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 گفتارپیش

 ای که منجر به نوشتن این کتاب شدپیشینه .1

 افتنیا صرف رگرفتم عمرم  میسالگی تصمبود که من در بیست یپرسش نیا «؟ستیچ انسان»

 نیدر ا امهسال 45که اما تاکنون م.پرسش نیپاسخ ا افتنی ریو هنوز هم در مس میپاسخ آن نما

 .هاستییآن دانا یکتاب دربردارنده نیکه ا ،امیافتهدست ییهاییکوشش به دانا

 هایترکیب یافته در دیرا با ،«ستیچ انسان» کردم که پاسخ پرسشِ گونه تصور میاین ابتدا

 هاجویییپ نیا ریاما در مس ؛ابمیب یشناسستیز و یروانشناس ی،علوم اجتماع لیاز قب یعلوم

متوجه  علوم نیو تمام دانشمندان ا ندیگویسخن م «گریانسان د»علوم از  نیکه ا افتمیدر

نشدم و  «خرسند»ها آن یهامن از پاسخ .ندارند «درون»به  یهستند و اساساً کار «رونیب»

 .شد رشتیم بایبلکه ناخرسند

اگر  کهیدرحال ؛آگاهم زین یگرید یزهایبه چ ،از بدنم شتریآنگاه ب ،انسانم کیمن  اگر

 گرید انسانِ .دارم یها آگاهآنگاه من فقط به بدن آن ،همانند من باشند زین گریهای دانسان

 ؛نیط همو فق ،خاص یهایاثرگذاری ای ییهاعمل ای ییبا رفتارها ؛است یمن بدن یبرا

ازجمله  ؛مله خاطراتم در گذشتهازج :دارم یآگاه ،جز بدنمبه ،گرید ییزهایکه من به چدرحالی

توانم می نکهایازجمله ؛تصور شومعملم را در ذهنم م ،توانم قبل از عمل کردنمی نکهیبه ا

را  زهایچ یاریسب المیکنم و در خ یپردازالیخ ،ندیبب گریدر بدنم که انسان د یرییبدون تغ

 .میمشاهده نما

شناسی در پاسخ به پرسش زیست و یروانشناس ی،آنچه دانشمندان علوم اجتماع نیبنابرا

 «.ستیچ رگیانسان د»: پرسش است که نیا پاسخِ یفقط تا حدود ،گفتندمی «انسان چیست»
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ار ؛ زیرا با بسیکرد مرسند و ناآرامناخ شتریبلکه ب ؛تنها مرا خرسند نکردپاسخ نه نیا !نه 

ک بدن است دیگر ی دیگر مواجه شدم: از جمله این پرسش که اگر انسانِ های سختِپرسش

ونه و ساخته شده از اتم، همچون سنگ و درخت، و از جایی که من هم بدنی دارم، پس چگ

موجود باشد که به « جهان درون»؛ یعنی «جهانی دیگر»ها ممکن است که در بدن ما انسان

انسان »تر بودم که هم تر و عمیقبزرگ یسخپا افتنی ین در پمبیرون است؟ -وضوح نه

 .را «جهان من»و  «من»را شامل بشود و هم  «گرید

سال  حدود سیزده .هایی از عمرم را گرفتو خانواده سال یزندگ یازهایتأمین ن زحمت

که  دمیسدر ثروت موردنیاز ر ییبه آن حداقل الزم از دارا گرید 1386حدود سال  یعنی شیپ

 یی،جویپ ،ملأدوباره به ت .جهان باشم نیم در اایهدف اصل یجویدوباره پ مافتیفرصت 

اما اکنون  ؛«؟ستیانسان چ»پرسش برخاستم که  نیپاسخ ا افتنیمطالعه و کوشش در 

 .که علوم مذکور پاسخم را نخواهند دانستمیم

 یدر حوزه قاًیپرسش من دق نیسخ ادانستم که پااما نمی ؛دانستماز فلسفه می ییزهایچ

و تأمالت  یورزفلسفه .فلسفه را شروع کردم و عاشق فلسفه شدم .فلسفه روشن خواهد شد

یک از هیچ اما ؛بدل شد مترین کاربه اصلی لسوفانیف یدر کنار خواندن فلسفه یفلسف

 .دخرسندکننده نبو کامالً میبرا ی،و چه اسالم یچه غرب ،لسوفانیهای ففلسفه

درپی و ها پیها و پرسشدر تأمل، مطالعه و باز تأمل گذشت. روشنایی سال 10 دحدو

 کرد؛ امامیآشنا  یشتریب هایپرسشمطالعه مرا با  شدند.ها روشن میها و سالدر طول ماه

ها و چه در استدالل یو چه در مبان ،کردگاه مرا خرسند نمیهیچ لسوفانیکه پاسخ ف ییاز جا

خرسندکننده  ییهاپاسخ جویِپی امیمالت فلسفأدر ت خود م،اختالف داشت هابا آن اریبس

 رساندم،می خانه به را خودم شادمان ،افتادو هر کشف که اتفاق می بودممی هاپرسش یبرا

های توانایی»و  «من»بر  یمبتن های در این کتاب. بنابراین یافتهنوشتمداشتم و میدفترم را برمی

و  است، گرید لسوفانیف یفلسفه یعنی نه مبتنی بر ؛است همان محسوسات ای «هاپیام»و  «من

نه  زیو ن ،شناسیزیست ای یروانشناس ایشناسی چون جامعه یعلوم ای یعلم تجرب مبتنی برنه 

آنچه  «فهم»در  «یمهاتوانایی» توسط «من» ازاست  یبلکه تمامًا کوشش ی؛نیمتون د مبتنی بر

 یو اسالم یغرب لسوفانیف یفلسفه یمطالعه رْیمس نیکه در ا البته، و بوده است «مقابل من»
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یافتم و خود ها را نادرست میپاسخ آن درحالی که ؛کردیآنان آشنا م یمرا با مسائل فلسفه

 .ابمیب یپاسخ میاهافتهیبر  یکردم مبتنکوشش می

کنون بیش اکتاب به وجود آمدند و  نیا گفتارِ 143 هاسال نیکه در طول ا شد نیو چن 

ند چکه البته  ،هستم ها در این کتابآن شیرایو و بازنویسیسال است که در حال  از سه

را  شگفتاریپ نیکه ااکنون .شدند جادیسال ا طول همین سهدر گفتاری از این گفتارها نیز 

 .گفتار است نیآخر شگفتاریپ نیشده است و اگفتارها تمام شیرایکار نوشتن و و ،نویسممی

دانم: یکم اینکه در طول این سه ی دیگر را برای خواننده مفید میاکنون بیان دو نکته

 یعنی ؛بود مفلسفه که در دسترس خیکتاب تار نیغرب را از بهتر یفلسفه یهمهسال گذشته 

مئن شوم  مطتا اوالً  دوباره خواندم کاپلستونفردریک  ینوشته فلسفه خیتار نه جلدیِ کتاب

 لسوفانیی که فیاهمسائل و مشکالت فلسفه یهمه یبرا یم پاسخایفلسف یهاشهیکه در اند

 یبودم و هستم که مبان یکه مدعازآنجایی گریو از جهت د ام،افتهیاند کرده انیفلسفه ب خیتار

 یِفلسف یهاشهیز اندفلسفه ا خیتار یهافلسفه یهمه در مقابلِ ،امکرده جادینو را ا ایهفلسف

 انیبعنوان  شد با یگریجلدی دکتاب سه جادیکار تألیف و ا نیحاصل ا یم.خودم دفاع نما
 زیها را نکتاب آن نیزمان با اهم که هاغرب و دفاع از من و پیام یهاخالصه و نقد فلسفه

و در آن خواند برا  امیهای فلسفاندیشه پیِش رو در کتاب تواندیخواننده م م.کنیمنتشر م

م در مقابل ایهای فلسفدیشهدفاع از ان زیو ن انگریهای دمن بر فلسفه یجلدی نقدهاکتاب سه

در آن  زیرا ن های فلسفیِ مناندیشهخود بر  یپاسخ نقدها اثنا نیدر ا دیکه شا ،ابدیرا ب آنان

و است، و هم فهمی ن« هامن و پیام»ام که جا هم نشان داده؛ یعنی در آنابدیجلدی بکتاب سه

 .های دیگر استپاسخ مانده یا مبهم در فلسفهام که پاسخی برای مسائل بینشان داده

و اصطالحات  اتیبا ادب شتریب ییِمنظور آشنابه ها،سال نیکه در طول ای دوم ایننکته

 سانسیلفوقجا آنو در  ،مشهد رفتم یبه دانشگاه فردوس 1394تا  1392های ی، در سالفلسف

 سانسیهران لت ییرجا دیاز دانشگاه شه 1378سال  که من دردرحالی خواندم؛غرب  یفهفلس

های خودرو در هنرستان ریتعم سیو نانم را از تدر ،خودرو گرفته بودم یمهندس

 .آورموپرورش درمیآموزش
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 آن در است که خاستگاهِ من یِهای فلسفکتاب حاصل کوشش نیاکنون ا درهرصورت

ی من در طول این بود و موتور محرکه« انسان چیست»ابتدا ناخرسندیِ در مواجهه با پرسش 

های یافتم که دیگران نیافته بودند و پاسخهایی میها این بود که همواره در تأمالتم پاسخسال

های دیگری رسشواره پجوییِ پاسخ این پرسش، همیافتم. اما پیدیگران را نادرست می

 یاریو بس ؟ستیچ ییدانا ؟،ستمیمن چ ؟،ستیموجود چ یا ههستند ؟،ستیچ یهست همچون:

 گذاشت.دیگر را مقابلم می

 الزم است که این کتاب از ابتدا به انتها خوانده شود .2

 نیم در اایفکه من در کوشش فلس رایز ؛کتاب از ابتدا به انتها خوانده شود نیالزم است که ا

 ؛نمیبرگز یاواژهمفاهیم،  آن انیب یمجبور بودم برا و یافتممی «نو یمیمفاه»همواره  اهسال

مورد روشن نمودم که مفهوم و  اما در هر ؛دمیبرگز یفارس یها را از زبان عمومواژه نیمن ا

ی مندرج در این کتاب همچون . از طرفی دیگر اندیشهستیچ هامراد من از آن واژه یمعنا

؛ هرچند است که هر مفهوم به استدالل بر مفهومی که پیشتر روشن شده مبتنی استساختمانی 

 میمفاه ها نیز مشاهده اصل است. درهرصورتشروع از مشاهده است و در مسیر استدالل

د مرا ینه به معنا ،امکاربردهها بهآن یکه برا ییهاواژه اًیو ثان ؛اوالً نو هستند :کتاب نیا یاصل

 ای ،کتاب نیا صوصِ مخ یبلکه به معنا ؛است یفارس یها در زبان عمومژهشده از آن وا

ن استوار و ثالثًا هر مفهوم بر مفهوم پیشی است  نگارندهمنِ یفلسف یهاشهیاند مخصوصِ

 .انتها خوانده شود بهکتاب از ابتدا  نیاست که ا یالزم و ضرور است؛ پس

 بندیی نگارش و ترتیب فصلشیوه .3

است که من  یتبه همان صور باًیگفتارها تقر نشیبندی و چفصل بِینگارش و ترت یوهیش

به جهت  مجبور شدم موارد یاهرچند در پاره ،امو نوشته یافتهها را آن هاسال نیدر طول ا

 بیز محل ترتاگفتارها را  یو برخ بریزمگفتارها را به هم  جادیا یخیتار بیترت ،بندیفصل

 بیر اکثر موارد ترتد دیگرد انیطور که باما همان ببرم؛ گرید یخود به فصل جادِیا یِخیتار

 .هاستآن جادیا یخیتار بیگفتارها همان ترت
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امکان  نیننده ابه خوا اوالً رایز ؛افتمی منطقیو  دیکتاب را مف نیا نگارشِ شیوه از نیا من

و  ،کند یام را طمه دادهداکه من در آن به فلسفه ورود کرده و ا یریدهد که همان مسرا می

 فلسفه خیکه هم در تار یریمس ای ی،عیطب رِ یآن را مس کنمیتوجه م ریمس نیبه ا که اکنون

صورت و هم به ،اندگونه پیمودهآن را این لسوفانْیف یاریو هم بس ،شده است مودهیگونه پاین

 نیایابم؛ ثانیًا می ،پیمایدشود آن را میمی لسوفیشود و سپس فکه بزرگ می یانسان یعیطب

در  نگارنده منِ یفلسف یهاشهیو ازجمله اند یفلسف یهاشهیورود به اند یآسان برا یریمس

شروع  «رونیوجه به بت»انسان در آغاز تولد از  طور که نوزادِهمان رایز ؛کتاب است نیا

 زیمن ن ؛شودرونش میدمتوجه  ،شود لسوفیسالی تا آن حد که فو پس از بزرگ ،کندیم

نکرده  یطراح شیا از پر ریمس البته من این ام.و تاکنون پیش رفته فلسفه شده اردگونه واین

 ندهخوان یاست و برا شده مودهیپ ریمس نیا یعیصورت طببه ایبلکه ناخودآگاه  ؛ماهو برنگزید

 شود، «روند» و «من» متوجه کمکم و ،کندشروع  رونیآسان خواهد بود که از توجه به ب زین

 .ستندیمتوجه درون ن بلکه بیشترشان اساساً ؛هستند رونبی متوجه تنهانه هاانسان تمام چه که

 اندازی به محتوای کتابچشم .4

شیام تا پنوشته یبیو به چه ترت ییزهایتاب چه چک نیدهم که در ااختصار شرح میبه اکنون

 و شرح و ،است صیلتف-به یفلسف کوششِ بیان وگرنه ،دیخواننده فراهم آ یبرا یتصور

 یجو الزم است که گفتارهاجو و حقیقتفلسفه یخواننده یو برا ،ضرورت دارد حیتوض

. کوشش مل کندأها تطور کامل بخواند و در آنبه ،از ابتدا به انتها بیالبته به ترت ،راکتاب  نیا

ها ام را به همان ترتیب تاریخی یافتهپیمودهری که کنم تا در بیان این شرح مختصر مسیمی

 ب.ای باشد از کل کتابیان کنم، تا حاصل، تا حد ممکن، چکیده

 هافصل اول: حافظه 

 ،دمیدیرا م ییزهاییابم که همواره چکه خاطراتم را مرور کنم درمی یکودک لیاوا از

را  میپا ی،کوشش فلسف نیاول در بنابراین .کردمو مزه می بوییدممی ،کردملمس می ،شنیدممی

ام و آن یقین به هدر آن نداشت یدیگاه تاکنون تردگذاشته و برخاستم که هیچ مبنایی بر
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 ی محسوساتگاه که بیدار و هوشیارم؛ یعنی یقین به مشاهدهی چیزهایی در مقابلم آنمشاهده

 یکه براپس وقتی ؛بودم «در مقابلم ییزهایچ»من متوجه  در این مشاهده گریاز طرف د .است

 :که مپرسش روبرو شد نیبا ا داختمرپ 1386در حدود سال  یفلسفتأملِ  به بار نیاول

به  ایو  ،کنمویم و مزه میبکنم و میو لمس می شنومیو م نمیبیها را مکه آن ییزهایچ»

 «؟اندشدهاز چه ساخته ،محسوس یزهایچ یعبارت

ن گفته به م کیزیعلم ف .خوانده بودم کیمکان یو مهندس کیزیو ف یاضیتر رپیش من

از طرف  .هاها و نوترونها و پروتوناز الکترون هااتماند و شدهها ساختهاز اتم زهایبود که چ

ان هستند و همچن یاتم ریهمچنان در حال کاوش در ذرات ز کیزیدانشمندان علم ف گرید

 هاییافتهو  روندیهای خود مثبات فرضیها یبرا یمشاهدات یکنند و در پطرح می هاییفرضیه

چیزها از ی چیزها باشد و همهی همه ادیبرسند که بن یابه ذره ریمس نییابند که در انو می

ای ذره»کنم  فرضاگر من  که داشتتفکر وا نیمرا به ا شهیاند نیا. شده باشدآن ذره ساخته

ی همه یعنی ؛شده باشندآن ذره ساختهچیزهای محسوس از ی موجود باشد که همه «یادیبن

آنگاه  ،اشندب گریکدیکه همه مشابه  شده باشندساخته یچیزهای محسوس از ذرات همسان

 یجیتانچه  اً یثانو  که پاسخ پرسشم باشد؛ هست یمنطق ایفرض خرسندکننده  نیاواًل ا ایآ

ور ج یعلم تجرب با مشاهدات یاز طرف هم خرسندکننده است وهم که  افتمیو سپس  ،دارد

 کند کهشدم که این فرْض ضروری می متوجهاز جمله اینکه  دارد ی مهمجینتا زیاست و ن

هایی دیگر که مفصل در باشد و نیز یافته« ثابت»های بنیادی بر یکدیگر تبادل اثر ذره «قانونِ»

 ام.گفتارهای فصل اول شرح داده

 ؛افتمیهای همسان از ذره یاز اجتماع شیب یزیاز همان ابتدا در موجودات زنده چ اما

مرا به  یکوشش فلسف نیها نبود و اکه در غیرزنده دمیدر موجودات زنده د ییرفتارها یعنی

 یدنیدن زِ یچوجود دارد که من نام آن  یدنید یزهایدر چ یدنیند ییزهایرساند که چ افتهی نیا

  .و روشن کردم افتمیو انواع شورها را  تمگذاش «شعور»را 

ناممکن است  ،که محسوس است تا خودش را حفظ نکند یزیکه هر چ افتمی یطرف از

 کی یهر محسوس که افتمیپس  ، همان چیزِ پیشین بدانم؛من دوباره آن را حس کنم گاه کهآن

 کند.دارد یا حفظ میمیو خودش را نگه حافظه است
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 انیب یبرا یاژهبه وا ازین یافتمهمانطور که پیشتر اشاره کردم، هر مفهومِ نویی که می

دادم که منظور من در  شرحرد در هر مو اما م؛گرفت یفارس یها را از زبان عمومواژه .داشت

 ،«یادیبن یذره» یهاواژه :ها در فصل اولواژه نایی ازجمله .ستیها از آن واژه چنوشته نیا

 ،«کل شعور»، «شعور آگاه» ،«شعور نوع» ،«ساده شعور»، «شعور» ،«قانون» ،«چیدمان خاص»

شرح  است که هر مورد گرید یهاو واژه «عظمت»، «یدگیچیپ» ،«حافظه علمِ» ،«حافظه»

 .شده استآن روشن فیتعر ایشده داده

 یهاافتهیبر  افتهیکه هر  رفتمیم شیو پ ساختمیرا م ییاز دانا یقدم ساختمانبهقدم من

محسوسات  یاز مشاهده زین هایافتهنو استوار بود و شروع  یو استدالل و مشاهدات یقبل

 .بودند

کنند می رییمحسوس تغ یزهایچ نیا» :برخوردم که هاپرسش نیبه ا تأمالتم یادامه در

« ؟بدانم نیشیپ زیها را همان چآن توانمیپس چرا من م ،کنندمی رییاگر تغ ؟ثابت هستند ای

 زیرا همان چ یمحسوس زیتوانم چصورت می کیکه فقط در  مبود افتهیتر که پیشدرحالی

ها رسشپهمچنین این  «.را حفظ کند شتنیخو» گریبه زبان د ای ،بدانم که ثابت باشد نیشیپ

بینی است امالً قابل پیشک ای ی،صورت جبرتغییراتشان به اآی ،کنندمی رییتغ زهایاگر چ»که: 

 «جهان محسوسات»ها را آن یمحسوس که همه یازهیچ نیآنگاه ا ،باشد یاگر جبر ؟نه ای

 «؟معلوم نخواهد داشت یاندهیآ م،دینام

گذشت و ناگهان پاسخ را می ییهاطلبید و روزها و ماهرا می یپرسش باز تأمالت هر

 ؟شدندروشن می گرید ییهانوشتم و باز پرسشمی نو ییافتم و گفتارمی

 «خاصِ دمانِ یچ»ای است که همواره در حال حفظ «حافظه»محسوس  که هر چیزِ افتمی

 گرید یزهایکه هر چیز محسوس در تبادل اثر با چ افتمی .است «یادیبن هایذره»خود از 

محسوس در خود  زیپس هر چ ؛را حفظ کند شتنیاست و شرط تبادل اثر آن است که خو

که از محسوس  یاثر اثر در مقابل لامکان تباد ،دارد که چون آن حدود را دارد «یحدود»

آن  هرچه تعداد اجزاءِ هر محسوسکه در  افتمی .ممکن است شیبرا ،کندیم افتیدر گرید

آن محسوس در  ،گرددتر می«پیچیده» اجزاء آن انیتبادل اثر م و شودیم شتریمحسوس ب

در طبقات  ی که دارد از کم به زیاد«عظمت»گیرد و به نسبتِ قرار می« عظمت»از ای درجه



 هایاممن و پ ■ 8

 

؛ انسان «مغزِ»ای که گونهبه؛ گیردانسان قرار می در نهایت و وانیو ح اهیو سپس گ جانیب

پس با  .اممحسوسات است که حس کرده «ترینِعظیم» ی سر است،یعنی همانی که در کاسه

 «؟است "شتریعظمت ب" نیحاصل ا "شعور آگاه" ایآ» :پرسش روبرو شدم که نیا

از  «جهان محسوسات»که  امگونه فرض کردهکه چون ایندر تأملی دیگر  روشن گردید 

 این پس ،دارند تبادل اثر گریکدیثابت با  یایجادشده که به قانون یهمسان یادیهای بنذره

اگر  بنابراین .آن است یدرون یزیجهان محسوسات است و چ نیهم مختص «اثر تبادلِ»

همان جهان  یِاختصاص یزیچ «اثر دلِتبا» ،آنگاه در هرکدام ،باشند  موجودگرِید هایِجهان

 .ستا یگرید زِیها چذره قانونِ ای یادیهای بنهر جهان در ذره رایز ؛است

فظ را ح شتنیخو یمحسوس ای یحافظه هر اگر» که: شدم در ادامه با تناقضی مواجه

 ،حسوسم کیممکن است  ایآ» :افتادم که شهیاند نیز به این «هست؟پس چرا مرگ  ،کندمی

اگر » :که افتمی گرید یگفتار دریافتی دیگر و در «؟کردکپی  قاًیرا دق ،گرید انسانِ کیازجمله 

ی آن کوششی که نتیجهدر  «.شوندمی چیه همحسوسات هم ،کند رییتغ یادیهای بنذره قانونِ

و  مبزرگ را مشاهده کرد اییافته است،فصل اول  یانیگفتار پا و ام،( نوشته21)گفتار را در 

ای از هر حافظه» :نکهیم شد و آن اایبعد یهاافتهی یهمه یهاهیاز پا یکی سپس که م،افتیدر

حالی که درعین ؛ایجادشده است ،گرندیکدیا بهایی که مدام در حال تبادل اثر حافظه-ریز

 «.تر استای بزرگاز حافظه ایحافظه-ریخود باز ز

 هافصل دوم: من و پیام 

 کیو همچون  ،بودمن ممن متوجه خود م،که در فصل اول قرار داد ییتمام گفتارها در

بودم  دهیجایی رسبه؛ اما دیگر بود «محسوسات»به  ای «رونیب»م به اتوجه یدانشمند علم تجرب

و  انگیز بودشگفت اریکه بس افتمی ییزهایچ یدرپپیتوجه  نیشدم و در ا «درون»که متوجه 

 شترِیآنکه ب بیعج زیو ن ،ها نشده بودمکه چگونه تا آن زمان متوجه آن بیعج اریو بس نو،

ورودم به  شروعِ نجایا .شوندیمتوجه نم زیو تا آخر عمرشان ن ستندیها نمردم متوجه آن

 یهایاندیشه نیچن بیان به یدانش بشر خیکه در تار افتمیکه سپس در ،بود یهای ژرفاندیشه
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 شیخو متوجه اصلِ .بایبلند و ز یجهان .کردم دایورود پ گرید یبه جهان .ندیگویم «فلسفه»

 .درون شدم و مستِ

من » :ها مواجهها و ابهامپرسش یزده و هم با انبوههم شادمان بودم و هم شگفت اکنون

لذت  و چرا درد» ،«؟ستیلذت چ و ددر» ،«؟ستیچ رونیب» ،«؟ستیدرون چ» ،«؟ستمیچ

 افتنیمالت در تأ «.؟دهمانجام می یدر حس چه عمل من» ،«؟ستیاساسًا حس چ» ،«؟هست

 ییسال و گفتارها رچها ایسه  دیشا دانمینم ،دیبه طول کش هاها و سالماهها پرسش نیپاسخ ا

