است متوجه این تغییرات نشود. 

تغییرانسان در بعد شعوری نسبت به بعد مادی بسیار وسیع تر می باشد و 

تغییر نسانی با کسب معلومات جدیدی تغییر می کند و شعور هر ا

معلومات سبب تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل 

 انسان در برخورد با رویداد ها می شود.
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 . انسان شامل قانون آنتروپی است2.9.2

که سیستم های باز، سیستم هائی  توضیح دادیمدر بخش های قبلی 

هستنند که دائما در حال فعل و انفعال با محیط خود هستند و در صورت 

محیط بر کاهش این فعل و انفعال یا بعبارتی کاهش ارتباط با سیستم 

می رود که در نهایت سبب از بین رفتن سیستم  بی نظمیبه طرف  خود،

از فرآیند در ترمو دینامیک  برای توضیح  اینمی گردد که در علم فیزیک 

اصطالح آنتروپی استفاده می شود. انسان نیز به عنوان یک سیستم باز هم 

از نظر مادی و هم از نظر شعوری در ارتباط با سیستم جهان هستی می 

باشد و ادامه حیات او بستگی به این ارتباط دارد، بنابراین انسان نیز شامل 

این کتاب راجع به آنتروپی توضیح  در بخش هشتم قانون آنتروپی است.

 داده شده است.

 . جهان هستی از انسان حمایت می کند2.9.3

قبال گفتیم، جهان هستی مثل هر سیستم دیگری از اجزای خود برای 

فعالیت اجزاء، با رسیدن به هدفهایش حمایت می کند و در صورتی که 

برخورد می هدفهای سیستم جهان هستی هماهنگی نداشته باشد با آنها 

کند تا آن را به سوی هماهنگی سوق دهد، انسان نیز بعنوان یکی از 

 اجزای جهان هستی شامل این مطلب می شود.

. ماهیت غیرمادی علم، علم موجود در جهان هستی و رابطه آن با 2.10

 علم انسان

 ( عبارت است از مجموعهKnowledgeقبال تعریف کردیم که معلومات )

م آگاهی های انسان )بشر( می باشد و تمام حوزه های ای که شامل تما
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شناخت را در بر می گیرد. ماهیت معلومات غیر مادی است که در زیر به 

 آن می پردازیم:

جهان هستی سیستم واحدی است که وحدت در بخش های آن نیز وجود 

( موجود در جهان هستی یک Knowledgeدارد از جمله معلومات )

و هرنوع تقیسم بندی هم که انسان برای تفکیک معلومات واحد است 

معلومات جهان هستی انجام می دهد تنها یک تفکیک ذهنی است از 

جمله تفکیکی که انسان در معلومات جهان هستی بصورت ذهنی انجام 

 داده، تفکیک معلوماتی است که به بخش مادی جهان و قوانین آنها می

و به علوم مختلفی مثل شیمی و  ( نامیدهScienceپردازد و آن را علم )

فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، پزشکی تقسیم نموده است، در 

صورتی که در دنیا هیچ جسم مادی که بتوان فقط یکی از این گونه علوم 

به آن تخصیص داد، وجود ندارد و در هر جسم مادی حداقل ترکیبی از 

ان بسیاری از علوم دو یا چند علم وجود دارد، مثال در مورد بدن انس

کاربرد دارد. البته انسان توانسته با تفکیک علوم شناسائی بهتری نسبت به 

اجسام مادی بدست آورد که سر منشاء تحوالت بزرگی در زندگی انسان 

 شده است. 

در مجموعه معلومات جهان هستی، آن قسمتی که به بخش مادی جهان 

ت  که امکان دارد شبهه ( آن قسمتی اسScienceمربوط است یعنی علم )

یا شکی ایجاد کند که ماهیت مادی دارد. قبل از این که به مبحث علم و  

ماهیت غیر مادی آن بپردازیم، الزم است قالب هائی که انسان از آن 

 طریق علم را درک می کند توضیح دهیم: 
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معلوم بودن موضوعی، در واقع درکی است که ما از آن موضوع داریم که 

ماهیت غیر مادی دارد و یگانه است ولی برای بیان آن از قالب  این درک

های مختلف استفاده می کنیم  و یا بعبارت دیگر به صورت های مختلف 

ترجمه می شود بطور مثال در جمله "موز زرد است" که زرد بودن موز، را 

از آن درک می کنیم و در واقع علم یا آگاهی را به انسان منتقل می کند، 

ببینیم که این آگاهی بصورت چه قالبهائی می تواند درآید و یا به حال 

 چه صورت هائی ترجمه شود 

بصورت نوشتاری یعنی این که شخصی بنویسد "موز زرد است"  که  (1

با نوشتن، در واقع انسان خواننده به آگاهی مندرج در متن نوشته 

 شده دست می یابد

 " شخصی بصورت گفتاری بگوید که "موز زرد است (2

انسان موز را ببیند و از طریق تصویری ماهیت زرد بودن موز را درک  (3

 کند

 بصورت کد در حافطه انسان ذخیره شود (4

 بصورت کد در حافظه سخت افزاری مثل کامپیوتر ذخیره شود (5

6)    ....... 

تمام علومی که انسان به آن دست یافته، قبل از کشف آنها، در جهان 

هستی آن علوم با ماهیت غیرمادی وجود داشته و وابستگی به وجود 

انسان هم نداشته است ولی آنها قبل از کشف از نظر انسان غایب بودند 

 یعنی در قالبی بودند که قابل درک برای انسان نبود. 

دن آن علم بصورت قالبی که برای انسان قابل کشف هر علمی یعنی درآم

درک باشد مثال، رابطه انرژی و ماده قبل از این که انیشتن آن را کشف 
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کند در جهان هستی موجود بوده و با کشف انیشتن در واقع این علم 

بصورت قالبی که قابل درک انسان باشد، درآمد و رابطه مذکور ارتباطی به 

مطلب در باره علومی که هنوز کشف نشده نیز وجود انسان ندارد و این 

صادق است مثال در مورد انرژی تاریک ما می دانیم که این انرژی وجود 

دارد ولی نسبت به ماهیت آن، علمی نداریم ولی علم آن در جهان هستی 

در حال حاضر وجود دارد و انرژی تاریک بر اساس این علم، عمل می کند 

آن را کشف کنیم یعنی آن علم هنوز بصورت ولی ما هنوز نتوانسته ایم 

 قالبی که برای ما قابل درک باشد، در نیامده است. 

برای درک بهترماهیت غیر مادی علم، آن را بوسیله مثالی توضیح می 

دهیم، فرض کنید که انسان به عناصر تشکیل دهنده آب علمی ندارد، 

اند که آب از حال فردی که در رشته شیمی تحقیق می کند می خواهد بد

چه عناصری و چگونه تشکیل شده است او به آزمایشگاه می رود و آب را 

تجزیه می کند و در نتیجه در می یابد و که مولکول آب شامل یک اتم 

اکسیژن و دو اتم هیدروژن است که به روش کوواالنسی به هم متصل 

مذکور  شده اند که مجموعه این دریافتها، علم آب را تشکیل می دهد. فرد

پس از حصول به این علم، آن را در حافظه خود ثبت می کند و یا بر روی 

کاغذی آن را یا داشت می کند )طریقه ها یا قالب های انتقال علم که در 

 باال به آن اشاره شد(. 

این فرآیند را می توان به سه بخش عمل تجزیه، علم حصول شده و ثبت 

تجزیه آب در آزمایشگاه بخشی  علم تقسیم کرد، از این سه بخش، عمل

است که با ماده سر کار دارد )آب، وسایل آزمایشگاه( و همچنین بخش 

ثبت علم در حافظه و یا در قالب های دیگر بخشی است که با ماده سرکار 
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دارد ولی علم حصول شده در این فرآیند غیرمادی است و یادمان نرود که 

به ذهن انسان بیافتد، در جهان این علم قبل از این که اندیشه کشف آن 

هستی وجود داشته و آب موجود در طبیعت با استفاده از این علم ایجاد 

شده است.  تمام علومی که انسان می داند و یا هنوز به آنها دست نیافته 

 نیز بهمین ترتیب است  وهمه آنها ماهیت غیرمادی دارند.  
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 مجازی "من"و  جهان مجازی: سومبخش 

عدم شناخت حقیقت جهان انسان بدلیل در مقدمه این کتاب گفتیم، 

 )من( و خودی مجازی  و هدف از خلقتش، جهانهستی، حقیقت خود 

را از این دیدگاه می  رویداد هاخود ساخته و  )شعور( در ذهن مجازی

 و من مجازی نگرد و اندیشه ها و افکار او در حیطه این جهان مجازی

چون  ودر این جهان مجازی جریان دارد  اوبعبارت دیگر زندگی  ،است

که متفاوت با به وجود می آید در جهان واقعی بدالیل دیگری رویداد ها 

بوده و رویداد ها از جهان مجازی و من مجازی برداشت های انسان اسیر 

در تعارض با آن است لذا انسان نیز در این تعارض دست و پا می زند و 

  دچار رنج و ترس است و از شادی واقعی به دور است.دائما 

اینکه انسان چرا و چگونه این جهان مجازی ه می پردازیم ب بخشدر این 

 و خود مجازی را می سازد. 

  و من مجازی مجازی در ساختن جهان و معلومات نقش عقل. 3.1

عقل انسان در برخورد با هر رویدادی از معلوماتی که ، توضیح دادیمقبال 

در رابطه با موضوع رویداد دارد استفاده می کند و ضمن شناخت رویداد و 

موضوع آن، در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند و یا ایده جدیدی 

خلق می کند و چنانچه معلومات انسان برای شناخت رویداد و موضوع آن 

عقل جهت کسب معلومات به جستجو می نباشد  و نتیجه گیری کافی

 پردازد. 

بعبارت دیگر عقل انسان، فرآیند شناخت، نتیجه گیری و حکم را بر 

اساس معلومات انجام می دهد، یعنی معلومات است که راهبر عقل در 
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فرآیند مذکور می باشد و بدون معلومات قادر به انجام این فرآیند نیست و 

روشن تر، عقل مانند یک قاضی بیطرف می باشد که  کاربرد ندارد، بعبارت

بین معلومات انسان برای شناخت رویداد و موضوع آن، جستجو و سنجش 

عقل همچنین وظیفه می کند و در نهایت حکم )تصمیم گیری( می کند. 

فرماندهی شعور انسان را نیز بعهده داشته و واکنش های درونی و برونی 

تعیین می  -با استفاده از معلومات  -را   داد هاانسان را در برخورد با روی

 کند و فعالیتهای انسان را رهبری و کنترل می کند.

توسط عقل و براساس انسان جهان و خود را با توجه به توضیحات باال 

و یا بعبارت دیگر می کند درک شناسائی و ، دارا می باشدکه معلوماتی 

 ،یشخوبراساس معلومات  و خودی جهانی ،خود )شعور( در ذهنانسان 

از همان ابتدای زندگی انسان شروع  )من( ساخت جهان و خودمی سازد. 

نفسه در انسان وجود دارد و یا که پایه آن معلوماتی است که فی می شود 

 این معلومات عبارتند: .در سالهای اول زندگی کسب می کند

 شعور حیوانی منتقل شده به انسان ▪

 بدن انسان ▪

 غریزی انساننیازهای  ▪

 درک انسان از جهان هستی ▪

 القاء ارزش و دارائی توسط جامعه ▪

 شعور حیوانی منتقل شده به انسان  (1

جه تکاملی آن به که درشعور تکامل یافته مرحله حیوانی قبال گفتیم، 

حداقلی که برای انتقال به یک انسان باشد یکی از شعور هائی است که 

معلومات در این شعور از طریق تکامل  در زمان تولد دارا می باشد. نانسا
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بخصوص  نیازهای غریزیو  و حیوانی کسب شده است گیاهیدر مراحل 

این نوع معلومات  .در مرحله حیوانی در این معلومات نقش ویژه ای دارند

در زمان تولد بصورت بالقوه در انسان وجود دارد که که در طول زندگی 

 انسان بالفعل می شود.  

 بدن انسان (2

چون شعور انسان از جنس ماده نیست   ،توضیح دادیمدر بخشهای قبلی 

نمی تواند در زمان زندگی در زمین با محیط اطراف خود که عمدتا مادی 

هستند تماسی برقرار کند این کار را  بوسیله بدن انجام می دهد. بنابراین 

تواند بدن انسان وسیله ای است که اوال شعور انسان با استفاده از آن می 

در عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی خود ادامه دهد و ثانیا 

محیط از طریق حس در نقش یک مودم و تحت فرماندهی شعور انسان با 

کند، امکانات الزم برای حیات بدن در زمین را بدست آورد  ارتباط برقرار

س برقرار و همچنین بوسیله آن معلومات کسب کند و با دیگر انسانها تما

کند. ولی انسان بدلیل اینکه از ابتدای زندگی دیگرانسانها و همچنین 

انسان بعد مادی  خودش را بصورت جسم می بیند، سبب شده است که

   .خود، یعنی بدن را ماهیت اصلی خود و دیگر انسانها بداند

  انسان نیازهای غریزی (3

عبارتست از نیازهائی که مربوط به بدن انسان بوده سبب  ،نیازهای غریزی

نیاز به ، غذانیاز به می گردد مثل، انسان نسل و ادامه حیات فردی انسان 

که بعدا  - جنسی نیازباستثنای  نیازهای غزیزیجنسی.  نیازخواب و 

نیز  نیازهای غریزیانسان وجود دارد. در  در ابتدای زندگی –بوجود میآید 



 
 

90 
 

ان بدن رابطه با بدن انسان است، درک اینکه ماهیت اصلی انسچون در 

  .اوست را تشدید می کند

 درک انسان از جهان هستی (4

جهان هستی یک سیستم واحد است که از یک سری اجزاء )سیستم های 

فرعی( بهم پیوسته تشکیل شده است بطوریکه شما نمی توانید درجهان 

مستقل بوده و به هیچ جزء هستی هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت 

 دیگر وابسته نباشد. 

قبال توضیح دادیم، انسان بصورت فطری گرایش دارد که  جهان را درک 

کند و به دانائی برسد و انسان از طریق گرایش های فطری، در طول زمان 

در مرحله اول نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان 

البته بعضی از انسانها کسب می کند،  هستی و حقیقت خود معلومات

عمدتا در همان مرحله اول باقی میمانند و کمتر بدنبال کسب معلومات 

  برای شناخت جهان هستی و شناخت حقیقت خود بر می آیند.

براین اساس انسان در اوایل زندگی که در حال کسب معلومات نسبت به 

عالم مادی را درک می کند و  عمدتاعالم مادی است، اوال در شعور خود 

ثانیا اجزای عالم مادی را بصورت سیستم های مستقل و جدا ازهم می 

بیند بنابراین عالمی که او درک می کند، عالمی مادی است که اجزای آن 

( سیستم جهان Realityمنفصل از یکدیگرند در صورتی که در واقعیت )

آن حاکم است و  بر که نظم و قوانینی هستی یک سیستم واحد است

عالمی که او در شعور خود درک می کند در آن وحدتی نیست و یا 

بعبارت دیگر عالم کثرت است بنابراین این عالم نسبت به عالم واقعی، 
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عالم مجازی است و چون معموال اطرافیان انسان نیز بهمین ترتیب عالم 

م و مادی را در شعور خود درک می کنند و درک خود را بصورت مستقی

یا غیر مستقیم  در اوایل زندگی به انسان القاء می کنند، سبب می شود 

که انسان به عالم مجازی که در شعور خود درک کرده و آن را عالم واقعی 

 پنداشته، اطمینان پیدا کند.

 جامعهارزش و دارائی توسط القاء  (5

و اولین معلوماتی که  انسان  در بدو تولد کسب می کند از پدر و مادر 

پدر، در مراحل بعدی از جامعه می باشد. همزمان  نزدیکان می باشد و

که در واقع   را نیز به انسان القاء می کندبنام ارزش  یجامعه معیارمادر و 

القاء چیزهائی است که از نظر جامعه ارزش یا بعبارت دیگر دارائی تلقی 

می گردد و انسان را ترغیب می کند که این ارزش ها را بدست آورد و 

کسانی که این ارزش ها را بدست می آورند آن را نوعی دارائی برای خود 

ن موفقی در تلقی می کنند وکسی که دارائی بیشتری داشته باشد انسا

بهم گره  را جامعه محسوب می گردد و بنابراین به نوعی دارائی  و انسان

یکی می کنند و انسانها را بر اساس دارائی هایشان ارزیابی می می زنند و

 .کنند

 (Tradition) این ارزشها )دارائی ها( عمدتا عبارتند از سنت های

ملی، معلومات قومی و  (Cultureو فرهنگ های ) خانوادگی، سنت ها

بعضی از این دارائی ها واقعا دارائی های مادی.  و بخصوص تخصص علمی

ارزشمند هستند و برای زندگی کردن انسان نیاز به آنها دارد مثل، داشتن 

تخصص علمی و بعضی از این از این ارزش ها در واقع اعتباری بوده و 

بعضی چیزها که در یک جامعه  بهمین جهتحقیقتا ارزش نمی باشند 
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ارزش تلقی می گردد در جامعه دیگری ممکن است ضد ارزش باشد البته 

منظور ما در اینجا این نیست که مشخص کنیم که کدام ارزش ها در 

نیستند، بلکه منظور تلقی دارائی از این واقعا ارزشمند هستند یا  هجامع

ی بصورت تقصیلی دارائ مبحثبه ارزش ها است. در قسمتهای بعدی 

  خواهیم پرداخت.

 )من( جهان و خود انسان ،در باال عقل با استفاده از معلومات مذکور حال

 عقل،که براین اساس  شناسائی می کند درک و و نقشش را در این جهان

جهان مجازی درک می کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر 

در  هم دارد درک می کند ییهارا بدنی که دارائی عالم کثرت است و خود

وسیله ای است که شعور با  ، بدن انسانتوضیح دادیمصورتیکه قبال 

استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی 

نقش مودم را برای شعور انسان دارد ولی و همچنین  خود ادامه دهد

بدن را بعنوان ماهیت بعد مادی انسان، یعنی براساس معلومات فوق عقل، 

ی دهد اصلی انسان شناسائی می کند و بعبارتی دیگر مودم را اصل قرار م

 میسازد که )شعور( را در ذهن و بر این اساس جهان و خودی )من( 

  مجازی می باشند.      

می  من مجازی و چرا انسان با داشتن فطرت گرفتار جهان مجازی. 3.2

 شود؟

است که اکتسابی نبوده و در زمان تولد در انسان  گرایش هائی ،رتفط

وجود دارد. فطرت در واقع ویژگی است که نه تنها انسان را از حیوان 

متمایز می نماید بلکه انسان را در حد عالیترین موجودات عالم هستی 

، دلیل ارتقا می دهد و در حقیقت، خصوصیت اصلی انسان فطرت اوست
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است که ارزش هائی که در یک جامعه القاء می شود در جامعه ان هم این 

دیگری ممکن است ضد ارزش باشد ولی خصوصیات فطری آدمی در همه 

جوامع یکسان است و ارزش تلقی می گردد که این خود نشان دهنده این 

 است که فطرت خصوصیت اصلی انسان می باشد.

، عالمی از جهان ائی اوا انسان با داشتن فطرت نباید درک و شناسقاعدت 

که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم کثرت است و  باشد

ولی قبال  باشد یعنی بدن در بعد مادی اوتنها شناخت از خود )من( 

، انسان جهان و خودش را بوسیله عقل درک و شناسائی می توضیح دادیم

انسان از قبل کسب با استفاده از معلوماتی که این عمل را کند و عقل نیز 

 انجام می دهد.  کرده

ر انسان در زمان تولد وجود دارند، گرایش به از گرایشهای فطری که د

 خدا و گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی، گرایشهائی هستند که

سبب ایجاد انگیزه در انسان برای کسب معلومات می شوند که عقل از آن 

دادها و جهان هستی و خود انسان معلومات برای شناخت و درک روی

و هنر،  استفاده می کند. بقیه گرایشهای  فطری یعنی گرایشهای زیبائی

نکوئی و وجدان اخالقی در اثر برخورد انسان با رویدادها منشاء ایجاد 

 .معلومات و شناخت می شوند

که از طریق این  گرایش به خدا درابتدا فقط گرایش است و تا زمانی

گرایش  معلوماتی کسب نشده باشد مثل صفحه نانوشته می باشد و 

بخصوص در اوایل زندگی تأثیر مهمی بر عقل برای درک  و شناسائی 

انسان ندارد و در جریان رویدادها است حقیقت و   هستی جهانحقیقت 

که انسان از طریق این گرایش معلوماتی کسب می کند که عقل از آنها 
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جهان هستی و خود انسان حقیقت ای شناخت و درک رویدادها و بر

 استفاده می کند. 

که انسان از طریق آن در دن به دانائی، گرایش برای درک جهان و رسی

مرحله اول نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان 

که  معلوماتیبه میزان  ومی کند  معلومات کسبهستی و حقیقت خود 

 از طریق این گرایش کسب کرده بر عقل انسان اثر دارد. انسان 

و همچنین  از طریق گرایش به خدا  بر این در اوایل زندگی که انسانبنا

کسب نکرده و گرایشهای زیبائی، هنر ونکوئی و وجدان اخالقی، معلوماتی 

فقط نسبت به  ،یا از طریق گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی

در مورد حقیقت جهان هستی و شناخت عالم مادی، علم کسب کرده و 

جهان مجازی درک  عقل، ،است کسب نکرده معلومات کافیقیقت خود، ح

می کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم کثرت است و 

البته ممکن است  ،نیز دارد، درک می کند هاییانسان را بدنی که دارائی

           در همین حد درک باقی بمانند.انسان هائی تا پایان عمر نیز 

 خصوصیات دنیای مجازی. 3.3

معلومات کسب برداشت از بر اساس  خصوصیات دنیای مجازی که عقل

   ، در ذهن ساخته است بشرح زیر است:  شده

 در دنیای مجازی، من مجازی محور همه چیز است ▪

 مجازی دارائی نقش اول را دارددر دنیای  ▪

 دنیای مجازی، دنیای کثرت است ▪
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در دنیای مجازی ارضای نیازهای غریزی از اهمیت ویژه ای  ▪

 برخورداراست

 کیفیت زندگی به کمیت وابسته است، در دنیای مجازی ▪

 در دنیای مجازی، انسان با مرگ از بین می رود ▪

 استمحور همه چیز در دنیای مجازی، من مجازی . 3.3.1

رویدادها و  " محور همه چیز است و تمام مجازی در نیای مجازی، " من

سته می شود و اینکه چه تأثیری اندیشه ها از دریچه من مجازی نگری

د همه برای من و فعالیت هائی که انسان انجام می دهدارد.  "منبر"

  مجازی میباشد.

 در دنیای مجازی دارائی نقش اول را دارد. 3.3.2

 دارائی تعریف -

انسان بعنوان یکی از اجزای جهان هستی دائما در حال برخورد و تماس با 

دیگر اجزای جهان هستی در جریان رویداد ها است. انسان در جریان این 

برخوردها و رویدادها چیزهائی اعم از مادی و غیر مادی کسب می کند 

نوان خود بع )شعور( که آنهائی را که به نظرش با ارزش است در ذهن

شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی، عمدتا دارائی ثبت می کند که 

 همچنین و ، سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ ملیمعلومات

و همچنین شکل ظاهری جسم انسان  ی که با آنها رابطه نزدیک داردافراد

 می باشد. 
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و ذهن  ارزشمند بودن چیزهای کسب شده توسط جامعه تعیین می شود

و منظور ما از دارائی  که  را بعنوان دارائی در خود ثبت می کندآنها 

برای  دارا بودن دارائی ها که در واقع اینگونه ثبت های ذهنی می باشد

که مثل بقیه معلومات مورد استفاده عقل قرار نوعی معلومات است  ذهن،

 می گیرد.

معیار موفقیت و مجازی نقش بسیار مهمی دارند، و  دنیایدر دارائی  -

در این آنان سنجیده می شود.  دارائی هایشکست انسانها عمدتا بر اساس 

 بیشتری اعم از مادی و غیر مادی دارائیدنیا انسانی موفق است که 

بیان البته  در اینجا   ،بهمین جهت مورد احترام است باشد وبدست آورده 

و  مادیات یمنه اینکه بخواه ،مورد نظر است مجازیخصوصیات دنیای 

را که هر انسانی برای ادامه حیات خود به  و همچنین ارزشهائی معلومات

  .آن نیازمند است کم اهمیت جلوه دهیم

 . دنیای مجازی، دنیای کثرت است3.3.3

جهان هستی  یک سیستم واحد است که از یک سری اجزاء بهم پیوسته 

جزئی را پیدا تشکیل شده است بطوریکه شما نمی توانید درجهان هیچ 

کنید که بصورت مستقل بوده و به هیچ جزء دیگر وابسته نباشد. ولی در 

یکپارچگی  و وحدت جهان هستی در نظر نمی آید و  دنیای مجازی،

اجزای جهان هستی از هم منفصل دیده می شوند و مستقل فرض می 

بهمین جهت در این دنیا "من مجازی" که محور همه چیز است،  شوند

 بصورت دارائیهای قابل تملک درک می کند. را هان هستیاجزای ج
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از اهمیت ویژه ای  نیازهای غریزیارضای . در دنیای مجازی 3.3.4

 برخورداراست

سبب ادامه  کهمربوط به بدن انسان  عبارتست از نیازهاینیازهای غریزی، 

به خواب  نیازغذا، نیاز به حیات فردی انسان و نسل انسان می گردد مثل، 

و نیازهای  غرایز قسمتی از شعور فرماندهی بدن انسان است.جنسی نیازو 

به عقل انتقال می شعور فرماندهی بدن انسان توسط  ،غریزی برای برآورد

از طریق ایجاد میل و لذت عملکرد دارند و بدین  نیازهای غریزی یابد.

ی نیازها وسیله انگیزه الزم را برآورد این گونه نیازها فراهم می کند.

در ذهن )شعور( انسان عملکردی مانند معلومات دارند و بر عقل  غریزی

در دنیای مجازی بدلیل اینکه بدن، بعنوان ماهیت اصلی اثر گذار هستند. 

از اهمیت ویژه ای  نیازهای غریزیانسان شناسائی شده لذا ارضای 

 که در بعضی از مواقع به افراط کشیده می شود. برخورداراست

 کیفیت زندگی به کمیت وابسته است، دنیای مجازیدر . 3.3.5

در دنیای مجازی بدلیل اینکه مادیات نقش اصلی را دارد، انسانها بدنبال 

آنند که به کیفیت از طریق کمیت برسند و مسائل کیفی هم با کمیت 

سنجیده می شود، مثال، اگر به دیگری از طریق کمک مالی محبت کنی 

شود نسبت به این که او را از نظر فکری  خیلی با ارزش تر برداشت می

 کمک کنی.
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 انسان با مرگ از بین می روددر دنیای مجازی، . 3.3.6

انسان را بدنی که  ،در دنیای مجازی چون عقل بدالیلی که قبال گفتیم

نیز دارد، درک کرده است بنابراین با مرگ انسان از بین می  هاییدارائی

 .رود

 "من مجازی". 3.4

در بخش قبلی راجع به دنیای مجازی و من مجازی توضیح دادیم در این 

 بخش بصورت تفصیلی می پردازیم به من مجازی. 

شعور او  که از ، واقعیت هر انسانی عبارت است از توضیح دادیمقبال 

که در این مجموعه نقش  تشکیل شده استمجموعه معلومات و عقل 

اصلی را معلومات دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را 

نحوه زندگی انسان را نیز این  ،درک و شناسائی میکند وبر همین اساس

و بدن انسان وسیله ای است که انسان با استفاده  ن می کندیمجموعه تعی

شد و همچنین بوسیله آن از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته با

 معلومات کسب کند و با دیگر انسانها تماس برقرار کند.   

انسان را بدنی که ، عقل، شد گفته به دالیلی که درقسمت های قبلی

انسان را بعنوان  )بعد مادی( بدنیعنی  هم دارد درک می کند دارائیهایی

را در  )من(ماهیت اصلی انسان شناسائی می کند و بر این اساس خود 

میسازد که با توجه به اینکه بدن انسان نقش اصلی را دارا  )شعور( ذهن

و  دساخته شده در ذهن مجازی می باش )من( نمی باشد بنابراین خود

 .وجود حقیقی ندارد
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بعنوان واقعیات تصور نمودن عقل، دنیای  مجازی و من مجازی را . 3.4.1

 حاکم شدن آنها بر عقلو بدیهی 

عقل انسان در برخورد با هر رویدادی از معلوماتی که در رابطه با موضوع 

رویداد دارد استفاده می کند و ضمن شناخت رویداد و موضوع آن، در باره 

معلوماتی که از قبال توضیح دادیم، آن نتیجه گیری و حکم می کند. 

 می کند که اجزای برداشتاینطور  انسان در اوائل زندگی کسب می کند 

جهان منفصل از یکدیگرند و در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم 

ماهیت انسان مجموعه بدن می کند که   برداشتکثرت است وهمچنین 

انسان و دارائی های او می باشد و انسان هر کاری که می کند برای برآورد 

نیازهای این مجموعه انجام می دهد. در این تلقی دارائی متعلق به بدن 

 می باشد یعنی انسان، بدنی است که دارائیهایی نیز دارد.

و نقشش را  )من( عقل با استفاده از معلومات مذکور، جهان و خود انسان

جهان  در این جهان درک و شناسائی می کند که براین اساس عقل،

مجازی درک می کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم 

و بر  بدنی که دارائیهایی هم دارد درک می کندانسان را و  کثرت است

این اساس جهان و خود انسان را در ذهن )شعور( میسازد که با توجه به 

 (، سیستم جهان هستی یک سیستم واحد استRealityدر واقعیت ) اینکه

و بدن انسان وسیله ای است که  بر آن حاکم است که نظم و قوانینی

ند در عالم مادی حضور داشته باشد و به شعور با استفاده از آن می توا

بنابراین جهان و خود )من( ساخته شده در  سیر تکاملی خود ادامه دهد

دنیای مجازی و  ،معلومات مذکوربدلیل  عقل ولیذهن مجازی می باشند 

سبب  مطلبو این  می نمایدمن مجازی را بصورت واقعیات بدیهی تصور 
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جهان مجازی و من مجازی تقریبا بر عقل حاکم شوند و که   می شود

 . می گرددبدین ترتیب انسان اسیر آنها  

الزم به تذکر است که جهان مجازی و من مجازی از یک ریشه می باشند 

بنابراین هرجا که در این کتاب از حاکمیت من مجازی بر عقل ذکر شده 

باشد و هرجا   منظور حاکمیت دنیای مجازی و من مجازی بر عقل می

انسان اسیر من مجازی ذکر شده به معنی انسان اسیر دنیای مجازی نیز 

      می باشد.   

   رویداد هاتعبیر و تفسیر  "من مجازی" برای قالب ذهنی. 3.4.2

در سالهای اول زندگی معلوماتی که انسان دارا می باشد شامل معلوماتی 

است که فی نفسه در انسان وجود دارد و یا در سالهای اول زندگی کسب 

شعور حیوانی منتقل شده به انسان، می کند که این معلومات عبارتند از 

القاء و ، درک انسان از جهان هستی انسان نیازهای غریزیبدن انسان، 

جهان را متکثر درک که بر این اساس عقل، ارزش و دارائی توسط جامعه 

و  را بدنی که دارائیهایی هم دارد درک می کند می کند و خود )من(

جهان  مجازی و خودی مجازی در ذهن )شعور( خود می براین اساس 

ات بدیهی سازد و بعبارتی دیگر دنیای مجازی و من مجازی بصورت واقعی

 ور می شوند. برای عقل متص

چیزهائی اعم از  رویدادهابه تدریج و در طول زمان و در برخورد با انسان 

که بر اساس  را مادی و غیر مادی کسب می کند که آن قسمت از آنها

الگوهای جامعه ارزشمند می باشند را در ذهن )شعور( خود بعنوان دارائی 

ی و افراد معلوماتثبت می کند که شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی، 

اینگونه ثبت های که در واقع  می باشد نزدیک داریم، رابطهکه با آنها 
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نوعی معلومات است که مثل  یعنی دارا بودن دارائی ها برای ذهن، ،ذهنی

 بقیه معلومات مورد استفاده عقل قرار می گیرد.

اهمیتی که دارائی برای من مجازی دارد سبب ایجاد خصلت ها  و 

در انسان مثل، غرور، حسد، خود باختگی، تعصبات می شود  خصوصیاتی

که این خصلت ها و خصوصیات نیز به نوعی همردیف دارائی هستند 

 وعملکردی مانند معلومات دارند و بر عقل اثر گذار هستند.

قبال گفتیم، انسان بصورت فطری گرایش دارد که  جهان را درک کند و 

گرایش های فطری، در طول زمان در به دانائی برسد و انسان از طریق 

مرحله اول نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان 

معلومات کسب می کند ولی در اوایل زندگی که  ،هستی و حقیقت خود

انسان هنوز  به درک اینگونه حقیقت ها نائل نشده است، آنها بر عقل اثر 

البته ممکن است انسان هائی تا پایان عمر نیز به درک این  ،کمی دارند

  حقیقت ها نائل نشوند.

معلومات انسان مجازی که مورد استفاده عقل واقع می گردد، به دوصورت 

 زیر گروه بندی می شوند:

 بعنوان دارائی طبقه بندی نمی شونددر ذهن معلوماتی که   - گروه اول

عمومی است که معموال کاربرد روزانه این گروه عمدتا شامل معلومات 

دارد مثل رانندگی و یا شناختن مکانهای مختلف در شهری که زندگی 

می کنیم و از این قبیل، که این گونه معلومات جزو الزامات زندگی می 

باشد و چون تقریبا اکثر افراد یک جامعه معموال آنها را می دانند؛ از طرف 

براین ذهن آنها را بعنوان دارائی ثبت نمی جامعه ارزش تلقی نمی شوند بنا
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کند و جزو موارد نادری است که عقل در برخورد با رویداد هائی و که در 

حیطه این گونه معلومات است از حاکمیت من مجازی  رها می باشد 

   .بنابراین واقعیت رویداد درک می شود

   می شوندبعنوان دارائی طبقه بندی در ذهن معلوماتی که  -دوم گروه 

 این گروه عمدتا شامل موارد معلومات زیر است:

 معلومات انسان به عالم مادی )باستثنای معلومات عمومی(  (1

 دارائی های مادیمعلومات ناشی از مالکیت  (2

 معلومات ناشی از داشتن دارائی هائی که اصوال دارائی نیستند (3

معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های  (4

  قومی و ملی

  انسان با آنها رابطه نزدیک داردکه  افرادیمعلومات نسبت به   (5

 پست و مقام اجتماعی  از دارا بودنمعلومات ناشی  (6

  شکل ظاهری جسم انسانمعلومات ناشی از  (7

 معلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان (8

 نیافته است فیکه  به آنها وقوف کا تا زمانی

دارائی های مذکور ) دارائی های من مجازی( در قسمت بعدی بصورت  -

 -ه است تفصیلی شرح داده شد

که در ذهن  یحال عقل، در انسان اسیر من مجازی با مجموعه معلومات 

 بعنوان دارائی طبقه بندی شده اند و همچنین معلومات زیر:

 معلومات ناشی از ساختن دنیای مجازی و خصوصیات آن (1
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ناشی از ساختن من مجازی در ذهن و خصلت ها و معلومات  (2

خصوصیات آن مثل غرور، حسد و تعصب که این خصلت ها و 

 خصوصیات عملکردی مانند معلومات دارند

 انسان که عملکردی مانند معلومات دارند  نیازهای غریزی (3

 گرایش های فطری که عملکردی مانند معلومات دارند (4

ها" نامیده رویدادذهنی تعبیر و تفسیر که آنرا "قالب  قالبی درست کرده 

رویداد هائی را که با آن برخورد می کند شناسائی و با این قالب، اغلب ایم 

و تعبیر و تفسیر کرده و در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند. نقش 

فطرت انسان در این قالب بستگی به میزان معلومات او در در مورد 

دارد و هرچه انسان معلومات  حقیقت جهان هستی و حقیقت خود

بیشتری در این موارد کسب کند نقش دنیای مجازی و من مجازی در 

 این قالب کاهش می یابد.

از طریق این قالب صورت  رویداد هااغلب من مجازی از انسان اسیر درک 

می گیرد و دنیا را باعینک این قالب می بیند و یا بعبارت دیگر این قالب، 

معلوماتی که در ذهن بعنوان دارائی طبقه بندی می بر اساس  -واقعیت را 

مجازی و خصوصیات دنیای  نسبت به انسان معلومات شوند و همچنین

 آن، من مجازی و خصلت ها و خصوصیات آن )مثل غرور، حسد و تعصب(

 فطری مثل، محبت به دیگران گرایش هایسایه کمرنگی از  ،،غرایز انسان

رنگ آمیزی می کند و انسان اسیر من مجازی واقعیت رنگ آمیزی شده  -

می کند که مشخص است که با واقعیت آنها  درکرا در ذهن )شعور( خود 

  بخصوص در مورد واقعیت افراد متفاوت است.
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از معلومات این قالب استفاده می موارد استثنائی که در برخورد با آنها 

که  عبارتند از: رویداد هائی ، عمدتای شوددرک م رویدادواقعیت  شود ولی

عقل در برخورد با  ودر حیطه معلومات تخصصی انسان بوجود می آید 

آنها تنها از معلومات تخصصی مربوطه استفاده می کند و سایر درونمایه 

ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" نقشی 

  که احتیاج به تمرکز دارد.  ندارند و همچنین انجام کارهائی

بنابراین در اغلب موارد آنچه که انسان اسیر من مجازی از رویدادی درک 

می کند، تعبیر و تفسیری از رویداد و موضوع آن می باشد که این "قالب" 

انجام داده و یا بعبارتی انسان اسیر من مجازی رویداد را بر اساس تعبیر 

ز موارد خود می سازد که با واقعیت آنها "آنطور که هست" در بسیاری ا

، دو درک می شودکننده و آنچه که  درکمتفاوت است و براین اساس 

موضوع جدا از هم نمی باشند و از یک ریشه اند و بهمین جهت انسان 

اسیر من مجازی در اغلب موارد نمی تواند واقعیت رویداد ها را مشاهده 

د و در واقع در یک دنیای مجازی که به این طریق برای خو کند و دریابد

 ساخته  زندگی میکند.      

در مورد آن چیزهائی که  به نظر انسان اسیر من مجازی با ارزش است 

اغلب اوقات واقعیت آنها را در  نیز وبعنوان دارائی در ذهن ثبت می کند

ذهن ثبت نمی کند  بلکه تعبیر و تفسیری است که این قالب از آنها دارد 

همین جهت درکی هم که از آنها دارد، که با واقعیت آنها مطابقت ندارد و ب

 در بسیاری از موارد درک صحیحی نمی باشد.
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 نیازهای واقعی و غیرواقعی انسان . 3.4.3

انسان برای زندگی کردن نیازهائی را احساس می کند که قسمتی از 

نیازهای انسان واقعی می باشد مثل نیاز انسان به غذا، پوشاک، مسکن، 

استراحت، روابط با دیگران، محبت به دیگران و قسمتی دیگر ازنیاز های 

 ،" ایجاد می گردد مثالمجازی "منبواسطه انسان غیرواقعی می باشد که 

به برتری طلبی، انسان به رقابت با دیگران می  من مجازیارضاء نیاز  برای

 پردازد و برای آن رنجهای زیادی متحمل می شود.

که در این کتاب به آن اشاره  مطالبیحال باید توجه داشت که منظور از 

 کسب معلوماتمی شود، این نیست که ما بدنبال بدست آوردن وسایل و 

خود و آسایش بیشتر نباشیم و رابطه ای با  برای رفع نیازهای واقعی

و یا به عزلت نشینی رو آوریم و از مردم کناره  دیگران نداشته باشیم

گیری کنیم، زیرا همانطور که قبال گفتیم، نقشی که انسان در برآورد نیاز 

برنامه آموزش تکاملی شعور او است. ها ی خود دارد در واقع قسمتی از 

، زمین و آب وجود دارد ولی برای تهیه نان باید بطور مثال، دانه گندم

گندم را بکاریم، محصول را برداشت و آن را آرد کنیم و سپس آن را بپزیم 

منظور این است که که در تمام این مراحل انسان نقش دارد، بنابراین  

را ابزاری برای رفع نیازهای واقعی خود بدانیم و آنها  معلوماتوسایل و 

ولی اکثر ما ضمن ثبت دارائی تلقی نکنیم ط با دیگران را وهمچنین ارتبا

خود هدف های دیگری در بدست  )شعور( آنها بعنوان دارائی در ذهن

آوردن آنها عالوه بر رفع نیازهای واقعی خود دنبال می کنیم ازجمله 

مثال هدف ما از خرید   -رقابت با دیگران و برتری جوئی نسبت به دیگران 

یک اتوموبیل گرانقیمت عالوه بر رفع نیاز برای جابجا شدن و راحتی 
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ی طلبی نسبت به دیگران هم بیشتر در هنگام رانندگی، ارضای حس برتر

و همچنین  معلوماتکه در اینصورت این وسایل و  -ممکن است باشد 

روابط با دیگر انسانها که وسایل و امکاناتی برای رفع نیازهای واقعی انسان 

 می باشند، از اختیار انسان خارج شده و انسان اسیر آنها می گردد.   

وابسته به  و خصوصیات ها خصلتو  "من مجازی"دارائی های  . 3.4.4

 آن

در مورد آن چیزهائی که  به نظر انسان اسیر من مجازی با ارزش است  

وبعنوان دارائی در ذهن ثبت می کند نیز اغلب اوقات واقعیت آنها را در 

"قالب ذهنی تعبیر و ذهن ثبت نمی کند  بلکه تعبیر و تفسیری است که 

قعیت آنها مطابقت ندارد و بهمین از آنها دارد که با واتفسیر رویدادها" 

جهت درکی هم که از آنها دارد، در بسیاری از موارد درک صحیحی نمی 

 باشد.

مالک دارائی  یا ارزش بودن چیزی عمدتا القائات جامعه می باشد و 

زی ارزش است و چه چیزی جامعه است تعیین می کند که کسب چه چی

ارزش نیست، البته منظور ما در اینجا این نیست که مشخص کنیم که 

کدام ارزش ها در جامعه واقعا ارزشمند هستند یا نیستند، بلکه منظور 

القائات جامعه در بعضی از امور کامال تلقی دارائی از این ارزش ها است. 

بعنوان دارائی در خود ثبت  این امور را انسان،اعتباری می باشند که ذهن 

می کند. جامعه با توجه به جو موجود هر زمانی داشتن یا عالقه به یک 

 چیزی را به عنوان ارزش به ما القاء می کند. 



 
 

107 
 

عالوه بر موارد مذکور، دارائی های من مجازی سبب بروز خصلت ها و 

 خصوصیاتی مثل غرور، حسد، خودباختگی، مقایسه،.... می گردد. 

من مجازی در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت انسان اسیر ی هائی که دارائ

  است: کرده عمدتا از دو نوع تشکیل شده

نوع اول: دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  

انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتاری که  در مورد 

  –ر مورد سایر دارائی هایش می باشد که شبیه رفتارش د -آنها دارد 

طوری است که آنها را معادل دارائی قرار می دهد مثل، عالقه شدید به ب

یک  تیم ورزشی بطوری که هر انتقاد و یا اظهار عالقه نسبت به آن تیم را 

 انتقاد از خود و یا عالقه به خود تلقی می کند.       

، افرادی که انسان با غیر مادی، دارائی های نوع دوم: دارائی های مادی

که نسبت به دارائی  شکل ظاهری جسم انسان آنها رابطه نزدیک دارد و

 های نوع اول واقعی تر می باشند. 

 دارائی های مادی.  3.4.4.1

دارائی های مادی یا فیزیکی یکی از انواع دارائی های است که پس از 

آنها را جزو دارائی های خود در  من مجازیانسان اسیر  ،بدست آوردن

ذهن ثبت می کند  اینگونه دارائی ها از ماده ساخته شده اند و با حواس 

زندگی  توضیح دادیم،همانطور که قبال پنجگانه قابل شناخت هستند و 

حقیقی انسان نه در عالم مادی بلکه در عالم غیرمادی یا معنی جریان 

دن به یک نیاز غیر مادی رسی دارد و عوامل مادی بصورت ابزاری جهت

 .می باشند بنابراین می بایستی به آنها فقط در حد ابزار نگاه کرد
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 دارائی های غیرمادی.  3.4.4.2

 دارائی های غیر مادی عمدتا شامل شامل موارد زیر می باشند:

 معلومات انسان به عالم مادی )باستثنای معلومات عمومی( (1

معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های  (2

 قومی و ملی 

 معلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان (3

 پست و مقام اجتماعی (4

 معلومات انسان به عالم مادی )باستثنای معلومات عمومی(. 3.4.4.2.1

، انسان بصورت فطری گرایش دارد که  جهان را درک توضیح دادیمقبال 

در مرحله  گرایش های فطری،کند و به دانائی برسد و انسان از طریق 

اول نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان هستی و 

 می کند.  معلومات کسبحقیقت خود 

ی از طریق سیستم هاانسان نسبت به علم مادی که  معلوماتی هرگونه

)باستثنای  ناشی از برخورد با رویدادها آموزشی، مطالعه و یا تجربه

را می  فرا می گیرد معلومات ناشی از ساختن دنیای مجازی و من مجازی(

معلومات عمومی، معلومات تخصصی و سایر معلومات  گروه سهتوان به 

 تقسیم نمود:

 عمومی معلومات ▪

است که معموال کاربرد روزانه دارد مثل  معلوماتیعمومی شامل  معلومات

رانندگی و یا شناختن مکانهای مختلف در شهری که زندگی می کنیم و 
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جزو الزامات زندگی می باشد و چون  معلوماتاز این قبیل، که این گونه 

تقریبا اکثر افراد یک جامعه معموال آنها را می دانند؛ از طرف جامعه ارزش 

ذهن آنها را بعنوان دارائی ثبت نمی کند و جزو  تلقی نمی شوند بنابراین

که در حیطه این  رویداد هائیدر برخورد با  عقلموارد نادری است که 

 گونه معلومات است از حاکمیت من مجازی رها می باشد. 

 تخصصی معلومات ▪

که ما معموال از آنها برای تأمین  معلوماتیتخصصی عبارتند از  معلومات

از قبیل فیزیک،  علومیامرار معاش استفاده می کنیم مثل دانستن 

این گونه  )شعور( کاربردی دیگر که ذهن علومشیمی، پزشکی و انواع 

بعنوان دارائی در خود ثبت می کند ولی در برخورد با را  معلومات

است در اغلب موارد  معلوماتدر حیطه این گونه و مسائلی که رویدادها 

، استفاده می تخصصی مربوطهفقط از معلومات  عقل در برخورد با آنها

کند و سایر درونمایه ها )محتویات( موجود "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

درک می  رویداداین فرآیند ندارند بنابراین واقعیت نقشی در  "رویدادها

مجازی در برخورد با این گونه شود و یا بعبارت دیگر عقل از حاکمیت من 

 رها می باشد.  ،رویداد ها

 نسبت به عالم مادی معلوماتسایر  ▪

فرا می گیریم و در  که از روی عالقه است  معلوماتیشامل  ،سایر معلومات

نیز بعنوان دارائی در  معلوماتاینگونه  حالت تفننی دارد موارداز  بعضی

  د.نذهن ثبت می شو
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معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ .  3.4.4.2.2

 های قومی و ملی 

باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه ای فرهنگ، سنت عبارت از 

. سنت ها عمدتا بعنوان ارزش تلقی شوداز نسلی به نسل دیگر منتقل می

 می شوند و بهمین جهت بعنوان دارائی در ذهن ثبت می شوند.

معلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت .  3.4.4.2.3

 خود انسان

شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان، معلوماتی است که با 

انسان می تواند از دنیای مجازی و من مجازی رهائی یابد  استفاده از آنها،

ولی تا زمانی که  انسان هنوز به حقیقت جهان هستی، حقیقت خود و 

نیافته و نتوانسته از دنیای مجازی و من  کافیخلقتش وقوف هدف از 

اینگونه معلومات را بعنوان دارائی در خود ثبت مجازی رهائی یابد، ذهن 

 می کند.

 پست و مقام اجتماعی. 3.4.4.2.4

پست و مقام شامل هر گونه مقام شغلی و یا اجتماعی می گردد که جامعه 

ذهن آن را بعنوان دارائی ثبت می  به آن اعتبار داده است و بهمین دلیل

 کند.

 افرادی که انسان با آنها رابطه نزدیک دارد .  3.4.4.3

که این انسانها  ددر طول زندگی با انسانهای بسیاری آشنا می شو انسان

و  انسان نقشی در آشنائی با آنها نداردشامل مادر و پدر و خویشان که 
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همچنین همسر، فرزندان، دوستان و سایر انسانهائی که در جریان 

 . ذهنها مواجه می گردد و با آنها آشنا می شودبا آن انسانرویدادهائی 

 رابطهبعضی از این افراد را بخصوص آنها که  "من مجازی" انسان اسیر

و دوستان نزدیک را جزو  فرزندانهمسر،  مثل پدر، مادر، دارندنزدیکتر 

ثبت می شود،  )شعور( البته آنچه در ذهن ،ئی خود ثبت می کنددارا

قالب ذهنی تعبیر و "که این درک از طریق  ددرکی است که از آنها دار

و در واقع در ذهن تصویری از آنها به  حاصل شده است "رویدادهاتفسیر 

که در بسیاری از  ساخته شده، که از طریق این قالب درک می کند نحوی

با واقعیت و خصوصیات آنها "آنطور که هست" مغایرت  موارد این تصویر

 دارد.  

 شکل ظاهری جسم انسان . 3.4.44

عقل، انسان را بدنی که  به دالیلی که درقسمت های قبلی گفته شد،

انسان را بعنوان  )بعد مادی( هم دارد درک می کند یعنی بدن دارائیهایی

شکل ظاهری جسم انسان  بنابراین ماهیت اصلی انسان شناسائی می کند

من انسان اسیر "برای  ،دیده می شودهنگام روبروشدن با دیگران  که

بعنوان دارائی تلقی می کند بهمین جهت را  با اهمیت است و آن "مجازی

مجازی دائما نگران قضاوت دیگران در مورد شکل ظاهری من اسیر انسان 

خود می باشد و بهمین جهت سعی می کند با ورزشهائی مثل زیبائی 

این اندام یا آرایش و حتی عمل جراحی ظاهر خود را تغییر دهد و از 

البته منظور این نیست که انسان  ،طریق رنج زیادی متحمل می شود

ر این است که انسان شکل شد بلکه منظوورزش نکند و یا لباس زیبا نپو

ظاهری خود را دارائی نداند که نیاز به قضاوت دیگران داشته باشد که در 
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اینصورت چنین انسانی اگر ورزش می کند برای سالمتی و نشاط خود 

 و اگر لباس زیبا می پوشد برای این است که زیبائی را دوست دارداست 

 .نه برای جلب توجه دیگران

 وابسته به دارائی های "من مجازی"   و خصوصیات خصلت ها .3.4.4.5

مثل، غرور،  و خصوصیاتی خصلت هاسبب بروز  "من مجازی"دارائی های 

در واقع ریشه رنجهای انسان حسد، خودباختگی، مقایسه،.... می گردد و 

دائما به یکدیگر  که است و خصوصیات خصلت هادر این  اسیر من مجازی

مثال حسد، تمایل و آرزو را بوجود می آورد و عدم تبدیل می شوند 

 رسیدن به آرزو خشم ایجاد می کند.  

وابسته به دارائی های "من مجازی"  و خصوصیات خصلت هابعضی از 

 بشرح زیر است:

 غرور ▪

 حسد ▪

 برتری طلبی ▪

 مقایسه ▪

 رقابت ▪

 سیری ناپذیری "من مجازی" یا حرص   ▪

 خود باختگی ▪

 تعصبات ▪

 تمایالت و آرزوها ▪

 و عصبانیت خشم ▪
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 اثبات خود به دیگران ▪

 قضاوت در باره دیگران ▪

 مالمت کردن و انتقاد از دیگران ▪

 دخالت در کار دیگران ▪

 آزار دیگران ▪

 ایجاد کینه و دشمنی ▪

 غرور (1

است که وابسته به دارائی های "من مجازی"  خصلت هایغرور یکی از 

دارائی هائی خود را با دارائی های دیگران مقایسه  من مجازیانسان اسیر 

می کند و چون دارائی خود را باالتر می بیند بخود می بالد و دچار غرور 

می شود. غرور می تواند هم در مورد دارائی های مادی باشد مثل داشتن 

، معلوماتخانه یا اتوموبیل بهتر و یا در مورد دارائی های غیر مادی مثل 

م و حتی نداشتن، مثل کسانی که مال و اموال خود را رها می پست و مقا

اند و این  من مجازیکنند و به ریاضت می نشینند در حالیکه هنوز اسیر 

 حالت هم به نوعی دیگر برای آنها غرور ایجاد می کند. 

 حسد (2

وابسته به دارائی های "من مجازی" است  خصلت هایاز دیگر  یکیحسد 

دارائی  من مجازیل غرور است که انسان اسیر که تاحدودی نقطه مقاب

هائی خود را با دارائی های دیگران مقایسه می کند و چون دارائی خود را 

پائین تر می بیند دچار حسد می شود. حسد هم مثل غرور می تواند هم 

 در مورد دارائی های مادی باشد و هم در مورد دارائی های غیر مادی.
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 برتری طلبی (3

مهم وابسته به دارائی های "من  خصلت هایبرتری طلبی یکی از 

می خواهد برتر از دیگران باشد  من مجازیکه انسان اسیر مجازی" است 

و انسانها را در انقیاد خود در آورد بنابراین سعی می کند با داشتن بیشتر 

 را برآورده کند.  من مجازیاین خواسته  ،دارائی ها

 مقایسه (4

مقایسه مهم وابسته به دارائی های "من مجازی"،  اتخصوصییکی از 

دارائی های خود با دارائی های دیگران است و با این مقایسه هم خود و 

هرچه دارائی های  من مجازی هم دیگران را رتبه بندی می کند و چون

بازهم رده باالتری وجود دارد لذا بر این مقایسه  دهدرا افزایش  خود

 هیچگاه راضی نمی شود. من مجازیانسان اسیر  پایانی وجود ندارد و

 رقابت (5

مورد نظر  "من مجازی"رقابت موقعی ایجاد می شود که در دارائی 

محدودیت وجود دارد مثال اول شدن در مسابقات ورزشی در اینصورت 

 ،پردازدانسان برای ارضاء غرور و برتری جوئی با دیگران به رقابت می 

انسان برای این که علم و یا تخصص خود در منظور این نیست که البته 

، تمام سعی و تالش خود به حد اعال برساند که فعالیت می کند رشته ای

را انجام ندهد بلکه منظور این است هدفش از این تالش رقابت با دیگران 

 نباشد.
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 یا حرص  "من مجازی" سیری ناپذیری  (6

سیری ناپذیری و حرص در  "من مجازی"انسان اسیر  خصلت هاییکی از 

من  اسیر امیال و بیشتر خواستن است دلیل آن هم اینست که انسان

بوجود می آورد  من مجازیبرای فرار از رنج ها و نگرانی هائی که  مجازی

دائما بدنبال بدست آوردن چیزی در بیرون انسان است که از این وضعیت 

من خود  ،ینکه مشکلرهائی یابد ولی پس از رسیدن به آن چیز بدلیل ا

می بیند که وضعیت تغییری نکرده است و رنج ها و نگرانی  ،است مجازی

ها هنوز وجود دارد هرچند که ممکن است نوع آن تغییر کرده باشد، 

بنابراین بدنبال بدست آوردن چیز دیگری در بیرون می رود و این دور 

صول به این برای ح من مجازیباطل دائما تکرار می شود و انسان اسیر 

 امیال و خواسته ها به هرطرف کشانده می شود. 

