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 یدانشجو  نهاآ  از   یکی  که  دوستانم  از  تا  دو  همراه  به  من

 یمهندس  یدانشجو  ی گرید   و  بود   اعصاب  و  مغز   یتخصص

 . می کرد  شروع را ی علم قیتحق کی ، بوده کنترل



 و   جانات یه  و   یعصب   یها   ستمی س  کردن  زیآنال  قیتحق  موضوع

   تفکر بود. منشاء نیهمچن

 

  ی عملگرها   ستمیس  میباش  داشته  جامع  یق یتحق  نکهیا  یبرا  ما

 . میکرد یم لی تحل یاضیر قی طر از  را مغز

 

  ی ها  موج   و  یعصب   ی ها  گنالی س  زیآنال  فهیوظ  کنترل   مهندس

 دکتر  و  داشت  عهده  بر   را  مغز  به  شده  وارد   یسیالکترومغناط

 فه یوظ من و داشت نظر تحت ییایمیش لحاظ از را مغز ستمیس

 .داشتم عهده بر  ار ها و نکات فلسفی  سوال یطراح

 که   م یشد   یدستگاه  ساخت   به   قادر  قیتحق  سال  چهار   از   بعد   ما

  لیتحل  و  هیتجز  مورد   دور  راه  از  را  یعصب  یها  گنالیس

 تفکرات   خواندن  به   قادر  یاد یز  اریبس  حدود   تا  و  داد   یم   قرار

 .میشد   ها انسان گرید 

 ما   یزندگ  یرو  بر  یاد یز  اریبس   راتیتاث  دستگاه  نیا  ساخت

  ر ییتغ  را  مانیزندگ  جهت  و  ری مس  یکل  طور  به   ،  بود   گذاشته

 .بود  داده



  که   بود   قرار  و  است  بوده  من  دست   به  پروژه  ن یا  تیریمد 

  نشود  استفاده  دستگاه  نیا  از  عنوان  چیه  به  من  یهماهنگ  بدون

  و   افکار  کردن  کنترل  ،   فلسفه  با   یی اشنا  که  است  ی هیبد   ،

 دهدیم  قرار  خود   خاص  چوب  چهار   در  را  افکار  به  یدسترس

  .کند  حفظ را خود  تعادل یزندگ شود یم  سبب که

 خود   یشخص  یزندگ   یبرا  دستگاه  نیا  از  که  دادم  شنهاد یپ  من

  لیدل  کار   نیا  ی برا  من  که   گفت   دکتر   اما  ،   م ینکن  استفاده

 شناخت  یبرا  دستگاه  نیا  از  د ینبا  چرا  ندارم،   یموجه

 .م یکنن استفاده خود  انیاطراف

 به   ی ابیدست  که  چرا  است  روشن  و  واضح  شیدل  گفتم  من

 یم  افراد   یخصوص  میحر  همان  به  یابیراه  واقع  در  تفکرات

 قانون  واقع  در  ،  میده  انجام  را  عمل  نیا  ما  چنانچه  و  باشد 

 . میا  گذاشته پا ر یز را  کانینزد  و دوستان به احترام

 از  که  یاهداف  به  دنیرس  یبرا  دستگاه   نیا  از  فقط  است  بهتر

 ما   کار  صورت  نیا  در  که .  می کن  استفاده  میا  کرده  ن ییتع  قبل

 .ه باش یم حیتوج قابل  و یمنطق

 



  ی سخت  به  که  ی امکان  از  نمیب  ینم  یلیدل  که  من  گفت  دکتر

  دست  گرانید   تفکرات  به  ما  ،  مینکن  استفاده  م یا  کرده  فراهم

  به   ما  که  د یفهم  نخواهند   گرانید   وقت  چیه   و  می ابی  یم

  ناراحت   ما  دست  از  انها  نیبنابرا  میدار  یاگاه  شانیفکرها

  مثال   ه ی  من  می کن  فکر   شتریب  بگذار   گفت  مهندس.شد   نخواهند 

 و  دارد   شدن  ینامرئ   قدرت  یشخص  که  کن  فرض   ،  زنمیم

  متوجه  که  یصورت  در  ما  ،  هش   یم  ما  یخصوص  میحر  وارد 

 یشخص  و  مزاحم  هی  ای  دشمن  هی   چشم  به  شخص  اون  به  بشیم،

 یا  کننده  قانع  لی دل  چیه  مطمئنا.م یکن  ی م  نگاه  شعور  و  فهم  فاقد 

 . رفتیپذ  مینخواه  کارش  نیا یبرا

  م یحر  به   یابیراه  ی نوع  به  هم  گرانید   هایتفکر  به  یابی  راه

  هر   به   ن،نش  گاهآ  گرانید هر چند اگه    است  گرانید   یخصوص

 ی لیدل  با  را  خود   غلط  کار    د ینبا  ما   وهست    غلط  ما  کار  حال

  یبرا   ی قدرت  نیچن  از  استفاده  من  نظر   به  م یکن  ه یتوج  احمقانه

 .هست غلط یکار یشخص اهداف

  در   د یکن  ی م  نگاه  هیقض  به   یمنف   د ید   با  چرا  شما   گفت   دکتر

 تواند یم   پزشک  ک ی  ماریب  کی   درمان  یبرا  مواقع  شتریب

  ،   اد ین  وجود   به  یا   یناراحت  چیه  و  بپرسد   یخصوص  سواالت



  می حر  وارد   میتوان  ی م  می باش  داشته  ی کی ن  و  خوب  هدف   ما   اگر

 .میشو هم گرانید  یخصوص

  مار یب   با  رابطه  در  است   د یبع  شما   از  دکتر   یاقا   گفت   مهندس

  ،   دستگاه  نیا  با  کار   رابطه  در  اما  دارد   وجود   مار یب   تیرضا

 ح یتوج  اصال  لتانیدل  که  من  نظر  به.  د ندارن  خبر  اصال  گرانید 

 .ست ین ریپذ 

 د ید   با  افراد   یبرا   دستگاه  نی ا  از  د ینبا  عنوان  چ یه  به   ما

  دستگاه   نیا  از  می نتویم  فقط  ما.میکن  استفاده  ی نگر  یشخص

 سی رئ  همانند   یاسیس  ی ها  تیشخص  تفکرات   به  یاب ی  راه  یبرا

  استفاده   دارند   یاجتماع  تیمسئول  که   یکسان  ر یسا  و  جمهور

 .میکن

 ک ی  یخواه  یم   تو  کن  فرض  ،مهندسآقای  :    گفت  دکتر 

 یکن  اعتماد   او به  شناخت  از  بعد   و  یبشناس  خوب  را  تیشخص

  ی کار   گفتارشان  به  توجه  با  افراد   شناخت  معموال   خوب  ،

  ی راحت   به   یشخص  هر   که   چرا  است  دشوار  و  سخت   اریبس

  ،   دهد   جلوه  گرید   ی ا  گونه  به   را  خود   و  د یبگو دروغ  تواند   یم

 و شخص نآ تفکرات به یابیدست یبرا دستگاه  نیا از اگه حال

  چ یه  من  نظر  به  شود   استفاده  او  تیصیشخ  از   یر یگ  جهینت

 .ندارد  یمشکل



 

