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ول ابخش : مغزیشستشوی 
 

؟ کدامست ؟ ضعفها و نقاط قوت آنچگونه کار ميکندمغز 
 

يا شستشوی ) قبل از شروع بخشهای بعدی و توضيح آخرين ويژگي فرقه های مخرب، يعني روشهای مخدوش سازی ذهن
چيست؟   نقاط ضعؾ و قوت آن "ثانيا و مؽز چگونه کار ميکند "بدهيم که اوال توسط آنان، الزم است توضيح مختصری (مؽزی

خش ب گويایيچ عنوان حتي يک مقدمه برای توضيح چگونگي کار مؽز است و بهتنها اين بخش که  اشته باشيدددر نظر  "لطفا
پيشنهاد ميکنم به کتابهائي که من برای نگارش برای کساني که مايلند بيشتر در اين مورد بدانند  .ناچيزی از اين داستان هم نيست

 . iاين بخش از آنها کمک گرفته ام مراجعه فرمائيد
در حاليکه پيوند قلب، کليه . فت آوری متفاوت از بقيه استعضوی از بدن شبيه ساير اعضأ، اما در عين حال بطرز شگ iiمؽز"

که مؽز ذخيره گاه شخصيت  زه بعنوان يک واقعيت پذيرفته شدهامرو ،ها، ريه وجگر از بدني به بدن ديگر ممکن و عملي است
تجارب ما از دنيای تمام { .است فردو در نتيجه پيوند آن به بدن ديگر به معني تؽيير شخصيت و هويت آن }فردی انسان است 

که شايد  است محتاج کار يک جرم لؽزنده ای متشکل از تعداد فوق العاده زيادی از سلولها ،خارج، به ياد آوری و بکارگيری آنان
مؽز اطالعات دريافت شده از . تعدادشان به اندازه درختهای جنگل آمازون باشد، و تمام اين جرم در جمجمه ما جای گرفته است

ثل صدا، نور، لمس، مزه و بو را گرفته، آنها را تجزيه و تحليل کرده و فرمان اعمال عکس العملي مناسب با آنها را حواس ما م
حرکات اندام ما از دويدن، يا باال رفتن از بلندی تا زمزمه کردن با خود و نواختن پيانو را و درعين حال . ميدهد هابه ساير اندام

در حال تؽيير خود برخورد مناسب را داشته و " مؽز به ما اجازه ميدهد که با محيط دائماقدرت . با يکديگر هماهنگ ميکند
همزمان بتوانيم افکار و ايده های خود را به ديگران انتقال دهيم؛ بدون داشتن چنين توانمنديهائي، هر يک از ما زنداني ای بوديم 

مؽز و کارکردهايش بيشتر بر پايه حدس و گمان و تئوری  برای مدتهای درازی کار روی فهم. ... در دنيای شخصي خودمان
استوار بود، اما امروزه با پيشرفت علوم، راههائي برای ما باز شده که بتوانيم چه از طريق کارهای تجربي و يا قياسي و يا 

ده که به ما اجازه امروزه از هر جهت مهيا ش ،وسائل برای آزمايش کردن مؽز. نظاره ای بفهميم که مؽز چگونه کار ميکند
د که وارد کار اعماق دروني مؽز شده و بطور خيلي دقيق نقشه بخشهای متفاوت آن و کارکردهای هر بخش را تصوير نميده

  iii."نمائيم
همچنين . امروزه روانشناسان به آساني ميتوانند با نگرش به رفتار ما، افعال بيروني مؽز را مورد بررسي قرار دهند"

شيميائي اعصاب مؽز تحقيق نمايند، اما از همه اينها مشگل تر بررسي کار الکتريکي و ميتوانند روی سيستم متخصصين اعصاب 
تکنيکهای مدرن بررسي و تجارب با کامپيوتر همه و همه کم تجارب روی حيوانات، . و يا ذهن و شعور در عمل است ivکرد عقل

البته بايد توجه داشت . بتوانيم تصويری از آنچه که در مؽز ميگذرد بدهيم کم دارند به ما کمک ميکنند تا حداقل بشکل تيره روشني
مؽز . از فعل و انفعاالت پيچيده در مؽز است یتعداد زياد م به نشستن روی يک صندلي محتاجکه حتي يک عمل ساده مثل تصمي

مام بدن پراکنده شده و همزمان بطور دائم در حال دريافت اطالعات فراوان و گوناگون از سيستم عصبي ای است که در ت
ميگيرد که بايد همه اينها را بررسي کرده و به بدن دستور برخورد  داخلي بدن اطالعات زيادی هم از سيستم ؼده ها و هورمونها

 در حالحتي در حين تصميم گيری در ضمن تمام بررسي ها و دستورات بدليل دريافت اطالعات تازه تر، . مناسب با آنها را بدهد
برای مثال در مورد همان تصميم به نشستن روی يک صندلي، چشم بايد اطاق را بررسي کرده و صندلي . تؽيير و نوسان هستند

را پيدا کند، بعد بايد مختصات و اندازه صندلي را اندازه گرفته و به مؽز برساند، مؽز بر اساس اين اطالعات بايد تصميم بگيرد 
، قدری اشتباه در را خم کرده و در عين حال که داريم مينشينيم چگونه تعادل خود را هم حفظ نمائيمکه ما به چه اندازه کدام عضو 

درباره آنها فکری " تمام اينها در حالي صورت ميگيرد که ما ظاهرا" معموال. اين محاسبات باعث به زمين خوردن ما ميشود
.   vيگانه عالمت وجود عقل در انسان در اين است که ما فکر ميکنيم نميکنيم و بطور خود بخودی دارند انجام ميگيرند، با اينحال

 

:  مغز از چه چيزی ساخته شده است؟ نرونها: فصل اول
 

برای . هستند و در يک همکاری زنده با يکديگر سلول ساخته شده است که حداقل دويست نوع مختلؾ بليونهااز  بدن انسان" 
. روی يکي از اين سلولها دقيق شويم، سلولهای عصبي که ما آنرا نرون ميخوانيم رفتن و کشؾ تعقل، ضروری است که تنها

متشکل از اين نوع از سلولها هستند که بدين ترتيب ميتوان آنها را آجرهای ساختمان تعقل و مؽز سيستمهای عصبي، شامل مؽز 
 . viبخوانيم
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 .تصوير يک نرون به تنهائي و يک شبکه نرونها که در ارتباط با يکديگر هستند
به صدها و بلکه هزاران سلول مؽزی " که هر يک از آنها گاها viiا نرون ساخته شدهمؽز از حدود صد بيليون سلول مؽزی و ي" 

برای فهم اين تعداد از نرونها ما ميتوانيم تعداد آنها را با تعداد درختهای جنگل آمازون مقايسه نمائيم که ... . ديگر وصل شده اند
به اندازه " تقريبا. شامل صدها بيليون درخت است و{ حت ايرانبرابر مسا دو و نيم" تقريبا}ميليون کيلومتر مربع  چهاردر حدود 

اگر ما تعداد بيشمار ارتباطات بين اين نرونها را . اما مقايسه به همين جا ختم نميشود. همان تعداد درخت، مؽز دارای نرون است
حتي اگر در هر لخظه . نگل آمازون استدر نظر بگيريم، ميتوانيم بگوئيم تعداد اين ارتباطات به اندازه تعداد برگهای درختان ج

ؼير ممکن است که تعداد " و يا شيميائي به سلولهای ديگری بفرستند، تقريبا الکتريکيتنها ده درصد از سلولهای مؽزی ما عالئم 
  viii".و شيميائي بين اين سلولها را به شماره آورد، الکتريکيارتباطات  کل رد و بدل شدن

 
 و اطالعات را با يکديگر رد و بدل ميکنند؟  چگونه نرونها کار ميکنند

 
تا زمانيکه نرونها برای اولين بار از يکديگر جدا نشده و با ميکروسکوبهای بسيار قوی از نزديک مشاهده نشده بودند، ما با نگاه "

اما . گونه کار ميکندکردن به شکل بيروني مؽز، نميتوانستيم کوچکترين گماني نسبت به اين داشته باشيم که اين اندام بدن چ
امروزه دانشمندان ميتوانند تکنيکهای پيشرفته را بکار بگيرند، تکنيکهائي مثل الکترونفالوگرم  با استفاده از ماشين ای ای جی    

(electroencephalogram (EEG) machine  ) مورد استفاده قرار گرفت، و ( ش –ه ) 1310که برای اولين بار در دهه

با . تؽييرات دقيقه ای موجی عالئم الکتريکي ای را که يک شبکه نرونها از خود آتش ميکنند را حساب کردوان بوسيله آن ميت
استفاده از حيوانات در آزمايشگاه ها، محققين توانسته اند بخشهائي از مؽز آنها را برداشته و يا آن بخشها را معيوب کنند و 

و يا با ارسال يک مقدار خيلي کم از شوک . زندگي حيوان مربوطه چه بوده است مشاهده نمايند که نتيجه عملشان روی رفتار و
با . الکتريکي به اعماق مؽز حيوانات، آنها توانسته اند يک نرون را متاثر کرده و فعاليتهای الکتريکي آن نرون را اندازه بگيرند

انشمندان توانسته اند با استفاده از شوکهای الکتريکي کار زنده نگه داشتن اليه هائي از مؽز در آزمايشگاه، خارج از بدن زنده، د
آنها توانسته اند شبکه ای از نرونها را برای مثال از بقيه جدا کرده  و در انزوا از بقيه نرونها عکس العمل . مؽز را مشاهده کنند

برای نمونه تاثير مواد مخدر و } ماينداين شبکه نسبت به داروهائي که بطور معمول نرونها با آنها روبرو ميشوند را مشاهده ن
  ix."با قرار دادن يک الکترود در داخل آنها محاسبه ميشود" عکس العمل اين نرونها معموال. {الکل روی مؽز و کارکردهای آن

ست، که به تارعنکبوتي ايشان اآنها در شکل  ، ويژگيند را دارا هستندديگر بدن دارکه سلولهای  تمام اجزائيدر حاليکه نرونها "
تحريک کنندگي آنها به اين معني . نها اجازه ميدهد به يکديگر متصل شده، همديگر را تحريک کرده و با هم ارتباط برقرار کنندآ