 .قرار دادم «هامن و پیام»تحت عنوان  فصل دومها را در شد که آن جادیا

وم و که در فصل د است ییگفتارها ی،مالت فلسفأکوششم در ت نیترکه سخت حقبه

از  یاریکه بس ،افتمی ی رامیو نوترین مفاه نیترانگیزو شگفت ،امکتاب گنجانده نیسوم ا

چیز همه» :م کهمالت متوجه شدأت نیدر ا یحت ؛بود افتهیتاکنون ن یلسوفیف چیها را هآن

 «.ستیبیان نقابل یهست و بلکه اساساً ستیبیان نقابل

 ایموجود  یزیو نه چ یی،دانا ایاخت بیان است و نه قابل شننه قابل «من»که  افتمیدر

 بخشِهستی .کنمت میخودم هس یچیز را براکه همه هستم« من» این که افتمیو البته  .مشهود

ها نه م که آنامواجه ییزهایبا چ «اکنون» «من» ،که در حس افتمی .است «من»جهان درون 

 «جاآن»ها آن که کردمتصور می ،فصل اول یگفتارهادر  یعنی ؛تراست که پیش ییزهایهمان چ

 ،شودیداده م "من"دو امر در حس به آنچه در ب» :که افتمیدیگر درعبارتبه .هستند «رونیب»در 

 آن "بیترک"از  "من"را  یواقع یزهایچ ای "تیواقع"بلکه  ؛ستین "تیواقع" یِ زهایچ

گذاشتم و  «هاپیام» ها رانام آن «.نمایممی جادیامر در حس ا دوب شده به من درداده یزهایچ

و هوشیارم  ردایها همواره که بآن .ستندیآمدن ن ییبیان و در داناها قابلکه اساساً پیام افتمیدر

 .هستند «من-مقابل-شونده-نو-اکنون»

دهد می «من»به  «درون»در  ییروین ای یزیچ زیرا ن «هاپیام»که  سپس برایم روشن گردید

ی «داگاهوناخ»که  مپس متوجه شد ،ستندیها ناثرات آن حتی ای خارج یزهایهمان چ «هاپیام»و 

 «من»به  «هاپیام»صورت به ای ،کندترجمه می «هاپیام» هرا ب زهایچ اثراتِهست که « درون»در 

 .دهدمی
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م ایارج از آگاهخدر  ی«زهایچ خودِ»به  یراه چیکه اساساً ه افتمیدر .تر شدکار سخت اما

 رج از ذهنِ در خا یزیچ ایاساساً آ ؟من است «جهان درونِ»در  یزیچ ،«من یِآگاه» ایآ .ندارم

بود که با آن مواجه  یابهام نیترناخرسندکننده ای ،آورترینو عذاب نیترسخت نیا ؟من هست

گاه نخواهد کس هیچاست و هیچ یشدننرفعطورکلی ابهام به نیاکه  افتمیسپس در .شدم

 .آزارنده است «ابهام»اما  .توانست آن را رفع کند

هام را اب نیکه شده ا یبه هر نحو دیپس با ؛کنم یزندگ دیبا .است «یدرد وجود» ابهام

آزارنده فرار  وابهام بزرگ  نیاز ا قیطر نیمن به ا .میایبا آن کنار ب یقبه طری یا برطرف کنم،

 ثراتِا در درون در خارج از ذهن من هستند و ناخودآگاهِ زهایچ خودِ مکردفرض  :کردم که

صورت را به ر مغزمبو در نهایت  گوشم م وازجمله بر چشم ؛مایسح یها را بر اعضاآن

 «نیادیبن هایفرض»بود که نامش را  یاساس یفرض نیا .دهدیم «من» یِبه آگاه «هاپیام»

ند؛ و من اوالً فرض کردم خودِ چیزها وجود دار بودند:م؛ زیرا خود شامل سه فرض گذاشت

هستند، یعنی فرض کردم که « هاپیام»شروع کننده در ایجاد « علتِ»ثانیاً فرض کردم آنها 

کند و به کند یا هست میترجمه می« من»برایِ « هاپیام»را به « خودِ چیزها»ناخودآگاهِ من اثرِ 

یی «هاخودِ حافظه»و درنتیجه با « هاخودِ نشانه»ها با یامدهد؛ و ثالثاً فرض کردم که پمن می

مالت أدر تمام ت یک دارند. سپسبهکننده در ایجاد آنها هستند، تناظر یککه علت شروع

 ین مجبورم که زندگمچون  ؟چرا .رفتم شیابتناء کردم و پ هااین فرضکرات بر م بهایبعد

 .دارد نه ابهام «نیتع»به  ازین «عمل»و  ،کنم «عمل» یعنی ؛کنم

 یِها که زندگها و ماهبود و من روزها و شبانگیز شگفت آنبهدرون آن در جهانِ کاوش

انگیز و شدند و شگفتمی اننمای که تازهبودم  ییهاابهام ریهمواره درگ ،خود را داشتم یِعاد

ته ها را درنیافکنون آنکس تاکه هیچ یافتمپیوسته درمیبودم که  ییهاافتهیمست از مشاهدات و 

 پندارم.پنداشتم و میام از تاریخ فلسفه اینگونه میاست. الاقل من در حدود مطالعه

 یو در مطالعه ،افتمی «بزرگ زیرا»را  «اکنون» .شدم «اکنون»اثنا متوجه  نیدر ا من

غفلت باعث  نیو هم ،ندانشده «اکنون»ها متوجه یک از آنکه هیچ افتمیدر لسوفانیف یفلسفه

از  .بیان استقابل-و نه ییدانا-در-نه «اکنون» است. ها شدهآن یهاغلط در استدالل جینتا
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 افتمیدر ادامه در .من اکنون شاهدم «.مامواجه یمن اکنون با هست» «.اکنون است یهست» یطرف

  .همواره اکنون است رونیدر ب یهست رایز ؛«است یزمان اساساً ذهن»که 

ی همه :نکهیاشدم و آن  افتهی نیکردم و مست ا را مشاهده دیگری انگیزتشگف ییافته

های الیتو یساز گانهیمن از  یهاشدههمه برساخته یعنی ؛هستند «یزمان» یواقع یچیزها

 «یجهان واقع»که  ؛ یعنی برایم روشن گردیدشده هستندبه خاطر سپرده یهاامیخاص از پ

ًا ذهنی و و تمام« واقعیت»نیز بخشی از « مکان»و بنابراین  رونیاز درون است و نه ب یبخش

البته  که «یواقع یزهایچ» نه بادر حس  اکنون من روشن گردید که:  است.« من»برساخته ی 

 «من»که  افتمی .مامواجه «هاپیام»بلکه با اند؛ و چیزهایی درونی« من»های ها برساختهآن

 ایها همواره که پیام رایز ام؛ساخته «هاپیام» «بینیِپیش» یابر «هاپیام ترکیب» ازرا  «تیواقع»

و  ،کنمها دوریدارند تا از آنمیاند و مرا واها آزارندهدردناک .بخشلذت ایاند دردناک

 .کنم شتریها را بدارند تا آنمیها مرا وابخشلذت

اند که واجه بودهمپرسش  نیها با اکه آن خواندم لسوفانیف یفلسفه یمطالعه ادامه در در

ه اکنون است هموار یبودم که هست افتهیکه من در ییاما از جا ؛«؟نه ایدارد  یجهان آغاز نیا»

 ؟ستنیمل هم یپرسش نیاساساً ا ایپس آ ،ستا یو زمان اساساً و تماماً ذهن

من »که  افتمی رایز ؛من وحشت کردم :که مرا ترساند افتمیرا  یزیچ یمالت بعدأدر ت

هست که  یگرید «منِ» در درونْ یحتیافتم که  «.هستم یمن در درون زندان» ،«تنها هستم

ها را هست پیام «گاهآدوناخ منِ» .است «گاهآدوناخ منِ» «او» و کندیمحدود م ایرا کنترل  «من»

فرزندانم و  ،همسرم ،امنباشد و خانه خارج از ذهن منچیزی در بسا هیچپس چه ،کندمی

هاست و از کجا پیام یسازگانهیهای من از ها برساختهاین یهمه رایز ؛توهم باشندچیز همه

وحشت  نیا .کرده باشد و به من داده باشد جادیها را اپیام أساًخود ر «ناخودآگاه منِ»معلوم که 

در  «زهایچ خودِ»که  ودب ییدانا نیا افتنی در میبود که در مورد ناتوان یبدتر از وحشت اریبس

خوش دل یفرض نکهیفرض و ابتناء به ا کی آنجا من با طرحِ .نه ایهستند  خارج از ذهنِ من

 منِ ای ؛ستین یراه چیکه ه افتم؟ یاما اکنون چه کنم ؛از آن ابهام فرار کردم ،کننده است

ثابت هست  یقانون طبق ،باشد خارجدر  یزیاساساً چ نکهیها را بدون اناخودآگاه خود پیام

گاه آدوناخ در خارج از ذهن من هستند که منِ ییزهایچ نکهیا ایو  ؛دهدمن می کرده و به
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 نیفکر از ا کیبا  ازاما ب .دهدمی «من» یترجمه کرده و به آگاه «هاپیام»ها را به آن اثراتِ

دو  نییک از اکند که کدامنمی یتفاوت چیمن ه یگونه گفتم که برااین :ابهام هم فرار کردم

دارم که  نیقی م،کنها را مشاهده میدارم که پیام نیقیدرهرصورت من  ؛حالت راست باشد

 رایز ؛«تممن هس»دارم که  نیقیو  کنمیم جادیا هاپیامکردن گانهیرا از  یواقع یِجزئ یزهایچ

حدود  نیا ؛ستین یاچاره .از حاالت فوق باشد کیپس بگذار هر  ؛ها هستمآن همواره شاهدِ

مبهم  یحدود «جهان من»پس  .است «جهان من»من و حدود  یمن و بلکه حدود آگاه ییِ دانا

مثل همانند آن به .ستیحدود ن نیا مواجهه با ابهام و نیاز مواجهه با ا یزیگر چیدارد که ه

 همچنان در افقِ  یبرو شیکه تا آخر عمر هم که پ یباش یانوسیدر اق یک کشتیاست که در 

 ی.او ابهام مواجه یامعلومبا ن دید

 ،کردمکه عبور می یر ابهاماز ه .شد و پرسش پشت پرسشروشن می ابهام ابهام پشتِ اما

مواجه  گرید یو پرسش یمباز با ابها ،کردماز آن عبور می ای یافتم،میرا که  یپاسخ هر پرسش

 دیگرهای که چرا انسان :انگیزنو هم هیجا ،زا بودآور و وحشتبازهم رنج ، وشدممی

متوجه  زیگذشته ن لسوفانیف یتموارد ح نیاز ا یاریو چرا در بس ستینها کس متوجه اینهیچ

 .نداهنبود

اساساً  «.هستم من» هک میبگو توانمیم ینیقیبود که اساساً به چه  نیها ااز ابهام گرید یکی

اهد که ش یافتم .م«شاهد»و من  ،همان مشاهده است که یقین افتمیدرسپس  «؟ستیچ نیقی»

در  یعبور نکردن یحد زین نیا .ود شودخ هودمش ای ،اوردیتواند خود را به مقابل خود بنمی

شاهده را م «یگرید»اما من  ؛ندارم که خود را مشاهده کنم یراه چیمن ه .است «جهان من»

من  ییِدانا» و تنها تنها نیو ا «هستم "یگرید ریغ"من »که  افتمیو  «من هستم»پس  ،کنممی

 .م شدمآرا یبه خاطر سپردم و کم یعنی ؛را مقابل خودم آوردم ییدانا نیا .است «از خودم

دارم که به سبب دارا بودن آن  یی«هاتوانایی» «من»که  روشن گردید بعدیمالت أت در

های من عبارت بودند توانایی .ممکن است ایبرقرار  «یگرید»و  «من» انیم «کنش»ها توانایی

ادراک » ای «هاآگاهانه به پیام توجهِ» ؛تابدمی «یگرید»به  «من»از  یکه همچون نور «یآگاه» :از

که مرا توانا  «زیتما صیتشخ» ؛ها را مشاهده کنمپیام «ناکنو»توانم که توسط آن می «یحس

 .معلوم کنم ایخودم روشن  یها را برامقابلم ازجمله پیام یزهایچ اتِزیاجزا و متما کندیم
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داری چیزها در ام در نگهعبارت توانایی و مهم دارم که یاهیو پا یاساس ایییکه توانا افتمی

 ییِتنها شرط دانانه «خاطره» که وجودِ روشن گردید .گذاشتم «خاطره»نامش را  درون است و

شرط آن  ازجملهو  ،هست زین بطور کلی من یآگاهشرط  یحت کهبل ؛استبطور کلی  من

 ادیبن «خاطره» .خودم بشوم داشتنِوجود  آگاه به ایاست که من متوجه موجود بودن خودم 

من همواره در  یعنی ؛است «خاطره-در»من تماماً  ییِدانا یکه همه افتمیاست و  «جهان من»

که تنها  روشن شد .ها استخاطره-زمان همان در ایم و گذشته امتوجه «گذشته»به  ییدانا

من با  م؛کنمی انیها را بخاطره-در یوقت یحت و ،دارند نکرد «انیب» تیقابل «هاخاطره-در»

آن را  ایخاطره شود -در کیخودش در درون متوجه  گرْید کنم که انسانِکوشش می «نشانه»

 که به جهان درونِ ستیراهی ن چیهبرایم روشن گردید که  رایز ؛بسازد و به خاطر بسپارد

 م.داشته باش یدسترس گرید انسانِ

ان شده جاندار ریمن از سا زیکه موجب تما «من» ییِتوانا نیتریکه اصل مافتی نیهمچن

ها توانایی ؟ در دیگرآزادم «اراده»من در  ایآاما  .است «اراده» ،است «عمل» ادِیو بن ،است

 هاآن یبرا یهایتا پاسخ مکرد اریهای بسکوشش که ندبود هاییپرسش باز هانیا چطور؟

 بم.ایب

 «من یاصاختص» یا« من یبرا» ؛است «من» یِهرچه در آگاه در تأمالتی دیگر دریافتم که 

که  افتمی .شومخود می «یگانگی»متوجه  «خاطره»من به سبب داشتن  است. روشن شد که

 گانهیها را من آن .دهمدر مقابل می یزهایبه چ «من»را  یگانگیو  ام،یگانههستم که  «من» نیا

 .دارمام نگه میو در خاطره کنمیم جادیا ایکنم می

یا « صلامن »نامش را  و است اجزاء یک چیز «ناخودآگاه منِ»و  «آگاه منِ»که  دریافتم

ز نی« من»و  است« من اصل»از  یبخش «ناخودآگاه منِ»که  روشن شد م.گذاشت «من کلی»

از آن که مرز جدایی این دو نیز روشن و همچون خطی کشیده شده واضح بخش دیگری 

 ،ندارم یترسو دس ییدانا «او»به  «من«. »او»گذاشتم: « من ناخودآگاه»نامی آسان برای  نیست.

در  یعنی ؛دارد «ینیشیپ» یهایکه او دانایی . دریافتمدارد یدسترس و ییدانا «من»به  «او»اما 

 .دارد یهایدانایی ،«من»بر خالف « او»ایم، آمدههان ج نیبدو تولد که به ا
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بمانم و تداوم  «من»کند تا مهربان همواره کوشش می یخدا کیهمچون  «او»که  دریافتم

 ،کندیم ییراهنما شتنیمرا به راه حفظ خو «لذت»و  «درد»با  «او»که  روشن شد .داشته باشم

جهان »و در  ،ستا «من اصل»از  «جهان من»چیز در همه که شروعِ افتمیو  .کندیوادار م ای

 «.من»از  «من یآگاه

 «لیتحم»به من  ای ،شوندمی «داده» «من»که اکنون به  ییزهایمتوجه شدم که چ پسس

 ؛ستین ییشاچو  ییایو المسه و بو ییو شنوا یینایدر پنج حس ب «هاپیام»فقط  ،شوندمی

است که  یزیچ زین ،کنمیادراک م «هاپیام»در توجه به  که ای«یبخشلذت» و «یدردناک»بلکه 

 دنشویم لیماکنون به من تح»که  ییزهایچ پس من نام تمامِ  «.شودمی لیاکنون به من تحم»

 میتقس «یدرون»و  «یرونیب» ها را به دو بخشگذاشتم و آن «محسوسات»را  «دنشویداده م ای

لذت که نام  و درد «یحس درون»و در  ،دنشویبه من داده م «هاپیام» «یرونیب حسِ»در  .کردم

 «هاالتح»که  افتمیپس درس .گذاشتم «هاحالت» چیزهای داده شده به من در حس درونی را

 ای «خودم یهایژگیو»ها را همچون بلکه من آن ؛باشند «من قابلِم»که  ستندین ییزهایچ

-یاراده-به-نه»ها آن یو از طرف ،یابممقابل می-در یزیدر توجه به چ «آگاه منِ یهایژگیو»

که تبادل  ییازهیو در توجه به چ ،است یکی «من اصل»پس  .شوندداده می «من»به  «گاهآ منِ

 «من اصل» گاهِبخش ناخودآ ، وشودیدردمند م ،باشد شتنیجهت حفظ خو ها خالفِبا آن اثرِ

 نیبه هم زیها نبخشو در مورد لذت .دهدمی «من آگاه»را به  یدردناک نیا «ناخودآگاه منِ» ای

 شیوه.

 

تر اما مگر پیش ؟من در مغزم هستم ایآ ،و اگر در بدنم هستم ؟من در بدنم هستم ایآ

 ،ندارم اییدسترس چیه مخارج از ذهن ای «زهایچ جهان خودِ»بودم که من به  افتهیندر

ی سر یا همان چیزی که در کاسه« من مغزِ »و  ،است «یواقع» چیزِ  یک «بدن من» کهدرحالی

از  «من»های همه برساخته یواقع یزهایکه چ ییپس از جا ؛«یواقع» چیزِ یک زین من است،

من در مغزم  ایآ» :پرسش درست است که بپرسم نیاساساً ا ایآ ،هستند «هاپیام» دنکرگانهی

 «من مقابلِ یزیچ»و  «من» یبرساخته کی «مغز من» رایز ؛ناممکن است نیا !نه «.م؟هست

گونه این م؛عبور کرد زیترس ن نیاز ا «نیادیهای بنفرض»به  و باز با ابتناءِ دمیباز ترس .است
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که  ،خارج از ذهنم دارد یا جهانِ« خودِ چیزها هانج»در  «یخود»در نظر گرفتم که مغزم 

ها است که آن پیام یی«هاپیام»برساخته از  «تِیواقع» کی نیز« مغز من» ی،واقع زیهمچون هر چ

 که چیزی در خارج از ذهن من است، است. من،« مغزِ خودِ»بر «  چیزهاخودِ» اثرِ یترجمه

 یو کالبدشکاف کاسه م،باش داریو ب اریهوش ،شناسیزیست شگاهِیآزمادر یک که مثالً درحالی

 خودِ  امِیپ م،کنمیمشاهده  آنچه م،مشاهده کنمغزم را  شگرینما کیو در  باشدسرم را بازکرده 

و سپس عصب  من نور بر چشمِ قیمن از طر مغزِ خودِ اثرِ یترجمه من است که در اصل مغزِ

 م«مغز خودِ»من همان  یباشد از طرف نیو اگر چن بینایی و در نهایت بر خودِ مغز من است.

خوشنود  یکم گریو از طرف د .هستم «زیچ آن خودِ» «نگریدرون»پس من حاصل  .ستمین

ناممکن است  :تناقض که نیا ؛رها کرد یتناقض منطق کیاز  رام «نیادیهای بنفرض»شدم که 

« هامن غیر آن»؛ زیرا پیشتر دریافته بودم که شمبا« خود مقابلِ» یزیچ درونِ یاحاصل  «من»که 

 رشِیپذ یو خرسندکننده برا یدرون ی«لیدل»من  نیبنابرا «.ها هستممن شاهدِ آن»هستم و 

 .بودند و نه مشاهده فرضها اما بازهم آن ؛بودم افتهی «نیادیهای بنفرض»

 فصل سوم: شناسایی و دانایی 

ها مواجه سشپر نیبا ا ،پنج سال گذشته بود ایآن چهار  یاز ابتدا دیمالتم که شاأادامه ت در

 میهمفا» ،«؟ستیچ توانستن» ،«چیست؟دانستن » ،«؟ستیمفهوم چ» ،«؟ستیچ یمعن» :شدم که

دانستن و توانستن  ،نشناخت انیارتباط م» ،«اند؟شده جادیا میچگونه مفاه» ،«؟دارند یچه انواع

 زیچ» ،«؟هست ییو دانا یهست انیم یو چه ارتباط ؟چه یعنی یاساساً هست» ،«؟ستیچ

طورکلی بودن به» ،«؟است زیموجود همان چ ایآ» ،«؟چه یعنیبودن  یزیچ ای ؟ستیچ

ها ینا «؟هست ییو دانا ییشناسا انیای مچه رابطه»و  «؟چه یعنیاستدالل » ،«؟ستیچ

فصل ها را در که اکنون آن امهو نوشت افتهی ییها را در گفتارهااست که پاسخ آن ییهاپرسش

 م.گنجاند «ییو دانا ییشناسا»تحت عنوان  سوم
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 فصل چهارم: هستی و منطق 

 مربوط را هاآن م وودمالت نوشته بأت ریای که در طول مسبعدی یفصل چهارم گفتارها در

 یوقت ای "هست" مییگویم یاساساً وقت» ،«؟ستیمنطق چ»اما  قرار دادم. ،بودم افتهی منطق به

 :که افتمیدر «؟ستیچ یستین» ،«؟ستیچ یهست» ،«؟ستین چامنظورم "ستین" مییگویم

 «مفهمرا ب یکنم تا هسترا هست می یستیمن ن» یعنی ؛«ستین ستیو ن هست هست»

 ،بودم که در فصل اول آن را در مورد محسوسات یافته شتنیکه قانون حفظ خو افتمیدر 

 رونددر  زِ یدر مورد هر چ ،هستند «هاپیام»و اکنون دانسته بودم که محسوسات همان 

 ،است یضرور رونیدر مورد درون و ب شتنیقانون حفظ خو یعنی ؛ضرورت درکار استبه

م من منطق همان فه» :و توانستم دریابم که ،است کنونا یکوشش اییک کوشش مداوم  و این

 «.است شتنیفهم من از حفظ خو یعنی ی؛از قانون هست

با  را دواین ی بگذارم و رابطه یزتما «علت»و  «لیدل» انیم دیمتوجه شدم که با سپس

که درحالی ؛«زهاستیبوط به خود چعلت مر»که  برایم معلوم شد .روشن کردم «یخرسند»

 «.است که خرسندکننده باشد اطرهدر خ ایمشاهده لیدل»

 ایخاطره -در-یزیچ «علیت»از  «نم» فهمِ یکه همه افتمدری «؟ستیچ یتعل» پس

 اراده «علت خودِ»که  افتمی .است زیمتما «علت»با  «علت خودِ»است و  «گذشته»مربوط به 

 .است شتنیاراده به حفظ خو ،«جهان من» موجوداتِ یدر همه «اراده»و  ،است

 قتیحق» ،«؟ستیحکم چ» ،«؟چه یعنیاثبات کردن » :مواجه شدم که هاپرسش نیا با

ها در پرسش نیپاسخ ا «.؟آزاد دارد یبا اراده یو چه ارتباط ؟چه یعنی صدق»، «؟ستیچ

 نیهمچن .اردادمقر «و منطق یهست»تحت عنوان  فصل چهارمها را در است که آن ییگفتارها

 «.است یمطلقاً ته یمفهوم تینهایب» :ام کهرا نوشته هایافته نیفصل ا نیا یانیدر سه گفتار پا

ها را روشن واژه نیمرادم در کاربرد ا یو معناها یو جزئ یکل و جزء و کل زیتما همچنین

 «.؟ستیاستدالل چ»که  متر شرح دادمفصل فصل چهارم یانیو در گفتار پا منمود
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 فصل پنجم: ریاضی 

 تنشیاز قانون حفظ خو گرید انیب کی یاضیکه ر افتمیشدم و در یاضیادامه متوجه ر در

 کیرا در  یاضیگفتار ر .است «خاطره»بر  یهمچون منطق مبتن یاضیاست و ضرورت ر

 .آوردم یاضیفصل و تحت عنوان ر

 هاها و خودِ حافظهفصل ششم: ذهن، حافظه 

و  «هاحافظه» انیارتباط م افتنی یها در پکه در آن مرا گنجاند ییفصل ششم گفتارهادر 

ی باشد، من پیشتر هرچیزی که بتوانم آن را در مقابلم مشاهده کنم؛ چه واقع .بودم «ذهن»