 خواندن  یبرا  دستگاه  نیا  از  ما  اگر  نظرم  به  گفتم،   من

 زندگیمون رو تحت تاثیر میذاره    میکن  استفاده  گرانید   تفکرات

  و ر  ،  هستن  نودوستم  می کنیم  نوگم  که  را  افراد   از   یبعض  ،

 دستگاه  ن یا  کمک  با   ما   حال  هر  به.    میده  ی م  دست  از

 یبرا  خوب  قدرت  ک ی  نیا  و  می شناسیم  بهتر  را  خود   انیاطراف

 ه. باش یم کردن  انتخاب درست

  ی م  که  داد   شنهاد یپ  و  بود   یدختر  عاشق  دکتر  زمان  آن  در

 . هکن زیآنال  ور هدار دوستش که  ور یدختر تفکرات خواهد 

 فرستنده   کی  بود   ی کاف  فقط   دختر  نوا  افکار   کردن  ز ینالآ  یبرا

گیر(امواج  رندهیگ  و   دختر   آن  ک ینزد   ی مکان  در   را  )امواج 

 . بده قرار

  به   و   کرد   ی ساز  جا   ی مچ   ساعت  ک ی  درون  را  ر یگ  امواج  او

 . داد خود  نامزد  به هیهد  عنوان

 که   د یفهم  کرد یم  زیانال  را  خود   نامزد   تفکرات  که  یهنگام

 بود   یهمکالس  او  با  قبال  که  یپسر  به  او  از  شتریب  نامزدش

  پسر   آن  به  بار  دوازده  ،  ده  حدود   روز  کی  در  ،  کرد یم  فکر



 به   خودش  به   نسبت  نامزدش  تفکرات  که   یحال  در   کرد یم  فکر 

 .د یرس ی نم شتری ب  بار سه ای دو

  و   جذاب  یشخص  سابقش   یهمکالس  ،   دختر  ان  تفکرات   در

 یمال  اسقالل  که  نیا  خاطر  به  فقط  بود   مهربون  و  افهیق  خوش

  هنوز  نکه یا  اما  ،  داد   رد   جواب  اش   یخاستگار  به    ،  نداشت

  را  دکتر  ،  بود   کرده  جلب  خود   به   رو  دکتر  نامزد   توجه

 .بود  کرده نوشیپر

 و  شک   در  خودش  به   نسبت  نامزدش  دوستداشتن  در  دکتر

 .افتاد  د یترد 

  ز ی انال  شتر یب  را  نامزدش  افکار  خواست  یم   دکتر  که   ی هنگام

  افکار  کردن  زی انال  از  بعد   داره    امکان  که   گفتم  او  به  ،   هکن

  او  عاشق  واقعا  تو  که  یحال  در  یبد   دست  از  را  او  ،  نامزدت

 .هباش اور زجر  برات د یشا عشقت دادن دست از  ، هستی

  شتر یب  ور  دارم  شدوس  که  ور  یدختر ه که  بهتر  گفت   اواما   

 . بشناسم

 د یبا  ما  هست  متفاوتهاشون  رفتار  با  ها  ادم  تفکرات  گفتم   من

  ن، وتفکراتش  نه  می کن  قضاوت  نورفتارهاش  اساس  بر  را  افراد 

 رفتار  به  منجر  ت ینها  در  که  هستن  تفکرات  که  نمود   یم  البته



  ار یاخت  یادم  که  می ریبگ  نظر   در   را  نکته   نیا   د یبا  اما  شنیم

  ت ینها  در  که  هکن ی م  ییها  انتخاب  ،    تفکرات  انبوه  از  و  هدار

 .سازن یم  را او تیشخص ها انتخاب ان

،  درست  گفت  دکتر   زی چ  هر  از  شتریب  روز  در  من  اگر   اماه 

  ،  است  مهم  میبرا  ثروت  نکهیا  یعن ی  کنم  فکر  ثروت  به  یگرید 

 .است  مهتر  برام  علم ی عنی  کنم فکر علم به  شتریب اگر

  تر  مهم  ی زندگ  در   ییزهایچ  چه نامزدم   ی برا  که بفهمم د یبا  من

 .نهست

  ز یانال  از  بعد   که  ی ،هنگام  مبد   دست  از   را  او  خواهم  ینم    

  ار یبس  نامزدش  که  د یرس  جهینت  نیا  به  نامزدش  افکار  کردن

 تا   هبر  سفر  کی   دهیم  حیترج  و   هدار  دوست  و ر  کردن  سفر

  گرمتر   یا  رابطه  انتظار  نامزدش  از  او  ه.نوبم  نهوخ  در  نکهیا

  آن  کردن  انیب  به  قادر  چگاهیه   اما   ،  داشت  تر   مانهیصم  و

 .نبود 

  یبرا  و  بود   یمذهب  اریبس  ظاهرش  خالف  بر  نامزدش  نیهمچن

  کردن  زیآنال  البته  ،  گرفت یم  نظر  در  را  مذهب  ،   رفتارش  هر

 دکتر   که   میداد   حیترج   ما   و  بود   یخصوص  نامزدش  افکار

  ی شتر یب  اطالعات  من  و  بده  انجام  را   نکار یا  ییتنها  به  شخصا

  کمک   به   گفت  دکتر  اما  ،  ندارم  دکتر  نامزد   تفکرات  به  نسبت



 به   نسبت   نامزدم  وجود   در   یشتریبتونستم عشق    دستگاه  نیا

  و  قیتحق  سال  چهار   جهینت  که  گفت  و  بیارم  وجود  به  خودم

 . گرفتم  را خود  یروز شبانه مطالعه

 

