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...است، سالی که علم با سرعتی باور نکردنی می تازد ۶۱۰۲ل هم اکنون سا  
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شودمی

 
 مقدمه مولف

وعی است که همه آن را تجربه نصیحت دینی، موض
ایم؛ چه در مقام نصیحت گر و چه در مقام شنونده کرده

موضوع بسیار قابل نصیحت. گرچه به خودی خود این 
اپذیر است، اما هدف این گذاری آن انکارناحترام و تاثیر

کتاب نمایش سبک و شیوه زندگی به موجودی پر 
عظمت، اسرار آمیز، حساس و البته مغرور، به نام انسان 
نیست. هدف این کتاب تنها ارایه یک نکته ساده علمی 

غفلت پذیر است؛ به خصوص برای و حتمی، اما 
عه اند. امیدوارم مطالشق حیات و زندگیهایی که عانآ

ته ای بر روی شما داشکتاب تاثیری حتی چند لحظه این
 باشد.

 
 ۰۹۳۱ پاییز ،سلمانیعلی 

impowayasmet@gmail.com 
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 مقدمه ناشر
کتاب زیر را به تمام عاشقان زندگی و شناختن آن 

 کنیم. تقدیم می
 

 ینه بمانئدر فصل بارش سنگ همچو آ
 بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران

 شب را سحر کندر انتظار فردا 
 با کوله باری از نور از شب گذر کن
 سرمست و عاشقانه در خود نظر کن

 بشکن در قفس را از تن رها شو
 درمان درد دردمندان را دوا شو

 از خود دمی برون آی؛ محو خدا شو
 خورشیدی در جان تو پنهان است

 دریا از یاد تو پریشان است
 دنیا در چشم عاشق نفسی است

 قفسی استبی عشق عالم 
 آزاد از بند و دام قفس شو...

 
 خواننده محترم:

 .لطفا این کتاب را به صورت رایگان نشر دهید
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 بخش اول
 ای بر کتابمقدمه

 
 

که علم با سرعتی  سالیاست،  ۱۳۲۶هم اکنون سال 
تازد، تا همین چند سال پیش ساختن باور نکردنی می

یک کامپیوتر ساده و فرمان پذیر، یکی از  دستاوردهای 
این انسان باهوش و مهم بشریت بود، اما هم اکنون 

گاهی و مغز و ساخت سازی خوخالق، به شبیه دآ
 به شدت نزدیک شده استهای هوشمند، ماشین

دگرگونی دانش و علم بشریت منحصر به  .(۲)شکل 
یک شاخه یا دوشاخه نیست، اگر تا چندی دیگر 

مینی های فراززییون خبری مبنی بر شناسایی تمدنتلو
 مخابره کند، نباید زیاد شگفت زده شویم. 

 ای در دسترسپروژه سازی مغز انسانشبیه :۰شکل 

ی در مسایل متافیزیک نیز غوغا های علماین پیشرفت
 هاییاری عقیده دارند که در طول پژوهشکند، بسیمی

https://digiato.com/article/2015/02/02/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c/
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که در شاخه فیزیک کوانتوم در حال انجام است، به 
توانیم به سواالت بنیادی بشر، مثل احتمال فراوان می

اسخ دهیم. با توجه به این اثبات وجود روح؛ پ
 گاه داشتن جانب انصاف؛های علمی، و البته نپیشرفت

د به دین را به جرات نه تنها داری و اعتقاموضوع دین
یک باور قوی، بلکه باید باوری صحیح دانست. مثال 
در این که دروغ بد است و دین آن را به صراحت بیان 

تواند یا کرده، شکی نیست، اما هنگامی که علم می
دست کم در آینده خواهد توانست این دستور را، 
دستوری پزشکی نه صرف دینی، و نه صرفا برای 

اوران، بلکه برای همه جهانیان، با قدرت به اثبات خداب
ر باال خواهد بود. به طو علم باوردینرساند، تنها پرچم ب

هان، و این خالصه این دقت و عظمت در ساخت ج
های فیزیکی و متافیزیکی همه ارتباط بین پدیده

ا به این جذابیت زندگی را دوچندان کرده است. همه م
 ایم؛ گرچهایم، ایمان علمی آوردهزندهکه بعد از مرگ نیز 

در آیات قرآن کریم و عظیم شکی نیست. این ایمان، به 
شوخی  ، ابدابدیکند که سرنوشت اما یادآوری می

برای چند سال زندگی ها، حتی نیست. در واقع ما انسان
ین هایی در حد چندین هزار سال تدوساده، برنامه

یک انسان عادی نهایتا دانیم که عمر ایم، گرچه میکرده
صد سال است، پس اگر روزی نوبت ما نیز برای سفر 
آخرت فراهم شود، و آنجا با حجمی عظیم از 
موضوعاتی برخورد کنیم، که در این دنیا خود را برای 
آن آماده نکرده بودیم، درآنجا سهم ما از زندگی جذاب، 
حتمی و همیشگی آینده؛ هیچ خواهد بود. باید توجه 
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الک و عاشق که این کتاب، ابدا برای افراد سداشت 
هایی که کناره پنجره بر روی مرگ نوشته نشده؛ همان

های واال، نیازی جاده عشق منتظر مرگند؛ این انسانس
ن به ظاهر در این به یادآوری و تلنگر ندارند گرچه آنا

ت. اسکنند؛ اما دنیای بعد منتظر آنان دنیا زندگی نمی
ه ی عاشق زندگی نوشتهابرای انساناین کتاب بالعکس 

هایی هستند که برنامه غذایی ها همانشده است. این
کنند، از اشان هماهنگ میوز با دکتر تغذیهخود را هر ر

د، کننهای بازار در طبخ غذا استفاده میبهترین روغن
کنند محصوالت تراریخته را با احتیاط سعی می

ستند، و یشه عاشق لذت بردن ههممصرف کنند، 
هایی که آینه منزلشان، از این همه دیدن آنها خسته همان

شده است. عشق به حیات و زندگی در این دسته از 
 اتواند این کتاب را برای آنها جذاب کند. زیرافراد، می

این کتاب، یک کتاب صرفا دینی نیست بلکه درصدد 
است تا یک نکته غفلت پذیر اما مهم را در سیر تکامل 

دوباره یادآوری کرده و باعث شود تا بتوانیم  زندگی
ای دست یابیم. همان زوی دیرینهانه به آریدوارام

 خوانیم:که آن را در قنوت نمازهایمان می آرزویی

 حسنه" اآلخرهحسنه و فی  لدنیا"ربنا آتنا فی ا
 به ما نیکی عطا کن" آخرتو  دنیا"خدایا در 

 
س از پتشکیل شده است.  پنج بخش از کتاب حاضر

معرفی ساختار کتاب در بخش اول،  و ای کوتاهمقدمه
حساسات انسان را معرفی و در بخش دوم این کتاب، ا

ند بودن این احساسات را نتیجه هایی، شکوهبا مثال
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گیریم. احساسات انسان، و آن چهره عبوس یا می
گیریم و آن شادی که تنها ظرف چند ساعت به خود می

عشقی که بین مادر و فرزند وجود دارد و همه 
 اند. چگونهاحساسات عظیمی دیگر، معمایی جذاب

ای گوشت و استخوان از فرط ممکن است پاره
ی از این دست در این سواالت؟. احساسات گریه کند

ناچیز  شوند. بعد از تعریف هر چندبخش مطرح می
ت هایی برای آن، از تهدیدااین احساسات و ارائه مثال

برای ما فراهم می  هایی که این احساساتو فرصت
کنیم. در واقع این احساسات عظیم کنند، صحبت می

توانند به ما کمک کنند تا از کمک و شکوهمند هم می
کردن به پیرزنی تنها کیفور شویم، هم ما را به آن سو 

ای هر های پولی، پولخواهند برد که برای رسیدن به قله
پیرزن را با کمال احترام به جیب بزنیم. چند ناچیز همان 