توليد کرد ه و آنرا توسط  ( pulses of electricity) است که نرونها در يک شرايط خاص ميتوانند جرقه ای از الکتريسته

 action)اين جرقه ها عالئم عصبي ناميده ميشود، آنها همچنين ممکن است عمل بالقوه . يگر انتقال دهنداعضايشان به نرونهای د
potentials  )اگر نرونها بخشي از بلوکهای ساختماني سلولي مؽز و يا سيستم عصبي بدن باشند، اين عالئم . دتعصبي ناميده شو

  x."نجا انبار ميشونداطالعاتي هستند که به جاهای مختلؾ برده شده و در آ
خود را بطور (   action potentials)دارند، آنها ميتوانند عمل بلقوه (  auto-rhythmic)ريتم اتوماتيک بعضي از نرونها " 

در بقيه . اگر به اين نرونها اطالعات جديدی داده شود، اين باعث ميشود که تعداد جرقه ها باال و پائين برود. مکرر توليد کنند
اطالعات در مؽز و سيستم عصبي بسته به . تحريک شود مگر اينکه بوسيله اطالعات جديدید اين حرکت نرون ساکن است موار

، فاصله بين آنها و تعداد نرونهائي که درگير اين کار هستند، دسته بندی و کد (  action potentials)تعداد اين عملهای بالقوه 

ه تعداد کمي از نرونها در دفعات خيلي کمي آتش کنند و بعد ناگهان تعداد زيادی از برای مثال فرض کنيد ک. گذاری  ميشوند
اگر اطالعات دريافت شده في المثل از لمس پوست بدن با يک شئ خارجي باشد ما از . نرونها در دفعات بسياری زياد آتش نمايند

و يا  {تعداد کم نرون و آتش کم} با يک توپ تنيسروی اين حرکت نرونها ميتوانيم تشخيص دهيم که پوستمان در اثر برخورد 
 xi."{تعداد زياد نرون و آتش زياد} يک توپ فوتبال تحريک شده است

، عالوه بر اين دارای هستند  که مملو از ملکولهای مختلؾميباشند  (the cytoplasm)نرونها شامل ماده ای بنام سيتوپالسم " 

 DNA)خوانده ميشود و شامل ماشين اساسي سلول مثل دی ان ا  nucleusهستند که نيوکلوس  يک هسته مرکزی
(deoxyribonucleic acid)  )هر نرون از طريق يک لوله متصل به آن به نام اکسون . که ژن سلول از آن ساخته شده ميباشد
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axon  دندريتز  ميتواند عالئم خود را به نرون ديگر برساند، در حاليکه از طريق لوله های متصل به خود بنامdendrites 

ن دندريتز دارد، بنابراين در هر نرون يک اکسون و چندي" معموال .ميتواند عالئم ارسالي از نرونهای ديگر را دريافت نمايد
حاليکه هر نرون ميتواند هزاران عالمت را از سلولهای ديگر دريافت نمايد، اما در هر لحظه فقط ميتواند يک عالمت را به يک 

يک سلول ديگر، اکسوني که بما ميگويد که نوک انگشت پايمان  دندريتز هر اکسون يک نرون وصل است به. بفرستدسلول ديگر 
دندريتز اما بايد توجه داشت که اکسون . از انگشت پا تا ستون فقرات طولي" ميتواند طولش باشد، تقريبا سرد است حدود يکمتر
 که تمام فعل و انفعالت بين آنها وجود دارد synapseخيلي کم بنام سيناپز يک فاصله . لمس نميکند" سلول بعدی را مستقيما

.  در آنجا انجام ميگيرد که برای اجتناب از پيچيده تر شدن موضوع به بحث درباره آن نخواهم پرداخت شيميائي

 
. اکسون با دندريتز نرون ديگر که سيناپز خوانده ميشود هيک نرون با اکسون و دندريتزهايش و همچنين فاصل

 

: آموختن
 
اگر چه دريافت کننده يک شوک الکتريکي و يا بمباران شيميائي در يک نرون ممکن است پس از دريافت آن شوک به حالت "

بعضي اوقات تؽييری که پيدا ميکند اندک است، اما در . هرگز مثل حالت اوليه خود نخواهد بود اوليه خود برگردد، اما خود سلول
هميشگي و زيادی در آن نرون باعث تؽييرات ( چه از نوع الکتريکي و چه از نوع شيمائي اش)بيشتر اوقات بمباران ملکولها 

خودش شروع به توليد عالئمي کرده و آنرا به سلولهای شده و حالت الکتريکي آن سلول را تؽيير ميدهد بطوريکه ممکن است 
ژنها در هر سلول ميتوانند خاموش و . ديگر بفرستد، عالوه بر اين ساختار ژنتيکي آن سلول هم ممکن است دستخوش تؽيير شود

ئين بيشتر را داده و يا يا روشن باشند، ماشيني که دستورات ژنتيکي را ميخواند بسته به موقعيت يک ژن ميتواند دستور توليد پروت
پروتئين های توليد شده ممکن است بيشتر ويژگي دريافتي داشته و به داخل خود سلول منتقل . آهسته تر از گذشته حرکت نمايد

بهر صورت آنها روی . گردند، و يا ممکن است ماموريت انجام کاری در داخل سلول را داشته و به انجام آن مشؽول گردند
ن تاثيرات خود را خواهند گذاشت، تاثيراتي که ممکن است باعث باز و يا بسته شدن دريافت کننده نرون شده و فضای داخلي نرو

.  يک سلسله از عمل و عکس العمل را در پي خود بوجود آورد
افت پيامهای چرا اين تؽييرات مهم هستند؟ بخاطر اينکه حاصل اين تؽييرات ميتواند موقعيت دريافت کننده سلول را نسبت به دري

بين خود را تؽيير دهند راز و رمز مؽز است که  synapse اين توان سلولها که ميتوانند قدرت سيناپز . ... بعدی تؽيير دهد

به اين ترتيب بعد از مدتي تمرين }. فرا گيردبوسيله آن ميتواند موضوعي را در اثر تجربه در خود ذخيره کرده و بعبارتي آنرا 
و دادن فرامين مربوطه به  موضوع دوچرخه سواری که سلولهای مؽزی ما که مامور تجزيه و تحليلدوچرخه سواری، شب

تؽييراتي پيدا ميکنند که بعد از مدتي اين عمل ( در سيناپز بين آنها)، چه در خود و چه در رابطه با يکديگر عضالت پا هستند
رؾ ما انجام ميشود و باصطالح ما دوچرخه سواری را ياد بطور خود بخودی بدون فکر کردن و يا دقت و وسواس اوليه از ط

رد و بدل اطالعات بين آنها روانتر و }وقتي دو نرون همزمان فعال هستند، سيناپز بين آندو قويتر ميشود " معموال{ .ميگيريم
فعال شدن . عال گرددو بعد از آن وقتي يکي از آنها فعال شود، شانس زيادی وجود دارد که نرون ديگر هم ؾ{ سريعتر ميشود

به مؽز اجازه ميدهد که جنگل ( چقدر ضعيؾ و يا قوی است)نرونها از طريق ارتباط سيناپزی ای که بين آنها وجود دارد 
.  نرونهای خود را بر اساس تحريک کننده هائي که از دنيای خارج و يا داخل بدن دريافت ميکند شکل دهد

راه خود را باز کرده و به يک جويبار و يا حتي رودخانه عظيم شکل ميدهد و هر چه  همانطور که جريان دائم آب در يک مسير،
که ميگذرد راحت و راحتتر جريان پيدا ميکند، عالئمي هم که بين نرونها رد و بدل ميشود، بتدريج در اثر تکرار، راه خود را 

يل ما يک عمل را در اثر تمرين و تکرار راحت و راحتتر باز کرده و سريعتر و راحتتر به يکديگر انتقال پيدا ميکنند و بهمين دل
هر چه اين عالئم به فاصله زماني کمتری به مؽز برسند و هر چه آنها قويتر باشند، ارتباط . و سريع و سريعتر ميتوانيم انجام دهيم
ما . و فشرده به آن پرداختبهمين دليل برای فراگرفتن يک کار بايد بطور متمرکز }. بين نرونهای مربوطه قويتر خواهد شد

هيچگاه نميتوانيم دوچرخه سواری را با يکبار سوار شدن امروز و بار ديگر يکماه بعد ياد بگيريم، کما اينکه آبي که بطور دائم 
در  xii{.جاری نباشد، نميتواند جويبار بوجود آورده و جاری شدن بعديش نميتواند شکل منظم و رواني مطلوب را داشته باشد

ن همان رمز اصلي کار شستشوگران مؽز است، رمزی که آنرا تکرار بي وقفه ميناميم، تکراری که در فضائي که ذهن ضمن اي
سعي ميکنند از طروق " بهمين دليل مخدوش کنندگان ذهن اوال}. از دريافت هر نوع عالمت ديگری ايزوله شده است، رخ ميدهد

يک موضوع را بشيوه های مختلؾ و در يک فاصله زماني کوتاه بطور دائم و بعد  لب کنندجمختلؾ تمام هواس ما را بخود 
و يا بعبارت ديگر نرونهای مؽزی مربوط به آن موضوع و  تکرار ميکنند تا مؽز بطور کامل نسبت به آن موضوع مشروط شود

موفقيت آنها در شستشوی مؽزی  نشستهای انقالب مجاهدين شرط اولدر  .يگر قويتر و روانتر شوندارتباطات آنها با يکد
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افراد حتي . دوم فراموش کردن همه چيز الي موضوع نشست بودشرط . از دنيای بيرون بودافراد کامل  ردنکايزوله  مخاطبين،
افرادی که ميتوانستند در خالل نشست به ) ميبايست در خالل نشست مسئوليتها و وظائؾ سازماني خود را نيز بکنار بگذارند

بهمين دليل حتي برگزاری مصونتر بودند، شستشوی مؽزی  رمقابلدمسئوليتهای روزمره خود فکر کنند " چيزهای ديگر مثال
سوم جلب و تمرکز تمام حواس شرط . (نشست و يا پذيرای در نشست بعهده افراد انقالب کرده و يا بدور از انقالب گذاشته ميشد

از جمله نحوه حرؾ  :انجام ميدادنداينکار را  با بکار گيری شيوه های مختلؾبسمت موضوع نشست بود، مسئولين اين نشستها 
، مانع شدن از اينکه فرد به (به گريه و يا خنده انداختن آنها)، به هيجان در آوردن افراد جاد شوکهای احساسي و روانيزدن، اي

و مهمتر از همه تکرار يک موضوع از طرؾ مسئول نشست و افراد حاضر  ندنفکر کچيز ديگری الي نشست و موضوع نشست 
ود، اين بحث از جانب مسئول نشست بشکلهای گوناگون چندين بار تکرار اگر موضوع تنفر از همسر خود ب "مثال. در نشست