  یبررس   فکر  به  و   کرد   ام  وسوسه  دکتر  د یمف  ی  تجربه   زین  من

  یبهتر   ی زندگ  شی برا  خواستم   یم   ،   افتادم  مهمسر  افکار   کردن

  شناسمش ینم  هنوز  که   کردمیم  احساس  هم  د یشا   ،   کنم  فراهم

  را   شده  یدستکار  ی مچ  ساعت  ه ی  دکتر  همانند   هم   من  بالخره

 افکار   ی بررس  به   شروع   و   مداد  او  به   هیهد   ک ی   عنوان  به

 .م کرد  همسرم

،  ی زندگ  فرد   ن یتر  کی نزد   افکار  کردن   یبررس  شک  بدون

 هم  سودمند   ونهتیم  که  یحال  در  هست  خطرناک  اریبس  یکار

 یی چاقو  همانند   یشخص  استفاده  یبرا  دستگاه  نیا  قایدق  ه.باش

  باهاش  شد یم  هم  و   کرد   یجراح  عمل   باهاش  شد یم  هم   که  بود 

 .کشت رو یآدم

 اماد  دایم  آزار  ور  من  واقعا  همسرم  تفکرات  از  یبعض

  یمزاحم   تفکرات  همون  ،  تفکرات  نوع  نیا  که  بودم  دواریام

  که   ی تفکرات  ،  انی  ی م  شیپ  ها   آدم  ی   همه   ی برا  که  هستند 

  منطق  بدون  یها   یگر  لآد یا  و   یمهر   ی ب  و  انت یخ  از  ییبو



  خت یر  هم   به  رو  اعصابم،  بودن  گرفته  شکل  همسرم   مغز   در

 انتخاب  تفکراتشون  نیب  از  ها  ادم  گفتم یم  خودم  به  شهیهم  اما

 مغزشون   در  یتفکرات  نوع  چه  که   نیا  نه  هست  مهم  هاشون

  ادم   هی  اگه  که  دونستم   یم   هم  ی طرف  از   اما  رهیگیم  شکل

  رفتارش   و  تشی شخص  یرو  کم  کم  نکنه  تیریمد   رو  تفکراتش

  مثل   هم   من  بالخره  کنم   کاریچ  د یبا  دونستم  ینم.    ارهذ یم  ریتاث

  و   کردم  یپوش  چشم   همسرم  یمنف   تفکرات  حجم  از  دکتر  یاقا

 معموال   که   همسرم  ی فکر  یها  خواسته  به   که   کردم   ی سع  فقط 

 هر   من  که   داشت  انتظار  او  مثال  بپردازم  کرد   ی نم  انشونیب

  و   رم یبگ  شابر  گل  شاخه   هی  گردمیم   بر  کار  سر   از   که  وقت

 ازش  هست  رمکنا  در  نکه یا  از  و  رم یبگ  آغوش  در  را  او

 روز  چند   بعد   و  نکردم   رو  نکاریا  وقت  چیه  من  و  کنم   تشکر

 شده  جان یپره  و  زده  شگفت   که  یحال  در   کردم  رو   نکار یا  که

 فقط  نیا  البته  ی هست  ایدن  همسر  نیبهتر  تو  گفتیم  من  به  بود 

 جهینت  نیا  به  تفکراتش  کردن  زی آنال  با  نبود   یظاهر   ی   گفته

 .شدم لی تبد  براش آلد یا  همسر هی به  واقعا من  که دمیرس

  وقت   چ یه  ها   آدم  که   بود   نیا  گرفتم   اد ی  که   ی مهم  نکته   هی

  و  کنن ینم   انیب  رو   باشه  ارتباط  در  محبت   با   که  یی ها  خواسته

 یبتون  و  کرد   عمل  موشکافانه  دیبا  ها  دل  اوردن  دست  به  برا

 چجور  و  وقت  چه  و  چطور  که  یبفهم  دستگاه  از   استفاده  بدون



   خوشبتانه   کردن  محبت  اما  هست  یسخت  کار  ،  یکن   محبت

 مثبت   راتی تاث  نباشه   هم   مناسب  زمان  و  جا  در  اگه   یحت

 .ارهذ یم رو خودش

 با   نبود   شیزندگ  ی تو  ی دختر  چ یه  زمان  اون  که  هم   مهندس

  افکار   کردن  زی نالآ  و  دانشگاه  در   گیر  امواج  قطع  هی  گذاشتن

 داشت  دوست  شتریب  رو  مهندس  که  یدختر  اون  ،  ها  دانشجو

 د ی مف  جه ینت  ه ی  مهندس  ،   کرد   دایپ   رو   کرد یم   فکر  بهش   شتر یب  و

  که   بود   نیا  اون  و  بود   گرفته   دستگاه  نیا  با  کار   رابطه  در

  ی تفکرات  لحاظ  از  داشت  دوست  رو   مهندس  شتریب  که   یدختر

 که   گه ید   مهم  نکته  و  بود   هیشب  مهندس  تفکرات  به   شتر یب   هم

  احساس   تفکرات  خواندن  از  قبل   ناخوداگاه  طور  به   مهندس

 .داره دوست رو دختره که کرد یم

 

  به   ،  بود   افتاده  وجودمون  یتو  دستگاه  نیا  از  استفاده  وسوسه

  ن یا  کمک   به   ها  قلب   ی حت  و  شهرت   ،   ثروت  اوردن  دست

 .نبود  یسخت چندان کار دستگاه

  رو  گه یهمد   یفکرها   تونستنیم   مردم   ی   همه   اگه   گفت   مهندس

 .میداشت ی تر بایز  یایدن احتماال بخونن



 .ایدن یتو شد یم زده گند   ، عکس بر  هم  د یشا گفت  دکتر

 ی ،تفکرات  م یکن  م یتقس  دسته  سه  به   رو  تفکرات  اینیب  گفتم  من

  ی منف   که   یتفکرات  و  هستن   مثبت  ما  ی ها  خواسته  ی برا  که

 .ندارن یتیاهم ما  یبرا  که یتفکرات  و هستن

 زا ی چ یبعض بخونن رو گهیهمد   تفکرات بتونن  ها ادم اگه حاال

 چون   کنم یم  محبت  همسرم   به  من  مثال  ،  شنیم  ارزش   یب

  به   من   کردن  محبت   و  داره  از ین  محبت   به  االن   که  دم یفهم

  من   و  گرفته  قرار  وجودش  یتو  که   هست  یازمند ی ن  هی  خاطر

 خود   خاطر   به   بکنم   محبت   اگه  که  یحال  در   ،   شدم  مطلع  ازش

 .هست  باتریز نظرم  به  ،یازمند ین  رفع خاطر به نه  محبت

 به   حاال   م ید یم  انجام  ما  که   هست  یعمل  اون  مهم  گفت   مهندس

 .کنهینم یفرق اد یز  باشه یز یچ چه خاطر

که     یبد   هیهد   هی   ی کی  به  اگه  تو  کنه   ینم   فرق  چطور  گفتم  من

،  تولدش  جشن  خاطر  به  نکه یا  ای  باشه  ترحم  یرو  از  باشه 

 کنه؟ینم فرق

 همراه   ناخوداگاه  صورت  به  باشه  ترحم   یرو  از  که  یا  هیهد 

 نوع   هی  و  هست  ی ازمند ین  انسان  او  که  هست  مفهوم  نیا

  به  هیهد   اگه  که  یصورت  در  کنه   یم  القا  بهش  یمنف  یانرژ



  و  هست   مهم  برات   او  نکهیا  ی عن ی  باشه  تولدش  جشن  خاطر

 .هست ی ارزش با انسان

 گه ید   ،   بشه   یعموم  ز یچ  ه ی  تفکرات  خواندن  اگه  من   نظر   به

 .ست ین بایز  سابق مثل ایدن

  با   یها  ادم  مثال  ،  داره  هم  یاد ی ز  یها  یخوب  البته  گفت   دکتر

  جور   گه ید   هم  با   و  شناسنیم  رو  گه یهمد   بهتر  مشابه  تفکرات

 .کننیم  شرفتیپ   شتریب و شنیم

 

 شه یم خوب  یلیخ نظرم  به

 

  راه  من   تفکرات  به   بتونه    یکس  هر   ندارم   دوست  خودم  که   من

 ن. هست یخصوص یلیخ گهید  تفکرات  از  یکنه،بعض دایپ

 