 خود باختگی (7

دارائی  اسیر"من مجازی" خود باختگی موقعی بوجود می آید که انسان

( در معلوماتدیگری را )بخصوص دارائی های غیرمادی از قبیل  فرد های

مقایسه با دارائی های خود به قدری بزرگ می بیند که امکان رسیدن به 

برایش غیر ممکن بنظر می رسد ضمن انکه آرزو رسیدن به آن دارائی آن 

ها را نیز دارد بنابراین با خود باختگی به او در واقع سعی می کند با او 

یکی شود یا بعبارت دیگر با او در دارائی هایش شریک شود تا بدینوسیله 

 بصورت مجازی به آرزوی خود که داشتن آن دارائی ها می باشد برسد.
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 تعصبات (8

نسبت  اسیر "من مجازی" تعصب موقعی بوجود می آید که عالقه انسان

به یک یا چند مورد از دارائی های ذهنی بقدری شدید می شود که خود 

 آنهایکی می داند و هر انتقاد و یا اظهار عالقه نسبت به  آن  دارائی هارا با 

را انتقاد از خود و یا عالقه به خود می داند. بعضی از تعصبات در سطح 

شخصی مطرح است مثل تعصب به تیم ورزشی خاص و یا تعصب به 

شخص خاص و یا تعصباتی که در سطح جامعه مطرح است از قبیل 

 . و ملیت قومیت

 تمایالت و آرزوها (9

ایجاد می کند  من مجازیبدلیل رنج هائی که  "من مجازی" انسان اسیر 

از وضع موجود راضی نیست و می خواهد چیز دیگری شود بنابراین دائما 

میل و تمایل به چیزی دارد و آرزوئی را در سر می پروراند، ابزار رسیدن 

این ، می باشد که قبال گفتیم من مجازیبه تمایالتش هم دارائی های 

  دو نوع تشکیل شده است:دارائی ها عمدتا از 

دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  نوع اول: 

انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتاری که  در مورد 

 آنها دارد به طوری است که آنها را معادل دارائی قرار می دهد

نوع دوم: دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که انسان با 

ه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان که نسبت به دارائی آنها رابط

های نوع اول واقعی تر می باشند در واقع اجزائی از سیستم پیوسته جهان 
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هستی هستند که همراه آن سیستم در حالت حرکت اند و دائما در حال 

 تغییر هستند.

غییر که و یا در حال ت دارائی نیستندبعبارت دیگر این دارائی ها یا اصوال  

 ، ما کنترل چندانی بر تعییرات آنها و به تبع آن برخود آنها نداریم

که عوامل  من مجازی با طرح هائی مواجه هست انسان اسیربنابراین 

سعی می کند نمی باشند بنابراین با اینکه  ی آن در کنترل کامل اواجرائ

سبب  مطلبکه این  به آن میل یا آرزو نمی رسد در بسیاری از موارد

 می گردد.  اونگرانی، ترس، خشم و ناامیدی 

 خشم و عصبانیت(10

"من خشم و عصبانیت معموال در مواردی است که به دارائی های 

توهین می شود و یا تهدیدی در مورد آنها وجود دارد و یا ناشی  مجازی"

 از نرسیدن به تمایالت و آرزوها می باشد.

 اثبات خود به دیگران(11

سعی می کند  اسیر"من مجازی" ان یعنی اینکه انساناثبات خود به دیگر

عملی انجام دهد تا به دیگران ثابت کند که او می تواند چنین کاری را 

وسیله توانائی "من" را به دیگران نشان دهد و در  ینه اانجام دهد و ب

انجام اینگونه اعمال عمدتا جلب نظر دیگران مهم است تا نتیجه عمل 

ر بسیاری از موارد اگر دیگران مطرح نبودند اصال آن برای خود انسان و د

 عمل را انجام نمی داد.
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 قضاوت در باره دیگران(12

منظور ما از قضاوت در باره دیگران در اینجا، قضاوتی که قاضی دادگاه 

های بیطرف براساس تحقیقات انجام می دهند و یا قضاوتی که رئیس 

دهد و نظایر آنها نیست  بلکه شما در مورد کار حرفه ای شما انجام می 

 قضاوتی است که افراد در مورد یکدیگر بصورت شخصی انجام می دهند.

قبال گفتیم که هرانسان شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. حتی دو 

برادر یا خواهر دوقلو که از نظر ظاهری شبیه یکدیگر هستند، از نظر 

انی که کامال شبیه هم مشابه یکدیگر نیستند و نمی توان دو انس شعوری

قالب ذهنی تعبیر و "بوسیله  "من مجازی"باشند یافت. ولی انسان اسیر 

در باره دیگران نظر می دهد و قضاوت می کند که  "رویدادهاتفسیر 

نمی تواند با در بسیاری از موارد مشخص است که این نظر و قضاوت 

 واقعیت وفق داشته باشد.

 نمالمت کردن و انتقاد از دیگرا(13

مالمت کردن یا انتقاد از دیگران که به نوعی شبیه قضاوت کردن در مورد 

دیگران می باشد باستثناء مواردی که انتقاد کننده هدف واقعی اش اصالح 

رفتار طرف مقابل می باشد و نه تحقیر کردن او و همچنین  نسبت به 

مورد انتقاد و همچنین شخص انتقاد شونده اطالعات کافی دارد در  مطلب

بقیه موارد معموال   انتقاد کننده می خواهد به نوعی برتری خود را بر 

انتقاد شونده به رخ او به کشد و غرور خود را ارضاء کند در واقع در 

 اینگونه انتقاد یا مالمت، شخص مالمت کننده بدنبال ارضای "من

ست تا اصالح رفتار طرف، و در اینگونه موارد انسان مالمتگر با " امجازی
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مورد مالمت بیشتر از فرد مالمت  مطلبفرض اینکه دارائی او در مورد 

 شونده هست، به این کار اقدام می کند.

 دخالت در کار دیگران(14

دخالت در کار دیگران مانند مالمت کردن، در بسیاری از موارد ناشی از 

بر دیگران است و انسان دخالت کننده بدنبال ارضای  خودبرتر دانستن 

مورد دخالت  مطلب" است و با فرض اینکه دارائی او در مجازی "من

بیشتر از فردی است که در کار او دخالت می شود، به این کار اقدام می 

 کند.

 آزار دیگران(15

اسیر  آزار دیگران در واقع ناشی از خشم و عصبانیتی است که در انسان

خشم و عصبانیت در  توضیح دادیم،وجود دارد که قبال  "من مجازی"

توهین شده و یا  من مجازیمواردی ایجاد می شود که به دارائی های 

تهدیدی در مورد آنها وجود دارد و یا ناشی از نرسیدن به تمایالت و 

آرزوها می باشد. و آزار دیگران در واقع خالی کردن انرژی منفی ناشی از 

کسی  ،مواقع انسان در هنگام خشم بعضی ازعصبانیت است و در خشم و 

 را آزار می دهد که ارتباطی با عامل ایجاد کننده خشم در انسان ندارد.  

 ایجاد کینه و دشمنی(16

عمل نمی کنند و یا  "من مجازی"وقتی دیگران در راستای خواسته های 

را مورد تهدید قرار می دهند نسبت به آنها کینه بوجود می  اودارائی های 

و تا وقتی  من مجازی آنها را دشمن خود فرض می کندانسان اسیر  آید و
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که کینه وجود داشته باشد هر عمل ایشان چه ماهیت خوب یا بد داشته 

باشد آن را بعنوان عمل یک دشمن تعبیر می کنیم و نسبت به آن عکس 

حتی موقعیکه از آنها  و درونی خشم آلود نشان می دهد االعمل بیرونی ی

تمام این عکس  که خیال خود با آنها در گیر می شود در یاد می کند

 می شوند.انسان موجب رنج  العمل ها یا خیال ها

"من  انسان اسیر در کنترل ثبت شده در ذهندارائی های . 3.4.5

 نیستند  مجازی"

 توسط ثبت شده در ذهن کنترل دارائی هادالیل عدم قبل از این که ب

"من مجازی" بپردازیم، باید توجه داشت همانطور که قبال  انسان اسیر

کسب گفتیم، منظور ما این این نیست که بدنبال بدست آوردن وسایل و 

برای آسایش بیشتر نباشیم و رابطه ای با دیگران نداشته باشیم  معلومات

را ابزاری برای رفع نیازهای  معلومات بلکه منظور این است که وسایل و

دارائی تلقی نکنیم  واقعی خود بدانیم و آنها وهمچنین ارتباط با دیگران را 

و آنها را بعنوان وسیله ای جهت رفع نیاز های غیر واقعی ازجمله رقابت با 

دیگران و برتری جوئی نسبت به دیگران بکار نبریم که در اینصورت این 

و انسان در اختیار انسان خارج می گردد  از صورت ابزار معلوماتوسایل و 

 اسیر آنها می گردد.  

 قبال گفتیم، دارائی های "من مجازی" عمدتا از دو نوع تشکیل شده است. 

نوع اول: دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  

ی که  در مورد انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتار

 آنها دارد به طوری است که آنها را معادل دارائی قرار می دهد
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نوع دوم: دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که انسان با 

آنها رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان که نسبت به دارائی 

وسته جهان های نوع اول واقعی تر می باشند در واقع اجزائی از سیستم پی

هستی هستند که همراه آن سیستم در حالت حرکت اند و دائما در حال 

 تغییر هستند.

بعبارت دیگر این دارائی ها یا اصوال دارائی نیستند و یا در حال تغییر که  

ما کنترل چندانی بر تعییرات آنها و به تبع آن برخود آنها نداریم و ماهیت 

 آنها ناپایدار است.

براساس موارد شرح داده شده در  )شعور( ثبت شده در ذهن دارائی های  

 من مجازی نیستند:   انسان اسیر زیر در کنترل

 دارائی های مادی.  3.4.5.1

دارائی های مادی بدلیل اینکه با چشم قابل دیدن هستند نسبت به دارائی 

های دیگر ملموس تر اند و بهمین جهت القاء مالکیت آنها دارای جنبه 

های قویتری نسبت به دارائیهای دیگر در ذهن می باشد بخصوص 

آنهائیکه مثل ملک، دارای سند رسمی هم می باشند. این نوع دارائی ها 

سایر دارائی ها بیشتر در کنترل ما می باشند ولی بدالیل زیر نسبت به 

 نمی باشند: "من مجازی"انسان اسیر صد در صد در کنترل 

دارائی های مادی دارای عمر محدودی می باشند و بقول معروف  ▪

بنابراین من مجازی کنترلی بر عمر هیچ دارائی برای همیشه نیست 

 .آنها ندارد
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دارائی های مادی حتی ممکن است قبل از پایان عمر آنها بدلیل  ▪

آمدن مدل های جدیدی از آن نوع دارائی و یا بقول معروف دمده 

 نیست. انسانشدن دیگر کارآئی نداشته باشند و این در کنترل 

نیست  انساندارائی های مادی ممکن است بدالیلی که در کنترل  ▪

عی مثل جنگ و یا دزدی و از این مثال بالیای طبیعی و یا غیر طبی

 قبیل از دست برود. 

شناختن شخص بعنوان مالک یک وسیله مادی یک قراردادی است  ▪

که جامعه به ان اعتبار داده و ممکن است بهر دلیل اعتبار آن توسط 

جامعه از بین برود و شخص دیگر از نظر جامعه مالک آن وسیله 

 نباشد.

 دارائی های غیرمادی.  3.4.5.2

 :شاملدارائی های غیر مادی  عمدتا قبال گفتیم، 

 معلومات انسان به عالم مادی )باستثنای معلومات عمومی( ▪

سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های  از معلومات ناشی ▪

 قومی و ملی

معلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان  ▪

 ده است تا زمانی که این معلومات به حد کافی نرسی

 مقام های اجتماعی  ▪

نمی  "من مجازی" انسان اسیر این نوع دارائی ها نیز بدالیل زیر در کنترل

 باشند:
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 معلومات انسان به عالم مادی )باستثنای معلومات عمومی( (1

سه را در قسمت های قبلی به  نسبت به عالم مادی اکتسابی معلومات

 تقسیم نمودیم: گروه

 عمومی معلوماتگروه اول: 

معلومات عمومی شامل معلوماتی است که معموال کاربرد روزانه دارد مثل 

که رانندگی و یا شناختن مکانهای مختلف در شهری که زندگی می کنیم 

چون معموال اینگونه دانستنی ها از طرف جامعه ارزش  توضیح دادیم،قبال 

ر آنها را بعنوان دارائی دانسان اسیر "من مجازی" تلقی نمی شوند لذا 

 عقلثبت نمی کند و اینگونه دانستنی ها جزو موارد نادری است که  ذهن

رها می باشد و بنابراین بحث  من مجازیدر برخورد با آنها از حاکمیت 

 کنترل در باره این دسته مورد ندارد.

 تخصصی معلوماتگروه دوم: 

معموال از آنها برای تأمین امرار معاش  انسانتخصصی که  معلومات

از قبیل فیزیک، شیمی، پزشکی و  علومیاستفاده می کنیم مثل دانستن 

دلیل پویائی دائما در حال پیشرفت می ه بکه کاربردی دیگر  علومانواع 

عمال  د را با این تغییرات به روز نکندخو معلومات انسانباشند و اگر 

ر قابل استفاده نخواهد بود و یا قابلیت قدیمی شده و دیگ او معلومات

نمی باشد  و به  انساندر کنترل  علماستفاده آن کم خواهد شد. پیشرفت 

نمی باشد. ممکن است  او، نیز در کنترل انسان معلومات تخصصی تبع آن

با مطالعه و حتی با رفتن به کالس  انسان می توانداین سؤال پیش آید که 

که باید در نظر  رشته مورد نظر به روز نمایدا در خود ر معلوماتدرس، 
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جود بو خود معلوماتیاد گیری تغییراتی در با  انسانداشت در این حالت 

دیگر  او علم معلومات جدیدی کسب کرده که در نتیجهو در واقع آورده 

معلومات کنترلی بر پایدار بودن  انسانقدیمی نیست بنابراین  علمآن 

 . ن دارائی در نظر گرفته است نداردبعنواآن را  خود که تخصصی

 گروه سوم: سایر معلومات 

است که از روی عالقه فرا می گیریم و در  معلوماتیشامل سایر معلومات 

از موارد تابع القائات  بعضیعالقه در  بعضی از موارد حالت تفننی دارد.

 معلومات انسانجامعه می باشد. عالقه حتی ممکن است این باشد که 

اوال شامل  معلومات. این ه دیگران بکار ببردخود را برای اظهار وجود ب

تخصصی در باال گفتیم می شود و ثانیا  معلوماتتغییراتی که در مورد 

نسبت به آنها بدلیل اینکه دیگر در جامعه  انسانممکن است که عالقه 

 کنترلاین نوع دارائی نیز در  در نتیجه ،ارزش تلقی نمی شوند از بین برود

 نمی باشد. "من مجازی"  انسان اسیر

معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های  (2

 قومی و ملی 

سنت عبارت از فرهنگ، باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه ای 

شود. سنت ها عمدتا بعنوان ارزش تلقی از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 ها . سنتبعنوان دارائی در ذهن ثبت می شوندمی شوند و بهمین جهت 

وهمچنین آشنائی انسان با تغییر می کنند  زمان  ولدر طها و فرهنگ 

سبب می شود که باور انسان به بعضی از سنت  سنت و فرهنگهای دیگر

  .ها عوض شود بنابراین سنت ها در کنترل انسان نیستند
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 یقت خود انسانمعلومات انسان در مورد حقیقت جهان هستی و حق (3

شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت خود انسان، معلوماتی است که با 

 من مجازی رهائی یابددنیای مجازی  و انسان می تواند از  استفاده از آنها،

در مورد حقیقت جهان هستی و شناخت او  معلومات ولی در اوایل راه که

من مجازی از دنیای مجازی و انسان هنوز  و کافی نمی باشدحقیقت خود 

را بعنوان دارائی در خود ثبت می  معلوماتاینگونه ، ذهن رهائی نیافته

کند و کم و بیش از آنها برای برآورد خواسته های من مجازی از جمله 

اظهار وجود به دیگران و امنیت طلبی، استفاده می کند. بنابراین تا زمانی 

من مجازی استفاده می شود، اینگونه  که از آنها برای برآورد خواسته های

ارزش گذاری جامعه  مثل سایر دارائی های من مجازی تابعهم  معلومات

در  ،می شود و چون ارزش گذاری جامعه در اختیار انسان نمی باشد

"من مجازی"  نمی باشد  انسان اسیر نتیجه این نوع دارائی نیز در کنترل

من مجازی رهائی یافت دیگر دنیای مجازی و که انسان از  زمانی همو 

 چیزی بنام دارائی وجود ندارد.

 پست و مقام اجتماعی (4

پست و مقام شامل هر گونه مقام شغلی و یا اجتماعی می گردد که جامعه 

 یا مؤسسات به آن اعتبار داده است. پست و مقام اجتماعی توسط جامعه

یل تغییراتی که در سطح به افراد اعطاء می گردد و هرآن ممکن است بدل

، پست و مقام فرد از او گرفته شود به وقوع می پیوندد یا مؤسسات جامعه

 "من مجازی" انسان اسیر بنابراین این نوع دارائی مجازی نیز در کنترل

 نمی باشد.
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 .  افرادی که انسان با آنها رابطه نزدیک دارد3.4.5.3

که این انسانها  دمی شو انسان در طول زندگی با انسانهای بسیاری آشنا

شامل مادر و پدر و خویشان که انسان نقشی در آشنائی با آنها ندارد و 

همچنین همسر، فرزندان، دوستان و سایر انسانهائی که در جریان 

، می رویدادهائی انسان با آنها مواجه می گردد و با آنها آشنا می شود

افراد را بخصوص آنها "من مجازی" بعضی از این  انسان اسیر . ذهنباشند

یک که رابطه نزدیکتر دارند مثل پدر، مادر، همسر، فرزندان و دوستان نزد

البته آنچه در ذهن ثبت می شود، درکی  را جزو دارائی خود ثبت می کند،

قالب ذهنی تعبیر و تفسیر "است که از آنها دارد که این درک از طریق 

حاصل شده است و در واقع در ذهن تصویری از آنها به نحوی  "رویدادها

که از طریق این قالب درک می کند، ساخته شده که در بسیاری از موارد 

 این تصویربا واقعیت و خصوصیات آنها "آنطور که هست" مغایرت دارد.   

ولی باید در نظر داشت که این افراد هرکدام انسانهای مستقلی هستند که 

جزو دارائی و  انسان با آنها آشنا شده استبری و یا اختیاری بصورت ج

. اگر چه ممکن است بدالیلی در زمانهائی طبق های انسان نیستند

انجام او عمل کنند ولی درصورتی که عملی که به خواسته  انسانخواست 

می دهند موافق میلشان نباشد در آنصورت آن عمل را بخوبی انجام نمی 

منفک شوند و بطور  اواین فکر هستند که به نحوی از  دهند و دائما در

رها   اومستقل عمل نمایند و در اولین فرصتی که پیدا کنند خود را از 

می کنند و اصوال انسانها را نمی توان در بلند مدت در چهار چوب خاصی 

 من مجازیانسان اسیر بنابراین آنها در کنترل  شتمحدود و مقید نگه دا

 نیستند.
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 شکل ظاهری جسم انسان . 3.4.5.4

به دالیلی که درقسمت های قبلی گفته شد، عقل، انسان را بدنی که 

هم دارد درک می کند یعنی بدن انسان را بعنوان ماهیت اصلی  هاییدارائی

انسان شناسائی می کند بنابراین شکل ظاهری جسم انسان که هنگام 

با  "من مجازی" انسان اسیر روبروشدن با دیگران دیده می شود، برای

اهمیت است و آن را بعنوان دارائی تلقی می کند. با توجه باین که  باال 

می کند از جمله چروک های رفتن سن بطور طبیعی ظاهر انسان تغییر 

پوست و سفید شدن مو ها به آغاز می گردد بنابراین شکل صورت و 

 نیست.من مجازی  انسان اسیر ظاهری جسم انسان در کنترل

 " و ایجاد تناقض و تضادمن مجازی". عدم ثبات 3.4.6

را بطریقی که در باال گفتیم درک کرده و ساخته  "من مجازی"عقل که 

انسان که  چیزهائیهم دارد می داند. ست،  انسان را بدنی که دارائیهایی ا

من مجازی در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت کرده عمدتا از دو نوع اسیر 

 تشکیل شده است. 

نوع اول: دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  

انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتاری که  در مورد 

 ر می دهدآنها دارد به طوری است که آنها را معادل دارائی قرا

نوع دوم: دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که انسان با 

آنها رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان که نسبت به دارائی 

های نوع اول واقعی تر می باشند در واقع اجزائی از سیستم پیوسته جهان 
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در حال  هستی هستند که همراه آن سیستم در حالت حرکت اند و دائما

 تغییر هستند.

است، تالش می  هستی خود نیز قسمتی از سیستم جهانکه  انسانحال 

که کنترل و اجزای جهان هستی چیزهائی که اصوال دارائی نیستند  با کند

، سیستم "من ها و به تبع آن برخود آنها نداردچندانی بر تعییرات آن

ولی در واقعیت ایجاد یک سیستم منسجم از این تکه  دمجازی" را بساز

، امکان پذیر نمی باشد و دندار هاهای پراکنده که کنترل چندانی هم بر آن

فاقد ثبات می باشد و چون انسان از یکطرف  "من مجازی"بهمین دلیل 

اسیر من مجازی  ،انسان ذاتا بدنبال ثبات و آرامش است و از طرف دیگر

به ثبات دست  می تواند دارائی بیشترکسب با که فکر می کند  ،می باشد

سبب می چون آنها راهم بعنوان دارائی در ذهن ثبت می کند  یابد ولی

بدست  بجای این که با کسب وسایل و معلومات آسایش بیشتری شود

 بیاورد، اسارت خود را افزایش دهد.

اقض تضاد و تنسبب ایجاد  و غیر حقیقی بودن آن عدم ثبات من مجازی

 زیر می شود: بشرح هائی

 نتاقض بین دارائی های "من مجازی" ▪

ایجاد تضاد ناشی از تمایل انسان اسیر "من مجازی" به چیز  ▪

 دیگری شدن 

 تضاد بین فطرت انسان و "من مجازی" ▪

تضاد بین واقعیت و تعبیر و تفسیر انسان اسیر "من مجازی" از  ▪

 واقعیت ها 
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انسان اسیر "من مجازی" و رویداد  تضاد بین نگاه گذشته نگر ▪

 های نو

 بین دارائی های "من مجازی" نتاقض. 3.4.6.1  

 کردهبعنوان دارائی در ذهن ثبت   "یانسان اسیر "من مجازکه  چیزهائی

هستند که اغلب ارتباطی بین آنها برقرار نیست و جدا از هم می  چیزهائی

حتی که  میدهند "مجازی "من در واقع هر کدام تشکیل یک باشند و

انسان دوستی دارد که به او نزدیک گاهی با هم در تضاد هستند مثال 

است و او را بعنوان دارائی در ذهن ثبت کرده ولی در عین حال به وضع 

 مالی او حسد می ورزد.

به چیز  "من مجازی" انسان اسیر تمایل. ایجاد تضاد ناشی از 3.4.6.2

 دیگری شدن 

ایجاد می کند  من مجازیبدلیل رنج هائی که  "من مجازی"انسان اسیر 

از وضع موجود راضی نیست و می خواهد چیز دیگری شود بنابراین 

 همیشه  بین وضع موجود و آنچه باید بشود، تناقض وجود دارد.

 "من مجازی"تضاد بین فطرت انسان و . 3.4.6.3

در بسیاری از موارد با فطرت آدمی در تضاد  "من مجازی"خواسته های 

من زو فطرت آدمی است ولی انسان اسیر است مثال انسان دوستی ج

دیگر انسانها را استثمار می  من مجازیبرای انجام خواسته های  مجازی

 کند شکنجه می دهد و حتی می کشد.
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از "من مجازی"  انسان اسیر . تضاد بین واقعیت و تعبیر و تفسیر3.4.6.4

 واقعیت ها 

که با آنها  رویداد هائیدر اغلب اوقات واقعیت  "من مجازی"انسان اسیر 

می کند تعبیر و  درکنمی کند بلکه چیزی که  درک نماید،برخورد می 

صورت  "رویدادهاقالب ذهنی تعبیر و تفسیر "تفسیری است که از طریق 

و خصوصیات  معلوماتواقعیت را بر اساس این قالب،   گرفته، بعبارت دیگر

 ک و درخود رنگ آمیزی می کند و انسان واقعیت رنگ آمیزی شده را در

در  و یا بعبارتی انسان اسیر من مجازی ثبت می کنددرک و ذهن خود 

رویداد را بر اساس تعبیر خود می سازد که با واقعیت آنها  اغلب موارد،

 "آنطور که هست" متفاوت است و در تناقض.

و رویداد  "من مجازی"انسان اسیر  تضاد بین نگاه گذشته نگر. 3.4.6.5

 های نو

قبال توضیح دادیم که، اجزای جهان هستی بوسیله شبکه ارتباطی بهم 

متصلند و دائما بر هم اثر می گذارند که این اثر گذاری سبب ایجاد 

ولی انسان اسیر "من  رویدادهائی می گردند که ماهیت آنها نو می باشد

مجازی" رویداد ها را اغلب با استفاده از "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

رویدادها" تعبیر و تفسیر و درک می کند و و یا بعبارتی آنها را از دریچه 

گذشته می نگرد و بهمین علت رویداد های نو را مشابه رویداد های قبلی 

ا که  به رویداد های درک می کند و در نتیجه همان عکس العملی ر

قدیمی داشته در مورد رویداد های نو انجام می دهد که این مطلب سبب 

      تضاد  می گردد.  
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 برای انسان بوجود می آورد "من مجازی"مسائلی که . 3.4.7

برای  یمسائل بروزایجاد می کند سبب  عالوه بر تضادهائی که من مجازی

  بشرح زیر می شود:انسان 

 من مجازی" بر عقل  حاکم شدن " ▪

 "من مجازی" و بردن انسان به دنیای خیالی موهومی ▪

"من مجازی"  و تعبیر و تفسیر رویدادها، مسائل ناشی از  ▪

 رویدادها و درک "آنچه هست"

 "من مجازی" و مالمت کردن در هنگام اشتباه کردن ▪

 وابستگی "من مجازی" به قضاوت دیگران ▪

 با دیگران "من مجازی" و ایجاد مسئله در رابطه ▪

 "من مجازی" و ایجاد ترس ▪

 "من مجازی" و رنج  امنیت طلبی ▪

 خواسته های "من مجازی" بعد از خالصی موقت از رنج و ترس  ▪

 "من مجازی" و لذت های کاذب ▪

 فرار از رنج ایجاد شده توسط "من مجازی" از طریق فرار از خود ▪

 "من مجازی" و استفاده از فرآیند عادت ▪

 ری در مورد برآورد خواسته هایش"من مجازی" و حیله گ ▪

 حاکم شدن "من مجازی" بر عقل   . 3.4.7.1

جهان مجازی و من مجازی از یک ریشه می باشند  توضیح دادیم،قبال 

بنابراین هرجا که در این کتاب از حاکمیت من مجازی بر عقل ذکر شده 

 منظور حاکمیت دنیای مجازی و من مجازی بر عقل می باشد.
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من مجازی را بصورت واقعیتی بدیهی تصور عقل، قبال توضیح داده شد که 

من مجازی تقریبا بر عقل حاکم سبب شده  که  مطلبنموده است و این 

رویدادهائی که در حیطه معلومات عمومی انسان می و باستثنای شود 

در حیطه معلومات تخصصی انسان  رویداد هائی که همچنین باشد و

بوجود می آید و عقل در برخورد با آنها تنها از معلومات تخصصی مربوطه 

استفاده می کند و سایر درونمایه ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی 

تعبیر و تفسیر رویدادها" نقشی ندارند و همچنین انجام کارهائی که 

رد با آنها از حاکمیت من مجازی که عقل در برخواحتیاج به تمرکز دارد 

، در بقیه موارد عقل عمدتا توسط من مجازی راهبری می رها می باشد

و بیشتر افکاری که در ذهن )شعور( انسان ایجاد می شود و به تبع  شود

آن اعمالی که انجام می دهد و یا احساس خوب یا بدی که دارد، در 

وصیاتی مثل غرور و خصلت ها و خصو  راستای خواسته های من مجازی

و در بسیاری از مواقع این من مجازی است که سمت و  حسد می باشد

و حتی در زمانی که انسان عملی انجام نمی سوی فکر را تعیین می کند 

در ذهن  مطلبیفکری در باره من مجازی دهد، مثال در گوشه ای نشسته، 

اختیار انسان  آدمی ایجاد می کند که در اکثر اوقات ایجاد این افکار در

نبوده وبدون خواست او می باشد و در واقع مثل کامپیوتری می ماند که 

دچار ویروس شده باشد و فایل ها روی حافظه آن بدون اینکه انسان روی 

آنها کلیک کرده باشد خود بخود روی صفحه مونیتور ظاهر می شوند و 

آدمی را خیلی از این فکرها در باره چیزهای بی اهمیت است که فقط 

بخود مشغول می کند و این مشغولیت دائمی فکر سبب از دست رفتن 

 زمان می شود.

 



 
 

133 
 

 و بردن انسان به دنیای خیالی موهومی "من مجازی" . 3.4.7.2

ذهن انسان اسیر"من مجازی" در بسیاری از اوقات با افکاری که ایجاد می 

کند  سبب می شود که انسان از دنیای واقعی خارج شده و به دنیای 

خیالی موهومی برود و بهمین جهت نتواند با رویدادهائی که در اطرافش 

در حال وقوع است، ارتباط برقرار کند و یا نتواند اشتباهاتی که در 

 دادهای قبلی انجام داده، درک کند.  روی

خیال موهومی عمدتا در ذهن انسان در مورد خواسته ها و آرزوهائی شکل 

می گیرد که بدلیل وجود محدودیت ها نمی تواند در دنیای واقعی به آنها 

دست یابد و معموال در تخیل خود را بدون محدویت در ذهن فرض می 

ایجاد موقعیت های فرضی به آرزوهای کند و با نوشتن سناریوئی خیالی و 

خود بصورت خیالی می رسد و یا مسائل خود را بصورت خیالی حل می 

کند و حتی با دشمنان خود درگیر می شود و آنان را در خیال خود 

شکست می دهد. در بعضی از مواقع هم انسان در ذهن خود، رویدادی را 

 ی می کند.که قبال بوقوع پیوسته، به شکل دیگری بازآفرین

انسانهای اسیر "من مجازی"، در بسیاری از اوقات در دنیای خیالی 

بنابراین نمی  اند و از  دنیای واقعی به دور  ندکن )موهومی( زندگی می

و تضاد بین  نندیا درک کن را آنطور که هست ببینندواقعیت ها  ندتوان

  می گردد. آنهاقعیت و خیال سبب رنج وا
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ناشی از  مسائل رویدادها،و تعبیر و تفسیر  . "من مجازی" 3.4.7.3

 و درک "آنچه هست" رویدادها

که، اجزای جهان هستی بوسیله شبکه ارتباطی بهم  توضیح دادیمقبال 

متصلند و دائما بر هم اثر می گذارند که این اثر گذاری سبب ایجاد 

یز چون در این هائی می گردند که ماهیت آنها نو می باشد. انسان نرویداد

برخورد می کند و  و مسائل ناشی از آن رویدادسیستم قرار دارد دائما با 

سعی می کند آنها را تعبیر و تفسیر نماید و آن چه را که به نظرش مسئله 

با استفاده از  این کار را "من مجازی"اسیر  می نماید حل کند. انسان

  .دهد" انجام می رویدادها"قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

بر اساس معلوماتی که در ذهن بعنوان را بر اساس  رویدادهااین قالب، 

دنیای  معلومات انسان نسبت به دارائی طبقه بندی می شوند و همچنین

مجازی و خصوصیات آن، من مجازی و خصلت ها و خصوصیات آن )مثل 

انسان، سایه کمرنگی از گرایش  نیازهای غریزی غرور، حسد و تعصب(،

، بعبارت دیگر های فطری مثل، محبت به دیگران تعبیر و تفسیر می کند

این قالب، واقعیت را بر اساس معلومات و خصوصیات خود رنگ آمیزی 

می کند و انسان واقعیت رنگ آمیزی شده را درک و در ذهن خود درک و 

ی در اغلب موارد، رویداد ثبت می کند و یا بعبارتی انسان اسیر من مجاز

را بر اساس تعبیر خود می سازد که با واقعیت آنها "آنطور که هست" 

 متفاوت است که سبب می شود انسان واقعیت رویداد را درک نکند.

که انسان با آن برخورد می کند را می توان به شرح زیر رویدادهائی 

 تقسیم بندی کرد:  
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 عمومی انسان می باشد   معلوماتکه در حیطه  ئیرویدادها ▪

 تخصصی انسان می باشد معلوماتکه در حیطه  ئیرویدادها ▪

  رویدادهاسایر  ▪

 عمومی انسان می باشد   معلوماتکه در حیطه  ئیرویدادها (1

است که معموال کاربرد  معلوماتیعمومی شامل  معلومات ،قبال گفتیم

روزانه دارد مثل رانندگی و یا شناختن مکانهای مختلف در شهری که 

جزو الزامات زندگی  معلوماتزندگی می کنیم و از این قبیل که این گونه 

آنها را بعنوان دارائی ثبت نمی  "من مجازی"انسان اسیر می باشد و ذهن 

قرار دارد برخورد می کند  که در این حیطهی رویدادکند. انسان وقتی با 

در برخورد  عقلجزو موارد نادری است که  معلوماتبدلیل اینکه اینگونه  -

را آنطور که  رویدادمعموال   -رها می باشد  من مجازیبا آنها از حاکمیت 

 رویدادهست می بیند که این نوع دیدن دیگر احتیاجی به تعبیر و تفسیر 

می یابد معموال راه  ناشی از رویداد هندارد و راهی هم که برای حل مسئل

ی دنبال آدرسی می گردد و نمی در خیابان شخصیحل منطقی است. مثال 

اینکه به تعبیر و  آن را پیدا کنید برای حل این مسئله معموال بدون تواند

و از  گاه های آن خیابان مراجعه می کندبه یکی از فروش تفسیر بپردازد

 . آدرس را می پرسد آنجا کار می کندکسی که در 

 تخصصی انسان می باشد معلوماتکه در حیطه ئی رویدادها (2

که ما معموال از آنها برای تأمین  معلوماتیتخصصی عبارتند از  معلومات

این  "من مجازی"انسان اسیر  امرار معاش استفاده می کنیم که ذهن

علومات استفاده از م را بعنوان دارائی در خود ثبت می کند. معلوماتگونه 
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مذکور برای انجام کاری )رویدادی( که در رابطه با تخصص مربوطه است 

مورد استفاده قرار می گیرد که می توان آنها را به دوگروه زیر تقسیم 

 نمود:

کارهائی که در انجام آن ها خصوصیات "من مجازی" نقش  ▪

  ندارد 

در این موارد  ودر انجام این گونه کارها تمرکز فقط بر انجام کار است 

عقل برای انجام کار تنها از معلومات تخصصی مربوطه استفاده می کند و  

سایر درونمایه ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

رویدادها" نقشی ندارند و یا بعبارت دیگر در انجام کار، عقل از حاکمیت 

با توجه به علم و  من مجازی رها می باشد بنابر این مسائل ناشی از کار

تجربه انسان معموال آنطور که هست دیده می شود و راه حل مسئله ناشی 

 از آن هم معموال منطقی است.

کارهائی که در انجام آن ها خصوصیات "من مجازی" هم نقش  ▪

 دارد  

در انجام این گونه کارها عالوه بر انجام کار خصوصیات "من مجازی" هم 

که فردی در محیط کاری خود را در رقابت با مثل ایننقش پیدا می کند 

عالوه  ناشی از آن مسائلحل و  بنابراین برای انجام کار دیگران می بیند

سایر درونمایه ها )محتویات( موجود "قالب ذهنی ، معلومات تخصصیبر 

برتری  از قبیل،خصوصیات من مجازی " مثل، رویدادهاتعبیر و تفسیر 

ناشی از  جوئی، رقابت در تعبیر و تفسیر آنها نقش دارند بنابراین مسائل
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در بعضی از موارد آنطور که هست کامال دیده نمی شوند و راه حل  کار

 مسئله هم  در اینگونه موارد نمی تواند کامال منطقی باشد.  

  رویدادهاسایر  (3

نیز، با را  ناشی از آن و مسائل رویدادهاانسان اسیر "من مجازی" سایر 

که " تعبیر می کند رویدادهااستفاده از "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

در رابطه با سایر انسانها باشد رویدادها و مسائل ناشی از آن، چنانچه 

 یو خصوصیات خصلت هاریشه در گذشته دارند و عمدتا که  معلوماتی

در این تعبیر  انسان نیازهای غریزیو همچنین  تعصبمثل غرور، حسد، 

بنابراین این گونه رویدادها و مسائل ناشی از وتفسیر نقش وسیعی دارند 

 در راه حلی هم که می یابدآنها، آنطور که هست کامال دیده نمی شوند و 

مثال وقتی موارد  نمی تواند راه حل منطقی باشد.  اینگونه بسیاری از

ورا با توجه به ظاهر او و ف شخصی را که نمی شناسد در خیابان می بیند

و نظر و قضاوت خود راجع به ظاهر اشخاص در فکر خود اظهار معلومات 

که این اظهار نظر با توجه به پیچیدگی و گستره  دسته بندی می کند

ر حالیکه به صحبت انسان یقینا نمی تواند اظهار نظر صحیحی باشد و یا د

و تفسیر و در د تعبیر دائما کلمات او را در ذهن خو کسی گوش می کند

به صحبت های او گوش نمی کند و بعبارت دیگر  نتیجه قضاوت می کند

رک د ودر نتیجه نمی تواند  بلکه دارد به قضاوت های خود گوش می کند

  .درستی از سخنان او داشته باشد
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 کردن . "من مجازی" و مالمت کردن در هنگام اشتباه3.4.7.4

انسان اسیر "من مجازی" موقعی که بنظر خودش تصمیم اشتباهی می 

گیرد یا کاری را درست انجام نمی دهد و یا کاری که باید می کرده انجام 

نداده است، خود را مالمت و سرزنش می کند که چرا این تصمیم را 

گرفتم؟ و یا چرا فالن کار را انجام دادم  و یا انجام ندادم؟ مالمت کردن 

در واقع ریشه در غرور دارد یعنی انسان اسیر من مجازی آن قدر  خود

 می داندخود را باال فرض می کند و غرور دارد که خود را مبری از اشتباه 

و وقتی که اشتباه می کند این تصویری که از خود کشیده است می 

 شکند بنابراین خود را مالمت می کند. 

از  موارد با رویدادها در اغلبعقل انسان اسیر من مجازی، در برخورد 

"قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" برای شناخت آنها استفاده می کند 

و بر این اساس نتیجه گیری و تصمیم گیری می کند که چه عمل یا 

یا بعبارت دیگر چه کاری را انجام بدهد،  عکس العملی را انجام دهد

چنانچه اشتباهی در این  چگونه انجام دهد و یا کاری انجام ندهد. حال

فرآیند بروز کند، ریشه آن در این قالب می باشد ولی انسان اسیر من 

 مجازی بدلیل داشتن غرور، خود را مالمت می کند. 

 باشد: می یکی از موارد زیر  می شودریشه اشتباهی که سبب مالمت 

 اشتباه ناشی از کمبود معلومات ▪

 "من مجازی"اشتباه ناشی از خصلت ها و خصوصیات  ▪

اشتباه ناشی از کمبود معلومات و خصلت ها و خصوصیات "من  ▪

 مجازی" 
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I.  معلوماتاشتباه ناشی از کمبود  

یکی از دالیل اشتباه می باشد مثل اینکه شخصی در کار  معلوماتکمبود 

و اطالعات کافی، تصمیم اشتباهی می  علمحرفه ای خود بدلیل نداشتن 

که بعدا  معلوماتیام می دهد ولی با توجه به گیرد و یا کاری را اشتباه انج

در نتیجه تصمیم گیری و یا نتیجه کار و یا از طریق های دیگر بدست می 

آورد تصمیم گذشته خود و یا نحوه انجام کار را زیر سؤال می برد و خود 

را در زمان  معلوماترا مالمت می کند ولی توجه نمی کند که او این 

را دارد و یا  معلوماتکار نداشته و حاال این  تصمیم گیری و یا انجام

  .است شدهبعبارت دیگراو حاال انسان دیگری 

II.  و خصوصیات "من مجازی" خصلت هااشتباه ناشی از 

و خصوصیات وابسته به دارائی های  خصلت هااینگونه اشتباهات ریشه در 

"من مجازی" دارد مثل این که انسانی در حالت عصبانیت و خشم عملی 

انجام می دهد و بعدا خود را بدلیل آن مالمت می کند و یا حتی عمل 

خوبی بر اساس فطرت خود انجام می دهد مثال، بخششی به فرد دیگری 

ورمثل حرص خود را و خصوصیات مذک خصلت هامی کند و بعدا بدلیل 

 مالمت می کند که چرا این بخشش را انجام دادم.

III.  و خصوصیات "من  خصلت هاو  معلوماتاشتباه ناشی از کمبود

 مجازی" 

و خصوصیات وابسته  خصلت هاو  معلوماتدر بعضی از اشتباهات کمبود 

به دارائی های "من مجازی" هر دو نقش دارند مثال انسان اسیر من 

مجازی، برای ارضای غرور و برتری طلبی خود انجام کاری را داوطلبانه 
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کافی در انجام آن کار اشتباه  معلوماتقبول می کند ولی بدلیل نداشتن 

 می کند و خود را مالمت می کند.

 به قضاوت دیگران "من مجازی"وابستگی  . 3.4.7.5

ماهیت   که استیک سری دارائی های  دارای "من مجازی" قبال گفتیم،

دیگران تعیین می کنند و یا بعبارتی قضاوت عمدتا دارائی بودن آنها را 

دیگران است که تعیین می کند که چه چیزی دارائی است و چه چیزی 

ای اثبات دارائی های بر من مجازیدارائی نیست بنابراین انسان اسیر 

مجازی خود دائما بدنبال تأیید دیگران است و برای گرفتن این تأیید، 

انسان چه رنجهای عظیمی را برخود تحمیل می کند که بعضی از آنها 

عبارتند از:  انجام عمل های جراحی برای زیباتر نشان دادن خود به 

نچه هست یا دیگران، سعی در نشان دادن خود در وضعیتی باالتر از آ

بعبارت دیگر الف زدن، گفتن انواع تملق ها به دیگران و دادن انواع باج ها 

 به دیگران فقط برای این که او را از نظر لفظی تأئید کنند.   

 رابطه با دیگران ایجاد مسئله در و "من مجازی" .  3.4.7.6

برای انسان مسئله آفرین است در  "من مجازی"مهم ترین موردی که 

من  خصوصیاتو  خصلت هاروابط با دیگر انسانها می باشد که تقریبا تمام 

نیازهای غریزی  از قبیل برتری طلبی، غرور، حسد، مقایسه ومجازی 

خصوصیات فطری و در رابطه با دیگران نمود تا حدودی و همچنین  انسان

 پیدا می کند. 

با دیگران عمدتا تحت تأثیر موارد زیر می  "مجازیمن "رابطه انسان اسیر 

 باشد:
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 شناخت از دیگران (1

با دیگران بر اساس شناختی است که از  "من مجازی"انسان اسیر رابطه 

 -" رویدادها را "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر شناخت این که  دسایرین دار

 که شامل معلوماتی که در ذهن بعنوان دارائی طبقه بندی می شوند،

دنیای مجازی و خصوصیات آن، من مجازی و  معلومات انسان نسبت به

 نیازهای غریزی خصلت ها و خصوصیات آن )مثل غرور، حسد و تعصب(،

از دیگران انجام  -انسان، سایه کمرنگی از گرایش های فطری می باشد 

با خصوصیات واقعی آنها  در اکثر موارد داده که اینگونه شناخت نمی تواند

دارند نیز در اکثر  انسانمطابقت داشته باشد و شناختی هم که دیگران از 

 نددیگر داریکاز  انسانهاموارد بهمین ترتیب می باشد بنابراین شناختی که 

یک  انسانهای اسیر من مجازی اکثرا شناخت واقعی نمی باشد بلکه

که اند رتیب بوجود آورده شخصیت خیالی از یکدیگر در ذهن خود باین ت

با یکدیگر می باشد که مشخص است که این رابطه نمی  آنهامبنای رابطه 

تواند یک رابطه واقعی و صحیح باشد و واضح است که این رابطه در عمل 

انسان و برخورد با شخصیت واقعی طرفین رابطه مسئله آفرین باشد زیرا 

 یبراساس شخصیتطه، ه عمل و عکس العمل های طرف رابک توقع دارد

 در بسیاری از موارد ، باشد و چون در عملستاز او ساخته ا در ذهن که

دیت رفتار طرف مقابل را به عالقه، عدم عالقه، ض انساناینگونه نمی شود 

 .و دشمنی با خود تعبیر می کند

 آنان تعبیر رابطه با دیگران به مبارزه با (2

و  بدلیل این که تحت تسلط خصوصیات ی اسیر من مجازیانسان ها

مثل برتری طلبی، غرور، حسد می باشند در  "من مجازی" خصلت های
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بسیاری از موارد رابطه شان با دیگران بصورت ناخودآگاه به  مبارزه با 

طرف دیگر تغییر شکل می دهد و سعی می کنند با به رخ کشیدن دارائی 

خود از طرف رابطه یک  تمعلوماهای مادی و غیرمادی خود از جمله 

مغلوب بسازند که حتی بعضی از انسانها این نوع مبارزه را در رابطه با 

نزدیکترین کسان خود از جمله همسر و فرزندان خود نیز اعمال می کنند 

و مشخص است که چنین رابطه هائی فقط ایجاد کننده رنج برای دوطرف 

 رابطه می باشد.

 ترس. "من مجازی" و ایجاد 3.4.7.7

ترس یا احساس ناامنی یک عکس العمل فیزیولوژیکی می باشد که در 

انسان در هنگام مواجه شدن با خطر بروز می کند. ترس را می توان به دو 

 نوع تقسیم کرد:

نوع اول:  این ترس در مواقعی بروز می کند که انسان با یک خطر واقعی 

یک ساختمان بلند و روبرو شده مثال ترسی که در هنگام بودن در لب بام 

یا مواجه شدن با یک حیوان درنده بوجود می آید و این نوع ترس سبب 

 حفظ جان انسان در مقابل خطرات واقعی می باشد.  

من "توسط  نوع دوم: این نوع ترس که در واقع یک ترس توهمی است که

و یا بعبارت  شامل ترس از دست دادن دارائی ها ایجاد می شود و "مجازی

و همچنین ترس  بعلت ناپایداری دارائی ها عدم حفظ وضع موجود دیگر

  .نرسیدن به آرزوها و تمایالت و خواسته ها می باشد
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 امنیت طلبیرنج   و. "من مجازی" 3.4.7.8

خود بعنوان  )شعور( در ذهن "من مجازی" انسان اسیر چیزهائی که

 ه عمدتا از دو نوع تشکیل شده است:دارائی ثبت کرد

اول: دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  نوع 

انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتاری که  در مورد 

 .آنها دارد به طوری است که آنها را معادل دارائی قرار می دهد

نوع دوم: دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که انسان با 

ا رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان که نسبت به دارائی آنه

های نوع اول واقعی تر می باشند در واقع اجزائی از سیستم پیوسته جهان 

هستی هستند که همراه آن سیستم در حالت حرکت اند و دائما در حال 

 تغییر هستند.

ی حال انسان که خود نیز قسمتی از سیستم جهان هستی است، تالش م

کند با چیزهائی که اصوال دارائی نیستند و اجزای جهان هستی که کنترل 

چندانی بر تعییرات آنها و به تبع آن برخود آنها ندارد، سیستم "من 

مجازی" را بسازد ولی در واقعیت ایجاد یک سیستم منسجم از این تکه 

 د.های پراکنده که کنترل چندانی هم بر آنها ندارد، امکان پذیر نمی باش

از مجموعه  یک سیستم حقیقی نیست و "من مجازی"بعبارت دیگر 

این دارائی ها اعتباری است  عمده دارائی ها تشکیل می شود که ماهیت

که دیگران به آن می دهند و وابسته به نظر دیگران است لذا این مجموعه 

فاقد ثبات می باشد و دارائی های آن دائما در معرض تهدید قرار دارد و از 

بنابراین در برخورد ریشه در گذشته دارد عمدتا آن   معلوماتطرف دیگر 
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با رویدادها و مسائل زندگی که نو می باشند فاقد پویائی الزم می باشد که 

است و یا بعبارت دیگر  من مجازینیز به نوعی تهدیدی برای  مطلباین 

و می ترسد و احساس ناامنی می از رویدادهای ن من مجازیانسان اسیر 

 کند.

ید قرار حال انسان اسیر من مجازی با این دارائی هائی که در معرض تهد

دارند و تغییرات دائمی جهان هستی که انسان نیز بعنوان یکی از اجزای 

، دائما درپی حفظ این سیستم دائما در معرض این تغییرات می باشد

وضع موجود یا بعبارت دیگر ایجاد امنیت برای خود است که در واقع در 

جستجوی امنیتی است که وجود خارجی ندارد و این جستجوی دائمی 

 جب ایجاد رنج و تضاد در انسان می گردد. مو

  از رنج و ترس موقت بعد از خالصی"من مجازی" خواسته های . 3.4.7.9

 ایجاد کرده "من مجازی"انسان بمحض اینکه از رنجی و یا ترسی که 

خالص می شود  و به نوعی احساس آسایش می کند،  بطور موقت

که بدلیل درگیری با رنج و یا ترس ایجاد شده  -تمایالت و خواسته هائی  

 انسان در این زمانامکان بروز نداشته اند، فرصت بروز کردن می یابند و  -

انجام دهد و بعدا  معقول استرا که غیر  حتی ممکن است خواسته هائی

 گردد.  درگیر عواقب آن

 های کاذبلذت . "من مجازی" و 3.4.7.10

قبال گفتیم، لذت عبارتست از حالت خوشی  که انسان آن را درک می 

 کند و آن را میتوان به دونوع بشرح زیر تقسیم نمود: 
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 نیازهای غریزیلذت ناشی از ارضای  ▪

 و عبارتست از نیازهائی که مربوط به بدن انسان بوده نیازهای غریزی،

نیاز به غذا ، نیاز سبب ادامه حیات فردی انسان و نسل او می گردد مثل، 

از طریق ایجاد میل و لذت  نیازهای غریزی. به خواب و نیاز جنسی

عملکرد دارند و بدین وسیله انگیزه الزم را برآورد این گونه نیازها فراهم 

ی عبارتست از حالت خوش نیازهای غریزیلذت ناشی از ارضای می کند. 

که  انسان آن را در ک می کند و معموال با یکی یا چند تا از حسهای 

پنجگانه انسان در ارتباط است مثل لذت غذا خوردن و یا لذت جنسی. 

اینگونه لذت ها، چنانچه ارضای غرایز در حد معقول باشد، طبیعی بوده و 

 هر انسانی به این نوع لذت ها نیاز دارد. 

 های "من مجازی" لذت ناشی از ارضای خواسته ▪

این نوع لذت که لذت کاذبی است، عبارتست از حالت خوشی که  انسان 

کند و ناشی از ارضای خواسته های اسیر "من مجازی" آن را در ک می 

با توجه به اینکه خواسته های  ،مثل برآورد نیاز برتری طلبی من مجازی

خواسته ها من مجازی غیر واقعی می باشد لذت های ناشی از ارضای این 

نیز کاذب است ضمن اینکه برای ارضای خواسته های من مجازی انسان 

مثال  یکی از خواسته های من  می بایستی رنج زیادی متحمل شود

غرور است حال در نظر بگیرید که انسان برای اینکه این خواسته  ،مجازی

 . من مجازی را برآورد کند چه رنجهائی باید تحمل کند
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خصوصیات لذت های ناشی از برآورد خواسته های من مجازی بشرح زیر 

   است: 

هیت زود گذر دارد بهمین دلیل توضیح دادیم، اصوال لذت ماقبال  ▪

کوتاهمدت و   "من مجازی"لذت های ناشی از برآورد خواسته های 

  .زود گذر است

چون من مجازی سیستم یکپارچه نیست و از "من" ها یا عوامل  ▪

زیادی تشکیل شده که از هم جدا می باشند لذا در همان لحظات 

سایر عوامل من مجازی  استدر حال لذت بردن انسان کوتاهی که 

در انسان رنج و یا ترس ایجاد می کنند و نمی گذارند این لذت کامل 

 باشد. 

مجازی در بیرون از انسان است و دارائی های دارائی های مادی من  ▪

غیرمادی اش هم که در درون است نیز احتیاج به تأیید دیگرانی دارد 

که در بیرون از انسان هستند بنابراین  کل دارائی های من مجازی در 

من مجازی برای ایجاد انسان اسیر  بیرون از آدمی قرار داردبنابراین

اشخاص دارد ولی چیزها و ی اعم از لذت نیز نیاز به عوامل بیرون

نیستند بنابراین ایجاد لذت همراه با  اوانسان عوامل بیرونی در کنترل 

 رنج بسیاری است.

از طریق فرار از  "من مجازی"فرار از رنج ایجاد شده توسط . 3.4.7.11

 خود

دائما در انسان ایجاد  "من مجازی"با توجه به مطالبی که قبال گفته شد 

یکی از راه های فرار از رنج هائی که من مجازی به وجود  رنج می کند و

. رو می آورد فرار از خود است یا بعبارت دیگر فرار از من مجازی است
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آوردن انسان به انواع مشروبات، مواد مخدر و یا تمایل به داشتن سکس 

ا سبب رهائی موقت عقل از که آنه بیش از حد، در واقع به این دلیل است

مسائلی که من مجازی بوجود آورده است می شود که به نوعی فراموشی 

خود )من مجازی( یا فرار از خود است که در وضعیت های حاد به اعتیاد 

 می کشد.   

 عادتفرآیند . "من مجازی" و استفاده از 3.4.7.12

گفتیم، اگر انسان با رویداد مشابه ای چند بار برخورد کند و عقل  قبال

همان تعبیر تفسیر و نتیجه گیری و حکم را از رویداد داشته باشد، عقل 

فرآیندی بصورت خودکار ایجاد می کند که دیگر احتیاجی به پروسه 

شناسائی تعبیر و تقسیر نتیجه گیری و حکم نباشد و بعبارتی حکم 

و یا قانونی در می آید و این همانست که ما آن را عادت  بصورت قاعده

  می نامیم.

عادت ها دوگروه هستند. گروه اول شامل عادت هائی که بعد از ایجاد، 

مثل انجام کارها و وظایف روزانه، عقل در فرآیند آن دخالتی نمی کند 

آنها  عقل در اکثر موارد در فرآیندکه رانندگی  که بصورت عادت در آمده 

  دخالت نمی کند.

، عقل در فرآیند آن دخالت می گروه دوم عادت هائی که بعد از ایجاد

این نوع عادت ها که عمدتا شامل خصلت های خوب و بد انسان می کند. 

که بنوعی عملکردی مانند معلومات دارند و بر  -شود، خود خصلت ها 

که  ویدادیربصورت عادت در می آیند و هر  –عقل اثر گذار هستند 

را با آن خصلت ها محک  رویدادانسان با آن رویرو می شود، عقل ابتدا 
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در حیطه آنها باشد، آن خصلت ها در تعبیر و تفسیر  رویدادمی زند و اگر 

و نتیجه گیری لحاظ می کند و به تبع آن خصلت ها در عمل و عکس 

 انسان اثر می گذارند.  حالتالعمل و یا 

دنیای مجازی و من مجازی را بصورت واقعیات قل، ع توضیح دادیم،قبال 

را ساخته است ولی بعد  "من مجازی"بدیهی تصور نموده و بر این اساس 

از ساختن من مجازی تقریبا بر عقل حاکم شده است  و بیشتر افکاری که 

در ذهن انسان ایجاد می شود و به تبع آن اعمالی که انجام می دهد و یا 

احساس خوب یا بدی که دارد، در راستای خواسته های من مجازی و 

ر بسیاری از و د .خصلت ها و خصوصیاتی مثل غرور و حسد می باشد

مواقع این من مجازی است که سمت و سوی فکر و عمل یا عکس العمل 

تعیین می کند و چون عقل "من در برخورد با رویداد ها انسان را 

 رویدادهائیمجازی" را بعنوان حقیقت آدمی شناخته بنابراین باستثنای 

 رویداد هائی کههمچنین  ن می باشد وعمومی انسا معلوماتکه در حیطه 

در حیطه معلومات تخصصی انسان بوجود می آید و عقل در برخورد با 

آنها تنها از معلومات تخصصی مربوطه استفاده می کند و سایر درونمایه 

ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" نقشی 

از  عقل ندارند و همچنین انجام کارهائی که احتیاج به تمرکز دارد که

توسط من عمدتا ، در بقیه موارد عقل من مجازی رها می باشد سلطه

 مجازی راهبری می شود. 