گريه و يا خنده که حربه موثری در جلب )خود همين موضوع را با هيجان " انقالب"ن ميشد و بعد افراد حاضر در نشست در بيا
 xiii"{ .بارها تکرار ميکردند( توجه ديگران است

 
: نرونهائي که ارتباطات قويتری دارند

فعال  Xل مدعي شد که وقتي يک سلول مث(  Donald Hebb)يک روانشناس متفکر بنام دونالد هب ( ش –ه ) 1320در دهه "

منظور هب از قوی شدن سيناپز بين ايندو . بين آندو قويتر ميشود(  synapse)را تحريک کند، سيناپز Yبوده و سلول ديگر مثل 

نرون اينبود که عالئم شيميائي و يا الکتريکي بين ايندو سهل تر منتقل ميشود، به اين ترتيب ميشود گفت که نروني که سختتر کار 
 xiv."اطات قويتری با نرونهای ديگر داشته باشدکند ميتواند ارتب

هرچه ميزان جريان . يک لوله قابل انعطاؾ را در نظر بگيريد که با جريان بيشتر آب، باز تر و با جريان کمتر بسته تر ميشود"
که اگر برای مدتها در حالي. آب در اين لوله بيشتر و قويتر باشد لوله بازتر شده و جريان بعدی آب سريعتر و راحتتر خواهد بود

منجمد ميشود و عبور بعدی آب از آن بسختي صورت خواهد " آبي از آن عبور داده نشود، لوله در حالتي تنگ ثابت و احتماال
" وقتي ما به يک چيز دائما. نرونهای قويتر و ضعيفتر هم کما بيش مثل همين لوله قابل انعطاؾ ماستارتباط بين بحث . گرفت

لوله های ارتباطي بين نرونهای مربوط به آن } دريافت ما درباره آن موضوع حساستر و يا قويتر ميشودفکر ميکنيم قدرت 
، در نقطه معکوس وقتي به {موضوع باز تر شده و يا بعبارتي انتقال اطالعات بين آن نرونها سريعتر و کاملتر انجام ميگيرد

بهمين دليل . انيم تؽييرات و حرکات آن پديده را هم ديده و يا حس نمائيمچيزی به اندازه کافي عالقه و توجه نشان نميدهيم، نميتو
است که وقتي کسي بما ميگويد که فالن مطلب را فالن روز بما گفته است و يا فالن چيز را فالن زمان بما نشان داده است، 

آن پديده را ديده باشيم، علت در صورت هرچه درباره اين گفته فکر ميکنيم کمتر به ياد ميآوريم که آن مطلب را شنيده و يا 
راستگوئي مخاطب ما به اين برمگردد که آندو موضوع برای ما مهم نبوده و به اندازه کافي به آنها توجه نکرده و در نتيجه 

مي نرونهای ضعيفي باقي مانده و بسختي اطالعات را به نرونهای ديگر برای بخاطر سپردن و يا انجام اقدا ،نرونهای مربوطه
درست بهمين علت است که در فرقه ها افراد تازه جذب شده را سعي ميکنند که از دنيای خارج " مجددا. درباره آنها رد کرده اند

شده و در نتيجه نرونهای مربوط به دنيای  وعاتي که مورد عالقه فرقه نيستمانع توجه و فکر آنها درباره موضو )ايزوله کرده 
و در عين حال فرد را بطور مستمر مجبور به فکر و عمل درباره موضوعاتي ميکنند .( ميشوند خارج بمرور ضعيؾ و ضعيفتر

و به اين ترتيب باعث ميشوند که نرونهای مربوط به امور فرقه ای قويتر و فعالتر گرديده و جريان . که برای فرقه مهم است
رتباط بين آنها قويتر و نرونهای مربوط به دنيای خارج، اين نرونها و ا" اصطالحا. اطالعات بين آنها سهل تر و روانتر شود

.  ميشوند ترشامل خانواده، دوستان و زندگي قبل از فرقه ضعيؾ
درست بهمين علت است که ايزوله کردن فرد از موضوعات ديگر کار ميکند، چرا که به اين ترتيب ميتوان بطور نسبي عالئمي 

ود کنترل کرده و تضمين نمود که فرد عالئم مضر به کار مخدوش کننده ذهن را را که مؽز از دنيای بيرون ميگيرد را ميش
و به اين ترتيب به تدريج در اثر کار نکردن و يا عدم جريان اطالعات و فرستاده شدن عالئم بين نرونها، نرونهائي که به . نگيرد

ن حال شستشو کنندگان مؽز از طروق مختلؾ و در عي. روابط شما با دوستان و خانواده تعلق دارند ضعيؾ و ضعيفتر ميشوند
بکار گيری شيوه های گوناگون سعي ميکنند که نرونهای مربوطه به فرقه را قويتر سازند و يا بعبارت ديگر عالئم ارسالي و 

حبت که بتواند شيوه هائي از طريق باال و پائين آوردن صدا در حين ص. دريافتي بين آن نرونها را سريعتر، قويتر و روانتر نمايند
همانطور که يک جريان سريع و قوی آب ميتواند سنگ و گل مسير را شسته و راه را برای جريان بعدی آب }شوک ايجاد نمايد 

و نوائي مربوط به موزيک شمثل نرونهای  یو بيشتر که نرونهای پيچيده تر}از موزيک و عکس استفاده ميکنند { .هموار سازد
جريان منظم و مستمر آب }يک و تکرار آنها بکنند و در دنباله سعي ميکنند حداکثر استفاده از گفتار ريتم{ .را بکار گيرند بينائي

به اين ترتيب آنها از يکسو مانع دريافت عالئم مضر بحال خويش { .که ميتواند مسير را برای هميشه هموار و سيقل زده نگه دارد
های آنان بمرور قوي شده و از سوی ديگر قدرت دريافت عالئم خود را چندين برابر ميکنند و در نتيجه نرونهای مربوط به خواست

.  و قويتر ميشود
 

: و يا نتيجه بخش هستند تکرار و تمرين کار ميکند
 

. کند عتقاد قویا حقيقت و و تکرار بيشترش ميتواند آنرا تبديل به يک ردهکقابل قبول  رای مغزبتکرار يک دروغ ميتواند آنرا 
 
. ده را تمرين ميکنيد که ياد بگيريد، ورزشي مثل تنيس راپيچي" تصور کنيد که برای اولين بار داريد يک ورزش جديد و نسبتا"

ياج به تمام حرکت خود احت هر هر عضله شما بنظر ميرسد که برای. در آؼاز بنظر خيلي آهسته و حتي دردناک جلو ميرويد
ن است تعادل د، در عين حال حتي حفظ تعادل هم برای شما مشگل است، چرا که بهنگام گرفتن توپ ممکتمرکز و فکر شما دار

تر ميکنيد،  وند را درستتر و موزاما بتدريج مهارت الزمه را بدست ميآوريد، حرکات خو. خود را از دست داده و زمين بخوريد
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دقيقتر و بهتر ميتوانيد از حواس خود مثل چشمتان، و حتي گوشتان استفاده نموده و حرکت توپ را ديده و دستتان را همزمان 
و با راکتتان ميتوانيد صدای دريافت و  ميتوانيد ببينيدگوئي با انگشتان و دستتان . رفته و پرتاب نمائيدحرکت داده، توپ را گ

تمام اين هماهنگي بين حواس پنچگانه بدن و اندام عضالني ميتواند . پرتاب توپ را شنيده و همه را با يکديگر هماهنگ نمائيد
ز مدتي ديگر شما برای بازی تنيس مثل رانندگي و يا راه رفتن و يا دوچرخه و بعد ا. حتي بعد از چند ساعت تمرين بوجود آيد

در اين زمان ميتوان گفت . دهيدخود انجام  ضمير ناخودآگاهسواری احتياج به فکر کردن نداشته و آنرا بطور خودبخودی توسط 
کرده و رد و بدل اطالعات بين آنها سريعتر  که نرونهای مؽز که مسئول انجام اينکار شده اند با يکديگر ارتباط قوي ای برقرار

تمرينات بعد از اين ديگر برای مهارت بيشتر شماست و نه يادگيری . از آني است که شما بتوانيد بطور خودآگاه آنرا دنبال نمائيد
  xv."اين ورزش

منطقي شما عبور نمايد، در امر شستشوی مؽزی هم در آؼاز همه گفته ها و بحثهای رهبر فرقه بايد لؽت به لؽت از بخش 
بنابراين گوش فرادادن به وی و هضم بحثهايش ميتواند خسته کنند و سخت باشد، اما بتدريج باصطالح برای شما جا ميافتد و 

قبول کرده و نسبت به آن  گيردبديگر بعد از مدتي شما حرفهای او را بعنوان واقعيت و نه حرفي که مؽز ميتواند آنرا به چالش 
.  ل الزم را بدون فکر کردن و باز بيني نشان ميدهيدعکس العم

 

:  تغييرات کوتاه مدت و بلند مدت در مغز
 

از طريق اطالعاتي که از خارج و داخل بدن ميگيرد " دائمامؽز ، تکامل استمؽز بعنوان يک موجود زنده، در حال تؽيير و " 
تؽييرات از طريق ارتباط بين نرونهای مختلؾ به شيوه های تمام اين . تؽيير کرده و خود را با شرايط جديد منطبق ميسازد

نرونها قدرت ارتباطات بين خود را تؽيير داده و به اين ترتيب . دنگوناگون و در مقاطع زماني مختلؾ در مؽز انجام ميگير
ی نروترانسميتر اين پيامها بشگل ملکولها. ميتوانند به شکلهای مختلؾ نسبت به پيام دريافت شده عکس العمل نشان دهند

(neurotransmitter  )تؽييراتي که در سيناپز بوجود ميآيد . در فاصله ای که آنرا سيناپز خوانديم بين نرونها رد و بدل ميشود

برای مثال يک عالمت قوی فرستاده ميشود و حالت سيناپز را عوض ميکند، اما ادامه پيدا . ميتواند بلند مدت و يا کوتاه مدت باشد
در نقطه مقابل اگر عالئم ارسالي مستمر بوده و (. تؽييرات کوتاه مدت)در نتيجه سيناپز به حالت اوليه باز ميگردد  نکرده و

استمرارشان از چند ساعت تا هفته ها بطول انجامد، آنها ميتوانند ساختمان اتصالي نرونها را بکل تؽيير داده و باصطالح آنها را 
همانطور که شما در اثر ديدن و شنيدن مکرر يک چيز آنرا برای هميشه بخاطر ميسپاريد، } xvi."دچار تؽييرات بلند مدت نمايند

