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الزم می دانم در معرفی نویسنده ی کتاب بگویم که سالهاست در باب استقالل شخصّیت 
مطالعه و تدریس نموده اند که به اظهار شــاگردان ایشــان مطالب ایــن کتاب رهنمود راه 
موفقّیت بســیاری از جوانان می تواند باشــد تا با قانون خود اتّکایی و تکیه بر خود و خدای 
خویــش، راه خــود را بیابند و توان فردی خود را باور و بارور کنند و بدانند که هر شــخصی 

توانائیهای منحصر به فردی دارد که فقط کافی است از آن آگاهی یابد.
نویســنده با پشتوانه ی تجربیات خود در سال های قبل و بعد از انقالب و تحصیالت داخل 
و خارج از کشور و مطالعه و تحقیق در روحّیات جوانان در سنین مختلف و مدیریت پروژه های 
تحقیقاتی، مطالبی را در این کتاب آورده اســت که ضمن برخورداری از زبان ســاده ی علمی، 
فلســفی و اجتماعی، از شــخصّیت های کاماًل معمولی در داستان ها برای نشان دادن موفقّیت 
 اســتفاده نموده و الزمه ی اینکه فرد موّفق باید و حتما یک شــخص خاص باشــد را ضروری 

نمی داند.
ســبک نگارش متنوع، کتاب را از یکنواختی خارج ساخته و با بیانات محتوایی ساده، خواننده 
را وادار به تفّکر می نماید و مطالب آموزشــی آن می تواند برای هر جوانی در هرسنی به سلیقه 

سخن ناشـر



خود او الگو قرار گیرد.
من شــخصًا معتقدم که گاهی مشورت با اهل فن  و یا خواندن یک کتاب می تواند راهی را 

که سال ها باید طی کنیم ظرف چند روز بپیمائیم و تجربه چند دهه را به یکجا کسب نماییم
نویســنده اصرار دارد از دوســتانی که در به ثمر رسیدن این کتاب همکاری نموده اند کمال 

تشّکر را داشته باشند و برای یکا یک این عزیزان آرزوی توفیق می نمایند.

با احـترام
مدیر عامل موسسه فرهنگی و هنری برگ زندگی پویا
 ناظر چاپ و نشر کتاب:  فراز زندگی
حمید عالمه

بهار 1400 

به نام خدا



موفقیت در هرجا که باشــد، رازی داردکه باید کشــف شود و برای کشف آن،  ترفندی الزم 
است، که همه در اختیار ندارند و آن، داشتن تفکر استقالل شخصیت است.

این تفکر به ما می آموزد که من، باید کار خود را بدانم و خود نیز انجام دهم. الزمۀ همین دو 
مورد ساده، از امور شخصی گرفته تا امور زندگی و شغلی، برخوردار از خود ساختگی افراد است.

آنچه در این کتاب آمده، مطالب گوناگونی است که با سبک متنوعی از قدیم و جدید نگارش 
شــده تا ضمن خواندن مطالب و بخش های داســتانی نوجوانان، به صدای خود گوش دهیم تا 
از اســتقالل شخصی خود آگاه شده و استقالل شخصیت ما شکل گیرد. آنگاه هست که قدرت 
وجود ما نمایان خواهد گردید و توان الزم را در خود خواهیم یافت و خواهیم توانســت بر خود 

اعتماد کرده با تسلط برخویش، آغاز گر کار خود باشیم.
همیشــه قهرمانان زندگی افراِد نامدار نیستند چه بسا افراِد گمنامی که قهرمان زندگی خود 

هستند و در محضر خدا، خدمت مردم می کنند و فقط محرومان آن ها را می شناسند.

به نام خدا

پیشگفتار



دیری نخواهد پائید که به خود اتکایی خواهیم رسید و  این تفکر ما را به رمز و راز  استقالل 
شخصیت خواهد رساند و موفقیت آشکار خواهد گردید. موفقیت را نمی توان به کسی هدیه داد. 

موفقیت جایگاه و منزلتی است که باید به آن دست یافت.
افرادی که دارای اســتقالل شــخصیت هســتند به نیروی خود باوری و خود کنترلی دست 
 پیــدا کرده اند. به این معنی که قادر هســتند تا خــود را از آنچه که نمی خواهند و به مصلحت

 نمی دانند باز دارند و به آنچه که می خواهند و سزاوار هستند برسانند.
اســتقالل شخصیت همچون شــیرازه یک کتاب، برگ های آن را کنار هم قرار می دهد تا 
فرد توانمند شــود و محتاج نگردد و چون برگی تنها، با باد به این ســو آن سو برده نشود و او را 

منسجم گرداند.

باوفـا -  محمد
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تفــکـر
فصــــل نخست





تفکر، موهبتی اســت که خالق هستی، به انســان هدیه   فرموده، تا در خلقت خود و زمین 
و آســمان   اندیشــه کند تا خود و خدای خود را بیابد و ســعادت را نصیب خود گرداند تا که 
شایسته ی نام انسان باشد و بداند که نعمت به وفور به او رسیده تا که لیاقت پیدا کند و بدست 

آورد و گر نه که به گناه خود بیندیشد.
 ســفر، آغاز   تفکر است؛ سفِر جسمی، فکری و روحی. هر ســه نوع آن، انسان را به تفکر

 وا   می دارد. وقتی برای تفریح و اســتراحت سفر می  کنید، بیابان، کوه ، جنگل، دریا، آسمان و 
خورشــید، ماه و ستاره   های شب و هر چه که در اطراف می بینید، شما را به این اندیشه فرو 
می  بــرد که چگونه، زمینی خاکی و کره ای معلق در دل آســمانی بی انتها ، در فاصله ای از 
خورشــید، با دقت بسیار زیاد و با فواصلی معین از سیاره   های بزرگ و کوچک دیگر، اطراف 
خورشــید در گردش است و دارای چنان تنوع زیستی اســت که تعداد موجوداتش غیر قابل 

شمارش و انسان، تنها موجود متفکر در بین آن   ها است؟

عدمبه نام خداونــد لوح و قلم وجود  نــگار  حقیقت 
نخستین سر آغاز آغازهاستخدايی که داننده رازهاست

سالم
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تفکر انســان که از سیاره  های منظومه  ی شمسی فرا تر رفته و در کهکشان، سیر می  کند، 
نشــان   داده   است که صدها میلیارد ســتاره همانند خورشید که هر کدام دارای تعدادی سیاره 
هستند، فقط در کهکشان راه شیری وجود   دارند و تعداد اندکی از آنان نیز از زمین قابل رؤیت 
هستند به شکلی که اگر بیگانه  ای فضایی بخواهد ما را در کهکشان راه شیری، بدون آدرس 
پیدا کند، غیر ممکن به نظر می رسد.گویی که ما در حیاط خلوت کهکشان را شیری هستیم.