یق احساسات انسان، در تهدیدات ایجاد شده از طر
ها و آرزوهایی غیرهوشمندانه در ادامه بخش ایجاد آمال

 دوم بیان خواهند شد. 
هایمان را از خش سوم این کتاب، آرزوها و عالقهدر ب

 همهکنیم. دیدگاه اهداف و مسائل رواشناسی مرور می
 زندگی است، بدیهی این و هستیم دنیا هايبیخو دنبال

 خوب، خانواده خوب، ظاهر خوب، درآمد خوب،
 ریزي برنامه با حتی همیشه ولی ... و خوب تحصیالت

 نظر به میلنگد، کار جاي یه هایمان تالش و دقیق هاي
 همیشه و دارد وجود نعمت پایستگی قانون یک میرسد

 این وجود با اما برسیم اوضاع ترین آرمانی به نخواهیم
 هیچگاه و موفقیتیم دنبال همیشه بازهم مرموز قانون



 

10 

 چنین این که است بشر شایسته البته شویمنمی خسته
 به رسیدن راه اما نیست موضوع این در شکی و باشد

 بهره فرصت قدر چه چیست؟ اوضاع ترین آرمانی این
 ...داریم؟ را آن از برداري

نیازمند زمانیم. بنابراین در برای رسیدن به اهداف، 
 ۲۱۳۳۳ بخش چهارم در  مورد فرصتی محدود یعنی

روز شعار  ۲۱۳۳۳کنیم. این زندگی صحبت می روز
اسبات ساده ریاضی به این نیست، با یک سری مح

رد سرعت گذشت این تعداد روز رسیم و در موزمان می
راهبردی  بخش پنجم درهایی زده خواهد شد. مثال

شود. قطعا این راهبرد از ارائه می عاقالنه و هوشمندانه
دیدگاه برخی عاقالنه و هوشمندانه بوده و از دیدگاه 

رری نخواهد برخی احمقانه است. اما خواندن آن ض
ها در ذهن بشر از ها و ایدهداشت. بسیاری از دانش

لعه گیرد نه مطاهای ناقص شکل میمطالعه گفته
به قول یکی از پژوهشگران های متقن. در واقع به گفته

" مهم نیست که افراد چه حوزه آموزش و پژوهش 
آموزند". د، بلکه مهم این است که چگونه میآموزنمی

های غلط این کتاب شما ممکن است از ایده بنابراین
راه درست زندگی را دریابید و این همان هدفی است 

 دنبال کرده است.  که علم سالیان دراز
روند حرکتی این کتاب را نشان  ،۱شکل بلوک دیاگرام   

ای تصویری این بلوک دیاگرام در واقع خالصه دهد.می
ب توان به کلیت مطالمی آناز کتاب است که با دقت در 

 کتاب دست یافت. 
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 : شمای کلی کتاب۶ شکل
 
 

احساسات 
 شکوهمند انسان

 فرصت ها:

 اثبات وجود خدا

 خاطرات

 و ...

 تهدیدات:

 تضادهای اجتماعی

 تجمل گرایی

 و ...

آمال و 
 آرزوها

 فرصتی محدود

روز ۰۰۱۲۰  

 تصمیم

 عاقالنه
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 بخش دوم
 احساسات شکوهمند انسان 
 

 

 

 

 
 مقدمه ۶-۰

 نوشتن کتاب درباره زندگی انسان و مسیر زندگی او به
با اتوبوس طاقت  ۲یدخورش اندازه مسافرت به

 یک معجزه است، پاره ای گوشت هر انسان فرساست.
ود، می خندد، گریه رواستخوان که بر روی دوپا راه می

شود و اندوهش آسمان کند، عاشق میمی کند، حس می
عظمت روح انسان زمانی مشخص  کند.را متالطم می

گیرد و ای را میدهشود که با تمام وجود دست افتامی
برای انجام این کار به خود می بالد. همین انسان عظیم، 

                                                           
 میلیون کیلومتر است ۲۵۳زمین تا خورشید  فاصله۲ 
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اری داند کشود. مثال میگاه به شکل جالبی ضعیف می
آن  کند نه بههی نمیاشتباه است، اما در عمل به آن کوتا

خواهد؛ بلکه برای آن که نمیتواند. اگر این دلیل که نمی
؛ ادنددقرار می میزان ضعف و عظمت را در وجود کوه

از شدت اختالف؛ از جاکنده شدن کوه محال نبود. چه 
تواند غم انسانی را در فوت عزیزش، در کسی می

سحری دلگیر در قرن ها پیش را به خوبی درک کند. آیا 
؟. آیا این تحمل چنین غمی شایسته تقدیر نیست

اگر  ای گوشت، استخوان یااحساسات عظیم از پاره
ای نرون مغزی ساخته علمی تر صحبت کنیم، از پاره

ی دل رنجوری، است؟. واقعا چه حس بزرگی است وقت
شود. این کدام ای دیگر شاد میبا دستان رنج کشیده

حس است که پس از گذشت سالیان متمادی روزهای 
و خاطرات پرمفهومش را فراموش آفتابی گذشته 

امی فکر ماست. کنیم. چرا بوی بچگی همیشه حنمی
ت و احساساتی که از آن شکی نیست که این خاطرا

کنیم برای همه جذاب است. چرا حتی دریافت می
چشمان یک انسان به ظاهر پلید نیز، دارای معصومیتی 

اب وجدان یک گناه به مراتب پنهان است. چرا عذ
گناه است. احساسات تر از عذاب قانونی آن سنگین

اخته و مبهم است که گاه یک حس ای ناشنانسان به گونه
نفر س تبسیار جذاب در یک دوره زندگی فرد، به یک ح

شود. حتی خواندن ای دیگر از زندگی او بدل میدر برهه
و شنیدن تاریخ نیز حاوی احساسات است. پیشینیان 
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ما کجا رفتند، ساسانیان و طاهریان و نادرشاه افشار 
ه ریف کنیم. بکجا رفتند. غم دورماندگی را چگونه تع

راستی این چه رازی است که این احساسات را این 
یم یابد کرده است. با کمی تامل، در میچنین شکوهمن

ق خلکه این احساسات عظیم تنها برای چند صباحی 
تر و مقدس تر از این اند و هدف آن ها متعالینشده
برای حیات مادی و محدود استفاده  که تنها است

آن همه عشق و محبتی که بین فرزند و شوند. زیرا مثال 
رود؟ آیا فرزند مادری است، آیا با مرگ مادر از بین می
ه البته باید توجهمیشه دنبال وصال دوباره نیست؟... 

داشت که آنچه كه از احساسات، مورد نظر ماست، 
ممکن است با اصطالح روانشناسى و علمی آن، انطباق 

ما از احساسات در  در واقع منظور كامل نداشته باشد.
این کتاب، تمام رفتارهای یک انسان است که او را از 

 کند.جسم بودن متمایز می

 احساسات شکوهمند موجودی عظیم و پیچیده :۹ شکل
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ه را برای حاالت احساسی چهر ۷ و ۶، ۵، ۳شکل های 
ما به طور طبیعی با دهد. چند فرد مختلف نشان می

، احساسی این افرادهای مختلف نگاه به حالت
م. شناخت کنیاحساسات مختلف را دریافت می

با تصمیم گیری های مغزی از  احساسات و رابطه آن
ترین موضوعاتی است که ترین و بستهمشکل

ه به دنبال پاسخ دادن پژوهشگران و روانشناسان همیش
اند. هدف این کتاب بررسی این تحقیقات به آن بوده

لوم ع به خواننده و عالقه مند نیست. شما به عنوان یک
روانشناختی و احساسات منابع عظیمی در اختیار 

گرتان را در و جو خواهید داشت تا بتوانید ذهن پرس
ه ا هدف این کتاب با ارایها اغنا کنید. امقبال این پرسش

چند سوال است که برای پاسخ به ها طرح این عکس
لکه ید، بها نیازی نیست تا متخصص این حوزه باشآن