دليل حضور فرد در يک شرايط بد رواني بهمين . ديدن و يا شنيدن يک چيز تنها برای يک بار ميتواند بسرعت فراموش گردد
قدرت تصميم  و از دست دادن اعتماد بنفس به برای مثال ضربه خوردن ،آسيبهای روانيبرای مدتي طوالني ميتواند وی را دچار 

چار سازد که در فرقه ها بطور موثری در جهت دگيری و حتي ابراز شخصيت فردی و يا پيدا شدن بيماريهای پارانويا و فوبيا 
اگر به همان مثال لوله قابل { .بکار گرفته ميشود (دشمن) نابودی شخصيتي افراد و ايجاد ترس بيمار گونه نسبت به دنيای بيرون

در زماني که جريان در حال . انعطاؾ خود باز گرديم مثل آنست که يکبار جريان قوي ای از لوله عبور نمايد و بعد متوقؾ شود
دا نمايد لوله گشاد عبور است لوله گشاد ميشود اما بعد به حالت اوليه خود باز ميگردد، اما اگر اين جريان بطور مستمر ادامه پي

شده و گشاد باقي ميماند و يا بعبارتي قدرت انعطاؾ پذيری خود را از دست ميدهد و بهمان حالت، حتي اگر ديگر جرياني از آن 
درست بهمين دليل است که افرادی که از فرقه های مخرب جدا ميشوند برای مدتها بعد از جدائي همچنان } رد نشود باقي ميماند

.  {اقي ميمانندبو بيماريهای فرقه ای شهای اسارت تلقينات و آموز در
 

چگونه ما ميبينيم؟ : يک مثال برای فهم اينکه مغز چگونه کار ميکند
" تصور کن چه ميشود اگر آنها بما دروغ گويند؟: بستگي به احساسهای ما دارند تمام چيزهائي که ما ميبينيم"

( ش –ه ) 1299اليستر کرولي، 

 دن بران، فرشته ها و شياطين." ذهن ما گاهي چيزی را ميبيند که قلبمان آرزو ميکند"
کانيسم آن با جزئيات بيشتری توضيح برای فهم اينکه مؽز چگونه کار ميکند، در اينجا من سعي ميکنم قدری در باره ديدن و م

توانستم خالصه کرده ميگرچه جهت اختصار، من همين پروسه به ظاهر ساده ديدن يک شي را هم مجبور شده ام تا آنجا که . دهم
کامل " فکر کنم اگر ميخواستم فقط ديدن يک شي را نسبتا. و از بيان بسياری از جزئيات و مکانيسمهای بينابيني صرفنظر کنم

دکتر النگ در توضيح اهميت فهم اينکه ما چگونه ميبينيم . ان کنم، مجبور ميشدم حداقل سي چهل صفحه درباره آن بنويسمبي
چگونه اين کار متوجه شويم که  و دنيای اطرافمان را فهم کنيم« يدند»جهت قدر ما بيشتر مکانيسم کار مؽز هر چ: "مينويسد

در مؽز ذخيره ميگردد، ما بهتر ميتوانيم از حدود ذهن خود محافظت کرده و با  انجام ميشود و چگونه  اطالعات بدست آمده
اما چرا چشم و نه اعضأ ديگر؟ يکي ميگفت که چشمان انسان پنجره . ... موفقيت بيشتری به ذهن و عقل دشمن خود حمله نمائيم

ين يک واقعيت است که چشمان انسان ميتوانند شايد اين يک جمله قصار باشد، اما ا. ای هستند که بسمت روح انسان باز ميشوند
   xvii".تمام اطالعات مورد نياز فردی که ميخواهد فکر انسان را مخدوش سازد را به او بدهند
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تصوير اندام مختلف انسان در مغز انسان و يا بعبارت ديگر ميزان حجمي از مغز که برای تجزيه و تحليل داده های هر عضوی 

در اين تصوير به چشمان و دستها در مقايسه با ساير اعضأ نگاه کنيد که چه حجمي از . اده شده استبه آن عضو اختصاص د
. کارکردهای مغز را بخود اختصاص داده اند

 
بعنوان يک قانون ميتوان گفت که در دنيای موجودات زنده، هر چقدر چشم يک موجود نسبت به ساير اعضأ بدنش بزرگتر و "

د کوچکتر خواهد بود و آن موجود تواناهائي های کمتری در نه مؽز که بايد کارهای ديگر را سر و سامان دهپيچيده تر باشد، بقي
 xviii."ساير اعضأ خود دارد

:  قدرت ديدن
در دانشگاه استنفورد انجام گرفته واقعيتي را بيان ميکند که شستشو گران ماهر مؽز برای قرنها نسبت به آن " تحقيقاتي که اخيرا"

وارد  ز باعث ميشود همان سيستم نرونهادر مػر خصوص يک موضوع دو آن واقعيت اينستکه خيال پردازی : شته اندآگاهي دا
 xix."فعل انفعال با يکديگر شوند که اگر آن عمل بطور واقع انجام گرفته بود و ما ناظر آن بوديم

تصور »قرار دهند اين جمالت را شنيده ايد؟ چند بار تا بحال از سخنرانان ماهر و يا کساني که ميخواهند شما را تحت تاثير خود 
، و باز فکر کنيد که چرا يک فيلم و يا يک داستان حتي زماني که ما صد در صد ميدانيم که «....فکر کن اگر »، «...کن که 

دتها در ذهن تخيلي است آنقدر ميتوانند در عين سرگرم کنندگي ما را بلحاظ عاطفي و احساسي تکان داده و برای م" داستان کامال
شده و حتي گريه کنيم و از شادی يک قهرمان فيلم ؼرق سرور و شادماني شويم  از مردن يک کاراکتر فيلم متاثر} ما نقش ببندند

همانطور که با ما ميتوانيم با فکر شکنجه احساس درد کنيم . {ميدانيم که داستان است و دروغ" الدر حاليکه در هر دو مورد کام
.  اد و مسرور شويمشبه ياد آوردن يک خاطره زيبا و يا بدنبال شنيدن يک داستان فرح بخش 

 ؟و چرا. امر ميتواند بکندتصوير ذهني يک منظره و يا يک اتفاق همانقدر ما را عاطفي و احساسي ميکند که واقعيت آن " 
بخاطر اينکه بر خالؾ عقيده عمومي، چشمان ما مانند دوربين فيلم برداری کار نميکنند و نميتوانند به آن دقت و درستي تمام 

برای مثال ما به يک منظره و يا يک شئ نگاه ميکنيم، فرض  . صحنه ای که در مقابلشان قرار دارد را ديده و بخاطر بسپارند
آنچيزی که ما در . آن درخت را همانند انعکاس آن در يک آينه در ذهن خود نميبينيم" ک درخت را نظاره ميکنيم، ما واقعاکنيد ي

در واقع چشمان ما . ذهنمان از آن درخت ميبينيم در واقع دوباره صحنه سازی شده اطالعات دريافتي مؽزمان از آن درخت است
و با استفاده اط ريز قابل ارسال به مؽز تبديل کرده و بعد مؽز با کمک داده های قبلي خود اطالعات دريافتي از آن درخت را به نق

بين ريز شدن اطالعات مربوط . از تجارب خود آن نقاط را بهم وصل کرده و تصوير آن درخت را در مؽز دوباره سازی ميکند
و آنرا از شکل واقعي خود دور ی آن تصوير تاثير گذاشته به آن درخت و دوباره متصل شدن آنها در مؽز، دهها فيلتر ميتوانند رو

برای مثال ضعفهائي که ممکن است در دستگاه چشم ما وجود داشته باشد، از کور رنگي گرفته تا دوری و نزديک بيني . دساز
ستفاده از الکل و يا اگر تعادل شيميائي مؽز ما بدليل ا" ضرباتي که ممکن است به مؽز ما وارد شده باشد، فرضا... چشمان و 

فرد " در اين حالت چشمان درست ميبينند اما فرضا}. مواد مخدر و حتي بطور خودبخودی و يا بعلت يک بيماری بهم خورده باشد
مست و يا کسي که از ال اس دی استفاده کرده است، تصوير ساکن را متحرک ميبيند و يا بلندی را نميبيند و يا رنگها را متفاوت 

مثل ترس و يا فوبيا که ممکن است يک نخ را )يک حالت عاطفي خيلي قوی و يا يک مشگل رواني عمده { .ت آنها ميبينداز واقعي
فيلترهای اجتماعي، .( در ذهن ما تبديل به يک مار کند، و يا شهوت و هوس که ميتوانند تصوير ؼلطي به ما از فرد مقابل بدهند

رای مثال در يکي از شهرهای امريکا آزمايشي صورت گرفت که فيلمي به يک عده ب}. مذهبي و يا تابوهای موجود در انسان
و در  ز جلوی چشمان تماشاگران عبور ميکنداسريع " نشان داده شد که در آن فيلم فردی کسي را بقتل ميرساند، اما تصوير نسبتا

ن آزمايش قرار اکثر افرادی که تحت اي ،در حاليکه قاتل سفيد پوست است. نژادهای مختلؾ وجود دارند ازميان هنرپيشه ها افراد 
تجزيه و تحليل ندارد به اين معني که وقتي مؽز وقت کافي برای . گرفته بودند فرد سياه پوست را بعنوان قاتل معرفي کردند

دليل واقعيات دنيای بيرون هم بهمين  .تا حقيقت صحنه ای را در ذهن ميسازد که با اعتقادات و حافظياتش بيشتر منطبق باشد
يت موضوع اقعوگرچه در دنيای فرقه شنيده و ديده ميشوند اما تصويری که در ذهن افراد از آنها ساخته ميشود ميتواند با 

فرسنگها فاصله داشته باشد، درست بهمين دليل است که خطاهای دشمن بزرگ و دست آوردهای فرقه بمراتب بزرگتر از واقعيت 
درستي و ؼلطي تصويری که ما از واقعيت  اين فيلتر های مختلؾ که تعداد آنها ميتواند خيلي زياد باشد، در{ .ميشوندآنها ديده 

  xx."ميبينيم ميتوانند تاثير بسزائي بگذارند
: چشمان رقصنده
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بخشي از مؽز است که معرؾ   SC  (Superior Colliculus )چگونه مؽز چشم را کنترل ميکند؟ قسمت سوپرير کوليکولز يا "

مثل )نقاش تابلو خود را با استفاده از رنگها اما در حاليکه يک . ؼزدنيای بينائي در دو بعد است، جائي مثل يک تابلو منظره در م
هر قسمت تابلو وی بعوض   .در مؽز راه ديگری را ميرود SCبه نقش ميکشد، ...( رنگ آبي برای آسمان، سبز برای درختان، 