ســرعت نور، تقریبا ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه اســت و فاصله ی خورشید از زمین، چیزی 
در حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر یا حدود هشــت دقیقه  ی نوری است. گستردگی کهکشان راه 
شــیری، ۱۰۰ هزار سال نوری است، یعنی اگر با سرعت نور حرکت کنیم، صد هزار  سال بعد 
می  توانیم از آن خارج شویم. چقدر برویم تا به کهکشان دیگری برسیم؟چه تعداد زمین، شبیه 
زمین ما و چه تعداد خورشــید و کهکشــان و آســمان و عالم وجود دارندکه هنوز بشر،آن را 

کشف نکرده   است؟
اجرام آســمانی تنها ده درصد هســتی را تشــکیل می دهند و حال آن  که نود درصد دیگراز 
ماده  ای به نام ماده  ی تاریک است که اجرام را در خود جای داده و ظرف عالم را تشکیل می دهد.

علم مبداء آفرینش، نزد پروردگاری است که خدای عالمیان است. دیری نخواهد پائید که 
بشِر ناچیز و مدعِی کماالت به سوی او پر کشد و جز خدا را نبیند.

تجســم وجود میلیاردها میلیارد کهکشان و آسمان بی  نهایت گسترده و عظمت غیر قابل 
تصور خلقت، انسان را به تفکر عمیقی وا می  دارد تا که به پژوهش بپردازد و تا پایان عمر، چه 

در زمین و چه در آسمان، برای تفکر موضوع داشته باشد.
خورشید، کهکشان راه شیری را دور می  زند و ۲۵۰ میلیون سال بعد در همین مکان خواهد 
بود. دفعه  ی قبل که خورشید این  جا بود، حیوانات عظیم الجثه زنده بودند و هیچ انسانی وجود 

نداشت، امروز آن حیوانات منقرض  شده  اند و انسان  ها وجود دارند و دفعه  ی بعد ...
نظم حاکم بر عالم کائنات را نمی  توان امری خارج از حاکمیت و دقت در نظم و بقاء را نیز 
نمی  توان امری تصادفی دانست، لیکن انسان همچنان در حیرت و جهل خود سرگردان است 

و انگشت به دهان و بهت زده، ناظر بر این ابر خلقت مافوق تصور، در تفکر است.



۱۵ * تفکر

انســانی که در دنیای خودش مغرورانه زندگی می  کند، وقتــی در وادی تفکر خلقت قرار 
می  گیرد، قانع می  شود که جسم مادی او، به همان اندازه که خلقت، مافوق تصور است، ناچیز 
اســت و این  جا است که، بشر باید روح خود را به نمایش بگذارد تا در رقابت با جهان هستی 

عقب  نماند و مرتبه ی عالی را از آن خود کند.
ســفر مادی به عمق کائنات غیر  ممکن شد و سفر فکری که همان تفکر در کائنات است، 
برای بشر آغازی است بر فهم اندکی از ابَر دانشگاه خلقت، که صاحب آن لحظه ای از توسعه 

و گسترش آن دست بر نداشته و هیچ فارغ التحصیلی هم نخواهد داشت.
سفر فکری به کائنات، درسی است که انسان را روزی وادار خواهد  کرد تا از این بازی  های 
کودکانه ی خود دست بردارد و یکد  یگر را دوست بدارد و سفری فکری به فراز زندگی را آغاز 

کند و باشد که از پلیدی  های شیب زندگی دور گردد.
زمانی را فارغ از زمین در سیر کائنات با مطالعه و تحقیق، راهی به آسمان یابیم و آغاز  گِر 
ســیر آفاق باشــیم. ذره ذره  ی خلقت، پر از رمز و راز است و راز نفوذ در آن، تفکر است. تفکر 
در هر ذره، ورود به عالم خلقت و ســیرکماالت است و إذن دخول به علِم عالم هستی، پای 

نهادن در مسیر رسیدن به خدا است.
 همان  گونه که دریا عمــق دارد، در طبیعت و کائنات نیز اعماقی وجود دارند که تفکر در 
آن، انســان را به کشف حقایقی می  رساند تا باور کند، آنچه را که تا کنون بر آن دست یافته 
  است، چیزی جز کشف قوانین الهی نبوده و کشف هر یک از قوانین، راهی است بر نجات و 

پیشرفت و تکامل انسان.
در اعماق کوه  ها، جنگل  ها، دریاها، زمین و آســمان  ها و هم  چنین در اعماق وجود انسان، 
خبرها بسیاراست.. تفکر در ابعاد خلقت، شگفتی و شوق بی  نظیری دارد که انسان را به دنیایی 
فراتر از خود می  برد و در فراســوی آن به حقیقت   های دیگر دســت پیدا می  کند که بخشی 
از حقیقت  هــای کلی اســت و او را بیدار می  کند تا هم  چنان در خــواب غفلت باقی  نماند و از 
بازی  های خود، دســت بردارد و به خویشتن بنگرد و خود را باز  یابد و بیدار بماند تا در خدمت 