 رو   ایدن  یتو  گذار  ریتاث  افراد   از  تا  چند   تفکرات  هیچ  نظرتون

 م؟ یکن یبررس

 ؟یافراد  چه مثال  گفتم من



 .یهست دردسر دنبال به

  از   یشکیه  که  ی زمان  تا  ،  نداره  که  یدردسر  گفت   دکتر

 .نداره ی سر درد  چیه ،  نشه مطلع دستگاه نیا ساخت

  ی کس   چه  نمیبب  دارم  دوست  یلیخ  که  من  گفت  مهندس

 .هیچ  هدفش و داره  ا یدن یتو رو قدرت ن یبزرگتر

 .شهیم  ساز دردسر ال،برامونیخ یب  گفتم من

 اخه؟ یسر درد  چه گفت  دکتر

  کشته  نکهیا  احتمال  فقط  ستین   هم  یدردسر  ن یهمچ  گفتم  من

 .شهیم  اد یز ی لیخ میبش

 . میبد  ادامه رو خودمون قیتحق  که هیچ نظرتون گفت  مهندس

 چطور؟ گفتم من

 زیآنال  ور  دانشجوها  تفکرات  که  یا  یموقع  گفت  مهندس

  ی عنی  بودن  گهی همد   هیشب  کامال  ها  گنالیس  از  ی بعض  کردمیم

 شکل  ذهنشون  ی تو  گنال یس  هی   همزمان   طور  به   نفر   نیچند 

  دامنه   و  ی انرژ  و  موج   طول  یدارا  گناله یس  ن یا  که   ت فرگیم

 د.بو بی عج یلیخ برام ، بوده یکسانی



  ر یگ  امواج  ه ی  ی عموم  محل  هی   در   هیچ  نظرتون  گفت   مهندس

  ی بررس  رو  مشابه  ی ها  گنالی س  افزار   نرم  با  و  م یارذ ب  کار

 .میاریب  دست به رو آمارشون  و میکن

  امواج   نیا  مدرسه  هی  ی تو  نیای ،ب  هست   یخوب  نظر  گفت  دکتر

 .میارذ ب کار رو ریگ

  من   ،  من  ی  عهده  به   ریگ  امواج  یارذ گ  جا  ،  گفت  مهندس

 به   انداختم  راه  رو  ها  رستانیدب  نیا  از  ی کی   نترنتیا  ی  شبکه

 انجام   رو   یجاساز  نیا  یا  دوره  د یبازد   و   یابی   ب یع  ی   بهونه

 .دمیم

 که   مید ید   یزیانگ  شگفت  طور  به  و  میداد   انجام  رو  نکاریا  ما

 وجود   ی اد یز  مشابه  ی ها  گنالی س  ،   بود   درست  مهندس  حرف

 .داره

 ه ی  فقط   بود   ممکن  ریغ  ی زیچ  ن یچن  ی فلسف  و  یعلم  لحاظ  از

  تفکرات  نیا  که   اون  ، نمیا  باشه   داشته  وجود   تونست  یم  لیدل

 .بشه القا آموزان  دانش مغز به یخصوص به منبع  هی از

  ی ل یخ  گنالیس  فرستنده  منبع  اون  کردن  دایپ  یبرا  ما  یکنجاو

  باز و    ی بررس  رو   مشابه   یها  گنال یس  که  یوقت  بود   شده  اد یز



  توهم   از  یغالب  در  را  ید یام  نا   و  سأی  عموما  میکرد   یخوان

 .کردنیم القا زودگذر یخوش

  ها   گنالیس  نیا  به   نسبت   یآموز  دانش  هر   مغز  واکنش   البته

 هم   ها  یبعض  و  کردند یم  مقاومت  ها  یبعض  بود   متفاوت

 .بودند  شده توهم  نیا ریدرگ

  از ین شوم خبر با شتریب ها گنالی س نیا ریتاث از  نکهیا یبرا من

  قرار   یبررس  مورد   رو  آموزان  دانش  یدرس  عملکرد   تا  داشتم

  ت یفعال  بر   یری تاث   چه  یارسال  ی ها  گنالیس  نیا  نم یبب  و  دهم

 مقاومت   گنالیس  نیا  برابر   در  که   یاموزان  دانش  یدرس  یها

 .هدار  دنینم نونش

 چه   که  دمیفهم  ،   مدرسه  ریمد   مغز   ی ها  گنالیس  ی بررس  با

 .دارد  یتیشخص

  ت ی فعال  که   داشت  دوست  اریبس  ،   بود   اتیادب  و  شعر  عاشق  او

 دوست  شخص  و  بشه  دهید   اجتماع  در  و  باشد   داشته  یاجتماع

 محدود   را  خود   یجوان  دوران  در  نکهیا  از  و.  هباش  ای  یداشتن

 را  خود   شهیهم  ،  نداشت  یچندان  یاجتماع  تیفعال  و  بود   کرده

 .کرد یم سرزنش



  در  که   گفتم   او  به  بردم   را  استفاده  ت ینها  او  تیشخص  از   من

  ی علم  یها  تیفعال   سوابق  و  هستم  یعلم  قیتحق  کی  انجام  حال

  او  با  و  کردم  جذب  را  اعتمادش  و  دادم  نشان  او  به  را  خود 

رو    اموزان  دانش  نمرات  ستی ل  او  کمک  به  و    گرفتم  گرم

 .بدست آوردم

  کرده   کنجکاو   ار یبس  را   ما   مشابه  ی ارسال  یها  گنالیس  تداوم

 .بود 

 به  ور  ها  کارنامه  که  یهنگام  که  خواستم  مدرسه  ریمد   از

  را   نمرات   مینبتو  ما   تا  بذاره  انی جر  در  ما  دهیم   اموزان  دانش

 به   نسبت  که  یاموزان   دانش  یها  تیشخص  با  افزار  نرم  در

 .بدیم قیتطبن د یم نونش  واکنش شده القا  یها گنالیس

 مدرسه  ریمد   کمک  به  و  نبود   ی مشکل  چندان  کار   خوشبختانه

 .م یکن حل را معما نیا میتوانست

 القا   یها  گنالیس  به  نسبت  که  یاموزان   دانش  درصد   سه  و  نود 

 .داشتند  را نمرات  نیتر نییپا ،دادند  ینم نونش  مقاومت شده

 تر   حساس  تفکر  القا  به   نسبت  که   شد   سبب  یر یگ  جهینت  نیا

 .میشو



  را  ش یآزما  نیا   ازدواج  ثبت  دفتر  ک ی   در  که   دادم  شنهاد یپ  من

 .می کن تکرار

  ر یتاث   مشابه  ییالقا  یها  گنالیس  که  دمیرس  جهینت  نیا  به  دوباره

 .دارند   ها ییجدا و ها طالق بر  یاد یز

  به   کردن  کمک  تفکر،  آنالیز  دستگاه  ساخت  از  دکتر  هدف

  به   خواستیم  هم  مهندس  و  بود   ینخاع  مشکل  یدارا  مارانیب

 ی مار یب  و  مغز  با  رابطه  در  یپزشک   یها  لهیوس  دکتر  کمک

 ی فلسف   هینظر  کردن  کامل  دنبال به هم  من  و  بسازه  یمغز   یها

 .بودم و منشاء تفکر کردن فکر درباره خود 

ما به این نتیجه رسیدیم که تفکرات به مغز انسان ها القا میشن  

 اما منبع القا تفکر برامون نامشخص بود.

منبعی    شما   نظر  به .م یکن  کار یچ  حاال   خوب  گفتم،  ها  بچه  به  من

 .که فکر رو به مغز القا میکنه چه هدفی میتونه داشته باشه

 .هست  یپست هدف باشه که  یچ هر  گفت  مهندس

باید  هست  ای  پیچیده  بحث  تفکر  کردن  القا  ببینید  گفتم:  من 

 خیلی بیشتر در موردش فکر کنیم. 

بشناسیم.ما   رو  تفکر   ، کردن  فکر  با  میخواهیم  ما  جالبه 

با   حالت  میخواهیم  دو  برسیم.  مغز  شناخت  به   ، مغز  ابزار 



شده   ریزی  برنامه  طوری  مغز  اگه  اینکه  اول   ، داره  وجود 

باشه که امکان شناخت خودش ،توسط خودش در نظر گرفته  

 باشه این کار امکان داره.

باشه  نداشته  خودش  شناخت  به  تمایلی  مغز  اگه  اینکه  دوم  و 

 این کار احتماال نشدنی باشه. 

تفکر نیست که بر روی مغز تاثیر میذاره ، طبیعت   البته فقط

مستقیم   تاثیر  ها  آدم  های  گیری  تصمیم  روی  بر  میتونه  نیز 

 بذاره. 