وع اگر اين قسمت از مؽز را توسط برای فهم اين موض. رنگها نشانگر ميزان الزم حرکت چشم برای رسيدن به آن نقطه است
(  saccade)« پرش چشم»يک سيم نازک الکتريکي با يک جريان بسيار ضعيؾ تحريک کنيم، نتيجه تحريک هر بخش باعث 

. خيلي ماليم با تؽيير محل سيم در آن ناحيه مؽز، تؽيير ميکند(  saccades)بسمتي ميشود، اندازه و جهت اين پرشهای چشم 

. و نقاط کناری آن معرؾ پرشهای چشم کناری استمعرؾ مختصات جؽرافيائي يک پرش چشم است  SCقطه بنابراين هر ن

فرض کنيد که آنچه در جلوی چشم شماست در يک محور مختصات جؽرافيائي قرار گرفته و در اين محور مختصات هر نقطه }
داشته +( 2و + 2)ممکن است مختصات برای مثال درخت جلوی روی شما . دارای طول و عرض جؽرافيائي مشخصي است

چشم نقطه ای که معرؾ درخت است بعوض رنگ شدن به رنگ سبز برای درخت، گوئي معرؾ طول و   SCحال در. باشد

تفاوت در اينجاست که در يک محور مختصات جؽرافيائي اين اعداد معرؾ جايگاه يک نقطه عرض جؽرافيائي آن درخت است، 
و يا اهميت آن نقطه برای  «عالقه»اين اعداد شايد بشود گفت که بعبارت ساده معرؾ   SCليکه در در آن صفحه هستند، در حا

اگر شما به درخت و سبزی عالقه بيشتری داشته باشيد عددی که به آنها تعلق ميگيرد بزرگتر و " در نتيجه فرضا. هستند شما
نقطه با الکترود تحريک شود، به ناگهان چشم هر نقطه ای را که اگر آن حال . بيابان تعلق ميگيرد کمتر است" عددی که به فرضا

بهمين دليل است که ممکن است درست . درخت را ببيند "فرضا دارد نگاه ميکند، ترک کرده و به نقطه ای ميپرد که بتواند
از آن عکس را بيان  بسته به عالئق خود عکسي به افراد مختلؾ نشان داده شود و بعد از مدتي افراد مختلؾ تصاوير متفاوتي

،  ندنديدآنها نشان داده شده بود سرعت به در فيلمي که به يک آزمايش بينندگان حتي عبور يک فرد با لباس خرس را در . کنند
در مؽز مثل نقشه ايست که بر طبق آن چشم  SCبنابراين منطقه { .چرا که توجه آنها بسمت فردی نيمه عريان جلب شده بود

عالئم صادر شده توسط اين بخش مؽز به . شيده استو يا نقشه آنرا ک حرکت کرده و آنچيزی را ميبيند که مؽز فرمان ميدهد
نرونهای مؽزی ای ميروند که کنترل کننده ماهيچه های چشم هستند و بدين ترتيب مؽز ميتواند حرکت چشم را کنترل کرده و ما 

دهيد قدم به قدم توضيح دهيم حال برای اينکه ببينيم ما چگونه ميبينيم اجازه }. آنچيزی را ببينيم که ميخواهيم و يا الزم داريم ببينيم
که چگونه از ديدن اوليه زماني که چشم فقط نقش يک پنجره را دارد که نورهای ساطع شده از اشيأ مقابلش به مؽز ميرسند تا 

فرض کنيد که در { .ديدن واقعي که منظره ايست با درختان و آسمان آبي و آبشاری در کنار درختان، چه اتفاقي در مؽز ميافتد
تاريکي است مگر يک نقطه روشن، در " ين پنجره باز ميشود و ما به مقابل خود نگاه ميکنيم، در اين حالت جلوی ما تماماشب ا

مشخص است، در نقطه ای که نور است فعاليت نرونها زياد و در نقاط ديگر کم و قابل چشم پوشي است،  SCاينصورت کار 

اين کار آنقدر سريع انجام . نور پريده وسعي کند آنرا دقيقتر ديده و گزارش دهدبنابراين مؽز به چشم فرمان ميدهد که به سمت 
بعبارت ديگر اطالعات ساده در مؽز خيلي سريع . ميگيرد که ما همان لحظه که چشممان را باز ميکنيم فقط نور را ميبينيم و بس
اين . کجا نگاه کرده و از کجا بي تفاوت عبور نمايندجواب ميگيرند و دستور الزم بفوريت به ماهيچه های چشم داده ميشود که به 

مثالي برای چشم است، اما همين مثال را ميتوان برای ساير اندامها هم زد و نتيجه يکي است، و درست بهمين علت است که 
سطح »و  رهبران فرقه ای هم علي رؼم اينکه ممکن است ساعتها حرؾ بيخودی بزنند که فرد مقابل را گيج قدرت بيان خود

را تحليل کرده و فرمان هاخويش سازند اما دست آخر اطالعاتي که ميدهند خيلي ساده است که مؽز بتواند سريع آن« معلومات
و درست بهمين دليل است که در دنيای سياه و سفيد فرقه ای . به آن نقطه را بدهند بدن مثل چشم و يا مشت جهيدن اندام مختلؾ

کت آن حداکثر است، چرا که اطالعات مختلؾ در يک دستگاه ساده سياه و سفيد تحليل شده و قدرت تصميم گيری مؽز و حر
توجه داشته باشيد که در مثال فوق در مورد چشم و يا مثال رهبران فرقه ای در دنيای سياه و سفيد، . تصميمات گرفته ميشوند

ساس داده های قبلي و فيلترهائي که در مؽز وجود دارند مؽز احتياجي احساس نميکند که صبر کند و اصلي و فرعي نموده و بر ا
به اين ترتيب رهبران فرقه ای . تصميم بگيرد که کجا را ديده و کجا را نديده، چه عملي را انجام داده و چه عملي را انجام ندهد

هده اين امر بد نيست به برای مشا}. ميتوانند فعاليت واقعي مؽز را به حداقل و سرعت تصميم گيری را به حداکثر برسانند
سخنراني های هيتلر و يا استالين نگاه کنيد که چگونه بعد از مدتي وراجي و خسته کردن مؽز پيروان خود، به ناگهان شعاری تند 
و تيز و ساده مثل اين بد و آن خوب را داده و حضار را وادار به جهش از صندلي خود و دادن شعار و ابراز آمادگي برای جنگ 

  { .تار ميکنندو کش
اما چه اتفاقي ميافتد اگر آنچه را که چشم به مؽز گزارش ميدهد به سادگي فوق يعني يک صفحه سياه و يک نقطه سفيد نباشد؟ در 

اينصورت مؽز با مشگل روبرو ميشود که بايد آنرا حل نمايد و بعبارتي اولويت بندی نمايد که چشم بترتيب به چه نقاطي پرش 
 neuronal)« توافق نرونها»اين معما با . ... و از هر نقطه به کدام نقطه بعدی برود آن نقطه مکث نموده ، چقدر در کرده

negotiation  )بعبارتي نرونهای مختلؾ }. حل ميگرددSC   هر يک سعي ميکنند که چشم را به نقطه مورد نظر خود پرش

مکانيسمي را بکار  SC{ ه چشم به کدام نقطه پريده و بعد بکجا بروددهند، برای ختم اين قائله و حل مسئله، و اولويت بندی اينک

به نرونهای کناری خود   SCميناميم، به اين ترتيب که هر نرون (  lateral inhibition)« بازدارنده همسايه ها»ميگيرد که آنرا 

اين ترتيب هر نروني که فعال تر باشد، به . عالمت فرستاده و سعي ميکند با فعاليت خود فعاليت نرون کناری خود را خفه کند
ما در نگاه " به مثال لوله قابل انعطاؾ فکر کرده، نروني که در گذشته فعال بوده، مثاال}  ميتواند نرونهای ديگر را خاموش سازد

بوط به اين خود به منظره ای همواره بدنبال ديدن آب بوده ايم و يا بالعکس بدنبال ديدن درخت و يا گل بوده ايم، نرون مر
موضوعات چون در گذشته کار بيشتری کرده قويتر از نرونهای ديگر مثل نرون مربوط به بيابان و کوه بوده و در نتيجه عالئمي 

بهمين دليل درست  .بوده و ميتواند ارسال عالمت از جانب آنها را خفه و يا آهسته کندکه آنها به نرونهای ديگر ميفرستند قويتر 
نقطه سفيد نگاه ميکنيم  وقتي که به يک صفحه سياه و يک. {.است که افراد همواره در بيابان سراب آب ميبينند و نه چيز ديگر

نرون آن نقطه سفيد براحتي نرونهای نقاط سياه را خاموش ساخته و به چشم فرمان داده ميشود که بسمت نقطه سفيد پرش کردن و 
تصوير با وجود رنگها و اشيأ مختلؾ در آن نگاه ميکنيم اول آنچيزی را ميبينيم و يا حتي بعبارتي آنرا ببيند، اما زمانيکه به يک 
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اگر دنبال پيدا کردن پولمان روی ميز هستيم نرون مربوطه به " مثال} xxi."تنها آنچيزی را ميبينيم که نرون مؽزی قوی تری دارد
نرون های ديگر  ،به عبارتي نرون بدنبال پول)عينک خود را روی همان ميز نبينيم " آن فعال ترين است و ما ممکن است اصال

و بعد که پول خود را برداشتيم تازه دوباره بدنبال عينکمان خواهيم گشت و اينار ( خفه کردهمنجمله نرون طالب ديدن عينک را 
اينکه وقتي به يک منظره نگاه ميکنيم چه نروني { .است که قوی ترين بوده و نرونهای ديگر را خفه ميکند عينکنرون ديدن 

نقطه مربوط به خود را " ود داده و نرونهای ضعيفتر اصالقوي تر است که ميتواند گزارش دقيقتری نسبت به نقطه مورد عالقه خ
و درست . قويتر و فعالتر و نروني ديگر ضعيفتر شود  SCگزارش ندهند، بسته به عوامل زيادی دارد که باعث شده نروني در

دو " کامال "بهمين دليل است که ممکن است دو نفر مختلؾ يک منظره را ديده و موقع تعريؾ از آن برای شخص ثالث گاها
مانند مثالي که در هو باز به همين دليل است که چگونه ممکن است ما تصويری را ديده و  بدهندگزارش تصوير مختلؾ را 