قرار گیرد و آماده  ی سفر به بی  نهایت شود.
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صحنه  ی زندگی یک مار را که در ارتفاعات ســنگی کوهســتان زندگی می  کند، بنگرید. 
جایــی که هیــچ جنبده  ای جز خودش وجود ندارد، حتی گیاه و علف! تماما ســنگ و صخره 
اســت. این حیوان در مکانی که هیچ موجودی جز خودش وجود ندارد، از چه تغذیه می  کند؟ 
خدا روزی   رســان است و این حیوان حتمًا راهی برای شکار دارد. این مار در انتهای ُدم خود، 
عنکبوت بزرگی دارد تا به او در شــکار کمک  کند. اگر هیچ موجودی جز خانواده ی خودش 
در آن  جا زندگی نمی  کند، پس عنکبوت چیســت؟ ماری تقریبًا بزرگ، با سری بزرگ و بدنی 
پر از پولک  های سفت و به رنگ قهوه  ای تیره و خاکستری و با استتاری فوق العاده حرفه  ای 
که اگرحرکت نکند، تقریبًا غیر ممکن اســت از صخره   ها تمیز داده شــود. قانون خلقت او را 
به عنکبوت مجهز  کرده   و عنکبوت هم از خانواده ی خودش اســت. بخش انتهای ُدم حیوان 
به گونه  ای تغییر یافته   که بافت نرم  تری داشته باشد و به شکل عنکبوت زرد رنگ دست و پا 
داری در آید تا بتواند هم  چون عنکبوت واقعی، در انتهای ُدم، دایره   وار حرکت  کند تا پرندگان 
کوچک، فریب خورند و به آن نزدیک شوند، سپس مار، بتواند با حمله  ی غیرقابل   پیش  بینی، 

به روزی خود که در آسمان بود برسد.
مار ُدم عنکبوتی، پس از صرف غذا به النه باز می  گردد تا خود و عنکبوت، استراحت کنند، 
تا روزی دیگر و طعمه  ای دیگر از راه برســد. حال که مار نمی  تواند بیندیشــد، موجود برتر از 
مار یعنی انســان، باید در تفکر مار و عنکبوت و پرنده باشــد تا راز روزِی خود را کشف کند و 

برتری خود را بر مخلوقات نشان دهد.
چه اتفاقی افتاده  است، چه علمی، چه هنری، چه تدبیری و چه پیش  بینی صورت گرفته  است 
که طبیعت به این زیبایی و با این ظرافت و دقت، هزاران هزار سال است، بی نقص کار می  کند؟ 
این امری محال اســت که طبیعت به حال خودش رها باشــد و به   طور   تصادفی به این اوج از 

دقت و کارایی رسیده باشد.
تشــخیص همه  ی ابعاد کائنات و ورای این پرده، برای ما ممکن نیست، باید قدرتی مطلق و 
جهان شمول وجود داشته باشد که هر موجودی، به هر شکلی، عنکبوتی همچون مار داشته باشد 
تا روزی کسب  کند و به حیات محدود خود ادامه دهد و فقط اوست که خدای قادر متعال و باقی 



۱7 * تفکر

اســت. برای روزِی هر موجودی نســبت به وجود آن موجود، خداوند به بهترین نحو تدبیری 
اندیشیده   و عنکبوِت ما انسان  ها، عقل ما است که در جمجمه قرار دارد تا از تفکر، برای کسب 
روزی کمــک بگیریم. اگر در دِم یک مار، عنکبوتی و در جمجمه ی انســان، مغزی پیچیده 

وجود دارد، پس در عالم هستی دیگر چه شگفتی هایی وجود دارند که ما از آن بی  خبریم؟
بهتر نیست که ما نیز در عالم تفکر، به عالمی دیگر، سری بزنیم تا اندکی از این اسرار نهفته 

آگاهی یابیم و این قدرت الهی را که به راستی مدبّری مطلق است، بهتر درک کنیم؟
تحقیق در خلقِت الهی و تفکر در نشانه  های خلقت، می  تواند ما را به سوی او سوق دهد و 
از دنیای کوچک   برای لحظاتی خارج کند و به ســفری خیالی به راه   های بسیار دور در زمین 

و آسمان بکشاند.
حشره  ای که برای تغذیه ی نوزادانش، گوشت تازه درمنزل الزم دارد و در جنگلی استوایی 

که بسیار گرم است و یخچال هم ندارد، زندگی می  کند؛ چه باید بکند؟
غریزه به او حکم می  کند که جانور گوشت  دار بزرگ  تر از خود را ، با نیش زهردار بی   هوش 
کند و ســپس در درون بدن آن تخم ریزی کند تا وقتی  که نوزادان به دنیا آمدند، بتوانند از 
گوشت تازه  ی بدن حیوان، تغذیه نمایند تا مستقل شوند. تکنیک این ترفند به او آموخته شده 
  و در نهاد او، این غریزه وجود دارد، درســت همان  طور که گریه  ی اولیه ی نوزاد انسان، به او 

آموخته  شده تا بعد از تولد، بتواند برای اولین  بار نفس بکشد و زنده بماند.
تفکر در نشــانه های الهی، فکر انسان را به ســمت کشف رازهای خلقت می  کشاند تا از 
اوضاع خود با خبر شــود و آنچه را که مفید می  دانــد، بیابد و از آنچه که آن   را مضر می  داند، 

بپرهیزد و برای به دست آوردن آنچه که نیاز دارد، راهی پیدا کند.
تفکر به نوع نگرش فرد بســتگی دارد و اینکه چه دیدگاهی نســبت به انسان، مرد، زن، 
اجتماع، سیاســت و ... دارد. آنجایی که شما به فکر فرو می  روید، تفکر می  کنید و به عبارتی 
غرق در افکار هستید که با فکر کردن تفاوت دارد. فکر  کردن تالش برای حل مسئله و یافتن 
راه حل اســت و تفکر برای دریافتن و فهمیدن چگونگی مســئله است. تفکر در خلقت یعنی 
تفکر در شکل گیری هستی و قوانین الهی که موجودیت بر مبنای آن پدید آمده و منظور از 
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کشف قوانین، بهره  برداری در راستای نیاز است.
 تفکر به معنی بررســی جوانب فکری اســت. تفکر در آیات قرآن یعنی مرور ذهنی تمام 
جنبه ها و مسائل مرتبط به آیات که به همین لحاظ، یک ساعت تفّکر در آیات و نشانه های 

پروردگار را برتر از یک سال عبادت می دانیم.