که « یباِنس»همچون این میِز من یا درختِ حیاطمان یا دخترم؛ و چه خیالی باشد، همچون 

رود؛ یعنی یک موجود خیالی که من آن را در خیالم پا دارد و راه می سیبی است که دست و

در فصل اول تصور  نامیده بودم.« ظهحاف»ام، را پیشتر ام و نامی برایش قرار کردهساخته

در خارج از  کنم،ها را مشاهده میبه همان صورتی که آن« های واقعیحافظه»کردم که می

ها ناز آ یکه بخش ،هاکه حافظه ه بودمافتیدوم در و سپس در فصل موجودند،من  ذهنِ

پس اگر  .ها هستندپیام یساز گانهیهای من از همه برساخته است، یواقع یجزئ یهازیچ

ذهن  زیها ننآ ایآ» نکهیپرسش از ا ،باشند یمن و ذهن یبرساخته ییزهایها فقط چحافظه

  نیست؟ مهمل «نه ایدارند 

خودِ » «یواقع یحافظه» هرکه  مگونه در نظر گرفتاین «نیادیهای بنفرض» بر یمبتن

به خودم جواز دادم پس  .خارج از ذهن من داردجهانِ  ای «خودِ چیزهاجهان »در  «ایحافظه

به کاوش  ،هستند یهای من و ذهنساختهبردانم تماماً که می ی واقعی،هاکه در مورد حافظه

 یرخت زردآلود ایمن  زِیمثالً می واقعی، فظهحاهر مورد در که  رایز م؛و کوشش بپرداز

ها بدان آگاهم و مشاهده حافظه از این آنچه من است که تمامِ رستد نیا ،من همسرِ ایحیاط 

جهان »در  «یخود» مگیرمی فرضاما  ؛هستند «من» هایِو برساخته یدرون ییزهایچ ،کنمیم

آید. این علم تا فراهم می« امکان علم به خارج از ذهنم»، و بدین ترتیب دارند «زهایچ خودِ

نمایانند، نقض نشده باشد، کارا ، که در عمل همواره راست می«های بنیادینفرض»زمانی که 

بدست آمده از این فرض و از از این طریق، عملم « علم تجربیِ»توانم با است؛ یعنی من می
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یزهای واقعی را تعیّن بخشم تا بدین طریق توانا باشم که از دردها دوری را، یا تبادل اثرم با چ

 ها را افزون بخشم تا بتوانم خویشتن را حفظ کنم.کنم و لذت

 «؟ستیچ "هافظهحا خودِ"و  "ذهن" انیم یرابطه» :گونه است کهپرسش اکنون این پس

 ،ذهن»تحت عنوان  فصل ششم یرهاباره را در گفتادراین گرید هاییافتهپرسش و  نیپاسخ ا

 م.قرارداد «هاحافظه ها و خودِحافظه

 یراکه البته ب ،«است یضرور ینظم در هست»که  افتمیفصل ششم  یانیپا یگفتارها در

ر د نیهمچن «.ستیضرورت چ»و  «ستینظم چ»کردم که  یابتدا بررس افتهی نیروشن شدن ا

 شک یرابطه»و  «شک یستیچ»و آن  مرداختمهم پ اریبس یهایفصل به نکته نیا یانیگفتار پا

 «.مطلق ناممکن و ناموجود است شک» :که افتمیاثنا  نیکه در ا ،است «تیبا واقع

 فصل هفتم: غریزه 

ر د مسال از آغاز کاوش و کوشش 6 ای 5حدود  یزیگفتار نوشته بودم و چ 80 نجایا تا

 امدوباره توجه توانستمیهای مجهز بودم که ماکنون به دانایی .گذشته بود یفلسف یهاشهیاند

 ان خودِدر جه یخود یتیفرض که هر واقع نیا رشیو با پذ ممتمرکز کن رونیاز درون به ب را

 ؟ستچه خبر ا رونیدر ب :که جویی و تأمل کنمپیدوباره  ،دارد زهایچ

-هحافظ»سازند که آن را کل می-هحافظ کینوع از جانداران باهم  کی که اشخاصِ افتمی

است و هر شخص  شتنیحفظ خو یدر پ یگانگی دارد و« نوع-حافظه»که  افتمی .دمینام «نوع

که هر  برایم روشن شد .نوع خودش است-حافظه از حافظه-ریز کینوع جاندار  کیاز 

اش حفظ شخص و حفظ نوع دارد که اراده ینوع جاندار در خود موجود کیاز  شخصِ

هر شخص از  اینوع -حافظه-هر جزء یعامل رفتارها زهیغر م.دینام «زهیغر»او را است و 

 دریافتم .شودیرفتارها منجر به حفظ شخص و حفظ نوع م نیجانداران است که ا نوعِ کی

؛یعنی همه موجودی در خود اندمشترک زهیدر غر ؛ گیاه و حیوان و انسان،جانداران یکه همه

 سپس است که هدف آن رفتارها حفظ شخص و نوع جاندار است. دارند که عامل رفتارهایی

در توجه به است که  «ناخودآگاه منِ »از  یدر انسان بخش زهیکه غر برایم روشن گردید

، یا را یمثالً گرسنگ ،دهدمی «من» یِخاص را به آگاه یهایدردها و لذتچیزهای در مقابل، 
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ی دیگر به گفتار درطور.  بیرونی نیز همینی خوراک را و البته در هر حسِآیندیِ مزهخوش

دو گفتار را در  نیا .است« زهیغر»و جانداران در  یکه تفاوت هوش مصنوع دمیرس افتهی این

 م.داد قرار «زهیغر»تحت عنوان  فصل هفتم

 فصل هشتم: فرهنگ 

شدم که در  انگیزشگفتو  یواقع یمتوجه موجود ،رونیبه ب امتوجه دوباره یاما در ادامه و

 نیامتوجه وجود  از آنان یککه هیچ افتمیگذشته در لسوفانیف یهمه یفلسفه یمطالعه

شانی در پاسخ به بود و هم نتایج درخ انگیزهیجان اریبس برایم هم نیا .اندموجود نشده

ی موجود در تاریخِ فلسفه و چه بسیاری مسائل و مشکالت بشری؛ چه مسائل حل نشده

، به بار عصر کنونی بشر سایر مسائلِ فناوری اطالعات و و سیاست و اقتصاد و مسائل اخالق

 آورد.

که  یهایاناییبر د در ابتناءِ گریو از طرف د ،هاانسان یدر مشاهده افتهی نیکه ا البته

افظه است که ح کی یواقع زِیکه هر چ مبود افتهی من پیشتر .به دست آمد م،بود افتهیتر پیش

 زیحال هر چو درعین گرندیکدیداوم در حال تبادل اثر با مهایی ایجادشده که حافظه-ریاز ز

 کی یکل جهان واقع :که یاگونهتر است بهای بزرگحافظه از حافظه-ریز کیخود  یواقع

که با  تیدر واقع زِ یهر دو چ گونه است کهی این یافته این. پس نتیجهاست گانهی یحافظه

که غیر از جمع آن دو  کنندمی جادیا «گانهی»و  «یواقع» یزیچ ،داشته باشند اثرتبادل  گریکدی

های هر که انسان مافتیتبادل اثر دارند و  گریکدیها با که انسان ممن مشاهده کرد است. چیز

در  یها توسط موجودکه آن مافتی یخودشان دارند و حت خاصِ  اثرهاییتبادل  یاجامعه

که از تبادل اثر  یمن نام موجود .شوندمی گونه تبادل اثرهااین انجامِ وادار به انخودآگاهشنا

و هرچه در  ،گذاشتم «فرهنگ»را  شود یا موجود استمی هست تیها در واقعانسان انیم

و  زیانگهیجانهای خود درپی از کشف و مشاهدهپی ،رفتم شیفرهنگ پ یدرباره ممالتأت

اند و ندیشمندان گذشته متوجه این موجود نشدها فیلسوفان و اکه چر شدم زدهشگفت

 خیمانده در تارپاسخهای بیاز پرسش یاریپاسخ بس ریمس نیدر ا همانطور که اشاره شد،

 م.افتنیز یفلسفه را 
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-زءج کیکه هر شخص انسان  افتمی .است وانیح باانسان  زیکه فرهنگ تمام تما افتمی

ها را دردناک پیام یناخودآگاه برخ غریزه در که یقیکه درست به همان طر افتمی .فرهنگ است

در ناخودآگاه « دانوج» زین قیهمان طر به ،دهدمی «من» یبخش به آگاهرا لذت یو برخ

ای گونهبه ؛دهدآگاه می بخش به منِلذت ای رهنگْ دردناک وف-جزءبر  یها را مبتنپیام یبرخ

محسوساتِ فرهنگی بخشیِ ها و لذتدناکیها فقط به درکه آن ستندیمردم متوجه ن شتریکه ب

بخش نبوده لذت ودردناک  شانیتولد برا یدر ابتدا زهایچ نیکه ا ستندیمتوجه ن یعنی ؛اندآگاه

 .است

-ءو جز زهیغر انیم یمن کوشش کردم تا رابطه .افتمیها را تعصب در انسان لیدل من

 یْرهنگف یاز رفتارها یاریاست و بس یمبتن زهیکه فرهنگ بر غر افتمیو  م،ابیفرهنگ را در

کم ه فرهنگ کمک افتمی .است یزیغر یاز دردها یو دور یزیهای غرلذت جادیهای اروش

 یرا شخص «ی فرهنگبنده»من  .گیردمی «یبندگ»را به  ردو ف شودیناخودآگاه فرد م واردِ

او  قتیاما در حق ،هددیانجام م یعمل ش«من»ی مبتنی بر کند به ارادهدانستم که تصور می

ه در مقابلِ کی فرهنگ مفاهیمِ قیخود را از طر یفرهنگ اراده .کندیرا اجرا م «فرهنگ» یاراده

 لذت و درد دادنِ به روش است در ناخودآگاه شخصشخص در درون و « منِ ناخودآگاهِ»

« ناخودآگاه منِ». من نام این دو؛ یعنی دهدیانجام م شخص« منِ آگاهِ»در توجه به بیرون به 

 ام.گذاشته« وجدان»را « مفاهیمِ فرهنگی در مقابلش»بعالوه یا در وجودِ 

 یِ در بندگ یدودکه همه تا ح افتمیهستند و  «بندگان فرهنگ»ها انسان شتریکه ب افتمی من

 یعنی ؛اندریزیغ یدردها یْهای فرهنگموارد لذت یاریکه در بس افتمی .میهست زین زهیغر

شن رومالت أت نیدر ا نیهمچن.کندیم یا کنترل را محدود زهیحفظ خودش غر یفرهنگ برا

 چیزیکهمواره به  ،بریمرا به کار می «من» یواژه در موارد مختلفی که هاکه ما انسان گردید

اما  ؛کنندفرهنگ اشاره می-ءجز هبمردم در کاربرد آن  شتریای که بگونهبه ؛میکنیاشاره نم

 .است «ییدانا»از  ریغ «من»

من راست است  ییبر دانا یکامالً ممکن است و بلکه مبتن نای در تأملی دیگر دریافتم که

 معنا «.ستندین یها مساوانسان» :که معلومم گردید .داشته باشد «یآگاه»و  «من» زیفرهنگ ن هک

 یِبر آزاد یکه فرهنگ مبتنفهمیدم  فهمیدم. را و در هستی در جامعه «عدالت» و چیستیِ
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 گریاست د هست شدههست شده است و چون  ینیجمع نش ها و از همان آغازِانسان یاراده

 یبنده»ها انسان یرخکه ب افتمدری .ردیگیم یخود را در جهت حفظ خودش به بندگ یاجزا

 شترِیاما ب ؛دو نیاز ا یدر حدود یو البته هر انسان «سازفرهنگ» یهستند و برخ «کامل فرهنگ

 .انداندک اریسازان بسهستند و فرهنگ «فرهنگ یبنده»  عمرشان فقطشترِیها بانسان

جهت  در شتریقدرتمند شدن ب یفرهنگ برا خودِ کارِ  «اطالعات یفناور»شدم که  متوجه

 فرهنگ» جادیاطالعات در حال ا یفناور یکه در عصر کنون افتمیو  ،است حفظ خویشتن

-ریر زدفرهنگ  کیکه هرچه  افتمی .گذردیم یی«هاجنگ»از  آن جادیا رِیاست که مس «کل

 شتریهای آن فرهنگ بانسان انیم «یدوست» ،داشته باشد شتریب یِهای خود همگونفرهنگ

تداوم  از شروطِ یکی «شرفتیپ» رایز ؛قرار دارد یدرخطر نابود بیشتر اما آن فرهنگ ؛است

و با مرگ  شودیدر فرهنگ حفظ م ها چگونهاندیشه نیز این نکته را فهمیدم که .فرهنگ است

 .ابدییها تداوم مانسان

 . نیزاست یرورانسان ض یطورکلی برادر ابتدا و به «دیتقل»که  متوجه شدم نیهمچن

. فرهنگ است-ءزو همان ج یاجتماع یموجود وانیاز ح زیمتما معنایِ تمامِکه انسان به افتمی

گ در شدن است و اساساً فرهن گرید یزیچون چ ؛دردناک است یریادگیکه هرگونه  افتمیدر

و  ستیکامل ممکن ن گوییِه راستک افتمیدر. ابدییترها و کودکان تداوم مبزرگ انیجنگ م

تداوم  یبرا ی یک جامعههاانسان ایفرهنگ   یکاشخاصِ انیکاری مو پنهان بیهمواره فر

 .شخص و فرهنگ ضرورت دارد

قرار  یو خودکش یدرخطر افسردگ لسوفیف کیچرا » :که مافتیپرسش را  نیا پاسخ

فصل اول  که در مپرداخت یهایاز پرسش یکیگفتار فصل هشتم به پاسخ  نیو در آخر «؟دارد

 :که افتهی نیا و« مرگ یِستیچ»و آن  م، اما پاسخش را نیافته بودممتوجه آن پرسش شده بود

 «.ردمُگاه نخواهم من هیچ»

  فیلسوف و دانشمندفصل نهم: تمایز 

علم  یِتسیچ زیو ن ،ازجمله با روانشناس ،با دانشمند لسوفیف زیگفتار که در مورد تما سه

 .قراردادم «و دانشمند لسوفیف زیتما»تحت عنوان  فصل نهمرا در  ،است یتجرب
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 فصل دهم: زیبایی و عشق 

 ،ها با فلسفه بودندو عشق و شعر و هنر و ارتباط این ییبایز یِ ستیکه مربوط به چ ییگفتارها

و  ییبایز»تحت عنوان  فصل دهمرا در  یخواهگریو د یخودخواه یگفتار درباره کی زیو ن

 .قرار دادم «عشق

 فصل یازدهم: مبانی اخالق 

 یسخن «دیبا»از  چیو ه ،ها بودههستند یِستیشرح چ ،همه ،نجایتا ا مهاییافتهو  ممالتأت تمام

 نیا رایز ؛عمل است یبرا زیو فلسفه ن ،عمل است یبرا ییدانا یکه همه افتمیاما  ؛نگفتم

ها مقابل دردها و لذت که در مما مجبوری .ترین پرسش استبنیادی «؟چه باید کرد»پرسش که 

 ترین پرسشبنیادی پس .خودآگاه است منِ سمت ناخودآگاه بر از یجبر نیو ا میعمل کن

م که پس ناچار ؛کنم «عمل»من ناچارم که  .است «چه باید کرد است»نیست؛ بلکه « چیستی»

اخالق  یلسفه براو ف ییهمه دانا» یعنی ؛وجود دارد «دیبا»ها بسازم که در آن یهایدانایی

 «.است

را در  بودند و مبانی آنها اخالق و بد کین روشن کردن معنای که مربوط به ییگفتارها

  ارادهیِآزاد :که مبود افتهیگفتارها  نیدر ا .قرار دادم «اخالق یمبان»تحت عنوان  ازدهمیفصل 

و  کین ی تعیینبرا یمختلف هایمحککه  مبود افتهی .هانه از حافظه ،است «من»از  ایییتوانا

 افتمید را روشن کردم و و ب کین یِستیچ ،محک نییتر از تعکه البته پیش بیابم متوانبد می

ست و حافظه ا آن یحافظه برا کی شتنِیدر جهت حفظ خو اثرِهمان تبادل  کین»که اساساً 

 در مورد انسان« تنشیخو» نیو اما ا .های عمل هستندصفت و بد کین یعنی ؛«بد خالف آن

و  «خصحفظ ش» :خود دو بخش دارد زهیکه باز غر باشد «زهیغر» تواندیم ؛ستین چیزیک

ک نوعِ از ی بشر به عنوان نوعِ ایشخص باشد  شتنیخو نیتواند امی یعنی ؛«نوعحفظ »

  .باشد «فرهنگ» تواندیم «خویشتن»این  زیو ن .باشد حیوانات

که  افتمی .اند و گاه متضادهای مختلف متفاوتو بدها در فرهنگ کین برخی که افتمی

در  هاتمام انسان نیب تواند به عنوان محکی یکسان برای تعیین نیک و بدمی زهیهدف غر

ها از حیوان یعنوان نوعرا به نوعفقط  رایز ؛ستیکامل ن یاما محک باشد؛ های مختففرهنگ
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های ی انسانیکسان برای همه یمحک تواندیم «حفظ فرهنگ کل»که  افتمدری .کندحفظ می

البته  نیز و ،ستیهنوز موجود ن کمح نیاما ا ؛و بدها باشد کین نییتع یبرا ی زمینکره

 یوح کالمو  نیکه د شدممتوجه پس س .فرهنگ کل شود ،بد یممکن است که فرهنگ

های که دین افتمیاما  ؛باشد های انسانبرای همه و بد کین ی تعیینبرا مطلق یتواند محکمی

 یجلو دیو البته که با ،البته چاره جنگ است یافتم که و های مختلف هستدر فرهنگ یادیز

 ،جنگ در گفتگو ای «امکان جنگ نرم» دیبا زیو ن ،ها را گرفتکشتن انسان ای «سخت جنگِ»

 .را فراهم کرد رهیهنر و غ

 فصل دوازدهم: زبان 

 م.آورد «زبان»و تحت عنوان  فصل دوازدهمزبان بودند را در  یستیکه مربوط به چ ییگفتارها

فقط نشانه است که  نرویب زبان در» از جمله اینکهنو بودند و  هاییبریافتههمه  زیها ناین

با  رندیها بمانسان یمن اگر همه یهانوشته نیمثال ا یبرا ایو  «است چیمستقل از انسان ه

 یسبدر درون است که برچ «مفهوم» کی خودْ «واژه» نیز اینکه .است کسانی خسنگ و کلو

های «نشانه»توان با و واژه را می ،در درون است گرید یمشخص کردن مفهوم یبرا یعالمت ای

 .نشان داد گرید به انسانِ  یدارید ایو  یداریهای شنازجمله نشانه حس بیرونی،مربوط به هر 

 گرید بلکه فقط انسانِ  ؛کنممنتقل نمی امعناها ر او ی میمفاه «زبان»در  «من»که  افتمدری 

را برسی  هاهواژ انواع کند. مشاهده و «بسازد» را درون معناهاتا خودش در  مدهیم «تذکر»را 

 و اند،بندیو دستهتمایز فعل و حرف قابل ،اسم هایکه همه تحت عنوان روشن نمودم کردم

ای ر جملهه :که برایم روشن شد نمودم.روشن  مهایبر دانایی یهرکدام را مبتن یستیچ سپس

زبان و  یرابطه زبان، یِ فصلانیدر گفتار پا . وکرد انیب «ستین/است» التوان با افعرا می

 کردم. فرهنگ را روشن

 فصل سیزدهم: ثروت، کار و اقتصاد 

 نیو تحت هم زدهمیفصل سکه آن را در  «کار و اقتصاد ،ثروت»نوشته بودم با عنوان  یگفتار

ها هایی است که تبادل اثر با آنثروت همان حافظه»بودم که  افتهیگفتار  نیدر ا .عنوان آوردم
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ایجاد  "کار" ثروت فقط با» :که مبود افتهی «.است یفرهنگ ضرور-ءفرهنگ و جز حفظِ یبرا

های غیرمفید به ها از حافظهآن لیها و تبددادن حافظه رییعبارت از تغ "کار"و  شودمی

 زیها نثروت پس «.است دیحفظ فرهنگ مف یها برابا آن «من»هایی است که تبادل اثر حافظه

ی میان شدن را روشن کردم و رابطهثرتمند های درستِی. راهو فرهنگ یزیغر :انددو گونه

 را معلوم کردم.« ثروتمندی»و « تخصص»

 فصل چهاردهم: سیاست و حکومت 

ها که در آن مداد را قرار ییگفتارها «و حکومت استیس»و تحت عنوان  فصل چهاردهم در

-ریز کیحکومت » :بودم که فتهایو  «؟ستیحکومت چ» :که ممالت پرداخته بودأت نیبه ا

من و » یشهیر اندب یمبتن یکه چه نوع حکومت مجویی کرده بودپی نیهمچن «.فرهنگ است

 کهآنباوجود «انیدانا یِحکومت دموکراس»بود که  دهیسر جهینت نیکه به ا ؟بهتر است «هاپیام

کومت در . همچنین در این گفتارها اهمیت حاست نیاما برتر ؛دارد یبازهم در خود تناقضات

ی فلسفه برای حکومت بیشترین فایدهحفظ فرهنگ را روشن نمودم و نیز روشن کردم که 

 .کردن است

 دیو چرا با ستیچ اتیمال» :که مفصل چهاردهم روشن کرد یگفتارها یادامه در

لزوم  بر یانیتار پادر گف نیهمچن «.است دادن چگونه اتیعدالت در مال»و  «پرداخت گردد

 نمودمشن و رو مپرداخت ، خصوصاً در عصر کنونی،«هانظام حکومت» ای «سازمان ملل» وجودِ

نگ سخت جلوگیری از ج دیمن با ی فلسفیِشهیبر اند یسازمان ملل مبتن یاصل یهفیکه وظ

 باشد. آنانمیان کشورها و فراهم نمودن امکان جنگ نرم میان 

  خداییفرهنگ : پانزدهمفصل 

 است،« ییفرهنگ خدا»من تحت عنوان  یِفلسف کوششِ یانیکه فصل پا فصل پانزدهمدر 

 دنیرس ین براانسا» :بودم که دهیرس ییدانا نیرا قرار دادم که در آن گفتارها به ا ییگفتارها

 «.است ازمندیبه خداوند ن مانیبه آرامش کامل به ا
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قانون حفظ  وجود زهایچ ادیکه بن مکرده بودم روشن ایفلسف یهاشهیاند زیرا که من در

مواجه کرده  «جهان من حدودِ»همواره مرا با  یفلسف یهاشهیاند اما همین ؛است شتنیخو

تنها  «یوجود هایدرد» ایآزارنده  هایبا ابهام مرا« حدودِ دانایی»در هر مواجهه با  و ،بودند

 یهاشهیندتوسط ا سشپر ایآن ابهام  که وجود ،بزرگ یهاابهام نیاز ا یکی .گذاشته بودند

 شتنیانون حفظ خوق چرا»؛ یعنی «د؟هستن زهایچرا چ» :بود که نیا ،شده بودم روشنایفلسف

موجود  هاپرسش نیا یبرا امیمالت فلسفأبر ت یهای مبتندر دانایی یپاسخ چیاما ه ؛«؟هست

و  ،قرار دارد «جهان من»پاسخ در خارج از  رایز .تواند موجود باشدطورکلی نمینبود و به

 .ستا یباق «اضطراب وجودی»یا « یدرد وجود»و همواره  ،است یو ابهام باق پرسشهمواره 

رامش و و به آ ،ابمی ییرها یوجود هایدرد نیمن توانستم از ا یایمان به کالم وح با اما

واره آرام؛ اما ایمان به خداوند همم. البته من از ابتدا مسلمانم و مبتنی بر کامل برس یخرسند

بودم همواره مرا با ابهام و هایی که به فلسفه پرداختهکوشش و تأمالت فلسفی در این سال

بود و من دریافتم که تنها با ایمان به  ترس و وحشت در مواجهه با حدود جهانم مواجه کرده

 کامل رسید.وجودی رهایی یافت و به آرامش  شود از این دردهایخداوند می

رآن ق .آرامش کامل است ،ایمان ازاما پس ؛باور است و همواره خطر کردن است مانیا 

خداوند  یاراده ازآنجا هستند که حاصلِ  زهایچ» :همسلمان به من گفته بود ک منِ یِکالم وح

 است همان یکه اکنون جار شتنیحفظ خو» یعنی ؛«در تداومنداکنون  هم در خلقت و هم

 «.خداوند است یاراده

 دالیلم برای انتشار این کتاب .5

-حفظ و استعالی فرهنگ ایرانیهایی مهم در راستای من این کتاب را حاوی دانایی .1

ای های فلسفیِ اندیشه. زیرا که من در این کتاب به بیان بنیاددانماسالمی کشورم می

در طول حدود ام که حاصلِ کوشش فلسفیِ من نو برای فهمِ هستی و انسان پرداخته

سال گذشته بوده، و اوالً: ضرورت نیاز انسان به ایمان به خداوند برای رسیدن  13

نماید که حقایق کند؛ و ثانیاً: روشن میبه آرامش کامل را در انتهای خود روشن می
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های ذهنی انسان؛ یعنی بیان شده در قرآن و اسالم با حقایق بریافته توسط توانایی

های ای که بریافته، نه تنها همراستاست؛ به گونه«هاپیام»و « من»بر  های مبتنیدانایی

اسالم که نگاه به  برایم روشن گردید مورد تأیید اسالم نیز هست؛ بلکه« هامن و پیام»

ای پوشیدهروشنایی بخش حقایقِ  تواندمی «هامن و پیام»ی قرآن از نظرگاه اندیشهو 

، باشد که امیدوارم خودم یا کسانی در آینده بر این کار همت گمارند نیز در این زمینه

-اسالمی و اعتالی آن برای رسیدن به تمدن بزرگ ایرانی-و ثالثاً حفظ فرهنگ ایرانی

ی دارد تا این مبانی مستحکم کننده ایاسالمی در گام نخست نیاز به مبانیِ فلسفی

بیان چنین مبنایی « هامن و پیام»به زعم من  باشند، که آنهای مبانیِ استداللیِ آموزه

و حداقل آغاز مسیری برای فراهم شدن چنین مبنایی است، و در گام دوم نیاز به 

های دیگر، از جهتی، و مقابله زبانی فرافرهنگی دارد تا در گسترش خود به فرهنگ

وانا های بیگانه، از جهتی دیگر، در حفظ و اعتالی خود تدر مقابل هجوم فرهنگ

 شود.