شي و يا فردی حاضر است که خيلي " مردی با لباس خرس در آنرا نبينيم، چرا که در جانب ديگر تصوير فرضا گذشته زديم
همانطور که مشاهده ميشود اين فرق اساسي چشم با دوربين است که دوربين بدون استثنأ و تبعيض . برای ما ديدنش جالبتر ميباشد

به اين ترتيب کساني که . بيندبو يا مؽز فرمان ميدهد که  ببيند دميبيند و گزارش ميدهد و چشم آن را ميبيند که بيشتر ميخواه
فاده از شيوه های مخدوش سازی ذهن در تبليؽات ساده تجاری خواهان مخدوش سازی ذهن شما هستند چه از نوع ساده آن که است

ميدانند که چه چيزهائي برای مؽز جالب تر است است و چه از نوع پيچيده تر و مهلک تر آن که شستشوی مؽزی است، همواره 
وند که نقاط ديگر را چشم ديده و يا نکات ديگر و بعبارتي کدام نرونها فعالتر ميباشند و آنها را تحريک کرده و مانع از اين ميش

در ؼرب که سکس نوعي خداست چگونه از آن استفاده " به يک تبليػ ساده تجاری توجه کنيد، ميبينيد فرضا.  را گوش بشنود
که و يا در تبليؽاتي . ديده و نقاط ضعفش را نبيند حتي مفيدتر تر وجذاب ،ترميکنند که مؽز را وادار نمايند که کاالهای آنانرا زيبا

هنر يک سخنران ماهر و يک رهبر فرقه ای هم در اين . د از فيلمهای کارتوني استفاده ميشودند جذب نماينکودکان را سعي  دار
است که حرفي را بزند که مدعوين به آن عالقه دارند و به اين ترتيب توجه آنها را به آن سمت جذب نموده، و در ضمن مشتي 

ا وی مطمئن است که مدعوين وی آن ته نشود  او دروغ گفته ويا تمام واقعيت را نگفته است، امواقعيت ديگر را هم بگويد که گؾ
بعد از خسته شدن ذهنشان " را  نخواهند شنيد ويا اگر بخواهند بشنوند بايد خيلي سخت گوش دهند که معموال "بي فايده"واقعيتهای 

در نتيجه گرچه ممکن . که رهبر فرقه و يا سخنران خواسته آنها بشنوندکار ساده ای نيست و در نتيجه تنها آن نکاتي را ميشنوند 
نسبت به آنها تحريک شده " است سخنران تمام واقعيت را گفته باشد، اما شنونده تنها بخشي از واقعيت را ديده و يا شنيده که قبال

.  بوده است

 
؛ يا مقتصد مغز تنبل

 
اما با ذکر ، از خالصه ايست که در باال آمده  رباره اينکه چشم چگونه ميبيند خيلي مفصل ترگفتم بحث د" گرچه همانطور که قبال

اشتباه، قصد من اين بود که نشان دهم که مؽز برای يک ديدن ساده چه ميزان کار شايد پر از همين خالصه هر چقدر ناقص و 
اگر مؽز . و يک نگاه سريع ما به يک تصوير تا چه حد نرونهای مؽزی ما را تحريک و وادار به فعاليت ميکندبايد انجام دهد 

بخواهد برای ديدن هر تصويری، شنيدن هر صوتي، و لمس هر شي ای وارد اين پروسه طول و دراز شود، قبل از آنکه ما 
نيدن فرياد کمک، فرد در خطر مرده و قبل از آنکه پوستمان لبه منظره را ببينيم ماشينمان از جلوی آن حرکت کرده، قبل از ش

بنابراين مؽز نيازمند آنست که بنوعي در . چاقو را از چيزی که داريم آنرا خورد ميکنيم تشخيص دهد، دست خود را بريده ايم
هاست چشم پوشي کرده، در حال دريافت آن" کار خود صرفه جوئي نمايد، از تجزيه و تحليل يکسری از اطالعات که دائما

صداهائي را نشنيده گرفته، تصاويری را نديده باقي گذاشته به حافظه خود مراجعه نموده و اشيأ شناخته شده از قبل را دوباره 
از همين جا اصطالح مؽز تنبل و يا بهتر بگوئيم مؽز . شناسائي ننمايد، و به تجزيه تحليل داده های مهمتر و جديدتر بپردازد

چرا که مؽز در هر لحظه بايد در استفاده از امکانات خود صرفه جوئي کرده و بخش اعظم امکانات . عني پيدا ميکندمقتصد م
.  خود را به مسائلي اختصاص دهد که برايش حياتي و مهم است و بقيه را بفراموشي بسپارد

. به طبقه باال و پائين" قسيم شده است، اوالمؽز انسان مثل نقشه يک کشور و يا يک ساختمان به بخشها و يا اطاقهای مختلؾ ت
 ,thalamus (,cerebellum)سربلوم  خوانده ميشود و شامل بخشهائي مثل sub corticalطبقه پائين منطقه ساب کورتيکال 

amygdale  و سوپريور کوليکولسsuperior colliculus کارهائي مثل . است، جائيکه خيلي از کارها در آنجا انجام ميشود

های ياد گيری، و خيلي  نظيم تپش قلب، نفس کشيدن، کنترل دمای بدن، و خيلي از کارهای مؽز مربوط به حرکتهای ما، مکانيزمت
بخشي که در : خيلي بخشهای ديگر هم وجود دارند مثلدر بخش ساب کورتکس . چيزهای ديگر که بطور ناخودآگاه انجام ميشوند

که ممکن است آنرا )تحليل ميشود، بخشي که اطالعات وضعيت و موقعيت فعلي بدن  آنجا اطالعات دريافتي از چشم تجزيه و
جائي  cortexو اما طبقه باال يا کورتکس ... در آنجا ارزيابي ميگردد، ( هيجان زدگي و يا خنثي بودن حالت رواني بخوانيم

ا معني پيدا ميکند، اختيار، هوشياری، و حتي در آنج« خود»استکه افعال افسونگرانه و سحر آميز مؽز شکل ميگيرند، جائيستکه 
 xxii."در اين بخش جای دارند« فهم خدا»بقولي 

در طبقه پائين، کورتکس و يا اليه باالئي و بيروني مؽز، بخشي از آنست که در طول تکامل  cerebellumبر خالؾ سربلوم " 

بر طبق قرارداد بر حسب کاری که هر بخش انجام ضخامت کورتکس حدود دو ميليمتر است و . مؽز بيشترين تؽييرات را کرده
تا حدی ميشود اين بخشها را بر اساس اطالعات دريافتي آنها و . ميدهد ميتوان آنرا به پنجاه تا صد بخش مختلؾ تقسيم نمود

داخل کاری و ت}دستوراتي که به بخشهای مختلؾ بدن ميدهند تقسيم نمود، اما بهيچ عنوان اين يک تقسيم روشن و کامل نيست، 
 xxiii"{.بين آنها وجود دارد
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 جغرافيای مغز

ه با ساير اعضأ خانواده ميمونها، بخشي است که در مقايس Prefrontal Cortexمؽز، بنام پريفرانتال کورتکس بخش جلوئي " 

هر کاری که انسان ميکند که بوسيله . در انسان رشد بيشتری کرده است، اين بخش مرموز ترين و جذابترين بخش مؽز ميباشد
دانشمندان اعصاب قابل فهم نيست، هر عمل و تواني که نتوان آنرا به جای ديگری از مؽز نسبت داد، ميتوان آنرا منسوب به اين 

هوشياری، اختيار، خود، آنچه که ما را به . ميخوانيم PFC (Prefrontal Cortex)قسمت کرد، بخشي که ما آنرا پي اؾ سي 

قدرت تصميم گيری، افکار پيچيده، کنترل خود، هيجانات، افکار معنوی، تنها بخشي از کارهای حرکت و جلو رفتن وا ميدارد، 
شستشوی مؽزی، فرد شخصيتش بدون آنکه تشخيص دهد  هماننداز مؽز آسيب ببيند اگر بدليلي اين بخش . اين قسمت مؽز است

ديگر نتواند مختارانه تصميم بگيرد و يا نتواند " عوض ميشود و بسته به آنکه کدام بخش اين قسمت آسيب ديده ممکن است فرضا
 xxiv."به هيجان بيآيد

بخشهای های ديگر مؽز هم بکنند، اما همان کارها را خيلي پي اؾ سي در واقع خيلي از کارهائي را ميکند که ممکن است " 
تفاوت برخورد يک انسان و يک " آهسته تر و با اطالعات بيشتر و استفاده از تجارب قبلي انجام ميدهد و در نتيجه ميتوان فرضا

اؾ سي خيلي سخت و برای کار پي . ميمون را و يا يک انسان با تجربه و بي تجربه را در روبرو شدن با يک وضعيت واحد ديد
بهمين دليل کساني که ميخواهند ما را تحت تاثير خود . مؽز خسته کننده است و مؽز سعي ميکند تا حد ممکن از کار آن بکاهد

چيزی را به ما بفروشند، اول سعي ميکنند با حرافي ها و شيوه های مختلؾ تا آنجا که ممکن است پي اؾ " قرار داده و فرضا
 xxv."گرفته و آنرا خسته کنند، تا زمانيکه موقع تصميم گيری ميشود، مؽز از روی خستگي بقولي بله را بگويدسي را بکار 

{ بهمين دليل بايد به ياد داشت که هيچگاه در حال خستگي مؽزی تصميم مهم نگيريم}
بسته به اينکه چه چيزی به چالش کشيده شده باشد  شد،کافراد مختلؾ در پذيرش اطالعات جديدی که فهم گذشته آنها را به چالش ب

. رت انعطاؾ پذيری ما کمتر از آنچيزی است که ممکن است قبول داشته باشيمبه گونه های مختلؾ برخورد ميکنند، اما بهر صو
و همواره بخشي از آنرا که با اعتقادات ما در تضاد  بنظر ميرسد که ما نميتوانيم مقدار زيادی از حقيقت را تحمل کنيمشکل بهر 

ه بود زمين بدور خورشيد ميچرخد و نه ی کاتوليک بخاطر اينکه گفتمحاکمه گاليله توسط دادگاه کليسيا}است را فراموش ميکنيم 
. {وای بحال واقعيتبعکس را به ياد ميآوريد؟ وقتي واقعيات خيلي در تضاد با اعتقادات ما باشند آنوقت است که بايد گفت 

. مآنچيزی را ميبينيم که انتظار داريم ببيني" همانطور که بسياری از تجارب روانشناسان نشان داده است در بسياری مواقع ما واقعا
ما ترجيح ميدهيم که . نبوغ خاصي از خود نشان ميدهد" همزمان انسان در توضيح حقايقي که ميخواهد آنها را کتمان کند، واقعا