﴿               تفکر، به خود آيی است و پرهیز از آن غفلت                ﴿

تفکر و پژوهش ناشــناخته ها، ویژگی انسان است و در موجودات دیگر دیده نمی  شود. تفکر، 
در فطرت انسان است تا در اطراف خود بیندیشد و راهی در گشایش مسائل   بیابد و محیط غریب 
خود را بهتر بشناســد و بشناســاند و در سیر کائنات غرق باشــد تا فکر خود را ارتقاء بخشد و با 
بشــارت پیامبران و بدون حضور فیزیکی پیامبر اعظم)ص(، درک صحیحی از عالم پیدا کند و 

زایل نگردد.
خداوند برای بشر تشنه  ی دانستن   ، میدانی فراتر از فکر او خلق نموده تا که عمر دارد در تفکر 

به سر برد و برای همیشه موضوع درسی داشته باشد.
تفکر فرآیندی است که به فکر  کردن، جهت داده و ذهن را نسبت به ناشناخته  ها باز می کند و 
نگرش جدیدی به انسان می  دهد. در واقع فکر بشر به اطالعات جانبی و عوامل جانبی، واکنش 
نشان می  دهد و تحت تأثیر قرار می  گیرد و دائم در میان افکار متالطم، خود به خود پرسه می  زند 
و فقط صاحبان تفکر، می  توانند آن را مهار نمایند و به ســمت و سوی مشخصی هدایت کنند و 

به بهترین نحو از آن بهره گیرند.
تفکر، طی فرآیندی موضوعی را که روی آن متمرکز شــده ایم  ، ســامان دهی می  کند تا به 
نتیجه ی مطلوب برساند. استفاده  ی بجا و هدفمند از فکر را، می  توان تفکر نامید. متمرکز نمودن 
فکر به اهداف غیر اصولی، تفکر زائد و توهم اســت که می  تواند بســیار خطرناک باشــد و حتی 
شــخص را به تصور موهومی ســوق دهد و چه بسا که به باور کاذب برساند و واکنش هم نشان 

دهد.
فــرد می  تواند به هــر چیزی فکرکند اما با متمرکز شــدن بر موضوع کــه در این  جا، تفکر 
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 نامیده می  شــود، فکر ذهنیت پیدا می  کند و تداوم تفکر، ذهن را نمایان می  سازد. ذهنی که بیدار 
می شــود، واکنشی در پی دارد که این واکنش ممکن است یادگرفتن مطلبی باشد و یا به شکل 

عملی، از طرف سر بزند.
تفکِر آزار به کســی و یا تفکِر خدمت به کسی؛ می  تواند عماًل توسط یک فرد صورت گیرد. 
آموزش در جامعه، می  تواند افراد را به تفکر خوب و یا بد ســوق دهد، همانگونه که بد  خواهان با 
وادار  کردن افراد به تفکر ســوء، آن  ها را شستشوی مغزی می  دهند و از واکنش آنها به میل خود 

بهره   برداری می  کنند.
موجودات زنده دارای مغز هستند. آن  ها فکر  می  کنند و توانایی تصمیم  گرفتن دارند. می  توانند 
تصمیم بگیرند که حرکت  کنند یا حرکت   نکنند ولی فاقد تفکر هستند چون آن  ها در لحظه فکر 
می کنند و قدرت تمرکز برای درک گذشــته و آینده را ندارند و به همین دلیل نمی  توانند برای 
خودشــان دنیایی بسازند ولی انسان  ها به دلیل برخورداری از نعمت تفکر، قادر هستند که ذهن   
خود را در زمان جابجا کنند و درهر زمانی که اراده نمایند، تفکر  کنند و بیاموزند که در گذشــته 
چه روی داده   اســت و حتی تحلیل  کنند و با شواهدی که در دست دارند بتوانند حدس بزنند در 
آینده نیز چه اتفاقی   خواهد   افتاد و این  که در زمان حال، می  توانند جدا از دنیای مشــهود، برای 
خود دنیایی را ترســیم کنند و در آن زندگی  کنند. همان  گونه که افراد زیادی در شــرایط سخت 
و در تنگدســتی زندگی می  کنند ولی راضی و خرســند هستند همچون بزرگانی که به ناحق در 
زندان  ها، دنیای خود را ســپری می  کنند و بهشتیانی که قبل از رفتن از دنیا بهشت خود را نشان 

می  دهند و کسی قادر به دیدن آن نیست.
انســان  ها تنها موجوداتی هســتند که عالوه   بر زندگی در دنیای واقعی، می  توانند در دنیای 
تفکرخــود نیز زندگی کنند. پس چــه بهتر که دنیای فکری خود را آنطور بســازیم که زندگی 

سعادتمندتری داشته باشیم.

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
﴿               ﴿               ما کجايیم در اين بحر تفکر تو کجايی
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تفکر، راه حل مشکالت بشِر دانا است. فرد و یا جامعه  ای که برای راهکار زندگی تدبر نکند، 
نادان می  ماند. تفکر، قدرتی اســت که کلید مسائل را دارد و برای هر مشکل و معضلی، کلیدی 
دارد. اگر خدا، رحمان و رحیم است، پس مشکل الینحل وجود ندارد. اَعمال بدون تدبیر و تدبر 
یا تعقل و تفکر، پر از خطا و اشــتباه هســتند و هر از چند گاهی باید بازنگری شوند یا لغو گردند 
یا دو باره انجام شوند. برای نهادینه شدِن استفاده از فکر و تفکر در امور، هر شخص باید بتواند 
شیوه  ی تفکر خود را تغییر دهد و به خویش متکی گردد و تا جایی  که ضرورتی ندارد، از کسی و 
یا کسانی کمک نگیرد تا جامعه به استقالل مطلوب برسد. تفکر فردی برای رسیدن به استقالل 

شخصی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مغز یکی از حّســاس   ترین و پیچیده  ترین اعضای بدن جانداران است و بیشتر انرژی خود را 
از کربوهیدرات ها جذب می کند و به ســرعت، این سوخت را مصرف  می  کند. مغز حّتی زمانی که 

شخص در خواب است، بیشتر از اعضای دیگر بدن، اکسیژن مصرف می کند.
مغز دارای نیمکره   های چپ و راســت، مخچه و ســاقه ی مغز اســت و بیشتر حجم مغز را 
نیمکره های مخ تشــکیل می دهند. نیمکره ی چپ، فعالیت های نیمه  ی راست بدن و نیمکره ی 
راســت، فعالیت های نیمه  ی چپ بدن را کنتــرل می  کند و عملیات پردازش، روی اطالعات هر 
دو نیمکره صورت می  گیرد و مخ، توسط ساقه ی مغز به مخچه و نخاع و سپس به سایر اندام  ها 
متصل می  گردد. مغز در باالی بدن و درون کاسه ی َسر قرار دارد که با الیه هایی از مو، پوست، 
گوشــت، غضروف و اســتخوان، مایع مغزی و پرده  های مغز، حفاظت می  شود و به مراکز مهم 