حاکم شدن من مجازی بر عقل، سبب شده است که خواسته های و 

که در  - درآیندخصلت ها و خصوصیات من مجازی بصورت فرآیند عادت 

عبارت دیگر این خصلت ها و ب -گروه دوم طبقه بندی عادت ها قرار دارند 
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و  مثال غرور عادت انسان می گردد به عادت تبدیل می شوند خصوصیات

که انسان با آن روبرو می شود، عقل ابتدا آن را بعد هر رویدادی از آن به 

در  رویدادبا خصلت ها و خصوصیات عادت شده محک می زند وچنانچه 

عکس العمل و یا  حیطه آنها باشد آن خصلت ها و خصوصیات در عمل

مثال انسانی که مغرور بودن خصلت شاخص اندیشه او، اثر گذار است، 

با غرور  را رویداد عقل او، که بر خورد می کند ابتدا ئیرویدادهااوست، با 

عمل عکس در حیطه غرور او باشد در  رویداد، چنانچه زنداو محک می 

در حیطه غرور  رویداد ، غرور اثر گذار است و چنانچهالعمل و یا اندیشه او

او نباشد و با دیگر خصلت ها و خصوصیات من مجازی مثل، تعصبات 

 محک خواهد خورد.  

دروغ گفتن، سیگار کشیدن و  دیگری که انسان دارد مثل، عادت های بد

من مجازی دارد.  در یا اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر هم ریشه

در مثال های باال، دروغ گفتن به نوعی حفاظت از من مجازی و دارائی 

های او می باشد و یا سیگار کشیدن کشیدن و یا اعتیاد به مشروبات 

الکلی و مواد مخدر به نوعی فرار از رنجهائی است که  من مجازی ایجاد 

  کرده است.  

 د برآورد خواسته هایشو حیله گری در مور. "من مجازی" 3.4.7.13

"من مجازی" بر عقل در انسان اسیر من مجازی، با توجه به حاکم شدن 

در بعضی از مواقع خواسته های من مجازی مستقیما ابراز نمی شود و 

آنها را در لفافه منطقی و ظاهر پسند می پوشاند تا آن خواسته را عقل 

هم نماد بیرونی دارد و هم نماد درونی. در  مطلبموجه نشان دهد که این 

که ابراز خواسته ای از نظر جامعه وجهه خوبی  نماد بیرونی، در زمانی
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ندارد، آن خواسته را بطور غیر مستقیم ابراز می نماید. مثال یکی از 

برتری طلبی و نشان دادن دارائی های خود به  من مجازیخواسته های 

ادن است ولی جامعه این عمل را مذموم دیگران است بقول معروف پز د

می داند مثال شخصی اتوموبیل نویی خریده  و می خواهد آن را به 

را با دیگران  مطلبدیگران نشان بدهد بنابراین بجای اینکه مستقیما این 

مطرح کند، آن را بطور غیر مستقیم مطرح می کند مثال وقتی به مهمانی 

ر جائی پارک کند که صاحبخانه و می رود سعی می کند اتوموبیل را د

 سایر مهمانان در پایان مهمانی و خروج از خانه آن را ببینند.

فرد  فطرتخواسته ای با  نماد درونی آن هم اینستکه درمواردی است که

 مغایرت دارد آن را در درون به نحو دیگری مطرح  می نماید مثال شخصی

یا بعبارت دیگر به او را به دیگری نگوید و  مطلبیمی خواهد حقیقت 

در تضاد است بهمین جهت  وجدان اخالقیئی با دروغ بگوید و دروغ گو

 آن را دروغ مصلحت آمیز تعبیر می کند.
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در ارتباط بین انسان و  من مجازی"دنیای مجازی و "بخش چهارم: نقش 

 جهان هستی

در بخش های قبلی سیستم را تعریف کردیم و راجع به جهان هستی، 

مطالبی را بیان کردیم در این  "من مجازی"و  "دنیای مجازی" انسان و

من دنیای مجازی  و  مختصری از آنها به نقشمجدد وبخش ضمن تعریف 

 در ارتباط بین انسان و جهان هستی می پردازیم. مجازی

 جهان هستی 4.1

است که  ی، جهان هستی سیستم واحدتوضیح دادیمدر بخش های قبلی 

از یک سری اجزاء بهم پیوسته تشکیل شده است بطوریکه شما نمی 

و به هیچ توانید درجهان هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت مستقل بوده 

جزء دیگر وابسته نباشد وهمگی اجزا بوسیله شبکه رابط بهم مربوطند و 

نمی توان هیچ یک از اجزای جهان هستی را از آن جدا کرد و حتی در 

وسائل آزمایشگاه می  در رابطه بامورد آزمایش  جزءد آزمایشگاهی هم ح

 باشد.

بر جهان هستی فلسفه کل نگری حاکم است و هیچیک از خواص یک یا 

چند جزء از سیستم جهان هستی را نمی توان به عنوان خاصیت و یا 

 مشخصه بنیادی سیستم جهان هستی در نطر گرفت. 

که سیستم را فرماندهی و  عاملی وجود داردگفتیم که در هر سیستم  قبال

که بدون این  است یا ذهن (Mind)شعور این عامل  کند،می کنترل 

بقای جهان هستی و عامل هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد. 

نشان می دهد که جهان هستی نیز  است، نظمی که بر آن حکمفرما
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را فرماندهی و کنترل دارای شعور می باشد که بوسیله این شعور سیستم 

دلیل دائمی بودن فرماندهی می کند و بر شعور اجزاء خود حاکمیت دارد. 

و کنترل، این است که جهان هستی سیستمی است که اجزاء آن دائما 

که سبب تغییر اجزای  باهم برخورد می کنند و بر هم اثر می گذارند

بنابراین می جهان هستی هم در بعد مادی وهم در بعد شعوری می شوند 

بایستی شعوری سیستم جهان هستی را بطور دائمی فرماندهی و کنترل 

کند تا بر اثر تغییرات اجزاء، سیستم جهان هستی از حالت تعادل خارج 

 نشود.

جهان هستی هم مانند هر سیستم دیگری دارای شبکه ارتباطی است که 

م ارتباطات اجزا را بهم متصل می کند و از طریق این شبکه بین اجزاء ه

مادی و هم ارتباطات غیرمادی که شامل ارتباط شعور کل جهان هستی با 

 شعور اجزا و همچنین ارتباط شعور اجزا با یکدیگر است، برقرار می گردد.

اجزای جهان هستی سیستم های ثابتی نیستند و دائما ازنظر مادی و 

ایجاد  در حال برخورد یا ارتباط با یکدیگر هستند که سببشعوری در 

بروز رویدادها سبب تغییر اجزای جهان هستی هم در رویداد ها می گردد. 

د. تغییر اجزای جهان هستی سبب  نبعد مادی وهم در بعد شعوری می شو

تغییر جهان هستی می شوند به عبارت دیگر جهان هستی دائما و لحظه 

 به لحظه در حال نو شدن است.

باتوجه به شعور ی پیوندد، رویدادهائی که در جهان هستی بوقوع م

گیاه، و یکی از این هدفها تکامل  سیستم جهان هستی هدفمند می باشند

از نظر شعوری از طریق آموزش می باشد که  حیوان و انسان )جانداران(

شروع می شود و به انسان  گیاهاین تکامل شعوری در چرخه ای که از 
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تدا از و در این چرخه تکامل شعوری اب به وقوع می پیونددخاتمه می باید 

باقی می ماند تا زمانی که   گیاهیدر مرحله شروع می شود و شعور  گیاه

تکامل یافته باشد و در این مرحله  حیوانیکه به پائین ترین حد شعور 

می شود و بهمین ترتیب  حیوانیوارد مرحله  گیاهشعور تکامل یافته 

به پائین ترین حد شعور انسان زمانی که مرحله حیوانی  باقی می ماند تا 

برسد که در این زمان تکامل شعور در مر حله انسانی آغاز می گردد 

بعبارت دیگرشعور در هر مرحله می بایستی دوره ای را طی کند یا 

بعبارت دیگر در هر دوره آموزش ببیند و با توجه به معلوماتی و که در هر 

 مراحل باالتر را پیدا کند.  دوره کسب می کند آمادگی ارتقا به

تکامل شعوری گیاه، حیوان و انسان در اثر ترکیب و یا برخورد با دیگر 

بوجود می آید و ترکیب و یا  برخورد با سیستم   -رویدادها  –سیستم ها 

و شعور از جنس ماده  صورت می گیردهای مذکور از وجه مادی آنها 

 اینماس برقرار کند بنابراین در نیست و نمی تواند بطور مستقیم با ماده ت

بدنه گیاه و بدن حیوان و انسان وسیله ای بترتیب بخش مادی  احلمر

است که شعور با استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد 

 و به سیر تکاملی خود ادامه دهد.

اجزای جهان هستی چه در بعد مادی و چه در بعد شعوری پس از پایان 

ز بین نمی روند بلکه به سیستم های دیگر می پیوندند مثال بدن عمر ا

انسان پس از مرگ به مواد تشکیل دهنده خود تجزیه می گردد و به 

بنابراین در این سیستم، جزء از کل  سیستم های مختلف می پیوندد

یعنی جهان هستی خارج نمی شود و بلکه به جزئی دیگر تبدیل می 

 گردد.
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 انسان .4.2

، انسان بعنوان یکی از اجزای سیستم جهان هستی، توضیح دادیمقبال 

و شعور انسان در  سیستم بازی است که عالوه بر ماده دارای شعور است

آخرین مرحله زنجیره تکامل شعوری قرار دارد و زمانی که تکامل شعوری 

در مرحله حیوانی به حداقل شعور الزم برای انتقال به یک انسان برسد.  

امل یافته حیوان به انسان منتقل می شود ولی در این مرحله شعور تک

شعور فقط به یک انسان منتقل می شود و پس از مرگ آن انسان 

شعورش به انسان دیگری منتقل نمی شود بلکه در مراحل دیگری که 

 خارج از بحث این کتاب است به تکامل ادامه می دهد. 

فطرت به انسان اعطاء می  در هنگام تولد انسان گرایش های مهمی بنام

شود که این گرایش ها هستند که انسان را تا سطح عالیترین موجودات 

جهان هستی ارتقا می دهد بطوریکه شعور انسان در حدی قرار می گیرد 

شعور انسان در زمان تولد  که اصوال قابل مقایسه با شعور حیوان نیست.

ماندهی و کنترل بدن شامل شعور تکامل یافته مرحله حیوانی، شعور فر

، گرایش های فطری و همچنین عقل می نیازهای غریزی انسانانسان و 

شعور  عهده دارد،وظیفه فرماندهی شعور انسان را ب عقل باشد که

فرماندهی و کنترل بدن انسان نیز دارای عقلی است که آن را "خرد بدن" 

را کنترل می کند که بطور اتوماتیک فعالیتهای حیاتی انسان نام نهاده ایم 

و در حالت های عادی تحت فرمان عقل انسان نیست و خود مستقال عمل 

می کند ولی چنانچه با مشکلی برخوردکند که قادر به حل آن نباشد، 

 مشکل بصورت احساس درد یا عالئمی دیگر به عقل منتقل می گردد
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"خرد بدن" به عقل  وهمچنین نیازهای غریزی برای برآورد آنها توسط

    انتقال می یابد.   

عقل انسان نیروی درونی برای شناخت، سنجش، نتیجه گیری وصدور 

عقل انسان در . حکم در باره رویدادها و همچنین ایجاد خالقیت می باشد

برخورد با هر رویدادی از معلوماتی که در رابطه با موضوع رویداد دارد 

در باره آن نتیجه استفاده می کند و ضمن شناخت رویداد و موضوع آن، 

  و عمل و یا عکس العمل انسان را تعین می کند، گیری و حکم می کند

بعبارت دیگر عقل انسان، فرآیند شناخت، نتیجه گیری و حکم را بر 

اساس معلومات انجام می دهد، یعنی معلومات است که راهبر عقل در 

فرآیند نیست و فرآیند مذکور می باشد و بدون معلومات قادر به انجام این 

کاربرد ندارد، بعبارت روشن تر، عقل مانند یک قاضی بیطرف می باشد که 

بین معلومات انسان برای شناخت رویداد و موضوع آن، جستجو و سنجش 

واکنش های درونی و  می کند و در نهایت حکم )تصمیم گیری( می کند

و فعالیتهای و برونی انسان را در برخورد با رویداد ها را تعیین می کند 

انسان را رهبری و کنترل می کند و در این فرآیند اصل معلومات می 

باشد و بر این اساس عقل انواع هم ندارد ونباید آن را به انواع مختلف مثل 

 .عقل عملی، عقل نظری، عقل اقتصادی یا سیاسی تقسیم کرد

بیر اگر انسان با رویداد مشابه ای چند بار برخورد کند و عقل همان تع

تفسیر و نتیجه گیری و حکم را از رویداد داشته باشد، عقل فرآیندی 

بصورت خودکار ایجاد می کند که دیگر احتیاجی به پروسه شناسائی 

تعبیر و تقسیر نتیجه گیری و حکم نباشد و بعبارتی حکم بصورت قاعده و 

  .انست که ما آن را عادت می نامیمیا قانونی در می آید و این هم
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ها را به دوگروه تقسیم کردیم. گروه اول، عادت هائی که بعد از عادت 

و در برخورد با رویداد مشابه،  ایجاد، عقل در فرآیند آن دخالتی نمی کند

فرآیند ساخته شده بصورت خودکار حکم را تکرار می کند و در نتیجه 

انسان همان عمل و یا عکس العمل قبلی را تکرار می کند  و یاهمان 

عادت هائی که بعد از ایجاد، عقل  گروه دوم، ای او پیدا می شود وحالت بر

در فرآیند آن دخالت می کند در این نوع عادت ها که عمدتا شامل 

خصلت های خوب و بد انسان می شود، خود خصلت ها بصورت عادت در 

 رویدادکه انسان با آن رویرو می شود، عقل ابتدا  رویدادیمی آیند و هر 

در حیطه آنها باشد، آن  رویدادلت ها محک می زند و اگر را با آن خص

 .خصلت ها در تعبیر و تفسیر و نتیجه گیری لحاظ می کند

بدن انسان یکی از عالیترین خلقت های موجود در جهان هستی است و 

این سیستم بدیع هر متفکری را به شگفتی می اندازد. چون شعور انسان 

زمان زندگی در زمین با محیط اطراف  از جنس ماده نیست  نمی تواند در

خود که عمدتا مادی هستند تماسی برقرار کند این کار را  بوسیله بدن 

انجام می دهد. بنابراین بدن انسان وسیله ای است که شعور انسان با 

استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی 

 می دهد. خود ادامه

هر انسانی  منحصر به فرد است، حتی دو برادر یا خواهر دوقلو که از نظر 

مشابه یکدیگر نیستند و  شعوریظاهری شبیه یکدیگر هستند، از نظر 

 .یافت ،نمی توان دو انسانی که کامال شبیه هم باشند

زندگی حقیقی انسان نه در عالم مادی بلکه در عالم معنی جریان دارد و 

مادی بصورت ابزاری است که عمدتا با آن نیازهای در نهایت عوامل 
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غریزی خود را برآورد می کند که انسان آن نیاز را هم در عالم معنی 

 درک می کند.

با توجه به مطالب باال، واقعیت هر انسانی عبارت است از شعور )ذهن( او 

که از مجموعه معلومات و عقل تشکیل شده است. در این مجموعه نقش 

علومات دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را اصلی را م

درک و شناسائی میکند وبر همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این 

و بدن انسان وسیله ای است که انسان با استفاده  مجموعه تعیین می کند

از آن می تواند در عالم مادی حضور داشته باشد و همچنین بوسیله آن 

 کسب کند و با دیگر انسانها تماس برقرار کند. اطالعاتو  معلومات

    رابطه انسان با جهان هستی .4.3

انسان بعنوان یک سیستم باز هم از نظر مادی و هم از نظر شعوری در 

ارتباط با سیستم جهان هستی می باشد و ادامه حیات او بستگی به این 

رابطه خطی نیست بلکه ارتباط دارد. رابطه انسان با سیستم جهان هستی 

 رابطه ای کامال پویا می باشد و بر این اساس:

 انسان دائما در حال تغییر است ▪

 انسان شامل قانون آنتروپی است ▪

 جهان هستی از انسان حمایت می کند ▪

 انسان دائما در حال تغییر است (1

انسان بعنوان یکی از اجزای جهان هستی دائما در حال برخورد و تماس با 

دیگر اجزای جهان هستی در جریان رویداد ها است که این برخوردها و 

تماس ها سبب تغییر انسان هم از بعد مادی و هم از بعد شعوری می 
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تغییرانسان گردد هرچند که انسان ممکن است متوجه این تغییرات نشود. 

عد شعوری نسبت به بعد مادی بسیار وسیع تر می باشد و شعور هر در ب

انسانی با کسب معلومات جدیدی تغییر می کند و تغییر معلومات سبب 

تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل انسان در 

 برخورد با رویداد ها می شود.

 انسان شامل قانون آنتروپی است (2

سیستم های باز، سیستم هائی هستنند که دائما در حال فعل و انفعال با 

محیط خود هستند و در صورت کاهش این فعل و انفعال یا بعبارتی 

می رود که در  بی نظمیبه طرف  محیط بر خود،کاهش ارتباط با سیستم 

که در علم فیزیک برای نهایت سبب از بین رفتن سیستم می گردد 

یند در ترمو دینامیک از اصطالح آنتروپی استفاده می توضیح  این فرآ

. انسان نیز به عنوان یک سیستم باز هم از نظر مادی و هم از نظر شود

و  شعوری در ارتباط با سیستم جهان هستی می باشد و ادامه حیات

او بستگی به این ارتباط دارد، بنابراین انسان نیز شامل  تکامل شعوری

 قانون آنتروپی است.

 هان هستی از انسان حمایت می کندج (3

جهان هستی مثل هر سیستم دیگری از اجزای خود برای رسیدن به 

 هدفهای با اجزاء، فعالیتی کند و در صورتی که هدفهایش حمایت م

هماهنگی نداشته باشد با آنها برخورد می کند تا آن  سیستم جهان هستی

ی از اجزای جهان را به سوی هماهنگی سوق دهد، انسان نیز بعنوان یک

 می شود. مطلبهستی شامل این 
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 و من مجازی جهان مجازی .4.4

انسان بدلیل عدم شناخت حقیقت جهان هستی، حقیقت خود و هدف از 

مجازی در ذهن )شعور( خود  )من( خلقتش، جهان  مجازی و خودی

ساخته و رویداد ها را از این دیدگاه می نگرد و اندیشه ها و افکار او در 

است، بعبارت دیگر زندگی او در  و من مجازی حیطه این جهان مجازی

این جهان مجازی جریان دارد و چون رویداد ها در جهان واقعی بدالیل 

جهان ت های انسان اسیر که متفاوت با برداشبه وجود می آید دیگری 

از رویداد ها بوده و در تعارض با آن است لذا انسان  مجازی و من مجازی

نیز در این تعارض دست و پا می زند و دائما دچار رنج و ترس است و از 

 شادی واقعی به دور است.

در اوایل زندگی انسان در ذهن ساخته می  و من مجازی جهان مجازی

شود و سازنده آن عقل انسان است که  با استفاده از معلوماتی که در 

و نقشش را در این جهان  )من( خود انسان ،ابتدای زندگی دارد، جهان

جهان مجازی درک می عقل،  درک و شناسائی می کند که براین اساس

دیگر عالم کثرت است و خود  کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت

هم دارد درک می کند در صورتیکه بدن  را بدنی که دارائیهایی )من(

انسان وسیله ای است که شعور با استفاده از آن می تواند در عالم مادی 

حضور داشته باشد و به سیر تکاملی خود ادامه دهد ولی براساس معلومات 

و بر نسان شناسائی می کند عقل، بدن را بعنوان ماهیت اصلی ا ،مذکور

این اساس جهان و خودی )من(  را در ذهن )شعور( میسازد که مجازی 

 می باشند.       
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قاعدتا انسان با داشتن فطرت نباید درک و شناسائی او از جهان تنها در 

از لیل این که انسان در اوایل زندگی، بد لیبعد مادی او یعنی بدن باشد و

در مورد حقیقت جهان هستی و شناخت  فطریش طریق گرایش های

جهان مجازی درک می  عقل،، است معلوماتی کسب نکردهحقیقت خود، 

انسان کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم کثرت است و 

البته ممکن است انسان ،، درک می کند را بدنی که دارائیهایی نیز دارد

   باقی بمانند.هائی تا پایان عمر نیز در همین حد درک 

 . خصوصیات دنیای مجازی4.4.1

در اوایل زندگی که انسان از طریق گرایش برای درک جهان و رسیدن به 

در مورد حقیقت دانائی، فقط نسبت به عالم مادی، علم کسب کرده و 

 جهان هستی و شناخت حقیقت خود، معلومات کافی کسب نکرده است،

عقل، جهان مجازی درک می کند که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت 

دیگر عالم کثرت است و انسان را بدنی که دارائیهایی نیز دارد، درک می 

کند، البته ممکن است انسان هائی تا پایان عمر نیز در همین حد درک 

خصوصیات دنیای مجازی که عقل بر اساس برداشت از این  باقی بمانند.

          ات، در ذهن ساخته است بشرح زیر است:    معلوم

 در دنیای مجازی، من مجازی محور همه چیز است ▪

 در دنیای مجازی دارائی نقش اول را دارد ▪

 دنیای مجازی، دنیای کثرت است ▪

در دنیای مجازی ارضای نیازهای غریزی از اهمیت ویژه ای  ▪

 برخورداراست

 وابسته استکیفیت زندگی به کمیت ،در دنیای مجازی ▪
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 در دنیای مجازی، انسان با مرگ از بین می رود ▪

 من مجازی .4.5  

واقعیت هر انسانی عبارت است از شعور او  که از مجموعه معلومات و  

در این مجموعه نقش اصلی را معلومات عقل تشکیل شده است که در این 

شناسائی دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را درک و 

ن می یمیکند وبر همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این مجموعه تعی

و بدن انسان وسیله ای است که انسان با استفاده از آن می تواند در  کند

عالم مادی حضور داشته باشد و همچنین بوسیله آن معلومات و اطالعات 

دالیلی که درقسمت کسب کند و با دیگر انسانها تماس برقرار کند.ولی به 

هم دارد درک می  عقل، انسان را بدنی که دارائیهایی های قبلی گفته شد،

کند یعنی بدن انسان را بعنوان ماهیت اصلی انسان شناسائی می کند و بر 

این اساس خود )من( را در ذهن میسازد که با توجه به اینکه بدن انسان 

خته شده در ذهن مجازی سا نقش اصلی را دارا نمی باشد بنابراین "من"

 . و وجود حقیقی ندارد دمی باش

 رویدادها تعبیر و تفسیر  ذهنی . قالب4.5.1

"من مجازی" با مجموعه ای که آنرا "قالب ذهنی تعبیر و  انسان اسیر عقل

را که با آن برخورد می ئی رویدادهااغلب  ،" نامیده ایمرویدادهاتفسیر 

نتیجه گیری و حکم آن  کند شناسائی و تعبیر و تفسیر کرده و در باره 

معلوماتی که در ذهن بعنوان دارائی طبقه بندی می این قالب از . می کند

دنیای مجازی و خصوصیات  معلومات انسان نسبت به شوند و همچنین

آن، من مجازی و خصلت ها و خصوصیات آن )مثل غرور، حسد و 
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انسان، سایه کمرنگی از گرایش های فطری مثل،  نیازهای غریزی تعصب(،

 تشکیل شده است. محبت به دیگران

او در در مورد  معلوماتنقش فطرت انسان در این قالب بستگی به میزان 

 معلوماتخود دارد و هرچه انسان حقیقت جهان هستی و حقیقت 

کند نقش دنیای مجازی و من مجازی در  کسببیشتری در این موارد 

 این قالب کاهش می یابد. 

از طریق این قالب صورت  رویدادهااغلب من مجازی از انسان اسیر درک 

باستثنای ، بعبارت دیگرمی گیرد و دنیا را باعینک این قالب می بیند و یا 

 و همچنین که در حیطه معلومات عمومی انسان می باشد رویدادهائی

رویداد هائی که در حیطه معلومات تخصصی انسان بوجود می آید و عقل 

در برخورد با آنها تنها از معلومات تخصصی مربوطه استفاده می کند و 

سایر درونمایه ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر 

، در د و انجام کارهائی که احتیاج به تمرکز داردرویدادها" نقشی ندارن

و  خصلت هاو  معلوماتبر اساس سایر رویداد ها غالبا این قالب، واقعیت را 

رنگ آمیزی می کند و من مجازی  و تعصب مثل غروری خصوصیات

ثبت می کند که درک و واقعیت رنگ آمیزی شده را در ذهن خود 

ر مورد واقعیت افراد متفاوت دمشخص است که با واقعیت آنها بخصوص 

در اغلب موارد آنچه که انسان اسیر من مجازی از رویدادی  است، بنابر این

درک می کند، تعبیر و تفسیری از رویداد و موضوع آن می باشد که این 

"قالب" انجام داده و یا بعبارتی انسان اسیر من مجازی رویداد را بر اساس 

یت آنها "آنطور که هست" در بسیاری از تعبیر خود می سازد که با واقع

موارد متفاوت است و براین اساس درک کننده و آنچه که درک می شود، 
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دو موضوع جدا از هم نمی باشند و از یک ریشه اند و بهمین جهت انسان 

اسیر من مجازی در اغلب موارد نمی تواند واقعیت رویداد ها را مشاهده 

دنیای مجازی که به این طریق برای خود و در واقع در یک  کند و دریابد

 ساخته  زندگی میکند.  

 و خصوصیات وابسته به آن خصلت هادارائی های "من مجازی" و . 4.5.2

دارائی هائی که من مجازی در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت کرده عمدتا  

: نوع اول، دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی از دو نوع تشکیل شده است

شوند ولی ارتباطی که  انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود نمی 

دارد و رفتاری که  در مورد آنها دارد به طوری است که آنها را معادل 

دارائی قرار می دهد و نوع دوم، دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، 

که افرادی که انسان با آنها رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان 

 نسبت به دارائی های نوع اول واقعی تر می باشند.

مالک دارائی  یا ارزش بودن چیزی عمدتا القائات جامعه می باشد و 

جامعه است تعیین می کند که کسب چه چیزی ارزش است و چه چیزی 

ارزش نیست. القائات جامعه در بعضی از امور کامال اعتباری می باشند که 

بعنوان دارائی در خود ثبت می کند. جامعه با ذهن انسان این امور را 

توجه به جو موجود هر زمانی داشتن یا عالقه به یک چیزی را به عنوان 

ارزش به ما القاء می کند. عالوه بر موارد مذکور، دارائی های من مجازی 

سبب بروز خصلت ها و خصوصیاتی مثل غرور، حسد، خودباختگی، 

 مقایسه،.... می گردد.  
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و مسائل برای  عدم ثبات "من مجازی" و ایجاد تناقض و تضاد .4.5.3

 انسان

را بطریقی که در باال گفتیم درک کرده و ساخته  "من مجازی"عقل که 

انسان  هم دارد می داند. چیزهائی کهست،  انسان را بدنی که دارائیهایی ا

یا اصوال دارائی  من مجازی در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت کرده اسیر

نیستند و یا مثل دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که 

انسان با آنها رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان در واقع 

اجزائی از سیستم پیوسته جهان هستی هستند که همراه آن سیستم در 

خود نیز حال انسان که حالت حرکت اند و دائما در حال تغییر هستند. 

قسمتی از سیستم جهان است، تالش می کند با این دارائی های مجازی 

ها و به تبع آن و اجزای جهان هستی که کنترل چندانی بر تعییرات آن

، سیستم "من مجازی"  را بسازد ولی در واقعیت ایجاد برخود آنها ندارد

آن یک سیستم منسجم از این تکه های پراکنده که کنترل چندانی هم بر 

ندارد، امکان پذیر نمی باشد و بهمین دلیل من مجازی فاقد ثبات می 

باشد و چون انسان از یکطرف ذاتا بدنبال ثبات و آرامش است و از طرف 

فکر می کند با دارائی بیشتر به ثبات  ،دیگر اسیر من مجازی می باشد

 دست یابد ولی باین وسیله تنها اسارت خود را افزایش می دهد. 

و مسائلی برای انسان می زی سبب ایجاد تضاد و تناقض هائی من مجا

شود که مهمترین مسئله آن حاکم شدن "من مجازی" بر عقل می باشد 

و بهمین جهت بیشتر افکاری که در ذهن انسان ایجاد می شود و به تبع 

آن اعمالی که انجام می دهد و یا احساس خوب یا بدی که دارد، در 
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مجازی می باشد و در بسیاری از مواقع این من  راستای خواسته های من

   .مجازی است که سمت و سوی فکر را تعیین می کند

در ارتباط بین انسان و جهان  "دنیای مجازی و من مجازی"نقش  .4.6

 هستی 

که سیستم های باز، سیستم هائی هستنند که دائما در  توضیح دادیمقبال 

حال فعل و انفعال با محیط خود هستند و در صورت کاهش این فعل و 

بی به طرف  محیط بر خودانفعال یا بعبارتی کاهش ارتباط با سیستم 

می روند و در نهایت به سیستم بسته تبدیل می شوند  که سبب از  نظمی

مثال اگر ارتباط درختی را با زمین قطع کنیم بین رفتن سیستم می گردد 

یه یک سیستم بسته تبدیل می شود چرا که ارتباط آن با سیستم حاکم 

بر آن )خاک( و در نتیجه منبع انرژی )غذای گرفته شده از خاک( قطع 

 گسیختنشده است بنابراین سلول های آن روز به روز بیشتر به طرف 

 شدن درخت می گردد. خواهند رفت و نهایتا سبب متالشی 

در علم فیزیک نیز طبق قانون دوم ترمودینامیک، سیستم های بسته در 

طول زمان بیشتر به سوی گسستن می روند و در نهایت متالشی می 

شوند. برای توضیح  این فرآیند در ترمو دینامیک از اصطالح آنتروپی 

آنتروپی استفاده می شود. قانون دوم ترمودینامیک اعالم می دارد که 

سیستم های بسته همیشه رو به ازدیاد است. به زبان ریاضی نیز می توان 

این عبارت را چنین بیان کرد که تغییرات آنتروپی در یک سیستم بسته 

 نه تنها صفر نیست بلکه همیشه مثبت است.
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مثل  –سیستم باز نیز بعلت مسائلی که در درون سیستم بوجود می آید 

ارتباطش با سیستم حاکم بر آن به   -اری در انسان آفت در گیاهان یا بیم

تدریج ضعیف می گردد ومانند سیستم بسته دچار فرسودگی می گردد و 

بنابراین آنتروپی آن هم افزایش می یابد ولی نه به شدت و سرعت 

سیستم بسته، می توانیم بگوئیم که هرچند در سیستم باز نیز تغییرات 

یسه با سیستم بسته مقدار و شدت این آنتروپی مثبت است ولی در مقا

مثبت بودن کمتر است. اگر سیستم بازی داشته باشیم که تغییرات 

انتروپی آن صفر باشد این سیستم هرگز به طرف فرسودگی و متالشی 

 شدن نخواهد رفت و عمر بی نهایت خواهد داشت.

ی انسان نیز به عنوان یک سیستم باز هم از نظر مادی و هم از نظر شعور

بر خود یعنی سیستم جهان هستی می باشد  محیطدر ارتباط با سیستم 

و ادامه حیات او بستگی به این ارتباط دارد، بنابراین انسان نیز شامل 

" من مجازی" و "دنیای مجازیقانون آنتروپی است ولی انسان با ساختن "

 که به مراتب مهمتر از بعد مادی -ارتباط خود را بخصوص در بعد شعوری 

با جهان هستی تضعیف کرده است که بعضی از دالیل آن بشرح  -است 

 زیر است:

سیستم جهان هستی دائما  حالت نوشوندگی دارد ولی انسان  ▪

 اسیر "من مجازی" حالت ایستائی دارد 

انسان اسیر "من مجازی" نمی تواند واقعیت رویدادهای جهان  ▪

 هستی را آنگونه که هست ببیند     

ا جهان هستی باید در آن حضور داشت ولی انسان برای ارتباط ب ▪

 اسیر "من مجازی" در دنیای واقعی حضور ندارد 
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انسان اسیر "من مجازی" خود را سیستم مستقلی میداند و نیازی  ▪

 به ارتباط با جهان هستی از نظر شعوری احساس نمی کند

نوشوندگی دارد ولی انسان اسیر حالت  سیستم جهان هستی دائما  (1

 حالت ایستائی دارد  مجازی""من 

جهان هستی یک سیستم کل است که اجزاء آن دائما باهم برخورد می 

ی می شود ئسبب بروز رویداد ها مطلبکنند و بر هم اثر می گذارند و این 

که ماهیت نو دارند یا به عبارت دیگر جهان هستی دائما تغییر می کند و 

را با رویدادها این  "مجازیمن "در حال نو شدن است ولی انسان اسیر 

د، تعبیر می حالت ایستائی دارکه  "رویدادهاتعبیر و تفسیر  قالب ذهنی"

کند و با آنها برخورد می کند و چون یک سیستم ایستا نمی تواند خود را 

هماهنگ نماید و همپای آن جلو  ،با سیستمی که حالت نو شوندگی دارد

 م با آن داشته باشد.برود بنابراین نمی تواند ارتباط قوی ه

نمی تواند واقعیت رویدادهای جهان هستی  "من مجازی"انسان اسیر  (2

 را آنگونه که هست ببیند     

در اغلب اوقات واقعیت رویداهائی که با آنها  "من مجازی"انسان اسیر 

برخورد می کند به شکلی که هست نمی بیند بلکه چیزی که می بیند  

 " رویدادهاتعبیر و تفسیر  قالب ذهنی"طریق تعبیر و تفسیری است که از 

را دید و "آنچه  رویدادایجاد شده است که با این قالب نمی توان واقعیت 

هست"  را درک کرد و وقتی نتوان واقعیت رویدادی را درک کرد مشخص 

 است که نمی توان با آن رویداد ارتباط درستی هم برقرار کرد. 
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ولی دارد،  در پی هدفی ،وجود می آیدبه که از طرف دیگر هر رویدادی 

انسان اسیر من مجازی بدلیل عدم درک واقعیت رویداد، هدفی که جهان 

 هستی از ایجاد رویداد دارد را تشخیص نمی دهد.

برای ارتباط با جهان هستی باید در آن حضور داشت ولی انسان اسیر  (3

 "من مجازی" در دنیای واقعی حضور ندارد 

بدلیل وجود محدودیت  چون مجازی در بسیاری از اوقاتانسان اسیر من 

ها نمی تواند در دنیای واقعی به آرزوهای خود دست یابد، در تخیل خود 

را بدون محدویت در ذهن فرض می کند و با نوشتن سناریوئی خیالی و 

ایجاد موقعیت های فرضی به آرزوهای خود بصورت خیالی می رسد و یا 

الی حل می کند و یا در بعضی از مواقع هم مسائل خود را بصورت خی

انسان در ذهن خود، بصورت تخیلی رویدادی را که قبال بوقوع پیوسته، به 

شکل دیگری بازآفرینی می کند که این خیال ها سبب می شود که انسان 

در حالیکه  برود موهومی از دنیای واقعی خارج شده و به دنیای خیالی

 ،که اید در آن حضور واقعی داشت مثل اینبرای ارتباط با جهان هستی ب

انسان برای زنده بودن باید تنفس کنید و غذا بخورد یا بعبارتی برای رفع 

اینگونه نیازها می بایستی با جهان هستی ارتباط برقرار کند، حال سؤال 

تنفس می کند و یا غذا می  حضور دارد و اینستکه انسان در چه دنیائی

قعی تنفس می کند و غذا می خورد یا اینکه در خورد؟ آیا در دنیای وا

 خیالی دنیای؟ اگر انسان بخواهد مانند دنیای افکارش، در خیالیدنیای 

تنفس کند و یا غذا بخورد که خواهد مرد، بنابراین تماس انسان از نظر 

از طریق حضور شعوری نیز با جهان هستی مثل هر تماس دیگری فقط 

امکان پذیر است ولی انسان اسیر من مجازی در اکثر اوقات  در آن واقعی
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حضور ندارد بنابراین تماس اش با جهان هستی از نظر  دنیای واقعیدر 

 شعوری ضعیف شده است.   

و نیازی به  سیستم مستقلی میداندخود را  "من مجازی"انسان اسیر  (4

 ارتباط با جهان هستی از نظر شعوری احساس نمی کند

خود را سیستم مستقلی در  "من مجازی" "دنیای مجازی" و رانسان اسی

جهان هستی فرض کرده و بهمین جهت خود را نیازمند به ارتباط با 

 من مجازیاز نظر شعوری نمی داند بعبارت دیگر  بخصوص جهان هستی

که حجاب فکری بین انسان و سیستم جهان هستی می باشد نمی گذارد 

که انسان به این درک برسد و با توجه باینکه در هر سیستمی اگر یکی از 

اجزای آن خود را مستقل از سیستم کل بداند و بخواهد بر این اساس 

نیز درگیر  من مجازیرفتار نماید دچار مشکل خواهد شد انسان اسیر 

  .ده استمشکالت ش

سبب می گردد که انسان از حالت سیستم باز به سوی  من مجازیدر کل 

سیستم بسته حرکت کند و حجاب فکری بین انسان و جهان هستی 

ایجاد گردد که این به نحوی نوعی بیماری، شبیه بیماری جسمی می 

در زمان بیماری جسمی بدلیل اخاللی که در بدن بوجود آمده،  –باشد 

واند مواد غذایی را که نوعی ارتباط با جهان هستی است، به انسان نمی ت

که  –مقدار کافی جذب کند بهمین جهت دچار ضعف جسمی می شود 

" ایجاد شده، مجازی بدلیل اخاللی که در درون انسان با ساختن "من

داشته باشد و از نظر شعوری انسان نمی تواند ارتباط قوی با جهان هستی 

من آنتروپی می شود و بهمین دلیل انسان اسیر  ابی نظمی ی لذا  دچار

 مواجه با انواع رنجها و نگرانی ها می گردد. مجازی
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سیستم جهان هستی مثل هر سیستم کل دیگری از اجزای خود جهت 

 در واقع با ساختن انسانولی  رسیدن به اهداف خود حمایت می کند

ش هم بداند، ددر اکثر موارد بدون اینکه خو من مجازی دنیای مجازی و

با  انسانو یا بعبارت دیگر ارتباط  خود را از این حمایت محروم کرده است

تضعیف شده است ضمن اینکه عملکرد  من مجازیجهان هستی بدلیل 

این و سیستم جهان هستی هماهنگ نمی باشد هدفهای با  من مجازی

سیستم با انسان جهت هماهنگ کردن برخورد می کند و عکس العمل 

 موجب رنج انسان می گردد.    نیز مطلباین  می دهد کهنشان 

 زیان های ناشی از ضعیف بودن ارتباط انسان با جهان هستی . 4.6.1

انسان به عنوان یک سیستم باز برای ادامه حیات می بایستی در ارتباط با 

برخود یعنی سیستم جهان هستی باشد که این ارتباط  محیطسیستم 

عالوه بر رنجها  - من مجازیوری می باشد ولی شامل دو بعد مادی و شع

که  –و نگرانی ها و ترس هائی که فی نفسه برای انسان ایجاد می کند 

سبب می گردد انسان بین انسان و جهان هستی می باشد، مانند حجابی 

از حالت سیستم باز بسوی سیستم بسته حرکت کند و بهمین دلیل 

 ارتباط انسان با جهان هستی بخصوص در بعد شعوری تضعیف می گردد. 

ضعف ارتباطی انسان با جهان هستی سبب بوجود آمدن زیان هائی  برای 

 انسان می گردد که بعضی از این زیان ها بشرح زیر می باشد:

 ناشی از نرسیدن انسان به هدف اصلی یعنی تکامل شعور زیان ▪

زیان ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح  و درک درست رویداد  ▪

 ها
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زیان ناشی از عدم هماهنگی با سیستم جهان هستی و افزایش  ▪

 آنتروپی

 زیان ناشی از عدم خالقیت ▪

 زیان ناشی از عدم رابطه درست و واقعی با دیگران ▪

 های روانی و جسمیزیان ناشی از بیماری  ▪

 به هدف اصلی یعنی تکامل شعوری انسان زیان ناشی از نرسیدن (1

قبال گفتیم، یکی از هدفهای جهان هستی تکامل موجودات از نظر 

عالیترین انسان نیز بعنوان یکی از  تکامل شعوری شعوری است و

من مجازی بین انسان و جهان  موجودات هستی، هدف اصلی است.

رسیدن انسان به  مانع می کند که این حجاب  هستی حجابی ایجاد

یعنی تکامل شعوری است، می شود. و این مهمترین  هدف اصلی خود

  زیانی است که من مجازی به انسان تحمیل می کند. 

 زیان ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح  و درک درست رویداد ها (2

عملی برای تصمیم گیری های خود جهت انجام اسیر "من مجازی"  انسان

ی استفاده م "رویدادهاقالب ذهنی تعبیر و تفسیر "از  و یا درک رویدادی

که در حیطه معلومات عمومی انسان می  رویدادهائیباستثنای که  کند

رویداد هائی که در حیطه معلومات تخصصی انسان همچنین باشد و 

بوجود می آید و عقل در برخورد با آنها تنها از معلومات تخصصی مربوطه 

استفاده می کند و سایر درونمایه ها )محتویات( موجود در "قالب ذهنی 

تعبیر و تفسیر رویدادها" نقشی ندارند و انجام کارهائی که احتیاج به 

از رویدادها  انسانو همچنین درک  موارد تصمیمات بقیهدر ، تمرکز دارد
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اقص و هم غرض آلود موجود در این قالب هم ن معلوماتبدلیل اینکه 

 درک صحیحی باشد. ت نمی توانداس

از سوی دیگر سیستم جهان هستی سیستمی پویا است که  دائما در  

معلومات حال تغییر است و هیچ رویدادی عینا تکرار نمی شود ولی 

مربوط به گذشته می باشد و در واقع عمدتا قالب ذهنی مذکور،  موجود در

تصمیم گیری و یا درکی این قالب یک سیستم ایستا می باشد بنابر این 

از درون این سیستم ایستا می باشد که قاعدتا  که ما از رویدادها می کنیم

با یک سیستم ایستا نمی توان تصمیم درستی برای عملی در یک سیستم 

پویا گرفت و یا درک صحیحی از یک رویداد نو داشت بعبارت دیگر دلیل 

ع بزاز ناقص و قدیمی راجاینست که با یک ا انسان دارداکثر رنجهائی که 

در  به مسائل نو تصمیم گیری می کند  و رویدادهای نو را درک می کند

شعور جهان هستی  ر بزند،را کنا من مجازیحجاب انسان صورتی که اگر 

کمک انسان به  -با توجه به اصل حمایت هر سیستم کل از اجزای خود  –

این تجربه را داشته  که اکثر ما هد کرد که تصمیم درستی اتخاذ کندخوا

ایم که در زمانی که در آرامش فکری بوده ایم و بدون اینکه به مسئله ای 

که داریم فکر کنیم ناگهان و بصورت غیر منتظره راه حل مسئله به ذهن 

ما آمده است و یا هنگامی که با مسئله ای بصورت غیر منتظره برخورد 

فی  –یشه ای نکرده بودیم که از قبل در باره راه حل آن اند –کرده ایم 

قبلی خود نمی  معلوماتالبداهه راه حلی بنظرمان آمده که نو بوده و ما با 

 توانستیم به این راه حل برسیم.

 



 
 

173 
 

زیان ناشی از عدم هماهنگی با سیستم جهان هستی و افزایش  (3

 آنتروپی

که هر سیستمی بصورت یک کل یا یک واحد است که  توضیح دادیمقبال 

خصوصیات و رفتار اجزاء خود را تعیین می نماید و بر آنها حاکم است و 

در صورتی که یکی از اجزای سیستم برخالف هدف های سیستم عمل 

کند با آن جزء برخورد می کند و سعی می کند که آن جزء را با خود 

 هماهنگ نماید. 

ن یکی از اجزای جهان هستی نیز شامل این مطلب می انسان نیز بعنوا

گردد و جهان هستی بر او حاکم است و در صورتی که انسان خالف 

هدفهای سیستم جهان هستی حرکت کند و یا با آن هماهنگ نباشد 

ضمن این که سبب افزایش آنتروپی در انسان می گردد، سیستم جهان 

العمل نشان می دهد تا هستی هم  با انسان برخورد می کند و عکس 

انسان را به هماهنگی برساند و این عکس العمل موجب رنج آدمی می 

 گردد. 

می  شخصیکه  رودخانه ای را در نظر بگیرید مطلببرای روشن شدن 

در جهت حرکت آب رودخانه شنا کند  اوخواهد در آن شنا کند، اگر 

ند و یا اگر خالف جهت رودخانه شنا ک و سرعت بیشتری خواهد داشت

متوقف شود، نیروی آب که به سوی جلو است برای او مشکل بوجود 

و نمی تواند در بلند مدت به این وضعیت ادامه دهد. بعبارت  خواهد آورد

 - با جهان هستی رابطه ای هماهنگ است انساندیگر در حالت اول رابطه 

با ون برخورد بد انسانکه در این حالت  - در حداقل استیعنی آنتروپی 

به مقصد  در زندگی مشکلی ناشی از عکس العمل سیستم جهان هستی
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 –می رسد و در حالت دوم بدلیل نا هماهنگی با سیستم جهان هستی 

با مسائل و مشکالتی که ناشی از برخورد سیستم  -آنتروپی  افزایش یعنی

    .مواجه خواهد شددر زندگی جهان هستی با او است، 

 زیان ناشی از عدم خالقیت (4

قالب ذهنی تعبیر و "برای انجام هر عملی از  اسیر "من مجازی" انسان

ریشه در عمدتا که شامل دانستنی های محدود که  "رویدادهاتفسیر 

گذشته دارد استفاده می کند و در واقع ما هر عملی را با ایده قبلی که 

ریشه در گذشته دارد انجام می دهیم و یا بعبارت دیگر گذشته را تکرار 

کنیم بنابراین در اکثر اعمالی که ما انجام می دهیم خالقیتی وجود  می

ندارد و خالقیت در اعمالی وجود دارد که ما آنها را بدون رجوع به قالب 

ذهنی مذکور انجام می دهیم و یا بعبارتی خالقیت موقعی است که ما در 

 رابطه شعوری با جهان هستی هستیم که در هرلحظه آفرینندگی دارد.

 ان ناشی از عدم رابطه درست و واقعی با دیگرانزی (5

در رابطه انسان با جهان هستی  من مجازییکی از مهم ترین مواردی که 

از  اجزائیکه آنها هم  -انسان با دیگران اخالل ایجاد می کند در روابط 

می باشد که  در بسیاری ار موارد، تقریبا تمام  –جهان هستی هستند 

از قبیل برتری طلبی، غرور، حسد، مقایسه  یمن مجازخصوصیات مخرب 

و لذت جویی در رابطه با دیگران نمود پیدا می کند و موجب می شود که 

. از طرف دیگر رابطه ابطه درستی با دیگران داشته باشدر انسان نتواند

که پایه این  دبا دیگران بر اساس شناختی است که از سایرین دار انسان

ایجاد  "رویدادهاقالب ذهنی تعبیر و تفسیر "شناخت در اکثر موارد توسط 
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شده که اینگونه شناخت نمی تواند با خصوصیات واقعی آنها مطابقت 

دارند نیز در اکثر موارد بهمین  اوداشته باشد و شناختی هم که دیگران از 

اکثرا  گر دارندیکدیاز  انسانهاترتیب می باشد بنابراین شناختی که 

یک شخصیت خیالی از یکدیگر در  انسانهاشناخت واقعی نمی باشد بلکه 

با یکدیگر می  آنهاکه مبنای رابطه اند ذهن خود باین ترتیب بوجود آورده 

باشد که مشخص است که این رابطه نمی تواند یک رابطه واقعی باشد و 

ن بوجود می آید چون عمل و عکس العمل ها واقعی که در رابطه با دیگرا

خصیت دیگران در بصورت مجازی از ش انساننمی تواند با الگویی که 

رفتار طرف مقابل را به  انسان، مطابقت داشته باشد لذا ذهن خود ساخته

 .  دیت و دشمنی با خود تعبیر می کندعالقه، عدم عالقه، ض

 زیان ناشی از بیماری های روانی و جسمی (6

از نظر مادی و شعوری بعنوان یکی از اجزای قبال گفتیم که حیات انسان 

باط با این سیستم دارد ولی انسان سیستم جهان هستی بستگی به ارت

نمی تواند با سیستم جهان هستی  "من مجازی" "دنیای مجازی" و اسیر

ارتباط صحیحی برقرار کند و با آن هماهنگ شود بنابراین دائما گرفتار 

انواع نگرانی ها و اضطراب ها و ترس ها می باشد که به تبع آن دچار انواع 

 بیماری های روانی و جسمی می گردد.
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 ت آن ( داروین و اشکاالEvolutionبخش پنجم: نظریه تکامل )فرگشت( )

 داروین (Evolutionنظریه تکامل )فرگشت( ) .5.1

مل واژه تکامل که در زبان فارسی استفاده می شود بمعنی ترقی و کا

در نظریه تکامل داروین   Evolutionشدن می باشد ولی واژه انگلیسی

بمعنی تغییر در جانداران است. اخیرا در زبان فارسی از لغت "فرگشت" 

 در نظریه مذکور استفاده شده است. Evolutionجهت ترجمه واژه 

در باره زمین شناسی  1830در کتابی که در سال  (Lyellچارلز الیل )

نوشته بود این نظریه را مطرح کرد که هر نوع موجود زنده ابتدا در نقطه 

کند و از آن نقطه به نقاط دیگر پراکنده می گردد و پس از ای رشد می

تدریجًا از بین رفته و جای خود را به انواع  آن که مدتی دوام آورد،

دیگرمی دهد.  داروین با بررسی الیه های سنگی و فسیل های جانورانی 

بر این باور شد که خلقت موجودات زنده که نسل آنها منقرض شده بود، 

بطور مستقل نبوده یعنی جانداران فعلی هر کدام تکامل )فرگشت( یافته 

 خود است.( قبل از Species) گونه

( بود که Malthusداروین از سوی دیگر تحت تأثیر نظریه تامس مالتوس )

آوری تکثیر پیدا براساس نطریه وی، موجودات زنده با سرعت سرسام

کنند و اگر قحطی و جنگ و غیره وجود نداشته باشد جمعیت به شکل می

شود و با گذشت چند دهه غذای کافی برای تصاعد هندسی زیاد می

همگان وجود نخواهد داشت. داروین در مطالعات خود متوجه شد که 

زادگان موجودات زنده همه به موجود زنده دیگری تبدیل نمی شوند مثال 

 زیجاد می کنند ولی تعداد محدودی ابرخی گیاهان تعداد زیادی دانه ا
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آنها تبدیل به گیاه میشوند و بر این اساس، داروین نتیجه گیری کرد برای 

دست آوردن منابع در طبیعت رقابت وجود دارد و جاندارانی که بهتر از به 

اند باقی می مانند و جاندارانی که کمتر همه بامحیط سازگاری یافته

اند از بین می روند و یا بعبارت دیگر پس از ایجاد تغییر در سازگاری یافته

ف حذ هستند،موجودات زنده، تغییراتی که با محیط طبیعی ناسازگار 

است، باقی میمانند و شوند و تغییراتی که با محیط طبیعی سازگارتر می

دهد، او آن را انتخاب از آنجایی که محیط زیست این انتخاب را انجام می

( نامید که قیاسی است با انتخاب مصنوعی Natural Selectionطبیعی )

ان، که در آن حیوانات و گیاهان بر اساس صفات مطلوب خود از نظر انس

 شوند.دهندگان برای زادوولد برگزیده میتوسط پرورش

بر اساس نظریه تکامل داروین، تمام جانداران در مدتی بسیار طوالنی، از 

 اشکال ساده و اولیه حیاتی و از نیاکانی مشترک پدیدار گشته اند و تکامل

علت گونه زائی است که طی آن از یک گونٔه دو یا چند گونٔه  )فرگشت(

 - اصل گونه ها  ت بوجود می آیند. داروین این نظریه را در کتابمتفاو

- (On the Origin of Species)  به تفصیل مطرح نمود و هیچ نامی از

ی انواع گیاهی و را فقط درباره )فرگشت( انسان نیاورد بلکه تکامل

 The Descent ofجانوری مطرح نمود اما بعد ها در کتاب تبار انسان )

Man ) نظریه تکامل )فرگشت( را به انسان نیز سرایت داد و عنوان نمود

میمون  تدریجی انسان را در سیرتاریخی که از نوعی )فرگشت( که تکامل

(Great apes که آن را جد انسان نامیده  ) شروع می شود و سپس به

 انسانهای اولیه و نهایتا انسان امروزی خاتمه می یابد.
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  )فرگشت( داروین علم ژنتیک و نظریه تکامل .5.2

( که بعد از داروین کشف شد، مطالعه ژن Geneticsموضوع علم ژنتیک )

های موجود زنده، اطالعاتی ذخیره شده موجودات زنده می باشد. در ژن

( یک Phenotypeکه تعیین کننده ویژگی های قابل مشاهده یا صفت )

های یک جانور یا بوی گل یک گیاه ارگانیسم  آن، مانند قد، رنگ چشم

است. ژن ها از والدین به فرزندان منتقل می شوند. علم ژنتیک برای 

توضیح نظریه تکامل )فرگشت( داروین نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 

بصورت  ،برای آشنائی با علم ژنتیک، مباحثی که در این علم مطرح است

 خالصه در زیر آورده شده است.

 سلول .2.1.5

سلول کوچکترین واحد ساختاری و کارکردی یک موجود زنده است  و 

سلول بعضی از جانداران مثل باکتری ها فاقد هسته مرکزی بوده که آنها 

نامیده اند، معموال این نوع جانداران تک  (Prokaryoteرا پروکاریوت )

سلولی می باشند و سلول بعضی از جانداران مثل گیاهان، حیوانات و 

( Eukaryote)نسان ها دارای هسته مرکزی است که آنها را یوکاریوت ا

نامیده اند. تعداد سلول ها در این نوع جانداران دامنه ای از جاندار ساده 

یک سلولی تا جانداران پیچیده ای با تعداد زیادی سلول مثل انسان را 

 شامل می شود. 

نوع سلول می یوکارتی پرسلول شامل دوسلول ها در اغلب جانداران 

 باشند:
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( که بدن این نوع جانداران را از طریق Somatic cellsسلول های بدنی ) -

تکثیر سلولی می سازند. این نوع سلول نیز شامل انواع مختلفی می باشد 

 مثال سلول پوست و سلول ماهیچه ای که سلول های متفاوتی می باشند

ثل مورد استفاده قرار ( که برای تولید مSex cellsسلول های جنسی ) - 

( و اسپرم Eggsمی گیرند. در انسان سلول های جنسی شامل تخمک )

(Sperm) .می باشند 

2.2.5 .DNA   

می باشد،   DNAسلول های جانداران دارای مولکول یا مولکولهائی به نام 

ذخیره می شود. در سلول های  DNAکه تمام اطالعات ژنتیک جاندار در 

( وجود Chromosomeنخ مانندی به نام کروموزم ) جانداران، رشته های

 در سلول اغلبو پروتئین تشکیل شده است.  DNAدارد که از مولکول 

جانداران یوکاریوتی پروکاریوتی یک کرموزم وجود دارد. در جانداران 

کروموزم در هسته سلول قرار دارد و تعداد  کروموزم در هر سلول جاندار 

کروموزم در هر   46ست بطور مثال، انسان یوکاریوتی تعداد مشخصی ا

  سلول دارد.