را پاسخی فلسفی به بسیاری از مسائل روز بشری؛ ازجمله « هامن و پیام»من  .2

در « هانفوذ فرهنگ»و نیز « فرهنگ کل»و اثر آن در ایجاد « فناوری اطالعات»

و « دوست»ها مفاهیم دانم. من در این اندیشهمی« های فرهنگیجنگ»یکدیگر و 

های کل کشور، بر مبانیِ برای انسان را برای شخص و فرهنگ و ازجمله« دشمن»

سالم اکه در تمام موارد همراستا با حقایق بیان شده در  نمودمفلسفی خود روشن 

ام که حقیقت کنم که من بر این اندیشههای قرآنی نیز هست و باز تأکید میو آموزه

 یگانه است.

انی؛ یعنی بر های بیگانه که بسیاریشان ممکن است شیطدر مقابله با هجوم فرهنگ .3

ی خداوند در تداوم هستی، نیز باشند، ضد هستی یا ضد حفظ خویشتن یا ضد اراده

اسالمی نیازمند به زبانی فلسفی هستیم تا کسانی که ممکن -ما اجزاءِ فرهنگ ایرانی

ها بشوند را مبتنی بر ی آن فرهنگهای شیطانی را خورده و بندهاست فریب فرهنگ

ای فلسفی آگاه کنیم تا جلوی حدود دانایی انسان؛ یعنی مبانی ای درای مشاهدهمبانی

ریختگی شدیدِ فرهنگی در یک جامعه تخریب فرهنگ خودمان را بگیریم. به هم
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کند، منجر به مشکالت ها را از حفظ فرهنگ منحرف میعالوه بر آنکه انسان

دی فرهنگ را گردد که در نهایت نابوهویتی نیز میروانشناسانه در پریشانی و بی

هایی به منجر خواهد شد، که در این مسیر بندگان فرهنگ شیطانی با دردها و رنج

 تباهی خواهند.

ها و هایی نو به بسیاری از مسائل، پرسشپاسخ« هامن و پیام»از جایی که من در  .4

هایی دهم، آن را راهگشای اندیشههای فلسفی در طول تاریخ فلسفه ارائه میابهام

دانم. من بر انی و بلکه جهان میردانان ایورزیِ فیلسوفان و فلسفهسیر فلسفهنو در م

ای که بسیاری های دیگر انسان است؛ به گونههای اندیشهام که فلسفه بنیاداین اندیشه

های انسانِ غیر فیلسوف را فیلسوفان گذشته در تاریخ آن کشور ایجاد از اندیشه

، در خودْ «فرهنگی»ای یا به زبان دقیق یا جامعه اند؛ بنابراین اگر کشوریکرده

ی خود، و هم فیلسوفانی زنده، ای قدرتمند و فیلسوفانی، هم در تاریخ گذشتهفلسفه

نگری؛ از جمله های آن فرهنگ در اشتباهات ناشی از سطحینداشته باشد، انسان

ز این برخی ا، گمراه شده و تباه خواهند شد. من «غریزه»فهمِ سطحی و نادرست از 

بینم؛ از جمله فهم نادرست از آزادی ها را در عصر حاضر در انسان غربی میگمراهی

توجهی به خانواده و ، فردگراییِ مفرط، بی«شخص انسان»اراده، فهم نادرست از 

است، انواده فرهنگ یعنی خ-که بنیاد اولین زیر« عشق»در « وفاداری»نفهمیدن راز 

گرایی و غافل شدن از اصل چیستیِ جنسناکی چون همانحرافات فرهنگیِ وحشت

 این انسان که این غفلت انسان غربی را تبدیل به موجودی کرده است که در نبودِ

است و پناه برده  پرستیشهوتهویت واالی انسانی در آگاهی انسانِ غربی؛ او به 

انتشار  این منبسیاری انحرافات دیگر از جمله کم رنگ شدن ایمان به خداوند. بنابر

گر دانم که روشناین کتاب را آغازگر راهی درست در ایجاد مبانیِ فلسفیِ نویی می

 نیاز انسان هم به فلسفه و هم به ایمان به خداوند است.

های دیگر های فلسفیِ نو که بنیاد بسیاری از اندیشههای نو و خصوصاً اندیشهاندیشه .5

ها روشن گردد و تا اشکاالت احتمالیِ آن هستند، باید در معرض نقد قرار بگیرند

وگو اعتال یابند. دلیل دیگر من برای انتشار این کتاب همین است، در یک مسیر گفت
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دانان و عالمان و امیدوارم که پیش از مرگم این کتاب مورد توجه فیلسوفان و فلسفه

 و آن را نقد کنند و من از نقدهای آنان آگاهی یابم. ددینی قرار بگیر

ها؛ یعنی که انتشار این کتاب را کوششی همجهت با قانون هستی و هستندهو آخر آن .6

« فرهنگِ»دانم و من نیز به عنوان یک هستنده و یک جزء از می« حفظ خویشتن»

ام را در انتقال آن به آیندگان حفظ کوشم تا اندیشهین طریق میاسالمی، از ا-ایرانی

دانم، می« نیک» را جهت با هستی و عمل مبتنی بر آنکنم و البته که این اندیشه را هم

ی خداوند در را در مقابل هستی که حاصل اراده« اموظیفه»و بنابراین بدین طریق 

 دهم. خلق و در تداوم است، انجام می

 سخن پایانیِ پیشگفتار .6

جلدی سهکتاب  زیکتاب و ن نیدر ا راآن که هاام در این سالفلسفی حاصل کوششِ  دوارمیام

زمان همه را هم و تألیف نموده« هان و پیامهای غرب و دفاع از مخالصه و نقد فلسفه انیب»

 مبانیِ تا هم ؛ما گردد یاسالم-ینرایهای نوع در فرهنگ اسبب گشودن راه ،نمایممنتشر می

 شتنیواناتر کند تا خوترا  مانفرهنگ همو  ،تر گرددمحکم هنگفر نیا هایِدانایی یِ استدالل

ر د شیبلکه موجب گسترش خو ، ودیحفظ نما گانهیهای برا در مقابل هجوم فرهنگ

فرهنگ »دیگر عبارتو به ،گردد یجهان «ییفرهنگ خدا»تا انشا اهلل  ،گردد گریهای دفرهنگ

 .گردد جادیا «ییکل خدا

 ییدانا یعرصه انیگرام ریو سا ینیو عالمان د دانانو فلسفه لسوفانیکه ف دوارمیامنیز 

تا  مابی یآگاه انآن یقبل از مرگم از نقدها دوارمیکتاب را بخوانند و آن را نقد کنند و ام نیا

گر خدا بخواهد در تألیفاتی نموده و ارا برطرف  امی فلسفیاندیشه ی احتمالیِهابتوانم نقص

 سالمی نمایم.ا-دیگر تقدیم فرهنگ ایرانی

 

 کالت یبصاح احمد                                                              

 1399خرداد  17                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هاحافظه .1 فصل
 

 آن و شعور دمانیچ ،یادیبن یذره .  1 گفتار  

دستم، دفتر و  ریز، میز کنممیرا مشاهده  هااینهستند. من یقین دارم که  هااین. هااین... . 

« کنونا»رو به حیاط، درخت زردآلو، همسرم و دختر کوچکم توی حیاط. من  یپنجرهقلمم، 

. من یقین بینمینمرا  هااینرا ببندم، دیگر  هایمچشم. اگر کنممیرا مشاهده  هااین یهمه

که وقتی  کنممیو مشاهده  کنممیرا مشاهده  هایمچشمزیرا ؛ بینممی هایمچشمه با دارم ک

لمسشان  توانممی، شنومیماما در آن حالت صدای چیزها را ؛ بینمینم، دیگر بندمیمرا  هاآن

 کنم. شانمزهکنم، ببویمشان و 

 «اکنون» را هاآنه ک. پس من نام چیزهایی اندیدهنام« حس»را که من دارم،  هاییتوانااین 

چیزهای »یا  «محسوسات» را کنممیو مزه  کنممی، بو کنممی، لمس شنومیم، بینممی

 «.جهان محسوسات»و نام کل آنها را  گذارمیم «محسوس

 یجهانیا  ،جهان محسوسات»است این است که  یجادشدهاحال اولین پرسشی که برایم 

اما ماده ؛ از ماده دیگویم کیزیعلم ف «است؟ یجادشدها چیز یا چیزهایی از چه ،بینممیکه 

 یجادشدهاو از چه چیزی  اما انرژی چیست؛ است یجادشدها یماده از انرژ گویدی؟ مستیچ

و یا هر دانشمندی  صحبت کنم محسوسات ؟ اگر من بخواهم در مورد هر چیزی از جهاناست

یزیک بخواهد در مورد آن صحبت کند، ابتدا الزم است که آن چیز از طریق فدانشمند  ازجمله
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جهان از چه چیزی  کهشود. پس پاسخ دانشمند فیزیک به این پرسش  آگاهی اوحس وارد 

 ی چیزی است که او حس کرده است. دربارههر چه باشد، ناگزیر  ؟است شدهساخته

ی چیزهای تاکنون بدینجا رسیده که همهی پاسخ این پرسش ی علم انسان دربارهاندوخته

ر حدود یکصدو چندتاست. آنها محدود و د انواعها ساخته شده است که محسوس از اتم

جزءِ الکترون، پروتون و نوترون ساخته ها از سه گوید که اتمی علم میازطرفی این اندوخته

د. همچنین امروزه رسیز میچگردد و به سه چیزهای مجزا کمتر می انواعشده است. پس 

 ای را بیابند که همه چیز از آن یک ذره ساخته شده باشد.دانشمندان فیزیک در پی آنند که ذره

باشد، آنگاه  شدهساختهاز آن ذره  یزچکه همه رمیرا در نظر بگ یاذره اگر من حال 

 هره به وجود آمداز آن ذ یخاص هایچیدمانو  ذرهیکاز  محسوسات جهان میبگو توانممی

ست. آن ذره ااز آن ذره  یعبارت از چیدمان خاص ،محسوس زیهر چ دیگریعبارتبه است.

در  کیزیعلم ف دیکه شا یاذره ایو  الکترون و پروتون و نوترون ای ،اتم باشد تواندمی

 رفت شیتوان پکه تا کجا می کندینم یبه آن برسد. فرق یاتم ریخود در ذرات ز یهاکاوش

ندارد  یاشکال زیو ن ه ذره راس ایاز دو  یبیترک ای ،رمینظر بگ ررا د ذرهیککه درنهایت و این

و هم ماده  یدرهرصورت هم انرژ رایز؛ ماده ای ،بدانم یشده از انرژها را ساختهکه آن ذره

چیزی از جهان توانند امر اشتراک دارند که تا محسوس نباشند نمی نیمن در ا یبرا

 من باشند. محسوساتِ

 هر چه محسوس است از میدرست است که بگو ایاست که آ نیا شهیاند نیمهم در ا 

 نه؟ ایها موجود شده است از آن ذره یو چیدمان خاص یادیبن ای یچند ذره اصل ای کی

 شهیمولکول ش من با داشتن فرمول ساخت مثالًآید. درست می شهیاند نیدر نگاه اول ا 

ها را فرمول نیو ا سازمبرا  وانیل کی توانممی همها کنار چیدمان آن مولکول فرمول زیو ن

 را بسازد. وانیی بنیادی اجرا کرده و آن لبر ذره تواندمیدر هرجایی  یهر انسان

محسوس  زیهر چ میآید که بگودرست می مبه نظر ،اندیشمجان میبی یزهایبه چ یوقت 

 یهسته کیبه  یاما وقت؛ به وجود آمده است ی از آنو چیدمان خاص یادیبنی ذرهیکاز 

تنها نه بادام یاست که در هسته نیآن مشکل ا شوم.یمواجه م یبا مشکل ،اندیشممی بادام
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رطوبت  طِیشرا بادام یهسته یبرا یدارد، بلکه وقت جودو یادیبن یهااز ذره یچیدمان خاص

که درنهایت  طریقی. به کندمیگرگون شدن یو د رییفراهم شود، شروع به تغ رهیو گرما و غ

از  شتریب یزیچ بادام یکه هسته رسدمیخواهد شد. پس به نظر تبدیل  بادامدرخت  کبه ی

 دارد. تسنگ تفاوقطعه کیو با  است یادیبن یهااز ذره یچیدمان خاص

، شوندیمبدیل بادام ت به درخت یترنهادبادام  یهاهستهکه  امیدهداز جایی که بارها  

 بادام نومندتدرخت  کیبه  بادامی هسته شدنیلتبد یدر ابتدا برنامه شتریب زیچ نیاپس 

قرار  الزم طیکه هنوز در معرض رطوبت و گرما و شرا بادام یهسته کیدر  یاست. به عبارت

 یعنی ،طیدر مواجهه با شرا ،بادامبه درخت  شدنیلتبد یِچگونگ یبرنامه کینگرفته، 

 ست؟یچ شتریب زیچ نوجود دارد. حال آ گر،ید یزهایچ

 در جهان چیزهای شود کهمی ینا یجهنت پس. گذارمیم «شعور»را  گرید زِیمن نام آن چ 

از  یو چیدمان خاص یادیبن یهااز ذره میدرست است که بگو نکهیعالوه بر ا محسوسات

 چیزِکه به جانداران توجه کنم، آنگاه خصوصاً چیدمان و نیا، اما در اندشدهساخته هاآن

 من .محسوس است میاثر آن برا خودش محسوس نیست اما که است یزتماقابل زین یگرید

 .اندیشمیمو حال بیشتر به آن  دمینام «شعور»آن را 

 رد،یالزم قرار نگ طیراکه در ش یتا زمان بادامی . هستهگردمیبرم بادامی دوباره به هسته

الزم  طیکه رطوبت و گرما و شرااما آنگاه؛ کندینمو هیچ تغییری  دهدیانجام نم یحرکت چیه

از  بادامی هسته میبگو توانممی دیگریعبارت. بهکندمی رییبود، شروع به جوانه زدن و تغ ایمه

چه  گیردیم «میتصم»که  هاستآنو با توجه به  کندمی افتیدر ار ییزهایخارج از خود چ

 انجام دهد. تغییری را

 یعنی؛ شودانجام می سهیگیری در مقاو تصمیم اوست یامر مهم برا کی «گیریتصمیم» 

و  کند سهیمقا زهایخود را با آن چ هاییافتتا در داشته باشد ییزهایخود چ در درون دیبا

تا بتواند  خود داشته باشد روندر داما برای آنکه او چیزهایی ؛ ردیبگ به ایجاد تغییری میتصم

، تصمیم بگیرد، کندمیکه دریافت  یآن چیزها با چیزهای دیگر یا اثراتِ چیزهای ییسهمقادر 

نیازمند  «حافظه»به  لزوماًیعنی او ؛ الزم است که بتواند آن چیزهای درون خود را نگه دارد
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 یهستهکه  بینممیزیرا که ؛ باشداست و از طرفی دیگر او باید توانایی اثرگذاری را نیز داشته 

به درخت تنومند بادام تبدیل شود و هم چیزهای  یتدرنهاتا  دهدمیبادام، هم خود را تغییر 

 .دهدمیتغییر  هایشیشهرخاک را توسط  ازجملهدیگر 

برای  یطورکلبهبادام بلکه  یهستهبرای  فقطنهبادام گفتم  یهستهچیزهایی که برای 

 .کنممین نیز درست است. این امر را در جهان محسوسات مشاهده جاندارا یهمه

 یزهاییآن چ در دیکه با «حافظه»اول  ؛است یزتماقابل زیچند چ «شعور» کیدر  نیبنابرا

 ییزهایچ افتِیرد ییِ. دوم تواناخود را داشته باشد یدارنگه، یعنی باید توانایی داشته باشد

 یر حافظهدکه  ییزهایبا چ یافتیدر یِزهایچ ییسهمقا ییِسوم توانا ؛ وخود از خارجِ گرید

عمل کردن و  ییپنجم توانا اًنهایتو  سهیگیری بعد از مقا تصمیمییِچهارم توانا ؛ وخود دارد

 اطراف خود. یزهایدادنِ خود و چه چ رییدادن، چه تغ رییتغ

 نکته اینکهکنم و آن  توجهییبمهمی که در ابتدا درباره شعور یافتم نباید  ینکتهاما به 

 هایگیرییمصمتوجود دارد. پس « به درخت بادام شدنیلتبد یبرنامه»بادام  یهستهگفتم در 

به درخت بادام نیز  شدنیلتبدخود باشد، در جهت  یدارنگهاو ضمن اینکه باید در جهت 

ات توجه هان محسوسجانداران در ج یهمهچون به  ؛ ودارد« هدف»بادام  یهستهیعنی ؛ باشد

سیدن به هدفی یک شعور برای ر گیرییمتصم. پس دارند هدفنیز  هاآن یهمه، کنممی

 است.

شعور عبارت است با» ؛کنممی فیتعر گونهاینرا  «محسوسِ شعوردار»یا « شعوربا» پس

 گر،ید یازهیاثر از چ افتیدر ییکه توانا همسان است یادیبن یهاذرهاز  یاز چیدمان خاص

 یی، تواناسهیقام یی، تواناخود یدارنگهیا همان توانایی  در خود یحدود یدارنگه ییتوانا

در جهت رسیدن  یاثرگذار ییسه و توانایمقا جیبا توجه به نتا یاثرگذار یگیری براتصمیم

 «را دارد. به هدف خود

دهم؟  میتعم توانممی جهان محسوسات یزهایتمام چ یشعور را برابااز  فیتعر نیا ایآ 

 شعور مختص جانداران است؟ نیا نکهیا ای
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 مثالً زنمیبه سنگ م یاوجود دارد؟ من ضربه هاییتوانا نیا زیسنگ نقطعه کیدر  ایآ 

باشد که  یااندازهو اگر شدت و تواِن آن به کندمی افتیمن را در یبا چکش. سنگ ضربه

نگ باشد، سنگ ساز حد مقاومت  شتریر باما اگ؛ کندینم رییمقاومت در مقابل آن را دارد، تغ

و  افتیرا در یزیاز طرف چکش چ زیشود. پس سنگ نمی لیچند قطعه تبد ایبه دو قطعه 

 .کندمی یریگمیتصم

ها در حال برق آن الکترون میاست. در داخل س دنیمن در حال چرخ یزیروم یپنکه 

 جادیا یسیناطمغ دانیو م ندرسپنکه می چیپمیبه س یها وقتالکترون نیحرکت هستند. ا

اول نسبت به  یآهنربا دانِیاگر شدت و توانِ م ،یسیمغناط هاییداندر حاصل اثر م کنند،یم

 دانیکه م ییهاچیپمی. سافتدیشد، حرکت پره اتفاق م شتریب یداز ح ،دوم یآهنربا دانِیم

الکترون  تافیآن با توجه به در یبر مبنا ؛ کهحافظه هستند یدارا کنند،یم جادیا یسیمغناط

گیرند یم میانجام داده و سپس تصم سهیعمل مقا هاستآنخارج از  یزیبرق که چ میاز س

 کنند.حرکت می یعنیکنند، و عمل می

 توانممییعنی من ؛ دهدمیکار را انجام  نیتر همپیچیده یدر شکل زیمن ن یجلو وتریکامپ 

 کنم. نیمع در آن را اثرگذاریگیری و تصمیم ه،، مقایسحافظه ،اثرپذیری

ی ، با مقایسهکندمیدستم به آب داغ برخورد  یوقت مثالًاست.  طورهمین زیانسان ن کی 

شده گیری انجامصورت ناخودآگاه تصمیمکه در حافظه دارم، به یبا حد درد یافتیدر یگرما

 شود.می دهیو دست من به عقب کش

ی که همه رمیده در نظر بگباز و گستر قدرآنشعور را با فیتعر توانممیها استدالل نیا با

شعورها بکار  یهمه یوم کلمفه یرا برا« شعور»ی من واژه نیبنابرا؛ یرددر برگرا  محسوسات

 نیاول مفهوم را در هر مورد مشخص خواهم کرد. نیهای اخواهم برد. سپس زیرمجموعه

 سنگقطعه کیجانان است ازجمله در شعور، شعورِ مربوط به بی یکلی مفهوم مجموعهزیر

شعور باویژگیِ یک  ترینمهماز جهتی دیگر اگر از من بپرسید  نامم.می« شعور ساده»که آن را 

 بودن. دارهدف گویمیمچیست؟ 
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هدف او حفظ  و اساس، باشعور است ی بنیادی ازکه ذره میبگو توانممی دگاهید نیبا ا 

هدفش حفظ خودش است،  تنهانهزیرا ؛ است از آن باشعورتر یچیدمان خاص خودش است و

بادام که به چیز دیگری یعنی درخت  یهستهمانند همان ؛ بلکه ایجاد چیز دیگری نیز هست

.گرددیمبادام تبدیل 
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 خاص دمانیچ یِستیچ .  2 گفتار  

 ر چیزی ازدر نظر بگیرم که ه گونهایندرست است که  نیکه ا دیگرد انیب (1)در گفتار 

 خاص موجود شده چیدمانِ کیو   همسانبنیادیِ یهاذرهاز  جهان محسوسات یزهایچ

الکترون و پروتون و نوترون  یه ذرهسی بنیادی را ذره نیندارد که ا یگفتم که تفاوت زیاست. ن

که تعداد اجزای  رسیمساده می ییمبنای پایهیکاست که ما به  نیاز آن، مهم ا زتریر ای ،رمیبگ

را متمایز  هاآن توانممیبه این معنی است که تعداد چیزهای محسوسی که  ؛ وآن محدود است

 .کمتر ایسه ذره و  یاذره چند  مثالً شوند.از یکدیگر تشخیص دهم، محدود می

و  کرد فتوان نصه هر ذره را میرا در نظر آورم ک شهیاند نیاگر ا یدیگر حتعبارتبه 

 ،است همسان یهاذرهاز  زهایچ ادیتوان گفت که بنشمار انجام داد، پس نمیکار را بی نیا

در این  نم رایز؛ درست است (1)گفتار ی یافتهتوان نصفش کرد، بازهم آن می شهیهم رایز

 راهمان مرحله  یذره و همان نمشروع ک توانممیخاص  یامرحلهاز یک  هاکردننصف 

ی واحد گرفته و آن را ذره کیی الکترون، پروتون و نوترون را ذره مثالً. رمیی بنیادی بگذره