 ارن ذ ب  کار   ییمایش  فرمول  هی  ها   نوشابه  داخل  که  د یکن  فرض

   ی جانیه  ی ها   میتصم   به   مربوط  که  مغز   قسمت  از   ی بخش  که

  تر  کند   رو   یمنطق  ی ها   میتصم  و   کنهیم  تر   فعال   رو هست  

  زمان  مرور  به  که   باشه   کند   قدر   نیا  راتییتغ   نیا  ،   کنهیم

  اون   از  و  نشه  متوجه  یشکیه  دفعه   هی  و  بده  نشون  رو  خودش

 نیا  خوردن  ،  هستند   راغب  جانیه  به  نسبت  ها   آدم  که  ییجا

  ،   بشه  محسوب  براشون  حیتفر  نوع  هی  شده  یدستکار  یدنینوش

  به   و  رهیگیم  قرار  ییغذا  برنامه  یتو  نوشابه  نوشیدن    نیبنابرا

  ی ها   می تصم  یجا   به  ها  ادم  که  شهیم   سبب  ماه  چند   بعد   یراحت

 .رنیبگ  یجانیه یها م ی تصم ،  یمنطق

 



 .شد  سوءاستفاده ها ادم جان یه به از ین از واقع در

  پول  و   قدرت   به  دنیرس  نمونه دیگه همین مواد مخدر هستن.

و لذتی که توی    بشه  د یتول  ییایمیش  مخدر  مواد   که  شده  باعث

اسیر   ها  انسان  از  خیلی  که  شده  باعث  داره  وجود  مواد  این 

 لذت بشن.

 

  ی لذت   ،  ها  ادم  توسط  مخدر  مواد   از  استفاده  علت  گفت   مهندس

  لذت   توهم  هی  واقع   در  ،  داره  وجود   مواد   نیا   یتو  که  هست

 . ارهی ی م وجود  به ها  ادم یبرا بخش

 

 ه ی،    هستش  لذت  نیع  ستین  توهم  نکن  اشتباه  نه  گفت  دکتر

 مخدر  مواد   که  شده  یطراح  لذت   مخصوص  مغز  از  یبخش

 یی ای میش  کیتحر  شدت  به  مغز  از  قسمت  اون  که  شنیم  سبب

 ببره لذت هست کردن استفاده حال در که  یشخص و بشه

 

یا  نشده  درست  اد یاعت  ضد   یدارو  چرا  سوال  ه ی:  گفت  مهندس

این   .مطمئنا  نمیکنن  تالشی  ساختنش  برای  برای اینکه  دارو 

 خیلی ها  نیاز مبرم هست. 



 

 هم   تو  و  من  االن  د یشا  بشه  درست  دارو  نیا  اگه  :گفت   دکتر

 اگه   که  هستش  اد یز  نقدریا  دارن  مواد   نیا  که  یلذت.میبود   معتاد 

  به  باشه  داشته  وجود   دارو  توسط  درمان  و  ی بهبود   به  د یام

  بار   ه ی  با  فقط  و  کننیم  تجربش  ها   آدم  اکثر   بگم  تونمی م  جرعت

 یدارو  اگه  یحت  که  یطور  ،  شنیم  معتادش  کردنش  تجربه

کردن     ازش  باشه  هم  دستت  کنار  اد یاعت  ضد  ترک  برای 

 . یکنینم استفادهاعتیاد 

 

. ترس باعث  کنهیم  کنترل   رو  مردم   االن  که   هست   ترس  نیا

  شهیهم  د یبا  ترس  نیا  ،   برن   اد یاعت  سمت   به  کمتر   که   میشه

 .باشه داشته وجود 

  مردم   ی ها  مغز  به  رو  خودشون  تفکرات  که  نایا  گفت  مهندس

 هم   تفکرات  خوندن  به  قادر  اد ی ز  یلیخ  احتمال  ،  کننیم  القا

 .هستن

 

  فکر   باشن  قادر  نکه یا  از  قبل   اونا  مطمئنا   نکن،  شک  گفتم  من

 کار   دو  هر  همزمان  د یشا  اصال  د.کردن  یخوان  فکر  ،  کنن  القا



 ها   ادم  ی ها   ازین   به   تفکرات  خوندن  با   دن، یم  انجام   هم   با   رو

  نفع   به   ها  ادم  ی ها  از ین  از  تفکرات   ی القا  با   و  برن یم   یپ

 .کننیم استفاده خودشون

 

  رو   ها   ادم   مایمستق  ستن ین  قادر  که   خوبه   ،شکر  رو  خدا  باز

  هر   به  اما.داره ار یاخت  ی ادم  که نه یا  خاطر   به   نمیا  ،  کنن کنترل

 . ارنذ یم ایدن  ی رو یاد یز ار یبس ر یتاث حال

  سر  از  درباره  نظرتون   ،هیچ  برنامه  ،  میبگذر  ،   گفت  مهندس

 ه؟ یچ یپزشک یها دستگاه ساخت و خودمون  هدف گرفتن

 

 یرو  اندازه  نیا   تفکر   القا  که  ی وقت  ده،یفا   چه   گفت   دکتر

  ما   ،  نشده  متوجه  یکس  و  ارهذ یم  مخرب  ریتاث  ها  ادم  یزندگ

  درمان   ماریب  که  هم   ی چ  هر   ،   می بش  رد   کنارش  از  ساده  اگه

 .مینکرد  چندانیکار  نکهیا مثل  میکن

 پستشون  یها   هدف  با   که   دارن  وجود   ی بزرگ  ی ها   قدرت

 .کننیم کنترل رو ایدن دارن

  شرفت یپ متوجه اونا یدانشمندها ، دستگاه نیاول ساخت با تازه

 افته  یم  خطر به جونمون مطمئنا و  شنیم ما یعلم



 

 اد ی یم  بر  ما دست از یکار  چه  ، هیچ  چاره گفتم من

 

 رو   یقدرت  نیهمچ  جلو  میبخوا  که  میندار  قدرت  اونقدر  ما

 تفکر   یالقا با یراحت  به  میکن رسواشون میتونینم ی حت ،  میریبگ

 .م یبش شناخته  مجرم ما  که  شنیم باعث

 

 و   هستن   ا یدن  قدرت  ن یبزرگتر  اد ی ز  ی لیخ  یلیخ  احتمال   به  اونا

  کار  براشون  که  یدانشمند   ههم   اون  و  دارن  که  یثروت  با

 . کنن محو نیزم یرو از رو ما  توننیم ی راحت به  کنهیم

 

 ی زندگ  بار  و  کار  سر  م یبرگرد   و  م یش  ال یخ  یب   نیا یب  نظرم   به

 م یبود  یموفق ی ها ادم هم قبال  ما ،سابقمون

 

 شی پ   سال  چهار   که   بود   یمیتصم  ن یا  حال  هر  به   گفت   مهندس

 از  میبخوا اگه ،  مید یرس جهینت به تازه یسخت یکل بعد  و می گرفت



 یب  رو  وقتمون  نکه یا  یعن ی  مینکن  ید یمف  استفاده  کارمون  جهینت

 .میداد  هدر به یخود 

  گفت   مهندس  ،  اد ی  یبرم   ما  دست  از  یکار  چه  اخه  گفت  دکتر

 .کار  یلیخ

 .میکن رسواشون یعلم قیتحق ه ی یتوو که نه یا کار  نیبهتر 

  فکر  م، یکن  رسوا  رو  ی م؟کی کن  رسواشون : گفت  و   د یخند   دکتر

 شده  شناخته  ،  هستند   قدرت  نیا  صاحب  که  ییکسا  یکنیم

 .هستن

 .هستن  کجا  و هستن یک   میبدون کجا از

 قدرت   ن یبزرگتر  ن یا  مطمئنا  ،  دم یفهم  که   فرض کنیم    گفتم  من

  رو  جلوشون  خواد   یم  یقدرت  چه   ،  هست  ا یدن  در  موجود 

 .رهیبگ

 