می باشد که از  DNA( مولکول سازنده Nucleotideنوکلئوتید )

یک نوع قند است، فسفات  که(Deoxyriboseریبوز )دئوکسی

(Phosphate و یکی از  )( باز های آلی نیتروژنNitrogen rich- bases ،)

به چهار صورت تشکیل شده است، بازهای آلی در مولکول نوکلئوتید 

( و سیتوزین Thymine(، تیمین )Guanine(، گوانین )Adenineآدنین )

(Cytosineوجود دارند )  که مخفف نام آنها حروفC, T, G, A   .می باشد
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که دارای دو رشته است،   DNAاز پیوند تعداد زیادی مولکول نوکلئوتید، 

( و ATآدنین، تیمین )که باز های مذکور بصورت جفت می شود  ساخته

قرار دارند و این دو رشته  DNA( در مرکز GCجفت گوآنین و سیتوزین )

را به هم وصل می کنند. نکته کلیدی در جفت های مذکور این است که 

تیمین جفت می شود و گوآنین با سیتوزین تقریبا در تمام موارد آدنین با 

   . جفت می شود

در کرموزم داخل هسته سلول  DNAدر جانداران یوکارتی قسمت اعظم 

در خارج هسته و در اندامکی بنام میتو  DNAقرار دارد و قسمتی از 

( می باشد و در گیاهان عالوه بر آنها قسمتی از Mitochondrionکندری )

DNA ( در اندامکی بنام کلرو پالستChloroplastsهم وجود دارد ). 

 (Geneژن ) .2.2.1.5

اطالعات ژنتیکی را در خود می باشد که  DNAژن قطعه ای از مولکول 

های یک موجود زنده، تعیین کننده ویژگی های ژننگهداری می کند، 

( آن، مانند قد، رنگ Phenotypeقابل مشاهده یا صفت یک ارگانیسم )

چشمهای یک جانور یا بوی گل یک گیاه است. ژن ها از والدین به 

صفت شکل های گوناگون یک ژن که در ندان منتقل می شوند. فرز

مثل، رنگ های مختلف گلبرگ های ظاهری جاندار قابل مشاهده است 

 ( می نامند.  Alleleیک گل را آلل )

 )نرم افزارهای( مجموع ژن های یک جاندار اطالعات و دستور العمل های

ه کرده اند که این پیچیده ایجاد تمام ساختمان بدن جاندار در خود ذخیر

دستور العمل ها در هنگام الزم فعال می شوند و بواسطه آنها تمام سلول 
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های اندام های جانداران و همچنین تمام مواد الزم برای فرآیند حیات 

 جاندار ساخته می شود.

  DNA (DNA repair)بازسازی . 2.2.2.5

منجر به از دست دادن یکپارچگی و عدم دسترسی به  DNAآسیب 

اطالعات ذخیره شده در آن می گردد در سلول مکانیزمی وجود دارد که 

آن را بازسازی می نماید و بسته به نوع آسیب  DNAدر صورت آسیب 

های بازسازی مختلفی ای، روشانوارد شده به ساختار دوگانه مارپیچ دی

لیه استفاده می شود. در صورتی که فقط یکی از برای بازیابی اطالعات او

دورشته آسیب دیده باشد از رشته آسیب ندیده به عنوان الگویی برای 

شود و در صورت آسیب  بازیابی اطالعات رشته آسیب دیده استفاده می

هر دورشته از روشهای دیگری برای بازسازی اطالعات اولیه استفاده می 

که به عنوان آخرین چاره برای بازسازی  شود و سنتز ترجمه روشی است

 اطالعات اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

 ( Cell Cycle. چرخه سلولی )2.3.5

چرخه سلولی فرآیندی است که از بدو ایجاد سلول تا تقسیم آن را شامل 

می شود. طی این فرآیند سلول رشد می کند و سپس کروموزم )حاوی 

DNA( همتا سازی )Replication یا بعبارت دیگر کپی می شود و در )

 نهایت تقسیم می شود.
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 پروکاریوتیچرخه سلولی در جانداران  (1

سلول جانداران پروکاریوت مثل باکتری ها، فاقد هسته مرکزی بوده و 

معموال این نوع جانداران تک سلولی می باشند. چرخه سلولی در این نوع 

سلول رشد می  Bمی باشد. در مرحله  D, C, Bجانداران شامل مراحل 

کند، یکی از مواد الزم برای رشد در این مرحله، پروتئین است که از 

( ساخته می شود که در قسمت Gene expressionطریق فرآیند بیان ژن )

 های بعدی شرح داده شده است. 

( یا بعبارتی Reproductionفرآیند تولید مثل سلول ) Dو  Cمراحل 

تقسیم تقسیم سلول، می باشد که در این نوع جانداران  تقسیم سلول

( است که ساده ترین نوع تقسیم سلولی است که Binary fissionدوتائی )

پروکاریوتی مثل باکتری ها و بعضی از اندامک ها در سلول جانداران 

میتو کندری، از این طریق تقسیم می شوند. در جانداران یوکارتی مثل 

کروموزم پروکاریوتی ابتدا، دوتائی در جانداران  فرآیند تقسیم سلول

( یا بعبارت دیگر کپی می Replication( همانند سازی )DNA)حاوی 

شود و سپس کروموزم ها به دو طرف )قطب( سلول منتقل می شوند و در 

پایان سلول به دونیم می شود یا بعبارت دیگر به دوسلول تقسیم می 

لول مادر و سلول های حاصل از شوند. سلولی که تقسیم می شود س

تقسیم سلول را، سلول های دختر نامیده اند. در سلول جانداران 

مکانیزمی وجود دارد که فرآیند چرخه سلولی را تنظیم و  پروکاریوتی،

 کنترل می کند.
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 چرخه سلولی در جانداران یوکارتی (2

، یوکارتی پرسلول مثل انسانقبال گفتیم، سلول ها در اغلب جانداران 

( که بدن Somatic cellsشامل دونوع سلول می باشند: سلول های بدنی )

این نوع جانداران را از طریق تکثیر سلولی می سازند و سلول های جنسی 

(Sex cells که برای تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرند. در سلول )

سلولی مکانیزمی وجود دارد به نام شبکه تنظیم چرخه  ،جانداران یوکارتی

(Cell cycle regulatory network که فرآیند چرخه سلولی را تنظیم و )

(  Cell cycle checkpointsکنترل می کند، مکانیسم نقاط وارسی )

قسمتی از این شبکه می باشد که در سه نقطه  فرآیند، نتیجه عملکرد را 

تا آن نقطه کنترل می کند و در صورت صحت آن اجازه شروع مرحله 

 را می دهد. بعدی

I. چرخه سلول بدنی 

، میتوز (Interphaseسه مرحله: اینتر فاز ) فرآیند چرخه سلول بدنی شامل

(Mitosis( و سیتوکینز )Cytokinesis می باشد. در ) مرحله اینتر فاز

 مواد الزم برای مرحله میتوز را ذخیره سازی می کندسلول رشد می کند، 

( یا بعبارت دیگر Replication( همانند سازی )DNAکروموزم )حاوی  و

کپی می شود. یکی از مواد الزم در این مرحله پروتئین است که از طریق 

( ساخته می شود که در قسمت های Gene expressionفرآیند بیان ژن )

 بعدی شرح داده شده است.

فرآیندی به هم پیوسته است که به چهار مرحله تقسیم شده اند که میتوز 

 (،  آنافازMetaphase(،  متافاز )Prophaseند از پروفاز )به ترتیب عبارت
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(Anaphase) ( تلوفازTelophase.)  در طی این مراحل هسته سلول بطرف

مر کز سلول متمایل می شود و کروموزم ها ازهم جدا و به دو طرف 

)قطب( هسته سلول منتقل می شوند و سپس هسته سلول به دو هسته 

صورت دو سلول متصل به هم در می آید. در تبدیل می گردد و نهایتا ب

 مرحله سیتوکینز دو سلول از هم جدا می شوند.

II. چرخه سلول جنسی 

چرخه سلول جنسی با تفاوت هائی تقریبا شبیه چرخه سلول بدنی می 

باشد، تفاوت های مهم این دوچرخه سلولی این است که در چرخه سلول 

( قرار دارد که چهار Meiosisجنسی، بجای فرآیند میتوز، فرآیند میوز )

تلوفاز( در این فرآیند دوبار تکرار می  پروفاز، متافاز، آنافاز ومرحله آن )

چرخه سلول جنسی، بجای دوسلول، شوند همچنین در پایان فرآیند 

     چهار سلول وجود داردکه هرکدام نصف کرموزوم ها را دارا می باشند. 

 (Gene expressionبیان ژن ) .2.4.5

ذخیره  )نرم افزار های( فرآیند بیان ژن، اطالعات و دستور العمل هایدر 

برای ساخت پروتئین ها، در سلول مورد استفاده قرار می  شده در ژن ها

گیرند. پروتئین ها اجزای ضروری تمام سلول ها در موجودات زنده 

آنزیم ها  هستند و بسیاری از مواد تنظیم کننده بدن نظیر هورمون ها،

ت پروتئینی دارند. فعل و انفعاالت در فرآیند بیان ژن از طریق ماهی

سیستم پیجیده ای طی دو مرحله رونویسی و ترجمه انجام می شود که  

 خالصه آن بشرح زیر است:
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 (Transcriptionرونویسی ). 2.4.1.5

الزم برای  )نرم افزارهای( در این مرحله اطالعات و دستور العمل های

 RNAوجود دارد بر روی مولکولی بنام  DNAساخت پروتئین که در 

برای این انجام می شود که  RNAرونویسی می شود. رونویسی بر روی 

ذخیره شده در  DNAاطالعات و دستور العمل هائی اصلی که بر روی 

فرآیند تولید پروتئین مستقیما وارد نشوند و در واقع بدین وسیله از آنها 

 محافظت می شود.

2.4.1.1.5 .RNA 

از مولکول های نوکلئوتید ساخته شده  DNA نیز مانند  RNAمولکول 

ریبوز، دئوکسیاست با این تفاوت که در ترکیب شیمیائی، قند آن بجای 

می باشد و یکی از چهار باز آن بجای تیمین، اوراسیل  (Riboseریبوز )

(Uracil ) می باشد همچنینRNA شته می باشد ولی دارای یک رDNA 

 دارای دو رشته است. 

ایجاد می شوند که در مرحله  RNAدر جانداران یوکارتی عمدتا سه نوع 

 عبارتند از: RNAساخت پروتئین مانند یک تیم عمل می کنند، سه نوع 

1) RNA پیغام آور 

RNA ( پیغام آورMessenger RNA که بصورت )mRNA  نشان داده می

شود، انتقال دهنده اطالعات و دستور العمل های ساخت پروتئین از 

DNA ( داخل هسته سلول، به ریبوزمRibosome می باشد. ریبوزم )

کارخانه پروتئین سازی سلول می باشد و پروتئین ازتوالی مولکولی بنام 
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ید ( ساخته می شود. تا کنون بیست دو نوع اسAmino acidاسید آمینه )

آمینه که در ساخت پروتئین شرکت دارند، کشف شده است که توالی 

بیست نوع آن از آنها در ساخت پروتئین، از طریق دستور العمل های 

 می باشد.  DNAساخت پروتئین ذخیره شده در  

2) RNA انتقال دهنده   

RNA ( انتقال دهندهTransfer RNA که بصورت )tRNA  نشان داده می

( که پروتئین از توالی آن Amino acidده آمینو اسید )شود، انتقال دهن

ساخته می شود به ریبوزم می باشد که نوع آمینو اسید های انتقال یافته 

 mRNAبه ریبوزم در این توالی، بر اساس دستور العملی که بر روی 

تعین می کند که برای ساخت  mRNAرونویسی شده است بعبارت دیگر 

 قرار گیرند.به چه توالی، پشت سر هم  اپروتئین، آمینو اسید ه

3) RNA ریبوزومی 

RNA ریبوزومی (Ribosomal RNA که بصورت )rRNA  نشان داده می

باشند که در فرآیند انتقال یکی اجزای تشکیل دهنده ریبوزومها میشود، 

 نقش دارد.  mRNAدستور العمل اسید آمینه بر اساس 

ضمن این که  ایجاد می شود RNAدر جانداران پروکاریوتی یک نوع  

قسمتی از فرآیند رونویسی با فرآیند ترجمه به پروتئین در این نوع 

  جانداران همزمان انجام می شود.
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 ( Genetic codeژنتیکی ) . کد2.4.1.2.5

( رشته ای از دانش شیمی است که Biological chemistryزیست شیمی )

فرآیند های شمیائی در بدن موجود زنده را مورد مطالعه قرار می دهد. 

فرآیند بیان ژن نیز در واقع فعل و انفعاالت شمیائی است که برای ساخت 

پروتئین در سلول انجام می شود که رونویسی یک مرحله از این فرآیند 

ن ژن، جفت بودن باز های آلی در می باشد. نکته کلیدی در فرآیند بیا

 می باشد.  RNAو  DNAساختمان مولکولی 

بازهای آلی در مولکول های نوکلئوتید که سازنده  ، توضیح دادیمقبال 

DNA  می باشند( به چهار صورت آدنینAdenine( گوانین ،)Guanine ،)

که مخفف آنها  ( وجود دارندCytosine( و سیتوزین )Thymineتیمین )

می باشد. از پیوند تعداد زیادی مولکول نوکلئوتید،   C, T, G, A حروف

DNA  که باز های مذکور که دارای دو رشته است، ساخته می شود

( در GCو جفت گوآنین و سیتوزین ) (AT) آدنین، تیمینبصورت جفت 

نکته  قرار دارند و این دو رشته را به هم وصل می کنند. DNAمرکز 

کلیدی در جفت های مذکور این است که تقریبا در تمام موارد آدنین با 

( جفت می شود GC( جفت می شود  و گوآنین با سیتوزین )ATتیمین )

یا بعبارتی باز های تشکیل دهنده هر جفت همدیگر را جذب می کنند. 

در ژنتیک، آنچه که بعنوان کد ژنتیک نامیده می شود در واقع حروف اول 

  DNAم این باز ها می باشد که بر این اساس، کد جفت های مذکور در نا

   می باشد. (CG( و )AT( ،)TA( ،)GCبصورت های )

از یک  RNAنیز همین روال برقرار می باشد با این تفاوت که  RNAدر 

بجای باز تیمین  که قبال گفتیم، RNAرشته تشکیل شده و در ترکیب 
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(Thymine باز ،) اوراسیل(Uracil ) که بر این اساس کد جفت باشد می

می  (CG( و )AU( ،)UA( ،)GCبصورت های )  RNAهای مذکور در 

 باشد .

برای این که فرآیند بیان ژن که برای ساخت پروتئین در سلول انجام می 

شود را با استفاده از کد ژنتیکی )حرف اول نام باز ها( نشان دهیم یا 

 در نظر داشته باشیم:بعبارت دیگر توضیح دهیم، باید 

1) DNA  از توالی بصورت دو رشته مقابل هم می باشد، که هر رشته

تعداد زیادی مولکول نوکلئوتید ساخته شده که در هر مولکول 

آدنین، گوآنین، سیتوزین و تیمین قرار نوکلئوتید یکی از بازهای 

نوکلئوتید یک رشته، باز جفت دارد. باز موجود در هر مولکول 

کلئوتید رشته مقابل خود را جذب می کند و مانند پله مولکول نو

اگر در رشته های های نردبان، سبب اتصال دورشته به هم می شود. 

DNA  مولکول های نوکلئوتید، فقط توالی بازهای آن ها بجای توالی

را در نظر بگیریم، می توانیم توالی بازهای مذکور در هر رشته را با 

( که آن را کد نامیده اند، A,C,G,Tنها )استفاده از حرف اول نام آ

بنویسم، در اینصورت توالی از حروف اول نام بازها خواهیم داشت که 

 می باشد. DNAمعرف توالی باز ها در 

تعین کننده توالی نوع اسید آمینه هائی  ،DNAبر روی توالی باز ها  (2

است که پروتئین را می سازند و همچنین در فرآیند رونویسی، تعین 

که باید رونویسی شود و  DNAکننده نقطه شروع منطقه ای از 

پروکاریوتی در جانداران  RNAنقطه خاتمه منطقه رونویسی بر روی 

 جانداران یوکارتی می باشد.در  mRNAو 
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3) RNA پروکاریوتی و نداران در جاmRNA  جانداران یوکارتی،در 

انتقال دهنده اطالعات و دستور العمل های ساخت پروتئین از 

DNA ( به ریبوزمRibosome ،که در آن پروتئین ساخته می شود )

 می باشد

4) RNA  پروکاریوتی و در جاندارانmRNA  جانداران یوکارتی،در 

تعداد زیادی مولکول از توالی بصورت یک رشته می باشد که 

نوکلئوتید ساخته شده که در هر مولکول نوکلئوتید یکی از بازهای 

آدنین، گوآنین، سیتوزین و اوراسیل قرار دارد، بنابراین اگر در رشته 

mRNA  مولکول های نوکلئوتید، فقط توالی بازهای آن بجای توالی

ا استفاده از ها را در نظر بگیریم، می توانیم توالی بازهای مذکور را ب

( که آن را کد نامیده اند توالی باز ها را A,C,G,Uحرف اول نام آنها )

 با توجه به موارد زیر بنویسم:بر اساس حروف مذکور )کد( 

 

I.  .پروتئین از ترکیب اسید آمینه های مختلف ساخته می شود 

II.  بر روی توالی باز هاRNA  پروکاریوتی و در جانداران

mRNA  جانداران یوکارتی، تعین کننده توالی نوع اسید در

آمینه هائی است که پروتئین را می سازند و همچنین تعین 

کننده  نقطه شروع و خاتمه عمل پروتئین سازی در ریبوزم 

 می باشد.  

نکته کلیدی در باز های مذکور این است که تقریبا در تمام موارد در  (5

DNA   وآنین با سیتوزین جفت تیمین جفت می شود و گآدنین با

   بجای تیمین، آدنین با اوراسیل جفت می شود.  RNAمی شود و در 
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بنابراین کد ژنتیکی که با استفاده از حرف اول باز ها نوشته می شود در 

فعل و انفعاالت شمیائی که درون سلول برای واقع، نشان دهنده قواعد 

اده از نقش کلیدی باز با استف فرآیند ژن(ساخت پروتئین انجام می شود )

  های مذکور، می باشد. 

 فرآیند رونویسی . 2.4.1.3.5

در این فرآیند که مثل، دادن طرح فرآیند تولید محصولی به یک کارخانه 

ساخت پروتئین  )نرم افزار های( اطالعات و دستور العمل هایمی باشد، 

و در  RNAبر روی پروکاریوتی وجود دارد، در جانداران  DNAکه در 

، رونویسی می شود. فرآیند رونویسی، mRNAجانداران یوکارتی بر روی 

شامل مراحل شروع رونویسی، رونویسی، خاتمه رونویسی می باشد که 

بصورت دو رشته مقابل هم می باشد ولی در فرآیند  DNAقبال گفتیم، 

از  DNAرونویسی فقط یکی از رشته ها رونویسی می شود. هر رشته 

د زیادی مولکول نوکلئوتید ساخته شده که در هر مولکول تعداتوالی 

آدنین، گوآنین، سیتوزین و تیمین قرار دارد و نوکلئوتید یکی از بازهای 

مولکول های نوکلئوتید، فقط توالی بازهای آن بجای توالی  DNAاگر در 

ها را در نظر بگیریم، توالی باز های مذکور، نقطه شروع منطقه ای که باید 

 سی شود و نقطه خاتمه منطقه رونویسی را تعین می کند. رونوی

  (Translationترجمه ). 2.4.2.5

( ساخته Ribosomeدر فرآیند ترجمه، پروتئین در اندامکی  بنام ریبوزم )

می شود. ریبوزم کارخانه پروتئین سازی سلول می باشد. ریبوزم از ترکیب 
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rRNA رگی از ساختمان آن و پروتئین ساخته شده که پروتئین درصد بز

 می باشد. 

از هسته سلول خارج و به ریبوزم منتقل  mRNAدر جانداران یوکارتی 

چون سلول آنها فاقد هسته می  پروکاریوتیدر جانداران  می شود ولی

های مذکور، حامل  RNAمستقیما وارد ریبوزم می شود،  RNAباشد 

اطالعات و دستور العمل و یا بعبارتی طرح ساخت پروتئین می باشند و 

فرآیند ساخت پروتئین در ریبوزم، براساس این طرح انجام می شود که 

 این فرآیند را ترجمه )طرح به پروتئین( نامیده اند. 

سید ، پروتئین ازتوالی یا زنجیره ای از مولکولی بنام اتوضیح دادیمقبال 

نوع اسید آمینه هائی که با پشت  ( ساخته می شود.Amino acidآمینه )

سر هم قرار دادن آنها، زنجیره پروتئین تکمیل می شود توسط توالی باز 

در جانداران   RNAدر جانداران یوکارتی و  mRNAها بر روی 

و برای انجام این عمل در قسمت فوقانی هر پروکاریوتی مشخص می شود 

اسید آمینه خاصی قرار دارد و در قسمت تحتانی آن توالی  tRNAمولکول 

از باز ها قرار دارد که با توالی بازها مشخص کننده نوع اسید آمینه، در 

جفت می باشند یا پروکاریوتی( )در جانداران  RNAو یا  mRNAروی 

، اسید tRNAبعبارت دیگر همدیگر را جذب می کنند و بر همین اساس 

جود دارد، در خط  RNAویا  mRNAبراساس طرحی که در  آمینه الزم را

تولید پروتئین قرار میدهد. الزم به تذکر است که شروع و خاتمه فرآیند 

تعین می  RNAویا  mRNAپروتئین سازی نیز بر اساس توالی باز ها در 

  شود.
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 (Regulation of gene expression. تنظیم بیان ژن )2.4.3.5

سلول مکانیزمی است که عالوه این که بر اساس نیاز تنظیم بیان ژن در 

سلول به پروتئین، زمان شروع فرآیند بیان ژن )ساخت پروتئین( را تعین 

بیان ژن )ساخت پروتئین(، شامل  می کند،  تمامی مراحل فرآیند

به ریبوزم و ترجمه را کنترل  RNA، انتقال RNAرونویسی، پروسه ایجاد 

 می کند. 

 (Epigeneticنتیک ). اپی ژ2.4.4.5

اپی ژنتیک یا فرا ژنتیک مکانیسمی است که فرآیند بیان ژن بوسیله 

با انتخاب شود. این مکانیسم ایجاد نمی)توالی بازها(  DNA در توالیتغییر 

ژن ها، نوع پروتئینی را که باید ساخته شود، تعین می کند. یکی از 

 Cellularلی )عملکرد های اپی ژنتیک کنترل فرآیند دگرگونی سلو

differentiation در جانداران پر سلول مثل انسان، می باشد که طی )

فرآیند مذکور یک نوع سلول به نوع دیگری تغییر می یابد که رایج ترین 

آنها تغییر سلول به سطح باالتر از نظر ویژگی عملکرد می باشد که نمونه 

ا در هنگام رشد ( به انواع سلول هZygoteآن، تغییر سلول تخم بارور )

جاندار است. عوامل محیطی و همچنین حالت های درونی انسان مثل 

 استرس بر عملکرد اپی ژنتیک اثر گذار است.

 سیستم تنظیم و کنترل فعالیت های سلول. 2.5.5

( و دستور العمل Dataدر هرسلولی تعدادی ژن وجود دارد که اطالعات )

ایجاد پروتئین  و بصورت کد در آن ذخیره شده است و  )نرم افزار(

تنظیم بیان  ،DNAهمچنین در هر سلول مکانیزم هائی مثل، بازسازی 
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( و Epigenetic(، اپی ژنتیک )Regulation of gene expressionژن )

وجود (  Cell cycle regulatory networkشبکه تنظیم چرخه سلولی )

سلولی را که به تولید مثل سلول می  دارد که در مراحل مختلف چرخه

انجامد تنظیم و کنترل می کنند که مجموعه این اطالعات ومکانیسم ها، 

تشکیل سیستمی را می دهند که در این کتاب "سیستم تنظیم و کنترل 

فعالیت های سلول" نام گذاری شده است که این سیستم شامل اطالعات 

ت که شکل دهنده و کنترل و نرم افزارهائی )دستور العمل هائی( اس

کننده تمام عملیات سلول برای ایجاد مواد الزم برای ادامه حیات و تولید 

 مثل می باشد. 

  )فرگشت( داروین . استفاده از علم ژنتیک در نظریه  تکامل3.5

اینگونه تعریف شده استفاده از علم ژنتیک، با  )فرگشت( نظریه تکامل

 Geneticاز تغییر در تنوع ژنتیکی )است که، تکامل )فرگشت( عبارتست 

variationیک گونه جاندار رخ  ( که طی زمانی طوالنی در جمعیت

دهد و از نسلی به نسل بعد منتقل می شود و سبب  دگرگونی در می

فنوتیپ عبارت است از  خصوصیات قابل مشاهده  –ویژگی های فنوتیپی  

 آن جمعیت می شود.  –یا صفت یک ارگانیسم 

می (  Gene poolژنتیکی براساس تنوع آلل های ژنها در استخر ژن )تنوع 

باشد. استخر ژن عبارت است از تمام ژن های موجود در جمعیت یک 

گونه از جانداران. انتخاب طبیعی در هنگامی که تنوع ژنتیکی کافی باشد، 

باالتری با محیط  (Fitnessسبب بقا و فراوانی آلل هائی که ساز واری )

سازواری با قابلیت بقا و تولید مثل ارگانیسم اندازه ارند، می شود. زیست د

  شود.گرفته می
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های ژنتیکی منوط به تغییرات در گوناگونی )فرگشت( وقوع تکامل

 های زیر می باشد: باشد. گوناگونی ژنتیکی از طریقمی

 (Natural selectionانتخاب طبیعی ) ▪

 ( Mutationجهش ژن ها ) ▪

 ( Gene flowجریان ژن ) ▪

 ( Genetic driftرانش ژن ) ▪

 ( Sexual reproductionتولید مثل جنسی ) ▪

 (Natural Selectionانتخاب طبیعی ) (1

های فنوتیپی متفاوت، احتمال بقا و تولید مثل با توجه به اینکه ویژگی

دهند؛ انتخاب طبیعی سبب جاندار را تحت تاثیرات متفاوتی قرار می

( Adoption)که با محیط زیست تطابق فراگیری ویژگی هائی میشود 

باعث شوند که زادگان جاندار بهتر بتوانند با محیط زیست تطابق   و داشته

و براین اساس  تر باشندپیدا کنند و در زنده ماندن و تولید مثل موفق

تواند های فراون، یک جمعیت میدر طول نسل نتیجه گیری شده که

کند که به یک گونه جدید از  های فنوتیپی جدید کسبآنقدر ویژگی

 موجودات تبدیل شود.  

 (Mutationجهش ژن ) (2

می شود.   DNAجهش یک تغییر ژنتیکی است که سبب تغییر در توالی 

جهش می تواند بدون اثر باشد و یا سبب تغییر در تولیدات ژن از قبیل 

پروتئین گردد و یا از این که قسمتی یا تمام عملکرد ژن بطور صحیح 

انجام شود، جلوگیری کند و  در موارد نادری سبب می شود که آلل 
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شود. جدیدی که قبال در استخر ژنی یک گونه جاندار وجود نداشته، ایجاد 

علت هائی که برای جهش تعین کرده اند عبارتند از: خودبخودی 

(Spontaneous mutation بروز اشتباه در فرآیند همانند سازی سلولی ،)

(DNA fails to copy accurately اشتباه در بازسازی ،)DNA (DNA 

repair و در اثر عوامل بیرونی مثل مواد شمیائی و یا تشعشعات اتمی و  )

 ماورای بنفشاشعه 

 انواع جهش ها بشرح زیر است: 

I. جهش( های خنثیNeutral) ،هائی هستند که تاثیراِت جهش

 آنها نه سودمند است و نه مضر 

II. های مضرجهش (Harmful)، شود که هایی گفته میبه جهش

 غالبا سبب نا هنجاری و یا بیماری می شوند

III. جهش( های مفیدBeneficial)، هائی هستند که در موارد جهش

نادری اتفاق می افتند و سبب ایجاد یک یا چند صفت مفید در 

یا بعبارت دیگرسبب می شوند، آلل یگ گونه جاندار می شوند و 

جدیدی که قبال در استخر ژنی یک گونه جاندار وجود نداشته، 

که موجب سازگاری بهتری جاندار با محیط خود می  ایجاد شود

 یش این نوع جهش، انتقال به نسل بعدی است.گردد گرا

 ها مضر و یا خنثی هستند و در موارد نادری مفید هستند. بیشتر جهش
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 (Gene flowجریان ژن ) (3

( عبارتست از شکل های گوناگون یک ژن که در Alleleآلل )قبال گفتیم، 

مثل، رنگ های ( جاندار قابل مشاهده است Phenotypeصفت ظاهری )

  گلبرگ های یک گل.مختلف 

جریان ژن، جابجائی و انتقال آلل های ژن بین جمعیت های یک گونه از 

( آلل های جمعیت Frequency)جانداران است که باعث تغییر در بسامد 

می شود. جریان ژن در اثر مهاجرت جاندار به جمعیت دیگری از گونه 

ژن )آلل خود ایجاد می شود و سبب تغییر در ترکیب شکل های متنوع 

( در جمعیتی که مهاجرت به آن صورت Gene poolها( در استحر ژنی )

تحرک عاملی است  که در میزان جریان ژن در جانوران گرفته، می شود. 

های گوناگون یک گونه جانور تاثیر می گذارد و در گیاهان بین جمعیت

عواملی مثل باد و یا جانوران  سبب  انتشارگرده و تخم آنان می شود و 

بدینوسیله در میزان جریان ژن تأثیر گذار است. فرآیند جریان ژن، تنها 

یت های مختلف یک گونه جاندار می شود و سبب انتقال آلل ها بین جمع

در این فرآیند آلل جدیدی در جمعیت کل یک گونه جاندار ایجاد نمی 

 شود.    

 (Genetic driftرانش ژن ) (4

( نسبی اشکال Frequencyرانش ژنتیکی، تغییرات ایجاد شده در بسامد )

 یک گونه ازمختلف یک ژن )آلل( می باشد. آلل های فرزندان در جمعیت 

های والدین بواسطه بخت و شانس و نمونه گیری تصادفی آلل جانداران،

تواند در بلند مدت به از میان رفتن برخی آن ها است. رانش ژنتیکی می
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را در پی  های ژن منجر شود و از این راه توان کاهش تنوع ژنتیکیآلل

د مثل توانند برای تولیدارد. تغییرات ایجاد شده بوسیلٔه رانش ژنتیکی می

جاندار سودمند، بی اثر و یا زیان بار باشند. رانش ژن معموال در جمعیت 

های کوچك که به دالیلی از جمعیت های دیگر جدا مانده اند اتفاق می 

افتد و هر چه جمعیت بزرگتر باشد این فرایند کمتر خود را نشان 

در این فرآیند آلل جدیدی در جمعیت کل یک گونه جاندار  .دهدمی

 جاد نمی شود.     ای

 (Sexual reproductionتولید مثل جنسی ) (5

تولید مثل جنسی در جانداران یوکارتی می باشد که سبب انتقال آلل ها 

از والدین به فرزندان می شود. در تولید مثل جنسی آلل جدیدی ایجاد 

نمی گردد فقط سبب تغییر در ترکیب شکل های متنوع ژن )آلل ها( می 

 شود.

 نکات کلیدی نظریه تکامل )فرگشت( و اشکاالت آن .5.4

شروع حیات در کره زمین در ابتدائی ترین مرحله ایجاد سلولی بوده و در  

مراحل بعدی جانداران دیگری به تدریج ایجاد شده اند ولی بهیچوجه 

 :که صحیح نمی باشد

 اولین سلول بصورت تصادفی بوجود آمده باشد. ▪

ندار ایجاد می شود و به نسل بعد تغییراتی که در یک گونه جا ▪

منتقل می شود بصورت خود بخودی، تصادفی، شانسی و یا در 

 اثر اشتباه  باشد.
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گونه ای از موجودات زنده در اثر تغییرات به گونه جدیدی  ▪

 تبدیل شده است.

نوشته است،  )فرگشت( در کتابهائی که داروین در رابطه با نظریه تکامل

تغییرات جانداران آورده که عمدتا هم تغییرات  مثال های زیادی راجع به

در یک گونه می باشد که این مثال ها بیشتر از نود درصد حجم کتابهای 

 )فرگشت( وی را تشکیل می دهد بهمین جهت نکات اصلی نظریه تکامل

در البالی مثال ها گم شده و بهمین ترتیب، در کتابهائی که با استفاده از 

نوشته شده است نیز بعلت  )فرگشت( ا نطریه تکاملعلم ژنتیک در رابطه ب

مثال های زیادی که از تغییرات ژنتیکی جانداران آورده شده که اغلب 

تخصصی بوده و فهم آن برای خواننده عادی مشکل می باشد نکات اصلی 

نظریه مذکور در البالی مثال ها گم شده است  ولی اگر ذهن خود را 

و اشکاالت  )فرگشت( ات اصلی نطریه تکاملدرگیر این مثالها نکنیم، نک

 آن را بطور کلی می توان به سه دسته، بشرح زیر تقسیم کرد:  

I.  امکان ناپذیر بودن ایجاد اولین سلول زنده براساس تصادف 

II.   تغییرات مفیدی که در یک گونه جاندار در اثر ایجاد آلل جدیدی

ندارد که در بوجود می آید و به نسل بعد منتقل می شود، امکان 

 اثر اشتباه  و یا بصورت خود بخودی باشد

III. برای هماهنگی  تعمیم نحوه تغییراتی که در یک گونه موجود زنده

با محیط زیست، ایجاد می شود به بوجود آمدن گونه جدید 

 )فرگشت( موجودات زنده در نظریه تکامل
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 . امکان ناپذیر بودن ایجاد اولین سلول زنده براساس تصادف 4.1.5

داروین در کتابهایش در مورد چگونگی شروع حیات و بوجود آمدن اولین 

در یک نامه در باره شروع حیات سلول زنده توضیحی نداده است ولی 

 نوشته است:

" حیات ممکن است در حوضچه گرم کوچکی که حاوی آمونیاک،  

است آغاز های فسفره، نور، حرارت، الکتریسیته وسایر عوامل بودهنمک

باشد. این شرایط ایجاد ترکیبات پروتئینی که خود آماده تغییرات شده 

است. چنین ترکیباتی امروزه به ساختهاند را ممکن میپیچیده تری بوده

شوند ولی این تجزیه و نابودی هنگامی سرعت تجزیه شده یا خورده می

 داد"اند رخ نمیکه هنوز موجودات زنده وجود نداشته

با استفاده از دانش ژنتیک  )فرگشت( ورد تکاملدر کتابهائی که در م

در دانش ژنتیک متخصص بوده اند، نوشته شده با این که نویسندگان آنها 

 نیز چگونگی شروع حیات را نیز تقریبا بهمین نحو عنوان نموده اند. 

در هرسلولی تعدادی ژن وجود دارد که اطالعات قبال توضیح دادیم، 

(Data( و دستور العمل )نرم )ایجاد پروتئین  و بصورت کد در آن  افزار

ذخیره شده است و همچنین در هر سلول مکانیزم هائی مثل، بازسازی 

DNA، ( تنظیم بیان ژنRegulation of gene expression اپی ژنتیک ،)

(Epigenetic( و شبکه تنظیم چرخه سلولی )Cell cycle regulatory 

network  )تلف چرخه سلولی را که به تولید وجود دارد که در مراحل مخ

مثل سلول می انجامد تنظیم و کنترل می کنند که مجموعه این اطالعات 

ومکانیسم ها، تشکیل سیستمی را می دهند که در این کتاب "سیستم 
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تنظیم و کنترل فعالیت های سلول" نام گذاری شده است که این سیستم 

هائی( است که شکل شامل اطالعات و نرم افزارهائی )دستور العمل 

دهنده و کنترل کننده تمام عملیات سلول برای ایجاد مواد الزم برای 

 ادامه حیات و تولید مثل می باشد. 

بر این اساس در اولین سلول که شروع حیات از آن نقطه بوده است نیز 

برای ایجاد  می بایستی اطالعات  و دستور العمل هائی )نرم افزار هائی(

ادامه حیات و تولید مثل )سیستم تنظیم و کنترل فعالیت  مواد الزم برای

ماهیت غیر نرم افزار های سلول( وجود داشته باشد. قبال توضیح دادیم که 

ماده را شکل می دهد بنابراین باالتر از ماده است و ماده نمی  و مادی دارد

تواند نرم افزار ایجاد کند و همچنین اطالعات )معلومات( ماهیت غیرمادی 

عواملی که برای ایجاد سلول اولی آورده اند مثل سوپ گرم،...  دارند. تمام 

اطالعات عوامل مادی نمی توانند و  و پروتئین تماما عوامل مادی هستند

یا بعبارت دیگر  ونرم افزار ایجاد و آن را بصورت کد در خود ذخیره کند

که شکل دهنده و کنترل کننده تمام عملیات سیستمی بوجود آورد 

سلول برای ایجاد مواد الزم برای ادامه حیات و تولید مثل در اولین سلول 

    زنده باشد و شعوری آگاه می بایستی این کار را انجام داده باشد.   

حال ممکن است استدالل آورده شود که سلول اولی، سلول ساده ای بوده 

عات و دستور العمل ها )سیستم تنظیم و کنترل اند که فاقد این اطال

فعالیت های سلول( بوده است، در اینصورت این سلول می بایستی فقط از 

عوامل مادی تشکیل شده باشد و تنها یک ترکیب شمیائی است بنابراین 

نمی توان به آن سلول زنده گفت زیرا سلول زنده می بایستی خود را 
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ه باشد و بدون این اطالعات و دستور العمل تغذیه کند و زایش زائی داشت

 ها )نرم افزارها( چنین سلولی  نمی تواند حیات داشته باشد.

یا این که استدالل آورده شود اطالعات و دستور العمل ها، بتدریج در 

سلول های اولیه ذخیره شده است در اینصورت نیز فرقی نمی کند، در هر 

ات و دستورالعمل )نرم افزار( در هر مرحله ای که برای اولین بار اطالع

سطحی در سلول ذخیره شود آن سلول در واقع یک ترکیب شمیائی است 

و یا بعبارت دیگریک ترکیب مادی است و هیچ ترکیب مادی نمی تواند 

اطالعات و نرم افزار حتی در سطح جزئی را ایجاد و آن را بصورت کد در 

نتوانسته اند حیات را در  خود ذخیره کند. چنانچه تاکنون هم انسان

آزمایشگاه و از ترکیب مواد بوجود آورد البته انسان توانسته با تغییر 

اطالعات ژنتیکی، تغییراتی در موجودات زنده مثل، اصالح نژاد گیاهان و 

حیوانات ایجاد کند ولی اوال این عمل با دخالت شعوری )شعور انسان( 

 د داشته که آن را تغییر داده است.بوجود آمده و ثانیا موجود زنده ای وجو

داروین راجع به ژن چیزی نمی دانسته و علم ژنتیک بعد از او کشف شد 

ولی تفاوت بین یک ترکیب شمیائی که فقط از ماده تشکیل شده و سلول 

زنده نمی بایستی از نظر او پنهان مانده باشد چنانچه کسانی که بعد از 

با استفاده از دانش ژنتیک  )فرگشت( داروین کتابهائی که در مورد تکامل

نیز در دانش ژنتیک متخصص بوده اند نوشته اند و نویسندگان آنها 

 چگونگی شروع حیات را نیز بصورت ترکیب های مادی عنوان نموده اند.

نوشته می  )فرگشت( قاعدتا داروین در کتابهائی که در باره نظریه تکامل

از  )فرگشت( لین سلول،که تکاملبایستی چگونگی شروع حیات و ایجاد او

 )فرگشت( آن نقطه شروع می شود و در واقع سنگ بنای نظریه تکامل
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است، توضیح می داد ولی سکوتی که در کتابهای او در این مورد است 

نشاندهنده این است که داروین به هیچ وجه نمی توانسته نقش شعوری 

آگاه را در ایجاد سلول زنده اولیه نادیده بگیرد و چنانچه به نقش شعور در 

ور ایجاد سلول اولیه اشاره می کرده این مطلب با نظریه او در مورد الشع

بودن تکامل )فرگشت( در تناقض بوده است بنابراین او در کتابهایش 

 نسبت به چنین موضوع مهمی سکوت کرده است.    

. تغییرات مفیدی که در یک گونه جاندار در اثر ایجاد آلل جدیدی  4.2.5

بوجود می آید و به نسل بعد منتقل می شود، امکان ندارد که در اثر 

 د بخودی باشد اشتباه  و یا بصورت خو

کلیه تغییراتی که در جانداران مشاهده شده فقط تغییر در صفت ظاهری 

(Phenotype یک گونه بوده است و مثال هائی که در کتابهای داروین و )

 )فرگشت( کتابهائی که با استفاده از علم ژنتیک در رابطه با نطریه تکامل

 می باشد. نوشته شده است نیز عمدتا در باره این نوع تغییرات

تغییراتی که در یک گونه موجود زنده بوجود می آید را می توان به دو 

دسته تقسیم کرد، تغییراتی که به نسل بعد منتقل نمی شود و تغییراتی 

 )فرگشت( که به نسل بعدی منتقل می شود. که در نظریه تکامل

ر تغییراتی که به نسل بعد منتقل می شود مورد نظر است. تغییراتی که د

یک گونه جاندار بوجود می آید و به نسل بعدی منتقل می شود نیز شامل 

 دو نوع تغییر است:
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نوع اول تغییری که در آن تنها آلل یا آلل هائی که قبال  در استخر ژنی  -

یک گونه جاندار وجود داشته اند در نسل های مختلف آن گونه جاندار 

 جابجا می شوند و آلل جدیدی ایجاد نمی شود.

نوع دوم تغییری که در آن آلل جدیدی که قبال  در استخر ژنی یک  -

 گونه جاندار وجود نداشته، ایجاد می شود.

منوط به تغییرات در  )فرگشت( ، وقوع تکاملتوضیح دادیمقبال 

باشد. گوناگونی ژنتیکی از طریق انتخاب طبیعی های ژنتیکی میگوناگونی

(Natural selection( جهش ژن ها ،)Mutation( جریان ژن ، )Gene 

flow( رانش ژن ،)Genetic drift( و تولید مثل جنسی )Sexual 

reproduction.می باشد ) 

از میان طریق های فوق، در جریان ژن و رانش ژن  و تولید مثل جنسی 

تنها تغییری که ایجاد می شود جابجائی آلل ها است و آلل جدیدی در 

ایجاد نمی شود. در انتخاب طبیعی ابتدا می استخر ژنی یک گونه جاندار، 

ایجاد شده باشد تا از این طریق انتخاب شود بنابراین  آلل جدیدیبایستی 

 تنها طریقی که در آن آلل جدیدی ابجاد می شود جهش ژن است. 

استفاده از علم ژنتیک که با  )فرگشت( با توجه به تعریف نظریه تکامل

رتست از تغییر در تنوع ژنتیکی تکامل )فرگشت( عبا ،صورت گرفته

(Genetic variationکه طی زمانی طوالنی در جمعیت )  یک گونه جاندار

دهد و از نسلی به نسل بعد منتقل می شود و سبب  دگرگونی در رخ می

فنوتیپ عبارت است از  خصوصیات قابل مشاهده  –ویژگی های فنوتیپی  

جابجائی آلل ها تغییری  ،آن جمعیت می شود  –یا صفت یک ارگانیسم 
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در تنوع ژنتیکی بوجود نمی آورد ولی ایجاد آلل جدیدی می تواند تغییر 

در تنوع ژنتیکی را در پی داشته باشد بنابراین این نوع تغییر که از طریق 

 جهش بوجود می آید با تعریف نظریه تکامل تطابق دارد.

( این گونه توضیح داده شده است: جهش Mutationقبال گفتیم، جهش )

می شود. جهش   DNAیک تغییر ژنتیکی است که سبب تغییر در توالی 

می تواند بدون اثر باشد و یا سبب تغییر در تولیدات ژن از قبیل پروتئین 

گردد و یا از این که قسمتی یا تمام عملکرد ژن بطور صحیح انجام شود، 

سبب می شود که آلل جدیدی که قبال  جلوگیری کند و  در موارد نادری

در استخر ژنی یک گونه جاندار وجود نداشته، ایجاد شود. علت هائی که 

 Spontaneousبرای جهش تعین کرده اند عبارتند از: خودبخودی )

mutation( بروز اشتباه در فرآیند همانند سازی سلولی ،)DNA fails to 

copy accurately اشتباه در بازسازی ،)DNA (DNA repai و در اثر  )

عوامل بیرونی مثل مواد شمیائی و یا تشعشعات اتمی و اشعه ماورای 

 بنفش.  

ایجاد می شود   (Somatic cellsجهش هائی که در سلول های بدنی )

معموال به نسل بعد منتقل نمی شود ولی جهش هائی که در سلول های 

نسل بعدی انتقال داده  ( ایجاد می شود امکان دارد بهSex cellsجنسی )

 شود.

انواع جهش ها عبارند از  جهش های خنثی، مضر و مفید که بیشتر 

  :ها حنثی و یا مضر هستند و در موارد نادری مفید هستندجهش
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I. جهش( های خنثیNeutral)، هائی هستند که تاثیراِت جهش

 آنها نه سودمند است و نه مضر 

II. های مضرجهش (Harmful)، شود که هایی گفته میبه جهش

مخرب هستند و سبب نا هنجاری ها و یا بیماری هائی می 

( می Genetic disorderشوند که به آن اختالالت ژنتیکی )

 گویند. جهش های مضر سبب می شوند:

کروموزم های سلول کمتر یا بیشتر از تعداد نرمال در تعداد  -

کرموزم ها در هر سلول  آن گونه گردد مثال،  در انسان که تعداد

 عدد باشد  47یا  45عدد است، تعداد کروموزم ها  46

ساختمان کروموزم یا کروموزم ها در یک سلول در مقایسه با  -

ساختمان نرمال آن گونه غیرعادی باشد از قبیل حذف قسمتی 

از کروموزم و یا دو برابر بودن و یا جابجا بودن قسمتی از 

 کروموزم.  

می شوند  درسلولسبب  تغییراتی ش های مضر جهدر مجموع 

کروموزم ها را از حالت عادی خارج می کند و یا بعبارت که  

دیگر جهش های مضر سبب تغییراتی می شوند که در سیستم 

سلول ایجاد اخالل می کند و آن را ناقص می سازد و چنانچه 

د در موارد نادری این گونه تغییرها به نسل بعدی انتقال پیدا کن

  نقص ایجاد شده هم نیز منتقل می شود. 

III. جهش( های مفیدBeneficial)، هائی هستند که در موارد جهش

نادری اتفاق می افتند و سبب ایجاد یک یا چند صفت مفید در 

یا بعبارت دیگرسبب می شوند، آلل یگ گونه جاندار می شوند و 

جدیدی که قبال در استخر ژنی یک گونه جاندار وجود نداشته، 
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که موجب سازگاری بهتری جاندار با محیط خود می  ایجاد شود

 گردد گرایش این نوع جهش، انتقال به نسل بعدی است.

قبال گفتیم، علت هائی که برای جهش تعین کرده اند عبارتند از: 

بروز اشتباه در فرآیند همانند سازی سلولی، اشتباه در  خودبخودی،

و در اثر عوامل بیرونی مثل مواد شمیائی و یا تشعشعات  DNAبازسازی 

اتمی و اشعه ماورای بنفش. از میان علت های فوق، عوامل بیرونی بطور 

جهش های مضر می شوند و نمی تواند جهش مفید ایجاد یقین سبب 

دی و اشتباه می توانند هم جهش های مضر و خودبخوکنند و علت های 

هم جهش های مفید ایجاد کنند. جهش های مضر سبب تغییراتی می 

شوند که در سیستم سلول ایجاد اخالل می کند و آن را ناقص می سازد و 

چنانچه در موارد نادری این گونه تغییرها به نسل بعدی انتقال پیدا کند 

سازگاری جاندار با محیط  را شود و نقص ایجاد شده هم نیز منتقل می 

 کاهش می دهد.

جهش های مفید سبب ایجاد یک یا چند صفت مفید در یگ گونه جاندار 

که در اثر جهش های مفید ایجاد می شود نه تنها   تغییراتیمی شوند. 

نقصی در سیستم سلول ایجاد نمی کند بلکه سبب می شود که آلل 

ک گونه جاندار وجود نداشته، ایجاد که قبال در استخر ژنی یجدیدی که 

امکان ندارد موجب سازگاری بهتر جاندار با محیط می گردد ولی  شود که

که این گونه تغییرات مفید بصورت خود بخودی و یا در اثر اشتباه  در 

 که دالیل آن در زیر بیان شده است. جاندار ایجاد شود

ارد که اطالعات قبال توضیح دادیم، در هرسلولی تعدادی ژن وجود د

(Data)ایجاد پروتئین  و بصورت کد در آن  ( و دستور العمل )نرم افزار
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ذخیره شده است و همچنین در هر سلول مکانیزم هائی مثل، بازسازی 

DNA، ( تنظیم بیان ژنRegulation of gene expression اپی ژنتیک ،)

(Epigenetic( و شبکه تنظیم چرخه سلولی )Cell cycle regulatory 

network  ) وجود دارد که در مراحل مختلف چرخه سلولی را که به تولید

مثل سلول می انجامد تنظیم و کنترل می کنند که مجموعه این اطالعات 

ومکانیسم ها، تشکیل سیستمی را می دهند که در این کتاب "سیستم 

تم تنظیم و کنترل فعالیت های سلول" نام گذاری شده است که این سیس

شامل اطالعات و نرم افزارهائی )دستور العمل هائی( است که شکل 

دهنده و کنترل کننده تمام عملیات سلول برای ایجاد مواد الزم برای 

تعین می کند  سیستماز جمله این ادامه حیات و تولید مثل می باشد و 

 که چه موقع و چه پروتئین هائی باید ساخته شود.

می شود.   DNAکه سبب تغییر در توالی  جهش یک تغییر ژنتیکی است

سبب می شود در سیستم در جهش های مضر  DNAتغییر در توالی 

سلول نقصی ایجاد شود ولی در جهش های مفید این تغییر نه تنها سبب 

نقصی در سیستم سلول ایجاد نمی شود بلکه آلل جدیدی که سبب 

ردد. حال چنانچه سازگاری بهتر جاندار با محیط می شود نیز ایجاد می گ

ایجاد شده خودبخودی یا اشتباه در جهش های مفید آلل جدید بعلت 

تنها می تواند نوع پروتئینی که برای ایجاد  DNAتغییر در توالی باشد  

سیستم تنظیم این آلل الزم است، تعین کند ولی نمی تواند تغییری در "

ر در توالی تغیی" ایجاد کند بعبارت دیگر و کنترل فعالیت های سلول

DNA  سیستم تنظیم و کنترل را برای مذکور نمی تواند ساخت پروتئین

مذکور قرار دهد  سیستمتعریف کند و آن را در برنامه فعالیت های سلول 

تغییرات مفیدی که در تا این پروتئین بصورت دائمی تولید گردد بنابراین 
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سبب یک گونه جاندار در اثر ایجاد آلل جدیدی  بوجود می آید و 

سیستم سازگاری بهتر جاندار با محیط می شود می بایستی قبال در"

" پیش بینی شده باشد یا بعبارت دیگر تنظیم و کنترل فعالیت های سلول

گنجانده شده باشد که در هنگام تغییرات محیط بدین وسیله برای 

ز خود عکس العمل نشان دهد مثل حالت خواب سازگاری با محیط ا

درختان یا بلند شدن موی بعضی از حیوانات در زمستان که عکس العمل 

در برابر سرمای محیط می باشد و با وجود برنامه از پیش تعیین شده 

برای این گونه تغییرات، دیگر علت تغییر، خود بخودی، یا اشتباهی نمی 

( را به معنی Spontaneousدبخودی )خوتواند باشد، البته اگر علت 

اتوماتیکی در نظر بگیریم یعنی که جاندار بصورت اتوماتیکی در مقابل 

تغییرات محیط بر اساس برنامه از پیش تعین شده، از خود عکس العمل 

 نشان می دهد می تواند علت درستی باشد.

گونه  اصل گونه ها" بطور ضمنی تائید نموده که اینداروین نیز در کتاب "

تغییرات از قبل پیش بینی شده بوده و بر اساس برنامه ریزی انجام می 

 شود: 

"پاره ای نیز از اصطالح انتخاب طبیعی چنین استنباط می کنند که 

جانور آگاه به کرده خویش است و لذا نتیجه می گیرند که انتخاب طبیعی 

آیا هرگز را به معنای لغوی آن مصرف کردن به نتایج نادرستی می رسد، 

از شیمی دانی راجع به معنای میل ترکیبی عناصر توضیح خواسته می 

شود، )آیا هنگامی که میل ترکیبی اسید و باز را مطالعه می کنیم( می 

توان گفت اسید جهت ترکیب شدن برای )فالن( باز آگاهانه ارجحیت 

قایل است؟ می گویند که من انتخاب طبیعی را نیرویی فعال همچون 



 
 

209 
 

ت قلمداد می کنم اما به این حقیقت که نیروی جاذبه سبب قانون الوهی

مندی حرکات سیارات می شود، ایرادی نمی گیرند. معنای هریک از 

اصطالحات فوق مجازی است و برای رسانیدن مطلب و تلخیص کالم از 

 آنها گریزی نیست"

برای  . تعمیم نحوه تغییراتی که در یک گونه موجود زنده4.3.5

با محیط زیست، ایجاد می شود به بوجود آمدن گونه جدید  هماهنگی

 )فرگشت( موجودات زنده در نظریه تکامل

این است که از تغییراتی  )فرگشت( یکی دیگر از اشکاالت نظریه تکامل

که در یک گونه موجود زنده برای هماهنگی با محیط زیست ایجاد می 

دید جانداران نیز شود این چنین نتیجه گیری شده است که گونه های ج

بر همان  اساس از تغییر گونه های قبلی بوجود می آید و یا بعبارتی نحوه 

تغییراتی که در یک گونه موجود زنده برای هماهنگی با محیط زیست 

ایجاد می شود به بوجود آمدن گونه جدید موجودات زنده تعمیم داده 

ز گونه های شده است در صورتی که ایجاد گونه های جدید جانداران ا

قبلی امکان پذیر نمی باشد. برای توضیح این اشکال الزم است که ابتدا 

 مبانی پیدایش نظریه تکامل )فرگشت( داروین را مورد بررسی قرار دهیم. 

 . مبانی پیدایش نظریه تکامل )فرگشت( 4.3.1.5

از سفر پنج ساله داروین به امریکای  )فرگشت( پیدایش نظریه تکامل

جنوبی شروع شد تحقیات او در این سفر شامل بررسی تغییرات موجودات 

زنده و همچنین بررسی فسیل های گونه های مختلف جانداران بود و بعد 

 از این سفر نیز تحقیقات او بر این دو مطلب متمرکز بود 
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هده داروین قرار گرفت در مورد تغییرات موجود زنده چیزی که مورد مشا

تفاوت هائی بود که در انواع یک گونه از موجودات زنده وجود داشت مثال 

های ساکن در هر جزیره وی مشاهده کرد که الکپشتدر سفر مذکور 

های های جزیرههای جزیره مجاور متفاوتند و سهرهاندکی با الکپشت

ترین توضیح آن بود مختلف تفاوت کمی با یکدیگر دارند. از نظر داروین به

کنند و اعضای هر گونه جد مشترکی دارند. داروین در که انواع تغییر می

خاطراتش می نویسد "در جزیره پرندگانی زندگی می کنند که نژاد آنها 

یکی است اما انواعشان با هم فرق دارد .روش زندگی خزندگان و پرندگان 

اوت است ،اما یک اصل و سایر حیوانات از جزیره ای به جزیره دیگر متف

 تشابه در میان همه آنها به چشم می خورد"

داروین در بررسی فسیل های جانداران که قسمتی از آنها بوسیله خود او 

فسیل جانداران در زمانهای مختلف را با هم مقایسه جمع آوری شده بود، 

به دلیل تشابه ظاهری که بین فسیل بعضی از جانداران بخصوص کرد و 

لت بدن آنها وجود دارد اینطور نتیجه گیری کرد که  نوعی جاندار در اسک

 جد گروهی از گونه های جانداران است. 