مرتب  م،یو بشکاف میذره کنذره کهیمتنوع را وقت اءِیاش همهیناست که ا نیمهم ا .رمیبنیادی بگ

چند مولکول به صدو مثالًشود. کم می ،شوندمی مشاهده زیکه در حس متما ییزهایتعداد چ

 .لیقب نیو سپس به سه ذره الکترون و پروتون و نوترون و از ا میرسعناصر می

و  همسان یادیبن یهاچیز از ذرههمه میهمواره درست است که بگو نیبنابرا 

 .شده استایجاد هاذرهآن  ی ازخاص هایچیدمان

 همسانِ ی ادیبن یهاذرهچیز از که همه یی. از جاکنممیتوجه  «چیدمان خاص»اکنون به  

 یْ ادیبن یهاذرهکه  ییو از جااند شدهخاص موجود  یچیدمان ایو به نظم  اریبه تعداد بس

مربوط  ،محسوسات در جهان زیمتما یهاچیز همهنیو تفاوت ا زیتما نی، بنابراهستند همسان

 یزهایر چدکه  است یادیبن یهاذره چیدمان خاصِ نوعِ نیاست. ا هاآن« چیدمان خاص»به 

 ست؟یچ «چیدمان خاص» نیمختلف متفاوت است. حال ا
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 انیبه دو فرمول ب توانممی. چیدمان خاص آن را رمیگیای را در نظر مشیشه وانیل کی 

 ؛شهیو دوم فرمول ساخت مولکول ش استوانه است کی که یوانل «شکل»اول فرمول  ؛کنم

 هیباز با تجز و؛ شهیو آن مولکول ش مرسمی چیزیکبه  وانیذره کردن لو ذره هیبا تجز یعنی

کاغذ با زبان  یرو توانممیرسم. پس من بنیادی می یهاذرههمان  هدرنهایت ب شهیش مولکولِ 

شکل  و دوم مربوط به شهیمربوط به مولکول ش یکی سمینمادها دو رابطه بنو ایو  یاضیر

 .وانیای لنهااستو

ض که او فر نیکه بدهم، با ا نیزم یدر هرجایی از کره یدو رابطه را به هر انسان نیا 

؛ ای را بسازدشیشه وانیدارد، او خواهد توانست ل زیالزم را ن ییو توانا داندیروش کار را م

 ا بسازد.ر وانیل تواندمیدارد،  اریو فرمول را در اخت یادیبن یهاذرهچون  یعنی

 خاصفرمول همان چیدمان  نیا ایاست؟ آ یایفرمول چگونه هست نیا یِحال هست 

 است؟

 ییابزارها من با ینقص دارد. به عبارت شهیوضوح هم جادیانسان در ا ییکه توانا دانمیم 

را به دست  وانیل کیرمول چیدمان خاص فدقت و صد درصد به توانمینم ،که امروز دارم

 ،سازدیمفرمول  یاز رو گریکه شخص د یوانیشود که لموضوع باعث می نیهم ؛ وآورم

 چیه گاههیچکه  بزرگ باشد قدرآن یناتوان نیا دیشا ؛ ونباشد کسانیمن  وانیبا ل گاههیچ

 یادیز ارید بسحاما بازهم تا  ،درست نیکند. ا یرا همانندساز چیزیک دقیقاًنتواند  یانسان

 را انجام دهم. یهمانندساز نیا توانممی

که من  اییدارد. هست یهست کیاست.  یزیخود چ وانیل کیپس فرمول خاص  

 منتقل کنم. گریبه شخص د ینمادگذار قیآن را از طر توانممی

. با را داشته باشم نجایانسان خاص در ا کیفرمول ساخت بدن کامل  کنممیفرض  

م، در آنجا منتقل کن نیدر کره زم گرید ینقطه کیبه  لیمیا قیاگر آن را از طر ییفرض توانا

از انسان موردنظر  قیدق اریرونوشِت بس کیخواهند توانست  گریاشخاص د ایشخص 

 شود.جام میجانداران ان سازییهشب شناسییستز لمکه در ع میدانیبسازند. امروز م
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 فقط و فقط زیهر چ برای اوالً  خاص دمانیچ .ستیخاص ن دمانیاما فرمول همان چ 

 کهیدرحال .کنممی اشمشاهدهکه  در جهان محسوسات استچیزی  ثانیاًو  است زیچ کی

 .تمربوط اس زین هاانسانمن و  هفرمول حاصل مشاهده من از جهان محسوسات است و ب

 مانهاما خود  ،مهم است یزیچ هاانسان یبرا باوجودآنکهخاص  دمانیچ کی پس فرمولِ 

 .ستین کنممیکه مشاهده  یخاص دمانیچ

 یرا برا «دمانیچ» ینام کل های بنیادی؛از جهت ایجاد شدن محسوسات از ذره پس من 

اشاره به موجود محسوس  یرا برا «خاص دمانیچ»نام  و اشاره به هر موجود محسوس

 م.نیگزیخاص برم

 یهسته»و نام  کنممیرا مشاهده  یزیمن چ یعنی؛ کنممیبادام را مشاهده  یهستهمن  

که  یزیبه چ میخواهب یپس من وقت .پذیرمیمآن  یبرا ،اندگفته یدر زبان عرف که را «بادام

از واژه  ،میبگو سخن ا شمابدرباره آن  ای ،کنماشاره امرفتهیبادام پذ یو نام آن را هسته امیدهد

 یزیروشن شد که هر چ میابر هایشهاندتحوالت و  نیاما در ا ،کنممیاستفاده  «بادام یهسته»

همسان  یادیبن یهاذرهخاص از  هایچیدمانبادام از  یهسته ازجمله محسوساتدر جهان 

ات در جهان محسوسِن چیزی که ابی .صورتی از بیان است «فرمول»پس  است.گشته  جادیا

 همسان یادیبن یهاذرهاز  زهایکه چ میبگو توانممیاکنون  گذارینام نیبا ا .کنممیمشاهده 

 اند.خاص موجود شده هایچیدمانو 

د چیدمان خاص خو محسوسات در جهان زینکته الزم است که هر چ نیاما توجه به ا 

محسوس  انهج نیجالب است که کل ا زینکته ن نیتوجه به ا فرد است.را دارد و منحصربه

 ؛ ونویسدب فرمول آن را تواندمیچیدمان خاص است و یک دانای بزرگ  یک لحظهیکدر 

 مان جهانبا داشتن چید تواندمیرا داشته باشد،  کافی ییکه توانا باشد موجودیاگر 

 جهان را دوباره بسازد. نیا ،بنیادی یهاذرهو  محسوسات

 ییاست که توانا ی بنیادیاز ذره چیدمان خاص کیشعور باشد که  انیب (1)در گفتار  

 فیرا دارد. اکنون با تعر یو اثرگذار گیرییمتصم سه،یدر خود، مقا یداشتن حدود افت،یدر

چیدمان خاص است که بر  کیشعور باکه  میبگو توانممی گونهاین ،شد انیکه ب «چیدمان»
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 توانیچیز را مشعور همه فیتعر یگفتم که بر مبنا نیاجراشده است. همچن یادیبن یهاذره

 متفاوت هستند. ییپنج توانا یهمهدر  ای کی رتفاوت که در ه نیبا ا .دیباشعور نام

. کنممیآن رها  یرا از باال یفلز یگو کی ؛ وگیرمیرا در نظر م داریبسطح ش کی مثالً 

حرکت  ریمس ،رهیجاذبه و غ یرویاصطکاک، ن بیضر ،داریبسطح شی یهبا توجه به زاو

مجموع  ؛ وشعور استبا کی ی،گو کیشود. پس و انجام می شودمی یریگمیتصم یگو

دارند،  افتیرهم د ،گریکدیبر  یِدو در اثرگذار نیا ؛ وشعوربا کی زین نیو زم داریبسطح ش

 .یگیری و هم اثرگذارو هم تصمیم هم حدود در خود سه،یهم مقا

 کی گیرم.یرا در نظر م است یکیجزء از مدارات الکترون کیکه  ستوریترانز گریمثال د 

ی مقایسه یو بر مبنا کندمی فتایدر یها را با فشار خاصخود الکترون ییهدر دوپا ستوریترانز

 زین ستوریترانز کی. پس گذاردیم یسوم اثر یبا حدود در خود، در پایه ،هاآناثر حاصل از 

 شعور است.با کی

 تر یعنی دارای جزئیات بسیار زیادترپیچیده اریاما بس ،مشابه یرفتار زیو درنهایت انسان ن 

در چیدمان  هاآنو تفاوت  اندیکسان یادیبن یهامتفاوت در ذره یزهایچ نیتمام ا .دارد

ر چیدمان ابَ» کی در هر آن جهان محسوسات میبگو توانممی نیبنابرا؛ هاستآنخاص 

 اجراشده است. همسان بنیادی یهاذرهکه بر  است «خاص
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 قانون .  3 گفتار  

 و همسان بنیادیی هااز ذره های محسوسچیزی که همه روشن گردید یدر دو گفتار قبل

 است. هاآن خاص در چیدمان زهایو تفاوت چ ایجادشدهخاص  هایچیدمان

 مانند؟یم گریکنار همد همسان یادیبن یهاکه چرا ذره پرسمیپرسش را م نیا اکنون

 شوند؟ینم هچرا پراکند

روع به و در کارگاه ش دارم ای راشیشه وانیل کیچیدمان ساخت  فرمول یوقتمن  

 کنند؟یچیدمان را قبول م نیا ی،ادیبن یها، چرا ذرهکنممیساخت آن 

است  یزیچ روی. نزهاستیکنار هم بودن چ اصلِ  ،جاذبه یرویام که نخوانده کیزیدر ف 

 یعنی؛ است مربوط به حرکت یزینام چ یعنی؛ درحرکت مشاهده کنم توانممیکه اثر آن را 

 دیبا یادیبن هایکه ذره میبگو توانممی گونهایناکنون  .از محسوسات است ینام یتدرنها

د چیدمان نا بتوانت دنداشته باش زین «ثابت عملی» گرید یهاو در مقابل ذره دنداشته باش «ثبات»

بنیادی در هست بودن خود، وابسته به  یهاذرهدیگر چیدمان عبارتد. بهنرا نگه دار یخاص

نکه در عمل با و دوم آ آنکه خود ثابت است کمی ؛ی بنیادیذره هر یعنی؛ ثابت است عملی

یا محسوس  رفتار یعنی عملی که من بتوانم مشاهده کنم، ثابت دارد. یرفتار گرید یهاذره

آن را چیزی  توانمینممن  اساساًاگر خود چیزی ثابت نباشد، آنگاه دیگر  اوالًزیرا که ؛ باشد

 بت نباشد،همسان خودش ثا یهاذرهر اگر عمل یا اثرش ب ثانیاًدر جهان محسوسات بدانم و 

چیزهای  شاید کل این ؛ وده خواهد شدنپراک چیزهمهش چیدمان را ندارد و پذیر امکانِ

 ود باشد.بنیادی همسان موج یهاذرهاز  یاتودهمتمایز جهان محسوسات هیچ شوند و فقط 

 وانیساخت لکه فرمول . اینآوردیخاص را فراهم م هایچیدمانثبات امکان  نیهم 

 در عمل یا اثرگذاری اتِبه آن ثبات وابسته است. من نام آن ثب ،کندمیجا عمل همه یاشهیش

با  یادیی بنذره عمل یا اثرِ هردیگر قانون عبارت است از عبارت. بهگذارمیم« قانون» را

 .گرید یهاذره
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 یعامل پراکنده نشدن اجزا گیرم.یرا در نظر م سمینویآن م یکه اکنون رو یدفتر نیهم 

 آن همان قانون است.

 یورتصتنها در ذرات بنیادیِ همسان شد که  انیو ب است چیزیک یادیبن یذرههر 

باشد. پس  گریدیکل ثابت در قبا عمل یا اثرِ یکه دارا ردیخاص را بپذ هایچیدمان دنتوانمی

 ثابت است. لزوماً قانون

 هاانو چیدم همسان یادیی بنهااز ذره محسوسات آنکه جهان کمی ؛گرددیحال روشن م 

ی بر پایه زهایکه چیدمان چ هستندقانون ثابت  یدارا یادیی بنهاو دوم آنکه ذره شدهساخته

 ریی بنیادی در مقابل ساذرههر ی عمل آن قانون ثابت موجود شده است. قانون همان نحوه

 است. «ارتباط»قانون مربوط به  یعنی؛ متقابل است یهمان اثرگذار ایها ذره

چیزهای جهان  یهمهکه  رمیگیم جهیاکنون نت ؛ وقانون دارد «کی»ی بنیادی هاذره پس 

لب نکته ج نیاست. باز توجه شما را به ا ایجادشدهقانون  «کی»آن  یبر مبنا محسوسات

که  یمعن نیا ندارد. به نم یهااستدالل جیدر نتا یمحدود تفاوت زیچند چ ایو  کیکه  کنممی

از جاذبه  که عبارت است ؛است رویچهار ن یهست یروهایکه ن اندیافتهدر کیزیدر ف مثالً

 ،دییا بگوممکن است شم ؛ وهادرون اتم یو قو فیضع یرویو دو ن یکیجاذبه الکتر ،یگرانش

ن نوآنکه قا کمی رایز؛ در مبحث من ندارد یتفاوت نیاست، اما ا زیپس قانون چهار چ

 یاذره  بلکه اشاره به اصل ثبات در تعامل ست،یجاذبه ن یروهاین نیمن در ا یمورداشاره

در  چیزیکرا  رویار نجمع آن چه توانیدیشما م نکهیدوم ا ؛ ودارد گریکدیبا  یادیبن یهاذره

 .دیرینظر بگ

مهم است  نیهم زین در مورد قانون ،شد انیب (1)که در گفتار  ی بنیادیذرههر همانند  

قانون ثابت  کی یدارا دیی بنیادی باذرههر که  دمیثابت رسی یافته نیکه من در استدالل به ا

 نه وبرای فهم محسوسات  انددر درونمن  یبرساخته میمفاه هااین دیباشد. توجه کن

 .محسوسات گذارینام

چیزهایی که  یهمهجهان محسوسات، یعنی  که وجودِ رمیگیم جهیاکنون نت یافته نیبا ا 

 نیا ؛ واست «قانون»مستلزم  ،چشمیمو  بویمیمو  کنممیو لمس  شنومیمو  بینممیرا  هاآن
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کند چیدمان  رییاگر تغ ؛ کهکند رییتغ یالحظه یتواند حتنمی یهست یجا چیقانون در ه

 چیز خاص نابود خواهد شد. نیعنی آ؛ اجرا نخواهد بوددر آنجا قابل گرید ،خاص

بنیادی و  یهاذرهعبارت است از  جهان محسوساتکه  تا اینجا نتیجه این شد 

ی و ثابت کتایقانون  یدارا ثابت هستند و ی بنیادی خودهاذره نکهیا زیو ن خاص هایچیدمان

 .هستند نیز
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 هاجهان .  4 گفتار  

 هایدمانچو  همسان یادیبن یهااز ذره جهان محسوساتکه  دمیرس جهینت نیبه ا (3)در گفتار 

خاص  هایچیدماند به نتوانمی یتنها در صورت یادیبن هایثابت شد که ذره زیو ن ایجاد گشته

 هاییدمانچروشن شد که  زین و دنقانون ثابت در عمل کردن داشته باش کید که نکنار هم بمان

 به همان قانون وابسته است. هاآن یرابطه ایخاص 

 دیر قانون جدو ب دنریرا بپذ یگرید د قانونِنبتوان یادیبن یهاذره ماکنون اگر فرض کن 

به  گرید ینجها ،آن عِ به طبَ و رفتید پذنرا نخواه یقبل هایچیدمان گرید، پس دنثابت شو

 خواهد آمد.وجود 

 دروژنیو ه ژنیآب را دو عنصر اکس یاجزا ،. در علمگیرمیممثال آب را در نظر عنوانبه 

 یدارا یادیبن یهااست که ذره نیآب وابسته به ا یاتم و یمولکول یوندهای. نوع پدانندیم

آن  یمبنا که بر موجود نخواهد بود یثبات گرید ،دنکن رییاگر هرلحظه تغ و دنثابت باش عملی

 یعنی؛ کند رییآب تغی دهندهیلتشک هایذرهقانون  دیبمانند. حال فرض کن همها کنار ذره

ود نخواهد امکان وج ی،آن چیدمان خاص قبل گریکند. د رییتغ گریکدیبا  هاآنعمل  ینحوه

 خواهد شد. گرید یزیچ ایو  خواهد شد ستین یکلو آب به داشت

ی هاهذر میبنیادی بند است. اگر فرض کن یهاذرهثابت  «قانون»به  محسوساتجهان  

ن جهان نابود ای اوالً  آنگاه ،و بر آن قانون ثابت شوند دنریبپذ گرید ید قانوننتوانبنیادی ب

اگر  نیچنبه وجود خواهد آمد. هم گرید یسال جهان هایلیوندر طول م ثانیاًخواهد شد و 

 یهاکدام، جهانمتفاوت موجود باشند، آنگاه بنا بر هرکدام و قانون ثابت هر یِ ادیبن یهاذره

 .بودخواهد  موجود یگرید

 موجود است. گرید یهاامکان وجود جهان یطورکلبه نیبنابرا

 ثابتِ قانونِ برمدار ،محسوس جهان نیاهای زیچ یهمهانسانم و بدن من مانند  کی من

جهان در تبادل اثر باشم. چون  نیا یبا اجزا توانممیجهان است. من تنها  نیا یِ ادیی بنذره
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موجود باشند،  گرید یهاجهان است. پس اگر جهان نیوابسته به قانون ا زیخود تبادل اثر ن

 نخواهند بود. مشاهدهو  افتیمن قابل در یبرا
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 شعورِ نوع، شعورِ آگاه .  5 گفتار  

ور شعبا کی یمحسوس یزهر چ فیآن تعر یبر مبنا .کردم فیرا تعر «شعور» (1)در گفتار 

 سهی، مقاداردینگه م یکند، در خود حدود افتیرا در گرید یزهایاثر چ تواندمی رایز؛ است

 .نمایدیم یو اثرگذار کندمیگیری ، تصمیمکندمی

 فیتعر محسوساتمحسوس در جهان  چیزیک یبرا (1)گفتار  فیشعور بنا به تعر 

شعور با یک زیسنگ نقطعه کیشعور است. با کیصورت منفرد به بادامی هسته کی. دیگرد

 چیزِیکموارد من  نیا یهستند. در همه ییشعورهابا زین هاانسانو  واناتیدرنهایت ح ؛ واست

ارد. را د گرید یزهایاثر چ افتیدر ییاناتو آن چیزکه  دمیو د نظر گرفتمرا در  محسوس

ارد که اثر وجود د یکه در آن ثبات حدود داردیدارد و ثبات خود را نگه م یثبات نیهمچن

 گیردیم میتصم ،آن ییجهو نت سهیکرده، سپس بر اساس مقا سهیرا با آن حدود مقا یافتیدر

 .دهدیم رییخود را تغ افاطر یزهایهم خود و هم چ ی،در اثرگذار ؛ کهگذاردیو سپس اثر م

درخت  کی ای بادامی هسته کیه ب، نه باداممثال درخت  یکه در جانداران، برااما آنگاه 

در  گریکه د شودمی دایپ یو متفاوت گرید توجه کنم، شعورِ بادامدرختان  یهمهبلکه به  ،بادام

 اننشخود را  «انواع آن اشخاص یهمه»بلکه در  ،دهدخود را نشان نمی «شخص کی»

 .هستحسی برای من  یمشاهدهقابلیعنی عمل یا اثِر او ؛ دهدمی

را  آنو رفتار  گیرمیبادام را در نظر م یدانهابتدا یک. گیرمیدرخت بادام را در نظر م 

 یشعور، اثرهابا کیعنوان به ،گیردیم بادام در خاک قرار یدانه نیا ی. وقتکنممی یبررس

 شهیشروع به جوانه زدن و ر ،آن اثرها کرده و در صورت مناسب بودنِ افتیرا در طیمح

 توانممیشود. من می لیدرخت بادام تبد کیبه  راتییتغ یسر کی. سپس در کندمیکردن 

 بادام موجود بوده است یدانهیک یدر حافظه راتییتغ نیا یهمه یکه برنامه رمیدر نظر بگ

 آن جزءِ جدیدهر سلول یا جزء جدید به  یبرنامهشود، می لیو سپس که بادام به درخت تبد

و  دهدمیکه درخت شکوفه آنگاه ؛کنممیتوجه  یوقت ماا؛ تا درخت کامل گردد شودیمداده 

 انینو نما ییهادارند تا بارور شوند، نکته یگریدرخت بادام د یبه گرده ازیبادام ن یهاگل
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نوع هستند. هر دو  کیاز  زیدو چ نیاند. اباهم در ارتباط زیآنکه اکنون دو چ کمی ؛شودمی

 ،کنممیکه مشاهده  گونهآن که آن هدف دارند «یهدف»ارتباطشان  نیا و از هستنددرخت بادام 

 «هاتداوم نوع بادام»خود  راتییتغ یدر ادامهکه  بادام است یهادانه دیباردارشدن درخت و تول

 را انجام خواهند داد.

 نجایدر ا اما من؛ بود «محسوس چیزیک»وابسته به  (1)در گفتار  شدهیفشعور تعر 

 و هدف شوندیم دهینوع د کیدو شخص از  ای زیدو چ نیکه در اثر ب بینممیرا  ییرفتارها

 زیدو چ نیا هنکیا ایمتکثر باشد؟  تواندمیشعور  ایدارند. آ زین دیگری غیر از حفظ شخص

 شوند؟می چیزیکباهم 

 ثانیاً رد و را در خود دا یریاثرپذدر مقابل  یاثرگذار ینحوه اوالً است که  یشعور نیا 

 ینحوه ثالثاًنه در یک شخص بلکه در جمع انواع و حداقل دو شخص از انواع جایگاه دارد و 

 تبادل اثر برای تداوم ینحوهیعنی ؛ نیز در خود دارد جهان خارج از انواِع خود را تبادل اثر با

 «یهمه»بلکه در  ست،یدرخت ن «کی»شعور در  نی. ادر خود دارد را جهان نینوع در ا

 درختان بادام است.

دو جنس مرد  هاانانسکنم. در  انیب توانممی زیو انسان ن واناتیمثال را در مورد ح نیا 

موجود است.  یخوبدو جنس به نیو تمام لوازم تداوم نسل انسان در بدن ا زن وجود دارند و

 که یما شعورا؛ انسان جستجو کنم کیدر  دیرا با (1)در گفتار  شدهیفشعور تعر کهیدرحال

دو  نیگ شدن و ارتباط ابزر ریو مس کند جادیا گونهاینمرد و زن را  هک دانستهیم به بیانی،

 هاست.ندارد، بلکه در جمع همه انسان یانسان جا کیدر  گریکرده است، د یجنس را طراح

. من کنممی لیآن را تحل شتریو سپس ب نمیگزیبرم میشعور نا نیا یابتدا برا نجایا در

که در همه بل ،ستین انینما چیزیکاست که در  یشعور رایز؛ دمیرا برگز« شعورِ نوع»نام 

را  یاز آن نوع رفتار چیزیکتوان در که نمی یاگونه. بهدهدمیخود را نشان  زچییکانواع 

 است. چیزیکشعور در آن  نیگرفت که ا جهیمشاهده کرد که از آن نت

 موجودی «نوع-باشعور»و « نوع»شعور موجود در  عبارت است از« شعور نوع» پس

که اکنون توجهم به جانداران است،  نوع کی اشخاص نیتوانا که در ارتباط و عملِ ب است
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و هدفش تداوم آن نوع در  است محسوس یامشاهده قابلیعنی اثرِ او ، دهدمیخود را نشان 

 جهان است.