فکر کنید و همین که به عظمت کافیست تامل و ت
های این سواالت ببرید، به هدف این بخش از پاسخ

 ایم. این کتاب رسیده

ای گوشت و استخوان از چگونه ممکن است پاره. ۲
 فرط احساسات ناخوشایند گریه کند؟

ای گوشت و استخوان از چگونه ممکن است پاره. ۱
 آور گریه کند؟فرط احساسات شادی 

فرم خنده صورت چرا به این شکل است؟ و  اواقع. ۳
 چرا این فرم برای اخم نیست؟

ها با اینکه ی افراد را پس از گذشت سالچرا چهره. ۳
 آوریم؟ اند به یاد میتغییر کرده
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و...کدام حس  اخم، نفرت، انزجار خنده،. ۵
 ترین حس ماست؟مقدس

 بر هر درد بی درمان دواست؟ راستی خندهآیا به . ۶
 عبود خنده الزم است یا گریه؟رای عبادت یک م. ب۷
ی یک مادر درهنگام محبت . حالت احساسی و چهره۸

 به فرزندش چگونه است؟
های هوشمندی ساخته خواهد . آیا باالخره سیستم۴

 ۱شد که بتوانند در زمینه تشخیص حاالت احساسی
موضوع فقط در ید  چهره به خوبی عمل کنند؟ یا این

 قدرت انسان است؟
سات تنها برای چند صباحی خلق . آیا این احسا۲۳

 اند؟شده
های توانند احساسات انسانها می. آیا تنها انسان۲۲

 ۳دیگر را درک کنند؟

                                                           
2 Facial expression recognition 

اند هفتدریا در کشور انگلستان دانشگاه ساسکس محققانبرای مثال  3 

ها توانایی تشخیص احساسات مثبت و منفی را از حاالت اسب که

در یک آزمایش، تصاویر رنگی بزرگ این محققات   .چهره انسان دارند

باکیفیتی از چهره چند داوطلب تهیه کردند. این تصاویر در واقع و 

هایی بودند که از حاالت چهره داوطلبان، هنگام داشتن عکس

این تصاویر را به  آن هاسپس  .احساسات مثبت و منفی گرفته شده بود

ان کردند، نشاسب که از پنج منطقه مختلف در این آزمون شرکت می ۸۱

ها توانایی تشخیص حاالت مشخص شد اسب دادند. در این آزمون

 .مختلف چهره انسان را دارند
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باید برای احترام به این احساسات شکوهمند، تمام قد 
 زایستاد و سر تعظیم فرو آورد. باید به تمام انسان ها، ا

شمال و جنوبی، سفید و زرد، سرخ و سیاه، عرب، 
مان مسلعجم، ترک، قرقیز و ازبک، ثروتمند و فقیر و 

ها به سبب داشتن چنین و مسیحی که تاریخ برای آن
است، از  هاحساساتی، نشان انسانیت را به همرا آورد

سات حیف است این احسا سر ایمان احترام گذاشت.
 . ای خاکی کنیمکرهو عواطف شکوهمند را فدای 

فهرست احساسات انسانی را لیست کرده  ۲جدول 
 است. در مورد تفاوت این احساسات کمی تامل کنید.

 
 
 
 

 فهرستی از احساسات انسان :۲ جدول

 درماندگی شادی نفرت غم

 خشنودی اضطراب ناامیدی امید

 ستایش اشتیاق آرامش حسادت

 شرم گناه استراحت انزجار

 تعجب عصبانیت گیجی غرور

 ترس تحقیر ترحم تحریک
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 : حاالت احساسی چهره۴ شکل
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 : حاالت احساسی چهره۱ شکل
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 : حاالت احساسی چهره۲ شکل



 

21 

 فرد مختلف ۸خندیدن  :۷ شکل
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 احساسات؛ ابزاری برای پیشرفت ۶-۶
باره شکوهمند و عظیم بودن در بخش اول در

انسان صحبت کردیم. این احساسات احساسات 
 یتواند باعث فرصت زندگی بهتر شده یا تهدیدمی

ا هایی ربخش بعضی از فرصتبرای آن باشد. در این 
ها ین احساسات به دست آورده و از آنکه میتوانیم با ا

برای پیشرفت در زندگی بهره بگیریم معرفی، و در 
مرور  بخش بعد، برخی از تهدیدات این احساسات را 

 خواهیم کرد.
های انسان در طول تاریخ، یکی از بزرگترین پرسش
ا بوده است. خیل عظیمی از  سوال در مورد وجود خد

 ها قراربا اینکه در معرض بزرگترین فریب هاانسان
اند تنها با به کارگیری عقل و اند، اما توانستهگرفته

احساساتشان، وجود خدا را درک کنند، به او ایمان 
ورده و او را بپرستند. باید در نظر داشت گرچه مدعیان آ

 های به ظاهرفکری در تالشند تا با تمام سالح روشن
کنند ) البته بسیاری قوی و علمی وجود خدا را انکار 

وجود خدا است(  اثبات ها، خود دلیلی براز این سالح
بدیهی است. در واقع گرچه در اما واقعا وجود خدا 

در مورد اثبات خدا نوشته شده است، با هایی که کتاب
به کار گیری براهین قوی نظیر برهان معقولیت، برهان 

سعی بر اثبات خدا شده است، . نظم، برهان علیت و..
 هایخدا بدیهی است. این یکی از نشانه اما واقعا وجود

نی را یافتید که قدرت انسان است. در واقع اگر انسا
ای چوب وسط اقیانوس و یا در سرمای تنها بر روی تکه

استخوان شکن قطب و یا در البه الی بوی گیاهان 
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وحشی آمازون باشد اما با کسی حرف نزند و حضور 
کسی را احساس نکند، تازه آن وقت باید برای وجود 

)نحن اقرب الیه من حبل  ایآیهخدا دلیل آورد. خدا در 
ه د آنچنان کانود را نزدیکتر از رگ گردن میخوالورید( خ

ب( فانی قری عنی)فاسلک عبادی  ای از سوره بقرهآیهدر 
داند. البته باید به منکران وجود خدا خود را نزدیک می

حق داد. اگر خدا را پیرمردی با عصایی بر فراز آسمان 
ه از ی بدون استفادتصور کنیم )تصور منکران خدا( حت

ایی د چنین خدوهای موازی نیز، وجدست مایه جهان
بعید است. یکی از افراد منکر خدا در یکی از 

رنامه در ایاالت متحده های تلوزیونی در یک بمصاحبه
گفت که من در این دنیا به راحتی زندگی آمریکا می

ت خواهم کرد و هیچ ترسی از آخرت ندارم. او به صراح
ر قیامت اگر گفت دکرد و میوجود خدا را انکار می

گوید "ای رئیس مجبور بودی خود خدا را دید به او می
را اینگونه پنهان کنی؟" اما آیا او واقعا تا به حال از خود 
پرسیده که این سبک حضور، یگانه راه نمایش خدا به 

ان را از پنجره ماست. واقعا اگر هر صبح که سرم
ی سرمان نشسته کردیم و خدا را باالاتاقمان بیرون می

 رام می گرفت. آیا چنینان آدیدیم، قلبمبر فراز ابرها می
پس ندیدن دلیل بر  ای مضحک نبود؟...خدا پرستی

 تنبود نیست، بلکه دلیل بر شدت حضور او و شد
رسد رقابت حساس کتمان منکران خداست. به نظر می

خدا  دبین منکران و معتقدان، در وجود یا عدم وجو
نیست، بلکه بر سر تعریف خداست. به هر حال این 

منکران وجود ذات الهی و یکتاپرستان، به نبرد بین 
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صورت بدیهی به نفع یکتاپرستان است. وجود خدا 
هی است و این اثبات صرفنظر از هرگونه برهان بدی

اسات عقل محور هایی است که احسوجود از فرصت
دهد. در این جا الزم است به یک ما، به ما هدیه می