، ي بگذرانيم که مثل ما فکر ميکنندبا کسان کساني که دائم ما را به چالش ميکشند وبقولي با ما جرو بحث ميکنندبجای وقتمان را 
آنها را تائيد کرده ايم، کتابهائي را خوانده و با بقيه کتابها با بي توجهي " از منابعي بگيريم که قبالدوست داريم اخبارمان را 

برخورد نمائيم، و براحتي حاضريم اطالعاتي که ميتوانند در شبکه فکری ما که بدقت و بسختي شکل گرفته است شکاؾ ايجاد 
تنبلي مؽز و يا صرفه جوئي آن در استفاده از امکانات پي اؾ سي خود  تمام اينها را ميتوان بحساب} .کنند، را بدور بريزيم

  xxvi"{.دانست
اينکه چه چيز باعث ميشود که مؽز ما تصميم بگيرد که چه چيزی را ببيند و چه چيز را نبيند، چه چير را شنيده و چه چيز را 

في المثل اگر کسي را دوست داريم بسختي نقاط : انشنود به عوامل گوناگوني بستگي دارد، عواملي مانند احساسات و هيجانات م
ضعؾ او را ديده وبعوض تمام نقاط قوتش را ميتوانيم براحتي تشخيص دهيم، کما اينکه وقتي از چيزی خوشمان نميآيد، خيلي 

ت قوی قبل از احساسات و هيجانا. حسينش کنيمتمشگل است در کنار يک احساس بد نسبت به آن فرد و يا شي، مثبت آنرا ديد و 
ترس ما . آنکه ما بتوانيم درباره يک پديده فکر کرده و آنرا بدرستي تجزيه و تحليل نمائيم بجای عقل ما برای ما تصميم ميگيرند

را وادار ميکند که از يک مار بگريزيم قبل از آنکه تشخيص دهيم شي ديده شده مار نيست و طنابي است که روی زمين افتاده، 
يک عامل ديگر که به مؽز . معني پيدا ميکند« مارگزيده از ريسمان سياه وسفيد ميترسد»ضرب المثل ايراني همين جاست که 

کمک بسياری ميکند که بتواند فعاليتهای خود را کم کرده و در مصرؾ امکانات خويش صرفه جوئي نمايد، شخصيت و اعتقادات 
داشته و چه چيز را قبول نداريم به مؽز کمک ميکند که بخشي از اينکه ما چگونه شخصي هستيم، به چه چيزی اعتقاد . ماست

درست بهمين دليل است که متعصبين چه از . اطالعات را نديده بدور ريخته و بخشي ديگر را نگه داشته و بدقت بررسي نمايد
.  خيلي در تصميم گيری قاطع و سريع هستند فرادی با اعتقادات کم رنگترابر خالؾ محققين ونوع راست و چه چپ آنها 

 

: Meta-Programsبرنامه های اصليِ 

مؽز تا آنجا که بتواند سعي ميکند (  PFC (Prefrontal Cortex))همانطور که گفته شد، مؽز و يا بهتر بگوئيم بخش پي اؾ سي 

باقي  در کارهائي که بايد انجام دهد صرفه جوئي نمايد و ذخاير خود را برای تصميم گيريهای مهمتر و حياتي تر دستنخورده
برای همين منظور مؽز از فيلتر هائي استفاده کرده و به وسيله آنان سعي ميکند اطالعات دريافتي از حواس را دسته . نگهدارد

جوزؾ او کانر و جان سيمور در کتاب خود   .بندی نموده، بخشي را بدور ريخته و با مهمترين آنها برخورد مناسب نمايد



Page 10 of 12 
 

(Joseph O’Connor & John Seymour; Introducing NLP; Psychological Skills for Understanding and influencing people  )
متا پروگرامها و يا برنامه های " : مينويسند« معرفي ان ال پي، توانمندی روانشناسانه برای فهم و تاثير گذاری روی مردم»

لتر عمل ميکنند، بوسيله آنها مؽز تصميم ميگيرد که با چه اصلي، بخشي از شخصيت انسان هستند که برای مؽز بعنوان نوعي في
برنامه های اصلي بصورت منظم و مشخص و بشکل عادت . توجه نکند" اطالعاتي برخورد الزم نموده و به چه اطالعاتي اصال

ال نکشيده و آنها نيز وجود آنها را حس نکرده و آنها را بخش اليجزای خود دانسته، آنها را بزير سئو" عمل ميکنند، ما معموال
آنها در شرايط و در مورد موضوعات مختلؾ يکسان عمل مينمايند، اما " معموال. بطور نسبي به ما خوب خدمت ميکنند" معموال

مردم کمي همواره بر اساس عادت عمل کرده و در نتيجه برنامه های اصلي هم ممکن است با توجه به موضوعات مختلؾ تؽيير 
که ممکن است توجه ما را در محيط کار بخود جلب نمايند ميتوانند خيلي متفاوت از چيزهائي باشند که در  موضوعاتي. نمايند

خرابي لوله ها و سيم کشي های اداره و يا رنگ و روؼن ديوارهای آنجا برای ما مهم نبوده و " فرضا. )خانه برای ما مهم هستند
که در خانه آنها خيلي مهم هستند و به معني يافتن لوله کش و سيم کش و کمتر اين اطالعات در مؽز ما ثبت ميشوند در حالي

بنابراين برنامه های اصلي ميتوانند دنيای بيرون را برای ما فيلتر کرده و نقشه خاص ما را از دنيای .( صرؾ هزينه هستند
مشخص کننده زمينه هائي هستند که از طرؾ ديگر آنها و شناختشان مهم هستند چرا که . ... بيرون در ذهنمان بوجود آورند

يک شستشو کننده }در ضمن يک بازارياب ماهر و . ميتوانند در ما انگيزه ايجاد کرده و در تصميم گيريهای ما نقش داشته باشند
در }. در برخورد با افراد مختلؾ بگونه ای صحبت ميکند که بتواند وارد مدل دنيای آن شخص از واقعيت شود{ توانمند مؽز
يجه بطور علمي و يا ؼريزی افراد را شناخته و برنامه های اصلي آنها را تشخيص داده و بر طبق آنها با افراد مختلؾ برخورد نت

: بر طبق اين برنامه های اصلي افراد بلحاظ شخصيتي به شش دسته بترتيب زير تقسيم ميشوند  xxvii"{.مينمايد
افراد عملگرا خود جوش هستند، خودشان آؼاز کننده (:  Proactive and Reactive)عملگراها و عکس العملگراها  .1

" آنها معموال. يک حرکت ميباشند، و با ديدن يک فرصت جديد به درون آن جهيده و اهرمهای کار را در دست ميگيرند
د در نقطه مقابل افراد عکس العملي، افرادی هستند که صبر ميکنن. منتظر بقيه نميمانند که کاری را شروع نمايند

. خودشان سر خود کار جديدی را شروع نمينمايند" ديگران کاری را شروع کرده و بعد آنها وارد عمل ميشوند، معموال
عملگراها بيشتر با ؼريزه و حس  .هرگز پيشرو عملي جديد نميشوند" خيلي سخت تصميم ميگيرند و گاها" آنها معموال

حتي منتظر دريافت اطالعات و " ه و از آنها تقليد نمايند، آنها گاهادروني حرکت ميکنند تا اينکه ببينند ديگران چه کرد
جمعبندی آنها برای تصميم گيری نميشوند، در نتيجه سريعتر ميتوانند تصميم گرفته و بالطبع راحتتر ميتوانند روی 

صبر ميکنند که " موالدر حاليکه افراد عکس العملگرا مع. ديگران تاثير گذاشته و اراده خود را به آنها تحميل نمايند
دائم مشؽول حساب و کتاب " ديگران کاری را شروع نموده، منتظر دريافت اطالعات بسيار زياد شده و ذهنشان معموال

اين افراد بسختي ميتوانند ديگران " و بررسي اطالعات دريافتي است تا تصميم گيری واقعي و شروع به عمل، معموال
بته باز بايد تاکيد نمود که يک فرد در يک حوضه از زندگي ميتواند عملگرا و در ال. را تحت تاثير خود قرار دهند

 . حوضه ای ديگر عکس العملگرا باشد
کساني هستند که ميدانند چه ميخواهند، (  Towards)افراد سمت گير (:  Towards - Away)سمت گيرها و گريزانها  .2

را  هائيدر حاليکه گريزانها ميدانند که چه چيزی. ت ميروندروی آن متمرکز باقي مانده و با تمام توان به آن سم
در امر نفوذ روی افراد، مخدوش کنندگان مؽز با بيان  .گريخته و روی اجتناب از آنها متمرکزند هانخواسته، از آن

ت و سعي ميکنند افراد سمت گير را جذب نموده و با بيان خطرات و مشگال موجود در فرقه خود موقعيتها و امکانات
بعبارت ديگر به سمت گيرها ميگويند که با پيوستن . سختيهای دنيای بيرون کوشش ميکنند افراد گريزان را جذب نمايند

به آنها چه چيزهائي نصيبشان ميشود و به گريزانها ميگويند که با دنباله روی از ايشان چه خطرات و ناخواسته هائي 
ميشود که يک فرد در يک حوضه از زندگي ميتواند سمتگير و در موقعيتي  تاکيد" مجددا. را ميتوانند اجتناب نمايند

 . ديگر گريزان باشد
افرادی هستند که استانداردها، اصول و (  Internal)افراد خودرو (  Internal- External)خودرو و دگررو  .3

يکه افراد دگررو اصول وعقايد در حال. عقايدشان از درون خودشان ميجوشد، براساس آنها تصميم گرفته و عمل ميکنند
توجه داشته باشيد که يکنفر ميتواند . و معيارها را از دنيای بيرون گرفته و براساس آنها تصميم گرفته و حرکت ميکنند

خودرو و در عين حال عکس العملگرا باشد، يعني استانداردها، و معيارها و اصولش مال خودش باشد، اما بر اساس 
حرکت و عمل دنباله روی نمايد، در نقطه مقابل فردی ميتواند دگررو بوده اصول و عقايد خود را آنها از ديگران در 

و يا عقايدش را از رهبر  از مال بيروني خويش بگيرد، بقولي با احترام به جامعه و اصول و قراردادهايش حرکت کند
و حتي کاسه داؼتر از } اما در عين حال در عمل و کار از نوع عملگرا بوده و خود آؼاز کننده کار باشد فرقه بگيرد