 .پردازمیشعور نوع م شتریب لیاکنون به تحل 

 تقریباًنداران )هر نوع از جا یچرا برا که باید بیشتر به آن توجه کنم این است که یانکته

 جادیبه ا میتصم موجودیدر اغلب جانداران( دو جنس نر و ماده به وجود آمده است؟ چه 

کرده که  ایجاد هاآندر دو جنس را  نیب تبادل اثرهای یهمهدو جنس گرفته است؟ و  نیا

 د؟دوام نوع باش هاآنمتقابل  یهاعمل نیا حاصلو  از خود بروز دهند هاآن

تنها به علت اثر خارج از نوع، بلکه بنا بر است که نه یبه عامل ازیاول آنکه ن نیبنابرا

البته  ؛ کهنوع است در درون ایگیرندهیمبه تصم ازین یعنی؛ دینوع عمل نما در درون میتصم

 نیست. در یک شخص از انواع موجود گیرندهیمتصمکه بیان گردید این  طورهمان

که لوازم  شودمشاهده می« شعورِ نوع»عمل نوع از جانداران  کیو دوم آنکه در تداوم  

را  آن دو عملو  سازدینر و ماده را م یهاو جنس داندیاشخاص خود را م رییتغ طیو شرا

 .نهاده است هاآندر  زین

مشاهده است، پس نوع قابل کیدر جمعِ  د،یگرد انیکه ب یشعور نوع به شرح بنابراین

 نوع خواهد بود. کیاشخاص  یهمهآن در جمع  گاهیجا

 افتیرا در چیزهاییتوسط حس من به نکهیکنم و آن ا تکرار نجایا دانمیرا الزم م یانکته 

در حس  ای ابمییمشعور نوع را در ایشعور  کیعمل  هاآنتوسط  که کنممی مشاهده و

ازآنچه  شتریب یزیکه چ شومیدیگر متوجه معبارتشعور را. به و نه خودِ  کنممی مشاهده

. به زبان ساده نمیگزیبرم میآن نا یآن کرده و برا زِ یدر تم یو سع شود وجود داردمی دهید

 نیمن با ساخت ا ؛ ومحسوس است هاآنبلکه عمل  ستند،یو شعور نوع محسوس ن رشعو

 را بفهمم. بینممیکه  ییهاعمل توانممی تربخشیتتر و رضاراحت یلیخ میمفاه

 میبگو توانممی. اکنون پرداختخواهم  به آن یبعد یچه در گفتارها یعنیبفهمم  نکهیا 

 ترم.، خرسندتر و آرامفهممیکه مآنگاه
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ا اسپرم و تخمک انسان را ت بیسلول حاصل ترک کی راتییتغ ریمس خواهمیم اکنون

ر و از شعو ریغ ایو کاوش کنم که آ رمیانسان منفرد در نظر بگ کیبزرگ شدن و مرگ در 

انسان بر  یتمام رفتارها ایدیگر آعبارتنه؟ به ای ابمییمدر آن در یگرید زیور نوع، چشع

 است؟ حیتوضو  فهمقابل میدو مفهوم برا نیاساس ا

وع بدانم. ناکنون آن را عمل شعورِ  توانممیاست که  یریاسپرم به تخمک مس دنیرس 

شد آن ر یبرا طیکه تمام شرا است یطیبه مح ازیسلول در همان ابتدا ن نیاول لیپس از تشک

سلول تک کیهمان  ایشعور  کیفقط خود  کار یسلول فراهم باشد. پس در همان ابتداتک

او  یسلول را براخارج از آن تک ییزهایتا چ الزم است یگرید وربلکه شع کند،ینم تیکفا

عمل  زیرا ن نیا وانمتمی نیکه الزم دارد رشد کند. همچن یطیتا او بتواند در شرا فراهم آورد

 شعورِ نوع بدانم.

بدهد.  ریکند تا مادرش به او ش هیگر دیگرسنه شد، با یپس از رشد و تولد نوزاد، وقت 

مادرش  در رییتغ یعنی؛ از خود اوست ریغ یزهایدر چ رییتغ جادیکردنِ او، ا هیپس عمل گر

 کیدر داخل بدن نوزاد  دیگریعبارتفراهم کند. به شیرا برا دوام الزم دارد یتا آنچه برا

دوام شخِص  ایده ماندن که در جهت زن مشاهده استشعور قابل کی ای گیرندهیمعامل تصم

ل تا آخر عمر ادامه عام نیو ا شودارتباط متقابل می ایو  یریو اثرپذ طیاو، باعث اثرِ او بر مح

 دارد.

ار دو گونه رفت رم،یانسان منفرد را در نظر بگ کیکه اگر  میبگو توانممیپس من اکنون  

، سرچشمه «سنخود ح» مثالًدر تصمیم خود آن انسان، دو گونه رفتار  نیکه ا بینممیدر او 

 ومو د شودمی اتشیکه باعث دوام شخص در طول ح یا رفتارهایی هاعمل کمی ندارند؛

 نوع بشر. یعنی؛ شودکه باعث تداوم نوع می ییرفتارها

 عاملیانسان دارد.  کیاز  خارج عاملیبه  ازین ،مشاهده در انسانهر دو عمل قابل وجود 

ها گروه از عمل دو نیعامل ا نیبنابرا ؛ وداندینوع را م اتیادامه ح یو لوازم کل طیکه شرا

 است. «شعور نوع»
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بق مطا اوالًاما آیا شعور دیگری نیز در شخص انسان موجود است؟ یعنی موجودی که 

را با  ف شعور، اثر موجودات دیگر را بپذیرد، حدودی در خود داشته باشد، آن اثرهاتعری

 ثانیاً اثرگذاری نماید و  اشگیرییمتصمکند و بنا بر  گیرییمتصمحدود در خود مقایسه کند، 

 نه شعور ساده باشد و نه شعور نوع؟

. کنممیبرای یافتن پاسخ رفتار یک بره را با یک انسان در مورد عمل خوردن مقایسه 

 یلوجو  که گرسنه شدن عملی از شعور نوع برای تداوم نوع است وقتی یک بره گرسنه باشد

 ،امیدهدکه تاکنون  یوارددر همه م رایز؛ ها را نخوردعلف تواندیاو نم ،او علف تازه بگذارم

خوراک  بازهمد گرسنه باش باوجودآنکه تواندمیشخص انسان  کیاما ؛ ه استبود گونهاین

 رندهیگمیعامل تصم نیا .هستند گونهاین هاانسانهمه  ،امیدهدو مطابق آنچه تاکنون  نخورد

 قدرآن تواندمیاما انسان ؛ شخص را حفظ کند خواهدیمشعور ساده  رایز؛ ستین سادهشعور 

ظ نوع حف یبرا عر نووعمل شع رایز؛ ستین زیشعور نوع ن یاز طرف .ردیخوراک نخورد تا بم

موجود  یپس عامل سوم .نابود خواهد شد زینوع ن رندیاست و اگر شخص و اشخاص بم

 .ناممیم« خودآگاه» ای «شعور آگاه»را  آناست که فقط در انسان موجود است و من 

 شعور» کمی ؛دشدن زیسه عامل متما یزهاچ دیدنیِ یِرفتارها یِدنیند یِهاپس اکنون عامل 

جانان. یباست، چه جانداران و چه  یزتماقابل محسوس یزهایچ یهمهکه عملش در « ساده

مشاهده  توانممی زیشخص از انواع ن کیشعور آن است که عملش را در  نیا زیوجه تما

فظ و هدفش ح است یفشخص کا کی برای من، شدن عمل او محسوس یبرا نکهیا ایکنم، 

 دهینوع از جانداران د کیکه عمل او در جمع اشخاصِ « شعورِ نوع». دوم شخص است

ظ نوع کنم که عمل او در جهت حفظ شخص و حف یریگجهیو نت لیو توانستم تحل شودمی

از  گونهاینشدن  محسوس یبرا رایز؛ نوع دانستم کیو عامل را در جمع اشخاص  است

« ودآگاهخ» ای« شعورِ آگاه»سوم  ؛ واست زمشخص از نوع ال کیاز  شیببرای من، ها عمل

 مشاهده است.انسان قابل کیکه عمل او در 
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و  یادیی بنهارا حاصل ذره آیندیبه حس درم ای ،بینممیآنچه  یکه همه ییاز جا 

. توانممی زیشعورها را ن نیام، پس ادانسته بنیادی یهاذرهاز  هاآن خاص هایچیدمان

 بدانم. همسان یادیبن یهاخاص و ذره هایچیدمانبرآمده از  ییزهایچ

شعور ساده با، یک کندمیبنیادی نیز از جهتی که خود را حفظ  یذرهاز طرفی خود هر 

 شعور است.با ینترسادهاست و شاید درست باشد که بگویم 
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 شعورِ کُل .  6 گفتار  

« ساده رشعو»روشن شد.  زیهرکدام ن گاهیو جا دیگرد زیسه نوع شعور متما نیشیدر گفتار پ

« شعور آگاه» ؛ ورددا یاز جانداران هست گونهیکدر جمع « شعور نوع» ؛ وچیز هستدر همه

 آن در انسان مشاهده شد. گاهیکه جا

رفتار  توانممی یکه توسط آن عامل، به خرسند شودمشاهده می زین یگریاما عامل د 

مختلف  یهادهم. اگر به رفتار گونه حیتوض گریدهم بارا در نسبت  محسوسی زهایچ یهمه

که از  یفیه تعاربکه بنا  خواهدیم یها عاملگونه نیب یتوجه کنم، هماهنگ گریکدینسبت به 

 .ستین حیتوض لقاب د،یگرد انیسه شعور ب

 یراهستند، ب گرید یازنبورها که گونه ،دهدمیدرخت بادام در بهار شکوفه  کی یوقت 

 یردههم حفظ نوع زنبورها و هم انتقال گ ،که حاصل آن عمل کنندیم یحفظ نوع خود کار

بادام  عمل حفظ نوع نیکه حاصل ا است یگریدرخت بادام د یهابادام به شکوفه یهاگل

 .دهدمیحفظ بادام انجام  یبرا یعمل زین وزدیکه م یباد یاست. حت

 گیرندهیمعامل چهارم تصم نیفراهم گردد. ا نییتبتا امکان  الزم است یعامل چهارم پس

 است. های محسوس یا کل جهان محسوساتچیزی تداوم همه یکننده براو عمل

 ؛ واست محسوساتآن در کل  گاهیکه جا ی. شعورگذارمیم« شعور کل»من نام آن را  

 های محسوسچیز یهمهرفتار  محسوسات،با در نظر گرفتن وجود آن در کل  یبه عبارت ای

 یبه خرسند نییتب نیو من از ا است حیقابل توض جهان محسوساتباهم در جهت حفظ کل 

 رسم.و آرامش فهم می

 لِیحلتو  است گریکدیبا  های محسوسچیز یهمهعمل متقابل  ییجادکنندها ،شعور کل 

م تداو که هدف او حفظ و دهدمینشان  ،ی محسوسزهایچ یهمه متقابلِ عملِی مشاهده

 .جهان محسوسات استکل 
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 حافظه .  7 گفتار  

 همسان یادیبن یهاذرهمحسوس از جهان  یهازیچ یهمهکه  دیگرد انیب نیشیپ یدر گفتارها

که  کنمیمنکته جلب  نیخاص به وجود آمده است. دوباره توجه شما را به ا هایچیدمانو 

 ینترادهسبلکه نام آن  .مشخص محسوس چیز یکنه نام  است مفهوم کی یادیبن یهاذره

محسوس آن را دریابد.  صورتبهعلمی خود  یهاکاوشدر  تواندمیبنیادی است که بشر 

الکترون و پروتون و  توانندیمبنیادی  ییهاذره بشر در فیزیک یامروزهبا توجه به علم  مثالً

ل محسوسات در هر چه بشر در تحلی هرحالبهزیر اتمی دیگر.  یهاذرهباشند، یا  نوترون

است  یجادشدها هاآنکه سایر موجودات از  اییادیبن، تعداد موجودات رودیمعلم پیش 

 یهاذره یاذره ن آپیش برود که اثر  تواندمیایی بشر اما تا ج؛ شودیممحدود و محدودتر 

د موجود خواهد بو محسوس ییهاذرهبنیادی محسوس باشد. پس همواره و در هر عصری 

 محسوس یهاذره ترینیادیبناست که بشر یافته است. من نام آن  ییهاذره ترینیادیبنکه 

 بنیادی نامیدم. یهاذرهرا  است یجادشدها هاآنچیزهای محسوس از  یهمههر عصر که 

 رینه متغ باشد و چیزی محسوس نکهیا یو برا است کسانیچیز در همه یادیبن یهاذره 

است تا آن  یو ضرور ثبات و قانون الزم نیو وجود ا قانونِ ثابت داشته باشد دی، باحدیو ب

 .ردیبپذ ایخاص را قبول کند  هایچیدمانی بنیادی بتواند هاذره

 دیبا ید دار. به عبارتثابت باشد و ح یزیچ دیی بنیادی باذرههر اول خود ی در مرحله 

 بنامم «حافظه» کی توانممیرا  ی بنیادیذره هر پس .خود را نگه دارد ایرا حفظ کند،  یثبات

 گرید یهارهدر عمل با ذ زین یکه قانون ثابت خود اوست زیو آن چ کندمیرا حفظ  یزیکه چ

 .کندمیحفظ  زیآن قانون را نو  دارد

خاص به  هاییچیدمانو  همسان یادیبن یهاذرهاز  یمحسوس زیبعد هر چی در مرحله 

و برای من محسوس باشد  بماند یباق نکهیا یبرا زیمحسوس ن زیوجود آمده است. پس هر چ

 زِیر چه یعنی؛ خود را حفظ کند الزم است که چیدمان خاصِ برای من چیزی باشد، اساساًیا 

 ادیکه بن ییاز جا رایز؛ که در حال حفظ خودش است حافظه است کی باز خود محسوس
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باهم در تفاوت  زهایاست، پس تفاوت چ یادیی بنهاذره یعنی چیزهای همسانچیز همه

که چیدمان خاصِ خود و  حافظه است کی زیهر چ یجهدرنت ؛ وهاستآنچیدمان خاص 

 .کندمیخودش را حفظ  جهیدرنت

 زی. هر چآورمیمایجاد کرده و به میان را « حافظه»مهم  اریمفهوم بس حاتیتوض نیبا ا 

تنها نه گذارینام نیا که وجهِ دیگرد انیو ب شد دهینام «حافظه» کی محسوس جهان نیدر ا

 یو برا دهدمیجهان انجام  نیدر ا زیاست که هر چ ینام، بلکه وابسته به عمل کیانتخاب 

 یعنی هدف هر؛ کندمیآن عمل آن است که هر چیز خودش را حفظ  و ؛من محسوس است

 حافظه حفظ خودش است.

 یعنی؛ ثبات داشته باشد دیبا ،بماند خواهدیاگر ممحسوسات، جهان  نیدر ا یزیچ هر

 حافظه است. کی زیحفظ کند، پس هر چ ایخودش را نگه دارد  دیبا

در حال حفظ خودش  یجهدر حال حفظِ چیدمان خاص خودش و درنت یاهر حافظه 

 نی. ااندیشکه در حال حفظ خو به وجود آمده ییهااز حافظه محسوسات است. جهان

. هستند شیدر حال حفظ خو زین هاآنکه  اندبه وجود آمده همسان یادیبن یهاذرهها از حافظه

هر ون ثابت است، قان وسجهان محس نیا ها و کلحافظه یهمهو اساس ثبات  ادیآنچه بن

 است. گرید یهادر عمل با ذره یادیی بنذره
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 شتنیقانون حفظ خو .  8 گفتار  

 است ایییوانااز پنج ت یکی گیری،یمکه تصم دیگرد انیب «شعور» فیو در تعر (1)گفتار  در

 اده شدد صیاز شعورها تشخ ینوع «شعور آگاه» (2گفتار ) در .دهدمیشعور انجام  کیکه 

من با  ؛ ودهدمیشعور را انجام  کیپنج عمل  زیشعور آگاه ن آن در انسان است. گاهیکه جا

 پنج عمل بشوم. نیمتوجه انجام ا توانممی« گریانسان د کی»رفتار  لیتحل

به  توانممی گریخارج است. از بازخورد رفتار انسان د طیاثر از مح افتیعمل اول در 

 یوقت گریانسان د کیکه  بینممیمثال من  ی. برادهدمیعمل را انجام  نیکه ا ابمیدر لیتحل

  .دیگویشود، پاسخ ممی دهیاز او پرس یزیچ

 زیاز هر چ بوداست. حافظه عبارت  شتنیحفظ خو ایعمل دوم حفظ چیدمان خاص 

ن بنا آ لیو دال شعور آگاه در بدن انسان در نظر گرفته شد گاهیجهان. جا نیدر ا یمحسوس

گاه در که شعور آ کنممی. اکنون من فرض دیگرد انیب (5)محسوسات در گفتار  لیبر تحل

 توانندیشناسان م ستیفرض است که ز کی نیسر است، قرار دارد. ا یدر کاسه انسان کهمغز 

 چیزیک رایز؛ حافظه است کی زیفرض مغز ن نینند. با اک یآن را برس یدرست یتا حدود

  .است شتنیدر حال حفظ خو زیحافظه ن نیو ا محسوس است

که  دهدمیم انسان دیگر عملی را انجا کههمیناست.  گیرییمتصمو  سهیعمل سوم مقا

زیرا ؛ دهدمیم ، دلیل کافی برای آن است که او عمل مقایسه را انجاکنممیمن آن را مشاهده 

که در گفتار  طورهماندریافتی با حدودی در خود،  اثرِاثرگذاری یا عمل بدون مقایسه میان 

  ( بیان گردید، ناممکن است.1)

 یدرون یهاخارج از خود و چه بر بخش طیعمل پنجم اثر گذاشتن است. چه بر مح

 خود.

. می آگاه توجه نماگیری در شعورِو تصمیم سهیبر عمل مقا خواهمیگفتار م نیاکنون در ا 

که  حافظه است کی زیو مغز ن مدر مغز انسان در نظر گرفت را شعورِ آگاه گاهیکه جا ییاز جا

حافظه  کی ،خود گیرندهْیمآنکه تصم کمی نیدر حال حفظ چیدمان خاص خودش است، بنابرا
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زیرا که در  است، خودشحفظ  ،حافظه کیعمل  نیتریکه اصل ییآنکه از جا مو دو است

گیری تصمیم نیبنابرا نخواهد بود، کردمیممشاهده  ترپیشهمان چیزی که  صورت یناغیر 

 حفظ خودش است. یاو برا

 یهمهه ک دمیرس جهینت نیبه ا هاآن لیو تحل یحس هاییافتدر مشاهده یامن از  

به وجود  هاذرهاز آن  یخاص هایچیدمانو  همسان یادیبنی هاذرهمحسوس از  یزهایچ

محسوس  در مشاهدات یکم آنکه هم ؛امیرفتهپذ لیدال نیرا به ا یادیبن یهاذره ییده. ااندآمده

تنها خالف محسوس نه یزهایچ لیآنکه در تحل دومو  گرددیم یدتائ کیزیعلم ف در ازجمله

 حیتوض دگاهید نیه با اتخاذ اآنک سومو  گرددیم یدآن تائ یشود، بلکه درستآن مشاهده نمی

 .کنممیوانگهی من یقین دارم که چیزهای محسوس را مشاهده  خرسندکننده است. زهایچ

و ثبات خود  شدثابت با دیبا یادیبن یذرههر آن است که  جینتا نینکته در ا ترینمهم 

 ای یدر اثرگذار دیاالجرم ب رد،یخاص را بپذ هایچیدمان خواهدیکه ماما آنگاه؛ را حفظ کند

 نیوجود ا قانون عمل ثابت داشته باشد. یعمل کند. به عبارت کسانی گرید یهاذرهعمل با 

 هایچیدمان رایز؛ است یضرور ،و نگه دارد ردیخاص را بپذ هایچیدماناو  کهآن یقانون برا

ها نسبت ذره ریکه در عمل متغ رایز؛ ندیبه وجود آ توانندیخاص بر اساس آن قانون ثابت م

 یهااند. در بحثبتمحسوس ثا اءیاش کهی. درحالدیرس یثابت زیتوان به چهرگز نمی همبه 

 سخن خواهم گفت. شترین ثبات بیدر مورد حدود ا یبعد

بماند،  محسوسات جهان نیدر ا خواهدیاگر م ی،محسوس زیکه هر چ ییاز جا ،پس 

 دهینام «حافظه» محسوس یک زیخود را حفظ کند، پس هر چ یاست که ثبات نسب ضروری

 رایز؛ هست زین یضرور خودحفظ  نیو ا که در حال حفظ چیدمان خاص خود است شد

را  ستافت شده ایدر احساس من در روزیکه د یزیچ توانممیصورت من  کیکه تنها در 

عمل هر  ترینیاصل نیبنابرا؛ یهرچند نسب ،ثابت باشد آن چیزکه  بدانم چیزیکبا امروز 

 نییعمل تب نیا ذیلبتوانم در  دیاو را با یهاعمل ریو سا است «تنشیحفظ خو»حافظه، 

 .مینما
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همسان خود  یهاذره ریدر مقابل سا یادیی بنذرههر  عملِ یرا برا «قانون» یمن واژه

قانون  بیان که نیها استفاده کنم. به احافظه یاز آن برا خواهمیم زین نجایو در ا به کاربردم

ه بهمواره مربوط  قانون است. یراز بزرگ نیو ا است شتنیحفظ خو یاهر حافظه یاصل

 ست.بنیادی نیز خود یک حافظه ا یذرهو هر  است گرید یهاحافظه با حافظه کیعمل 
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 هادر حافظه رییتغ وثبات  .  9 گفتار  

 یرا امروز و روز یمحسوس زیمن چ نکهیا یکه شرط ضرور دیگرد انیب نیشیگفتار پ در

 دمیظه نامرا حاف ی محسوسزهایدر او باشد. چ ینسب یبدانم، آن است که ثبات چیزیک گرید

از  امیات حساهدمش به شتریاما اگر ب؛ افتمی شتنیها را حفظ خوحافظه یقانون اصل و

 یحافظه، برا کیکه  گرددینکته روشن م نیا م،ینما یبررس را هاآنو  ها توجه کنمحافظه

مرورزمان فرسوده . بلکه بهستیثابت ن گاههیچمن است،  یردستکه ز یزیم نیمثال هم

 ایپس گو .بیترت نیبه هم زین گرید یهازیچ یهمهو  خواهد رفت نیاز ب یروز ؛ وشودمی

متفاوت  قدرآن یبعدی لحظه و لحظه نیادر  زیاگر م گریاما از جهت د؛ وجود ندارد یثبات

 نیهد بود. پس انخوا زیم گریبنامم، د چیزیکرا  شدهیدهد زیکه نتوانم آن دو چ شود دهید

 یاما ثبات نسب رند،ییچیز در حال تغو همه صورت مطلق وجود ندارددرست است که ثبات به

 دیبنامم، با زیچهمان  یبعد یهالحظه و لحظه نیرا در ا چیزیکمن بتوانم  تا آن اندازه که

 موجود باشد.