ن و دی به نظر برخی افراد، نکته مهم توجه کرد.
شوند. چنین افرادی احساسات در یک جا جمع نمی

ما ا انسان را پوچ و بی ارزش تلقی می کنند. احساسات
نعمت  اند که این ابزار این گروه افراد فراموش کرده

که به ما اعطا شده است. اما بدیهی است  است خداوند
که این ابزار را باید در مسیر منطق و راه درست استفاده 
کرد. به همین دلیل باید یک محدودیت در استفاده از 
ابزار احساسات ایجاد کرد. این محدودیت عقل است. 
بنابراین اگر کمی دقیق تر صحبت کنیم، باید از عبارت 

 اده نماییم. احساسات عقل محور استف
های جذاب احساسات انسان، حس یکی دیگر از جنبه  

است. هر انسان  4دورماندگی یا به اصطالح نوستالوژی
وقتی به خاطره های گذشته اش رجوع می کند با انبوهی 

شود. چه سات خوب و گرم و دلپذیر مواجه میاز احسا
تواند به خوابیدن زیر کولر آبی در یک ظهر کسی می

بستانی، برف شدید غروب های زمستان، بازی گرم تا
دظهر کوچه های بچگی، دیدن دزد و پلیس بع

د، ییون سیاه و سفیهای قدیم برنامه کودک تلوزکارتون
های کتاب فارسی مثل حسنک کجایی یا چشمه درس

و سنگ، و برنامه تقویم تاریخ رادیو؛ به عنوان خاطره 
اطرات فکر کند، اما احساسات جذاب و گرم این خ

                                                           
4 nostalogy 
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شود تا ا منقلب نکند. این موضوع باعث میذهنش ر
همیشه و در سخت ترین اتفاقات زندگی، گرمی یک 
کوله خاطره خیالمان را آسوده کند. به عبارتی هر چه که 

خواهد بشود، این خاطرات ماست. به قول لرد می
 بایرون بزرگترین شاعر رمتنتیک انگلستان:

رفته بنالم؟ ... شاید هنوز " چرا در غم جوانی از دست 
روزهایی شیرین در انتظار من باشند. حاال که دوران 

ای از برابر دیده می گذرانم، خاطره جوانی گذشته را
سمانی به همراه می آورد. ای دلپذیر برای من تسالیی آ

ن که برای نخستیی مرا به آنجا برید ها، این خاطرهنسیم
 پاسخ گفت." های دل دیگری بار دل من به تپش

 

 
 اید؟های دبستان تا را نگه داشته: کتاب۸ شکل

 
پس از این خاطرات زیبا متبلور احساسات زیبا که این 
شوند، یک دستاورد مهم برای ما به ارمغان خواند می

آورد. آن دستاورد مهم چیزی جز عشق به حفظ این 
ها باره آنخاطرات زیبا و تالش برای بازسازی دو

ها باعث تفکری درباره چگونگی انگیزهنیست. این 
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شود و پاسخ تنها دو کلمه رسیدن به این اهداف می
 ه ربطی به حفظچاست؛ خوب بودن. اینکه خوب بودن 

و بازسازی خاطرات دارد، بستگی به عمق تفکر و 
کنیم که جاودانگی  میزان درک ما دارد. اما نباید فراموش

رقم خواهد خورد.  ز انسان هاای محدود اتنها برای عده
هایشان، انگیزه ای است برای هایی که خوبیهمان

 5ادامه انبساط جهان.
ت شکوهمند احساساعالوه بر دو نمونه مثال باال، 

ند تواانسان کارکردهای مثبت دیگری نیز دارد که می
دست کم برای لحظاتی شادمان کند. کمک به دیگران 

به کمک  احساساتی که ازیکی از این موارد است. 
کند آن قدر بزرگ دیگران در وجود انسان رسوخ می

 است که اگر او را به پرواز در آورد، شک نخواهیم کرد. 
 
 احساسات؛ عاملی تهدیدگر ۶-۹

بخش قبل  دو نمونه از کارکردهای مثبت احساسات در 
ا به که ببیان شد. در نمونه اول؛ به این نتیجه رسیدیم 

 کارگیری احساسات عقل محور، وجود خدا را بدون
کنیم. در واقع وجود نیاز به براهین خداشناسی درک می

خدا بدیهی است. در نمونه دوم، خاطرات و احساسات 
ای برای خوب گرفته از مرور خاطرات را انگیزه نشات

بودن دانستیم. اما احساسات ممکن است تهدیداتی نیز 
ا دربرداشته باشد. در این بخش دو نمونه برای زندگی م

 کنیم.این موارد را به اختصار مرور می از

                                                           
ابتدا از یک اتم و انفجار  بر طبق نظریه انفجار بزرگ، جهان5 

 دائما در حال بزرگ شدن است. شروع، و
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های پوست های متفاوت، با رنگوجود انسان
ت، با صداهای متفاوت، متفاوت، با قامت های متفاو

های متفاوت، با با اخالق های متفاوت،با استعداد
های صیالت متفاوت و صد البته با ثروتسطح تح

ع شکل گیرد. در نظر اوت، عاملی است تا اجتمامتف
ای را که همه شکل هم بودند، هم به یک بگیرید جامعه

 اندازه ثروت داشتند، رنگ پوست همه یکسان بود و...
چنین جامعه ای چه جذابیتی برای زندگی و تالش و 

مکتب کمونیسم چه   اواقع. هدف گذاری داشت؟..
اما همین . دارد؟..پرسش ساده پاسخی برای این 

 احساساتهای جامعه ساز، عامل برانگیختگی تفاوت
هایی را ها چه حسرت ها و آهما نیز هستند. این تفاوت

که سر نداده است. تا زمانی که مشکالت مالی داریم، 
گذاریم که امیدش شب ها سرمان را بر روی بالینی می

ای هق و آرزوست. حتما گذرتان به کوچهفردایی پر رون
ا هایی بج پایین شهرتان افتاده است. کوچهکج و ماو

ک طبقه و نابرابر با درب و هایی معموال یخانه
و آجرهایی که هایی کهنه، قدیمی و چند رنگ پنجره

اند و پیاده روهایی خاکی و دارای پستی و کهنه شده
ه هایی در ساعات بلندیهای فراوان. عبور از چنین کوچ

ی تفراموش نشدنی است. به راس ایپایانی شب منظره
این  ها و دردر این سکوت پرهیاهوی جیرجیرک

ه میگذرد؟. چه بسیارند مردها، های خفته، چخانه
ها، پسران و دخترانی که با آرزوی فردایی بهتر و زن

 بر بالین سردی گذاشته وسر را  ،شاید دست نیافتنی
اندازند. این جا قدرت دنیای ما مشخص چرتکه می
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گر آن و در شود. در همان شهر و درست در سوی دیمی
اند. اما با آرزوهایی متفاوت باالی شهر، همان مردم

ولی همسو. وای اگر میشد تمامی مردم یک شهر را 
دید ی شگفتی پی که خوابند از باال دید چه صحنههنگام

کنید که هر های قد ونیم قدی را تصور آمد. انسانمی
اند، برخی به پشت، برخی به هکدام به شکلی خوابید

هایی وتصورت راست و برخی رو به آسمان. اما تفا
به وجود  اند، احساسی در آن هاکه روز در جامعه دیده

آورده و همه در این لحظات در حال فکرند. خدا از 
توانیم او را نیاز است. اما ما میسین خودش بیتح

ین اتحسین کنیم. تحسین کنیم برای پدید آوردن 
تضادهای زیبا. گرچه این تضاد های زیبا، ممکن است 
احساساتی را در انسان به وجود آورد که سراسر تهدید 
باشد. برای یک انسان ضعیف در قوای مالی، آرزوهایی 
طویل و برای یک انسان قوی در قوای مادی؛ آرزوهایی 

 بی پایان.
یکی دیگر از تهدیدات احساسات در زندگی انسان، 

را شدن، فخر فروشی و مدگرایی است. حس تجمل گ
ها ن باعث گرایش او به زیباییزیبایی دوستی انسا