  از   یراحت  به  تونن   یم   یعنی  کنن   القا  فکر  توننیم  نایا  اصال

  جلوه  قهرمان  رو  خودشون  و   کنن  رسوا  رو  ما   مردم  د ید 

 .می ندار هم رو کردنشون رسوا توان ی حت ما.بدن



  درست   ظاهر   به   که   کنن یم  القا  رو  ی افکار   اونا  :   گفت   دکتر

  هدفشون   ،   هست  لذت بخش  توهم  نوع   ه ی  واقع  در   اما  هستن

  اون  از  بتونن  تا   بشن  سردرگم  که  هست  مردم  کردن  ج یگ  هم

 .کنن استفاده وء س مردم ی نادان از طرف

 کنه یم  کار   اونا  ی برا  که  یافراد   از   یک ی  فکر  م یدار  ازین  ما

  چطور   که  میبفهم  اول  تا  ک، ینزد   افراد   از  یک ی  ،   م یبخون  رو

  ر ی تاث  تفکر،   یالقا   شک   ی ب  . ارن  ذ ی  م  م یمستق  ری تاث  ا یدن  بر

 . هست اونا  می مستق ریغ

 . م یکن دایپ رو فرد  نیا چطور حاال گفت  مهندس

 دولت  یتو  یکارگزاران  بزرگ  قدرت  نیا  یحتم :  گفتممن  

  ی اصل  مرکز  به  اونا  ق یطر  از  د یبا  ما .دارن  ای دن  مختلف  یها

 .میببر یپ قدرتشون

  م ی بتون  که  میبد   ء ارتقا  رو  خودمون  دستگاه  تا  میدار  ازین  البته

 راه   تفکراتشون  به  ریگ  اموج  گذاشتن  کار  بدون  ،دور  راه  از

 .م یابیب

 

  یم   ما   ،  هیشدن  ،  کردم   فکر  هیقض  نیا  یرو  من  گفت  مهندس

  کار   یبرا  که  یا  یسیالکترومغناط  امواج  از  استفاده  با  میتون



 استفاده  ر یگ  امواج  ی جا  به  شنی م  فرستاده  مختلف  ی ها  برد 

 .میکن

 

  رو  خودش  دهیا   تونست  مهندس  بالخره   کار  ماه  چهار  بعد 

 .کرد  تر آسون یلیخ  رو ما کار  و کنه یعمل

 

  م ی تونست  ی م  مختلف  یها  کشور  به   کردن  سفر   بدون  ما

 .میکن  لیتحل و هیتجز را اونا یاستمدارهایس تفکرات

 

 ثروتمند   و  نیبزرگتر   از  هشتا  یها  استمداریس  تفکرات  ما

 ناو  نیب  از  و. می کرد   یبررس  رو  ایدن  یها  کشور  رین  ت

 قدرت   به  مربوط  تفکراتشون  که  را  یافراد   مدارها  استیس

 .میکرد   مشخص رو بود  یپنهان  بزرگ

 نظر  در  اهدافشون  به  دنیرس  یبرا  یتیمحدود   چیه  اونا

 ی ا  جهینت  ایدن  یرو   بر  مخرب  رات ی تاث  نیبزرگتر  و  گرفتنینم

 .بود  اونا تفکر  از

 



 داشتند   دوست  و  بودند   کرده  یز یر  برنامه  ایدن  ندهیآ  یبرا  اونا

 .برسن خودشون شده  ن ییتع هدف به

 

 ی برا  ی زندگ  نی بهتر  و  داشتن  ا یدن  به   یی گرا  ی ماد   نگاه  کی

 . نداشت ییمعنا نوع کار براشون.بود  لذت از پر  یزندگ اونا

 داشتند   عهده  بر  را یمخف   و   ینی زم  ر یز شرکت نیچند   تیریمد 

  بر  اونا  ریتاث  و  ها  شرکت  اون  تیفعال  به  شدت  به  رو  ما  که

 .بود  کرده کنجکاو ایدن

 

 بود   ییزا  توهم  مواد   ساخت  اش  فهیوظ  ها  شرکت  اون  از  یکی

 به  مواد   نیا  مصرف.بود   نشده  یجهان   بازار   وارد   هنوز   که

 کار  شرکت  اون  در  که  یافراد   تمام   که  بود   بخش  لذت  یقدر

 .بودند  زا توهم ماده کردن مصرف  به وابسته کردند یم

  که   بود   یدستگاه  ساخت   حال  در   ها  شرکت   نی ا  از  گه ید   یکی

  نکه یا  بدون  کنه  متصل   گه ید   کاربر  به   را  ی کابر  هر   بود   قادر

 .بشه ابراز تشیهو

 



 طبق  چون  ،  بود   شرکت  نیهم  یرو  بر  تمرکزشون  شتریب

 در  دستگاه  نیا  از  ایدن  مردم  تمام  بودند   کرده  که  ی نیب  شیپ

 لیموبا  یگوش  مثل   لهیوس  واقع  در  کنن،یم  استفاده  خود   یزندگ

 حال   در  تیهو  دادن   ر ییتغ  تیقابل  با  توانمندتر  اریبس  اما

 قرار   توهم  کی   در  افراد   لهیوس  نیا  کمک  به.بود   ساخت

  ک ی  خود   لیتخ  با   ،   ت یواقع  به  هیشب   اریبس  یتوهم  ،   گرفتن یم

  نیا  کمک   به  و  گرفتن   یم  نظر  در  خودشون  ی برا  تیشخص

 وجود  به  یعد ب    سه   شکل  کی  غالب   در  تیشخص  اون  دستگاه

 مثل  یعد ب    سه  فرد   کی   تونست  ی م   یشخص  هر  ی عنی  اومد   یم

  کمک  به و کنه  تصور رو خودش از بهتر و تر بایز ای خودش

 .شه  ساخته شخص اون از یا ی عد ب   سه هولوگرام دستگاه نیا

 افراد   توسط  اومده  وجود   به   ی ها  ت یشخص  با   شخص  اون  با  و

 .کنه برقرار ارتباط گهید 

 