 تیکفا زین یو همان ثبات نسب ندارد رییبا تغ یتناقض شتنیدیگر قانون حفظ خوعبارتبه 

شد که  انیب رایز؛ بدانم یا حفظ خویشتن یرا در حال خود نگهدار یاتا هر حافظه کندمی

 یابدانم. بر موجود اساساًرا   محسوسزِیصورت من چگونه خواهم توانست چ نیا ریدر غ

 اساساً رگیشکل بدهد، د رییاد و مداوم تغیز یاربس یاربسبا سرعت  زیم نیا دیمثال فرض کن

 خواهم پرداخت. شتریب یبعد ینکته در گفتارها نینخواهد بود. به ا یزیچ

ستِن هست دان شرطِ ی،هرچند نسب ،روشن و خرسندکننده است که ثبات میاکنون برا اما

 یاندر هرزم ،است رییدر حال تغ زیم یوقت گریاز طرف د ؛ ومن است یبرا ی محسوسزهایچ

 یزیاگر بدل به چ یحافظه است. حت کیخود  یبه عبارت ایمحسوس است.  چیزیکخود 

 .یز را میز ندانمآن چ گریشود که د

توانم بتا من  موجود باشد دیبا ،مشابه یحس هاییافتاز در یاحدودهم شهیپس هم 

 همان حافظه بدانم. یاهستنده  کی ای چیزیکرا  یعامل آن اثرات حس
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 حافظه یااثر  یاها. هرگاه حافظهعبارت است از نو شدن حافظه رییتغ گریاز طرف د 

 رییاطراف خود را تغ یهاحافظه، درنهایت هم کندمی افتیاطراف خود را در یهاحافظه

اطراف خود را به  یهاو هم حافظه شودهم خود نو می یو هم خود را. به عبارت دهدمی

ها مدام در حال نو حافظه نیبنابرا؛ کندمی لیتبد یریاز اثرپذ لمتفاوت از حالت قب یزیچ

هر  وجودینباا ها.مداوم و مستمر حافظه یهاعبارت است از نو شدن رییتغ ؛ وشدن هستند

 هست. زین شیحفظ خو یحافظه در تالش برا

 رییتغ یبرا گرید یهاحافظه و اثر حافظه کیها در تقابل حفظ ثبات اساس نو شدن در

 صورت مداوم در حال شدن است.به آن حافظه،
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 است. یها جبرحافظه رییمراحل تغآیا  .  10 گفتار  

 اریش بسپرس نیدر آن موجود است؟ ا یآزاد ایاست  یها جبرمراحل نو شدن حافظه ایآ

ای کامل که اگر یک دان دانمیمرا به این معنا « جبر برای یک حافظه»من  است. یمهم

یا  هایاثرگذار دیده باشد بتواند گذشته دردیگر را  یهاحافظه بریک حافظه  هاییاثرگذار

ست انجام گیرد. دراو همواره  هاییشگوییپکند و  گویییشپاو را در اکنون  یهانو شدن

شدن  در مقابل معنای جبر و به این معنی است که انجام« آزادی برای یک حافظه»معنای 

 نباشد. یدرستبهدانای کامل همواره  هاییشگوییپ

و  همسان ی بنیادیهاحاصل ذره را محسوس جهان نیچیز اکه همه ییاز جا 

که باعث  امدانستهاملی را همان ع خاص هایچیدمان و اینکه امدانسته هاآناز  هاییچیدمان

 هر ردهم  ،که ثبات ییو از جا شده است ی بنیادیهاذرهمتنوع از  یزهایچ به وجود آمدن

 ،هست بدانم را هاآنمن  آنکه یها براحافظه یهمهو هم در  و قانون آن یادیی بنذره

. جبری است هاآنیا تغییر  هاحافظه یهانو شدنکه  شودیم ینا یجهنتپس  رد،ضرورت دا

 موجود است؟ هاحافظهدر  اییآزاد ایپس آ

انجام  را (1)در گفتار  شدهیانب زِیکه پنج عمل قابل تم شعور است حافظه یک هر 

 .دیگرد انیب (9)در گفتار  دالیلش ؛ کهیت نسبهرچند ثبا، ثابت باشد دی. هر حافظه بادهدمی

عبارت  محسوسات دیگر جهانعبارتهر حافظه مجبور است نه آزاد. به که شودیمنتیجه  پس

اما  ،تندمداوم هس رییکه همه در حال تغ است ییهاحافظه موجوداتی یا ای ییهااز هستنده

ی بنیادی استوار چون بر قانون ثابت ذره رییتغ نیمراحل ا یدارند، از طرف زین یثبات نسب

 جهینت نیدیگر اعبارتآید. بهاست که از ثبات به دست می اییجهنت نیاست. ا جبری ،است

ا ر محسوسچیزهای  یهمه مراحل نو شدنِ من ؛ وآیدمحسوسات به دست می لیدر تحل

 .یابمیل مجبور میپس از تحل
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اما مگر ؛ موجود باشند زین گرید یهاکه ممکن است جهان دیگرد انیب (4)در گفتار  

 توانممیرا آنگاه  یزیدیگر من هر چعبارتهست گفت. به یزیکامل به چ ثباتییدر ب توانیم

 در آن موجود باشد. یکه ثبات ها بدانمداخل در هستنده زِیچ

یدمان خاص چکه  به وجود آمده باشند ییهااز حافظه دیبا ناگزیر زین گرید یهاجهان 

هر  یعنی؛ آن، استوار باشد یادیی بنها و قانون ثابت ذرهآن جهان یادیی بنذره یبر مبنا هاآن

تا  جود باشدثابت با قانون عمل ثابت، در آن مو یادیبن دیبا د،یکه بخواهد به وجود آ یجهان

 خواهد بود. یاجبار یدر عمل ،مبنا نیبر ا یهانبتواند موجود شود. پس هر ج

 یا بررسو چند مثال ر پردازمیم ،کنممی افتیبه حس در که جهان نیاکنون به ا اما

 .نمایمیم

 کیسال  نی. پس از چندکنممیدر کوه و دشت توجه  ریمس کی یبه حرکت آب رو 

ها و کوه-آب و حافظه-شده حاصل عمل حافظهساخته ریشود. مسرودخانه ساخته می ریمس

 یعنی کسانی هاییکه ورودهست، آنگاه زیکه شعور ن یاحافظههر است.  نیزمها و دشت

 یر اثرگذارکه د یاثرات یعنی هاآن ید، خروجداشته باش کسانی یشدهیرفتهاثرات پذ

ها، آن حافظه که است یحدود ثابت یبر مبنا یریگمیتصم رایز؛ خواهد بود کسانی، دگذاریم

 یهمه نیشده بجامان کرد که همه آنچه کنشِ نییدقت تببهتوان . پس میکنندیرا حفظ م

، خود اثرپذیرنده است یهاحافظهخود همان حافظه و شدن  نودر  اثر یک حافظه ایها حافظه

از  یسر کیرودخانه در مراحل  ریمربوط است. پس مس نیشیپ مجبور یهاحافظهبه 

 به وجود آمده است. یجبر یهاعمل

حس  قیرو هر چه به ط کنممی افتیحس در قیرا به طر گریو اما انسان. من انسان د 

 مجبور است. یحافظه کی ز،یمن ن یبرا گریاست. پس انسان د ی، جبرکنممی افتیدر

 باشد، تاگر این درس . پسمدانست او مغزِ-حاصل حافظه را یگردانسان  کیشعورِ آگاه  

 ها، مجبور است.حافظه شتنِیتحت قانون حفظ خو زیشعورِ آگاه ن

کنند. پس بنا بر قانون می افتیرا در گرید یهاو همه اثر حافظه ها شعورندحافظه یهمه 

و  نمایندیم سهیمقا ،دارند خود در درونرا با آنچه  کنندیم افتیآنچه در شتن،یحفظ خو
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 یعنی؛ دهندیم رییرا تغ یگرید ای شی. در عمل، خوکنندیو عمل م رندیگیم میسپس تصم

 ،مابیب هاآن مشابهِ امیحس هاییافتدر در من بتوانم که یتا زمان ؛ وشوندنو می یاحافظه

 .دهممینام قرار  کیرا تحت  هاآن

 میدارد معلوم است. پس حاصل تصم در درونهر حافظه در هرلحظه هست. پس آنچه  

 است. یاجبار زیاو ن

هم  ،کندمیسنگ برخورد  یتوده کیکوه به  کی یخود در دامنه انیآب در جر یوقت

 میتصم وکرده  سهیو بنا بر آنچه دارند مقا کرده افتیرا در گریکدیسنگ و هم آب، اثراِت 

و اگر از حد  نمایدیم سهیهمان اثر آب را با حد توان خود مقا ای روین زانی. سنگ مرندیگیم

اثر سنگ  زیآب ن ؛ ورودیآب به کنار م از سر راهِ ایشود، چند قطعه می ایبود،  شتریتوان او ب

 .ندیگزیبرم ،پذیردیکه م یخود را با توجه به تمام اثرات یو جهت حرکت بعد ردیپذیرا م

 ییهاانسان، همه و همه حافظه کیو  وانیح کی اه،یگ کی وتر،یکامپ کی ل،یاتومب کی

ور شع کیعمل  پنجمراحل  یعنیثبات  ؛ وهستند، ثبات دارندکه در هرلحظه، چون  هستند

 است. یمشخص بوده و اجبار هاآندر 

 میو به او بگو باشد یانسان یجلو ده،یپوس یگریسالم و د یکی ب،یدو عدد س یوقت 

؛ دیزسالم و خوشمزه را بر خواهد گ بیاو س ،یخوردن انتخاب کن یرا برا یکیکه  یآزاد

باشد، آنگاه چون  ثابت نداشته یهاو اگر دانسته ثابت است یهادانسته ،نددایآنچه او م رایز

و ا مِیچون ثابت است، پس حاصل تصم ؛ وباشد یزیچ تواندیاساس نم رد ،یاهستنده هر

 ایگیرییمو تصم سهیمقا رِیرا بردارد، از مس دهیپوس بیاگر س یاست. حت یثابت و جبر زین

 کند. ریرا غافلگ نمثال، خواسته م یاست. برا یضرور

که چون  دانست یاضیتابع معلوم در ر کیتوان همچون دیگر هر حافظه را میعبارتبه 

 ی. کمستیو مثال، کامل ن سهیمقا نی. البته اهستندمعلوم  هاید، خروجنمعلوم باش هایورود

که  یافظه و هم حدودح کی یافتیصورت که هم اثرات در نیتر کرد به اتوان آن را کاملمی

معلوم  یرا خود تابع، آنگاه خروج سهیو عمل مقا میریتابع بگ یدر خود دارد را همه ورود
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باشند، باز اصل  اردیلیم اردهایلیم هایورود نیخواهد بود. هرچند در مورد اعمال انسان ا

 مجبور بودن همچنان پابرجاست.

ه نسبی که ثبات چیزهای محسوس مطلق نیست، بلک کنممیمشاهده  کههمیناما آیا 

 اید؟موجود بدانم راهی بگش هاحافظهبرای اینکه آزادی را در  تواندمیاست، 

 دیشعور بدانم؟ و شا کیاد قسمت آز ایتوانم عملِ آزاد را نمی «گیریتصمیم» ایآ 

رد در امو نیا یدرباره دانم.بفقط در انسان را، بتوانم آزاد  دیگاه و شاآگیری در شعور تصمیم

 سخن خواهد گفت. گرید یگفتارها
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 معلوم دارد. یندهیآ کیمحسوسات  جهانآیا  .  11 گفتار  

انجام  به آن در حال دنیدر رس راتییکه تغ معلوم دارد ندهیآ کی محسوسات جهان نیاآیا 

 ؟است

 نیشد، اول انیب (10)خصوص در گفتار و به دیگرد انیب نیشیپ یبنا بر آنچه در گفتارها

است که من به حس  یها که جهانحافظه نیجمع ا کهها آن است بودن حافظه یجبر ییجهنت

دارد به  جهان نیکل ا صورت ینادر خواهد بود.  یهمه جبر ،نمایمیم مشاهده و افتیدر

 .کندمی رییتغ ندهیمعلوم در آ یسمت

و  ندینمایعمل م یهمواره جبر ی،گریخود و د ی براثرگذارها در مراحل حافظهاگر  

 را در نظر آورد هاآنشعور آگاه  کیکه اگر  کنندنو بدل می ییهارا به حافظه یگریخود و د

را  هاآن یهمه لِ یلتح ییِ و توانا هاآن یهمه اثرهای یهمه افتِیدر ییِ توانا نکهیو با فرض ا

ثرات را انجام ا افتیعملِ بعد از در یاحافظه نکهیداشته باشد، آنگاه خواهد توانست قبل از ا

 را بداند یگریخود و د رِییآن حافظه، در تغ ییِعمل نها ایدهد، بازخورد حاصل از آن عمل، 

 همان جبر است. نیا آنگاهکند.  ییشگویو پ

 لیدو دل نیبه ا شاید نه ای دیواهد بارخاران کنم که فردا ب ییشگویتوانم پکه من نمیاین 

 هستند مؤثر، باران آمدن یعنیعمل،  نیکه در ا ییهاهمه حافظه اثرهایآنکه تمام  کمی باشد؛

 اثرها یهمه افتِیردرا ندارم. در فرض  هاآن لِ ی تحلاییِ و دوم آنکه توان کنمینم یافترا در

 میبگو دقیقاًنست خواهم توا شاید، هاآن یهمه لیتحل اییِمؤثر و توان یهاحافظه یهمه از

 نه. ای دیکه فردا باران خواهد بار

 راتییتغ ریروشن کنم که مس هاآن یهمهو در  را مثال بزنم یاریبس یزهایچ توانممی 

 کی یبرا زین ریمس نیا انیاست که پا نیآن ا ییجهنت ؛ واست یها جبرحافظه یهاو عمل

 شعورِ آگاهِ توانا معلوم است.

توانا دانای انسان  کیجهان را در نظر  نیا ندهینامعلوم بودن آ توانممی یپس تنها زمان 

 .مینما نییو تب ابمیجهان ب نیاز ا ییرا درجا یکه بتوانم آزاد رمیبپذ
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 .ستیها موجود نجز حافظهبه یزیچچیدر جهان محسوس، ه .  12 گفتار  

 شاهدهم و افتیکه به هر نحو من بتوانم اثرات او را در حواس خود در یکه هر موجود گفتم

که  بدانموس محسموجودات ی یرهاو را هستنده و در دا توانممیکنم، فقط و فقط آنگاه 

 شته باشد.از آن موجود ثبات دا شدهمشاهدهو  افتیاثرات در

و هر حافظه  ناممرا حافظه می محسوسات در جهان یزیگفتم که هر چ گریاز جهت د 

استوار  یادیی بنثبات بر قانون ذره نیو ا و حفظ ثبات خود است شیدر حال حفظ خو

 .است شتنیافظه، حفظ خوحهر  یاست. پس قانون اصل

 افتیدر یحس یمشاهدهکه در  ییزهایهستنده دانستن چ یحالت برا کیتنها  نیبنابرا

 باشد. شتنیدر حال حفظ خو یحافظه کی یزیهر چ نکهیو آن ا دارم کنممی

 نیا لمیلد دم؟یشعور است. پس چرا دو نام برگزبا کی یاکه هر حافظه دیگرد انیب زین 

 ییِ توانا ایبر پنج عمل  دمیتوجه و تأک ،کنممیاستفاده  «شعوربا»ی که از واژهاست که آنگاه

شده با  افتیی اثر درداشتنِ حدود معلوم در خود، مقایسه گر،ید یهااثر از حافظه افتِیدر

بر خود و  یو اثرگذار سهیادر حاصل مق یگیری در نحوه اثرگذارمعلوم خود، تصمیم ودحد

 است. گرید یهاحافظه

 یهم حافظه یعنی؛ شودمی جادیا رییبر خود، تغ ای ،گرید یحافظه کیدر اثر گذاشتن بر  

 شوند.نو می ییهاحافظه، حافظه و هم خودِ گرید

جز به چیزییچه ساتدر جهان محسو صراحت روشن کنم کهبه خواهمیم اکنون

از پنج  کیهر  هاییگاهتوان جاشعور آگاه که در آن می کیدر  ؛ وستیها موجود نحافظه

 حافظه است. کیخود  یزیو هر چ گاهیهر جا ز،ین د،یوضوح دعمل شعور را به

، زنمیبا چکش به سنگ م یامن ضربه ی. وقتکنممیسنگ شروع قطعه کیدوباره از  

گوناگون  ییهاچکش به سنگ حافظه دنیحرکت دست من از باال تا رس یهالحظهلحظه

 افتیو سنگ اثر را در گذاردیبر سنگ م یبرخورد به سنگ، چکش اثر ی. در لحظههستند

 افتیاند. اگر اثر دربر آن نهاده لیقب نیو از ا رویو ن تحرک یهانام کیزیف در ؛ کهکندمی
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بدل  دیجد یهاشده و به حافظهه از حد تحملش بود، چند قطع شتریشده توسط سنگ ب

 یابه حافظه زیو او را ن شود جادیا رییتغ زیچکش ن یلبه یممکن است که رو زین ؛ وشودمی

ها حافظه شتنِیها تحت قانون حفظ خوو نو شدن راتییتغ نیا یهمه کهینو بدل سازد. درحال

 در حال انجام است.

و من آن را به حس  دهدمیاز خود بروز  ی. درخت گردو رفتارکنممیتوجه  اهیگ کی به

کنم. شعور ساده که  زیمتما« شعور ساده»را از « شعور نوع»در او  توانممیکه  کنممی افتیدر

 ،اما شعور نوع؛ کندمیرا حفظ  جانیشخص ب کیفقط  ،در حال عمل است زنی جاناندر بی

جهت  مثال عمل شعور نوع در نیکه در ا کندمیرا حفظ  اندارو هم نوع آن ج هم شخص

 گردو است. یهاحفظ نوع درخت زیرشد و حفظ درخت گردو و ن

وخاک . آبکندمی افتیها دراز حافظه ،کندمی افتیدر طیکه گردو از مح یاثرات یهمه 

 زیت، پس نور نآمده اس دیپد یبنیادی و چیدمان خاص یهاذرهاز  زیهستند. نور ن ییهاحافظه

 یهاسنگ در اثرات حافظه راتییسنگ در آن است که تغ کیحافظه است. تفاوت نور و  کی

 است. عیسر یاربس یاربسنور  راتییتغکُند است، اما  گر،ید

 یدارا یگرید یهیو در نظر دانندیم یرفتار موج ینور را دارا هینظر کیدر  ک،یزیدر ف 

 افتیکه من به دراما آنگاه؛ دانندیدر حال حرکت م ییهاآن را ذره یو به عبارت یارفتار ذره

را تا  یدرنگبرق سفچراغ کینورِ آمده از  یِبعد یلحظه و لحظه نیاثر ا یحس مشاهدهو 

 ؛ واشدبدر نور  یالزم است که ثبات حتماً، پس دهممی صیتشخ کسانی یادیز اریحدود بس

در  جهان محسوس فقط نیکه ا ییاز جا ؛ وحافظه است کینور خود  نکهیا یعنیثبات  نیا

و آن  باشند قانون داشته یکآن یکه تمام اجزا خود ادامه دهد یبه هست تواندمی یصورت

به  ی از آناصو چیدمان خ یادیبن یرهاز ذ زینور ن ناگزیراست، پس  یادیبن یهاذره قانونِ

اثر  ،یو شدنهر ن ؛ ودر حال نو شدن است ادیسرعت زکه به ی، اما چیدماناست وجود آمده

 است. گرید یهاو اثر گذاشتن بر حافظه رفتنیپذ

که اثر خود را بر برگ گردو  حافظه است کی ز،ین رسدمیکه به برگ گردو  ینور پس

که از  ییاثرها یهمه یعنی ،طیمح یاثرها یهمه رفتنِیپذ و درخت گردو در گذاردیم
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اما ؛ است شتنی، در حال عمل به قانون حفظ خوکندمیدریافت  اطراف خود یهاحافظه

 خویشتن او دیگر شخص درخت گردو نیست بلکه نوع درختان گردو نیز هست.

که پنج عمل  ابمیدر کنممیکوشش  ؛ وکنممیانسان توجه  کیگاه در آحال به شعور  

 حافظه است؟ کی زیاو ن ایو آ ؟شودشعور آگاه انجام می کیشعور چگونه در  کی

 یینای. من بکنممی لی. پس اکنون حس را تحلکنممی مشاهدهاثر را در حس  افتیدرمن 

 است. گونههمین زیحواس ن ریو سا گیرمیرا در نظر م

و به سطح  آیدمثال، میعنوانبه د،یبه نور است. نور از خورش یینایبر ب گرید یزهایاثر چ 

 منبه سمت چشم  و آن را در آن داده یراتییتغ ،نور اثرِ افتِیبا در زی. مکندمیبرخورد  زیم

در و چشم  کندمیبرخورد  من . نور به چشمکندمی رییتغ یکم زیو خود ن دهدمی لیگس

که در خود  یترایی. سپس بنا بر تغکندمی جادیدر خود و در نور ا یراتیینور تغ راث افتیدر

صورت به یراتییتغ جادیبا ا یینایو عصب ب گذاردیاثر م یینایعصب ب ی، روکندمی جادیا

کرده و  افتیردرا  یینایاثر ب زیمغز ن ؛ وگذاردیخاص م یدر طول خود، بر مغز اثر یمتوال

یشگاه ون بدن را در یک آزمادر که این تغییراتِ کنممیمن فرض . کندمی یرییتغ

 .کنممشاهده  توانممیشناسی یستز

حافظه است،  کی من، حافظه است، چشم کی ،توجه مهم آن است که نور خود اکنون

 یاحافظه زین یارنگ قهوه یو حت حافظه است کی ،زیو مغز ن حافظه است کی یی،نایعصب ب

 یبعد یگفتارها مورد در نیو در ا کنممی مشاهده یانگ قهوهکه من آن را به ر دارد مدر مغز

 سخن خواهم گفت. شتریب

در  مثالً شناسییستز شگاهیآن را در آزما توانممیاست که من  یزیچ گر،یانسان د مغز

ز حافظه است. پس مغ کیمحسوس  زیهر چ ی. از طرفنمیبب یینایاتاق عمل، به حس ب کی

 است. شتنیپس در حال حفظ خو ،دارد یو ثبات هست کههمینحافظه است و  کی زین

 زیمن و درون ن ایآ نکهیا پایاندر  و خواهم نمودکه به درون توجه  یبعد یگفتارها در

 یاستدالل کاف نیهم نجایاما در ا؛ سخن خواهم گفت نه ای میهست شتنیدر حال حفظ خو

 شتنیدر حال حفظ خو پس و ثبات دارد، که محسوس است است یزیاست که چون مغز چ
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از  یاریکه بس نمیبب توانممی شناسییستز شگاهیآزما نیدر هم گریاست. از طرف د

اثر  زیشود. پس مغز نبدن من بر خارج از خود، توسط مغز فرمان داده می هاییاثرگذار

با آن  یافتیی اثرات دردر مقایسه تا در خود داشته باشد یحدود دیو الجرم با گذاردیم

 حفظ خود اثر بگذارد. یو برا گیری کردهحدود تصمیم

 جهیتن نیمحسوسات توانستم به ا لیشعور آگاه اگر در مغز باشد، من با تحل نیابنابر

 حافظه است. کیو هم  دهدمیشعور را انجام  کیهم پنج عمل  زیبرسم که او ن

 یزیو الجرم هر چ ستیها موجود نجز حافظهبه یزیجهان محسوس، چ نیدر ا نیبنابرا

در حال  ،گرید یهااز حافظه رفتنیهر حافظه در اثر گذاشتن و اثر پذ ؛ وحافظه است کی

 رِ ییتغ یعنینو شدن  ؛ وو همواره در حال نو شدن است بوده شتنیعمل به قانون حفظ خو

 .همسان یادیی بنهاچیدمان خاصِ ذره
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 و ضرورت وجودِ علم در نوزاد انسان حافظه کی علمِ .  13 گفتار  

س که هر حافظه در حال حفظ چیدمان خاص خود است. پ دیگرد انیب نیشیپ یگفتارها در

. حال فظه استآن حا «خاص چیدمانِ » ،کندمی گرید یهااز حافظه زیحافظه را متماهر آنچه 

 سهید مقاموجود در خو آن اثر را با حدودِ گر،ید یحافظهاز  یریحافظه در زمان اثرپذ کی

 یوقت برای مثال .گذاردیکرده و اثر م یاثرگذار گیریِتصمیم سهیآن مقا ییجهو درنت کندمی

که  یزیو اثر م اثر آهنربا افتیبا در خی، مکنممی کینزد یفوالد خیم کیآهنربا را به  کیمن 

 خیم د،یهستند، رس زیو م خیکه در م یکه اثرها به حدودقرار دارد، آنگاه زیآن م یرومیخ 

 شروع به حرکت به سمت آهنربا خواهد کرد.

 ؛ وکرد دهمشاهو  افتیحدود او را در حس در یهانشانه توانیم یادر هر حافظه 

موجود  یبا حدها سهیبا مقا ،یگریها، چه بر خود و چه بر دحافظه یاساس عمل اثرگذار

حافظه  کیابسته به چیدمان خاص ، وهحافظ کی یشود. حدهاها ممکن میدر آن حافظه

 حافظه است. خودحدها همان  نیا یبه عبارت ؛ واست

 نامم.می« حافظه کی علمِ»حدها را  نیاکنون هم 

 گاهیچه د،ینما سهیرا با آن مقا یافتیتا اثر در در خود نداشته باشد یحد یاحافظه اگر

روند  کی هاجانیدر مورد ب مثالً گیری را تصمیم نینخواهد گذاشت. هرچند شما ا یاثر

 .رهیو غ دیاز حرکت صحبت کن ای دینام ده رویو اثر را ن دیبدان یعیطب

 ختهیسنگ در اثر ضربه چکش گسقطعه کی یهامولکول انیم وندیپ کیزیبه زبان ف یوقت 

 «علمِ سنگ»مان هاتفاق خواهد افتاد،  یختگیگس نیکه در باالتر از آن حد، ا یشود، حدمی

 است.