حسی مانند بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی نزدیک است.
در این بخش، بحث آناتومی و شناخت فیزیولوژیکی مغز از نظر علمی و دانشگاهی، مدّ   نظر 
نیســت. آنچه در ادامه خواهیم داشت، نظریه پردازی برای درک بهتر از موضوع است و قیاس 
تخصصی را به اساتید و متخصصان محترم مغز و اعصاب واگذار می  کنیم چرا که پیچیدگی این 

تفکر و کنکاش در خلقت و نعمت خداوند،﴿               ﴿               
با آيه های عینی خداوند است  آشــنايی 
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موضوع فوق تصور است.
مغز، فکر، ذهن، حافظه و عقل؛ به راستی شخصیت انسان از کدام یک شکل می  گیرد؟ مغز با 
عملکرد غیرارادی، نیمه ارادی و   ارادی، تمام اندام  های بدن را کنترل می  کند و زندگی عقلمندانه 

انسان را میسر می  سازد.
تا به حال تعاریف زیادی از فکر، حافظه و ذهن بیان     شــده اما برای فهم آســان، شاید بتوان 
وادار  کردن مغز را به فعالیت، فکر  کردن و غرق شدن فکر در موضوعی را تفکر، بازیابی اطالعات 
را حافظه و خلق ایده را ذهن دانســت و ذهن خالق داشت و پیروی از دانسته ها و تجربیات را 

به عقل نسبت داد و عقلمندانه زندگی کرد.
انسان در بدو تولد، دارای مغز است تا اعمال خودکار و نیمه  خودکار، صورت گیرد. یعنی اندام 
  های درونی به   صورت غیر ارادی کنترل   شوند و اعضای او به   صورت نیمه   ارادی ر واکنش نشان   
دهنــد . کودک می  تواند، فکر  کند و به تدریج بیاموزد تا حافظه ی وی شــکل گیرد و با تحلیل 

مسائل و پردازش اطالعات حافظه، ذهن خود را تقویت   کند و صاحب ایده شود.
فکر  کردن، همان فرآیندی است که مغز وادار به انجامش می  شود. با فکر  کردن، حافظه شکل 
می  گیرد و برآیند تحلیلِی حافظه، ذهن را نمود می  بخشد. نمود ذهن، عقل است که همه  جا ما را 
راهنمایی می  کند و از سایر موجودات مجزا می  نماید. وقتی که گفته می  شود: »این بچه، عقلش 
نمی  رســد.« یعنی فرآیند فکری او کامل نشده و در انجام کارهای عقلی، طفل هنوز به عاقل  تر 

از خود نیازمند است.
هر عملی که از ما سر می  زند، نتیجه  ی فکر کردن ما است. فکر، مدیر  کارخانه ی بدن، اعم 
از فیزیکی و غیر  فیزیکی اســت. وقتی از پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، سخن به میان 
می  آید، مقصود، همان پندار نیک است. گفتار نیک و کردار نیک، از پندار نیک حاصل می  شود.

﴿               ﴿               فکر نیکو، جهانی را نیکو گرداند

حال  که می  توان با فکر  کردن، مغز را به فعالیت وادار  کرد و در پی آن، حافظه را شــکل  داد و 
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او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را 
از سوی خودش مسّخر شما ساخته؛ در اين نشانه 
هايی اســت برای کسانی که انديشــه می کنند!

               ﴿               ﴿
مغز، بســیار شــگفت   انگیز اســت و همین بس که اگر روزی بتوان مغز شخصی را بر بدن 
شــخص دیگری پیوند زد، شخص جدید، بدن جدید نیســت! بلکه همان مغز جدید است. پس 
هر آنچه که ما داریم و هســتیم، بر  گرفته از مغزما اســت. ایمان، اعتقاد، رویه، اعمال، دانش و 
شــخصیت   ما و حتی آنچه که در فطرت آدمی وجود   دارد، درون دســت و پا نیست بلکه در مغز 

است. 
حساس  ترین عضو احساسی بدن، قلب است و به محض   اینکه دستور احساسی از مغز به بدن 
صادر می  شــود، ابتدا قلب درگیر   می  شود و واکنش نشان می  دهد، به طور   مثال درد می  گیرد و یا 
سکته می  کند. سر درد و درد  های احساسی شاد و ناشاد دیگر نیز در نوبت های بعدی قرار دارند.

﴿               ﴿               هر آنچه را که از خود می  خواهی به آن فکر  کن تا به آن برسی

از ترکیِب داده  های آن، ذهنی خالق به     دست آورد و برآیند ذهنی را به عقل تبدیل نمود و امور 
زندگی را با عقل پیش برد، پس آنچه را هم که ما انجام داده  ایم، انجام می  دهیم و انجام خواهیم 

داد، چه رفتار، چه کردار و چه گفتار باشد؛ نتیجه  ی فکر  کردن و ماحصل کارخانه  ی مغز   است. 
در ادیان مختلف، فکر  کردن، امتیاز بارز بشــر شــناخته شده  است و دین مبین اسالم نه تنها 
فکر  کردن را منع نکرده  ، بلکه بارها و بار  ها بر آن تأکید هم کرده   اســت و نعمت  های خداوند را 

هدیه و جایزه  ی صاحبان فکر قرار داده و همه چیز را متعلق به اهل تفکر می  داند.

 سوره جاثیه آيه 13
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فرمان  های مغز، حاصل فکر شما است. کودکی را تصور کنید که بستنی می  خواهد. اگر شما 
حواس او را پرت کنید که به بســتنی فکر نکند، او مغازه ی بســتنی فروشی را که شما از مقابل 
آن عبور می  کنید، نخواهد دید و شما به راحتی از آن خواهیدگذشت و در مقابل نیز، اگر کودک، 
مرتب به بســتنی فکر کند، پیش از آنکه به بستنی فروشــی برسید، آن را خواهد دید و شما را 

مجبور خواهد کرد تا برای خرید بستنی توقف  کنید. 
پس فکر  کردن کودک به بســتنی، او را به دریافت بستنی می  رساند و این یک واقعیت است. 
آنان که به خواسته  های   خود، چه نیک و چه شر فکر می  کنند، به آن خواهند رسید. پس هر آنچه 
را که می  خواهید به آن فکرکنید تا به دست آورید. به عبارت دیگر به آنچه که می  خواهید و آن 

را طلب می  کنید، فکر کنید؛ چه بهتر که نیکی بخواهید و در فکر دوری از شر باشید.
عمل انســان، زاییده   ی فکر و موفقیت، نتیجه  ی عمل او است. فکر  کردن به موضوعی و باز 
فکر  کردن به موضوع دیگر، همچنان مغز را فعال، حافظه را گسترده، ذهن را باز و عقل را زیاد و 
موفقیت را نزدیک می  کند. نیک اندیشی، شخصیت انسان را واالتر و استقالل شخصیت، فرد را 
خود   ساخته و موفقیت، اعتماد به نفس می دهد تا که شخص به درجه ی خدمتگزاری نائل گردد.