داروین در نهایت با توجه به بررسی که در مورد تفاوت هائی که بین انواع 

یک گونه از موجودات زنده و همچنین بررسی فسیل های جانداران انجام 

گونه های گیاهان و جانوران ثابت د که داد، به این نتیجه و نظریه رسی

نیستند، آنها در طول زمان دچار تغییر و تحول می شوند اما تمام آنها به 

در یک روند تدریجی یک جد مشترک باز می گردند و از آن جد مشترک 

ابتدا گونه های اولیه جانداران بوجود آمده اند و سپس از گونه های اولیه 

ایجاد شده اند و در این روند ایجاد گونه جدید گونه های بعدی جانداران 
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بدین ترتیب می باشد که گونه قبلی طی نسل های متعدد با تغییراتی که 

 در اندامهایش بوجود می آید نهایتا تبدل به گونه جدیدی می شود.   

داروین برای تکمیل نظریه خود نیاز داشت که چگونگی ایجاد این تغییر و 

که داروین تحت تأثیر نظریه تامس مالتوس بود کند. تحوالت را نیز بیان 

بر اساس نظریه او، سرعت رشد جمعیت انسانها بیش از میزان تولید 

غذاست و چنانچه جمعیت بشر به طریقی کنترل نشود، با گذشت چند 

دهه غذای کافی برای همگان وجود نخواهد داشت و انسانها مجبوراند 

داروین در مطالعات خود متوجه نند. برای به دست آوردن غذا مبارزه ک

شد که زادگان موجودات زنده همه به موجود زنده دیگری تبدیل نمی 

یجاد می کنند ولی تعداد شوند مثال برخی گیاهان تعداد زیادی دانه ا

آنها تبدیل به گیاه تبدیل میشوند و داروین با توجه به نظریه  زمحدودی ا

دست آوردن منابع در طبیعت  مالتوس نتیجه گیری کرد که برای به

و با توجه به تأثیری که از پدر بزرگ خود در مورد رقابت وجود دارد 

جاندارانی که بهتر از همه انتخاب مصنوعی داشت به این نتیجه رسید که 

اند باقی می مانند و جاندارانی که کمتر سازگاری بامحیط سازگاری یافته

ت دیگر پس از ایجاد تغییر در موجودات اند از بین می روند و یا بعباریافته

شوند و اند حذف میزنده، تغییراتی که با محیط طبیعی ناسازگار گشته

است، باقی میمانند و از آنجایی تغییراتی که با محیط طبیعی سازگارتر 

دهد، او آن را انتخاب طبیعی که محیط زیست این انتخاب را انجام می

ب مصنوعی که که در آن حیوانات و گیاهان نامید که قیاسی است با انتخا

دهندگان برای بر اساس صفات مطلوب خود از نظر انسان، توسط پرورش

 شوند.زادوولد برگزیده می
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اگر به مبانی ایجاد نظریه داروین دقت کنیم در می یابیم تغییرات 

جاندارانی که مورد مشاهده مستقیم داروین بوده و یا توسط محققان 

مشاهده قرار گرفته و نتایج تحقیقات آنها در پیدایش نظریه  دیگری مورد

داروین مؤثر بوده است تنها تغییراتی است که در یک گونه جاندار ایجاد 

شده است ولی داروین عالوه بر تحقیقاتی که در مورد تغییراتی که در یک 

گونه جاندار ایجاد می شود، تحقیقاتی در مورد فسیل های جانداران نیز 

ت و مقایسه فسیل های جانداران گونه های مختلف که از نظر اسکلت داش

بدنی شبیه به هم می باشند، او را به این نتیجه گیری رساند که نحوه 

ایجاد گونه های جدید جانداران نیز مانند تغییراتی که در یک گونه 

موجود زنده برای هماهنگی با محیط زیست ایجاد می شود، می باشد و 

قبلی با تغییراتی که در آنها صورت می گیرد به گونه جدید گونه های 

تبدیل می شوند و یا بعبارتی نحوه تغییراتی که در یک گونه موجود زنده 

برای هماهنگی با محیط زیست ایجاد می شود به بوجود آمدن گونه 

جدید موجودات زنده تعمیم داده است ولی ایجاد گونه های جدید 

قبلی امکان پذیر نمی باشد که دالیل آن بشرح زیر جانداران از گونه های 

 است:

I.  ایجاد گونه های جدید جانداران از گونه های قبلی خالف

 "انتخاب طبیعی" است

II. عدم مشاهده تغییر یک گونه از جانداران به گونه دیگر 

III.  امکان ایجاد گونه جاندار جدید بدون دخالت شعوری آگاه وجود

 ندارد



 
 

213 
 

مذکور بپردازیم، الزم به یادآوری است که قبال قبل از این که به دالیل 

گفتیم، تغییرات مفیدی که در یک گونه جاندار در اثر ایجاد آلل جدیدی  

سبب سازگاری بهتر جاندار با محیط می شود قبال در بوجود می آید و 

"  پیش بینی شده یا بعبارت سیستم تنظیم و کنترل فعالیت های سلول"

دیگر گنجانده شده که در هنگام تغییرات محیط بدین وسیله برای 

سازگاری با محیط از خود عکس العمل نشان میدهد و با وجود برنامه از 

پیش تعیین شده برای این گونه تغییرات، دیگر علت تغییر، خود بخودی، 

 یا اشتباهی نمی تواند باشد. 

ونه های جدید جانداران از گونه های قبلی خالف . ایجاد گ4.3.2.5

 "انتخاب طبیعی" است

، تمام جانداران در مدتی بسیار طوالنی، )فرگشت( بر اساس نظریه تکامل

از اشکال ساده و اولیه حیاتی و از نیاکانی مشترک پدیدار گشته اند و 

گونه های جانداران در یک روند تدریجی طی نسل های متعدد، تغییراتی 

در اندامهای آنان، در انطباق با محیط زیست ایجاد می شود که نهایتا 

 تبدیل به گونه های جدیدی می گردند.

حال اگر در نظر بگیرید که تفاوت گونه جدید با گونه ای که بر اساس 

از آن بوجود آمده است ) گونه قدیم( در آن است که  )فرگشت( تکامل

ئی است که  گونه قدیم فاقد آن است گونه جدید دارای اندامی یا اندام ها

است که طی تغییراتی که  مثال فرض کنیم که گونه جدید دارای اندامی

در نسل های متعددی در آن ایجاد می شود؛ نهایتا به اندامی مانند 

و همچنین فرض کنید که این اندام )گوش( طی "گوش" تبدیل می شود 

، قاعدتا گوش تا ل می شودکام، می شودتغییراتی که در هزار نسل ایجاد 
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کامال تکمیل نشده باشد کارآئی کاملی ندارد ولی در نظر بگیرید که گوش 

در حالتی که پنجاه در صد آن تکمیل شده می تواند تا حدودی کارآئی 

بر اساس فرض باال تا  وداشته باشد و قبل از آن هیچگونه کارآئی ندارد 

نسل پانصدم این اندام )گوش( کارآئی ندارد و جاندار مجبور است مقداری 

از انرژی خود را صرف اندامی کند که برای بقای او نه تنها هیچ کمکی 

نمی کند بلکه باری بر دوش او نیز هست و بهمین جهت این جاندار 

انده اند بسیار نسبت به هم گونه های خود که در حالت قدیم باقی م

ضعیف تر است بخصوص که این اندام بدون مصرف را باید تا پانصد نسل 

جاندار  وتحمل کند ضمن این که این اندام در هرنسل بزرگتر می شود 

باید در هر نسل توان بیشتری صرف این اندام بی مصرف کند  بنابراین 

ارد و این جاندار در مقابل تغییرات محیط برای بقا توان کمتری د

 سازواری او را کاهش می دهد و با توجه به این که بر اساس نظریه تکامل

، انتخاب طبیعی جاندارانی را برمیگزیند که سازواری بیشتری با )فرگشت(

محیط دارند بنابراین این جاندار نمی تواند این زمان طوالنی یعنی پانصد 

ئی را داشته باشد، نسل باقی بماند تا اندام مذکور به حدی که حداقل کارآ

برسد و در همان نسل های اولیه توسط انتخاب طبیعی حذف می شود، 

 بنابراین گونه زائی خالف انتخاب طبیعی است.    

 . عدم مشاهده تغییر یک گونه از جانداران به گونه دیگر4.3.3.5

بین ایجاد یک گونه از جاندار از جاندار دیگر تا زمانی که جاندار جدید 

امل در آید بطوریکه آن را گونه جدید لقب دهند، می بایستی بصورت ک

جانداران بینابینی )واسط( وجود داشته باشند و با توجه به این که 

، گونه جدید در یک روند تدریجی طی )فرگشت( براساس نظریه تکامل
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نسل های متعدد با تغییراتی که در اندامهای آنان ایجاد می شوند، بوجود 

این تعداد جانداران بینابینی نسبت به  گونه جدید جاندار می آیند بنابر

که بر بایستی هزاران برابر باشد بعبارت دیگر بین گونه جدید و گونه ای 

اساس نظریه تکامل از آن بوجود آمده است، می بایستی هزاران جاندار 

در صورتی که تاکنون حتی یک مورد از این جانداران  بینابینی باشند

شاهده نشده و در فسیل ها هم اثری از آنها یافته نشده است و بینابینی م

 خود داروین نیز در کتاب "اصل گونه ها" به این مطلب اذعان نموده است:

"انتخاب طبیعی غیر از طریق تجمع تغییرات امتیاز بخش قادر به اعمال 

اثر نیست، در مکانی که کامال اشغال شده، هر صورت جدیدی که پدید 

گرایش دارد که جایی برای خود باز کند، )به این منظور( کششی می آید، 

به سمت منقرض کردن صور اجدادی ناکامل تر خود یا اشکال غیر کامل 

تر دیگری دارد که با آنها در رقابت و کشمکش وارد می شود. بنابراین 

انتخاب طبیعی و انقراض، دوش به دوش جلو می روند. لذا اگر ما هر گونه 

اعقاب ناشناخته ای بوجود آمده است، را در نظر بگیریم، والدین و  را که از

نیز تمام جاندارانی که میان این دو گونه قرار دارند، در روند شکل گیری و 

گونه جدید نابود خواهند شد. اما از آنجا که برحسب این  )فرگشت( تکامل

وین یافته نظریه می باید تعداد بیشماری از جانداران بینابینی )واسط( تک

باشند، چرا در البالی طبقات قشر جامد زمین، این تعداد را نمی یابیم؟ 

جای این بحث در فصل مربوط به "ناکامل بودن مدارک زمین شناسی" 

است در اینجا همین را می گویم که اطالعاتی که )علم( زمین شناسی به 

مین ما می دهد، ناکامل تر از آن است که تصور می شود. قشر جامد ز

موزه بزرگی است که مجموعه طبیعی آن بسیار ناکامل و در فواصل زمانی 

 بسیار زیاد بوجود آمده است"
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داروین دلیل عدم مشاهده جانداران بینابینی )واسط( را نا کامل بودن 

فسیل ها در قشر زمین ذکر کرده است. سؤالی که این جا پیش می آید 

کامل به فراوانی در قشر زمین این است که در حالی که فسیل گونه های 

وجود دارد، چرا فسیل جانداران بینابینی که تعداد آنها نسبت به فسیل 

 گونه های کامل میبایستی هزاران برابر باشد، در قشر زمین وجود ندارند؟ 

 داروین در قسمت دیگری از کتاب مذکور آورده است:

اسی بدست می اگر کسی ناکامل بودن اطالعاتی که از طریق زمین شن "

آید را نپذیرد، به حق می بایست تمام نطریه )تکاملی( مرا رد کند. برای او 

ممکن است این سؤال عبث پیش آید که تعداد بیشمار جانداران بینابینی 

)واسط( که جانداران خویشاوند را بهم مربوط می سازد کجا هستند و یا 

گ های رسوبی نمونه آنها میان فسیل هائی که در مرحله تشکیل سن

 ایجاد شده کجا هست؟"  

کلیه تغییراتی که در جانداران مشاهده شده فقط تغییر در صفت ظاهری 

(Phenotype گونه بوده است و تاکنون حتی یک مورد چه بصورت عینی )

و چه  در فسیل ها مشاهده نشده است که تغییر در جانداری نشاندهنده 

 تغییر جاندار به گونه دیگری باشد. 

 از فسیل جانداران   )فرگشت( . فیلم نظریه تکامل4.3.4.5

فرض کنید فیلمی از سیر تاریخی تکامل خانه سازی ساخته شود و این 

فیلم با نمایش اولین خانه ای که توسط انسانی ساخته شده که احتماال 

بصورت کلبه ای بوده است، شروع گردد و در قسمت های بعدی سیر 

انه های مدرن امروزی نمایش داده شود ولی در تکاملی خانه سازی تا خ
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این فیلم فقط خانه های ساخته شده نمایش داده شود و نه تصویر خانه 

ها در مراحل مختلف ساخت )خانه های نیمه ساخته( و نه انسانهای 

سازنده خانه ها نشان داده شود و نه از آنها نامی برده شود، حال این فیلم 

ی از خانه سازی ندارد نمایش دهیم، کودک پس را برای کودکی که اطالع

از دیدن این فیلم فکر می کند که این خانه ها بصورت خود به خودی 

تبدیل به رده باالتری شده اند و متوجه نمی شود که هرکدام از این خانه 

ها را، بصورت مرحله ای انسانهائی با استفاده از شعور خود ساخته اند یا 

ساخت یک خانه و نقش شعور در ساخت خانه ها  بعبارتی مراحل مختلف

 را درک نمی کند. 

زیستی جانداران که از  )فرگشت( این مثال دقیقا مبنای نطریه تکامل

تغییرات ژنتیکی سبب تغییر در اندامها  –طریق فسیل شناسی یا ژنتیک 

صورت گرفته را نشان می دهد، که   -و شکل ظاهری جانداران می شوند 

ز با قرار دان تصویرفسیل های جاندارانی که بصورت کامل در اینجا نی

هستند بصورت پی درپی فیلمی براساس مثال باال ساخته شده است 

بدون این که جانداران بینابینی )خانه های در حال ساخت مثال باال( 

نشان داده شود مانند همان کودک مثال باال، اینطور نتیجه گرفته اند که 

ان تبدیل به گونه جدیدی شده اند در صورتی که بین گونه ای از جاندار

که بر اساس نظریه از آن بوجود آمده است، می گونه جدید و گونه ای 

 بایستی هزاران جاندار بینابینی وجود داشته باشند. 

مقاله و یا کتابی  )فرگشت( بعضی از کسانی که در مورد نظریه تکامل

تاکنون حتی یک مورد از جانداران بینابینی این که نوشته اند برای توجیه 

مشاهده نشده و در فسیل ها هم اثری از آنها یافته نشده است، جهش 
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 )فرگشت( ( را در نظریه تکاملMacro mutation or Saltationکلی )

مطرح نمایند که بر اساس آن تغییر ناگهانی و بزرگی در یک نسل پدید 

می اید که می توان آن را به گونه زائی تعبیر کرد و به نوعی آفرینش 

    مستقل گونه های مختلف جانداران را القاء می کند.    

. شباهت هائی که بین جانداران از نظر ظاهری است به چه 4.3.5.5 

 دلیل می باشد؟

شباهت هائی که بین جانداران از نظر ظاهری است باین سبب است که 

جانداران مختلف از طریق یک علم و هرکدام بصورت مستقل آفریده شده 

اند. برای توضیح بهتر مطلب می توانیم مقایسه ای بین سیر تکامل 

اختراعات انسان و ایجاد موجودات زنده انجام دهیم که در این جا ساخت 

یه بعنوان یکی از اختراعات انسان مورد مقایسه قرار گرفته وسائط نقل

 است.   

اگر به تاریخچه ساخت وسائط نقلیه بصورت کلی نگاه کنیم، ساخت 

وسائط نقلیه ابتدا، از اختراع چرخ بوسیله انسانی شروع شده است سپس 

انسان یا انسانهای دیگری با استفاده از چرخ، وسیله نقلیه ای ساخته اند 

( که احتماال دارای دو چرخ بوده و توسط انسانی کشیده Cartم گاری )بنا

( توسط انسان یا انسانهای Carriageمی شده و پس از آن ارابه یا کالسکه )

دیگری ساخته شد که دارای چهار چرخ بوده و توسط حیوانی مانند اسب 

 کشیده می شده و در سنوات بعد اولین اتوموبیل که با نیروی بخار کار

( ساخته شد و سپس Joseph Cugnot)کونات   می کرد توسط ژوزف

اختراع   (Karl Benzاولین نسل اتوموبیل های امروزی توسط کارل بنز )
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شد ودر زمانهای بعد اتوموبیل های دیگری توسط انسان یا انسان های 

 دیگری ساخته شد تا امروز که اتوموبیل های مدرن ساخته می شود.

وسائط نقلیه که از اختراع چرخ شروع شده و تا  سیر تاریخی ساخت

ساخت اتوموبیل های امروزی ادامه داشته، در واقع تکامل وسائط نقلیه را 

نشان می دهد که در این سیر تکاملی هر وسیله نقلیه جدیدی بصورت 

مستقل و با استفاده از علمی که وجود داشته توسط انسان ساخته شده و 

د بخودی تبدیل به وسیله نقلیه جدیدی نشده وسائط نقلیه  بصورت خو

است و چیزی که بین مدل های قدیمی و جدید  آنها مشترک است علم 

ساخت وسیله نقلیه است که البته در هنگام ساخت وسیله نقلیه جدیدتر 

 این علم ارتقاء پیدا کرده است.

شباهت هائی که بین جانداران از نظر ظاهری است باین سبب است که 

اران مختلف نیز از طریق یک علم و هرکدام بصورت مستقل آفریده جاند

شده اند مانند مثالی که درمورد تکامل وسائط نقلیه در باال آمده، 

جانداران نیز بصورت خود بخودی تبدیل به گونه جدیدی نشده اند و 

چیزی که بین گونه های مختلف جانداران مشترک است علم واحدی 

لق گونه های مختلف جانداران درسیر تکاملی است و عالوه بر این خ

زیستی براساس برنامه از پیش تعین شده ای بوده است که در قسمت 

 های بعدی راجع به آن توضیح داده خواهد شد. 
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. امکان ایجاد گونه جاندار جدید بدون دخالت شعوری آگاه 4.3.6.5

 وجود ندارد

سازماندهی هدفمند یک کل، ، سیستم عبارت است از توضیح دادیمقبال 

که تشکیل شده از یک سری اجزاء وابسته و پیوسته به یکدیگر که این 

اجزاء از طریق شبکه ارتباطی سیستم بطور دائمی بایکدیگر بصورت 

مستقیم یا غیر مستقیم در حال تعامل می باشند که منظور از آن حفظ 

هدفهای سیستم فعالیتها و موجودیت سیستم برای نائل شدن به هدف یا 

 می باشد.

هر جانداری نیز یک سیستم است زیرا جاندار نیز از اجزائی وابسته و 

پیوسته به یکدیگر تشکیل شده که این اجزاء بطور دائمی با هم در حال 

ل تعامل می باشند که منظور از آن حفظ بقای موجود زنده و تولید مث

ذهن در واقع بخش  یا (Mind)شعور )بعنوان اهداف سیستم( می باشد و 

یا عاملی است که سیستم را فرماندهی و کنترل می کند و بدون عامل 

شعور )ذهن( هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد بنابراین بقای 

موجود زنده نیز نشان می دهد که موجود زنده نیز دارای شعوری است که 

 سیستم را فرماندهی و کنترل می کند.

گونه زائی براین اساس است که گونه قبلی  ،شت()فرگ در نظریه تکامل

طی نسل های متعدد با تغییراتی که در اندامهایش بوجود می آید نهایتا 

تبدل به گونه جدیدی می شود که این فرآیند براساس نظریه مذکور 

بدون دخالت شعوری انجام می شود در صورتی که گونه زائی براین 

 اساس:
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فتیم،  مستلزم وجود جانداران بینابینی متعددی اوال همانطورکه در باال گ 

است در صورتی که تاکنون حتی یک مورد از این جانداران بینابینی 

 مشاهده نشده و در فسیل ها هم اثری از آنها یافته نشده است. 

و ثانیا امکان ایجاد گونه جاندار جدید بدون دخالت شعوری آگاه وجود 

سیستم تحت کنترل و فرماندهی شعور ندارد زیرا در هر سیستمی اجزای 

سیستم هستند و برای اضافه شدن جزوی جدید به اجزای سیستم ابتدا 

سیستم برای شعور سیستم تعریف بایستی آن جزو جدید و نقشش در 

بنابراین در جانداران نیز اندام جدید و نقش آن در سیستم جاندار شود، 

آن اندام را در جهت  باید برای شعور جاندار تعریف شود تا بتواند

هماهنگی با سایر اندام ها بمنظور بقای جاندار کنترل و فرماندهی کند و 

تعریف مذکور باید توسط شعوری که بر سیستم جاندار احاطه دارد و اندام 

و نقش آن را در سیستم جاندار بخوبی می داند، را طراحی کرده جدید 

بدون دخالت شعوری آگاه  انجام شود بنابراین ایجاد گونه جاندار جدید

 امکان پذیر نمی باشد.

 . تغییرات انسان در جانداران و نقش شعور4.3.7.5

انسان از زمانهای قدیم حیوانات و گیاهان را بر اساس صفاتی که بنظرش 

مطلوب بوده از قبیل گیاهان پرمحصول، حیوانات با بازده بیشتر از نظر 

گوشت، شیر و الیاف، برای زادوولد انتخاب می کرده است و در سنوات 

ر اخیر انسان این عمل را با استفاده از مهندسی ژنتیک از طریق تغییر د

ژن گیاهان و حیوانات و یا شبیه سازی، انجام می دهد که انسان این 

تغییرات و انتخاب ها را با استفاده از شعور خود انجام می دهد بنابراین 
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اساس، تغییرات مفیدی که در جانداران بصورت طبیعی بوجود می آید 

 نیز می بایستی توسط شعوری انجام شده باشد.   

 از ریشه غلط است؟   )فرگشت( . چرا نظریه تکامل5.5

حیات از سلولی که بطور تصادفی ایجاد ، )فرگشت( بر اساس نظریه تکامل

شده، آغاز شده و تمام گیاهان، جانوران و انسان در مدتی بسیار طوالنی 

طی تغییراتی، از اشکال ساده و اولیه حیاتی و در یک سلسله وراثتی 

ایجاد گونه کور که نهایتا سبب یافته اند و تغییرات مذ )فرگشت( تکامل

های جدید جانداران از جانداران قبلی شده است، بصورت خود بخودی، 

 تصادفی، شانسی و یا در اثر اشتباه بوجود آمده است.

طبیعت سیستم یکپارچه ای است که هرگونه تغییری در یک قسمت این 

که سیستم بر قسمتهای دیگر تأثیر گذار است و طبیعت کره زمین نیز 

قسمتی از این سیستم است نیز یک سیستم پکپارچه است و جانداران 

قسمتی از سیستم طبیعت کره زمین هستند. بر طبیعت قوانین بسیار 

دقیقی حاکم است و قوانین مذکور پایه بسیاری از علوم مثل فیزیک می 

باشند که از چنان دقتی برخوردارند که از طریق ریاضی نیز قابل بیان 

 فرآیند ها در طبیعت بر اساس این قوانین دقیق ایجاد می شوند. هستند و 

ایجاد محیطی در کره زمین که در آن حیات امکان پذیر می باشد یکی از 

فرآیند ها در طبیعت است که اگر آن را مورد تحقیق قرار دهیم در می 

یابیم که در این فرآیند مجموعه ای از قوانین طبیعت بصورت هماهنگ و 

با هدف ایجاد محیطی که در آن حیات امکان پذیر باشد، عمل منسجم 

می کنند مثال، اگر فاصله خورشید با زمین کوچکترین اختالفی با فاصله 
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فعلی داشت و یا آب در زمین موجود نبود، ایجاد حیات بر روی کره زمین 

 ممکن نبود.  

حال در طبیعتی که قوانین بسیار دقیقی حاکم است و آمادگی محیط 

برای ایجاد حیات و ادامه آن، براساس چنین قوانین دقیقی بوجود آمده 

، نحوه بوجود آمدن  جانداران و )فرگشت( است بر طبق نظریه تکامل

تکامل آنان که هدف اصلی فرآیند امادگی محیط بوده، بصورت 

خودبخودی، تصادفی، شانسی و یا در اثر اشتباه می باشد و یا بعبارتی در 

حوه فرآیند حیات موجودات زنده مغایر با سایر فرآیند ها در این فرضیه ن

طبیعت فرض شده است که با توجه به این که طبیعت سیستم یکپارچه 

ای است که هرگونه تغییری در یک قسمت این سیستم بر قسمتهای 

دیگر تأثیر گذار است امکان پذیر نیست که در چنین سیستمی که قوانین 

یک فرآیند در این سیستم بدون قانون و دقیقی بر آن حاکم است 

براساس خودبخودی و یا در اثر تصادف و اشتباه و شانس، عملکرد داشته 

 باشد.           

ارتباط جانداران و محیط زیست  )فرگشت( نظریه تکامل زمینه اصلی

است و یا بعبارت دیگر در این نظریه محیط زیست وجانداران بعنوان 

بوده است که این نظریه بر پایه آن ساخته شده  بخشی از آن، دیدگاهی

در حالی که محیط زیست جزوی از سیستم بزرگتری یعنی طبیعت  است،

کره زمین است که تغییرات آن بر محیط زیست و به تبع آن برجانداران 

اثر می گذارد و طبیعت زمین جزوی از سیستم کره زمین و کره زمین 

مسی جزوی از سیستم یکپارچه جزوی از منظومه شمسی و منظومه ش

جهان هستی است که کل اجزاء آن به هم پیوستگی دارند و بر آنها 
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قوانین بسیار دقیقی حاکم است. اشکال پایه ای این نظریه در این است 

ارتباط که از یک کل یعنی جهان هستی با این وسعت، جزئی یعنی 

گرفتن ارتباط را انتخاب کرده و بدون در نظر  جانداران و محیط زیست

آن با سیستم کل، آن را مستقل فرض کرده و از طریق این جزء 

میخواهند نحوه و علل ایجاد و تکامل جانداران را تشریح کنند که مانند 

 دیدن فضای بیرون از سوراخ کلید در است.

تا وقتی درون سیستمی هستیم نمی توانیم از عملکرد کلی اصوال  

سیستم اطالع پیدا کنیم برای درک یک سیستم و نقش و ارتباطش با 

سیستم های باالترش باید از آن خارج شویم و بعنوان یک ناظر خارجی به 

آن نگاه کنیم بطور مثال، وقتی شما در اتوموبیلی و درون ترافیک قرار 

آن خیابان را می بینید و نمی توانید درکی از کل  دارید فقط ترافیک

ترافیکی که در منطقه است، داشته باشید برای درک آن باید از باال با 

وسیله ای مانند هلی کوپتر و یا ماهواره کل منطقه ترافیک را ببینید یا 

بعبارت دیگر باید از ترافیک خارج شوید و بعنوان یک ناظر خارجی از باال 

ه کنید. برای درک نحوه و علل ایجاد و تکامل جانداران نیز، به آن نگا

بجای این که آن را با عینک زیست شناسی و یا ژنتیک و از دریچه تنگ 

جانداران و محیط زیست نگاه کنیم، باید از این تنگنا خارج شویم ارتباط 

 و آن را از دیدگاه سیستم های محیط برآن بنگریم. 

 زندگی انسان   . علم و رابطه آن با 6.5

( موجود در جهان هستی یک Knowledge، معلومات )توضیح دادیمقبال 

معلومات واحد است و هرنوع تقیسم بندی هم که انسان برای تفکیک 

معلومات جهان هستی انجام می دهد تنها یک تفکیک ذهنی است از 
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جمله تفکیکی که انسان در معلومات جهان هستی بصورت ذهنی انجام 

تفکیک معلوماتی است که به رویدادهای دنیای مادی و قوانین آنها داده، 

( نامیده و به علوم مختلفی مثل شیمی و Scienceپردازد و آن را علم ) می

فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، پزشکی تقسیم نموده است در 

صورتی که در دنیا هیچ جسم مادی که بتوان فقط یکی از این گونه علوم 

 صیص داد، وجود ندارد.به آن تخ

( که انسان به آن دست یافته، قبل از کشف آنها، در Sciencesتمام علومی)

جهان هستی آن علوم با ماهیت غیرمادی وجود داشته و وابستگی به 

وجود انسان هم نداشته است ولی آنها قبل از کشف از نظر انسان غایب 

ان نبود. کشف هر بودند یعنی در قالبی بودند که قابل درک برای انس

علمی یعنی درآمدن آن علم بصورت قالبی که برای انسان قابل درک باشد 

بنابراین علم قسمتی از شعور سیستم جهان هستی است که بر اساس آن 

سیستم جهان هستی اداره می شود مثال علم یا قوانین فیزیکی که سبب 

 بقای کره زمین و حیات موجود در آن می شود. 

ر علمی انسان از آن علم استفاده کرده تا زندگی انسان را پس از کشف ه

تسهیل نماید و تمدن امروز بشری تا حدود زیادی حاصل تالش 

( و محققانی است که برای توسعه علم کوشیده اند Scientistدانشمندان )

و کسی نمی تواند در این مورد شک و تردیدی داشته باشد ولی وقتی 

تی از شعور جهان هستی است می خواهند انسانهائی از علم که قسم

استفاده کنند و از اینطریق شعور جهان هستی را منکر شوند و چون این 

کار عمال امکان پذیر نمی باشد لذا فقط سبب به بیراهه بردن علم و اتالف 

انرژی انسان ها می شوند مثال، در زیست شناسی و ژنتیک چقدر نیرو به 
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را با همه اشکاالتی که دارد اثبات  )فرگشت( هدر می رود که نظریه تکامل

کنند، حال اگر علمای زیست شناسی و ژنتیک خود را از این نظریه غلط 

جدا کنند و تنها سعی خود را صرف توسعه زیست شناسی و علم ژنتیک 

برای تسهیل زندگی انسانها کند، ضمن جلوگیری از اتالف نیروها و هزینه 

 خواهند یافت. به پیشرفت های بیشتری دست 

 )فرگشت( داروین "من مجازی" و نظریه تکامل .5.7

در هرسلولی تعدادی پس از کشف علم ژنتیک و مشخص شدن این که 

ایجاد  (نرم افزار( و دستور العمل )Dataژن وجود دارد که اطالعات )

پروتئین  بصورت کد در آن ذخیره شده است و همچنین در هر سلول 

وجود دارد که در این  "فعالیت های سلول سیستم تنظیم و کنترل"

تمام اطالعات ونحوه ایجاد مواد الزم برای ادامه حیات و تولید  سیستم

مثل سلول وجود دارد که در مجموع نشان دهنده نقش شعور در 

جانداران است و شعور نمی تواند بصورت خودبخودی و یا در اثر اشتباه 

و اشکال  )فرگشت( نظریه تکاملدر  بوجود آید، قاعدتا با وجود این اشکال

های متعدد دیگری که این نظریه دارد که در این بخش به آن اشاره شد، 

ولی کسانی که در تدوین این  یدگردمیمی بایستی این نظریه مردود اعالم 

نظریه سهمی داشته اند بر صحیح بودن آن پافشاری می کردند و می 

بخصوص خصلت برتری طلبی دارد کنند در واقع ریشه در "من مجازی" 

 که آن را قبال اینگونه تعریف کردیم:

" برتری طلبی یکی از خصلت های مهم وابسته به دارائی های "من  

مجازی" است که انسان اسیر من مجازی می خواهد برتر از دیگران باشد 
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و انسانها را در انقیاد خود در آورد بنابراین سعی می کند با داشتن بیشتر 

 رائی های این خواسته من مجازی را برآورده کند"دا

بدلیل حاکم شدن "من مجازی" بر عقل در انسانهای اسیر من مجازی، 

این نظریه از دو دیدگاه زیر خواسته برتری طلبی "من مجازی" را برآورده 

 می کند.

 برتری بر دیگران با فرض این که این نظریه دارائی مهمی است  (1

ا از یکی از بزرگترین اسرار جهان هستی یعنی نظریه مذکور که ظاهر

چگونگی ایجاد حیات پرده بر می دارد از نظر "من مجازی" دارائی بزرگی 

است که با آن می توان خواسته برتری طلبی من مجازی را بخوبی 

برآورده کند بنابراین در اینگونه موارد، انسان اسیر من مجازی به نحوی به 

ه می شود که بدون این دارائی خود را از دست این دارائی مجازی وابست

رفته می پندارد و می خواهد بهر وسیله که شده این دارائی را حفظ کند 

و و چون "من مجازی"  برعقل انسان اسیر من مجازی حاکم است، لذا 

عقل نمی تواند اشکاالت را متوجه شود و سعی می کند بهر چیزی 

در وهله دوم دیگران را قانع کند متوسل شود که در وهله اول خودش و 

که اشکالی وجود ندارد. اگر به پاسخ هائی که داروین به ایرادات وارده به 

نظریه اش در کتاب "اصل گونه ها"، داده است نگاه کنیم مشخص می 

شود که او برای این که خود و دیگران را قانع کند که این نظریه اشکالی 

است از جمله، در پاسخ به یکی از ندارد به چه چیزهائی متوسل شده 

مهمترین اشکاالت نظریه خود یعنی دلیل عدم مشاهده جانداران بینابینی 

 )واسط( را در فسیل ها، اینگونه پاسخ داده است:
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" اطالعاتی که )علم( زمین شناسی به ما می دهد، ناکامل تر از آن است 

موعه طبیعی که تصور می شود. قشر جامد زمین موزه بزرگی است که مج

 آن بسیار ناکامل و در فواصل زمانی بسیار زیاد بوجود آمده است"

حال اگر در نظر بگیریم که در حالی که فسیل گونه های کامل به فراوانی 

در قشر زمین وجود دارد، چرا فقط فسیل جانداران بینابینی که تعداد آنها 

شد، در قشر نسبت به فسیل گونه های کامل میبایستی هزاران برابر با

زمین وجود ندارند؟ مشخص می شود که او فقط می خواسته به نحوی 

 خود و دیگران را قانع کند که نظریه او از این بابت اشکالی ندارد.

برتری بر اشخاصی که دین را وسیله برتری بر دیگران قرار داده  (2

 اند    

 دین های ابراهیمی که همه از یک ریشه هستند برای این آمدند که

تکامل شعوری انسان را سرعت بخشند ولی بعد ها بعضی از اشخاص با 

درک غلطی که از دین داشتند تعبیرات خود از دین را صحیح پنداشتند 

بعبارت دیگر خود )من مجازی( را محور دین قرار دادند و بدین ترتیب 

آگاهانه و یا ناآگاهانه از تعبیرات خود از دین، دارائی مجازی ساختند و 

ی کردند از این طریق خواسته "من مجازی" یعنی برتری طلبی را سع

برآورده کند و بر این اساس هر اندیشه ای که مخالف آنها بود به مخالفت 

با دین پنداشتند که نمونه مشخص آن رهبران کلیسا در قرون وسطا 

هستند که برای خود امپراتوری تشکیل داده بودند وهر کسی که مخالف 

 فیر می کردند و حتی با نظریات علمی مخالفت می کردند.آنها بود تک
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حال بهمان طریق که تعبیر دین توسط رهبران کلیسا در قرون وسطا 

وسیله ای برای برآورد خواسته برتری طلبی "من مجازی" بود، و از آن 

 برای رد نظریات علمی استفاده می کردند، تدوین کنندگان نظریه تکامل

ریق با وسیله قراردادن نظریه ای که اشکاالت نیز بهمان ط )فرگشت(

متعددی دارد و از ریشه غلط است و با متوسل شدن به تصادف، شانس و 

اشتباه  سعی کرده اند که شعور مستقلی که سیستم جهان هستی را اداره 

می کند، حذف کنند و به این ترتیب اجازه ندهند که رهبران مذهبی 

کنند. در واقع هم رهبران کلیسا در قرون برتری طلبی آنان را خدشه دار 

اسیر "من مجازی"  )فرگشت( وسطا و هم  تدوین کنندگان نظریه تکامل

بوده اند و هستند بعبارت دیگر نبردی است برای حذف حریف که توسط 

عقلی که اسیر من مجازی است رهبری می شود و چیزی که در این میان 

است ) در بخش های بعدی  نادیده گرفته می شود حقیقت جهان هستی

 شناخت حقیقت جهان هستی می پردازیم(.به این کتاب 

تکامل حقیقی )تکامل شعوری( و مقایسه با تسلسل بوجود آمدن  .5.8

 جانداران و برنامه از پیش تعین شده آن

در قسمتهای قبلی گفتیم، سیر تکامل شعوری در مراحل تسلسلی که از 

گیاه شروع می شود و به انسان خاتمه می باید به وقوع می پیوندد و در 

این چرخه تکامل شعوری ابتدا از گیاه شروع می شود و شعور در مرحله 

گیاهی  باقی می ماند تا زمانی که که به پائین ترین حد شعور حیوانی 

مل یافته باشد و در این مرحله شعور تکامل یافته گیاه وارد مرحله تکا

حیوانی می شود و بهمین ترتیب مرحله حیوانی  باقی می ماند تا زمانی 
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که به پائین ترین حد شعور انسان برسد که در این زمان تکامل شعور در 

 مر حله انسانی آغاز می گردد.  

ین نگاه کنیم می بینیم که در اگر به سیر تکامل جانداران در روی زم

سطح کلی، ابتدا جامدات فقط در روی زمین بوده اند و سپس گیاهان و 

بدنبال آن حیوانات و سرانجام انسان موجود شده است که با سیر تکاملی 

شعور منطبق می باشند به این ترتیب که چون در مراحل اولیه هنوز 

وانی منتقل شود بنابراین شعور در گیاهان به حدی نرسیده بود که به حی

حیوانی هم بوجود نیامده بود حیوانات پس از رسیدن شعور گیاه به 

مرحله انتقال به حیوان، بوجود آمدند و بهمین ترتیب مراحل بعد تا 

مرحله بوجود آمدن انسان که خود نشاندهنده این است که برنامه از پیش 

با حرکت تکاملی  تعین شده ای برای ایجاد جانداران موجود بوده که

 شعور منطبق است و ثانیا انسان هدف نهائی آفرینش جانداران بوده است.    
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 بخش ششم: زمان

 تعریف تغییر جسم فیزیکی .6.1

( در حال تغییر Physical bodyدر جهان هر چیزی با ماهیت فیزیکی )

است یعنی از حالتی به حالت دیگری در می آید. بعضی از تغییرات 

)رویدادها( با جابجائی مکانی انجام می شود مثل حرکت زمین به دور 

خورشید ولی بعضی از تغییرات بدون جابجائی مکانی صورت می گیرد 

ن مثل بدن انسان که از کودکی به جوانی و سپس به پیری میرسد ، رسید

میوه بر روی درخت ویا فرسایش سنگ ولی همه آنها در یک چیز 

 مشترک هستند آنهم تغییر از حالتی به حالت دیگر. 

 تعریف کمیت و واحد اندازه گیری کمیت .6.2

 کمیت و واحد اندازه گیری کمیت را در فیزیک این گونه تعریف کرده اند: 

اهش دارد مانند: طول، کمیت: آنچه قابل اندازه گیری است و افزایش یا ک

 حجم، انرژی. 

هر کمیت، مقداری از همان اندازه واحد اندازه گیری کمیت: برای تعیین 

توانیم آن را چنین کنیم که میکمیت را به عنوان واحد  انتخاب می

هر کمیت مقداری معین و ثابتی از آن  اندازه گیری تعریف کنیم: واحد

 .کمیت است مانند متر، کیلوگرم، ...
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 درک انسان از زمان  .6.3

کمیت های فیزیکی مانند جرم، طول، انرژی از ماده تشکیل شده اند ولی 

با ماهیت فیزیکی در نظر  جزو الینفک هر تغییر )رویدادی(زمان که 

گرفته می شود بصورت مجزا از رویداد های فیزیکی وجود ندارد و کمیت 

 تشکیل نشده است.از ماده  آن مثل کمیت های دیگر فیزیکی

 درک زمان توسط انسان عمدتا ناشی از دو عامل زیر می باشد:

 ل رویداد ها  سمشاهده شروع و پایان و تسل -عامل اول 

انسان از ابتدای حضور در زمین  شاهد شروع رویداد ها )تغییر ها( 

ل رویداد ها از جمله حرکت تناوبی سفیزیکی و پایان یافتن آن ها و تسل

بوده است که این گونه مشاهدات سبب درک انسان از زمان  روز و شب

ل رویداد ها توسط انسان ناشی از سشروع و پایان و تسلشده است. درک 

در این گونه مشاهدات انسان به نوعی رویداد ها را با هم آن بوده است که 

مقایسه کرده و اگر انسان فقط شاهد یک رویداد بود به چنین درکی نائل 

 نمی شد.

 مقایسه تغییرات -عامل دوم 

در اثر هر تغییر )رویداد( فیزیکی کمیتی بوجود می آید که عبارت است 

ازمقدار تغییر که با مقیاس هائی  از جنس خود تغییر مثل متر، کیلوگرم، 

آمپر اندازه گیری می شود ولی چنانچه بخواهیم تغییری را با تغییری 

نفر که در یک خانه با هم فرض کنید، دو ،دیگری مقایسه کنیم مثال

زندگی می کنند به مهمانی دعوت شده اند فاصله محل مهمانی تا خانه 
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متر است و هردو نفر تصمیم می گیرند که پیاده این مسافت  3000آنها 

را طی کنند بنابراین باهم بطرف محل مهمانی حرکت می کنند نفر اول 

متری از مقصد  2000در حالی به مقصد میرسد که نفر دوم در فاصله 

قرار دارد، نفر دوم به راه پیمائی ادامه می دهد و به مقصد می رسد. 

 3000چنانچه این دو حرکت )تغییر( را با هم مقایسه کنیم،هر دو فاصله 

متر را پیموده اند یعنی مقدار تغییر در هردو مساوی بوده است ولی 

فر دوم در حال راه تفاوتی که وجود دارد این است که نفر اول در حالیکه ن

پیمائی بوده است تا به مقصد برسد، امکان شرکت در مهمانی را داشته 

 10است و یا فرض کنید که یک لیتر آب را در ظرفی و در دمای منهای 

درجه قرار  5درجه ویک لیتر آب را در ظرف دیگری و در دمای منهای 

د که آب دوم می دهیم بنابراین آب اولی در حالتی به یخ تبدیل می گرد

در حالتی بین یخ و آب قرار دارد حال اگر بخواهیم تغییرات این دو آب را 

پس از یخ زدن کامل مقایسه کنیم هر کدام به یک کیلو یخ تبدیل شده 

اند ولی تفاوتی که وجود دارد این است که یخی که از آب اول ایجاد شده 

رکت در رویداد در حالی که آب دوم در حال یخ زدن بوده است امکان ش

)تغییر( دیگری )مثال در مجاورت هوای با دمای معمولی و شروع تبدیل 

مجدد به آب( را داشته است. درک انسان از این گونه تفاوت ها  که ناشی 

از مقایسه تغییرات )رویداد ها( فیزیکی است، نیز به درک زمان می 

 انجامد  

در هر دوعامل فوق مطلب مشترک مقایسه رویداد ها می باشد بنابراین 

زمان در مقایسه تغییرات با هم درک می شود و اگر فقط یک تغییر 

)رویداد( در جهان بود و یا اگر انسان نمی خواست تغییرات را با هم 

مقایسه کند، زمان را درک نمی کرد ولی چون انسان تغییرات را با هم 
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است که این مقایسه را انجام  ده بنابراین نیاز به مقیاسی داشتهمقایسه کر

   .دهد

 ایجاد مقیاس برای مقایسه تغییرات )رویداد ها( و وضع  کمیت زمان  .6.4

انسان از ابتدای حضور در زمین تغییری )رویدادی( که بصورت تکراری و 

دائمی مشاهده می کرده است تناوب روز و شب بوده است و چون 

یرات دیگر نسبت به تغییر روز و شب دائمی نبوده اند بنابراین احتماال تغی

بشر اولیه در ابتدا رویداد ها )تغییرات(  را با رویداد روز و شب مقایسه می 

کرده و به این ترتیب از رویداد روز و شب بعنوان مقیاس، جهت مقایسه 

و شکل های  تغییرات )رویدادها( استفاده می کرده و بعدها از حرکت ماه

مختلف آن در هنگام گردش ماه به دور زمین و نهایتا از گردش زمین به 

دور خورشید بعنوان مقیاس برای مقایسه تغییرات استفاده کرده است و 

آن را زمان نامیده است و آن را جزو یکی از کمیت های فیزیکی مثل 

دون این طول، حجم، انرژی قرار داده است یعنی در واقع کمیت زمان را ب

که در واقعیت وجود داشته باشد بصورت اعتباری بوجود آورده و برای آن 

 واحد اندازه گیری نیز وضع کرده است.

همانطور که می دانیم مداری که زمین به دور خورشید می گردد بیضی 

ملیون کیلومتر است یعنی زمین  950شکل است که محیط آن تقریبا 

خورشید می گردد، طی می کند که  دور که بهباراین مسافت را در یک 

در واقع این حرکت یک نوع تغییر بصورت جابجائی است که مقدار آن 

ملیون کیلومتر است. حال انسان به نظرش آمده که حرکت زمین به  950

دور خورشید دائمی است )هرچند که این حرکت نیز پایانی دارد( و برای 

که بر اساس واحد  -ئی است این حرکت که یک نوع تغییر بصورت جابجا
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واحد دیگری تعریف کرده است و آن را سال  -متر اندازه گیری می شود 

نامیده است و بعد آن را به واحدهای کوچکتر ماه، شبانه روز، ساعت، 

دقیقه و ثانیه تقسیم کرده است و آن را بعنوان واحد زمان و اجزای آن 

یری کمیت غیر واقعی  زمان را نامیده است  و به این ترتیب واحد اندازه گ

وضع کرده است و با مقایسه هر رویداد )تغییر( فیزیکی با رویداد حرکت 

زمین به دور خورشید کمیتی بنام زمان برای آن رویداد در نظر گرفته و 

آن را بر این اساس اندازه گیری نموده است و بدین ترتیب زمانی که برای 

ود در واقع مسافتی است که زمین هر تغییری )رویدادی( محاسبه می ش

 در مقایسه با آن رویداد، در مدار خود به دور خورشید طی کرده است.   

مثال اگر در مثالهائی که در باال آورده ایم، فرض کنیم که در مورد مثال 

دقیقه و  30متر را در  3000اولی، نفر اول فاصله مبداء تا مقصد یعنی 

است و اگر در مورد مثال دوم فرض کنیم  دقیقه طی کرده 45نفر دوم در 

دقیقه  20دقیقه و آب دوم  10که زمانی که آب اولی تبدیل به یخ شده 

باشد حال اگر بخواهیم کمیت اعتباری زمان را در مثالهای باال حذف 

کنیم و مقایسه ای واقعی انجام بدهیم، می بایستی محاسبه کنیم که 

قایسه با تغییرات انجام شده در حرکت یا جابجائی )تغییر( زمین در م

 30متر را در  3000مثال های باال چقدر است، در مورد نفر اول که 

هزار کیلومتر بوده است و در  54دقیقه طی کرده، حرکت زمین حدود 

دقیقه  طی کرده است، حرکت  45متر را در  3000مورد نفر دوم که 

ثال دوم که آب اولی هزار کیلومتر بوده است و در مورد م 81زمین حدود 

هزار  18دقیقه تبدیل به یخ شده، حرکت زمین حدود  10در مدت 

دقیقه تبدیل به یخ  20کیلومتر بوده است و در مورد آب دوم که در مدت 

 هزار کیلومتر بوده است.    36شده، حرکت زمین حدود 
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قبال گفتیم، واحد اندازه گیری کمیت را اینگونه تعریف کرده اند "برای 

هر کمیت مقداری از همان کمیت را به عنوان واحد انتخاب اندازه عیین ت

هر  اندازه گیری توانیم آن را چنین تعریف کنیم که واحدکنیم و میمی

کمیت مقداری معین و ثابتی از آن کمیت است" حال اگر واحد اندازه 

گیری زمان را با این تعریف مقایسه کنیم مشخص می شود که این واحد 

ری از زمان نیست و در مقایسه با سایر واحدهای اندازه گیری کمیت مقدا

ها مثل متر و کیلوگرم آن را نمی توان واحد اندازه گیری زمان دانست و 

به تبع آن واحد اندازه  کمیتی بنام زمان وجود واقعی ندارددر واقع چون 

 گیری زمان هم غیرواقعی است. 

تغییرات )رویداد( هائی که در کره مبنای مشترک اندازه گیری زمان  .6.5

 زمین اتفاق می افتد  

 تلقی، طرز این . ارسطوست آن از زمان، درباب فلسفه تاریخ در رایج تفکر

 که ریلی همانند گیرد، می نظر در عالم از مداومی جریان مثابه به را زمان

امتداد زمان را بی پایان کند و یابعبارت دیگر  می حرکت آن روی بر عالم

دانسته و آن را ظرفی فرض کرده که رویداد ها در این ظرف وارد می شود 

  و زمانمند می شوند.

هر چیز فیزیکی که در کره زمین هست، اعم از این که تغییر ملموس 

داشته باشند یا بنظر ساکن باشند، چون زمین در حال گردش به دور 

زمین در حال خورشید است بنابراین آنها نیز در همه حالت ها، همراه 

گردش به دور خورشید هستند و وضعیت آنها شبیه مسافران یک قطار در 

حال حرکت می باشد که چه مسافر در روی صندلی خود نشسته باشد و 
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یا در داخل قطار حرکت کند در هر دو حالت همراه قطار به سوی 

 مقصدی در حال حرکت هستند. 

مورد این چیزهای فیزیکی  رویداد هائی )تغییراتی( که در کره زمین در

اتفاق می افتد نیز همین حالت را دارند یعنی همه آنها در عین حال در 

رویداد دیگری که گردش زمین به دور خورشید است نیز شرکت دارند 

حال اگر با این دیدگاه به اندازه گیری زمان تغییرات )رویدادها( فیزیکی 

با توجه به این که کمیتی که در روی زمین اتفاق می افتد، نگاه کنیم 

به تبع آن واحد اندازه گیری زمان هم  بنام زمان وجود واقعی ندارد و

ما زمان تغییر را اندازه گیری نمی کنیم بلکه غیرواقعی است ، در واقع 

حرکت زمین به دور خورشید در مقایسه با رویداد را، اندازه گیری می 

ل همراه کره زمین در حال کنیم ولی چون تمام این تغییرات در عین حا

حرکت به دور خورشید هستند بنابراین تمام آنها دارای مبنای مشترکی 

در مقایسه و تنها  ،هستند و زمانی که برای تغییرات محاسبه می کنیم

نسبت به یکدیگر صحیح می باشند هرچند که ما واقعا زمان را اندازه 

 گیری نمی کنیم.

رویداد های فیزیکی که در زمین اتفاق می بر این اساس، چنانچه زمان 

افتد و بر اساس حرکت زمین به دور خورشید اندازه گیری می شود با 

زمان رویداد های فیزیکی که در مکان دیگری غیر از کره زمین اتفاق می 

 افتد، مقایسه کنیم، نتیجه صحیحی حاصل نمی شود.
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سه با آنچه که ارسطو محاسبه نقطه شروع و پایان یک رویداد و مقای .6.6

 آن را "زمان" تلقی کرده بود 

ملیارد سال است حال  4.5همانطور که می دانید عمر کره زمین حدود 

است، نشان  2015ملیارد سال دقیقا تا پایان سال  4.5اگر فرض کنیم 

ملیارد بار به دور خورشید تاپایان  4.5دهنده این است که کره زمین 

ت، که آن را می توانیم بصورت خطی نشان گردش داشته اس 2015سال 

دهیم  که هر سانتیمتر آن معادل یکبار گردش زمین به دور خور شید 

ملیارد سانتیمتر  4.5 ، 2015است بنابراین طول این خط تا پایان سال 

 خواهد بود.

حال اگر بخواهیم نقطه شروع و و پایان یک رویدادی را با حذف واحد 

حرکت زمین به دور خورشید، محاسبه کنیم کافی زمان و در مقایسه با 

است که نقطه شروع و یا پایان آن رویداد را در این خط مشخص کنیم 

متولد شده باشد، در واقع نقطه  1000مثال، اگر کودکی در اول ژانویه 

سانتمتر با انتهای خط  105ی او در این خط در نقطه ای که شروع زندگ

نی تولد او مساوی بوده است با شروع  فاصله دارد واقع می گردد یع

بار حرکت زمین به دور خورشید و بهمین ترتیب می  4,499,998,985

پایان یک تغییر و همچنین طول یک تغییر را در روی این شروع، توانیم 

زمین به دور خورشید  خط مشخص نمائیم و آن را بر اساس گردش

 محاسبه کنیم.

 . ارسطوست آن از زمان، درباب فلسفه ریختا در رایج در باال گفتیم، تفکر

 گیرد، می نظر در عالم از مداومی جریان مثابه به را زمان تلقی، طرز این

امتداد کند و یابعبارت دیگر  می حرکت آن روی بر عالم که ریلی همانند
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زمان را بی پایان دانسته و آن را ظرفی فرض کرده که رویداد ها در این 

ظرف وارد می شود و زمانمند می شوند حال اگر ظرفی که ارسطو آن را 

زمان تلقی کرده بود با خط فرضی باال مقایسه کنیم در می یابیم که در 

واقع ظرف زمان همان خط فرضی است که بر اساس تعداد گردش زمین 

ر خورشید رسم شده باشد و رویداد ها در این خط فرضی قرار می به دو

 گیرند و بر این اساس زمان وجود واقعی ندارد. 

 تغییر و سرعت .6.7

، در جهان هر چیزی با ماهیت فیزیکی در حال تغییر توضیح دادیمدر باال 

است یکی از انواع تغییرات حرکت است که عبارت است از جابجائی 

مکانی اجسام است و تعریف آن در فیزیک عبارت است از تغییر مکان 

جابجائی مقدار جسم در طول زمان و سرعت متوسط حرکت عبارتست از 

 جسمی در واحد زمان.

 هیم سرعت تغییرات را در مورد مثالهائی که در باال آورده ایممثال اگر بخوا

متر را در  3000در مثال اول میانگین سرعت نفر اول که  محاسبه کنیم،

متر در در ثانیه و نفر دوم که این  1.67دقیقه طی کرده است،  30

 متر در ثانیه می شود.  1.11دقیقه طی کرده است،  45مسافت را در 

به تبع آن واحد اندازه گیری  م زمان وجود واقعی ندارد وکمیتی بناچون 

بنابراین سرعتی که بر این اساس محاسبه می  زمان هم غیرواقعی است

شود نیز واقعی نمی باشد، البته همانطور که در باال گفتیم چون تمام 

تغییرات )رویدادها( فیزیکی که در روی کره زمین بوجود می آید  درعین 

حرکت به دور خورشید هستند بنابراین زمین در حال  حال همراه کره
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تمام آنها دارای مبنای مشترکی هستند حال اگر چه سرعت محاسبه شده 

بر اساس واحد مصنوعی زمان صحیح نمی باشد ولی اگر سرعت حرکت ها 

را با هم مقایسه کنیم یا بعبارت دیگر نسبت آنها را به هم محاسبه کنیم، 

متر  1.67ی باشد مثال در باال سرعت نفر اول را نتیجه مقایسه صحیح م

متر در در ثانیه را محاسبه کردیم  1.11در در ثانیه و سرعت نفر دوم 

حال اگر سرعت نفر اول را به سرعت نفر دوم تقسیم )مقایسه( کنیم عدد 

حاصل می شود که نشان می دهد که میانگین سرعت نفر اول یک و  1.5

 نفر دوم است که صحیح می باشد.نیم برابر میانگین سرعت 

تغییرات)غیر از حرکت(  فیزیکی که در روی کره زمین در مورد سایر 

بوجود می آید چنانچه سرعت تغییرات )رویدادهائی( که از یکنوع هستند 

با هم مقایسه کنیم نیز نتیجه مقایسه صحیح می باشد مثال، در مورد 

ت تبدیل آب به یخ، آب مثال دوم نتیجه مقایسه نشان می دهد که سرع

 اول دوبرابر سرعت آب دوم است که صحیح می باشد.   