 کی یهست. چون هر حافظه یعلم در هر حافظه نیکنم که ا تأکید خواهمیاکنون م 

که از جهت داشتن  خود حافظه است حافظه، همان کیدیگر علمِ عبارتبه ؛ وهستنده است

 .حدودی در خود به آن توجه کنم
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م گربه بگذارم، د یرا رو میمن پا کهی. وقتگیرمیگربه را در نظر م کی گرید یمثال در

د، گربه شو شتریگربه بی درد در حافظه یمن از حد آستانه یکه حد فشردن و اثر پا یزمان

 .کشدیمرا چنگال م یالعمل نشان داده و پاعکس

. پس حافظه کیدر مغز باشد،  اگر زیو شعور آگاه انسان ن حافظه است کی زیانسان ن 

ن مکه  یبا علم ،محسوس است یزیچ اثر آن حافظه که کیعلم  ایعلم دارد. آ زیانسان ن

در  یطورکلبه یمن فرض کنم خودآگاه کههمیندارد؟  ینسبت کنممی مشاهده امیون آگاهدر

در مغزم جایگاه داشته  امییدانا ازجملهبه چیزها  امیآگاهو اگر من و  ددار یمغز انسان جا

 شود.نسبت برقرار می نیا باشد، آنگاه

 بیس کیاز  شدهیلنور گس یکه وقت خاص است یچیدمان خاصِ مغز من به حالت یعنی 

غز م یرو یو در اثرگذار دهیبه مغز من رس تیحافظه است، به چشم من و نهایک که خود 

 بیرا س رییآن تغ امیآگاهمقابل من در  ،کندمی رییو تغ ردیگیم رییبه تغ میمن، مغز من تصم

ام نجرهح یصوت یکه در اطراف تارها ییهوا یهامولکول برو با اثر گذاشتن  کرده مشاهده

 «.است بیس یکین ا»که  گویمیمیعنی  انمرسرا به شما می یاثر صوت نیوجود دارد، ا

و  یریثرپذاحل اانسان بتواند تمام مر شناسییستکه امروزه در ز کنممی فرض من

از نشان دادن  یعنی؛ دیاخاص مشاهده نم یانسان را با ابزارها کی یگیری و اثرگذارتصمیم

مغز  را در اعصاب و از او« است بیس کی نیا» یجمله دنیتا شن گریبه انسان د بیس کی

 نیا» یجمله انیوضوح، محسوس است که امکان بباشد به گونهاین. اگر دیاو مشاهده نما

ثبات  ،رگیاست که مغز آن انسان د ایمه یدر مثال فوق، تنها و تنها در صورت« است بیس کی

مانند و اگر من نیز ه صورت نیهمان خود را حفظ کند. در ا ایخود  و حدودِ داشته باشد

ون درو  کنممی شاهدهم آگاهیکه من در خود اییبه معنی دانای علم انسان دیگر باشم،

که  غز من دارددر م یگاهی، جا«است بیس کی نیکه ا دانمیمن م»که  گویمیم امیآگاه

مغزم،  یا در مشاهدهر گاهیآن جا توانممی ،شناسییستز شگاهیخودم در آزما ای گریانسان د

 است. همسان یادیی بنهاخاص از ذره یچیدمان گاهیآن جا ؛ کهابمیب
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پس از  یِاثرگذار و ؛علم است ای ،همان چیدمان خاص ،شرط نو شدن یطرف از

 است.« حافظه کیعلم »همان  ایدر خود،  وابسته به همان حدودِ ،یریگمیتصم

 یکلبهکه  برمیم را به دو معنا به کار« علم»بیان نمایم که من در اینجا  یروشنبهباید 

و دیگر  برمیمبکار « علمِ یک حافظه»را در « علم» یواژهکه  ییدرجامتمایزند؛ یکی  باهم

عنی چیزی محسوس یا یحافظههمان خود « علمِ یک حافظه«. »علمِ من» گویمیمکه  ییدرجا

علِم » گویمیماست. منتها وقتی « علمِ قلم من»همان « قلم من» مثالً. مشهود در حس است

خویشتن  حدودی در خود یا از جهت آنکه یدارنگهمن به قلمم از جهت داشتن و « قلم من

ه از جهت آن توجه به یک حافظ« علمِ یک حافظه»بنابراین ؛ کنممی توجه کندمیرا حفظ 

« علمِ من» گویمیماما وقتی ؛ کندمیخودش را حفظ « چیدمانِ خاص»است که او همواره 

اد و دمنظور دانایی من است. اینکه دانایی من چیست را در گفتارهایی مفصل شرح خواهم 

 بسیار به آن خواهم پرداخت.

« غزمم-علمِ حافظه»را حاصلِ  امییدانایعنی  نم،یمنظر بب نیرا، از ا دانمیم اگر آنچه من 

 یدارا دیر بدو تولد بامن د نکهیشود و آن امی انینما بیعج دیجالب و شا اییجهنت بدانم،

 خواهم بود.نو نو شدن  رییتغ یعنی، دیگر هایییدانا افتیباشم، وگرنه قادر به در دانایی

الزم است در  حتماًو  حتماًام، بلکه نکرده افتیدر طیرا از مح دانمیآنچه م یهمه یعنی 

-حافظه مزیرا که در بدو تولد هم من هستم و ه؛ داشته باشم ییدانا ییزهایبدو تولد به چ

 مغزم چیزی است.

 بیس کی. به او گیرمیساله را در نظر مکودک سه کیکننده است. مثال روشن کی 

پاسخ  نیاو ا ، اما«است بیس کی نیا» دهدمیاو پاسخ  ست؟یچ نیا پرسمیو م دهممینشان 

 کیاو  مادرش به روزید ؛ وباشد دهیند یبیس چیه روزیتا د دیفرض کن داند؟یرا از کجا م

که کودک بتواند اثر این یبرا«. است بیس کی نیا»نشان داده و به او گفته است که  بیس

از  دیو با دیبا رد،یدر خود، بپذ ایخود، ی در حافظه رییتغرا با  بیس دنیو د مادری جمله

 ردیبگ میتصم کرده و سهیبا حدودِ خود مقا رفته،یآن، اثرات را پذ یتا بر مبنا باشد یزیقبل چ

 و اثر بگذارد.
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شم خود را با نور آمده چدر  بیتفاوت نور آمده از س دیتر کودک اول بابه عبارت ساده 

خود بگردد و  یآگاه اریدر اخت یو سپس در حافظه دهد صیتشخ بیاطراف س طیاز مح

 ،«کی» ،«نیا»کلمات  یمعنا نی. همچنستیدر آن موجود ن بیس ریمتوجه شود که تصو

وند رباشند و اگر  مقابل آگاهی اوکلمات در  نیا دیارا متوجه شود. ب« است»و  «بیس»

 ییزهایبدو تولد چ در د،یبا حتماًو  دیاو با نهایتاً م،یرا تا روز تولدش دنبال کن راتییتغ رشیپذ

 .طیچه بر مح بگذارد. چه بر خود و یاثر ط،یاثر مح رفتنیتا قادر باشد در هنگام پذ را بداند

 یکه مقدار اموزدیبرا  اتیتجرب ای ،اموزدیب یزیچ تواندمی یانسان فقط در صورت نیبنابرا 

 .از قبل در بدو تولد در خود داشته باشد ییدانا

 فظ شخص وح یبرا« شعور نوع»که  ییزهایهمان چ توانممیعلمِ از قبل را  نیا ایآ 

از ما و و سرما و گر یو تشنگ یگرسنگ درکِ  یعنی؛ نوع، در انسان گذاشته است، بدانم حفظ

 ؟این قبیل

 خواهد شد. انیب یبعد یسؤال در گفتارها نیپاسخ ا هم و درک یمعنا هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 عظمت -ترندبرتر ماندگار یهاحافظه .  14 گفتار  

حافظه در  کی مشاهده شدنی یا محسوسِ هایعملیا  شد که تمام رفتارها انیب (8)گفتار  در

انون، ق نیا است. شتنیخو حفظِ قانونِ ،و آن قانون است کی لیدر ذ گرید یمقابل حافظه

در  یرا همز؛ هست زین یضرور نیو همچن بوده یادیبن یذرههر  نیز هر حافظه و یِکل قانونِ

در حال  مهه ،جانان و هم جاندارانکه هم بی نمیبب توانممیجهان  نیا یهاحافظهی مشاهده

نباشد  ترپیشتا چیزی از محسوسات همان چیز  دیگر از طرفی هم و هستند شتنیحفظ خو

 بسیار بسیار تند باشد، هاحافظه نو شدنو اگر این  دانممی چیز-یک-را نه هاآندیگر من 

 آن را چیزی بدانم. توانممین کلیبهدیگر 

جانان را از جانداران جدا بی هاآنتوسط  توانممی که در دست دارم هایییافتهاکنون  

 چیاما ه؛ است نشتیدر حال حفظ خو لزوماًجانان بی یهمه همانندِسنگ قطعه کیکنم. 

 کیاما در ؛ هاستدانسته برسم که او در حال حفظ نوع سنگ نیکه به ا بینمیاو نماز  عملی

تنها ها نهگروه نیاعضو از  کیکه  را مشاهده کنم ییرفتارها توانممیانسان  ای وانیح ای اهیگ

 هست. زیخود ن یگونه است، بلکه در حال حفظ نوعِ شتنیخوشخص در حال حفظ 

 یهافظهدر اثرات متقابل با حا ؛ وحافظه است کیاز جانداران  گونهیک هر شخصِ  

 ایبه پاست که در آن، هر حافظه و  یدر حال حفظ خود و نوع خود است. پس نبرد گرید

 شتریب یماندگار یعنی. حفظ کردن ندیفظ نماحرا  شتنیاند تا خوها به جدالهر نوعِ از حافظه

 .شوندینو بدل م ییهاها به حافظهبا حافظه که در اثرات متقابلجهان آنگاه نیدر ا

که من  کنند رییتغ قدرآنکه اگر  رایز؛ است شتنیمقابله کردن با نو شدن همان حفظ خو 

، نمایم مشاهده ،دمیدیم قبالًمشابه آنچه  یدر حس را تا حدود هاآناز  یافتینتوانم اثرات در

 مربوطه، قلمداد نخواهم کرد. نوع خاصِ ای در گروه یاآن را حافظه گرید

 نو شدن. یااست. مقابله در حافظه رییمقابله در تغ شتنیحفظ خو نیبنابرا 
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عبارت « عظمت» .«عظمت»به نام  نمایمیم فیو تعر کنممیرا وارد  یدیمفهوم جد اکنون

 هاحافظه-ریکه همان ز حافظه کیتعداد اجزاء  در توجه به هاحافظهنسبت میان  است از

 .هاآن انیم یِاثرگذار یارابطه  وندِیتعداد پ «و»، هستند هاییحافظهکه باز خود  هستند

ت. خود وابسته اس فیبه هر دو بخش تعر ؛ ودارد یادوزاست که کم یمفهوم عظمت

دارد.  هاحافظه-یرز ریبا سا حافظه-ریکه هر ز یعداد ارتباطتها و هم حافظه-یرهم تعداد ز

شن رو شتریمفهوم عظمت ب ،پاسخ آن افتنی یو در کوشش برا یرح پرسشدر ادامه پس از ط

 خواهد بود. هاگیرییجهاز نت یاریبس یمبنا ،که تا انتها مهم است یمفهوم نیو ا خواهد شد

از انواع  یککدام ایآ ؛است نیجانداران ا شتنیاکنون پرسش در رابطه با حفظ خو 

 کار تواناترند؟ نیجانداران در ا

و انسان  واناتیو سپس به ح اهانیبه گ هایسلولکه از تکجانداران آنگاه یدر مشاهده 

 ؟شودمی شتریب «عظمت» میدرست است که بگو نیا ایآ ،مرسمی

در  .اجزاء نیب ی بیشتردرون یهاو وجود ارتباط شتریب یاجزا داشتنِ یعنی  بیشترعظمتِ 

 هاآنکه اثرات آن یاجزا لیو تحل ساده مثل جلبک اهیگ کیاز  یحس هاییافتتوجه به در

 یسلولتک کینسبت به  یشتریب یکه اجزا بینممی ،کنممی مشاهدهو  افتیرا در حس در

 وجود دارد. شتریهمان اثرات متقابل ب ایارتباطات  نآ یاجزا نیب زیو ن دارد

انسان  کینسبت به درخت و  وانیح کیدرخت نسبت به جلبک و  کیی مشاهده در

 مشاهده است.قابل یحس افتهی نیا ،هااین یهمهدر  ،وانینسبت به ح

 یسلولاز تک یعنی دهیچیداران پداران ساده تا جان اتیکه از حمن آنگاه ،دیگریعبارتبه 

« عظمت»ی با واژه را زیکه آن تما مرسمی هاآندر  یزیبه تما ،کنممیتا انسان را مشاهده 

 .ءاجزا نیب رشتیو ارتباطات ب شتریب یکه عبارت است از داشتن اجزا کنممی گذارینام

 بدانم، شترینسان ببه ا اهیاز گ ،زیرا ن شتریب یبر ماندگار ییِجانداران توانا نیپس اگر در ا 

 .شتریب یاندگارم یبرا شتریب ییعظمت همراه است با توانا یادشدنکه ز میبگو توانممیآنگاه 
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 شتنیحفظ خو ای شتریب یبر ماندگار یشتریب ییها، نوع انسان توانامشاهده لیدر تحل 

 در ماندگاری تواناترند. هایسلولتک، حیوانات از گیاهان و گیاهان از دارد

 یشتریظمت بع یماندگارتر دارا یهاحافظه میدرست است که بگو طورکلیبه نیابنابر

 .میبگو« برتر یهاحافظه» هاآنلحاظ به  نیو بد هستند
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 ؟حاصلِ عظمت بیشتر است« شعور آگاه» ایآکوششی در اینکه  .  15 گفتار  

که در  ییهااز کوشش یاریکه در بس من است یبرا بنیادی یپرسش نیا ست؟یآگاه چ شعور

 انیب (5)کوشش در گفتار  کیپاسخ آن خواهم بود.  افتنی یکتاب خواهد آمد، در پ یادامه

 انیکه ب هایییفبنا به تعر ،«شعور نوع» و« شعور ساده»جز که به دمیرس زیتما نیو به ا شد

 مشاهده استو درنهایت انسان، قابل شتریدر جاندارانِ باعظمت ب زین یگریشعور د د،یگرد

 زیتما نیشد که ا انینشد. فقط ب انیب شتریب یزیاما چ؛ گذاشتم« شعور آگاه»که نام آن را 

 درست است.

که  کنممی پرسش را مطرح نیا« شعوِر آگاه»ابتدا برای ایجاد روشنایی بیشتر در مفهوم  

 جود دارد؟و« شعور گاه»او  کنم که در یدتائ توانممیانسان  کیدر  یبنا به چه رفتار

ا غذا بپرسم چر یحفظ خود و حفظ نوع دارد. اگر من از انسان یبرا یانسان رفتار کی 

که غذا در بدن  یراتییمشاهداتم از تغ لیچون گرسنه است. من با تحل گویدیاو م ؟خورییم

که خوردن  یابمدر توانممی ،آیدبه دست می یکه با کمک ابزارها و علم تجرب گذاردیاو م

مشاهده قابل یشود. پس خوردن غذا عملجهان می نیدر ا بدن او تداوم باعثغذا در بدن او 

از  یعمل یبه عبارت ای ؛ واست« شعور نوع»که در جهت هدف  است گریمن از انسان د یبرا

. خوردیبه من گفت چون گرسنه است غذا م گریانسان د کهیاعمال شعور نوع است. درحال

 .خوردیشود، غذا مجهان می نیاو در ا اوماو نگفت چون غذا خوردن باعث حفظ و تد

 ؛ وکرده است انیرا ب« امچون گرسنه» یجمله کهاست  یتیموجود یپس آن انسان دارا 

 دارد.ن یجهان است، آگاه نیغذا خوردن باعث تداوم او در ا نکهیدر او از ا تیموجود نیا

 یو از طرف دهدمیشعور را از خود بروز  کیهست که هر پنج عمل  یزیپس در او چ 

 .امگذاشته« شعور آگاه». من نام آن را ستین« شعور نوع»

که عامل آن  نمودم دایرا پ یزیتما گر،یانسان د کیمشاهداتم از  لیمن در تحل نیبنابرا 

محسوس  یزهایچ خودِ یامحسوس و  یزهایدر چ ینام عامل «شعور». دمینام« شعور آگاه»را 

و کنار هم گذاشتن محسوسات  یات حسمشاهد یبر مبنا ایمشاهده و  یکه من بر مبنا است
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از  سپسام. ، حدود آن را روشن نموده(1)در گفتار  فیتعر کیو سپس در  امیافتهمشابه در

شعور »از  زیمتما یزیرا چ« شعور آگاه»در حس توانستم  شدهمشاهدهشده و  افتیاثرات در

 .ابمیب« شعور نوع»از  زیو متما« ساده

روشن  یگریپس از د یکی هاپرسش رایز؛ است شیدر پ یراه درازکه هنوز  دانمیاما م 

 .رهیو غ ست؟یچ مشاهده ست؟یچ فیتعر ست؟یچ یآگاه ؛ازجمله شوندیم

« شعور آگاه» یعنی زیمامت زِیهمان چ گاهیجا توانممی، امیافتهآنچه تاکنون  یاما بر مبنا 

 لیحلتبه سبب  نیا ؛ وبدانم دارای این شعوردر مغز جاندارانِ  زیرا در مغز انسان و ن

 آید.به دست می شناسییستدر علم ز یحس هاییافتدر

غذا  که ستیاش است، آگاه نچون گرسنه خوردیغذا م کهکه آگاه است  یعامل آن

لم عمن در  یاز طرف ؛ وستیشعور نوع ن یعنی؛ شودچون باعث دوامش می خوردیم

 کهیمغز او را درحال توانممی ،علم دارد نیدر ا یکه انسان امروز ییهاییو توانا شناسییستز

 رییاز مغز او را تغ یمحل شناسیستو ز نمیاند، ببکاسه سر او را که در اتاق عمل بازکرده

موضوع  نین، ام ؛ وگرسنه نباشد گریکه او د یاماده قیتزر ای یکیالکتر انیبا جر مثالً دهد،

 .یابمدر توانممی ،«ستمیرسنه نگ» دیاو بگو نکهیرا از ا

را به  آن ی اینکهعنیآن باشد،  در درون یزاتیو هر تما هر چه باشد« شعور آگاه»پس  

 ،یحس هاییافتدر لیبه تحل درست است که بنا نیکار ا ینجایتا ا ؛کنم میچند بخش تقس

 آن در مغز است. گاهیجا

و متوجه  نحو انجام داد نیرا به هم هایشتوان آزمامی ز،یمغز ن یدارا واناتیدر مورد ح 

 شد. هاآنرفتار  رییتغ

 فتایدر گریاز انسان د یات حسمشاهدکه در  یزیشعور آگاه بنا به تما گاهیپس جا 

 دادم. صیرا در مغز او تشخ نمایمیم

من  نکته اینکهو آن  شودنو روشن می یاتوجه کنم، نکته (15)اکنون اگر به گفتار  

 ءاجزا شتریارتباطات ب زیو ن شتریب یدرون یاجزا یکه دارا ییهاحافظه یرا برا «شتریعظمتِ ب»

 یاربساجزای  یِ دارا یانسان را در مشاهداِت علم تجرب کیو اکنون مغز  هستند، بکار بردم
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 کمیاست. پس  دهیچیو پ ادیز اریبس زین ءاجزا نیارتباط ب یاز طرف ؛ ویابمیم یادیز یاربس

و  حافظه کیعظمت  یدرجه نیب مِیمستق یدوباره بر رابطه یدوباره و شاهد ییدیآنکه تأ

تداوم  یبرا گرید یهاانسان قدرتمندتر از گونه رایز؛ او وجود دارد شتریب یِقدرت ماندگار

 نیدوم آنکه اکنون ا ؛ ودیآیبه دست م یات حسمشاهد لیاز تحل نیا و جهان است نیدر ا

 «است؟ شتریحاصلِ عظمت ب« شعور آگاه» ایآ»شود که می انیپرسش مهم و بزرگ نما

 اریبسی و رابطه ادیز اریبس یاجزا یکه دارا افتمی یا، هر جا که حافظهتوانممی ایآ یعنی 

 بدانم؟« شعور آگاه» یآن اجزاء باشد، آن حافظه را دارا نیب دهیچیپ
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 جهان است. کیون در تبادل اثر .  16 گفتار  

تنها و تنها در  ،کنممی مشاهدهو  افتیکه من در حس در یجهان نیکردم که ا انیب تاکنون

شند، هرچند که ثبات داشته با آن را هستنده بدانم اجزایآن را هست و  توانممی یصورت

پس ثبات  ،ایجادشده یادیبن یهاجهان از اجزاء و درنهایت از ذره نیکه ا ییاز جا ؛ وینسب

 ی بنیادی خود ثابت باشدذرههر  نکهیو آن ا صورت امکان دارد کیو تنها در  ادر جهان، تنه

 اشته باشد.د یثابت عملِ قانونِ یعنیثابت باشد،  گرید یهادر عمل خود با ذره نکهیو هم ا

 یدرست .تخاذ کردماکه من  است اییده، اایجادشده همسان بنیادی یهاذرهجهان از  نیا کهاین

ات مشاهد یهمه لیو هم در تحل گرددیم یددر علم تائ یهم در مشاهدات حس این ایده،

 ه درست و خرسندکنندهببلکه  افتم،یناقض آن ن اییافتهتنها نه ز،ین امیآگاهمقابل در  یحس

 .هست نیز

بزرگ. ی حافظه کی زیکل جهان ن ؛ وحافظه است کیجهان  نیدر ا یزیهر چ یطرف از

ن نکته را دیگر متناقض نیست. اکنون ای یهاجهان( شرح دادم که امکان وجود 4در گفتار )

روض دیگر، بیان کنم که تبادل اثرهای درون این جهان محسوسات و هر جهان مف خواهمیم

ت، پس مخصوص بنیادی ثابت که قانون عمل ثابت نیز دارند وابسته اس یهاذرهاز جایی که به 

ثر هر دیگری موجود باشد، آنگاه تبادل ا یهاجهانیعنی در فرض اگر ؛ همان جهان است

 دش است.جهان درونِ خودش و مخصوص خو

 یزهایچ توانممیهستم. من فقط  یاحتمال گرِید یهاو فهمِ جهان مشاهدهمن ناتوان از 

 آورمیم به دستمحسوسات  یمشاهدهاما به فهمی که از ؛ و فهم کنم مشاهدهجهان را  نیا

مبتنی  هاحافظهو وجود  هاستحافظه نو شدنزیرا که تبادل اثر همان ؛ این نتیجه درست است

بنیادی و قانون ثابت آن است.  یذرهتن چیدمان خاص است و چیدمان خاص مبتنی بر بر داش

بنیادی این  یذرهآن همین  بنیادی و قانون ثابت یذرهحال اگر جهانی دیگر موجود باشد که 

جهان محسوسات باشد که دیگر جهانی دیگر نخواهد بود و همین جهان خواهد بود و اگر 
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 یذرهخاص این جهان بر آن  هایچیدمانبنیادی آن چیزی دیگر باشد، دیگر امکان  یذره

 ناممکن است. یکلبهبنیادی 

ز جهان بنابراین تبادل اثرهای هر جهان مخصوص درون همان جهان است و البته منظور ا

 در اینجا جمع چیزهای محسوس است.
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 مرگ  و «شعور نوع» .  17 گفتار  

 ی. اکنون پاسخدیابیرا در امکه من بدان دچار شده یعنوان تناقض نیشما هم با خواندن ا دیشا

 .مینما انیتر برا روشن تناقضاما الزم است ؛ امیافتهآن ن یبرا

ی مشاهدهاز طرفی من در است.  یاهعملِ هر حافظ یقانون ضرور شتن،یحفظ خو 

قانون حفظ  برخالفمیرند. پس آیا مرگ چیزی یم هاآنکه اشخاص  بینممیجانداران 

 خویشتن است؟

نکته  نیاند، ابه دست آورده یکه در علوم تجرب یو مشاهدات هاافتیدر گریاز طرف د

 مثالًص، سن خا کیو انسان از  واناتیدر بدن جانداران و ازجمله ح کهشده است  روشن

 است یهاز سلولاکمتر  شتر،یدوام ب یبرا یدشدهتول یهاسلول گرید ،سالییاندر انسان از م

عور نوع بدانم، ش از اعمالِ یعمل را عمل نی. پس اگر امیرندیم اتیح یجدال برا نیکه در ا

نون حفظ برخالف قانون خود که قا نوعکه چرا شعور  شومیتناقض مواجه م نیآنگاه با ا

 ؟کندمیدستور مرگ را صادر  یو به عبارت ؟کندمینوع است، عمل  شتنِیخو

نگشته  زیمااثرِ آن، مت میکه هنوز برا بدانم یگریعمل را از اعمال شعور د نیا دیبا ای

 یاونهگهب دیرا با یتناقض و ناخرسند نیاگر آن را از اعمال شور نوع بدانم، ا ای ؛ واست

 خرسندکننده پاسخ بدهم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