  تر  یقو  اریبس  اما   یاجتماع  یها  شبکه  مانند   یارتباط  واقع  در

 ت یواقع به ه یشب اریبس  ،  تر  حس پر و

  ی واقع جسم از و دهیم انجام رو  روح  کار هولوگارم نکهیا مثل

 کنه یم  برقرار ارتباط و کنه یم سفر و شهیم جدا



 وصل  یآدم  بدن  به  که  بود   مجهز  ییسنسورها  به  دستگاه  نیا

 بدن  به  را  هولوگرام  یافت یدر  یها  حس  بودن  قادر   و  شدن  یم

    .کنن  منتقل

 با   که  بوده  زیانگ  بر   وسوسه  یقدر   به  دستگاه  نیا  از  استفاده

 ک ی  سال  چند   بعد   ایدن  مردم  ی  همه  مطمئنا  بازار  به  ورودش

 کننیم یداریخر رو اون از نمونه

 داره؟  یبیع چه دستگاه نیا وجود  که د یکن فکر د یشا

  که   شهیم  سبب  و  شهیم  محسوب  یعلم  شرفتیپ  نوع  کی  و

 بشه  تر یقو ار یبس گهیکد ی با  ها ادم ارتباط

  ی ایدن  ی ها  تی قابل  به   هم   یمجاز   کردن  سفر  شه یم  سبب

 با   ارتباط  از  یتر   یقو  حس  با   افراد   و  بشه  اضافه  یمجاز

 .بشن مند  بهره گرانید 

این .هستن  ارزشمند   ها   تیقابل  نیا  و  هست  درست  البته اما 

اون   و  داشت  بزرگ  عیب  یه    ثابت   تیهو  نداشتن  دستگاه 

 .برای استفاده کننده ها بود 

  مردم   ،  بکنه  خودش  به  وابسته  رو  مردم  نکهی ا  یبرا  شرکت

 آدم   تیهو  که  یوقت  دهیم  سوق  تیهو  دادن  رییتغ  سمت  به  رو

  ی   همه  وجود   یتو   که  یا  یکنجاو  باشه  یجعل  ت یهو  کی  ها



 ی متفاوت  یها  تیشخص  مدام  مردم  که   شهیم  سبب  هست  ها  ادم

  و   بشن  دور  خود   یواقع  تیهو از   و  کنن  تجربهبخوان که      رو

 .نکنن درک رو  شونیواقع خود 

  اونا  اما   شهیم  ساخته   یدستگاه  نیچن  علم   شرفتیپ   با  بالخره

  تا   ببرن  شیپ  به  رو  دستگاه  نیا ساخت   مراحل  تر  زود   خوانیم

 دست   به   رو  مردم  کنترل   تیهو  رییتغ  ابزار  کمک   به  بتونن

 .بکنن خودشون به وابسته رو  مردم  و رنیبگ

 

  بالخره  ،   شهینم  شامل   رو  مردم  ی   مردم،همه   گم یم  نکهیا  البته

  ن یا  از  خودشون  یواقع  تیهو  با  فقط  که  ییها   انسان  هستند 

 چراکه هستند  ابیکم اریبس افراد  نیا اما کننیم  استفاده دستگاه

  ست ین   یکس  هر  کار  یواقع  تیهو  از  استفاده  لزوم  کردن  درک

 کردن  دایپ  یبرا  ها  آدم  درون  در  یکنجکاو  وجود   نکهیا  دوم  و

 .تیهو دادن  رییتغ  یبرا شهیم وسوسه نیبزرگتر ،  قت یحق

اون  کارکنان  از  نفر  چند  مغزی  امواج  کردن  بررسی  با  ما 

شرکت یه نفر رو انتخاب کردیم و سعی کردیم که اعتمادش 

بتونه کمکم تا  کنیم  یه ریسک بزرگ بود   ونرو جلب  کنه ، 

بودیم   مجبور  اومده  وجود  به  معمای  کردن  حل  برای  ما  که 

 این ریسک رو بکنیم. 



ما شخصی رو انتخاب کردیم که آشنا با فیزیک و عالقه مند 

فلسفی   های  بحث  وارد  با عالقه  که  . شخصی  بود  فلسفه  به 

 میشد بهترین گزینه برای کمک کردن به ما بود.

شخص در یک رستوران قرار گذاشتیم و از  وقتی که با اون  

میکنه   کار  توش  که  شرکتی  هدف  و  تفکر  القا  باره  در  او 

 پرسیدیم. 

 با صدای بلند شروع به خندین کرد. خنده ای معنا دار . 

 اون گفت القا تفکر و دوباره با صدای بلند خندید.

   ما با تعجب به اون شخص نگاه میکردیم.

من کار شما رو تحسین میکنم  بالخره به حرف اومد و گفت:  

داده  انجام  بزرگی  کار  تفکر  آنالیز  دستگاه  ساختن  با  شما   ،

 اید.اما نتیجه که گرفتید ، نتیجه ای احمقانه هست. 

نداره.این   وجود  تفکر  کردن  القا  برای  ای  بیرونی  منبع  هیچ 

 تفکرات مختلف از درون خود آدم ها نشأت میگیرن. 

آفریده پرستشگر  ذات  به  ها  وقت    آدم  هیچ  اند.انسان  شده 

 نمیتونه پرستشگر نباشه. 

دینی   هیچ  که  زیادی هستن  های  آدم  دنیا  توی  اما   : گفتم  من 

 ندارن.



 او گفت: اون افراد در واقع خودشون را میپرستن.

 تفکر داره. ءمن گفتم : خب حاال چه ربطی به القا

،انسان  وقت  هیچ   ، داشتن  هدف  یعنی  کردن  پرستش  گفت: 

همیشه هدفی برای  نمی تونه بی هدف زندگی کنه.  انسان ها  

رسیدن بهش دارن. حتی اون آدم هایی که میگن ما بی هدف  

 هستیم به خودشون دروغ میگن.

القا با  رو  شما  های  صحبت  ارتباط  هنوز  گفتم  تفکر    ءمن 

 نفهمیدم. 

انسان به ذات پرستشگر آفریده شده باشه. معبود  گفت: وقتی  

پرستشگر  به  که  هستن  ها  معبود  اون  داره.  وجود  هم  هایی 

 های خودشون فکر القا میکنن. 

اگه تو معبودت رو یک سنگ انتخاب کنی اون سنگ به مغز  

 میکنه .  ءتو فکر القا 

 من گفتم : اما ما میدونیم که یک سنگ همچین قدرتی نداره.

 معبود تو بود به قدرتش ایمان داشتی.: اگه گفت

القا که  بگی  میخوای  شما  گفتم:  بازتاب    ءمن  واقع  در  تفکر 

 تفکرات خودمون هست؟



به مغز  رو  ما در واقع سیگنال های ورودی  مهندس گفت: 

تجزیه و تحلیل میکردیم ،امکان داره که سیگنال های ورودی  

نح به  که  باشن  ای  خروجی  های  سیگنال  همون  مغز  وی به 

 تقویت یا تضعیف شده ان.

شده. داستانی  گفت: عجب  لبان  دکتر  تشنه  ما  و  کوزه  در  آب 

 میگشتیم. 

برسه  انسان  به  شری  هر  که  میگویی  شما  یعنی   : گفتم  من 

 علتش خودش هست. 

 گفت:البته . 

 من گفتم دلیلی هم برای این حرفت داری؟

تو   به  بدی  همون  بازتاب  بکنی  بدی  تو  گفت:واضحه،اگه 

لبته خیلی چیزا هستن که ظاهرشون خیر هست اما در  میرسه.ا

دارن که در واقع خیر  واقع شر هستن و شرهایی هم وجود 

 هستن.

فرض کن که تو در یک مسابقه ورزشی شکست خوردی و  

بعد از اون تالش بیشتری برای قوی تر شدن کردی که باعث  

شد در یک مسابقه خیلی مهم تر پیروز بشی.در حالی که اگه  



باعث  توی   تو  پیروزی   ، خوردی  نمی  شکست  مسابقه  اون 

 غرورت میشد و غرورت تو رو به زمین میزد.

من گفتم : با این حساب وقتی که خیر و شر مشخص نباشن 

رفتار نتیجه  که  میشه  باعث  و  میشن  گردون  سر  ها    ، آدم 

 ارزش خودش رو از دست بده.

در شناخت  ما  و شر شر هست.ضعف  گفت:خیر خیر هست 

 شر باعث نمیشه که نتیجه بی ارزش بشه. خیر و

انسان  اون  معبود  علتش  برسه  ها  انسان  به  که  خیری  هر 

هدفش  واقع  در  باشه  داشته  حقیقی  معبود  هست.اگه شخصی 

خیر   براش  باشه  که  چی  هر  رفتارش  نتیجه  و  هست  حقیقی 

یعنی  باشه  حقیقت  از  غیر  ،معبودی  معبودش  اگه  اما  هست. 

توهم هدفی   ، هدفش  در طی  اینکه  که  و هر خیری  ی هست 

یدن به هدفش به اون شخص برسه یک خیر توهمی است  رس

 و در واقع یک شر حقیقی هست. 