عدم امکان محاسبه سرعت گردش زمین به دور خورشید با کمیت  .6.8

 اعتباری زمان

با توجه به این که واحد اصلی زمان یعنی سال، از حرکت زمین به دور 

سال و واحد خورشید اقتباس یا بعبارت دیگر ساخته شده است بنابراین 

های کوچکتر زمان قابل تبدیل به مبنای واقعی که جابجائی زمین است، 

 می باشند.

هزار کیلومتر در ساعت  108سرعت گردش زمین به دور خورشید 

محاسبه شده است که از تقسیم مقدارمسافت طی شده بر واحد زمان که 
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حد در این جا ساعت است، محاسبه شده است و با توجه به این که وا

اصلی زمان یعنی سال و واحد های کوچکتر مثل ساعت از حرکت زمین 

به دور خورشید اقتباس یا بعبارت دیگر ساخته شده است و قابل تبدیل 

به مبنای واقعی که جابجائی زمین است، می باشند بنابراین در محاسبه 

سرعت گردش زمین به دور خورشید صورت و مخرج کسر از یک جنس 

بعبارت دیگر مقایسه ای صورت نگرفته است و سرعتی می باشند یا 

نشان دهنده این است که مبنای مقایسه ای که آن محاسبه نشده است و 

را "زمان" نامیده اند برای حرکت خود کره زمین به دور خورشید کارآئی 

ندارد بنابراین به طریق اولی این مبنای مقایسه برای رویداد های فیزیکی 

ی غیر از کره زمین اتفاق می افتد  نیز مبنای صحیحی که در مکان دیگر

 نمی تواند باشد.

 علم فیزیک و زمان  .6.9

به تبع آن واحد  در باال توضیح دادیم، کمیت زمان وجود واقعی ندارد و

اندازه گیری زمان هم غیرواقعی است و آن چیزی که ما آن را زمان می 

دانیم در واقع مقایسه رویداد ها با یک رویداد یعنی حرکت زمین به دور 

خورشید است که به دالیلی که در باال گفتیم بعنوان مقیاس، انتخاب شده 

مان قرار گرفته است است، بعبارت دیگر نوع تغییری که مبنای محاسبه ز

)حرکت زمین به دور خورشید(، حرکت است و بر این اساس زمان رویداد 

ها )تغییراتی( که در کره زمین اتفاق می افتد اعم از این که از جنس 

حرکت به دور همراه کره زمین در حال حرکت باشند یا نباشند چون 

ه گیری می خورشید هستند، بر مبنای حرکت زمین به دور خورشید انداز

د، بعبارت دیگر هر رویداد )تغییری( که در کره زمین اتفاق می افتد نشو
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در عین حال در تغییر دیگری یعنی حرکت زمین به دور خورشید نیز 

شرکت دارد بهمین دلیل زمانی که برای تغییرات محاسبه می کنیم، در 

ن را مقایسه و نسبت به یکدیگر صحیح می باشند هرچند که ما واقعا زما

 اندازه گیری نمی کنیم.

در باال نشان دادیم که این مبنای مقایسه  )حرکت زمین به دور خورشید(  

کره زمین به دور خورشید کارآئی ندارد حرکت برای محاسبه سرعت 

بنابراین به طریق اولی این مبنای مقایسه برای رویداد های فیزیکی که در 

افتد نیز مبنای صحیحی نمی مکان دیگری غیر از کره زمین اتفاق می 

تواند باشد و برای مقایسه این گونه رویداد ها باید مبنای دیگری انتخاب 

شود که بهترین مبنای مقایسه حرکت سیستمی است که بر آن رویداد 

محیط است و یا بعبارت دیگر آن رویداد در محدوده آن سیستم اتفاق می 

ر خورشید، با توجه به اینکه افتد مثال در مورد مقایسه حرکت زمین به دو

( در حال Solar Systemزمین و خورشید همراه با منظومه شمسی )

( هستند، Milky Way Galaxyگردش پیرامون مرکز کهکشان راه شیری )

می توان از این حرکت بعنوان مقیاس استفاده کرد، برای این منظورمی 

مرکز کهکشان توان مسافتی که منظومه شمسی در یکبار گردش پیرامون 

راه شیری می پیماید را بعنوان یک سال در نظر گرفت و بر این اساس 

برای آن روز، ساعت، دقیقه و ثانیه محاسبه کرد، البته این سال را که 

( نام نهاده ایم با سال Solar System year"سال منظومه شمسی" )

ساس ( متفاوت می باشد زیرا سال کیهانی بر اGalactic yearکیهانی )

 گردش زمین به دور خورشید محاسبه شده است.
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اصوال چون کمیت زمان وجود واقعی ندارد اگر در علم فیزیک مفهوم  

زمان را بصورت عام حذف کنیم و آن را به مقایسه رویداد ها با مقیاس 

حرکت  -های مشترک تغییر دهیم یعنی بجای کاربرد تنها یک مقیاس 

س های متعددی استفاده کنیم  و در از مقیا –زمین به دور خورشید 

اصول و قوانین فیزیکی و محاسبات مربوطه از آنها استفاده کنیم آن 

اصول  و محاسبات به واقعیت نزدیک تر می شوند مثال، اگر کمیت زمان 

و نسبیت عام  Special Relativity))نسبیت خاص  نظریه هایرا از 

(General Relativity) (و همچنین اتساع زمانTime Dilation حذف )

کنیم و بجای آن مقایسه رویداد ها با مبناهای مختلف قرار دهیم آن 

  نظریه ها، خود را واضح تر نشان می دهند.

 و زمان نظریه نسبیت خاص. 6.9.1

 Inertial frameچارچوب مرجع َلخت )دربر اساس نظریه نسبیت خاص، 

of referenceرد جسمی که دارای حرکت است نسبت به ( زمان در مو

جسمی که ساکن است کندتر می گذرد و هر چه جسم فوق حرکت 

نسبی سریعتری داشته باشد، کندی زمان افزایش می یابد و چنانچه 

کند شدن زمان به حد اکثر می رسد.  کند، جسمی  با سرعت نور حرکت

 نظریه نسبیت خاص بر اساس دو اصل زیر است  

I. های َلخت  یکسان هستند. یک در تمام چارچوبقوانین فیز

دستگاه مرجع لخت یا چارچوب مرجع لخت یعنی دستگاه 

 .مختصاتی که دارای شتاب نیست

II.  سیصد  حدودو سرعت نور در خالء برای تمام ناظران َلخت ثابت

 است هزار کیلومتر بر ثانیه
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برای بررسی نظریه نسبیت خاص در مورد  این که زمان در مورد جسمی 

که دارای حرکت است نسبت به جسمی که ساکن است کندتر می گذرد 

در ابتدا باید بدانیم که در جهان هیچ جسمی که ساکن باشد وجود ندارد 

چون هرجسمی در روی سیاره ای قرار گرفته و همراه با آن سیاره و 

ان مربوطه در حال حرکت در فضا می باشد و با توجه به منظومه و کهکش

موارد زیر، کند بودن زمان در مورد جسمی که در حال حرکت است 

نسبت به جسمی که ساکن است و در نظریه نسبیت خاص مطرح شده 

است، صحیح نمی باشد و این دلیل دیگری است که کمیت زمان وجود 

ان می دانیم در واقع مقایسه واقعی ندارد و آن چیزی که ما آن را زم

رویداد ها با یک رویداد که بعنوان مبنا، انتخاب شده، می باشد. در موارد 

زیر هم جسم ساکن و هم جسم متحرک در دستگاه مختصات لخت 

 هستند یعنی دستگاهی که دارای شتاب نیست. 

 .  جسم ساکن و متحرک هر دو در کره زمین هستند6.9.1.1

ساکن و جسم در حال حرکت، در روی کره زمین در حالتی که  جسم 

هستند در اینصورت ما دو رویداد داریم که اولی ساکن بودن جسمی و 

دومی حرکت جسمی دیگر که می خواهیم زمان این دو رویداد را با هم 

همراه کره زمین در حال مقایسه کنیم با توجه به اینکه این دو جسم 

حاسبه زمان این دو رویداد کافی حرکت به دور خورشید هستند، برای م

است که مقدار حرکت زمین به دور خورشید در طول این دو رویداد 

محاسبه کنیم و چون این دو رویداد با هم شروع و با هم خاتمه پیدا می 

کنند بنابراین مقدار حرکت زمین به دور خورشید در مورد هر دو رویداد 

دو رویداد محاسبه می شود با مساوی است بنابر این زمانی که برای این 
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هم مساوی است و کند و یا تند بودن زمان در مقایسه با یکدیگر مورد 

 ندارد.

و جسم متحرک  در ادامه است  زمین کره . جسم ساکن در روی6.9.1.2

 حرکت  از کره زمین خارج می شود

و جسم متحرک است  زمین کره در حالتی که جسم ساکن در روی

حرکت خود را از کره زمین شروع می کند و در ادامه حرکت از کره زمین 

در این مورد هم، ما دو رویداد داریم که اولی ساکن بودن خارج می شود 

جسمی و دومی حرکت جسمی دیگر که می خواهیم زمان این دو رویداد 

سم ساکن و جرا با هم مقایسه کنیم، تفاوت این دو رویداد با مورد اول )

متحرک هر دو در کره زمین هستند( این است که دو رویداد در زمین 

شروع می شوند ولی خاتمه یکی از آن ها در خارج کره زمین می باشد، 

برای محاسبه زمان این دو رویداد کافی است که بدانیم خاتمه رویداد دوم 

سه در چه محیطی صورت می گیرد و آن محیط را مبنای محاسبه و مقای

زمان دو رویداد قرار دهیم، مثال، اگر جسم متحرک سفینه ای باشد که با 

سرعت باال حرکت می کند و در نتیجه از کره زمین خارج می شود و در 

محدوده منظومه شمسی ادامه حرکت می دهد و نهایتا رویداد در 

محدوده این منظومه پایان می یابد، چون هم جسم ساکن )در روی کره 

همراه با منظومه شمسی در حال هم سفینه در حال حرکت، زمین( و 

برای محاسبه زمان هستند،   گردش پیرامون مرکز کهکشان راه شیری

پیرامون  منظومه شمسی،این دو رویداد کافی است که مقدار حرکت 

در طول این دو رویداد محاسبه کنیم و چون  را مرکز کهکشان راه شیری

با هم خاتمه پیدا می کنند بنابراین مقدار  این دو رویداد با هم شروع و
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در مورد هر دو  پیرامون مرکز کهکشان راه شیری منظومه شمسی،حرکت 

رویداد مساوی است بنابر این زمانی که برای این دو رویداد )بر اساس 

سال منظومه شمسی که در باال توضیح دادیم( محاسبه می شود با هم 

 زمان در مقایسه با یکدیگر مورد ندارد.مساوی است و کند و یا تند بودن 

کند شدن زمان در مورد جسمی که دارای حرکت است نسبت .  6.9.1.3

 به جسمی که ساکن است، خالف اصل اول نسبیت خاص است.

های َلخت  طبق اصل اول نسبیت خاص، قوانین فیزیک در تمام چارچوب

حرکت است  یکسان هستند. حال چنانچه زمان در مورد جسمی که دارای

نسبت به جسمی که ساکن است کند تر شود، در اینصورت رویداد های 

دیگری که که از جنس حرکت نیستند نیز می بایستی در سرعت های 

باال زمانشان تغییر کند، مثال فرض کنید در روی زمین آب در دمای 

منهای دو درجه سانتیگراد در مدت پنج دقیقه به یخ تبدیل می شود 

ه در مورد جسمی که در حال حرکت است مثال سفینه ای که حال چنانچ

در سرعت باال در حال حرکت است، در اینصورت در این سفینه، در دمای 

منهای دو درجه سانتیگراد، آب می بایستی در زمان کوتاهتری از پنج 

دقیقه تبدیل به یخ شود و این خالف اصل اول نسبیت خاص می باشد که 

 های َلخت  یکسان هستند. فیزیک در تمام چارچوببر اساس آن قوانین 

 و زمان عام نظریه نسبیت. 6.9.2

عام، زمان برای جسمی که با شتاب حرکت می  بر اساس نظریه نسبیت

همچنین کند نسبت به جسمی که فاقد شتاب است کندتر می گذرد و 

زمان برای جسمی که در مجاورت میدان گرانشی قوی است نسبت به 
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جسمی که در مجاورت میدان گرانش ضعیف تری است کند تر می گذرد 

نیروی ناشی از جاذبه زمین در دامنه یک کوه قوی  ونچ، بر این اساسو 

( در سطح دریا کندتر از Clockدر نتیجه ساعت ) تر از قله آن است

ساعتی که در ارتفاعات است حرکت می کند و یا یک ساعت که در زمین 

ساعتی که روی توده جرمی بزرگتری مانند خورشید قرار قرار دارد از 

 دارد، تند تر حرکت می کند.

با توجه به موارد زیر، کند بودن زمان در مورد جسمی که با شتاب حرکت 

کند بودن است و همچنین  که فاقد شتابمی کند نسبت به جسمی 

زمان برای جسمی که در مجاورت میدان گرانشی قوی است نسبت به 

در نظریه که در مجاورت میدان گرانش ضعیف تری است و  جسمی

نسبیت عام مطرح شده است، صحیح نمی باشد و این دلیل دیگری است 

 که کمیت زمان وجود واقعی ندارد.

 حرکت شتاب دار.  6.9.2.1

زمان برای جسمی که با شتاب حرکت می کند نسبت به در مورد اینکه 

ذرد با توجه به مطالبی که در جسمی که فاقد شتاب است کندتر می گ

در جهان هیچ جسمی که ساکن باشد وجود نظریه نسبیت خاص گفتیم 

ندارد چون هرجسمی در روی سیاره ای قرار گرفته و همراه با آن سیاره و 

منظومه و کهکشان مربوطه در حال حرکت در فضا می باشد بنابراین در 

ودن جسمی و دومی این جا هم ما دو رویداد داریم که اولی ساکن ب

حرکت شتاب دارجسمی دیگر که می خواهیم زمان این دو رویداد را با 

همراه با سیستمی )کره هم مقایسه کنیم، با توجه به اینکه این دو جسم 

زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری ...( در حال حرکت در فضا 
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حرکت  برای محاسبه زمان این دو رویداد کافی است که مقدارهستند، 

سیستم محیط بر این دو رویداد را در طول این دو رویداد محاسبه کنیم و 

چون این دو رویداد با هم شروع و با هم خاتمه پیدا می کنند بنابراین 

مقدار حرکت سیستم محیط براین دو رویداد، در مورد هر دو رویداد 

ود با مساوی است بنابر این زمانی که برای این دو رویداد محاسبه می ش

هم مساوی است و کند و یا تند بودن زمان در مقایسه با یکدیگر مورد 

 ندارد.

 حرکت در میدان گرانشی.  6.9.2.1

همانطور که می دانیم گرانش نیروئی است که بر ماده و حتی نور اثر گذار 

است بنابراین در موقعی که جسمی یا نور در نزدیکی میدان گرانش قرار 

بر آن جسم یا نور بیشتر از هنگامی است که از آن دارد اثر این نیرو 

در  (Clockمیدان گرانشی دور است و دلیل کند حرکت کردن ساعت )

میدان گرانش قوی نسبت به حرکت کردن ساعت در میدان گرانش 

ضعیف تر این است که گرانش بر ساعت که از ماده ساخته شده است، اثر 

 Atomicاگر آن ساعت اتمی ) گذار است و حرکت آن راکند می کند حتی

clock باشد و در میدان گرانش قوی تر نسبت به میدان گرانشی ضعیف )

تر این اثر بیشتر می شود و حرکت ساعت را کند تر می کند و چون 

( در نظریه نسبیت عام معادل زمان در نظر گرفته شده Clockساعت )

تر به کندی  است، لذا کند تر شدن حرکت ساعت در میدان گرانشی قوی

زمان تعبیر شده است بنابراین کند شدن و یا تند شدن زمان در اثر 

 گرانش مورد ندارد. 
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موارد باال دالیل دیگری است که نشان می دهد کمیت زمان وجود واقعی  

ندارد اگر در علم فیزیک مفهوم زمان را بصورت عام حذف کنیم و آن را 

رک تغییر دهیم و در اصول و به مقایسه رویداد ها با مقیاس های مشت

قوانین فیزیکی و محاسبات مربوطه از آنها استفاده کنیم آن اصول  و 

 محاسبات به واقعیت نزدیک تر می شوند

 چرا انسان زمان را یک کمیت واقعی می داند؟ .6.10

، در جهان هر چیزی با ماهیت فیزیکی در حال تغییر توضیح دادیمدر باال 

مقایسه این تغییرات کمیت زمان را که اقتباسی از حرکت است و انسان با 

زمین به دور خورشید است بصورت اعتباری ایجاد کرده و برای آن واحد 

اندازه گیری تعیین نموده است و براین اساس، زمان تمام تغییرات 

)رویدادها( را از جمله یکی از مهمترین تغییرات از نظر انسان ، یعنی 

از کودکی تا پیری که  آن را اصطالحا عمر می نامیم،  تغییرات بدن انسان

با این واحد اندازه گیری می کند بنابراین زمان تغییرات )رویداد ها( با این 

واحد با تمام رویداد ها بصورتی عجین شده است که انسان زمان را کمیت 

واقعی برداشت می کند که بصورت مستقل در جهان وجود دارد و بعبارتی 

ظرفی فرض شده است که همه تغییرات در این ظرف حضور می زمان، 

د در حالی که آنچه که زمان نامیده می شود در واقعیت مقایسه نیاب

تغییرات با حرکت زمین به دور خورشید است که مانند بقیه تغییرات می 

 باشد. 

نقش اندازه گیری زمان تغییرات فیزیکی را می توانیم با نقش پول در 

ایسه کنیم. قبل از این که وسیله ای بنام پول اختراع شود، معامالت مق

مبادالت بصورت کاال به کاال انجام می شد یعنی هرکسی کاال و یا 
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سرویسی که تولید میکرد با کاال ها و یا سرویس هائی که نیاز داشت و 

دیگران تولید کرده بودند معاوضه می کرد ولی مشکل موقعی پیش می 

ج به کاالئی داشت ولی تولید کننده آن کاال نیازی به آمد که فردی احتیا

کاالی فرد نیازمند نداشت و یا ارزش کاالهای مورد تبادل مساوی نبود، 

بنابراین انسان به فکر وسیله ای که واسطه بین مبادالت باشد، افتاد و پول 

را اختراع کرد که معامالت براساس آن انجام می شود. در حال حاضر در 

ی از حجم پول بصورت اسکناس و در صد عمده آن بصورت صد کوچک

د که ارزش آنها بواسطه اعتباری است نبانکی می باش هایدر حساب ارقامی

که دولتها برای آنها تعین کرده اند و فی نفسه فاقد ارزش می باشند ولی 

با همین وسیله اعتباری ارزش همه کاالها و سرویس ها تعین می شود و 

سان عجین شده که اعتباری بودن آن بنظر نمی آید مثال، به نحوی با ان

 1000دالر خرج کردم یعنی معادل  1000وقتی می گوئید ماه گذشته 

دالر کاال و سرویس بدست آوردم . حال اگر مقایسه کنیم زمان نیز چیزی 

مثل پول، کمیت اعتباری می باشد که با آن زمان تغییرات فیزیکی بر 

ور خورشید اندازه گرفته می شود بدون آن که اساس حرکت زمین به د

 خود زمان بصورت واقعی وجود داشته باشد.

تغییراتی که ماهیت فیزیکی دارند باید با واحدی اندازه  زمانازسوی دیگر 

گیری شود که آنهم ماهیت فیزیکی داشته باشد مثل، واحد های کیلوگرم 

ه گیری می شود ولی و متر که کمیت های جرم و طول بر اساس آنها انداز

زمان در صورت حذف ارتباطش با حرکت زمین به دور خورشید و در نظر 

گرفتن آن بصورت مستقل، فاقد ماهیت فیزیکی است بنابراین نمی تواند 

دالیلی که در باال گفتیم ه در بعد فیزیکی جهان وجود داشته باشد ولی ب

انسان زمان را پدیده ای مستقل درک کرده در صورتی که در مورد 
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واحدهای اندازه گیری سایر کمیت ها انسان آنها را پدیده مستقلی نمی 

داند مثال کسی فکر نمی کند که کیلوگرم پدیده مستقلی از جرم در 

 جهان است.

 زمان و گذشته، حال، آینده .6.11

( در حال تغییر Physical bodyر چیزی با ماهیت فیزیکی )در جهان ه

است یعنی از حالتی به حالت دیگری در می آید بعبارت دیگر تغییر در 

جهان هستی ذاتی است و چون این تغییرات توسط انسان با حرکت زمین 

به دور خورشید مقایسه و بصورت اعتباری برای آنها زمانی در نظر گرفته 

قایسه با تغییرات دیگر، زمان  به گذشته حال و آینده می شود که در م

تقسیم شده که حال بین گذشته و آینده واقع شده است و چیزی است 

که حتی در همین تقسیم بندی نیز امکان وقوع ندارد زیرا بدون درنگ به 

 گذشته تبدیل می شود.

ر با در نظر گرفتن این که کمیتی بنام زمان وجود ندارد تغییرات را د

 مقایسه با یکدیگر، می توان به سه گروه تقسیم نمود:

 گروه اول:  تغییراتی که شروع شده و به پایان رسیده است

 گروه دوم: تغییراتی که شروع شده ولی به پایان نرسیده است

 گروه سوم: تغییراتی که شروع نشده است  
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 زمان و ذهن )شعور( انسان .6.12

، در جهان هر چیزی با ماهیت فیزیکی در حال تغییر توضیح دادیمدر باال 

است و انسان با مقایسه این تغییرات کمیت زمان را که اقتباسی از حرکت 

زمین به دور خورشید است بصورت اعتباری ایجاد کرده و برای آن واحد 

اندازه گیری تعیین نموده است بنابراین زمان با تمام تغییرات )رویداد 

ین شده است و بهمین دلیل انسان آن را پدیده واقعی های( فیزیکی عج

 پنداشته است.  

انسان در اکثر مواقع گذر این کمیت غیر واقعی را احساس نمی کند مثل 

موقعی که در موضوعی تفکر می کنیم یا به کاری مشغول هستیم و یا به 

چیزی سرگرم هستیم مثل دیدن تلویزیون و بطور کلی وقتی ذهن ما 

زی است، اصطالحا، گذر زمان را بیشتر در مواقعی که ذهن ما مشغول چی

 مشغول نیست یا انتظار چیزی را داریم، احساس می کنیم.

ذهن ما بصورت عادی باید دائما به چیزی مشغول باشد بنابراین در 

مواقعی که ذهن ما مشغول چیزی نیست یک حالت غیرعادی برای ذهن 

دی نیست که در این حالت ما گذر پیش می آید که معموال حالت خوشاین

زمان را احساس می کنیم که در واقع این احساس ناشی از ناخوشایندی 

حالت مذکور است که ما آن را به گذر زمان تعبیر می کنیم و یا در 

مواقعی که انتظار چیزی را داریم نیز گذر زمان را احساس می کنیم  که 

که برای رسیدن آن چیز در واقع این احساس ناشی از بی تابی است 

داریم که با توجه به اهمیت آن چیزبرای یک نفر در موارد مختلف و 

همچنین انسانهای مختلف این احساس فرق می کند، چنانچه ممکن 

است دونفر در اطاقی حضور داشته باشند و یکی از آنها منتظر چیزی 
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رد و نفر باشد بنابراین بدلیل بی تابی که دارد، بنظرش زمان کند می گذ

 دیگر که مشغول انجام کاری است گذر زمان را احساس نکند.

کمیت زمان که و   اصوال ماهیت ذهن )شعور( انسان غیر مادی است

که  ایجاد شده تنها در مورد تغییراتی )رویداد هائی(بصورت اعتباری 

ماهیت فیزیکی دارند به کار میرود که انسان آن رویداد ها را با زمان اتفاق 

شان در حافظه ذخیره می کند بهمین دلیل در هنگام مرور آنها تقدم و 

تأخر آنها را نسبت به هم و همچنین زمان آنها را نیز تا حدودی به یاد می 

آورد ولی پدیده های غیر مادی مثل معلومات انسان چون فاقد زمان 

 هستند بنابراین در یادآوری آنها تقدم و تأخر و زمان وجود ندارد.

( نیز، رویداد Cognitive Psychologyاساس علم روانشناسی شناختی )بر

( ذخیره می گردد و بخشی از Episodic Memoryها در حافظه رویدادی )

( ذخیره شده، چکیده Semantic Memoryمعلوماتی که در حافظه معنائی)

یا عصاره برداشت انسان از رویداد ها است بدون این که اینگونه معلومات 

از ذخیره شدن در حافظه معنائی ارتباطی با آن رویداد ها و یا حافظه بعد 

 رویدادی داشته باشند.

 رهائی از زمان و درک بهتر رویدادها  .6.13

دانستن این که کمیت زمان وجود ندارد به انسان کمک می کند که با 

رها شدن از احساس گذر زمان،  واقعیت پدیده ها و رویداد هائی که در 

 حضور دارد را بهتر درک کند. آنها 
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 در زندگی انسان اعتبارینقش زمان  .6.14

کمیت زمان که بصورت اعتباری توسط انسان ایجاد شده، هرچند که 

بصورت واقعی وجود ندارد ولی همین زمان اعتباری نقش بسیار وسیعی 

در زندگی انسانها دارد که سبب نطم زندگی می شود و بسیاری از 

محاسبات با آن انجام می شود بخصوص که چون تمام تغییراتی )رویداد 

مین اتفاق می افتد در عین حال همراه کره زمین در هائی( که در کره ز

حرکت به دور خورشید هستند بنابراین تمام آنها دارای مبنای حال 

و زمان اعتباری که برای تغییرات محاسبه می کنیم در  مشترکی هستند

در واقع نقشی که کمیت مقایسه و نسبت به یکدیگر صحیح می باشند. 

ی است که پول در معامالت و یا قوانینی که اعتباری زمان دارد شبیه  نقش

دولتها وضع می کنند، دارد که ضمن این که به امور نظم می دهند، 

 ماهیت اعتباری دارند.

 کاربرد کلمه "زمان" در این کتاب  .6.15 

کمیت زمان وجود ندارد و باستثنای این قسمت کتاب که اختصاصا در 

"زمان" و  تاب هر جا که از کلمهمتهای این کباره زمان است، در بقیه قس

است، منظور زمان اعتباری است.مشتقات آن استفاده شده   
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 :  شناخت حقیقت جهان هستی هفتمبخش 

، در شعور انسان به حلهقبال گفتیم، حرکت تکاملی شعور در آخرین مر

وقوع می پیوندد که هدف نهائی این حرکت این است که انسان بتواند در 

شعور خود  نسبت به حقیقت جهان هستی و خود انسان، شناخت پیدا 

 کند. 

 وجود ،. جهان هستی، وحدت7.1

جهان هستی یک سیستم واحد است که از یک سری اجزاء )سیستم های 

ده است بطوریکه شما نمی توانید درجهان فرعی( بهم پیوسته تشکیل ش

هستی هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت مستقل بوده و به هیچ جزء 

دیگر وابسته نباشد و نمی توان هیچ یک از اجزای جهان هستی را از آن 

جدا کرد و حتی در حد آزمایشگاهی هم جزء مورد آزمایش در ارتباط با 

ن تنها سیستم واحد و یکپارچه جهان وسائل آزمایشگاه می باشد، بنابرای

هستی وجود دارد و هر چیز دیگری که بتوان به آن اطالق "وجود" کرد، 

 جزئی از این سیستم است. 

 . طریقه شناخت جهان هستی7.2

برای شناخت و عملکرد هر سیستمی باید کلیت آن را و یا بعبارت دیگر 

تا وقتی اصوال قرار داد. باید از ورای سیستم، آن را مورد مشاهده و تحقیق 

درون سیستمی هستیم نمی توانیم از عملکرد کلی سیستم اطالع پیدا 

کنیم برای درک یک سیستم و نقش و ارتباطش با سیستم های باالترش 

 باید از آن خارج شویم و بعنوان یک ناظر خارجی به آن نگاه کنیم.
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ست و هر که برسیستم ها فلسفه کل نگری حاکم ا توضیح دادیمقبال 

سیستمی بصورت یک کل یا یک واحد است و هیچیک از خواص یک یا 

چند بخش از سیستم را نمی توان به عنوان خاصیت و یا مشخصه بنیادی 

سیستم در نطر گرفت. به عبارت دیگر، کل برابر نیست با جمع اجزاء 

تشکیل دهنده آن. بنابراین، درک اجزاء در نهایت منجر به درک کل نمی 

و ناگزیر هستیم که آنرا به عنوان یک کل در نظر بگیریم. در  شود و

دیدگاه کل نگری اگر کل را برای بررسی و مطالعه به اجزاء تقسیم نمایند 

رابطه آن با کل جزو الینفک این بررسی می باشد و هرجزئی از دریچه 

 کل مورد بررسی قرار می گیرد. 

بنابراین فلسفه کل با توجه باینکه جهان هستی هم یک سیستم است 

نگری بر آن حاکم است و هیچیک از خواص یک یا چند جزء از سیستم 

جهان هستی را نمی توان به عنوان خاصیت و یا مشخصه بنیادی سیستم 

جهان هستی در نطر گرفت بنابر این برای شناخت و عملکرد سیستم 

م جهان هستی باید کلیت آن را و یا بعبارت دیگر باید از ورای سیست

 جهان هستی، آن را مورد مشاهده و تحقیق قرار داد.

با توجه به این که بدن انسان جزوی از سیستم مادی جهان هستی است 

بنابراین قاعدتا انسان نباید بتواند بعنوان جزء به ورای کل برود و آن را 

مشاهده کند ولی چون ماهیت اصلی انسان  شعور اوست که غیر مادی 

توانائی را دارد که بوسیله شعور خود، از ورای سیستم است، انسان این 

به آن نگاه کند و باستثنای ذات آفریدگار جهان هستی، به  جهان هستی

شناخت جهان هستی دست یابد و بهمین علت است که انسان می تواند 

در قسمتهای بعدی وحدت و یکپارچگی جهان هستی را درک کند. 
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ی توانیم آیات )نشانه ها( و صفات ما تنها مراجع به این که کتاب، 

و چرا نمی  را ببینیم و در این حدود او را دریابیم آفریدگار جهان هستی

توانیم ذات آفریدگار جهان هستی را مورد شناخت قرار بدهیم، توضیح 

 داده شده است.   

 . بخش های تشکیل دهنده جهان هستی 7.3

ی و شبکه ارتباطی جهان هستی از سه بخش درهم تنیده شعوری و ماد

 تشکیل شده است:

 . بخش مادی جهان هستی7.3.1

بخش مادی سیستم جهان هستی از ماده تشکیل شده است که ماده در 

 پائین ترین سطح از انرژی ایجاد شده است. 

 . شعور جهان هستی 7.3.2

که در هر سیستم عالوه بر ماده و رابطه بین اجزآء، توضیح دادیم قبال 

نیز می بایستی وجود داشته باشد که سیستم را فرماندهی و عامل دیگری 

که بدون این عامل  استیا ذهن  (Mind)این عامل شعور ،کنترل کند

هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد. در یک سیستم، شعور کل 

دارای کیفیتی باالتر از کیفیت شعور اجزاء خود می باشد و بر شعور 

 اجزای خود حاکم است. 

که بر آن حکمفرما است همچنین  و نظم و قوانینی ی جهان هستیبقا

تغییرات هدفمندی که در آن ایجاد می شود، نشان می دهد که سیستم 

جهان هستی نیز دارای شعوری می باشد که سیستم  را بطور دائمی 
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فرماندهی و کنترل می کند و بر شعور اجزاء خود حاکمیت دارد. دلیل 

دائمی بودن فرماندهی و کنترل، این است که جهان هستی سیستمی 

است که اجزاء آن دائما باهم برخورد می کنند و بر هم اثر می گذارند که 

و وقوع رویدادها در جهان هستی یک سبب بروز رویداد هائی می شوند 

که سبب تغییر اجزای جهان هستی هم در بعد و دائمی است امر ذاتی 

مادی وهم در بعد شعوری می شوند به عبارت دیگر اجزای جهان هستی 

دائما و لحظه به لحظه در حال تغییر هستند، بنابراین می بایستی شعوری 

سیستم جهان هستی را بطور دائمی فرماندهی و کنترل کند تا بر اثر 

 تم جهان هستی از حالت تعادل خارج نشود. تغییرات اجزاء، سیس

 . شبکه ارتباطی جهان هستی7.3.3

جهان هستی هم مانند هر سیستم دیگری دارای شبکه ارتباطی است که 

اجزا را بهم متصل می کند و از طریق این شبکه بین اجزاء هم ارتباطات 

 مثل ارتباط درخت به زمین یا ارتباط انسان با زمین جهت رفع -مادی 

و هم ارتباطات غیرمادی که شامل ارتباط شعور کل   -نیازهای غذائی 

جهان هستی با شعور اجزا و همچنین ارتباط شعور اجزا با یکدیگر است، 

 برقرار می گردد.

 . آفریدگار جهان هستی7.4

که  و قوانینی با توجه به وحدت سیستم جهان هستی و نظم شگفت انگیز

بر آن حاکم است، جهان هستی آفریدگاری دارد که آن را خلق کرده و 

آن را فرماندهی و کنترل می کند و بصورت دائم در حال خلق رویدادهای 
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نو می باشد بصورتیکه هر لحظه جهان هستی به شکلی نو در می آید که 

 با هیچ یک از لحظات قبل، از زمان ایجاد تا کنون مشابهتی ندارد. 

. چرا نمی توانیم آفریدگار جهان هستی را از طریق حس دریابیم و  7.4.1

 به ذات او پی بیریم؟

این ها سؤاالتی است که در ذهن بسیاری از انسان ها وجود دارد در زیر 

سعی می کنیم دالیل این که چرا نمی توانیم آفریدگار جهان هستی را از 

 ح دهیم:طریق حس دریابیم و  به ذات او پی بیریم، توضی

 چرا نمی توانیم آفریدگار جهان هستی را از طریق حس دریابیم؟ (1

دلیل این که چرا نمی توانیم آفریدگار جهان هستی را از طریق حس 

دریابیم، این است که او وجودی نامحدود است و حس انسان قادر به 

درک نامحدود نیست. برای روشن شدن مطلب، نامحدود یا بی نهایت 

کان را مثال می آوریم، تمام اجرام فیزیکی که در جهان بودن فضا یا م

هستی وجود دارد چه آنهائی که بشر تاکنون آنها را شناخته و یا نشناخته، 

از جمله تمام کهکشان ها، ماده تاریک و انرژی تاریک، فضائی را اشغال 

می نمایند، حال فرض کنید که فصای اشغال شده همه این اجرام مانند 

گ فوتبال است حال این توپ را باید در فضا یا مکانی قرار یک توپ بزر

داشته باشد مثل میدان بازی فوتبال، حال این میدان نیز باید در فضائی 

قرار داشته باشد و همینطور این تسلسل ادامه دارد و خاتمه ای بر آن 

واقع نیست بنابراین می توان گفت که فضا یا مکان بی نهایت است و ما 

م بی نهایت بودن فضا یا مکان را درک کنیم، حال در ذهن خود می توانی

سعی کنید تصوری در ذهن خود از بی نهایت داشته باشید یعنی مکانی 
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که هرچه برویم به انتهای آن نمی رسیم، ذهن از تصور چنین چیزی 

( می شود و تصور ذهنی بی نهایت یا دیدن Confuseمغشوش و آشفته )

 –در واقع به نوعی مشابه دیدن حسی می باشد که   -آن بوسیله ذهن 

امکان پذیر نمی باشد. با این مثال در می یابیم که ما می توانیم درک 

کنیم که بی نهایت وجود دارد ولی وقتی می خواهیم آن را با حس تصور 

کنیم یا بعبارت دیگر آن را به محدوده حس درآوریم، امکان آن وجود 

 ندارد. 

 ذات آفریدگار پی بیریم؟ چرا نمی توانیم به (2

دلیل این که چرا نمی توانیم به ذات آفریدگار پی بیریم این است که برای 

آن را مورد )ورای(  پی بردن هرچیزی بصورت کامل می بایستی از باال

مشاهده و تحقیق قرار داد یا بعبارت دیگر بر آن احاطه علمی داشت و 

نیم از باال اورا مورد مشاهده و چون آفریدگار بر ما محیط است، ما نمی توا

تحقیق قرار دهیم و ذات یا کلیت او را در یابیم و ما تنها می توانیم آیات 

)نشانه ها( و صفات او را ببینیم و در این حدود او را دریابیم. مثالی که در 

است. دستگاهی که  کتاب این مورد می توان آورد مخترع و نویسنده

شخصی اختراع کرده نشان دهنده فقط قسمتی از معلومات شخص 

مخترع است و ما حتی از طریق وقوف کامل به دستگاه اختراعی او نمی 

توانیم تمام معلومات و خصوصیات او را از طریق دستگاه اختراعیش، 

همین مطلب صادق است حتی اگر نیزکتاب  در مورد نویسنده ،دریابیم

سنده ای کتابهای زیادی هم نوشته باشد، کتابهای او نشان دهنده نوی

قسمتی از معلومات و طرز فکر او است و خود او از نظر شعوری باالتر از 

مجموعه کتابهایش است، بنابراین با مطالعه کتابهای او ما می توان تا 
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حدودی نسبت به او شناخت پیدا کرد ولی نمی توان او را بطور کامل 

 .       شناخت

 . هدفهای جهان هستی7.5

سیستم عبارت است از سازماندهی هدفمند یک  توضیح دادیم کهقبال 

کل، که تشکیل شده از یک سری اجزاء وابسته و پیوسته به یکدیگر. این 

اجزاء بطور دائمی بایکدیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در حال 

ا و موجودیت سیستم تعامل می باشند که منظور از آن حفظ فعالیت ه

 برای نائل شدن به هدف یا هدفهای سیستم می باشد. 

در سیستم جهان هستی نیز، رویدادها )فعالیت ها( در راستای نائل شدن 

وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی به هدفهائی بوجود می آید. 

و دائمی است و هر رویدادی از برخورد و یا ارتباط دو یا چند اجزای 

که در این جا رویداد هائی که اجزائی، شامل جهان هستی بوجود می آید 

گیاه، حیوان و انسان در آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت جامد، 

دارند مورد نظر است. در رویدادهائی که با شرکت این اجزا یا موجودات 

 بوقوع می پیوندد دو نوع محصول نهائی ایجاد می شود:

نوع اول محصول، کاال و سرویس هائی هستند که مورد مصرف گیاه، 

حیوان و انسان واقع می گردد که سبب حفظ بقای این گونه موجودات در 

طول مدت عمر آنان می گردد و نوع دوم محصول، معلومات است که در 

بعضی از رویداد ها این دو محصول با هم ایجاد می شوند و در بعضی 

ها فقط معلومات ایجاد می شود، بنابر این عمدتا دو هدف  دیگر از رویداد

 در ایجاد رویداد ها وجود دارد که عبارتند از:  
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 هدف اول: حفظ بقای موجودات

هدف اول از این گونه رویداد ها )فعالیت ها( حفظ بقای موجودات )گیاه، 

حیوان و انسان( در طول مدت عمر آنان است مثال، در مورد انسان، 

نهائی بسیاری از رویداد هائی که انسان در آن شرکت دارد ایجاد  محصول

کاال ها و سرویس هائی است که توسط انسان به نوعی مصرف می شود و 

سبب بقای او در مدت عمر و گذران زندگیش می شود که هدف اصلی از 

 ایجاد رویداد ها نیست.

ایجاد  هدف  دوم: آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات

 شده در رویداد ها

گیاه، حیوان و هدف دوم یا هدف اصلی از این گونه رویدادها، آموزش 

بمنظور تکامل )ارتقاء( شعور آنان با استفاده از معلومات  انسان )جانداران(

ایجاد شده در رویداد ها می باشد. دلیل این که هدف اصلی از وقوع 

این  ونه موجودات می باشدرویدادها در جهان هستی تکامل شعور این گ

است که هر رویدادی که با شرکت این اجزا یا موجودات ایجاد می شود 

در محدوده زمان است و یعنی یک زمانی شروع می شود و یک زمانی 

پایان می یابد یعنی رویداد از نظر زمانی ناپایدار است، محصوالت نهائی 

هم که بصورت کاال و سرویس های مصرفی در رویداد ها ایجاد می شوند 

واقع اجزای سیستم جهان هستی هستند که در کوتاه مدت و یا بلند در 

مدت به رویداد های دیگری می پیوندند و از هر رویدادی تنها معلوماتی 

موجودات باقی می ماند، بنابراین هدف این گونه که ایجاد می شود برای 

اصلی ایجاد این معلومات می باشد و رویداد وسیله ای برای رسیدن به 

معلومات است و خود هدف نیست، از طرفی جهان هستی با داشتن این 
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شعور کل قاعدتا این معلومات را دارا می باشد و نیازی به دانستنن این 

معلومات ندارد بنابراین این معلومات تنها می تواند قابل استفاده 

موجوداتی که در این رویداد ها نقش داشته باشند، قرار گیرد و کسب 

د یعنی باال رفتن شعور کسب کننده معلومات، بعبارت معلومات جدی

که هدف اصلی از ایجاد این گونه رویدادها در دیگری می توان گفت 

و رویدادها جهان هستی باال بردن و تکامل شعور جانداران می باشد 

 .ماهیت آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دارند

( نیز، بخشی Cognitive Psychologyبراساس علم روانشناسی شناختی )

( انسان ذخیره Semantic Memoryاز معلوماتی که در حافظه معنائی )

شده، چکیده یا عصاره برداشت انسان از رویداد ها است که رویداد ها در 

( ذخیره می گردد بدون این که Episodic Memoryحافظه رویدادی )

ارتباطی با آن اینگونه معلومات بعد از ذخیره شدن در حافظه معنائی 

 رویداد ها و یا حافظه رویدادی داشته باشند.

 نقش اجزای جهان هستی در ایجاد رویدادها –. ماهیت رویداد ها 7.6

در این کتاب رویداد در جهان هستی عبارت است از: برخورد یا ارتباط  

دو یا چند جزء سیستم جهانی هستی با هم. بعضی از رویداد ها سبب می 

شوند که اجزائی که در رویداد شرکت دارند با هم ادغام شده و جزء یا 

اجزای جدیدی بوجود آید که عمدتا در مورد رویداد هائی است که فقط 

دات در آنها شرکت دارند و بعضی دیگر از رویداد ها، سبب تغییر در جام

بعد مادی یا بعد مادی و شعوری و یا فقط شعوری اجزائی که در این 

که در این جا رویداد هائی که اجزائی رویداد شرکت دارند، می شود 
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)موجوداتی(، شامل گیاه، حیوان و انسان در آن شرکت دارند مورد نظر 

  است.

ارت دیگر اجزای جهان هستی عوامل یا وسایل ایجاد رویداد هستند بعب

گیاه، حیوان و انسان، که این رویدادها هدفمند می باشند که در مورد 

آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات ایجاد هدف اصلی، 

 در رویداد ها می باشد.شده 

داد های آینده تأثیر . جبر و اختیار و چگونه انسان می تواند بر روی7.7

 گذار باشد

جبر و اختیار مسئله ای است که از دیر باز فکر بشر را بخود مشغول 

داشته است، و در باره این که رویدادهائی که در زندگی انسان به وقوع 

می پیوندد، جبری است یا اختیاری نظرات مختلفی ابراز شده که گستره 

 آن از جبر مطلق تا اختیار مطلق است.

بر اساس هدفی که انسان برای آن آفریده شده یعنی تکامل شعوری،  

زندگی انسان در دنیا در مقوله جبر و اختیار نیست، بلکه انسان به این 

دنیا آمده که آموزش ببیند و شعور خود را که از جنس ماده نیست، 

تکامل دهد و دنیا بمنزله مدرسه است و زندگی انسان در این دنیا بمنزله 

 ر در مدرسه است و رویداد ها در این دنیا، دروس این مدرسه است. حضو

بهتر است اینجا با مثالی مطلب را بیان کنیم. شخصی بعنوان دانش آموز 

برای یادگیری علم و یا فنی به آموزشگاهی می رود، و مسئولین آموزشگاه  

نوع دروس اعم از نظری و عملی )تجربی( را تعیین می کنند و وظیفه 

نش آموز درس خواندن بمنظور یاد گیری دروس است و مسئولین دا
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آموزشگاه برای اینکه مطمئن شوند که او درس را فرگرفته است و 

همچنین خود دانش آموز، از او امتحان می گیرند و چنانچه دانش آموز 

در امتحان نمره قبولی گرفت به کالس یا درس باالتری منتقل می شود و 

 ره قبولی او می بایستی دومرتبه آن درس را بخواند.در صورت نگرفتن نم

انسان نیز مانند مثال فوق دانش آموز مدرسه دنیا است که می بایستی از 

رویداد هائی که با آن برخورد می کند و بمنزله دروس است به حقیقت 

و از این طریق  جهان هستی و حقیقت خود معلومات کافی کسب کند

اء( دهد، تفاوت این مدرسه با آموزشگاه مثال باال شعور خود را تکامل )ارتق

این است که در این مدرسه عمدتا نوع درسها برای همه دانش آموزان 

مشترک نیست و برای هر دانش آموزی با توجه به آنچه در شعور خود 

چنانچه در رویداد مشترکی که برای  ،دندارد نوع دروس تعین می شو

آنها با هم فرق دارد بنابراین درسی هم دونفر بوجود می آید چون شعور 

که در آن رویداد وجود دارد برای هر کدام متفاوت است، البته انسان در 

این مدرسه اختیار دارد که دروس را فرا گیرد یا نگیرد و بدنبال بازیگوشی 

در حوزه شعور او اختیار  ،برود و چون هدف از آموزش شعور انسان است

 اندیشه کند.    دارد در مورد هر چیزی 

انسان همچنین مانند دانش آموز مثال فوق، برای این که مشخص شود 

که درس را یاد گرفته یانه، باید آزمایش شود و امتحان بدهد، البته فرقی 

که بین این آزمایش و امتحانی که در مثال فوق آوردیم این است که در 

گیری خود را بداند، اینجا آزمایش برای این است که خود انسان میزان یاد

نه معلم، زیرا معلم بدون آزمایش هم  از میزان یادگیری مطلع است. حال 

اگر انسان در آزمایش قبول نشود )درس را یاد نگرفته باشد( رویداد ها 
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)دروس( بنحوی تکرار می شوند و اگر در آزمایش قبول شود )درس را یاد 

جا است که انسان می تواند گرفته باشد( به درس باال تر می رود و در این

با یادگیری یا عدم یادگیری دروس، در نوع رویداد هائی که با آن برخورد 

خواهد کرد )دروس آینده( نقش داشته باشد بعبارت دیگر نوع رویدادها با 

 آنچه انسان در شعور خود دارد، در ارتباط است. 
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فلسفه مطرح است از : بررسی بعضی از مباحثی که در هشتمبخش 

 دیدگاه جهان هستی

 (Entropy. آنتروپی )8.1

 ای از علم فیزیککه شاخه (Thermodynamicآنتروپی در ترمودینامیک )

است، مطرح می باشد ولی بدلیل تعمیم آنتروپی و نتیجه گیری ناشی از 

آن، مبنی بر این که  مقدار آنتروپی کل جهان رو به افزایش است، بحث 

 در فلسفه نیز مطرح شده است.  آنتروپی 

 . قوانین ترمودینامیک 8.1.1

مبحثی است که به گرما و نسبت آن با  ترمودینامیک در علم فیزیک

انرژی و کار می پردازد که اصول این علم که به آن "قوانین ترمو 

دینامیک" گفته می شود طی چند قرن به رشته تحریر درآمده است و 

 آن مطرح می شود.آنتروپی در قانون دوم 

 قوانین ترمودینامیک بصورت خالصه بشرح زیر می باشند:   

 (Zeroth law of thermodynamics)  قانون صفرم ترمودینامیک

کند که اگر دو سیستم با سیستم قانون صفرم ترمودینامیک بیان می

سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر نیز در حال تعادل خواهند 

انون صفرم ترمودینامیک در واقع تاکیدی است بر وجود یک کمیت قبود. 

بنام دما که مقدار آن در سیستم های ترمودینامیکی در حال تعادل 

 .یکسان می باشد
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 (First law of thermodynamics)  قانون اول ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک بیان می کند که تغییر انرژی درونی یک سیستم 

برابر است با مجموع گرمای داده شده به سیستم و کار انجام شده توسط 

ترمودینامیك است  اول قانون از تعمیميسیستم. قانون بقای کار و انرژی، 

)با توجه به تبدیل ماده و انرژی به  ماده و انرژي که بیان می کند، مجموع

 تنها است و در جریان رویداد ها ، ثابت ،جهان دهنده تشکیلیکدیگر( 

   شوند.   می تبدیل هم به ها انرژي

 (Second law of thermodynamics)  قانون دوم ترمودینامیک

دو بیان کالسیك از قانون دوم ترمودینامیك وجود دارد که هر دو بیانگر یك 

 مفهوم اساسي هستند.

 پالنک-کلوینبیان 

از  جذب گرما ای( که بغیر ازتور گرمایی سیکلی )چرخهساخت یک مو

 ذب شده تأثیر دیگری بر محیطجمساوی با گرمای  منبع و انجام کار

ساخت ماشین گرمایی با  نداشته باشد، غیر ممکن است، بعبارت دیگر

 .درصد غیرممکن است ۱۰۰بازدهی 

 بیان کالزیوس

ساخت یک موتور سیکلی که تأثیری جز انتقال مداوم گرما از دمای سرد 

به دمای گرم نداشته باشد، غیر ممکن است مثال امکان ندارد که یک 

کند به یخچال طی یک چرخه، تمام انرژی را که از منبع سرد دریافت می

منبع گرم انتقال دهد؛ بلکه مقداری از این انرژی طی این فرایند هدر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86_%28%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9
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د با بعبارت دیگر به انرژی گرمایی غیر قابل استفاده در محیط تبدیل میرو

می شود، البته در این فرآیند قانون اول ترمو دینامیک در باره ثابت بودن 

مجموع انرژی، نقض نمی شود و در پایان فرآیند مجموع انرژی سیستم و 

محیط ثابت باقی می ماند فقط قسمتی از انرژی به انرژی غیرقابل 

 ستفاده تغییر شکل می دهد. ا

  ارتباط این دو بیان

گوید که در تبدیل گرما به کار نمی توان به بازده صد بیان کلوین می

درصد دست یافت؛ و بیان کالوسیوس، امکان معکوس شدن تمایل 

طبیعی گرما به جاری شدن از جسم گرم به جسم سرد، بدون دخالت 

کند. به عبارت دیگر، بیان نفی میرا  عامل خارجی ) مثاًل به صورت کار(

اول، امکان ساختن ماشین گرمایی ایده آل و بیان دوم، امکان ساختن 

کند. این دو بیان قانون دوم ترمودینامیک یخچال ایده آل را نفی می

ارز( هستند. اگر بتوان یکی از آنها را نقض کرد، دیگری نیز معادل )هم

 .شودنقض می

 ن دوم ترمو دینامیک مفهوم آنتروپی در قانو

براساس قانون دوم ترمو دینامیک در فرآیند استفاده از گرما برای تولید 

کار مقداری از انرژی گرمایی تبدیل به کار نمی شود که به آن آنتروپی 

آنتروپی در یک فرآیند نشان دهنده ی آن انرژی گفته می شود بنابر این 

 گرمایی است که نمی تواند کار انجام دهد.

هنگامی که ماده آنتروپی از طریق آرایش مولکولی نیز تعریف شده است، 

ای گرم می شود، حرکت مولکول های آن افزایش می یابد که سبب بی 
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نظمی در آرایش مولکولها نسبت به حالت قبلی می گردد بعبارت دیگر 

این فرآیند سبب انتقال از نظم به بی نظمی می شود که تعبیر می شود 

آنتروپی متناسب با بی آنتروپی ماده )سیستم(، بعبارت دیگر  به افزایش

      نظمی سیستم تعریف می شود.

 (Third law of thermodynamics)  قانون سوم ترمودینامیک

به  یک سیستم گوید هنگامی که انرژیقانون سوم ترمودینامیک می

سیستم به مقدار قابل  کند، انتروپیحداقل مقدار خود میل می

 رسد.پوشی میچشم

 سیستم ترمودینامیکی. 8.1.2

شود که در حال سیستم ترمودینامیکی به قسمتی از جهان گفته می

بررسی است. این قسمت به وسیلٔه مرزهایی از محیط اطراف خود جدا 

توانند فیزیکی با فرضی باشند و هرچه که در خارج شود، این مرزها میمی

تار آن نقش مستقیم دارد، محیط خوانده گیرد و در نحوه رفآن قرار می

 شود.می

 انواع سیستم های ترمو دینامیکی. 8.1.2.1

سیستم های ترمو دینامیکی به سه نوع سیستم بسته، سیستم باز و 

 سیستم منزوی تقسیم شده است:

 (Closed Systemسیستم بسته ) (1

شود که با محیط خود تبادل ماده به سیستمی گفته می ،سیستم بسته

سیستم بسته نداشته باشد ولی تبادل انرژی داشته باشد بعبارت دیگر 
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سیستمی است که با محیط اطراف خود اندر فعل و انفعال است ولی 

ارتباط آنها با محیط سبب افزایش آنتروپی و در نتیجه ناپایداری سیستم 

 بسته می شود.

 (Open System)سیستم باز (2

 ماده هم و یانرژ هم خود محیط با بتواند که است سیستمي ز،سیستم با

سیستم های باز که شامل سیستم هائی مانند موجودات زنده کند.  مبادله

(Organism)  می باشند، سیستم های پیچیده و منظمی هستند که دائما

در حال فعل و انفعال با محیط اطراف خود هستند، و ارتباط آنها با محیط 

سبب پایداری آنها می شود. مثال انسان به عنوان یک سیستم باز دائما در 

حال فعل و انفعال با محیط خود است و برای شناسائی یک سیستم باز 

با محیطی که در آن به سر می برد مورد بررسی قرار بدهیم، باید آن را 

البته در سیستم های باز مثل موجود زنده، انرژی مصرفی سیستم، 

بهمین جهت آنتروپی سیستم در طول  می باشد بیشترازانرژی کسب شده

 زمان افزایش می یابد. 