شود. اما خیلی عجیب است وقتی درون خالی و می
افکار منفی داریم به دنبال زیبا شدن و بشاش شدن 

دهد افکار و شیم. قوانین ساده فیزیکی نشان میبا
ین ذاشته و ااعمال منفی و بد روی کارکرد روان تاثیر گ

واهد کشت، حاال از هر کرم روان نامنظم زیبایی را خ
ی تای که هست برای پوست استفاده کنیم؛ تفاوحیوانی

ای که افراد آن به دنبال ی جامعهنمی کند.  واقعا چهره
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لذت جویی، مصرف گرایی و ظاهر پرستی اند، مدرن 
حتی عقب افتاده هم نیست. حتی  هیچ؛ که نیست
ه ب های قدیمی نیز برخی از رفتارهای ناساننبرخی از ا

نی افراد این دوره هنجار و سراسر بچه گانه و غیرعقال
های مارک دار، دادند. پوشیدن لباسرا انجام نمی

استفاده از عطرهای گران قیمت، خوردن غذاهای 
انرژی زای جور وا جور، جراحی پالستیک برای 

فزایش زیبایی، پرورش اندام و بدنسازی برای ا
عضالت و سفرهای تفریحی به کشورهای خارجی و 
فخر فروشی به آن؛ بی گمان نشانه شکست تمدن بشری 
است. تمدنی که این چنین سخیف و نحیف به جلو 
حرکت کند، ناگزیر سرانجامش تباهی خواهد بود. در 
این بلبشو، باید عاقل بود و راه اصلی را شناخت. راهی 

روزهایی که درگیر برای که طناب محکم نجاتی باشد 
ی شویم. این اصال شعار نیست. همهطوفان زندگی می

ما در حالی زندگی می کنیم  که حیات و بقای مان 
وابسته به پوست صورتمان است، اگر اتفاقی برای آن 

ا این ب بیفتد یا در یک حادثه رانندگی فلج شویم یا...
 گی خواهیم مرد. اینقدرت روحی، حتما از افسرده

ر تای دیگر و عامنیازدگی و درگیر ظواهر شدن نمونهد
از تهدیدی است که احساس ما به دنبال می آورد. به 

 قول مولوی: 
 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود"

 زهرچه رنگ تعلق پذیر آزاد است
 مگر تعلق خاطر به ماه رخساری

.."که خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است  
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 بخش سوم
 دور دست اهدافی در

 
 

دو نمونه از کارکردهای مثبت  ۱-۱در بخش 
نیز دو نمونه از  ۳-۱احساسات بیان شد. در بخش 

آورد، مورد بررسی تهدیداتی که احساسات به همراه می
نمونه مثال این است  ۳خالصه قرار گرفت. نتیجه این 

 صحیح قرار گیرد در مسیر انسان اگر احساساتکه 
را فراهم او معنوی  شرفتو تعالی و پی زمینۀ رشد

 او. اما اگر احساسات از چارچوبۀ عقل و منطق کندمی
 و آرزوها، اهداف و شد و در مسیر نفس خارج

هنگام همین ابزار رشد گرفت، آن قرار  های دنیویآمال
 ، گمراهی وکه موجب سرگردانیمعنوی است 

در این بخش نگاهی به یکی از  شود.می شاگرفتاری
مهمترین موضوعات زندگی بشر متمدن امروزی 

های زیادی اهیم داشت. همان موضوعی که پژوهشخو
در موردش انجام شده است. از قانون جذب گرفته تا 

گاه هیپنوتیزم . گرچه این و پرورش ضمیرناخودآ
راهکارهای زیبا به دنبال کمک به ما هستند، اما ممکن 

 اشت های اشتباهی نیز از آن ها صورت گیرد.است برد
  دنیا يو لذت ها ها خوبی دنبالبدیهی است که همه  

 خوب، خانواده خوب، ظاهر خوب، درآمدنظیر 
به طور وسیع زندگی خوب، و  خوب تحصیالت
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 و دقیق هايریزيبرنامه با حتی همیشه ولی. هستیم
م باز ههایی طاقت فرسا هم سو با این برنامه ها، تالش
 قانون یک میرسد نظر به د.میلنگ کار جاي یک

 به نخواهیم همیشه و دارد وجود نعمت پایستگی
 )رسیدن به تمام آمال و آرزوها ( اوضاع ترین آرمانی
 دنبال همیشه بازهم مرموز قانون این وجود با اما برسیم

 بشر شایسته البته شویمنمی خسته هیچگاه و موفقیتیم
 موضوع این در شکی و باشد چنین این که است

 اوضاع ترین آرمانی این به رسیدن راه اما ،نیست
 فرصت قدر چه و اگر به آن مقصد رسیدیم،چیست؟

 داریم؟ را شرایط آن از برداري بهره
دانیم که این آمال و آرزوها برای تمام انسان ها وجود می

داشته و بسته به سن و مرتبه اجتماعی و مرتبه فکری 
افراد، شامل موضوعات متفاوتی خواهند بود. گرچه به 
خودی خودی آرزو برای زندگی فرد، امید بخش است 
اما باید توجه داشت در صورتی که همین آمال و 

ه ندبخش، لگام گسیخته شوند، آرزوهای به ظاهر امی
 توانند به شدت مایوستنها امید بخش نبوده، بلکه می

 ها را ازسانکننده شوند. حضرت علی )ع( بارها ان
مثال در خطبه اند. آرزوهای دور و دراز برحذر داشته

 فرمایند:نهج البالغه می ۲۱۴

بندگان خدا شما و آنچه از اين دنيا آرزومنديد، "
هستيد كه مدّتى معيّن براى شما قرار داده مهمانانى 

شده، بدهکارانى هستيد كه مهلت كوتاهى در پرداخت 
شود، چه یى حفظ مىآن داريد، و اعمال شما همگ

بسيارند تالشگرانى كه به جايى نرسيدند، و 
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زحمتكشانى كه زيان ديدند. در روزگارى هستيد كه 
 روى گذرد، و بدى بدان خوبى به آن پشت كرده و مى

تازد، و طمع شيطان در هالكت مردم آورده، پيش مى 
گردد. هم اكنون روزگارى است كه ساز و بيشتر مى 

برگ شيطان تقويت شده، نيرنگ و فريبش همگانى، و 
به دست آوردن شکار براى او آسان است. به هر سو 

بينى كه با فقر  خواهى نگاه كن آيا جز فقيرى مىمى 
كند يا ثروتمندى كه نعمت خدا  دست و پنجه نرم مى

را كفران كرده و با بخل ورزيدن در اداء حقوق الهى، 
ثروت فراوانى گرد آورده است يا سركشى كه گوش او 

 ".از شنيدن پند و اندرزها كر است

های اهداف ما شامل هم اکنون بسیاری از گزینه
. ها واقفیماست که خود نیز بر سخیف بودن آن مواردی

ین، خریدن منزل، تاسیس فروشگاه خرید ماش
و...گرچه هدف این کتاب مذمت این اهداف نیست، 
اما توجه داریم که تمام این اهداف و جذابیت رسیدن 
به آن ها وابسته به حضور فیزیکی ما در زندگی، در حد 

توانید همین حاال لیست اهداف اعالء است. شما می
ل بعد خود را مرور کنید. این اهداف برای چند سا

محقق خواهند شد. آیا این اهداف در دسترس شما 
هستنند؟ اگر به این اهداف نرسید و یا ابزار رسیدن به 
آن را از  دست بدهید، چه سرنوشتی خواهید داشت؟ 
آیا راهی وجود دارد تا در مسیر رسیدن به این اهداف، 

 به هدفی بزرگتر  و واالتر برسیم؟
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رهای باال دچار یک ن سطممکن است خواننده با خواند
داورانه شود که بر اساس آن ای و پیش حالت حمله