مغز، اندامی اســت که بخشــی از آن کاماًل در اختیار انسان است و می  توان بطور دائم از آن 
بهره گرفت. مغز هرگز خســته نمی  شود چون در تمام عمر به صدور دستورهای خودکار و نیمه 
  خودکار مشغول اســت. بخش ارادی مغز که در اختیار است، از همان نوع فیزیولوژی برخوردار 
اســت و به نظر نمی  آید که خســته   شود و اگر اظهار خســتگی می  کنیم به دلیل کاهش انرژی 
اســت. مغز، ناگزیر اســت ذخیره ی توان خود را برای کارهای ضروری و حیاتی صرف  کند و با 
تأمین انرژی حتی در هنگام استراحت و خواب نیز آماده  ی خدمت است. ظرفیت  های دیگر مغز 

از جمله حافظه، بی  نهایت است و نیازی به صرفه   جویی ندارد!
بســیاری از بزرگان علمی و مذهبی، هنر و سیاســت، حرفه و فن، تولید و ثروت و نخبگان 
 جهــان در مورد داشــته های خود اتفاق نظــر دارند که آنچه را امروزه دارند ســال ها در فکر 
داشــته اند و همچنین است مریضی که واقعًا به بهبودی خود فکر     کند، بهبود می  یابد و مریضی 

که فکر  کند حتمًا خواهد ُمرد، می  میرد!
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 افکار، هم بر جسم و جان، و هم بر روح و روان   تأثیر دارند. افکار منفی می  تواند بیماری  های 
جسمی را بدتر و زندگی را سخت ترکند. حال آنکه با افکار مثبت، واقعیات چه تلخ و چه شیرین، 
پذیرفتنی می  شوند و خوبی  ها بیشتر از بدی  ها نمایان می  گردند. افکار زنجیره  ای از واکنش  های 
شیمیایی را بوجود می آورند تا که مغز وادار به صدور فرمان گردد و فرد را به آنچه که در ذهن 

دارد برساند.
صبح که با صدای زنگ ســاعت بیدار می  شوید، اگر فکر  کنید که باید برخیزید، از رختخواب 
خارج می  شــوید و اگر فکر بلند   شــدن از رختخواب را نداشته باشــید یا به ماندن در رختخواب 
فکر  کنید، همچنان در رختخواب خواهید   ماند و چه بســا که به خواب برگردید، چون فرمان بلند 
شدن و یا ماندن در رختخواب، فرمان مغز است. پس آنچه را که انجام می  دهیم، همان است که 
فکر ما می  گوید. حال بیندیشیم که فکر ما چه باید بگوید و آنچه او می  گوید، فرمان ما است یا 

نیست و آیا اینکه مطیِع فرمان صادر شده از کاسه ی سر )مغز( می  باشد؟
حالت اول   که شما نمی  خواهید از رختخواب بلند شوید، زمانی است که در حافظه  ی شما هیچ 
کار اضطراری برای انجام، ثبت نشــده اســت. بنابراین حافظه یاد  آور خیالی آسوده است و شما 
بلند نمی  شــوید. در حالت دوم، حافظه به شــما یادآوری می  کند که کار مهمی در پیش دارید و 
این فکر که باید بلند   شــوید، شما را تا مرحله  ی بلند شدن از رختخواب رها نمی  کند و در نتیجه 

برمی  خیزید که خود، حاصل فکر  کردن به برخاستن است.
گویا، فکر  کردن به هر مســئله  ی جزئی و هر مســئله  ی بزرگ و بغرنج، باید ما را به راه  حل 
برساند و فکر  کردن به هر خواسته  ای هم، باید آن را برآورده نماید و این  جاست که می  توان  گفت 
دعا، فکرکردن به یک موضوع است که اگر تداوم یابد و اسباب آن مهیا باشد و سببیت هم داشته 
باشد مستجاب خواهد شد به این معنی که اگر مدت  ها در فکر بدست آوردن خواسته  ای بوده  ایم 
و به ُمراد خود نرسیده  ایم، اشکال را باید در جای دیگری جستجو کنیم و آن، ماهیت خواسته  ای 
است که به آن فکرکرده  ایم یا دعا نموده  ایم. خواسته  ی شما باید با إذن پروردگار   باشد. به عبارت 
ســاده  تر با قوانین الهی و موج خلقت، سازگار باشد و در عالم امکان، جای داشته باشد. فرض بر 
اینکه من بخواهم روزی پرنده شــوم و دائم به آن فکر کنم و دعا نمایم. ماهیت این خواســته، 
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شــدنی نیست، پس فکر کردن به آن ارزشی ندارد چون هر چقدر که فکر، تالش  می  کند تا شما 
را به ســمت پرنده شــدن سوق دهد، اسباب و وســیله  ی آن مهیا نیست و این خواسته، خالف 
میل طبیعت اســت. قانون طبیعت که برگرفته از قوانین حاکم بر هستی است و به نوبه ی خود 
از جانب صاحب هســتی جاری می شــود  ، نمی  تواند چنین حکمی بدهد و برای همین است که 
خواست شما در عالم امکان قرار نمی  گیرد و اراده  ی الهی بر آن تحقق نمی گیرد تا که مستجاب 
گردد. از طرف دیگر گفته می  شود شما باید الیق خواست و دعای خود باشید تا مورد قبول واقع 
شود. شــما که خواســته  ای دارید، باید با فکر  کردن به آن، زمینه  های کافی را برای کسب این 
خواسته، چه به آنی و یا چه به زمانی کسب کرده باشید و موارد جانبی و وابسته به آن هم با فکر 
شما و عمل   شما مهیا گردد تا خواسته برآورده شود. نباید در هیچ موردی، انتظار معجزه داشت. 
آخریــن معجزه  ، قرآن کریم بود و معجزه ی دیگــری رخ نخواهد   داد. تا زمانی  که در فکر انجام 
کاری هستید، موارد مربوط به آن کار را دنبال می  کنید و یا اگر سر راه شما قرار گرفت، می  بینید 
و به تدریج تهیه می  نمایید. وقتی زمینه  ی کار فراهم   شــد و امور مربوط، به صورت اصولی، یک 
به یک کنار هم چیده شد، آن  گاه به نتیجه رسیده  اید و این، راز فکر  کردن به هر امری است که 