من گفتم: اکثر آدم ها حقیقت و راستگویی رو قبول دارن اما 

بر  یعنی  میگن،  دروغ  بدونن  الزم  که  وقت  هر  زندگی  در 

 عمل میکنن. ونباور خودشخالف 



هوای گاهی    گفت: اون ادم ها بزدل هستن.معبود اون آدم ها  

،  نفسشون هست خدا  پی    گاهی  حقانیت صداقت  به  اما چون 

قت رو قبول دارن اما چون بزدل و بردند در گفتارشون حقی

 ترسو هستن دروغ میگن. 

دروغ ابزار آدم های ترسو هست.ترس هم از طرف شیطان 

 . تا سبب بشه آدم دروغ بگه به انسان القاء میشه

 من گفتم ببخشید ،گفتین القاء میشه؟

 آره القا میشه.اما از طرف شیطان به انسان القاء میشه.  گفت: 

 وجود داره.  یری که ثابت میکنه شیطان من گفتم: چه دلیلی دا

گفت:اینکه آدم ها دروغ هایی میگن که در درون خودشون به 

به   خیر  دروغ  هستن.ظاهر  واقف  گفتار  اون  بودن  دروغ 

همراه داره اما باطن دروغ شر و نرسیدن به مقصد و هدف  

مثال تو حتی اگه چند بار از دروغ استفاده کرده باشی و  هست.

نزدیک   هدفت  می   شدینبه  دلیل  گفتن  دروغ  برای  هم  باز 

 تراشی. 

چرا وقتی که فهمیدی دروغ ابزاری هست که تو رو از هدفت  

 دور میکنه باز هم از این ابزار استفاده میکنی؟ 

 من گفتم:شاید هدف چیز دیگه ای باشه. 



اون  به  ابزار رسیدن  باشه که دروغ  اگه هدفت چیزی  گفت: 

تغیی رو  معبودت  واقع  در  باشه  معبود هدف  چون  دادی  ر 

انسان همون هدف انسان هست و از جایی که برای رسیدن به  

 هوای نفستهدفت از دروغ استفاده کردی در واقع معبودت  

 هست. 

 من گفتم:یعنی چی که معبود انسان هوای نفسش هست؟

ابزار  گفت: از  بردن  لذت  برای  اینکه  یعنی  خیلی ساده هست 

 دروغ استفاده کنی. 

لذت  من    ، میکنی  استفاده  مخدر  مواد  که  گفتم:شخصی 

 میبره.اما دروغی نمیگه. 

گفت:اون شخص بزرگترین دروغ ها رو به خودش میگه.بعد 

از مصرف، اون شخص در یک توهم زندگی میکنه ، توهم  

 یعنی دروغ. 

من گفتم:موادی وجود دارن که تنها با یک بار مصرف کردن 

میکنن انسا خودشون  به  وابسته  رو  روی  ن  از  انسانی  .اگه 

نااگاهی وابسته این مواد بشه علت وابستگی اون شخص چی  

 میتونه باشه؟



شخص   اون  وابستگی  علت  احمقانه  گفت:کنجکاوی 

بیهوده انتظار  یعنی  خالف    هست.حماقت  بر  داشتن.یعنی 

خالف   بر  که  چه  داشتن.هر  انتظار  طبیعی  واقعی  قوانین 

نده هست.هر چند که  حقیقت باشد ،نتیجه واقعی آن پشیمان کن

 گاهی شخص فرصت پشیمان شدن نیز پیدا نمیکند.

کنجکاوی احمقانه یعنی انتخاب کردن مسیری که از نتیجه ی  

آن آگاه نیستیم.انتخاب مسیر یعنی داشتن هدف ، هدفی که از  

روی نا اگاهی انتخاب شود یعنی بیهوده کاری و بیهوده کاری 

 یعنی حماقت. 

یک   برایم   : گفتم  همه  من  این  که  اومد.شما  وجود  به  سوال 

کار   برای شرکتی  داری چرا  اعتقاداتت  برای  برهان  و  دلیل 

میکنی که هدفش ساختن دستگاه هایی هست که برای استفاده  

 کننده هاش هویت مشخصی وجود نداره؟ 

گفت:من چه برای این شرکت کار بکنم چه کار نکنم ،بالخره  

 این دستگاه ها ساخته میشن. 

خود  با    این  که  برسن  نتیجه  این  به  باید  که  هستن  ها  انسان 

 هویت واقعی خودشون از این تکنولوژی استفاده کنن . 



من گفتم:بالخره آدم هایی وجود دارن که به این درک نرسیده 

برای   رو  امکانی  چنین  که  نبود  رسید.بهتر  نخواهند  و  اند 

 افرادی که قصد سوء استفاده دارن رو فراهم نمیکردن.

هدفشون گفت:ا شرکت  این  صاحبان  اما  بود.  بهتر  که  لبته 

هست  ثروتشون  معبودشون  و  هست  ثروت  اوردن  بدست 

که   است  پول ،بدیهی  تا  میکنن  رو  تالش خودشون  تمام  اونا 

 بیشتری بدست بیارن. 

مهندس گفت:به نظر شما چرا تغییر دادن هویت کار اشتباهی 

کنن .با  هست.افراد میتونن شخصیت های متفاوتی رو تجربه  

بهتر   که  میشه  باعث  این  و  کنند  زندگی  مختلف  تفکرات 

 همدیگه رو درک کنند.

گفت:فقط به خاطر دروغی هست که بهم دیگه میگن.اگه یک  

آدم خود واقعی اش نباشه. نه تنها خودش زندگی های متفاوتی 

نمیکنه  تجربه  نیز  بلکه زندگی خودش رو  نمیکنه  تجربه  رو 

بای که  ای  واقعی  خود  خود  چون  ها  آدم  وقتی  نیست.  باشه  د 

میره و وقتی  بین  از  به شدت  اعتماد کردن  نباشن  واقعیشون 

که اعتماد کردن از بین بره بدست آوردن شناخت سخت تر و  

 دشوار تر میشه. 



فایده ای داره که به نظرتون برخی از   دکتر گفت:خب ، چه 

 آدم ها تمایل پیدا میکنند به تغییر دادن هویتشون؟

به    گفت:آدم مدام  باشه  نفسشون  هوای  معبودشون  که  هایی 

به   مردم  اینکه  علت  میرن.میدونی  هویت  دادن  تغییر  سمت 

هویت تغییر  لذت  همین  میکنن  پیدا  اعتیاد  مخدر  هست   یمواد 

توهمشون   در  مصرف  که  مواد  که  میگیره.شخصی  صورت 

توهمی  شخصیت  با  و  میشه  دور  اش  واقعی  خود  از  میکنه 

 دیگری زندگی میکنه. 

لذت   مواد  از  داره  دوست  رو  توهمی  اون شخصیت  و چون 

 میبره و چون لذت میبره ،وابسته به مواد میشه. 

بنابرین فایده اش لذت بردن هست و عیب اون وابسته شدن و 

 از خود واقعی دور شدن هست.

من گفتم : خب برای امروز کافی هست.از شما به خاطر گفت  

سپاسگز داشتیم  هم  با  که  خوبی  گوی  خوردن و  از  بعد  ارم. 

ناهار در کنار دوستان، برای ساختن دستگاه های پزشکی با 

 هم قرار گذاشتیم.

هدف  موفق  های  انسان  که  بود  این  گرفتم  من  که  ای  نتیجه 

تالش  پاک  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  و  دارند  حقیقی  هایی 



پیروزی می   به هدف هر شکستی،  در راه رسیدن  و  میکنند 

 باشد.

 

 

 

 

 

 