های باال را بافته یک ذهن مذهبی با تفکری نوشته
ای فعال و افسرده تلقی کند. گرچه این حالت حملهغیر

 آن را مغایر و پیش داورانه از نظر نویسنده غلط است و
ظر ن ای اثبات بهتر آن،داند ولی بربا هدف این کتاب می

را در مورد مفهوم زندگی و  (۴)شکل  شتینآلبرت انی
ر ادامه بینم" دبرگرفته از کتاب " دنیایی که می اهداف آن

 کنیم. میمرور 

" من هرگز خوشی و لذت را به عنوان هدف غائئ 
حیات نشناخته و این اصل را به هدف یک گله خوک 
وحشی شبیه تر می دانم. مسائل عادی که کوشش های 

د جلب می کنند نظیر ثروت، ری را به خوبش
های بیرونی و تجمل و همه ی چیزهایی از این موفقیت

 قبیل در نظر من بسیار حقیر و بی مقدارند. "

 

 

 

 

 : آلبرت انیشین  صاحب نظریه نسبیت۳ شکل
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ه ارد. در نظر بگیرید کالبته موضوعی دیگر نیز وجود د
ها در اختیار ها، لذت ها و ثروتها، خوشیتمام خوبی

ما باشد. اما در این هنگام و درست در همان لحظات 
استفاده از این موهبت ها که چه خدا داده باشد و چه 
با تالش از خدا گرفته باشیم، آیا اگر خبر داشته باشیم 

شناسیم، آن شناسیم یا نمیکه می را یکی از کسانی
ها همچنان شیرین ها را ندارد، استفاده از آننعمت

 خواهد بود. به قول یکی از شاعران:

 گیرم نشاط و شادی دنیارا "
ر به دامن من ریزندیک س    

 آیا در آن زمان که بخندم شاد    
 لرزان طفلی درون کلبه ای سرد

 با مادری گرسنه نمی لرزد؟
"لبی زناله نخواهد سوخت؟و    
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 بخش چهارم
 فرصتی محدود

 روز ۰۶۱۱۱
 
 
 
 
 

 کنیم:شروع میاین بخش را با یک پرسش 
فرض کنید شما یک انسان سالم، عاقل، ثروتمند، زیبا 
و ساعی هستید. به نظر شما چند روز مفید برای زندگی 

 کردن فرصت دارید؟
 یعارضه هیچ بدون و سالم فرد هر متوسط طور به

البته این  کند،می عمر سال ۷۳ ، حدود خاص جسمانی
مقدار برای کشورهای جهان و بسته به جنس فرد )مذکر 

 یا مونث بودن( متفاوت است. 
، میانگین طول عمر ده کشور برتر دنیا از حیث ۱جدول 

دهد. این جدول توسط سازمان طول عمر را نشان می
بهداشت جهانی تدوین شده است. به طور خالصه 

دم کشور مردم کشور ژاپن، بیشترین طول عمر و مر
کمترین  ،سال 4۷نیز با طول عمر  سیرالئونآفریقایی 

بر اساس  ۲۳۶در رتبه  نیز ایرانطول عمر را دارند. 
زندگی  در کشور ما امید به میزان طول عمر قرار دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
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 ۷۵سال و امید به زندگی بانوان حدود  ۷۱مردان حدود 
  6سال است. 

 
 : طول عمر افراد۱ جدول

 کشور رتبه
امید به 
زندگی 
 مردان

امید به 
زندگی 

 زنان
 ۳۱ ۸۹ ژاپن ۰
 ۸۷۷۹ ۸۶ ایتالیا ۶
 ۸۷۷۲ ۸۱۷۸ آندورا ۹
 ۸۷ ۸۶ سنگاپور ۴
 ۸۱۷۲ ۸۶ هنگ گنگ ۱
 ۸۱ ۸۶ سن مارینو ۲
 ۸۱۷۶ ۸۰۷۴ ایسلند ۷
 ۸۱۷۸ ۸۱۷۴ م-فرانسه ۸
 ۸۱۷۱ ۸۱۷۱ استرالیا ۳

 ۸۴۷۲ ۸۰۷۴ سوئد ۰۱
 
 

سال  ۸۵فرض کنیم ما یک فرد ژاپنی یا میانگین عمر 
 براي خالص زمان چقدر سال ۸5 این ازهستیم. 

 اگر؟. داریم ها آن از برداري بهره و ها آرمان به رسیدن
 تکلیفش خب که 65 از بعد دهیم جواب منصفانه

 دهنمان شیر بوي که هم سالگی ۲۳ تا است، روشن
 این البته سال، ۵۵ شودمی مانده باقی. کندمی اذیتمان

                                                           
6 World Health Organization 
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 دارند را نیآرما شرایط که است کسانی براي سال ۵۵
 ولی. دارند فرصت بردن لذت براي سال ۵۵ حاال و

 ۳۳  ات حداقل و نیست طور این همه براي قاعدتا
 که کنند، تالش باید هاآرمان به رسیدن براي سالگی

 و خالق بسیار مذکور فرد که است این بر فرض البته
 نکرده شروع هم صفر از و بوده پرتالش و استعداد با

می معجزات براي هم درصد مقداري خب باشد،
سال را در نظر  ۵۵. اما ما همان داشت نظر در بایست

 ما بر زندگی نامالیمات که کنیم فرض اگرمی گیریم. 
 کامال و باشیم داشته خوبی حس روز هر و نگذارد اثر
 هایمان آینه هاي چروك و چین و باشیم خیالبی

و داعش  آمریکا و بمانیم سالم همیشه و نکند اذیتمان
 تا باشیم داشته نگه سالم را دندانهایمان و دننکن حمله

 و برود کف از روزها از برخی تا نشویم دندان درد
 نکند اذیت دین نبود البته و بماند پشت پر موهایمان
 بدیهی داریم، فرصت روز ۱۳۳۳۳ فقط را، وجدانمان

دن و خوردن خوابی در را روزها این درصد ۳۳ که است
 !!!!!!باقی ماند  روز ۲۱۳۳۳ تنهاکنیم. پس سپری می

های ین عدد در بهترین شرایط و با فرضدقت کنیم که ا
 زیر بدست آمد:

 ما یک فرد با عمر طوالنی باشیم. اول:فرض ایده آل 
 از زنده بودنمان مطمئن باشیم. فرض ایده آل دوم:

ثروتمند بوده و تمام امکانات  آل سوم:فرض ایده
 برایمان مهیا باشد تا نیازی به کار کردن نباشد.

همیشه سالمت بوده نیروی  آل چهارم:فرض ایده
 .تا بتوانیم از زندگی لذت ببریم جوانی را داشته باشیم
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 و کردیم حساب آرمانی را روز ۲۱۳۳۳ این که دیدیم
 ...افتد می اتفاق رویا در که دادیم انجام را هایی فرض

 در هم آن روز، ۲۱۳۳۳ این براي دارد ارزش واقا اما
 نهایتا شاید عقلی لحاظ از گرنه و شرایط بهترین
 کنیم تالش و خورده غصه همه این شود، روز ۱۳۳۳

 نشسته اتاقمان پنجره کنار ها آن به رسیدن آرزوي در و
 بکشیم؟؟؟ خمیازه و

 امان انسانی واالي استعداد از اگر دارد ارزش قطعا آري
 شک باشیم خدا در راه نیکویی و اگر کنیم، استفاده

 روز ۲۱۳۳۳۳۳۳ را روز ۲۱۳۳۳ خدا که نکیند
 یک و برویم فردا اینکه نه این البته میکند، حساب
 بخوانیم هی و نماز به کنیم شروع و بخریم نو سجاده

 است خوب تاکتیک این گرچه بخوانیم، و بخوانیم و
 .نیستانسانیت  برازنده ولی

داشت.  بیشتری باید به چند نکته توجهدر پایان دوباره 
روز کوتاه نیز زمانی با  ۲۱۳۳۳همین  هاینک نکته اول