آرزویش را دارید.
وقتی برای نماز خواندن باید ابتدا نیت  کرد یعنی این  که باید به آن فکر  کرد و گر  نه باطل است. 
پس برای انجام هر عمل مقدســی، باید به آن فکر کرد و انجامش داد چرا که کار بدون فکر، 

باطل است و برای خود یا دیگری شرخواهد شد.
فکر به گذشــته، زدودن نواقص کار اســت، فکر به حال، انجام کار است، فکر به آینده، باال 

بردن کیفیت کار است و بی  فکری تباه کردن کار است.
آرزوهای خود را بنویسید و به آن فکر کنید؛ به شرطی که آرزوهای شما خیال پردازی و رؤیا 
پروری نباشند و در عالم امکان میسر باشد. رؤیاهای خود را امکان سنجی نمائید و در آن اندیشه 
کنید. آنچه را که ســازمان و اداره ی فکر شــما، دنبال   می  کند، کاری اســت که شما در پی آن 
هستید. تداوم فکر  کردن به آن، به معنای پیگیری و تداوم در انجام آن، به معنای موفقیت است.

آنانکه خلبان حرفه  ای شده  اند، سال  ها در اندیشه ی خلبانی بوده اند و خلبان شده  اند و آنانکه 
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جراح قابلی و یا استاد اعظمی هستند نیز همین راه را طی کرده  اند و چه بسا آنانکه دزدان قهار 
هستند نیز در همین اندیشه بوده  اند.

﴿               ﴿               از کوزه همان برون تراود که در اوست

هنوز همه  ی پیچیدگی  های فرآیند مغز، روشــن نشده، با این حال، افکار مهم هستند. افکار 
افــراد، آن  ها را به   ســوی هر آنچه که فکر کرده  اند، ســوق می  دهد. همان  گونه که انســان با 
فکر  کردن به خوبي  ها، به   ســوي خوبی  ها و با اندیشــیدن به گناهان، به سوي گناهان کشیده 

مي  شود و مرتکب گناه می  شود. 
انســان تنها موجودی اســت که می  تواند به آینده فکر  کند و بــرای رویداد  هایی که احتمال 
می  دهد، رخ دهد؛ تدبیر نماید و این دور اندیشــی، ظرفیت دیگر مغز اســت که با بهره  گیری از 
آموخته  های گذشــته  ی خود و دیگران، بســیاری از مشکالتی را که در راه است، حل می  کند و 
آسایش آینده را تأمین می  نماید. همین موفقیت، انسان را به اندیشیدن به آینده و آینده ی دور و 
عاقبت کار و دنیای پس از مرگ تشویق می  نماید و نیز می  تواند با نظاره به آسمان، گذشته  های 

دور فلک و افالک را ببیند و در آن اندیشه  کند.
بازتاب افکار انسان، احساس، گفتار و کردار او هست. پس چه بهتر، به گونه  ای فکر کنیم که 
منجر به عمل خوب و سخن خوب گردد، تا که احساسات خود و دیگران را نیازاریم. از آن  جاییکه 
رو به تکامل هستیم و باید هر روز از دیروز بهتر باشیم، باید اندیشه  کنیم تا   چنین شود. بنابراین 
این موضوع بسیار مهم است که بدانیم احساسات هم نتیجه  ی مستقیم افکار ما است و می  توان 

با تغییر افکار، حس بد یا خوب را تغییر داد.
شــکل  گیری افکار، ما حصل اطالعاتی اســت که از طریق حــواس پنجگانه به مغز منتقل 
می  گردد و ما بر اســاس آنچه که می  شــنویم، می  بینیم، لمس می  کنیم، می  بوئیم و می  چشیم و 

هم  چنین دیگر اطالعاتی که در حافظه داریم، فکر می  کنیم.
افرادی که ذخیره  ی اطالعاتی آنان از سرچشــمه  های پاک است و به گناه و معصیت، آلوده 
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نشده و دارای تجربه  های مفید زندگی، اجتماعی و علمی هستند، افکاری سالم و مفید برای خود 
و جامعه پرورش می  دهند و در مقابل اطالعات غلط و منحرف، افکار بیمار  گونه را می پروراند و 

به خورد جامعه می دهد که شایعات نمونه ی بارز آن است.
ما با اطالعات خود، مغز را برنامه   ریزی و خواسته  ها را شکل می  دهیم. آنچه را که به بیرون 
از مغز نســبت می  دهیم، همان اســت که از طریق شنیده  ها، دیده  ها و ســایر اندام  های کسب 
اطالعات، وارد مغز می شود و ما با آن، افکار را سامان بخشی کرده و با تغییراتی که در آن ایجاد   
می  کنیم، الگوهای فکری می  ســازیم و با این الگوها، نتیجه  گیری و می  توانیم تصمیم بگیریم و 

مغز را وادار به صدور فرمان کنیم.
تمام این مراحل توسط مغز صورت می  گیرد و جز مغز، هیچ اندام دیگری قادر به فکر  کردن و 
تجزیه و تحلیل و نتیجه  گیری و تصمیم نیست. باید بپذیریم که مغز همه  کاره   است و به گونه  ای 
هم در اختیار انســان است. هم رئیس است و هم در خدمت است. تنها رئیس دنیا هست که به 
میل شما فرمان می  دهد و آنچه را که به صورت خودکار، فرمان می  دهد؛ الزمهی زندگی و حیات 

است که به راستی شگفت انگیز است.
آنچه را باید باورکرد، این اســت که افکار، درون خیز اســت؛ یعنی تحت  تأثیر عملیات بسیار 
پیچیده ی الکترو شــیمیایی در مغز بوجود می  آید و شــخص، طی فرآیند پیچیده  تری به  صورت 
الهام از آن آگاه می  شــود و به اشــکال گفتاری، نوشتاری و یا به صورت اعمال دیگر نشان داده 