 (Isolated Systemسیستم منزوی ) (3

ود که با محیط خود تبادل ماده شبه سیستمی گفته می ،سیستم منزوی

و انرژی نداشته باشد، البته این سیستم بصورت حقیقی وجود ندارد و و 

فقط می توان به صورت تقریبی سیستمی را منزوی در نظر گرفت. یک 

ظرف عایق محتوی ماده شیمیایی به صورت تقریبی یک سیستم منزوی 

 .است
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 فرآیند ها ترمو دینامیکی. 8.1.3

هرگونه تغییر از یک حالت تعادلی به حالت دیگر را فرایند :فرایندتعریف 

 .گویندمی

هایی که سیستم در ضمن یک فرایند مجموعه حالت:تعریف مسیر فرایند

 .گذرد مسیر فرایند نام دارداز آن ها می

برای توصیف هر فرایند، باید حالت های ابتدایی و انتهایی فرایند، مسیر 

ها را با اطراف مشخص کنیم. فرایندها به دو نوع فرایند و برهمنکنش

 :شده اندپذیر تقسیم نا  پذیر و برگشت عمده برگشت

  (Reversible process) فرآیند برگشت پذیر

است که بدون بر جای گذاشتن هیچ اثری  فرآیندی ،فرآیند برگشت پذیر

روی محیط می تواند معکوس شود. یعنی سیستم و محیط، هردو، در 

انتهای فرآیند برگشت پذیر به حالت های اولیه خود بر می گردند، در این 

نوع فرآیند آنتروپی ثابت می ماند. فرآیند برگشت پذیر می بایستی بسیار 

 روپی نیز تقریبی است. آرام صورت گیرد و ثابت بودن آنت

  (Irreversible process) فرآیند برگشت نا پذیر

شود که پس از است فرایندی گفته می فرآیندی ،فرآیند برگشت نا پذیر

کامل شدن آن، سیستم و محیط اطراف آن نتواند به حالت اولیه خود 

ند ها برگردد، در ابن نوع فرآیند آنتروپی افزایش می یابد. تقریبا تمام فرآی

در طبیعت از نوع برگشت ناپذیر هستند، سوختن چوب و تبدیل آن به 
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خاکستر نمونه ای از فرآیند برگشت ناپذیر است. بعضی از فرآیند های 

 است: تعریف شده برگشت ناپذیر بصورت فرآیند های خود بخودی

 (Spontaneous processesفرآیندهای خود بخودی )

خود به خودی و یا  واکنشفرایند خودبخودی اینگونه تعریف شده است: 

فرآیند خود به خودی، فرایندی است که که بدون نیاز به انرژی اضافی 

 شود. در فرآیند های خود بخودی آنتروپی افزایش می یابد.انجام می

 فرآیند های زیر نمونه هائی از فرآیند های خود بخودی است:

بخودی در زیر صفر درجه سانتیگراد به یخ تبدیل می آب بصورت خود 

 شود یخ در باالی صفر درجه سانتیگراد به آب تبدیل می شود

از ماده ی گرم به ماده ی سرد، انتقال می  خود بخودیگرما به صورت 

یابد ولی برعکس آن بصورت خود بخودی اتفاق نمی افتد، در واقع این 

 فرآیند بصورت طیبعی یک سویه است.

 آنتروپی و بی نظمی. 8.1.4

با توجه به قوانین ترمو دینامیک بخصوص قانون دوم ترمودینامیک  تقریبا 

همه فرآیند هائی که در طبیعت بوقوع می پیوندد به نحوی است که 

آنتروپي همه اجزاء دخیل در فرآیند )سیستم و   سبب می شود مجموع

ا تعمیم آن نتیجه گیری محیط( یا بعبارتی آنتروپی کل افزایش یابد که ب

می شود که مقدار آنتروپی کل جهان رو به افزایش است، البته ممکن 

است در بخشهایی از سیستم شاهد کاهش آنتروپی باشیم اما بی تردید در 

 جایی دیگر با افزایش بیشتری در میزان آنتروپی روبرو خواهیم بود. 
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یر می شود بنابر این و با توجه به این که آنتروپی به بی نظمی نیز تعب

نتیجه گیری می شود که  گرایش طبیعت به سوی بی نظمی است که از 

یک دیدگاه این بی نظمی تبدیل انرژی به انرژی حرارتی غیر قابل 

استفاده و در نتیجه افزایش این نوع انرژی درجهان می باشد و از دیدگاه 

 فرآیند های برگشت ناپذیر می باشد.دیگر 

هنگامی که دیدگاه روی یک سیستم متمرکز تعبیر آنتروپی به بی نظمی 

شده صحیح است ولی قبال توضیح دادیم که در جهان هیچ سیستمی که 

مستقل بوده و ارتباطی با سیستم های دیگر نداشته باشد وجود ندارد و 

همه سیستم ها بوسیله شبکه ارتباطی بهم متصل اند و هنگامی که از 

تم جهان هستی به بی نظمی ایجاد شده در یکی از اجزای دیدگاه سیس

که در زیر آن نگاه کنیم، استفاده از اصطالح بی نظمی صحیح نمی باشد 

 توضیح داده شده است.

  بی نظمی از دیدگاه "جهان هستی"آنتروپی و . 8.1.5

تعبیر افزایش بی نظمی در مورد فرآیند ها، ناشی از دیدگاهی است که ما 

د ها نگاه می کنیم و آن دیدگاه آن است که ما به فرآیند ها بدون به فرآین

در نظر گرفتن هدف آن ها نگاه می کنیم در صورتی که اگر در نگاه 

فرآیندها، اهداف  آنها را نیز لحاظ کنیم متوجه می شویم که به کردن 

آنچه که ما آن را بی نظمی می نامیم در واقع وسیله ای برای رسیدن به 

ست بطور مثال، یک کارگاه خیاطی بصورت کلی از دوقسمت برش هدفی ا

پارچه و دوزندگی تشکیل شده است، حال اگر شخصی که هیچگونه 

اطالعی از کارگاه خیاطی ندارد به این کارگاه برود و تنها از قسمت برش 

پارچه بازدید کند بنظرش می آید که در این قسمت پارچه را بدون هدف 
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را هدر می دهند و یا بعبارت دیگر بی نظمی در این برش می دهند و آن 

قسمت برقرار است، ولی اگر این شخص از قسمت دوزندگی هم در این 

کارگاه بازدید کند، متوجه می شود که در قسمت برش بی نظمی نمی 

باشد بلکه برش پارچه بخشی از فرآیند تولید لباس که هدف کارگاه می 

 باشد، است.

دیدگاه جهان هستی که تمام فعالیت ها در آن هدفمند  حال اگر ما اگر از

است، به فرآیند ها نگاه گنیم به نتیجه دیگری میرسیم که آنچه آن را 

افزایش آنتروپی یا افزایش بی نطمی می نامیم در واقع مصرف انرژی برای 

رسیدن به هدفی است که جهان هستی برای آن رویداد تعیین کرده 

در راه رسیدن به اهداف خود از امکانات و وسایل  است. اصوال انسان نیز

استفاده می کند و یا بعبارت دیگر آنها را مصرف می کند و بقول معروف 

در راه رسیدن به هدف خود هزینه می کند ولی آن را بی نظمی تلقی 

نمی کند مثل شخصی که برای درس خواندن به مدرسه می رود در راه 

درسه  را و همچنین امکانات خود را رسیدن به هدف خود امکانات م

 مصرف می کند ولی این گونه مصرف را بی نظمی نمی داند.

اجزائی ازجهان هستی، شامل جامد، گیاه، در رویداد هائی که  ،قبال گفتیم

حیوان و انسان در آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند، دو نوع 

محصول نهائی ایجاد می شود که نوع اول محصول، کاال و سرویس هائی 

هستند که مورد مصرف گیاه، حیوان و انسان )جانداران( واقع می گردد 

ات در طول مدت عمر آنان می که سبب حفظ بقای این گونه موجود

گردد و نوع دوم محصول، معلومات است که در بعضی از رویداد ها این دو 

محصول با هم ایجاد می شوند و در بعضی دیگر از رویداد ها فقط 
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معلومات ایجاد می شود، بنابر این عمدتا دو هدف در ایجاد اینگونه رویداد 

 ها وجود دارد که عبارتند از:  

 حفظ بقای جانداران هدف اول:

هدف اول از این گونه رویداد ها )فعالیت ها( حفظ بقای جانداران )گیاه، 

حیوان و انسان( در طول مدت عمر آنان است مثال، در مورد انسان، 

محصول نهائی بسیاری از رویداد هائی که انسان در آن شرکت دارد ایجاد 

ی مصرف می شود و کاال ها و سرویس هائی است که توسط انسان به نوع

سبب بقای او در مدت عمر و گذران زندگیش می شود که هدف اصلی از 

 ایجاد رویداد ها نیست.

هدف  دوم: آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات ایجاد 

 شده در رویداد ها

گیاه، حیوان و هدف دوم یا هدف اصلی از این گونه رویدادها، آموزش 

نظور تکامل )ارتقاء( شعور آنان با استفاده از معلومات بم انسان )جانداران(

ایجاد شده در رویداد ها می باشد. دلیل این که هدف اصلی از وقوع 

رویدادها در جهان هستی تکامل شعور این گونه موجودات می باشد این 

است که هر رویدادی که با شرکت این اجزا یا موجودات ایجاد می شود 

و یعنی یک زمانی شروع می شود و یک زمانی در محدوده زمان است 

پایان می یابد یعنی رویداد از نظر زمانی ناپایدار است، محصوالت نهائی 

هم که بصورت کاال و سرویس های مصرفی در رویداد ها ایجاد می شوند 

در واقع اجزای سیستم جهان هستی هستند که در کوتاه مدت و یا بلند 

پیوندند و از هر رویدادی تنها معلوماتی  مدت به رویداد های دیگری می
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که ایجاد می شود برای این گونه موجودات باقی می ماند، بنابراین هدف 

اصلی ایجاد این معلومات می باشد و رویداد وسیله ای برای رسیدن به 

این معلومات است و خود هدف نیست و کسب معلومات جدید یعنی باال 

مثال در انسان تغییر معلومات سبب ه رفتن شعور کسب کننده معلومات ک

تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل انسان در 

  برخورد با پدیده ها و رویداد ها می شود.

 معلومات  (Negative Entropyآنتروپی منفی ). 8.1.6

انسان بعنوان یکی از اجزای سیستم  توضیح دادیم کهدر بخش های قبلی 

جهان هستی، سیستم بازی است که عالوه بر ماده دارای شعور است و 

همچنین انسان بعنوان یک سیستم باز هم از نظر مادی و هم از نظر 

شعوری در ارتباط با سیستم جهان هستی می باشد و ادامه حیات او 

 بستگی به این ارتباط دارد.

ط از محیط ماده و انرژی و معلومات کسب می کند که انسان در این ارتبا

ماده و انرژی دریافتی سبب ادامه حیات انسان از بعد مادی می شود یا 

از بین بعبارت دیگر سبب کاهش آنتروپی بدن انسان می شود ولی بعلت 

رفتن قسمتی از انرژی در این انتقال، افزایش آنتروپی محیط بیشتر از 

ان است و در مجموع آنتروپی کل افزایش می یابد کاهش آنتروپی در انس

بیشترازانرژی کسب شده می چون انرژی مصرفی انسان، ضمن این که 

 باشد بهمین جهت آنتروپی بدن انسان در طول زمان نیز افزایش می یابد. 

ارتقاء شعور او و در معلوماتی که انسان از محیط دریافت می کند سبب 

، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل سبب تغییر در نگرش نتیجه 
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انسان در برخورد با پدیده ها و رویداد ها می شود بعبارت دیگر آنتروپی 

انسان در اثر دریافت معلومات از محیط کاهش می یابد ولی در انتقال 

و در مجموع معلومات به انسان آنتروپی محیط افزایش نمی یابد و 

وپی منفی است که این خود دلیل آنتروپی کل کاهش می یابد یعنی آنتر

وسیله ای برای رسیدن به این معلومات است و دیگری است که رویداد ها 

و همچنین دلیلی است که ماهیت معلومات غیر مادی  خود هدف نیستند

  نمی شود. مثبت است زیرا بر خالف ماده شامل آنتروپی

)فیزیک( و . وحدت معلومات در جهان هستی و تفکیک آن به علم 8.2

 متافیزیک

عالوه بر این که جهان هستی سیستم واحدی است وحدتی در بخش های 

( موجود در جهان Knowledgeآن نیز وجود دارد از جمله   معلومات )

هستی یک معلومات واحد است و هرنوع تقیسم بندی هم که انسان برای 

تفکیک معلومات جهان هستی انجام می دهد تنها یک تفکیک ذهنی 

است از جمله تفکیکی که انسان در معلومات جهان هستی بصورت ذهنی 

انجام داده این است که معلومات را عمدتا به دو بخش، علوم طبیعی 

(Natural science( یا بصورت مختصر علم )Science و همچنین ماوراء )

( تقسیم کرده که علم به بخش مادی Metaphysicsالطبیعه یا متافیزیک )

پردازد و متافیزیک به آنچه که مربوط به بخش  وانین آنها میجهان و ق

 مادی جهان نیست. 

هر چیزی که مورد مشاهده انسان قرار می گیرد یکی از اجزای سیستم 

)موجودات( جهان هستی می باشد که آن جزء نیز خود یک سیستم است 

 که مثل هر سیستم دیگری دارای اجزائی می باشد و برای این که انسان



 
 

279 
 

شناخت کاملی از این سیستم یا جزء مورد مشاهده داشته باشد باید 

معلومات کاملی از این سیستم داشته باشد، موجودات بخصوص گیاه، 

حیوان و انسان ازسه بخش درهم تنیده مادی، شعوری و شبکه ارتباطی 

( و هم Scienceتشکیل شده اند و انسان برای شناخت آنها، هم به علم )

نیاز دارد بنابراین شناخت کامل موجودات یا اجزای جهان  به متافیزیک

هستی با استفاده از علم به تنهائی و یا متافیزیک به تنهائی امکان پذیر 

 نمی باشد و برای شناخت کامل می بایستی از هر دو آنها استفاده کرد.     

، معلومات موجود در جهان هستی یک معلومات توضیح دادیمدر باال 

ت و تفکیک پذیر نمی باشد هرنوع تقیسم بندی هم که انسان واحد اس

برای تفکیک معلومات جهان هستی انجام می دهد تنها یک تفکیک 

( را به علوم مختلفی مثل Scienceذهنی است بطور مثال انسان علم )

شیمی و فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، ... تقسیم نموده است در 

صورتی که در دنیا هیچ جسم مادی که بتوان فقط یکی از این گونه علوم 

به آن تخصیص داد، وجود ندارد و در هر جسم مادی حداقل ترکیبی از 

ن بسیاری از علوم دو یا چند علم وجود دارد، مثال در مورد بدن انسا

کاربرد دارد. البته تفکیک معلومات و از جمله علم به اجزای مختلف برای 

بررسی و مطالعه به شناخت بهتر آنها کمک می کند ولی رابطه آن با کل 

معلومات می بایستی جزو الینفک این بررسی باشد و هرجزئی از دریچه 

فکیک علوم شناسائی کل مورد بررسی قرار می گیرد. انسان توانسته با ت

بهتری نسبت به اجسام مادی بدست آورد که سر منشاء تحوالت بزرگی 

در زندگی انسان شده است ولی در این میان وحدت معلومات در جهان 

هستی در نظر گرفته نشده است و هر کدام از علوم تقریبا مستقل فرض 
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این شده و شناخت موجودات نیز عمدتا برهمین اساس صورت گرفته که 

 شناخت بخصوص در مورد انسان نمی تواند کامل باشد.

 . دیالکتیک ، ضدین، خیر و شر8.3

دیالکتیک در لغت به معنای گفت و گو و مکالمه است، اما هگل فیلسوف 

هگل معتقد بود هستی بر اصل آلمانی آن را برای مفهوم دیگری بکار برد. 

 و  دارای ضدی است تضاد قائم است و هر آنچه در عالم خلقت می بینیم

 گیرد، هم جریان فکردر بر میرا  که تمام هستیدیالکتیك جریانی است

است و هم جریان طبیعت و براین اساس در رویداد ها بر اثر  دیالکتیکی

جنگ میان دو نقیض یك چیز تازه بوجود می آید بعبارت دیگر دیالکتیک 

یعنی در رویداد سازش تناقضات در وجود اشیاء و همچنین در ذهن است 

ها از ترکیب موضوع )تز( و ضد موضوع )آنتی تز(، موضوع جدیدی بوجود 

  می آید بنام ترکیب )سنتز(.  

تز، آنتی تز و حال اگر از دیدگاه سیستم جهان هستی به موضوع های 

 سنتز و یا بعبارت دیگر ضدین نگاه کنیم:

بلکه  در بخش مادی سیستم جهان هستی )طبیعت( ضد وجود ندارد 

اشیاء )موجودات مادی( که در واقع اجزای سیستم جهان هستی هستند، 

عوامل یا وسایلی هستند برای ایجاد رویداد ها و آنچه در دیالکتیک تز و 

آنتی تز نامیده می شود در واقع ترکیب دو یا چند جزء جهان هستی می 

باشند که بمنظور ایجاد رویدادی )سنتز( برای رسیدن به هدفی که 

و این که ما آنها را ضد می   سیستم جهان هستی تعین کرده، می باشد

دانیم مثل آب و آتش برای این است که اوال ما موجودات مادی را بعنوان 
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وجود های مستقل در ذهن خود درک می کنیم وثانیا رویدادها را بدون 

در نظر گرفتن هدف آنها مورد بررسی قرار می دهیم آنها را ضد هم می 

یم در صورتی که آگر آنها را مستقل ندانیم و هدفمند بودن رویداد دان

ناشی از ترکیب آنها را در نظر بگیریم متوجه می شویم که نه تنها آنها 

ضد هم نیستند بلکه نقش مکمل در ایجاد رویداد دارند و بدون وجود 

یکی از آنها رویداد امکان پذیر نمی باشد و اصوال هیچ سیستمی نمی 

 اجزای آن ضد هم باشند.که در درون سیستم، اجازه دهد تواند 

جریان فکر در ذهن نیز دیالکتیکی و یا بعبارت دیگر سازش تناقضات   

نمی باشد بلکه آنچه که آن را تز می دانیم در واقع معلومات قبلی ما در 

مورد مطلبی است و آنچه که آنتی تز می دانیم معلومات جدیدی است که  

سبب  ما در جریان رویدادی در مورد همان مطلب بدست آورده ایم که

سنتز  ،شود در مجموع، معلومات ما در مورد آن مطلب کاملتر شود می

معلومات قبلی و اصوال بجای  کاملترنیز یعنی جایگزین کردن معلومات 

تکامل شعوری که در جریان رویداد ها ایجاد می شود نیز عبارت است از 

 در ذهن.  معلومات تکامل

است که به یک  هائی تفاوت در دیدگاه و سنتز آنتی تز،در واقع  تفاوت تز

موضوع می شود که در تز از یک دیدگاه به موضوع نگاه می شود و 

معلوماتی که حاصل می شود ناشی از آن دیدگاه می باشد و معلوماتی که 

در آنتی تز از موضوع حاصل می شود ناشی از دیدگاهی است که در 

هی که ماورای دیدگاه تز و یا تناقض با دیدگاه تز است و در سنتز از دیدگا

آنتی تز است به موضوع نگاه می شود بنابراین معلوماتی که در سنتز 

. تز می باشدتز و آنتی  حاصل شده از معلوماتمافوق حاصل می شود  
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اصوال معلومات در مورد یک موضوع ممکن است دامنه وسیعی داشته 

نشده باشد جریان تا زمانی که علم به آن موضوع کامل باشد بنابراین 

 . ادامه دارد کشف آن علم تکاملی

رویداد هائی هم که ما آن را به خیر و شر تقسیم می کنیم از دیدگاه 

در واقع همان درسهائی هستند که برای آموزش و سیستم جهان هستی، 

تکامل شعوری بوجود آمده اند ولی چون ما به آنها از دیدگاه شعور خود 

خیر و شر درک می کنیم البته در این جا هدف را نگاه می کنیم آنها 

توضیح خیر و شر از دیدگاه سیستم جهان هستی است نه از دیدگاه 

انسانها، واضح است که خیر برای انسان خوب است و شر مذموم است و 

هر انسانی بایستی برای دفع شر و رسیدن به خیر تالش کند که این در 

 شعور او است.  واقع قسمتی از برنامه آموزش تکاملی

 (Noumenon( و شیئ فی نفسه )Phenomenon. پدیده )8.4

واژه های پدیده یا فنومن و شیئ فی نفسه یا نومن اولین بار توسط 

 یا اشیا نفسه فی حقیقت افالطون، نظر ازافالطون بکار برده شده است، 

 و است ( محققWorld of ideasعالم "مثل" ) در ها آن  معقول ذات

کانت اما هستند.  نفسه فی حقایق این نمودی از تنها مادی عالم اشیای

شیئ فی نفسه ارائه می کند فیلسوف آلمانی تفسیر جدیدی از پدیده و 

   که براساس نظریه او: 

که از راه پدیده یا فنومن به هر چیز قابل مشاهده ای اطالق می گردد  -

 حس و تجربه و کاربرد ابزارهای علمی قابل درك باشد. 
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نومن مفهومی کامال عقلی می باشد ( یا Thing-in-itselfشیئ فی نفسه ) -

قابل درك است  و از راه حس و تجربه  و ماهیت آن تنها از طریق عقل،

قابل درك نیست و به تعبیر دیگر از دسترس حس خارج است و به شهود 

 .ا در نمی آیدحسی م

نومن را می پذیرد ولی شناخت آن را برای شیئ فی نفسه یا کانت وجود 

فهم انسان امکان پذیر نمی داند. کانت معتقد بود که ذهن فقط می تواند، 

 ظواهر و پدیده ها )فنومن( را بشناسد و از شناخت نومن ها، ناتوان است

 . زیرا شهود های انسان محدود به تجربه های حسی است

 بنا بر تعریف های فوق:

پدیده یا فنومن می بایستی تماس یا برخورد انسان با یک جسم مادی  - 

و یا یک رویدادی باشد که در آن عوامل مادی دخالت دارند چون از راه 

حس و تجربه و کاربرد ابزارهای علمی تنها چیزهائی قابل درک هستند 

 که به نوعی با ماده ارتباط داشته باشند. 

نومن موجودی است که اوال غیرمادی است زیرا از راه شیئ فی نفسه یا  -

-Thing)حس و و تجربه قابل درک نیست و ثانیا بدلیل فی نفسه بودن 

in-itself.موجودی مستقل از پدیده است ولی بوجود آورنده پدیده است ) 

 حس وحال ببینیم که درک انسان از پدیده ها )فنومن ها( با استفاده از 

تجربه و کاربرد ابزارهای علمی چیست، بعبارت دیگر از درک آنها چه به 

دست می آورد، اصوال درک از چیزی یعنی شناخت یا پیدا کردن علم 

نسبت به آن چیز و درک انسان از پدیده ها یعنی علم پیدا کردن به آن 
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پدیده ها. بنابراین چیزی که از برخورد باپدیده ها برای انسان حاصل می 

 شود علم آن پدیده است.

قبال راجع به غیرمادی بودن ماهیت علم توضیح دادیم و عالوه بر آن علم  

در حالی که ایجاد کننده پدیده ها است مستقل از پدیده ها است مثال 

یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن را با هم ترکیب کنیم آب بوجود اگر 

این علم استفاده بکنیم و با می آید که علم ایجاد آب است حال چه ما از 

آن آب ایجاد کنیم و یا استفاده نکنیم این علم وجود دارد بنابراین علم 

آب مستقل از پدیده آب است. بنابراین به تعبیری نومن همان علم است 

که هم غیرمادی است و هم مستقل از پدیده و در ضمن ایجاد کننده 

برخالف نظر بنابراین د، مفهومی کامال عقلی نیز می باشپدیده است و 

پدیده از کانت که نومن را از راه حس و تجربه قابل درك نمی داند، درک 

حس و تجربه و کاربرد ابزارهای علمی سبب می شود که به نومن طریق 

 دست یابیم یا بعبارت دیگر نومن را درک کنیم. 

دلیل درک نومن توسط انسان این است  که ماهیت اصلی انسان شعور او 

است که غیر مادی است و از جنس نومن است،  قبال هم توضیح دادیم 

هر رویدادی تنها معلوماتی که ایجاد می شود برای انسان که در برخورد با 

به شرطی است که در باقی می ماند، البته دست یافتن به علم یا نومن 

زمان برخورد با پدیده اسیر "من مجازی" نباشیم و درک ما از پدیده از 

طریق "قالب تعبیر و تفسیر پدیده ها" انجام نشده باشد تا بتوانیم واقعیت 

پدیده را "آنطور که هست" دریابیم نه آن که پدیده را بر اساس تعبیر 

 قالب مذکور بسازیم.
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چیز معینی در مورد نظر کانت که در باره موجودات عقلی محض، هیچ 

از دیدگاه ، ت که این نظرنمي دانیم و نمی توانیم بدانیم دلیل اش این اس

بعد مادی )بدن( انسان را بعنوان ماهیت انسان شناسائی انسانی است که 

کرده و در نتیجه دیدگاه او محدود به جهان مادی شده است بنابراین 

در  نمی تواند از ورای جهان مادی موضوعات را مورد مشاهده قرار دهد،

قسمت های قبلی این کتاب توضیح دادیم، با توجه به این که بدن انسان 

جزوی از سیستم مادی جهان هستی است بنابراین قاعدتا انسان نباید 

بتواند بعنوان جزء به ورای کل برود و آن را مشاهده کند ولی چون 

ماهیت اصلی انسان  شعور اوست که غیر مادی است اگر انسان از من 

هائی یابد، این توانائی را دارد که بوسیله شعور خود، از ورای مجازی ر

سیستم جهان هستی به آن نگاه کند و باستثنای ذات آفریدگار جهان 

هستی، به شناخت جهان هستی و موجودات آن از جمله موجودات عقلی 

محض دست یابد. در قسمتهای قبلی این کتاب، راجع به این که ما تنها 

)نشانه ها( و صفات آفریدگار جهان هستی را ببینیم و در می توانیم آیات 

این حدود او را دریابیم و چرا نمی توانیم ذات آفریدگار جهان هستی را 

 مورد شناخت قرار بدهیم، توضیح داده شده است.   

 (Positivism. تفکیک روش شناخت و اثبات گرائی )8.5

تی یک معلومات قبال توضیح دادیم که معلومات موجود در جهان هس

واحد است و تفکیک پذیر نمی باشد ولی انسان در  ذهن خود معلومات را 

تفکیک نموده و آن را به به دو شاخه علم و متافیزیک تقسیم نموده که 

این مطلب سبب ایجاد شاخه هائی در فلسفه شده که از جمله آنها اثبات 

که از طریق ( می باشد که بر اساس آن چیزهائی  Positivismگرائی )
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هستند یعنی شناخت آنها  تحقیق و اثبات قابل حسی تجربهحس و 

و بیشتر در شناخت بخش مادی جهان  -عمدتا به حس متکی است 

معلومات معتبر و معنا دار است و چون مطالبی که در  -کاربرد دارند 

نیستند بنابراین این  تحقیق و اثبات قابل حساز طریق متافیزیک هستند 

عنوان شده که آنها بدون معنا هستند و یا انسان قادر به شناخت گونه 

آنها نمی باشد و یا بعبارت دیگر این نوع مطالب به شناخت انسان در نمی 

 آیند در صورتی که:

انسان بخش های مادی و غیرمادی موجودات )اجزای قبال گفتیم،  (1

جهان هستی( را بوسیله شعور خود مورد شناخت قرار می دهد و 

ناخت ناشی از تجربه حسی نیز نهایتا توسط شعور انجام می گیرد  ش

ضمن این که شعور انسان می تواند چیزهائی را به شناخت درآورد 

ما که از طریق تجربه حسی برای آن امکان پذیر نیست، مثل این که 

می توانیم درک کنیم که بی نهایت وجود دارد ولی وقتی می خواهیم 

یم یا بعبارت دیگر آن را به محدوده حس آن را با حس تصور کن

درآوریم، امکان آن وجود ندارد و یا عشق، محبت، اخالق ... شناخت 

 آنها از طریق حس امکان پذیر نمی باشد. 

که این در قسمت قبلی کتاب در مبحث نومن و فنومن توضیح دادیم  (2

که انسان قادر به شناخت موضوعات متافیزیکی نمی باشد،  نظر

بعد مادی )بدن( انسان را بعنوان ماهیت انسانی است که دیدگاه 

انسان شناسائی کرده و در نتیجه دیدگاه او محدود به جهان مادی 

شده است بنابراین نمی تواند از ورای جهان مادی موضوعات را مورد 

با توجه به این که بدن انسان جزوی از سیستم  مشاهده قرار دهد،

ن قاعدتا انسان نباید بتواند بعنوان مادی جهان هستی است بنابرای
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جزء به ورای کل برود و آن را مشاهده کند ولی چون ماهیت اصلی 

انسان  شعور اوست که غیر مادی است اگر انسان از من مجازی 

رهائی یابد، این توانائی را دارد که بوسیله شعور خود، از ورای سیستم 

ریدگار جهان هستی جهان هستی به آن نگاه کند و باستثنای ذات آف

که انسان تنها می تواند آیات )نشانه ها( و صفات آفریدگار جهان 

هستی را ببیند و در این حدود او را دریابد، به شناخت جهان هستی 

 نائل شود. 

هدف نهائی تکامل شعوری این است که انسان بتواند در شعور خود   (3

کند. هر نسبت به حقیقت جهان هستی و خود انسان، شناخت پیدا 

انسانی فقط می تواند قسمت بسیار کوچکی از اجسام مادی موجود 

در جهان را به شناخت خود درآورد ولی هر انسانی اگر بخواهد می 

تواند از طریق شعور خود به حقیقت جهان هستی و حقیقت خود به 

 شناخت دست یابد.

موجودات یا اجزای جهان هستی بخصوص گیاه، حیوان و انسان  (4

دو بعد مادی و غیرمادی هستند و شناخت کامل آنها بخصوص دارای 

انسان با استفاده از علم و متافیزیک تؤاما امکان پذیر است و استفاده 

 از یکی از آنها به تنهائی کافی نمی باشد.

اصوال موجوداتی مثل گیاه و حیوان از حس و تجربه حسی معلومات 

شعور و هم از طریق بدست می آورند ولی انسان هم از طریق حس و 

شعور به تنهائی بنابراین استفاده فقط ازحس برای کسب معلومات یعنی 

 نزول انسان به مرتبه حیوانی.
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 ( و انسان یکبار مصرفPositivism. اثبات گرائی )8.6

پیروی از فلسفه اثبات گرائی  که بر اساس آن تنها چیزهائی  که از طریق 

هستند به شناخت انسان در می  تحقیق و اثبات قابل حسی تجربهحس و 

آیند و عدم امکان شناخت انسان نسبت به مطالبی که در متافیزیک 

مطرح هستند سبب می شود که انسان به حقیقت جهان هستی و خود 

شناخت پیدا نکند و بر این اساس زندگی انسان خالصه می شود به 

سم انسانی است زندگی در این دنیا و بدین ترتیب حاصل فلسفه پوزیتیوی

که حیات او به زندگی این دنیا خالصه می شود و به نوعی انسان یکبار 

 مصرف است.

حال اگر در نظر بگیرید که بر طبیعت کره زمین که جانداران قسمتی از 

این طبیعت هستند، قوانین بسیار دقیقی حاکم است و اگر به این قوانین 

بصورت هماهنگ و منسجم با  بصورت کلی نگاه کنیم در می یابیم که آنها

هدفی که عمدتا ایجاد محیطی که در آن زندگی انسان  امکان پذیر باشد، 

عمل می کنند مثال، اگر فاصله خورشید با زمین کوچکترین اختالفی با 

فاصله فعلی داشت، ایجاد حیات بر روی کره زمین ممکن نبود، آیا امکان 

بینی ها فقط برای این بوجود  دارد که این همه امکانات، تمهیدات و پیش

آمده باشد که انسانی بصورت یکبار مصرف در آن بدنیا بیآید و زندگی 

 کند و بعد هم بمیرد؟ 

با توجه به شعور سیستم جهان هستی انسان برای هدفی به این دنیا آمده 

که این هدف تکامل شعوری است که برای رسیدن به این هدف، از یک 

شعور و گرایش هائی بنام فطرت کرده است و از  سوی انسان را مجهز به

سوی دیگر فعالیت های )رویدادها( در سیستم جهان هستی که در رابطه 
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و رویدادها ماهیت تکامل شعور موجودات قرار داده با انسان است با هدف 

 آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دارند.

واقعیت هر انسانی عبارت است از شعور )ذهن( او که ، توضیح دادیمقبال 

از مجموعه معلومات و عقل تشکیل شده است و انسان با این مجموعه 

جهان و خود را درک و شناسائی میکند وبر همین اساس نحوه زندگی 

انسان را نیز شعور او تعیین می کند که شعور ماهیت غیر مادی دارد و 

انسان با استفاده از آن می تواند در عالم بدن انسان وسیله ای است که 

مادی حضور داشته باشد و همچنین بوسیله آن معلومات و اطالعات 

کسب کند و با دیگر انسانها تماس برقرار کند بنابراین با از بین رفتن بدن 

انسان، بخش غیر مادی او که واقعیت اصلی او را تشکیل می دهد یعنی 

عور جاودانه است چنانچه اندیشمندان و عالم شعور او از بین نمی رود و ش

 هائی از این دنیا رفته اند ولی اندیشه های آنان باقی مانده است.  

 . جنگ روشنفکری8.7

دین های ابراهیمی که همه از یک ریشه هستند برای این آمدند که 

تکامل شعوری انسان را سرعت بخشند ولی بعد ها بعضی از اشخاص با 

دین داشتند تعبیرات خود از دین را صحیح پنداشتند  درک غلطی که از

بعبارت دیگر خود )من مجازی( را محور دین قرار دادند و بدین ترتیب 

آگاهانه و یا ناآگاهانه از تعبیرات خود از دین، دارائی مجازی ساختند و 

سعی کردند از این طریق خواسته "من مجازی" یعنی برتری طلبی را 

ین اساس هر اندیشه ای که مخالف آنها بود به مخالفت برآورده کند و بر ا

با دین پنداشتند که نمونه مشخص آن رهبران کلیسا در قرون وسطا 
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هستند که برای خود امپراتوری تشکیل داده بودند وهر کسی که مخالف 

 آنها بود تکفیر می کردند و حتی با نظریات علمی مخالفت می کردند.

( که در Scientific revolutionمی )رنسانس و بخصوص انقالب عل

پیشرفت علم و سر منشاء تحوالت موجب  اواخرقرن هیجدهم شروع شد و

علم گرایی و ظهور فلسفه هائی مثل سبب شد،  بزرگی در زندگی انسان

که مطالب مطرح در متافیزیک را بدون معنا و یا غیر  شدپوزیتیویسم 

عد از انقالب علمی جای قابل شناخت توسط انسان می داند. در واقع ب

( عوض شد و بعضی از این Scientistرهبران کلیسا با دانشمندان )

دانشمندان آگاهانه و یا ناآگاهانه از تعبیرات خود از علمشان، دارائی 

مجازی ساختند و سعی کردند از این طریق خواسته "من مجازی" یعنی 

یجاد نظریه هائی برتری طلبی را برآورده کند و حتی بعضی از آنها با ا

تالش کردند که از طریق علم خود جهان هستی را مورد شناخت قرار 

دهند مانند داروین و کسانی که بعد از او از نظریه او پیروی کردند، که 

سعی کرده اند بر اساس بخشی از علم زیست شناسی، ایجاد حیات و 

که ایجاد تکامل آن را بشناسند و آن را توضیح دهند که نتیجه این شده 

حیات و تکامل را در اثر عواملی چون تصادف، اشتباه و خودبخودی اعالم 

کرده اند که دالیل بی پایه بودن این نظریه در بخش نظریه تکامل داروین 

 بطور تفصیلی شرح داده شده است.

البته بین این دانشمندان کسانی هم هستند که ضمن این که چنین  

انند ولی از ترس این که مبادا دوباره به نظریه هائی را بی پایه می د

وضعیتی مانند قرون وسطا رجعت شود و رهبران دینی دوباره قوت بگیرند 
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نظر خود را اعالم نمی کنند و یا بصورت ظاهری از آن نظریه ها پشتیبانی 

 می کنند.

حال اگر بدون تعصب به این دو برهه از تاریخ نظر کنیم متوجه می شویم 

رهه مطلب اصلی برتری طلبی گروه هائی که ادعای که در هردو ب

روشنفکری را در جامعه داشته اند، بوده است، در قرون وسطا رهبران 

کلیسا و در دوره های اخیر بعضی از دانشمندان و در این میان قربانیان 

اصلی مردمی هستند که بدون این که بدانند حقیقت چیست در میان این 

وص در زمان حاضر که انسان را تبدیل به یکبار معرکه افتاده اند و بخص

مصرف کرده اند و بدلیل سرگرم شدن او به انواع وسائل مختلف امکان 

خلوت کردن با خود و تفکر جهت شناخت جهان هستی و خود را ندارد و 

 بهمین جهت دائما در نگرانی و اضطراب است.       
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"من مجازی" و وحدت با جهان "دنیای مجازی" و : رهائی از نهمبخش 

 هستی

در بخشهای قبلی این کتاب جهان هستی و انسان و رابطه بین آنان را 

و زیان ها و رنج دنیای مجازی و من مجازی مطرح کردیم  و همچنین از 

برای انسان ایجاد می کند و همچنین نقش مخربی من مجازی که  هائی

جهان هستی ایفا می کند را توضیح دادیم در این که بین رابطه انسان با 

 بخش می پردازیم به اینکه چگونه می توان به سمت رهائی از حجاب

و یا بعبارت دیگر با تزکیه و  حرکت کرد "من مجازی" "دنیای مجازی" و

فقط در ذهن ما که  - من مجازیدنیای مجازی و خالص کردن شعور از 

ل بسوی رسیدن به هدف اصلی یعنی تکام -د نندار حقیقیوجود  است و

ار تباط قوی تری با جهان هستی شعوری حرکت کرد و باین ترتیب 

بسته به سوی سیستم باز  نیمه و یا بعبارت دیگر از سیستم و برقرارکرد

 برویم.

واقعیت هر انسانی عبارت است از شعور او  که از ، توضیح دادیمقبال 

مجموعه نقش ه است که در این مجموعه معلومات و عقل تشکیل شد

اصلی را معلومات دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را 

درک و شناسائی میکند وبر همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این 

و بدن انسان وسیله ای است که انسان با استفاده  مجموعه تعیین می کند

ه باشد و همچنین بوسیله آن از آن می تواند در عالم مادی حضور داشت

 .با دیگر انسانها تماس برقرار کندمعلومات و اطالعات کسب کند و 

انسان بصورت فطری گرایش دارد که  جهان را درک کند و به دانائی 

برسد و انسان از طریق گرایش های فطری، در طول زمان در مرحله اول 
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نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان هستی و حقیقت 

البته بعضی از انسانها عمدتا در همان خود معلومات کسب می کند، 

مرحله اول باقی میمانند و کمتر بدنبال کسب معلومات برای شناخت 

  جهان هستی و شناخت حقیقت خود بر می آیند.

 وان در اوایل زندگی کسب می کند انسعقل، با استفاده از معلوماتی که 

عمدتا راجع به عالم مادی است، جهان و خود انسان )من( و نقشش را در 

این جهان درک و شناسائی می کند و براین اساس عالمی مادی درک می 

کند که اجزای آن منفصل از یکدیگرند در صورتی که در واقعیت 

(Realityسیستم جهان هستی یک سیستم واحد است )  که نظم و

بر آن حاکم است و عالمی که او در شعور خود درک می کند در  قوانینی

آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم کثرت است بنابراین این عالم 

نسبت به عالم واقعی، عالم مجازی است و همچنین خود )من( را بدنی که 

، بدن دارائیهایی هم دارد درک می کند در صورتیکه قبال توضیح دادیم

انسان وسیله ای است که شعور با استفاده از آن می تواند در عالم مادی 

حضور داشته باشد و به سیر تکاملی خود ادامه دهد و همچنین نقش 

مودم را برای شعور انسان دارد ولی براساس معلومات فوق عقل، بعد مادی 

 انسان، یعنی بدن را بعنوان ماهیت اصلی انسان شناسائی می کند و

بعبارتی دیگر مودم را اصل قرار می دهد و بر این اساس جهان و خودی 

 )من(  را در ذهن )شعور( میسازد که مجازی می باشند.       

قاعدتا انسان با داشتن فطرت نباید درک و شناسائی او از جهان و خود 

، انسان جهان و توضیح دادیمولی قبال )من( تنها در بعد مادی آنها باشد 

خودش را بوسیله عقل درک و شناسائی می کند و عقل نیز این عمل را 
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 عمدتا با استفاده از معلوماتی که انسان از قبل کسب کرده انجام می دهد

مورد در  های فطریش در اوایل زندگی که انسان از طریق گرایشو 

کسب  معلومات کافیحقیقت جهان هستی و شناخت حقیقت خود، 

جهان مجازی درک می کند که در آن وحدتی نیست و  عقل،است،  دهنکر

را بدنی که دارائیهایی نیز  )خود( انسانیا بعبارت دیگر عالم کثرت است و 

البته ممکن است انسان هائی تا پایان عمر نیز در ، دارد، درک می کند

            همین حد درک باقی بمانند.

 "من مجازی""دنیای مجازی" ورهائی از . 9.1

من مجازی می باشد که پایه آن هم دنیای مجازی و  هعقل سازند 

دنیای مجازی و است، حال برای رهائی از بوده که انسان داشته  معلوماتی

 ،معلومات پایه را تصحیح نمایدانسان ست که ین اامن مجازی، قدم اول 

و را بداند بوده  دنیای مجازی و من مجازیمعلوماتی که پایه ساخت  یعنی

حقیقت جهان به  را بشناسد و همچنین دنیای مجازی و من مجازی

 کسب کافی معلومات از طریق گرایش های فطری، هستی و حقیقت خود

جهان هستی و حقیقت  ،کند در اینصورت عقل، بر اساس این معلومات

حقیقت خود انسان را درک می کند و نسبت به آنها شناخت پیدا می 

 معلوماتی که پایه ساخت اینگونه معلومات جایگزین  نتیجهدر کند و 

و قدم دوم مراقبه است  شودبوده، می "من مجازی"  دنیای مجازی" و"

به لحظه از افکار خود آگاه  لحظه انسان یعنی تجربه عملی برای اینکه

من مجازی دنیای مجازی و با چه بخشی از  اوفکر های  باشد و به ببیند

است و عملکرد آن را مشاهده  مرتبط –براساس شناختی که پیدا کرده  –

 . کند
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سیستم جهان هستی، انسان و  انسان شناخت یعنی اینکهبعبارت دیگر 

مراقبه یعنی  و ددنیای مجازی و من مجازی را بصورت تئوری بشناس

که دنیای  عمل آن را مشاهده کند و شناخت عملی بدست آورد اینکه در

و  مجازی و من مجازی حقیقی نیستند و تنها در ذهن ما وجود دارند

من مجازی بر عقل خاتمه داده دنیای مجازی و بر حکومت بدین ترتیب 

دنیای مجازی انسان از رنج ها و اضطراب هائی که خواهد شد و به تبع آن 

م من مجازی ایجاد کرده بود رها می شود و رابطه قویتری با سیستو 

که حیات انسان چه از نظر مادی و چه از نظر شعوری  -جهان هستی 

شناخت و مراقبه الزم  برقرار می کند. –وابسته به این ارتباط است 

و پرداختن فقط به یکی از آنها انسان را از من مجازی وملزوم می باشند 

   رها نمی سازد.

  مجازیجهان هستی، انسان، دنیای مجازی و من شناخت  .9.1.1

اولین قدم در رهائی از من مجازی شناخت جهان هستی، انسان، دنیای 

که در بخشهای قبلی این کتاب سعی مجازی و من مجازی می باشد 

  ،هستی با جهان انسانارتباط ، انسان، سیستم جهان هستیکردیم، 

به انسان داده  از طریق ایجاد رویدادها آموزشی که توسط جهان هستی

وهمچنین دنیای می شود تا انسان به هدفش که تکامل شعوری برسد 

، که مانعی در راه رسیدن به این هدف است را را مجازی و من مجازی

البته  کنیم، معلومات کسبو  بررسی کنیم و نسبت به آنها شناخت

مذکور به تنهائی کافی نمی باشد  مطالبخواندن این کتاب برای شناخت 

اضافه شود ولی تأثیر چندانی در  انسان معلوماتفقط سبب می شود که  و

و رهائی ازمن مجازی  رهائی از من مجازی ندارد. برای شناخت کامل تر
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در درون از طریق مراقبه را  مطالبهرفردی می بایستی خودش این 

 دست یابد. نیز خودش تجربه کند تا به شناخت عملی

 مراقبه. 9.1.2

برای شناخت دنیای "مجازی" و "من مجازی" از مراقبه تجربه عملی 

لحظه به لحظه افکار حاصل می گردد. قبال گفتیم، عقل دنیای مجازی و 

من مجازی را ساخته است و دنیای مجازی و من مجازی برعقل حاکم 

شده است  و بیشتر افکاری که در ذهن انسان ایجاد می شود و به تبع آن 

و یا احساس خوب یا بدی که دارد، در راستای  اعمالی که انجام می دهد

خواسته ها و خصوصیات من مجازی می باشد. و حتی در زمانی که انسان 

عملی انجام نمی دهد مثال در گوشه ای نشسته، ذهن با استفاده از 

حافظه، فکری در باره مطلبی ایجاد می کند که در اکثر اوقات ایجاد این 

ه وبدون خواست او می باشد و در واقع مثل افکار در اختیار انسان نبود

کامپیوتری می ماند که دچار ویروس شده باشد و فایل ها روی حافظه آن 

بدون اینکه انسان روی آنها کلیک کرده باشد خود بخود روی صفحه 

 مونیتور ظاهر می شوند.

، شناخت و مراقبه الزم وملزوم می باشند و پرداختن توضیح دادیمقبال 

. مراقبه یعنی کی از آنها انسان را از من مجازی رها نمی سازدفقط به ی

اینکه آگاه بودن از اینکه هر لحظه به چه می اندیشیم و یا چه احساسی 

داریم و این فکر یا احساس با من مجازی ارتباط دارد یا نه؟ و اگر ارتباط 

ه دارد، با چه بخشی از من مجازی ارتباط دارد و به تبع آن، این عملی ک

میخواهیم انجام دهیم آیا در راستای خواسته های من مجازی هست یا 

نه؟ همچنین مراقبه یعنی  اینکه به رویدادهائی که با آن مواجه می شویم 
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توجه کنیم و در مورد آنها تعقل کنیم که چه نکته یا نکاتی آموزشی در 

آنها وجود دارد که در رهائی از دنیای مجازی و من مجازی و تکامل 

 شعوری مؤثر می باشند و آنها را بیآموزیم.    

البته این مراقبه در تمام لحظات می بایستی انجام شود و با مراقبه های 

رایج یعنی رفتن در ساعتی از روز و یا شب به گوشه خلوتی برای تمرکز و 

که عمدتا بدون پیش  کنترل افکار متفاوت است. در مراقبه های رایج

قط در زمان مراقبه با عمل تمرکز افکار کنترل می ف زمینه شناخت است،

گردد و  بعد از آن افکار معموال به حالت قبلی برمی گردد ضمن اینکه 

کنترل افکار در واقع سرکوبی و پس راندن آنها به گوشه ای از ذهن 

وشه دیگری در ذهن ظاهر می بصورت اجباری می باشد که دوباره از گ

 گردند. 

وگیری از افکاری که من مجازی ایجاد می کند  نباید در مراقبه برای جل

، بلکه کافی است که بدانیم که این فکر با آنها برخورد شودسعی کرد که 

یا احساس با چه بخشی از من مجازی ارتباط دارد و بعد بدون این که 

بصورت فقط  ،و یا خود را درگیر با این فکر کنیممانع این فکر شویم 

مانند اینکه شما روزانه خیلی چیز  فکر را ذهن خود مشاهده کنیم، خنثی

ها را مثال در خیابانی می بینید ولی به آنها فکر نمی کنید فقط  آنها رامی 

   .بینید

سعی می کنیم با مثالهائی ارتباط افکار با خصوصیات قسمت  در این

 البته ،کنیم برخورد با رویدادی مشخص دررا  من مجازیمختلف 

نیست واز "من" های  یکپارچه  "من مجازی"همانطور که قبال گفتیم 
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 من مجازیبا  رویدادمتعددی تشکیل شده است. در مثال های زیر رابطه 

 در پرانتز شرح داده شده است.   

موبیل گرانقیمتی را می بیند در وهله اول فکر اتو انسان مثال در خیابان

خوشبخت است )وضعیت صاحب د که صاحب این اتوموبیل چقدر می کن

سبت به د( و یا احساس بدی نمقایسه می کن اتوموبیل را با وضعیت خود

بت به صاحب اتوموبیل حسادت می د ) نسصاحب اتوموبیل پیدا می کن

د که چه قدر خوب بود که این اتوموبیل مال من کند(  و بعد فکر می کن

داشتن چنین ان بود )تمایل و آرزو داشتن چیزی( و چون عمال امک

د را صاحب آن اتوموبیل د در فکر بصورت خیالی خواتوموبیلی را ندار

و بدست آوردن چیزی در خیال( و  موهومی ) خیالپردازیفرض می کند 

د )مطرح کردن وبیل پیش دوستان و آشنایان می رودر خیال با این اتوم

ده اند پز دا اوخود و ارضاء غرور( بخصوص کسانی که با اتوموبیل خود به 

حظاتی لطمه زده اند( و بعد از ل او) انتقام از دیگران برای اینکه به غرور 

د ) بدلیل تضاد واقعیت و آنچه هست با دچار یأس و افسردگی می گرد

  .(او در خیال فکر کرده استآنچه 

از تیم ورزشی که به آن  د کهمقاله ای در روزنامه ای می خوانانسان   یا

ش د ) چون خودکرده است، ناراحت و عصبانی می شود، انتقاد تعصب دار

آن تیم را انتقاد از خود می داند و  د انتقاد ازرا با آن تیم یکی می دان

 د(.ناراحت می شو
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 به انسان کمک می کند مراقبهرعایت آنها در . مواردی  که 9.1.2.1

 در مراقبه رعایت موارد زیر می تواند برای رهائی از "دنیای مجازی" و

 "من مجازی"  کمک کند:

"من مجازی" فقط در ذهن انسان است و "دنیای مجازی" و  .1

 د  نوجود حقیقی ندار

 دیدن واقعیت ها و درک "انچه هست" –درست دیدن  .2

تلقی خود را از دارائی ها تغییر دهیم و آنها را ابزاری برای رفع  .3

 نیازهای واقعی بدانیم، نه دارائی

 را نو ببینیم جهان و پدیده ها و رویدادها .4

رویدادهائی که با آن مواجه میشویم بعنوان درس تلقی کنیم و  .5

 از آنها بیآموزیم

دنیای بیرون و درون خود را تکه تکه نکنیم و سعی کنیم یک  .6

 پارچه باشیم

بدان شکلی که ما فکر می کنیم وجود  ،درک این که امنیت .7

 ندارد

دنیای دست از خیالبافی موهومی برداریم و سعی کنیم در  .8

 واقعی حضور داشته باشیم

ضمن تالش برای رسیدن به وضعیت بهتر، از وضعیت موجود  .9

 راضی باشیم

مواظب باشیم که لفافه هائی که "من مجازی" به دور  خواسته  .10

 های خود می کشد ما را گمراه نکند

 با مسائلی که نمی توانیم حل کنیم بمانیم .11
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عادت هائی که در مراقبه بیشترین توجه خود را معطوف  به  .12

 توسط "من مجازی" ایجاد شده، قرار دهیم 

موقعیکه اشتباه کردیم بجای مالمت کردن خود، علت اشتباه را  .13

 دریابیم

زندگی دیگران را الگو قرار ندهیم و ظاهر زندگی آنان به  .14

 اشتباهمان نیندازد  

سعی کنیم نسبت به دیگران کینه نداشته باشیم و آنها را  .15

 دشمن فرض نکنیم 

 رابطه با دیگران را ناخود آگاه، به مبارزه با آنان تبدیل نکنیم .16

در ذهن انسان است و وجود فقط "من مجازی" "دنیای مجازی" و  (1

 ندارد   حقیقی

انسان در اوایل زندگی کسب می کند و عقل، با استفاده از معلوماتی که 

عمدتا راجع به عالم مادی است، جهان و خود انسان )من( و نقشش را در 

این جهان درک و شناسائی می کند و بر اساس این معلومات عقل، 

"جهان مجازی" را ساخته که در آن وحدتی نیست و یا بعبارت دیگر عالم 

ه بدن انسان و دارائی های کثرت است وهمچنین ماهیت انسان را مجموع

درک کرده و بدین ترتیب "من مجازی" را ساخته است و یا بعبارتی دیگر 

من مجازی را بعنوان حقیقت آدمی شناخته است بهمین دالیل دنیای 

 مجازی و من مجازی بر عقل حاکم شده اند.  

که پایه ساخت دنیای مجازی و من مجازی براساس معلومات  مطلباین 

وده است و دنیای مجازی و من مجازی حقیقی نیستند و تنها درستی نب

ای است که  نکته و مهمترین بعنوان اساسی تریندر ذهن ما وجود دارند، 
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به یاد داشته باشیم و در اولین قدم مراقبه  آن را مراقبه همیشه باید در

 آن را به خود گوشزد کنیم.  

 دیدن واقعیت ها و درک "انچه هست" –درست دیدن  (2

درک ما از رویدادها از طریق "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" 

صورت می گیرد و دنیا را باعینک این قالب می بینیم و یا بعبارت دیگر 

باستثنای رویداد هائی که در حیطه معلومات  –این قالب، واقعیت را 

تخصصی انسان بوجود می آید و عقل در برخورد با آنها تنها از معلومات 

خصصی مربوطه استفاده می کند و سایر درونمایه ها )محتویات( موجود ت

در "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" نقشی ندارند و همچنین انجام 

بر اساس معلومات و خصلت ها و  -کارهائی که احتیاج به تمرکز دارد 

خصوصیاتی مثل غرور و تعصب رنگ آمیزی می کند و ما واقعیت رنگ 

را در ذهن خود درک و  ثبت می کنیم که مشخص است که   آمیزی شده

با این نوع نگاه  نمی توانیم واقعیت رویدادها را ببینیم، بلکه چیزی که می 

که شامل   –بینیم  تعبیر و تفسیری است که از طریق این قالب 

 معلوماتی که در ذهن بعنوان دارائی طبقه بندی می شوند و همچنین

دنیای مجازی و خصوصیات آن، من مجازی و  به معلومات انسان نسبت

خصلت ها و خصوصیات آن )مثل غرور، حسد و تعصب(، نیازهای غریزی 

که انجام شده  -است  انسان و سایه کمرنگی از گرایش های فطری

مشخص است که با چنین قالب ناقص و غرض آلودی نمی توان واقعیت 

ای دیدن واقعیت های باید رویداد را دید و "آنچه هست"  را درک کرد بر

بدون این قالب به موضوع نگاه کرد که این نوع دیدن احتیاج به  مراقبه 

 برای یافتن پاسخ این سؤال دارد که: 
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دردرکی که ما از  با محتویات غرض آلود خود، آیا قالب ذهنی مذکور

داریم دخالت دارد یا نه؟ یا بعبارت دیگر مشاهده  رویداد و موضوع آن

رویداد و کننده که همان قالب ذهنی می باشد و مانند حجابی واقعیت 

 دارد یا نه؟  نقش آنهادر دیدن  ،را می پوشاند موضوع آن

ده )قالب ذهنی( یعنی حجاب واقعیت، یعنی آنتروپی و با از نمشاهده کن

مورد مشاهده ارتباط مستقیم برقرار  درویدابین رفتن مشاهده کننده با 

 می کنیم و "آنچه هست" را درک می کنیم.

تلقی خود را از دارائی ها تغییر دهیم و آنها را ابزاری برای رفع  (3

 نیازهای واقعی بدانیم، نه دارائی

ه عمدتا از چیزهائی که من مجازی در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت کرد

  دو نوع تشکیل شده است:

نوع اول: دارائی هائی که اصوال دارائی تلقی نمی شوند ولی ارتباطی که  

انسان اسیر من مجازی با آنها در ذهن خود دارد و رفتاری که  در مورد 

 آنها دارد بطوری است که آنها را معادل دارائی قرار می دهد. 