اهمیت است که از زنده ماندن برای استفاده از آن 
قع تمام ما در گوشه و کنار اطمینان داشته باشیم. در وا

ایم. از های ناگهانی برخورد داشتهامان با مرگزندگی
شهور و افرادی که م بازیگران سینما گرفته تا ورزشکاران

با  گاهی های ناگهانیه این مرگتر اینکنیستند. جالب
یوسف پیوندد. مثال ابزاری ساده به وقوع می

ه بر اثر سنگینی طالهایی ک، کشتی گیر ترک ،ماعیلوسا
نتوانست به راحتی شنا کند در و  به کمرش بسته بود

هنگامی و یا یک زن مشهور آمریکایی دریا غرق شد. 
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بود، شال گردن بلندش به چرخ  حال رانندگیکه در 
 .شد و خفه هعقب اتومبیل گیر کرد و گردنش شکست

روزه  ۲۱۳۳۳در گذران سریع این دوره  نکته دوم
ده راست. شاید از افراد زیادی شنیده و خود نیز تجربه ک

گذرد. برای اینکه این باشیم که چقدر روزها سریع می
ر نیاز دارید. برگه آچها ۲موضوع را اثبات کنید، تنها به 

بر روی این برگه با استفاده از یک نرم افزار ساده؛ نظیر 
 ۳۳سطر و  ۶۳ورد، یک جدول با -نرم افزار آفیس

ستون رسم کنید. جدول حاصله نمایی کلی از تعداد 
سال شماست. این برگه را بر  ۵روزهای زندگی برای 

شب قبل  روی دیوار اتاق خواب خود بچسبانید و هر
های جدول یک تیک، به وی یکی از خانهاز خواب ر

 انگیزیی پایان آن روز بزنید. به طرز شگفتنشانه
همواره خود را در حال تیک زدن می یابید. تنها با همین 

د. شویساده سرعت گذران عمر را متوجه میتمرین 
های جدول به شما یاد عالوه بر این تعداد اندک خانه

سال زندگی نشانه شده بر روی یک  ۵، که دآوری می کن
ماه بیشتر به  ۵کاغذ آچهار چقدر اندک است، و شاید 

 نظر نیاید. 
پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن دانیم یم

در افراد متفاوت است. روند پیری در سنین متفاوت و 
اما همه پیر خواهند شود. با سرعت متفاوت آغاز می

 نیز این است که کیفیت نکته سوم بر این اساس،شد. 
 یروز نزولی است. شما انتظارات ۲۱۳۳۳زندگی در این 

ساله دارید قابل مقایسه با یک بدن  ۱۵که از یک بدن 
آنچه را  ۲۲ ساله نیست. تصاویر موجود در شکل ۳۵
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آورد، بهتر از هر سخنی نشان یکه گذر زمان برسر ما م
 دهد.می
 

ما زمانی طوالنی است، جدول : سه ماه در فرهنگ ۹ جدول
دهد، به زیر تعداد روزهای زندگی برای سه ماه را نشان می

های زندگی در آن توجه کنید. آیا این جدول و تعداد فرصت
، شودتصور ما نیست؟ هر روز که تمام میبه نظر کمتر از 

یک تیک در جدول بزنید، چرا سرعت زوال این سه ماه این 
 قدر سریع است؟

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

در این جا اشاره به یک نکته ضروری است. ممکن 
ک ی و ژنتیاست سوالی پیش آید که اگر دانش پزشک

سال  ۲۳۳۳هایی با طول عمر بتواند در آینده انسان
آن تغییر خواهد کرد. پاسخ  متولد کند، آیا دنیا و روند

به این سوال و سواالتی از این دست باید در زمانی که 
داده شود. اما این پرسش را  ،این علم به نتیجه رسید

توان با یک پرسش دیگر تا حدودی جواب داد. می
ای است، تمام اجز ۱۲۳۳هم اکنون سال  فرض کنیم

 بدن ما زاپاس دارد، اگر کلیه امان خراب شود، یک
 یکلیه مشابه از بانک اعضای بدن با یک قیمت معمول
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تفاده شود با اسبرای مثال پیش بینی میکنیم. ه میتهی
این روزها جای بسیار با  که چاپگرهای سه بعدیاز  

، ارزشی در علم پزشکی را به خود اختصاص داده
، سال تولید اولین کبد با استفاده از چاپگر سه ۱۳۱۳
ا سنسورهایی تمام بدن ما ب چنینهم  باشد.بعدی 

های هر شوند و اولین نشانههوشمند و کوچک چک می
ان لحظات اول شناسایی و منهدم بیماری در هم

در واقع مردم برای کنترل منظم سالمت خود  شود.می
هایی همچون ژن ه پزشکان مراجعه کرده و به درمانب

درمانی، سلول درمانی و دیگر فنون پیشرفته پژشکی 
ی خود را در وضعیت مطلوبی نگه پرداخته و سالمت

جدیدی به وجود  یهادارند، هم چنین تکنولوژیمی
آمده که وضعیت محیط زیست زمین به شرایط 

تیک با استفاده از علم ژنمساعدی برگشته است. و البته 
 های بدن جلوگیرییر شدن سلولایم از روند پتوانسته

 البته اگر محقق شود، کنیم. قاعدتا در چنین روزگاری؛
های به کار کردن بشر هم نیست و ماشیننیازی 

هوشمند کار انسان را انجام خواهند داد.  دراین دوره 
تمام نیازهای انسان مهیاست. و سوال اساسی 

کنیم سال عمر می ۲۳۳۳ای که این دوره اینجاست: در
چه  یمان مهیاست، چرا زنده بمانیم؟او همه نیازه

ای زنده ماندن داریم؟ آیا دلیل طلب عمر زیاد آرزویی بر
انگیزه رسیدن به آرزوها نیست؟ چه کسی به این 

ای از آیا در چنین دوره دهد؟پاسخ می پارادوکس
  افسردگی نداشتن آرزو، مرگ یک آرزو نخواهد شد؟

 



 

42 

ر د اولین کبد با استفاده از چاپگر سه بعدی: ۰۱ شکل
 شود.ساخته می ۶۱۶۴سال 

 

 کند؟گذر زمان با ما چه می :۰۰ شکل

http://digiato.com/wp-content/uploads/2015/11/0131.jpg
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 بخش پنجم
 راهبردی عاقالنه و هوشمندانه

 

 
باره پیشرفت های علمی بشر سطرهایی در فصل اول در

در سالیان اخیر و به  نوشته شد. به طور خالصه اینکه
به بعد، علم آن قدر پیشرفته  ۱۳۲۲خصوص از سال 

است که بتواند معاد جسمانی، وجود روح و متافیزیک 
را به راحتی اثبات کند. فیزیک کوانتوم و فیزیک ذهن 

، نظریه ۷و مسائل مربوط به آن، هوش مصنوعی
های موازی، زیست فرازمینی و سیاه چاله ها و جهان

ا فراهم ای واحد رولی زمان، باالخره نظریهتعریف اص
رسد بزرگترین افسوس را در خواهند کرد که به نظر می

پیری انسان به همراه آورند. آن افسوس این است که 
چرا روزهای پر رونق گذشته را صرف کارهایی کردیم 
                                                           

هوش مصنوعی به موضوع ساخت ماشین هایی می پردازد  7 
ها خود و جهان پیرامون را دارند. آنکه توانایی شناخت 

انند و می توانند همتوانایی پرسیدن سوال هایی فلسفی دارند 
موزش دیده و تصمیمات احساسی بگیرند. این نوزاد انسان آ

علم تلفیقی از علوم مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، 
 هن بسیاریدسی پزشکی و علوم روانشناختی است و ذنمه

 ها را به خود مشغول کرده است.از دانشمندان این حوزه
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که ابدا عاقالنه نبود. در بخش دوم، در مرود شکوهمند 
شد. ما مرور این بخش  بودن احساسات انسان صحبت

ا برای یم تنهبه این نتیجه رسیدیم که این احساسات عظ
ند و هدف آن ها متعالی تر و اچند صباحی خلق نشده

تر از این است تنها که برای حیات مادی و مقدس
محدود استفاده شوند. زیرا مثال آن همه عشق و محبتی 

بین که بین فرزند و مادری است، آیا با مرگ مادر از 
دنبال وصال دوباره نیست؟  رود؟ آیا فرزند همیشهمی

ها ها و اهداف انسانهای بعد در مورد  آمالدر بخش
ی ارائه شد. به طور ها، مطالبو فرصت رسیدن آن

نتیجه زیر را بدست  ۵های قبلی کتاب خالصه از بخش
 آوردیم.