می شود.
مغز با مواد کانی و ویتامین  های مناسب، وضعیت فیزیکی   را حفظ می  کند و با کسب اطالعات، 
تغذیه ی اطالعاتی می  شــود و فعال  تر می  گــردد. صاحب مغز هم کاری را که به گونه  ای از مغز 
وی تراوش می  کند، انجام   می  دهد. با باز  سازی اطالعات، می  توان مغز را از نیکی  ها و خوبی  ها و 
اطالعات کارساز انباشت و از پلیدی  ها و ناهنجاری  ها زدود تا به راه راست که همان راه خدمت 

است هدایت   شویم و به بی  راهه کشیده نشویم.
باز  ســازی اطالعات مغز را چگونه انجام دهیم و بــه عبارت دیگر چگونه فکر  کنیم و چگونه 
مغز را وادار  کنیم تا اطالعات خود را بهینه   ســازی کند؟ شاید آسان  ترین مثال در این روش، این 
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باشــدکه هر روز به خود یادآور شویم که من باید سحرخیز باشم و تالش  کنم که سحر برخیزم. 
طبق این نظریه، برای سحر  خیزشدن، باید به آن فکر  کنیم و برای فکر  کردن، آن را هر روز باز  گو 
کنیم، با خود تکرار  کنیم و به دیگران بگوییم و در جایی بنویسیم. مطلب را هر روز بخوانیم و در 
مورد فوائد آن تحقیق و بررســی نمائیم. برنامه   ریزی کنیم و ساعت خود را کوک کنیم تا بیدار 
شــویم و انگیزه  های کافی برای بیدار شدن ایجاد  کنیم و در تداوم فکر بیدار شدن در سحرگاه تا 
حصول نتیجه بکوشیم. سر انجام ســحرخیز شدن که نتیجه ی فکر کردن است حاصل خواهد 

شد.
موفقیتی را که به دســت می  آید ارج نهیم و خوشــبین و تالش  گر باشــیم تا مغز درگیر در 
موفقیت باشــد و دستورات الزم را برای بیدار شدن ذهن صادر نماید. تمرین آنقدر ادامه یابد تا 
مغــز یاد   بگیرد که هر روز به موفقیت فکر کند و ذهن را از این امر آگاه نگه دارد و مغز دائم در 
فکر به دســت آوردن موفقیت بعدی که باید حاصل شــود باشد. خواهید دید که این اتفاق می 
افتد و هر آنچه را که به آن فکر کرده ایم، قادر به انجام آن خواهیم بود. چگونه افرادی که بی   
هوش می  شــوند و یا خواب هستند نمی  توانند کاری انجام دهند؟ چون اساسًا نمی  توانند در مورد 

کار مورد نظرشان فکر کنند.
اگر موفقیت به دســت نمی آورید، اگر شکست  های پی در پی داشته  اید، اگر از زندگی و کار 
خود راضی نیستید و حال می  خواهید در زندگی خود تغییر بوجود آورید و به موفقیت  های کوچک 
و بزرگ دســت یابید، کافی است که به آن  ها فکر  کنید و باز فکر کنید. آن   قدر فکر کنید تا مغز 
به هیجان درآید و شوق ایجاد   شود تا که شما به سمت آن چیزی که به آن فکر کرده اید سوق 

داده شوید. روزی به آنچه که خواسته  اید، خواهید رسید. 

شما همانی هســتید که فکر می کنید
﴿               ﴿                و همانی که فکر می کنید، می شــويد
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چنانچه فکر به حال خود رها شــود و عمل فکرکردن صورت نگیرد همچون چشــم که اگر 
کنتــرل نگردد هر چیزی را می تواند ببیند، فکر هم بــه هر چیزی می تواند بپردازد و منحرف 
گردد. بنابراین کنترل فکر و پرداختن به هدف مورد نظر، فکر را از افکار پریشان باز می گرداند. 
البتــه که فکر خوب، فکری اســت که منجر به عمل خوب گردد و ایــن   که تمام عمر را فقط 

فکرکنیم، تلف  کردن عمر است.
در نظر بعضی اشخاص یا از نظر بعضی فرهنگ  ها چیزهایی خوب و یا بد جلوه می کنند که 
بستگی به افکار و دیدگاه اشخاص در آن فرهنگ دارند. دنیای هرکس افکار اوست. کودک در 
دنیای خود و نوجوان در دنیای خود بازی می کند. انســان  های بد در دنیای خود و انســان  های 
خــوب نیزدر دنیای خود، با افکار متفاوت زندگــی می  کنند. همه در افکار خود زندگی می  کنند. 
چــه بهتر که دنیای دیگران را بفهمیــم و افکار آنان را بخوانیم تا شــاید بتوانیم افکار خود را 
اصالح  کرده و دنیای خود را بســازیم و در دنیای بهتــری زندگی کنیم تا که محصور درخود و 

افکار خود نباشیم.

ممکن اســت فکری که شــما داريد به کار ﴿               ﴿               
شما نیايد ولی راه  گشای کار فرد ديگری باشد

زندگی راحت و بدون دغدغه را برخالف آنچه که تصور می  شــود، می توان طراحی نمود. به 
هرآنچه که شــما یا دیگری را می  آزارد یا ممکن است مورد آزار قرار دهد، فکر نکنید و رهایش 
کنیــد و حرام بدانید. ورود حرامیان را به افکارتان ممنوع کنید تا برای خود و دیگران، زندگی را 
راحت ترکنید. این راز را همیشــه به خاطر داشــته باشید و آن را آشکار کنید. آنان که از این راز 

استفاده می  کنند، خود از آرامش برخوردار و آرامش بخش دیگران هستند.
افکار خودآگاه، افکار کنترل شده ی ما هستند و برخی از افکار ناخودگاه را باید دو باره بررسی 
کرد. البته بیشــتر اوقات، افکار خوبی هســتند ولی گاهی هم باید به آن  ها شک کرد و آن  ها را 
بازبینی نمود. زمانی که از فردی عملی ســر می زند و می گوید دســت خودم نبود الجرم باید 

افکاری را که دست خودش نیست مورد بررسی مجدد قرار دهد.