نوع دوم: دارائی های مادی، دارائی های غیر مادی، افرادی که انسان با 

آنها رابطه نزدیک دارد و شکل ظاهری جسم انسان که نسبت به دارائی 

در واقع اجزائی از سیستم پیوسته  های نوع اول واقعی تر می باشند،

جهان هستی هستند که همراه آن سیستم در حالت حرکت اند و دائما در 

 حال تغییر هستند.
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ش می حال انسان که خود نیز قسمتی از سیستم جهان هستی است، تال

کند با چیزهائی که اصوال دارائی نیستند و اجزای جهان هستی که کنترل 

چندانی بر تعییرات آنها و به تبع آن برخود آنها ندارد، سیستم "من 

مجازی" را بسازد ولی در واقعیت ایجاد یک سیستم منسجم از این تکه 

و باشد  های پراکنده که کنترل چندانی هم بر آنها ندارد، امکان پذیر نمی

یا بعبارت دیگر انسان سعی  بهمین دلیل من مجازی فاقد ثبات می باشد

اجزای  همچنین و ئی که اصوال دارائی نیستندمی کند این دارائی ها

جهان هستی را که عنوان دارائی بر آنها نهاده وعمدتا مستقل از او هستند 

و  نگهداری و حفظ کند "من مجازی"در سبد  ،خود های بعنوان دارائی

در سبد من مجازی بصورت واقعی امکان  چون نگهداری این دارائی ها

 پذیر نیست لذا انسان دچار انواع تضادها، عصبانیت ها و رنجها می شود.  

از طرف دیگر انسان برای زندگی کردن نیازهائی را احساس می کند که 

" مجازی سط  "منقسمتی ازنیاز های انسان غیرواقعی می باشد که تو

می باشند و  مجازی مند که برای ارضاء، تثبیت و تحکیم ایجاد می گرد

قسمتی دیگر از نیازهای انسان واقعی می باشد مثل نیاز انسان به غذا، 

پوشاک، مسکن، استراحت، روابط با دیگران که برای رفع نیازهای واقعی 

را نیز کسب  تیمعلوماخود، انسان می بایستی وسایلی را بدست آورد و 

 کند و با دیگران هم ارتباط داشته باشد. 

و روابط با دیگران در ذهن ما  معلوماتحال برای این که اینگونه وسایل و 

بعنوان دارائی ثبت نگردد ما باید در نظر داشته باشیم که آنها دارائی 

نیستند و  فقط ابزاری برای رفع نیازهای واقعی ما می باشند مثل اینکه 

می خواهید از مکانی در شهر به یک مکان دیگری از شهر بروید و  شما
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برای برآورد این نیاز از اتوبوس عمومی استفاده می کنید آیا شما اتوبوس 

را بعنوان دارائی در ذهن خود ثبت می کنید؟ در واقع آن چیزهائی که ما 

در ذهن خود بعنوان دارائی ثبت می کنیم بخصوص دارائی های مادی در 

 کم این اتوبوس هستند و باید با آنها را نیز بدین صورت نگاه کرد.ح

 جهان و رویدادها را نو ببینیم (4

، جهان هستی یک سیستم کل است که اجزاء آن دائما توضیح دادیمقبال 

سبب بروز  مطلباثر می گذارند و این  باهم برخورد می کنند و بر هم

ام آنها نو می باشد و هیچ های هدفمند می شوند که ماهیت تمرویداد

عینا تکرار نمی شود و بعبارت دیگر جهان در هرلحظه نو می رویدادی 

که ایستا می  "رویدادهاتعبیر و تفسیر  قالب ذهنی" شود اما چون ما با 

باشد به این رویداد ها می نگریم آنها را تکراری درک می کنیم. حال اگر 

ها را متوجه شویم سبب می  ما سعی کنیم که واقعیت نو بودن رویداد

شود که اوال در هر لحظه دنیا را نو بینیم که این احساس خوبی به ما می 

دهد و ثانیا سبب می شود که برداشت صحیح تری از رویدادها داشته 

 باشیم و به تبع آن تصمیم گیری بهتری برای برخورد با آنها داشته باشیم. 

نوان درس تلقی کنیم و از آنها رویدادهائی که با آن مواجه میشویم بع (5

 بیآموزیم

در سیستم جهان هستی رویدادها در راستای نائل شدن به هدفهائی 

وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی و دائمی بوجود می آید. 

است و هر رویدادی از برخورد و یا ارتباط دو یا چند اجزای جهان هستی 

گیاه، جامد، که در این جا رویداد هائی که اجزائی، شامل بوجود می آید 
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حیوان و انسان در آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند مورد 

نظر است. در رویدادهائی که با شرکت این اجزا یا موجودات بوقوع می 

 پیوندد دو نوع محصول نهائی ایجاد می شود:

که مورد مصرف گیاه،  نوع اول محصول، کاال و سرویس هائی هستند

حیوان و انسان واقع می گردد که سبب حفظ بقای این گونه موجودات در 

طول مدت عمر آنان می گردد و نوع دوم محصول، معلومات است که در 

بعضی از رویداد ها این دو محصول با هم ایجاد می شوند و در بعضی 

ن عمدتا دو هدف دیگر از رویداد ها فقط معلومات ایجاد می شود، بنابر ای

  در ایجاد رویداد ها وجود دارد که عبارتند از:

 هدف اول: حفظ بقای موجودات

هدف اول از این گونه رویداد ها )فعالیت ها( حفظ بقای موجودات )گیاه، 

حیوان و انسان( در طول مدت عمر آنان است مثال، در مورد انسان، 

ر آن شرکت دارد ایجاد محصول نهائی بسیاری از رویداد هائی که انسان د

کاال ها و سرویس هائی است که توسط انسان به نوعی مصرف می شود و 

سبب بقای او در مدت عمر و گذران زندگیش می شود که هدف اصلی از 

 ایجاد رویداد ها نیست.

دوم: آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات ایجاد شده هدف 

 در رویداد ها

هدف دوم یا هدف اصلی از این گونه رویدادها، آموزش موجودات بمنظور 

تکامل )ارتقاء( شعور آنان با استفاده از معلومات ایجاد شده در رویداد ها 

رویدادها در جهان هستی می باشد. دلیل این که هدف اصلی از وقوع 
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تکامل شعور موجودات می باشد این است که هر رویدادی که با شرکت 

اجزا یا موجودات ایجاد می شود در محدوده زمان است و یعنی یک  این

زمانی شروع می شود و یک زمانی پایان می یابد یعنی رویداد از نظر 

زمانی ناپایدار است، محصوالت نهائی هم که بصورت کاال و سرویس های 

مصرفی در رویداد ها ایجاد می شوند در واقع اجزای سیستم جهان هستی 

در کوتاه مدت و یا بلند مدت به رویداد های دیگری می هستند که 

پیوندند و از هر رویدادی تنها معلوماتی که ایجاد می شود برای موجودات 

باقی می ماند، بنابراین هدف اصلی ایجاد این معلومات می باشد و رویداد 

وسیله ای برای رسیدن به این معلومات است و خود هدف نیست، از 

با داشتن شعور کل قاعدتا این معلومات را دارا می  طرفی جهان هستی

باشد و نیازی به دانستنن این معلومات ندارد بنابراین این معلومات تنها 

می تواند قابل استفاده موجوداتی که در این رویداد ها نقش داشته باشند، 

قرار گیرد و کسب معلومات جدید یعنی باال رفتن شعور کسب کننده 

رت دیگری می توان گفت که هدف اصلی از ایجاد این گونه معلومات، بعبا

و رویدادها در جهان هستی باال بردن و تکامل شعور جانداران می باشد 

 رویدادها ماهیت آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دارند.

حال ما باید در باره هر رویدادی که با آن برخورد می کنیم اوال در نظر 

رویداد فرآیندی دارد که که با توجه به شعور جهان  داشته باشیم که هر

از ابتدا تا پایان این فرآیند، سیستم جهان هستی بر اساس هستی، 

 هدفهایش در آن نقش دارد.

ثانیا تعقل کنیم که چه نکته یا نکات آموزشی در این رویداد وجود دارد   

ها را که در رهائی از من مجازی و تکامل شعوری مؤثر می باشند و آن
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بیآموزیم . الزم به تذکر است که رویداد ها در بسیاری از اوقات خصلت ها 

و خصوصیات من مجازی را که مورد غفلت انسان است روشن می سازد 

که انسان می تواند با تعقل در رویداد آن ها را در یابد و برای درک نکته 

ینه قبلی آموزشی هر رویداد باید در هنگام برخورد با آن بدون پیش زم

یعنی بدون استفاده از "قالب ذهنی تعبیر و تفسیر رویدادها" به رویداد 

بیاندیشم و یا بعبارت دیگر باید تصرف خود را نسبت به رویداد رها کنیم 

 تا نکته را در یابیم.   

نکنیم و سعی کنیم یک پارچه دنیای بیرون و درون خود را تکه تکه  (6

 باشیم

که از یک ، جهان هستی یک سیستم یکپارچه است توضیح دادیمقبال 

که نظم  سری اجزاء )سیستم های فرعی( بهم پیوسته تشکیل شده است

 اجزای سیستم جهان هستی راولی انسان  بر آن حاکم است و قوانینی

جدا از یکدیگر دیده است و بر این اساس سیستم جهان هستی را بصورت 

کرده آنها را سیستم های  مجازی در ذهن خود تجزیه و نامگذاری

 بعبارتیمستقلی مانند درخت، کوه، همسر، فرزند،...   فرض کرده است، 

ما جهان هستی را بصورت مجازی تکه تکه کرده ایم و چون  دیگر

ارتباطی بین این تکه ها معموال نمی بینیم  مثل حالت  کسی که تکه 

درگمی های درهم یک پازل را در جلویش گذاشته باشند، دچار سر

که راجع به اجزای جهان هستی در ذهن  معلوماتیهستیم و نمی توانیم 

خود داریم به هم ارتباط بدهیم و حافظه ما از این بابت مانند انباری شده 

است که ما اجناس مختلف را بدون اینکه نظمی داشته باشند در آن جا 

 ایم اختهسنیز را  " من مجازی"ذهن در رویهم ریخته ایم و از طرف دیگر 
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که عوامل تشکیل دهنده آن از هم جدا بوده و حتی گاهی با هم در تضاد 

می باشند یا بعبارت دیگر خود را به انواع تمایالت و خصوصیات تقسیم 

کرده ایم و باین ترتیب ما هم دنیای بیرون خود را و هم درون خود را را 

 مطلبار کنیم این تکه تکه کرده ایم  و نمی توانیم بین آنها ارتباطی برقر

سبب می شود که ما فاقد انسجام درونی باشیم که حاصل آن ایجاد انواع 

نگرانی ها و رنجها برای انسان شده است. حال اگر ما دنیا بیرون را آنطور 

که راجع به  معلوماتیمی توانیم ، که هست یعنی سیستم یکپارچه بدانیم

باط بدهیم و از طرف اجزای جهان هستی در ذهن خود داریم به هم ارت

من و رهائی از آن، از تکثر درونی مربوط به  من مجازیدیگر با شناخت 

چه از بعد  -نیز رها شویم و بدین ترتیب به انسانی ای که از درون  مجازی

یکپارچه شده تبدیل گردیم و از   -دنیای بیرون و چه ازبعد دنیای درون 

 بسیاری از نگرانی ها و رنج ها رها شویم.

 درک این که امنیت بدان شکلی که ما فکر می کنیم وجود ندارد (7

یک سیستم حقیقی نیست و از مجموعه دارائی ها تشکیل  "من مجازی"

و یا اجزای جهان هستی که انسان اصوال دارائی نیستند یا  می شود که

کنترل چندانی بر تعییرات آنها و به تبع آن برخود آنها ندارد، و از سوی 

عمده این دارائی ها اعتباری است که دیگران به آن می  ماهیتدیگر 

دهند و وابسته به نظر دیگران است لذا این مجموعه فاقد ثبات می باشد 

و دارائی های آن دائما در معرض تهدید قرار دارد و از طرف دیگر 

بنابراین در برخورد با  ایستائی را القاء می کند عمدتاآن  معلومات

رویدادها و مسائل زندگی که نو می باشند فاقد پویائی الزم می باشد که 

نیز به نوعی تهدیدی برای من مجازی است و یا بعبارت دیگر  مطلباین 
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انسان اسیر من مجازی از رویدادهای نو می ترسد و احساس ناامنی می 

  .کند

ی هائی که در معرض تهدید قرار حال انسان اسیر من مجازی با این دارائ

دارند و تغییرات دائمی جهان هستی که انسان نیز بعنوان یکی از اجزای 

این سیستم دائما در معرض این تغییرات می باشد، دائما درپی حفظ 

وضع موجود یا بعبارت دیگر ایجاد امنیت برای خود است که در واقع در 

و این جستجوی دائمی جستجوی امنیتی است که وجود خارجی ندارد 

 موجب ایجاد رنج و تضاد در انسان می گردد. 

اوال رویدادها ماهیت آموزشی دارند و ثانیا  حال اگر ما درک کنیم که

امنیت به نوعی که ما تا کنون فرض می کردیم یعنی حفظ وضع موجود 

امکان پذیر نمی باشد و رویدادهائی که در زندگی ما تا کنون پیش آمده 

را ثابت می کند که ما نمی توانیم وضع موجود را حفظ  مطلب نیز این

کنیم دانستن همین امر به انسان امنیت روانی می دهد یعنی به نحوی 

که هیچگاه هم عمال وضع  –انسان را از رنج دائمی حفظ وضع موجود 

رها می کند ضمن اینکه این رهائی به ما امکان می  –موجود حفظ نشده 

تری نسبت به مسائل زندگی داشته باشیم و دهد که درک درست 

بهتری با جهان  تصمیمات صحیح تری بگیریم و یا بعبارت دیگر ارتباط

 هستی داشته باشیم.
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دنیای واقعی سعی کنیم در برداریم و  موهومی دست از خیالبافی (8

 حضور داشته باشیم

 "من مجازی" سیری ناپذیری و قبال گفتیم یکی از خصوصیات انسان اسیر

حرص آن در امیال و بیشتر خواستن است و چون بدلیل وجود محدودیت 

ها نمی تواند در دنیای واقعی به این آمال و آرزوها دست یابد بنابراین 

ذهن انسان اسیر من مجازی بصورت خیالی سناریوئی می نویسد و با 

ایجاد موقعیت های فرضی به آرزوهای خود بصورت خیالی می رسد و یا 

د را بصورت خیالی حل می کند و حتی با دشمنان خود درگیر مسائل خو

می شود و آنان را در خیال خود شکست می دهد و یا در ذهن خود، 

رویدادی را که قبال بوقوع پیوسته، به شکل دیگری بازآفرینی می کند که 

 سبب می شود اشتباهاتی که در رویداد قبلی انجام داده، متوجه نشود.

انسان را از دنیای واقعی خارج می کند و به  موهومی، خیال بطور کلی،  

می برد ولی همین که ازدنیای خیالی به دنیای  موهومی دنیای خیالی

واقعی آمد می بیند که آرزوها و مسائل سرجای خود هستند و تنها با 

خیال دامنه آنها را در ذهن خود گسترش داده بنابراین نگرانی و رنج او از 

یشتر می شود ضمن اینکه در زمانی که ما مشغول بابت آن آنها ب

خیالبافی هستیم، حضور در دنیای واقعی از دست می دهیم و بهمین 

است،  وقوعجهت نمی توانیم با رویدادهائی که در اطراف ما در حال 

افکار خود را مراقبه کنیم  در مواقعی که حال اگر ما  ارتباط برقرار کنیم.

اندیشه ما بر اساس عادت به دنیای خیالی موهومی می رود را متوجه می 

و این فرصت را داشته باشیم که در شویم و می توانیم از آن خارج شده  
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دنیای واقعی حضور پیدا کرده و سعی کنیم مسائل خود را بر اساس 

 االت موهومی.  واقعیات حل کنیم نه بر اساس خی

ضمن تالش برای رسیدن به وضعیت بهتر، از وضعیت موجود راضی  (9

 باشیم

ایجاد می کند  من مجازیبدلیل رنج هائی که  "من مجازی"انسان اسیر 

از وضع موجود راضی نیست و می خواهد چیز دیگری شود بنابراین دائما 

می سعی  میل و تمایل به چیزی دارد و آرزوئی را در سر می پروراند و

کند آن میل و تمایل را برآورده کند و به آرزوهای خود نائل آید ولی در 

 ل گرفتار خشم و نا امیدیبسیاری از موارد موفق نمی شود و بهمین دلی

از وضع موجود راضی و اگر هم موفق شود چون بازهم  می گردد نیز

نیست بازهم آرزو دیگری در سر می پروراند و خاتمه ای برای این 

  .وضعیت نیست

که دلیل ناراضی بودن از وضع موجود ریشه در متوجه شویم  ماحال اگر 

ثانیا تالش من مجازی دارد اوال دیگر از وضع موجود ناراضی نیستیم  و 

خود را  بجای اینکه صرف برآورد خواسته های من مجازی کنیم، صرف 

بدنبال  برآورد نیازهای واقعی خود و آسایش بیشتر می کنیم مثال اگر

کسب امکانات برای خرید اتوموبیل جدیدی هستیم اتوموبیل را برای 

 راحتی بیشتر خود می خواهیم نه برای فخر فروشی به دیگران. 
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به دور  خواسته های  "من مجازی"مواظب باشیم که لفافه هائی که (10

 خود می کشد ما را گمراه نکند

در بعضی از مواقع خواسته  "من مجازی"قبال گفتیم، ذهن انسان اسیر 

را مستقیما ابراز نمی کند و آنها را در لفافه منطقی و  من مجازیهای 

 مطلبظاهر پسند می پوشاند تا آن خواسته را موجه نشان دهد که این 

که  مواقعیهم نماد بیرونی دارد و هم نماد درونی. در نماد بیرونی، در 

ندارد، آن خواسته را بطور غیر  ابراز خواسته ای از نظر جامعه وجهه خوبی

مستقیم ابراز می نماید و نماد درونی آن هم اینستکه در موقعی خواسته 

مغایرت دارد آن را در درون به گرایش های فطری انسان ای با یکی از 

نحو دیگری مطرح نماید. حال اگر ما فریب این لفافه ها را نخوریم و از آن 

ه خواسته ها یعنی از آنجائی که خواسته ها عبور کنیم  سعی کنیم به ریش

ها شروع می شود برسیم می توانیم شناخت بهتری در مورد این که آیا 

این خواسته منطقی است یانه، داشته باشیم و به تبع آن تصمیم گیری 

صحیح تری در مورد این که آیا خواسته را برآورد کنیم یا نه انجام دهیم 

می کنید یا او را نصیحت می کنید ممکن  مثال، وقتی شما ازفردی انتقاد

است هدف اصلی، بدون این که شما آگاه باشید، ارضاء حس برتری طلبی 

آن را در لفافه پیچیده و ظاهر آن را کمک  من مجازیباشد که ذهن اسیر 

 به اصالح آن فرد عنوان می کند.

 با مسائلی که نمی توانیم حل کنیم بمانیم(11

اگر مسئله ای داریم که تمام سعی و کوشش خود را از طریق بکار گرفتن 

  -کمک گرفتن از سایرین نیز جزو امکانات شما می باشد  –امکانات خود 

به کار برده ایم  که آن را حل کنیم ولی موفق نشده ایم بهتر است که 
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یرا تالش فکری برای حل اینگونه مسائل انجام ندهیم و با مسئله بمانیم ز

" مسئله را ایجاد کرده است و حال مجازی که در بسیاری از موارد "من

می خواهد مسئله را حل کند که مشخص است چیزی که خود سبب بروز 

مسئله بوده نمی تواند مسئله را حل کند و تفکر برای حل مسئله یعنی 

درگیری بیشتر ذهن و پیچیده تر شدن مسئله و ایجاد ترس و نگرانی 

ل اگر ما با مسئله بمانیم و تالش فکری برای حل مسئله انجام بیشتر،حا

اوال می توانیم انرژی فکری خود را برای  بقول معروف صبر کنیم، ندهیم

حل سایر مسائل صرف کنیم و ثانیا در طول زمان راه حلی برای آن پیدا 

خواهد شد که این راه حل یا ناگهان به ذهن ما می آید و یا در اثر سایر 

دادها راه حل پیدا می شود و یا اینکه در طول زمان مسئله از حالت روی

مسئله بودن خارج می شود و اگر ما به گذشته خود نگاه کنیم موارد 

بسیاری می یابیم که مسائل ما بهمین نحو حل شده و یا اعتبار خود را 

 بعنوان مسئله بودن از دست داده است.

 بواسطه عادت هائی کهف  به در مراقبه بیشترین توجه خود را معطو(12

 ، قرار دهیم ایجاد شده"من مجازی" 

، اگر انسان با رویداد مشابه ای چند بار برخورد کند و توضیح دادیمقبال 

عقل همان تعبیر تفسیر و نتیجه گیری و حکم را از رویداد داشته باشد، 

عقل فرآیندی بصورت خودکار ایجاد می کند که دیگر احتیاجی به پروسه 

شناسائی تعبیر و تقسیر نتیجه گیری و حکم نباشد و بعبارتی حکم 

قانونی در می آید و این همانست که ما آن را عادت بصورت قاعده و یا 

 می نامیم. 
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عادت ها دوگروه هستند. گروه اول شامل عادت هائی که بعد از ایجاد، 

عقل در فرآیند آن دخالتی نمی کند مثل انجام کارها و وظایف روزانه، 

رانندگی  که بصورت عادت در آمده و یا حالت هائی مثل ترس از تاریکی 

 در اکثر موارد در فرآیند آنها دخالت نمی کند. که عقل 

گروه دوم عادت هائی که بعد از ایجاد، عقل در فرآیند آن دخالت می 

کند. این نوع عادت ها که عمدتا شامل خصلت های خوب و بد انسان می 

که بنوعی عملکردی مانند معلومات دارند و بر  -شود، خود خصلت ها 

که  رویدادیعادت در می آیند و هر  بصورت –عقل اثر گذار هستند 

را با آن خصلت ها محک  رویدادانسان با آن رویرو می شود، عقل ابتدا 

در حیطه آن آنها باشد، آن خصلت ها در تعبیر و  رویدادمی زند و اگر 

تفسیر و نتیجه گیری لحاظ می کند و به تبع آن خصلت ها در عمل و 

 گذارند. عکس العمل و یا اندیشه انسان اثر می 

حاکم شدن من مجازی بر عقل، سبب شده است که خواسته های و 

بارت خصلت ها و خصوصیات من مجازی بصورت فرآیند عادت درآیند بع

مثال غرور  به عادت تبدیل می شوند دیگر این خصلت ها و خصوصیات

عادت های بد انسان مثل دروغ گفتن، سیگار  عادت انسان می گردد.

من در د به مشروبات الکلی و مواد مخدر هم ریشه کشیدن و یا اعتیا

مجازی دارد. در مثال های باال، دروغ گفتن به نوعی حفاظت از من 

مجازی و دارائی های او می باشد و یا سیگار کشیدن کشیدن و یا اعتیاد 

به مشروبات الکلی و مواد مخدر به نوعی فرار از رنجهائی است که  من 

 مجازی ایجاد کرده است.   
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مهمترین موردی  شدهایجاد من مجازی بواسطه در مراقبه عادت هائی که 

است که انسان برای رهائی از من مجازی باید مواظب آن باشد زیرا در 

عادت هایی که عملی تکرار می شود مثل انجام وظایف روزانه یا رانندگی 

معموال عقل دخالتی نمی کند ولی وقتی خصوصیات یا خصلت های من 

ا فرض معیار مجازی مثل غرور، حسد، تعصبات عادت می شود، عقل ب

بدلیل حاکم شدن من مجازی بر عقل  –بودن خصوصیات و یا خصلت ها 

وارد فرآیند می شود مثال در مورد فردی که مغرور است و رویدادی که  –

این فرد با آن برخورد کرده در حوزه غرور است، عقل وارد فرآیند شده و 

ه گیری و سعی را تعبیر و تفسیر و نتیج رویدادبر اساس معیار بودن غرور 

می کند راه حلی بیابد  که عمل یا عکس العمل فرد در باره رویداد به 

نحوی باشد که به غرور او لطمه نخورد. به عبارت دیگر عقل، فرد را برای 

 مغرور بودن کمک می کند. 

با توجه به مطالب باال و بخصوص این که عقل در فرآیند این گونه عادت 

قبه باید بیشترین توجه خود را معطوف  به عادت ها وارد می شوده، در مرا

  ."من مجازی" ایجاد شده است، قرار دهیم بواسطههائی که 

 ردهائیفرآیند این گونه عادت ها وجود دارد مویکی از مواردی که در 

غلط بودن و شناخت ریشه آن عادت  با کسب معلومات بهاست که عقل 

آن عادت پی برده ولی بمحض این که با رویدادی که مربوط به آن عادت 

است برخورد می کند آن عادت بی اختیار انسان، عکس العمل نشان داده 

و در ذهن فعال می شود، حال اگر در این مواقع ما فورا بیاد آوریم که این 

عادت در این عکس العمل بی اختیار بوده و شناخت ما از غلط بودن این 
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سبب است، به بی اساس بودن عادت، پی برده و  عکس العمل وارد نشده

 از حالت این عادت خارج شویم. که می شود

بجای مالمت کردن خود، علت اشتباه را موقعیکه اشتباه کردیم (13

 دریابیم

قبول کنیم که موقعیکه عملی را انجام می دهیم و در آن اشتباه می کنیم 

ضمن اینکه و صان های دیگر ما عامل آن اشتباه بوده ندانستن و یا نق

کنیم مالمت اینکه خود را  بدونقبول می کنیم که اشتباه کرده ایم  

سعی کنیم که علت اشتباه را در یابیم تا بار دیگر مرتکب آن اشتباه 

 نشویم. 

 مالمت کردن ریشه در "من مجازی" دارد و ناشی از غرور و برتری طلبی

من مجازی می باشد که به غرورش برمی خورد که اشتباه  انسان اسیر

کند بنابراین بوسیله مالمت کردن عکس العمل نشان می دهد که در 

بسیاری از موارد سبب می شود ذهن اشتباه را قبول نکند و در پی رفع 

دوباره همان کمبودهائی که سبب ان اشتباه شده بر نیاید و بهمن علت 

. حال با دانستن این  شبیه آن را تکرار می کنیماشتباه  را عینا و یا 

ما می توانیم دیگر خود را مالمت نکنیم و بدانیم که هر انسانی  مطلب

اشتباه می کند و درس واقعی را از این اشتباهات می آموزد و هر اشتباهی 

 از اشتباه بزرگتر جلوگیری می کند.
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آنان به اشتباهمان زندگی دیگران را الگو قرار ندهیم و ظاهر زندگی (14

 نیندازد  

که هرسیستم باز شخصیت منحصر به فرد خود را دارد.  توضیح دادیمقبال 

می شود و هر انسانی  مطلبانسان نیز بعنوان یک سیستم باز شامل این 

منحصر به فرد است حتی دو برادر یا خواهر دوقلو که از نظر ظاهری 

مشابه یکدیگر نیستند و نمی توان  شعوریشبیه یکدیگر هستند، از نظر 

دو انسانی که کامال شبیه هم باشند یافت ولی وقتی ما سعی می کنیم 

دیگران را الگو قرار بدهیم در واقع می خواهیم چیز دیگری از خود 

بسازیم که با خصوصیات ما سازگار نیست بهمین جهت دچار مسئله و 

تعدادهای خود بنحو رنج می شویم و از طرف دیگر نمی توانیم از اس

احسن استفاده کنیم ضمن اینکه ما به ظاهر زندگی افراد دیگر نگاه می 

کنیم و فکر می کنیم آنها آدمهای خوشبختی هستند در حالی که ممکن 

است در زندگی داخلی آنها مسائل زیادی وجود داشته باشد زیرا چون 

ود سعی می هستند برای ارضای غرور خ "من مجازی"اکثر انسانها اسیر 

اغلب  مطلبکنند در ظاهر خود را خوب و خوشبخت نشان دهند و این 

 بقیه را به اشتباه می اندازد.

سعی کنیم نسبت به دیگران کینه نداشته باشیم و آنها را دشمن (15

 فرض نکنیم 

قبال گفتیم که، رابطه ما با دیگران بر اساس شناختی است که از سایرین 

در اکثر موارد بوسیله تعبیر و تفسیری است داریم که پایه این شناخت 

معلوماتی که شامل که  - "رویدادهاتعبیر و تفسیر  قالب ذهنی"که توسط 

معلومات انسان  در ذهن بعنوان دارائی طبقه بندی می شوند و همچنین
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دنیای مجازی و خصوصیات آن، من مجازی و خصلت ها و  نسبت به

انسان، سایه  نیازهای غریزی خصوصیات آن )مثل غرور، حسد و تعصب(،

از دیگران انجام داده که   -کمرنگی از گرایش های فطری می باشد 

اینگونه شناخت نمی تواند با خصوصیات واقعی آنها مطابقت داشته باشد و 

شناختی هم که دیگران از ما دارند نیز در اکثر موارد بهمین ترتیب می 

داریم اکثرا شناخت واقعی نمی باشد بنابراین شناختی که ما از هم دیگر 

باشد بلکه ما یک شخصیت خیالی از یکدیگر در ذهن خود باین ترتیب 

بوجود آورده ایم که مبنای رابطه ما با یکدیگر می باشد که مشخص است 

که این رابطه نمی تواند یک رابطه واقعی باشد و عمل و عکس العمل ها 

در خیلی از موارد نمی تواند  واقعی که در رابطه با دیگران بوجود می آید

براساس الگویی که این قالب بصورت مجازی  -با توقعاتی که ما از دیگران 

داریم مطابقت داشته باشد لذا  -از شخصیت دیگران در ذهن ساخته است 

که  -ما رفتار طرف مقابل را در صورتی که بر خالف توقعات ما 

باشد دشمنی فرض  -در آن نقش پررنگی دارد  من مجازیات یخصوص

می کنیم و در ما نسبت به آنها کینه بوجود می آید و تا وقتی که کینه 

وجود داشته باشد هر عمل ایشان چه ماهیت خوب یا بد داشته باشد آن 

را بعنوان عمل یک دشمن تعبیر می کنیم و نسبت به آن عکس العمل 

آنها یاد بیرونی یا درونی خشم آلود نشان می دهیم و حتی موقعیکه از 

می کنیم در خیال خود با آنها در گیر می شویم که این درگیری درونی 

حتی نسبت به کسانی که با آنها دیگر رابطه ای هم نداریم با توجه به 

عمق رابطه تا مدتها باقی می ماند که تمام این عکس العمل ها یا خیاالت 

می برد  موجب رنج ما می شوند ضمن اینکه انرژی فکری ما را از بین

، حال اگر ما سبب می شود که حضور در دنیای واقعی را از دست بدهیم
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اعمال آنها را ناشی از عدم درست شناخت یکدیگر و توقعاتی که از 

یکدیگر داشته ایم، بدانیم و از طرف دیگر چیزی که مورد دشمنی قرار 

که دشمن اصلی هر  -نه "من حقیقی" -می باشد  "من مجازی"گرفته 

هیچ دشمنی ندارد  من مجازیمی باشد و انسان رها از  من مجازیانسانی 

دانستن این مطالب می تواند در زدودن کینه و رفع دشمنی به ما کمک و 

 نماید.

 تبدیل نکنیم با آنان رابطه با دیگران را ناخود آگاه، به مبارزه(16

و  من مجازی، انسان ها بدلیل این که تحت تسلط توضیح دادیمقبال 

خصوصیات آن مثل برتری طلبی، غرور، حسد می باشند در بسیاری از 

موارد رابطه شان با دیگران بصورت ناخودآگاه به  مبارزه با طرف دیگر 

تغییر شکل می دهد و سعی می کنند با به رخ کشیدن دارائی های مادی 

خود از طرف رابطه یک مغلوب بسازند  ماتمعلوو غیرمادی خود از جمله 

که چنین رابطه ای تنها ایجاد کننده رنج برای دوطرف رابطه می باشد. 

حال برای این که دچار چنین وضعیتی نشویم می توانیم قبل از شروع هر 

رابطه ای به خودمان گوشزد کنیم که این یک رابطه است نه مبارزه و 

را به طرف دیگر نیز بگوئیم که  مطلباین  در صورت لزوم، حتی بد نیست

 من برای ایجاد رابطه با تو آمده ام نه مبارزه با تو.

 . رها شدن از "من مجازی" و مشاهده "من مجازی"9.2

تا وقتی انسان وابسته به مجموعه ای است یعنی جزئی از آن مجموعه 

است، نمی تواند از مجموعه خارج شود و بعنوان ناظر خارجی کل 

مشاهده کند و تا زمانی که این مشاهده صورت نگیرد انسان از را جموعه م
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درک کامل آن مجموعه و مزایا و مضار آن عاجز است ولی وقتی از 

وابستگی به مجموعه رها شد، می تواند کل مجموعه را بعنوان ناظر 

 خارجی مشاهده کند و بر مزایا و مضار آن واقف شود.

ن مجازی را ساخته است ولی بعد از ساختن " عقل، متوضیح دادیم،قبال 

و بیشتر افکاری که در ذهن حاکم شده است  من مجازی تقریبا بر عقل

انسان ایجاد می شود و به تبع آن اعمالی که انجام می دهد و یا احساس 

خوب یا بدی که دارد، در راستای خواسته های من مجازی می باشد و در 

است که سمت و سوی فکر را تعیین می بسیاری از مواقع این من مجازی 

 کند.

، با رهاشدن از من مجازی یعنی رها شدن عقل از حاکمیت من مجازی

و بر مضار آن انسان می تواند "من مجازی" را بعنوان ناظر خارجی ببیند 

 انسان فقط در ذهننظر داشت که "من مجازی" در البته باید  ،واقف گردد

 ندارد. حقیقیاست و وجود 

 فرصت پر ارزش زندگی در دنیا .9.3

زندگی در دنیا فرصت پر ارزشی است که انسان بتواند از طریق معلوماتی 

که در برخورد با رویداد ها کسب می کند به تکامل شعوری دست یابد 

بنابراین می بایستی قدر این فرصت را دانست و با تمام توان در کلیه امور 

ر و کوشش جهت خدمت به زندگی از قبیل، کسب علم و تخصص، کا

دیگران و تهیه امکانات زندگی، ارتباط با دیگران، اجتماعی بودن و عدم 

 عزلت نشینی، شرکت نمود و از آنها آموخت.   
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 مرگانسان و  .9.4

هر انسانی می داند که با مانند تولد واقعیت دارد واست که  رویدادیمرگ 

 رویدادولی نوع نگرش به این  آن روبرو خواهد شد و به آن فکر می کند

کامال متفاوت  "من مجازی"  از در انسان اسیر "من مجازی" و انسان رها

  است.

 . انسان اسیر "من مجازی" و مرگ9.4.1

بیشتر  انسان اسیر "من مجازی" هر زمانی که به مرگ فکر می کند از آن

آن در یل می ترسد و دچار اضطراب می گردد که دال از هر رویداد دیگری

 زیر شرح داده شده است:

 ترس از بین رفتن انسان با مرگ (1

بدن انسان وسیله ای است که شعور انسان با استفاده از آن می تواند در 

انسان ولی  عالم مادی حضور داشته باشد و به سیر تکاملی خود ادامه دهد

، خود را بدن می داند بنابراین با مرگ که بدن آدمی از "من مجازی"اسیر 

 او را می ترساند.  مطلببین می رود او خود را تمام شده می داند و این 

 ترس از ناشناخته بودن مرگ (2

که، اجزای جهان هستی بوسیله شبکه ارتباطی بهم  توضیح دادیمقبال 

متصلند و دائما بر هم اثر می گذارند که این اثر گذاری سبب ایجاد 

می گردند که ماهیت آنها نو می باشد. انسان نیز چون در این رویدادهائی 

انسان اسیر  نو برخورد می کند.رویدادهای سیستم قرار دارد دائما با این 

محدود خود  معلوماتغالبا از  رویدادهابرای تعبیر و تفسیر  "من مجازی"
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ریشه در گذشته دارد استفاده می کند و به نوعی سعی می کند عمدتا که 

نو را با دانستنی های خود بشناسد و آن را به دنیای شناخته رویدادهای 

است که  رویدادیحال مرگ  و احساس امنیت کند. شده خود بیآورد

دانستنی های او هیچ گونه شناختی نسبت به آن ندارد و نمی تواند آن را 

د بشناسد بنابراین فکر در مورد مرگ او را به دنیای کامال ناشناخته می بر

دیگری اورا می  رویدادو عدم امنیت برای او ایجاد می کند و بیشتر از هر 

 .ترساند

انسان اسیر "من مجازی" و اضطراب ناشی از جدا شدن از دارائی ها  (3

 در اثر مرگ

چیزهائی اعم از مادی و غیر مادی کسب می  "من مجازی"انسان اسیر 

)شعور( خود بعنوان کند که آنهائی را که به نظرش با ارزش است در ذهن 

دارائی ثبت می کند و در واقع این دارائی ها را قسمتی از خود می داند و 

به آنها وابستگی دارد بنابراین وقتی به مرگ فکر می کند به نظرش می 

آید که با مرگ از این دارائی ها جدا می شود و بهمین جهت دچار 

 اضطراب می گردد. 

 مجازی" و مرگ. انسان رها از "من 9.4.2  

جاوید  بدلیل این که مرگ را قسمتی از حیات "من مجازی"انسان رها از 

متفاوت  من مجازیبا انسان اسیر  رویدادمی داند و برخوردش با این  خود

بهمین جهت از مرگ نمی ترسد و از فکر کردن به آن مضطرب نمی  است

 شود که دالیل آن بشرح زیر است:
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 مجازی" خود را بدن نمی داندانسان رها از "من  (1

، زندگی حقیقی انسان نه در عالم مادی بلکه در عالم توضیح دادیمقبال 

بدن را وسیله ای  "من مجازی"معنی جریان دارد بنابراین  انسان رها از 

می داند که شعور انسان با استفاده از آن می تواند در عالم مادی حضور 

بدن را دامه دهد یا بعبارتی دیگر داشته باشد و به سیر تکاملی خود ا

از نظر  ه بتواند در این دنیا زندگی کند،ابزاری می داند که برای آن ک

نمی داند که  بدنفیزیکی در قالب آن در آمده است، بهمین جهت خود را 

 با مرگ از بین برود لذا ترس از بین رفتن با مرگ را ندارد.

را نو می  از جمله مرگ ورویدادها همه  "من مجازی"انسان رها از  (2

 داند 

را نو می داند بنابراین سعی می کند رویدادها  "من مجازی"انسان رها از 

اوال سبب  مطلبآنها را با دانستنی های گذشته خود تعبیر نکند که این 

را نو رویدادها را درک کند و ثانیا چون همه رویدادها می شود که واقعیت 

نوعی ناشناخته می داند و این برخورد سبب می بیند لذا تمام انها را به 

می شود که او دیگر از ناشناخته ها نترسد لذا او ترس از مرگ بدلیل 

 ناشناخته بودن آن، را ندارد.

 اضطراب ناشی از دست دادن دارائی ها "من مجازی"انسان رها از  (3

 را در اثر مرگ را ندارد

چیزها و رابطه با دیگران را ابزاز و عواملی برای  "من مجازی"انسان رها از 

زندگی در این دنیا می داند و آنها  را بعنوان دارائی در ذهن خود ثبت 
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اضطراب ناشی از دست دادن نمی کند و به آن ها وابسته نمی باشد لذا 

 آنها را در اثر مرگ را ندارد.

 و خود را جزئی از جهان هستی "من مجازی"انسان رها از  (4

 می داند  جاودانه

اوال خود را بدن نمی داند که با مرگ از بین  "من مجازی"انسان رها از 

خود را جزئی از برود بلکه ماهیت اصلی خود را شعور می داند و ثانیا 

، هیچ جزء توضیح دادیمجهان هستی می داند و چون همانطور که قبال 

تغییر حالت روی می جهان هستی از بین نمی رود و با مرگ آن جزء تنها 

تلقی می  مرگ را تنها تغییر وضعیت، لذا انسان رها از من مجازی دهد

  کند و خود را جاودانه می داند.

الزم به تذکر است که منظور ما از عدم ترس از مرگ این نیست که انسان 

که  رویداد هائیاز سالمتی خود مواظبت نکند و یا خود را در معرض 

دهد زیرا همانطور که در باال گفتیم زندگی دنیا خطر مرگ دارد قرار 

بلکه منظور این است که در طی مدت زندگی  بسیار پر ارزش است

    اضطراب و دلهره ای از مرگ نداشته باشد 

 وحدت با جهان هستی  .9.5

جهان هستی یک سیستم واحد است  توضیح دادیم،در بخش های قبلی 

که از یک سری اجزاء بهم پیوسته تشکیل شده است بطوریکه شما نمی 

توانید درجهان هیچ جزئی را پیدا کنید که بصورت مستقل بوده و به هیچ 

انسان نیز بعنوان یکی از اجزای سیستم جهان جزء دیگر وابسته نباشد. 

دارای شعور است و همچنین هستی، سیستم بازی است که عالوه بر ماده 
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انسان بعنوان یک سیستم باز هم از نظر مادی و هم از نظر شعوری در 

ارتباط با سیستم جهان هستی می باشد و ادامه حیات او بستگی به این 

 ارتباط دارد. 

وحدت با جهان هستی یعنی درک این که ما سیستم مستقلی نیستیم و 

و برگشت به جایگاه طبیعی  یکی از اجزای سیستم جهان هستی هستیم

که حجاب فکری بین  من مجازیخود در سیستم جهان هستی، ولی 

انسان و سیستم جهان هستی می باشد نمی گذارد که ما به این درک 

برسیم و بهمین جهت ارتباط ما با جهان هستی ضعیف شده و دچار 

 آنتروپی شده ایم. 

باط بین انسان و جهان مانع ارت من مجازیدنیای مجازی و با رهائی از 

هستی از بین می رود و انسان بعنوان یکی از اجزای جهان هستی به 

در واقع از حالت سیستم نیمه  -جایگاه خود در جهان هستی پی می برد 

و به سوی وحدت با جهان هستی  –بسته به سیستم باز تغییر می کند 

اط انسان با ارتب من مجازیحرکت می کند. بعبارت دیگر پس از رهائی از

سیستم جهان هستی به حالت طبیعی خود می رسد و از مسائل و 

برایش فراهم کرده بود رهائی می یابد ضمن  من مجازیمشکالتی که 

اینکه بدلیل ارتباط قوی تر با سیستم جهان هستی از توانائی های این 

سیستم، بخصوص در بعد شعوری بهتر می تواند استفاده کند و چون 

این حالت درجهت هماهنگی با جهان هستی حرکت می کند از انسان در 

مثل شخصی می ماند  مطلبحمایت بیشتر آن نیز برخوردار می شود. این 

که به کشور دیگری مهاجرت کرده است و در ابتدا بدلیل اینکه زبان و 

فرهنگ مردم و قوانین آن کشور را نمی داند و با اینکه در میان مردم آن 
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کند ولی نمی تواند ارتباط کاملی با آنان داشته باشد  کشور زندگی می

بهمین جهت نمی تواند از همه امکاناتی که در آن کشور است استفاده 

کند و با مشکالت زیادی مواجه می شود که این مشکالت در واقع ناشی 

از فرد مهاجر است که بدلیل ندانستن زبان و فرهنگ مردم و قوانین آن 

هات بصورت سیستمی جدا از سیستم کل آن کشور کشور از بعضی از ج

درآمده است ولی بتدریج که با فرهنگ و زبان مردم و قوانین آن کشور 

آشنا می شود در واقع می تواند با مردم آن کشور ارتباط برقرار کند و 

جزو آنها شود و می تواند از امکانات آن کشور بهتر استفاده کند و در 

 می رود.   نتیجه مشکالت او از بین

 شادی واقعی در وحدت با جهان هستی است .9.5.1

دائما در انسان ایجاد  "من مجازی"با توجه به مطالبی که قبال گفته شد 

بوجود آورده  من مجازیرنج می کند و انسان برای فرار از رنج هائی که 

دائما بدنبال لذت بردن یا فرار از خود است ولی لذت هائی هم که بدست 

 من مجازیمی آورد کوتاهمدت و زود گذر است ضمن آنکه چون 

یکپارچه نیست و از "من" ها یا عوامل زیادی تشکیل شده که از هم جدا 

دن می باشند لذا در همان لحظاتی کوتاهی هم که  انسان در حال لذت بر

، رنج و یا ترس ایجاد می کنند و نمی من مجازیاست سایر عوامل 

 گذارند این لذت کامل باشد. 

در بیرون از انسان است و  من مجازیاز طرف دیگر، دارائی های مادی 

دارائی های غیرمادی اش هم که در درون است نیز احتیاج به تأیید 

من ین  کل دارائی های دیگرانی دارد که در بیرون از انسان هستند بنابرا

برای  من مجازی انسان اسیر بنابرایندر بیرون از آدمی قرار دارد مجازی
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ایجاد لذت نیز نیاز به عوامل بیرونی اعم از اشخاص و چیزها دارد بعبارت 

در اشیاء و افراد و ایده آل ها سرمایه  ،ما، انسانهای اسیر من مجازیدیگر 

گذاری می کنیم که لذت بدست آوریم ولی عوامل بیرونی در کنترل ما 

 نیستند بنابراین لذت جویی ما هم با رنج همراه است. 

به وجود می آورد  من مجازییکی دیگر از راه های فرار از رنج هائی که 

روبات و یا مواد مخدر وحتی فرار از خود است رو آوردن انسان به انواع مش

که آنها سبب رهائی داشتن سکس زیاد، در واقع به  به این دلیل است 

موقت عقل از مسائلی که من مجازی بوجود آورده است می شود که به 

نوعی فراموشی خود )من مجازی( یا فرار از خود است که در وضعیت های 

 حاد به اعتیاد می کشد.   

 من مجازیدنیای مجازی و اد رنج در انسان، بطور خالصه، عامل ایج

رها شده و به وحدت  من مجازیدنیای مجازی و است، حال انسانی که از 

یعنی عامل ایجاد  - من مجازیبا جهان هستی رسیده اوال بدلیل رهائی از

بدون رنج می باشد و ثانیا چون با جهان هستی  –تمام رنج های انسان 

خود می باشد و فطرت آدمی همیشه شاد در وحدت است در فطرت ذاتی 

 است.

 و در پایان بقول موالنا:

          این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

 راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا 

                                                                               (1395 –)اردیبهشت                                                       
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 تعریفات

 تعریف معلومات 

ای که  ( عبارت است از: مجموعهKnowledgeدر این کتاب معلومات )

شامل تمام آگاهی های انسان )بشر( می باشد و تمام حوزه های شناخت 

 Naturalعمدتا به دو بخش، علوم طبیعی )را در بر می گیرد. معلومات را 

science( یا بصورت مختصر علم )Science و همچنین متافیزیک )

(Metaphysics تقسیم کرده اند که علم به بخش مادی جهان و قوانین )

پردازد و متافیزیک به آنچه که مربوط به بخش مادی جهان  آنها می

 نیست.

 تعریف سیستم

ماندهی هدفمند یک کل، که تشکیل شده از سیستم عبارت است از ساز

یک سری اجزاء وابسته و پیوسته به یکدیگر که این اجزاء از طریق شبکه 

ارتباطی سیستم بطور دائمی بایکدیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در 

حال تعامل می باشند که منظور از آن حفظ فعالیتها و موجودیت سیستم 

 های سیستم می باشد.برای نائل شدن به هدف یا هدف

 تعریف جامد

ماده عبارت از هرچیزی که دارای جرم و حجم باشد و از نظر حالت آن را 

به جامد، مایع، گاز و پالسما تقسیم بندی می کنند ولی در این کتاب 

 جامد شامل تمام حاالت ماده می باشد.

 



 
 

329 
 

 تعریف مولکول

آن ماده را دارد مولکول عبارتست از کوچکترین ذره یک ماده که خاصیت 

و دارای دو اتم یا بیشتر می باشد که اتصال اتم ها از طریق یکی از انواع  

 ( می باشد.Chemical bondsپیوند های شیمیائی )

 تعریف رویداد در جهان هستی

در این کتاب رویداد در جهان هستی عبارت است از: برخورد یا ارتباط  

دو یا چند جزء سیستم جهانی هستی با هم. بعضی از رویداد ها سبب می 

شوند که اجزائی که در رویداد شرکت دارند با هم ادغام شده و جزء یا 

اجزای جدیدی بوجود آید که عمدتا در مورد رویداد هائی است که فقط 

دات در آنها شرکت دارند مثل ترکیب های شمیائی و بعضی دیگر از جام

رویداد ها، سبب تغییر در بعد مادی یا بعد مادی و شعوری و یا فقط 

 شعوری اجزائی که در این رویداد شرکت دارند، می شود.  

 تعریف رویداد ذهنی

در این کتاب رویداد ذهنی عبارتست از تفکر انسان در ذهن خود در باره 

یکی از اجزای جهان هستی )چیز(، بدون آن که مستقیما با آن جزء 

ارتباط داشته باشد، البته  در مورد جزء مورد تفکر سابقه ای در ذهن 

 وجود دارد.

 تعریف تغییر در جهان هستی

اجزای سیستم جهان هستی دائما در حال برخورد یا ارتباط با یکدیگر 

بارت دیگر در جهان هستی همه هستند که سبب تغییر آنها می گردد، بع
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چیز در حال تغییر است یعنی از حالتی به حالت دیگری در می آید یا 

بعبارت دیگر از مبدئی به سوی مقصدی در حال حرکت است. در این 

کتاب از تغییرات جهان هستی محدوده ای که شامل، تغییرات 

بنابراین در  درجامدات، گیاهان، حیوانات و انسانها می باشد، انتخاب شده 

این کتاب منظور از تغییر در جهان هستی عبارت است از: هرگونه تغییری 

که در جامدات، گیاهان، حیوانات و انسانها در بعد مادی و شعوری آنها 

 روی می دهد. 

 تعریف جانداران

که  ( عبارتند از گیاه، حیوان و انسانOrganismدر این کتاب جانداران )

جانداران تک سلولی مثل باکتری ها هم به این در بخش نظریه تکامل 

 مجموعه اضافه شده است. 

 تعریف شعور گیاه، حیوان و انسان

یا ذهن در واقع بخش یا عاملی است که سیستم را  (Mind)شعور 

فرماندهی و کنترل می کند و بدون عامل شعور )ذهن( هیچ سیستمی 

نمی تواند بقا داشته باشد. کیفیت شعور سیستم بستگی به پیچیدگی 

سیستم دارد و هر چه سیستم پیچیده تر باشد کیفیت شعور آن باالتر 

با عکس العمل سیستم در مواجه با  است. درجه  کیفیت شعور را می توان

مسائل ناشناخته و تغییرات محیط و همچنین خالقیت در ارتقاء سیستم 

 ارزیابی کرد.

شعور )ذهن( در گیاه، حیوان و انسان )جانداران( عاملی است که سیستم 

های آنها را فرماندهی و کنترل می کند. شعور این موجودات ماهیت غیر 
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ای بنام عقل و معلومات الزم برای اداره سیستم  مادی داشته و شامل قوه

 آنها می باشد.

 تعریف معلومات فردی انسان

( انسان عبارت است از مجموعه Knowledgeمنظور ما از معلومات فردی )

ای که شامل تمام آگاهی های هر انسان می شود که این آگاهی ها یا 

شته و یا آنها را از معلومات یا بصورت غیر اکتسابی در آن انسان وجود دا

طریق روشهای گوناگون کسب کرده  و آنها را شخصا قابل اتکا می داند، 

هر چند که ممکن است قسمتی از معلومات کسب شده اصالتا صحیح 

 نباشند ولی کسب کننده آن را صحیح می داند

 تعریف موضوع

در این کتاب موضوع عبارتست از اجزای جهان هستی که در رویدادی که 

سان با آن برخورد می کند، شرکت دارند و یا انسان بدون برخورد و یا ان

 ارتباط مستقیم با آنها، در باره  آنها فکر می کند. 

 تعریف عالم مادی یا عالم فیزیک

فکر می کنم عالم مادی یا عالم فیزیکی احتیاج زیادی به تعریف ندارد و 

است که با ماده همه کم بیش آن را می دانیم  ولی بهر صورت عالمی 

 سروکار دارد.

 تعریف عالم معنی

عالم غیرمادی یا عالم معنی برخالف عالم فیزیکی که با ماده سر و کار 

دارد، عالم غیر مادی است. اصوال تمامی زندگی انسان در عالم معنی درک 
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می شود و تمام رویداد هائی که بصورت فیزیکی یا غیر فیزیکی بوجود می 

 که انجام می دهیم نهایتا به درکی در معنا می انجامد. آید و یا کارهائی

 تعریف لذت

منظور از لذت عبارتست از حالت خوشی  که انسان آن را درک می کند و 

 آن را میتوان به دونوع بشرح زیر تقسیم نمود: 

 لذت ناشی از ارضای نیازهای غریزی (1

این نوع لذت عبارتست از حالت خوشی که  انسان آن را در ک می کند و 

ناشی از ارضای نیاز های غریزی بوده و معموال با یکی یا چند تا از 

حسهای پنجگانه انسان در ارتباط است مثل لذت غذا خوردن و یا لذت 

 جنسی. 

 لذت ناشی از ارضای خواسته های "من مجازی" (2

بی است، عبارتست از حالت خوشی که  انسان این نوع لذت که لذت کاذ

اسیر "من مجازی" آن را در ک می کند و ناشی از ارضای خواسته های 

 "من مجازی" مثل برآورد نیاز برتری طلبی.

 تعریف شادی

شادی عبارتست از درک حالت وجد و نشاطی است که ناشی از ارضای 

منظره  نیازهای فطری می باشد مثل محبت به دیگران، دیدن یک

 طبیعی، یک اثر نقاشی و یا شنیدن یک موسیقی اصیل و کسب معلومات. 
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 تعریف انسان

واقعیت هر انسانی عبارت است از شعور )ذهن( او که از مجموعه معلومات 

و عقل تشکیل شده است. در این مجموعه نقش اصلی را معلومات دارا می 

شناسائی میکند وبر  باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را درک و

و  همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این مجموعه تعیین می کند

بدن انسان وسیله ای است که انسان با استفاده از آن می تواند در عالم 

مادی حضور داشته باشد و همچنین بوسیله آن معلومات و اطالعات 

 کسب کند و با دیگر انسانها تماس برقرار کند.

 تغییر جسم فیزیکیتعریف 

( در حال تغییر Physical bodyدر جهان هر چیزی با ماهیت فیزیکی)

است یعنی از حالتی به حالت دیگری در می آید. بعضی از تغییرات 

)رویدادها( با جابجائی مکانی انجام می شود مثل حرکت زمین به دور 

 خورشید ولی بعضی از تغییرات بدون جابجائی مکانی صورت می گیرد

مثل بدن انسان که از کودکی به جوانی و سپس به پیری میرسد ، رسیدن 

میوه بر روی درخت ویا فرسایش سنگ ولی همه آنها در یک چیز 

 مشترک هستند آنهم تغییر از حالتی به حالت دیگر. 

 تعریف کمیت و واحد اندازه گیری کمیت

 کرده اند:  کمیت و واحد اندازه گیری کمیت را در فیزیک این گونه تعریف

کمیت: آنچه قابل اندازه گیری است و افزایش یا کاهش دارد مانند: طول، 

 حجم، انرژی. 
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واحد اندازه گیری کمیت: برای تعیین هر کمیت مقداری از همان کمیت 

توانیم آن را چنین تعریف کنیم که میرا به عنوان واحد  انتخاب می

ز آن کمیت است مانند متر، کنیم: واحد هر کمیت مقداری معین و ثابتی ا

 کیلوگرم، ....

 تعریف دارائی

انسان بعنوان یکی از اجزای جهان هستی دائما در حال برخورد و تماس با 

دیگر اجزای جهان هستی در جریان رویداد ها است. انسان در جریان این 

برخوردها و رویدادها چیزهائی اعم از مادی و غیر مادی کسب می کند 

که آنهائی را که به نظرش با ارزش است در ذهن )شعور( خود بعنوان 

ائی ثبت می کند که عمدتا شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی، دار

معلومات، سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ ملی و همچنین 

افرادی که با آنها رابطه نزدیک دارد و همچنین شکل ظاهری جسم انسان 

 می باشد. 

 :تعریف فرایند و مسیر فرآیند در ترمو دینامیک

 گویند.تعادلی به حالت دیگر را فرایند میهرگونه تغییر از یک حالت 

گذرد هایی که سیستم در ضمن یک فرایند از آن ها میمجموعه حالت

 .مسیر فرایند نام دارد
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