 علم در آستانه اثبات متافیزیک است. یک.
ظیم است و جذاب، مبهم و ع. احساسات انسان دو

تر از یک دوره محدود زمانی عقل دوام آن را طوالنی
 داند. می
. احساسات اگر در مسیر نادرست قرار گیرد، سه

آرزوها و آمال هایی را به وجود می آورد که خود انسان 
نیز از رسیدن به آن نا امید است اما لجاجت در رسیدن 

 گذارد. به آن ها لحظه ای او را راحت نمی
. فرصت زندگی یک انسان عادی به صورت مفید چهار

 روز ناقابل است. ۲۱۳۳۳و در بهترین شرایط 
مرگ انسان آنی بوده و سرنوشت ابدی، ابدا  پنج.

 شوخی نیست.
 حضور جامعه بطن در توانمیبا توجه به این نتایج،  

 بود، امیدوار کرد، کاري هر برد، ذتل دنیا از داشت،
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 عزیز داشت، خوب حس نکشید، خمیازه نبود، نگران
در را مستقیم گام  اگر رسید، آمال همه به و بود

 داریم نحو بهترین به را دنیا هم روش این با برداشت.
 قطعاا. آنج به مسافریم که را دیگري يکره همه و

آیا هم اکنون  است، کهکشان کدام در کره آن دانیمنمی
 شکی مسافریم که این از ولی ساخته شده است؟

 باهوش براي پرسود تجارت یک بودن خدا با .نداریم
 مدیون را هایمان پیشرفت که هاییهمان هاست،
 حالت ترینساده در داري دین هستیم، هاآن زکاوت
 که است ايساده هايراه است، محض عبادت

  م !کنی کشفشان نمیبینیم،

بسیاری از های موازی باالخره : آیا نظریه جهان۰۶ شکل
 موضوعات را روشن خواهد کرد؟

در ادامه باید به یک موضوع دیگر نیز توجه داشت. 
 با تقواپروردگار ما به صراحت اعالم کرده است که 

 :باشید تا به بهشت بروید

 "ان المتقین فی جنات و النعیم"
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 بی تقواآید. اگر می منطق سوالی پیش اما از دیدگاه
ها ما انسانرسد میبه نظر  ؟شویمباشیم بخشیده نمی

کامال تحت تاثیر قوانین فیزیکی و متافیزیکی هستیم، 
 و طبیعتا هرهر کار خوب قدرتی مثبت در روح ایجاد، 

ای در روح و روان ما خواهد کار منفی تاثیر منفی
فرد ها برای هر اشت. بعد از مرگ مجموع این انرژیگذ

ین امتیاز اگر ا، شودمحاسبه و او صاحب امتیازی می
تواند سریع در فضا مسافرت ودر کفاف پرواز را داد می

جنبه جذابی از معاد را یرد و مکانی مشخص آرامش گ
تش و اعتبارش کم باشد اگر قدر و و... تجربه کند،

، و دوزخ نهایت یک روح سرگردان، شودسرگردان می
در این عالم به قدر سر سوزنی به ما ظلم او خواهد بود. 

ما کامال تابع قوانین مشخصی هستیم که . شدنخواهد 
. او رحمان و رحیم است ایزد منان نگارش کرده است

و احتماال بخشیده خواهیم شد، اما عاقالنه است که 
ز کنیم. و یکی از خود را برای سرنوشتی ابدی مجه

های آمادگی برای آن روز، تقوا است. مهمترین سالح
م دهیم، ممکن ممکن است اعمال نیک فراوانی انجا

نشود، اما با برخی گناهان است نماز اول وقتمان ترک 
ها را نابود کنیم. در جامعه ما تقوا و پرهیز از همه آن

گناه در حال فراموشی است، متاسفانه جایز بودن گناه 
گاه ما حک شده است. برای  کم کم در ضمیر ناخودآ
اینکه در آخرت محصول مناسبی برای درو داشته باشیم 
باید در این دنیا بذر تقوا بکاریم. به عبارتی ابتدا گناه 
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نکنیم و سپس اعمال نیک انجام دهیم، تنها این روش 
خواهد کرد. به قول ست که ما را در سرای ابدی، ابدی ا

 مولوی:
 گرنه موش دزد در انبان ماست"

 گندم اعمال چهل ساله کجاست
 ابتدا تو دفع شر موش کن

 "وش کنوانگهی در جمع گندم ک
 

بنابراین با توجه به دالیلی که در سراسر این کتاب بیان 
هایمان، یک برنامه شایسته است در صدر برنامه شد،

 ۵تواند شامل برنامه میاین آمادگی مرگ قرار دهیم. 
 مورد زیر باشد:

سعی کنیم در  :و طلب رضایت از مردم حق الناس -۰
ا را هآن ن حقوق را شناسایی و سعی کنیماسرع وقت ای

ا در م تبندی کنیده یا به شکلی مشخص دستهادا کر
 نبودمان قابل شناسایی برای سایرین باشد.

  توبه و استغفار از گناهان -۶
 عبادت و جمع آوری توشه برای سفر آخرت  -۹
 انجام واجبات دینی فراموش شده  -۴
 تقوا و پرهیزگاری و دوری از گناه -۱
های دیگر زندگی، کنار برنامهها را در گر این برنامها

و ا هبریم، آنجاست که کمرمان از اندوهپیش ب
نامالیمات زندگی بسته است. آنجاست که پشتمان به 
اندوخته هایمان گرم است. با این کمر بسته و پشت گرم 

تالشی که عزت خدا  توان به تالش در دنیا ادامه داد.می
؛ رسد هرگاه که زمان مرگمان فراو  پشت آن است.
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 یر سختی نخواهیمآسوده خاطریم که در آن دنیا مس
م که فهیداشت. دنیایی که ابدی است. با کمی دقت می

نیست، بلکه یک روش ساده، عاقالنه  شعار نکات این
ساده فکر و راهبردی برای داشتن دنیا و آخرت است. 

 کنیم.
 

 و در آخر چند سوال: 
های پدیدههای روز افزون دانش و اعجاب واقعیت آیا

 زند که هیچ چیز بیهوده آفریدهطبیعی به ما تلنگر نمی
 نشد است؟

علم آن قدر جلو رفته که بتواند معاد جسمانی، وجود  آیا
 روح و متافیزیک را به راحتی اثبات کند؟

 های دنیا به واقع لذت هستند؟ لذتآیا 
یم، آنگاه زمان کافی اگر همه امکانات را داشته باش آیا

 برای لذت بردن را هم داریم؟ 
زمان کوتاه زندگی به ظاهر پر لذت در این دنیا ارزش  آیا

 از دست دادن زمان طوالنی زندگی در آن دنیا را دارد؟ 
اگر ناگهان مدت زندگی امان در این دنیا به سرآمد،  آیا

 آماده زندگی جدید در آن دنیای عجیب و ابدی هستیم؟ 
در پیری افسوس خواهیم خورد که چرا روزهای پر  آیا

رونق گذشته را صرف کارهایی کردیم که ابدا عاقالنه 
 نبود؟

وقت آن نرسیده است که سیاستمان را برای زندگی  آیا
 کم آن را اصالح کنیم؟عوض کنیم؟ و یا دست 
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 خواننده محترم:
 لطفا این کتاب را به صورت رایگان نشر دهید.
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