ود حدس زد، اکثر افرادی که روی ديگران تاثير مثبت گذاشته و آنها را بسمت موفقيت و همانطور که ميش. {آش شوند
خود  ردهبخوشبختي رهنمون ميشوند و در نقطه مقابل آناني که ديگران را شستشوی مؽزی ميدهند و ايشان را تبديل به 

اما همانطور که خواهيم ديد يک . ع دگررو هستنداز نو" از نوع خودرو بوده و دنبال کنندگان اکثرا" ميکنند اکثرا
 . در دنيای بيرون باشد توانمند دگررو در فرقه ميتواند خودروی ماهر و جذب کننده

، عالقه مند است برای انجام هر ( Options)يک فرد انتخابگر (  Options - Procedures)انتخابگر و قاعده گر  .4

ها حرکت خويش را انتخاب نمايد، چنين فردی از دنبال کردن يک کاری انتخابهای مختلفي را داشته و با بررسي آن
بعبارتي از دنبال کردن يک سيستم و  روش )باشد گريزان است  قاعده و يا يک سيستم مشخص هر چقدر هم که خوب

گريزان است و در برخورد با هر موضوعي سعي ميکند حالتهای ممکن را منطقي و رياضي برای رسيدن به مقصود 
خيلي وقتها افرادی که .( خود را انتخاب نمايد حالتهای نا مناسب، حالت مورد عالقه کرده و از طريق حذؾرديؾ 

ميخواهند ما را وادار به انجام کاری کنند سعي ميکنند ما را در يک چارچوب انتخابگر قرار داده، چند حالت مختلؾ 
ن را بشکلهای و بعد حالتهای نا مطلوب برای خودشا{ چند تابلو را جلوی ما گذاشته " مثال}را در مقابل ما گذاشته 
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در اين شکل علي الظاهر تصميم . مختلؾ حذؾ نموده و ما را مجبور به انتخاب عملي نمايند که مطلوب خودشان است
در نقطه مقابل افراد قاعده . گيرنده ما بوده ايم در حاليکه تصميم گيرنده واقعي فرد مخدوش کننده ذهن بوده است

و سيستم حرکت در آن عمل، راهها و دنبال منطق موجود در آن کار برای انجام هر کاری به (  Procedures)گر

با دنبال کردن آن کرده و  درکهستند، سعي مکنند سيستم رسيدن به مقصود را روش ها و قواعد آن حيطه از کار 
ر مخدوش کنندگان ذهن سعي ميکنند يک راه منطقي را تصوي" در جذب چنين افرادی معموال. برسند مراحل به مقصود

بهمين دليل } يخواهند رهنمون شوندهدفي که م سمت نموده و در چنبره منطق خويش فرد را گيج و گم کرده و او را به
رهبران فرقه های مخرب بايد برای انجام هر کاری هم تابلو های مختلؾ را بکشند و هم سيستم منطقي خاص خود را 

 . {فراد مختلؾ را جذب خود نمايندابداع کرده و ا
کساني هستند که در هر مورد عالقه مند (  General)افراد جامع بين (:  General -Specific)جامع بين و ريز بين  .5

ره کرده و هر چه که در آن پهنه هست را ديده هستند که تصوير بزرگ را ديده و بعبارتي از دور موضوع را نظا
آنها با گرفتن اطالعات بسيار زياد و در کنار هم گذاشتن آنها مشگلي نداشته و ميتوانند با . وبعد تصميم بگيرند

در هر مورد سعي ميکنند تا آنجا (  Specific)در نقطه مقابل افراد ريز بين . دورنگری با موضوعات برخورد نمايند

اين افراد از اطالعات زياد و دست . ن است موضوع را باصطالح ريز کرده و بطور خاص آنرا بررسي نمايندکه ممک
و پاگير گريزانند و در موارد پيچيده گام به گام حرکت کرده و در هر مرحله تنها به گام بعدی فکر کرده و درباره آن 

ل آنها را تشنه اطالعات نگه ميدارند و دسته دوم را مخدوش کنندگان ذهن در برخورد با دسته او." تصميم ميگيرند
 . ؼرق در اطالعات زيادی و بدرد نخور ميکنند

مشابهتها را بين اتفاقات و پديده ها " معموال(  Match)افراد جوربين (  Match - Mismatch)جوربين و ناجوربين  .6

سعي (  Mismatch)در حاليکه افراد ناجوربين . ديده و بر اساس ديدن مشابهتها سعي ميکنند تصميمات مشابه بگيرند

مخدوش کنند گان ذهن در . ميکنند نقاط افتراق را ديده و از ضد خوب پرهيز نموده و بسمت ضد بد و ناخواسته بروند
و  (A=Cنتيجه در B=Cو  A=Bمثل اينکه ميگويند ) افراد نوع اول از روشهای قياسي بيشتر استفاده ميکنند برخورد با

بزرگتر " يک چيز نه کوچکتر و نه مساوی با چيز ديگر است و در نتيجه حتما)  بل دسته دوم از روشهای خلؾمقادر 
 .بيشتر استفاده ميکنند( از آنست

 
                                                           

i
:  اسامي کتابهائي که در نگارش اين بخش من از آنها کمک گرفته ام عبارتند از  

Kathleen Taylor; Brainwashing; the science of thought control, 2004. –Dr. Philip Whitfield and Dr. Susan 
Greenfield; Understanding the Human Body and Mind; How we work; 1997. -Dr. Haha Lung; Mind Control; 
Ancient Art of Psychological Warfare; 2006.  -Susan Greenfield; The Human Brain A guided Tour. 1997. –William 
H. Calvin; How brains Think; Evolving intelligence, Then and now. 1997. -Rita Carter, Mapping the Mind;  1998. – 
Marvels and Mysteries of the Human Mind; Edited by Alma E. Guinness; 1992. –Joseph O’Connor & John 
Seymour;  -Introducing NLP (Neuro-Linguistic Programming); 2002. - Antonio Damasio; 'Looking for Spinoza'; 
Vintage Books; 2004; 

ii
آيا بزرگي و کوچکي مؽز مهم است؟ مؽز يک فيل پنج برابر مؽز يک انسان است، مؽز آن حدود  -اول: چند اطالعات مختصر در باره مؽز  

بعضي ها ميگويند اندازه مؽز مهم نيست اما آنچه که مهم است . خير" هشت کيلوگرم ميباشد، اما آيا فهم فيل پنج برابر انسان است؟ احتماال
اما . مؽز فيل دو دهم درصد وزن بدنش ميباشد، در مورد انسان اين نسبت دو مميز سي و سه درصد است. مؽز به وزن بدن است نسبت وزن

اينهم پايان داستان نيست چرا که شرو که يک نوع موش است نسبت وزن مؽزش به بدنش از انسان هم بيشتر و سه مميز سي و سه درصد 
." با هوشي شناخته نشده است" از انسان با هوش تر ميباشد؟ در واقع شرو بهيچ عنوان بعنوان حيوان نسبتا آيا ميشود گفت که اين موش. است

در دنباله بحثها خواهيد ديد آنچه که مهم است نه وزن و نه نسبت وزن مؽز به وزن بدن، بلکه نحوه وصل نرونها و يا سلولهای مؽز به }
{  .ستيکديگر و شيوه ارتباط آنها با يکديگر ا

Susan Greenfield; The Human Brain; A guided Tour. PP: 13, 14 
همراه گلوکز و يا شکر خون، که توسط هضم ؼذا توليد شده و به اندام ما برای حرکت ميرسد و اکسيژن که از ششها ميآيند، مؽز گرسنه : "مؽز گرسنه –دوم 

در واقع بيست درصد اکسيژن . برابر ساير اعضآ گلوکز و اکسيژن توليد شده را مصرؾ ميکند نسبت به وزنش هشت تا ده" ترين اندام بدن است و تقريبا

بهمين دليل است که گرفتگي رگهای خوني که اين مواد را } . "  دريافتي را مؽز مصرؾ ميکند در حاليکه تنها حدود دو درصد وزن بدن است
به آن " در کار مؽز شده و حتي باعث مرگ بخشهائي از آن شود که اصطالحابه مؽز ميرسانند بسرعت ميتواند موجب گرسنگي و اختالل 

{سکته مؽزی ميگوئيم  
Dr. Philip Whitfield and Dr. Susan Greenfield; Understanding the Human Body and Mind; How we 
work; 1997.  P: 188 
iii
 Dr. Philip Whitfield and Dr. Susan Greenfield; Understanding the Human Body and Mind; How we 

work; 1997; PP: 131, 133 
iv
بر اساس يک توافق عمومي، وقتي ما صحبت : "در کتاب بدنبال اسپينوزا ميگويدچيست؟ آنتونيو داماسيو   ( Mind) عقل يا ذهن و شعور   

اين خيلي مهم است که متوجه . ... و يا يک ماده بخصوصاز عقل و تعقل ميکنيم منظورمان يک سری از فعل و انفعاالت است و نه يک چيز 
ميناميم و « خود»هوشياری فعل و انفعاالتي است که تعقل درباره آن القأ کننده چيزی است که ما آنرا . باشيم که هوشياری و تعقل يکي نيستند

عصبي شواهدی ديده شده است که تعقل ادامه در يک شرايط خاص . ... گفته ميشود که به وجود خودش و اشيأ اطراؾ خودش آگاهي دارد
محققين اعصاب تا کنون توانسته اند به بعضي . اما هوشياری و تعقل هوشيارانه يکي هستند. داشته در حاليکه هوشياری متوقؾ شده بوده است

ه به انسان انگيزه ای نميدهد که روی اما تحليل نتايج بدست آمده آنقدر مورد جر و بحث قرار گرفته ک. از معماهای دستگاه تعقل جواب دهند
البته اين جای تاسؾ بسيار دارد، چرا که بر خالؾ موانعي که وجود دارد، پيشرفت خوبي . اين نتايج نظری داده و يا بدنبال شواهد جديد باشد
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بلحاظ تئوريک برای ديدن حداقل  ما حاصل شده است، و معلومات بيشتری هم در دسترس است، بيشتر از آنچيزی که بچشم آيد، اگر چشمان

."  آزاد  باشند
Antonio Damasio; 'Looking for Spinoza'; Vintage Books; 2004; PP: 183, 184  
v
 Dr. Philip Whitfield and Dr. Susan Greenfield; Understanding the Human Body and Mind; How we work; 1997.  P: 142 

vi
 Dr. Philip Whitfield and Dr. Susan Greenfield; Understanding the Human Body and Mind; How we work; 1997.  P: 162 

vii
در چه زمان ما بيشترين نرونهای مؽزی را دارا هستيم؟ ما با تمام : " يک نکته در مورد سن و مدت عمر نرونها و تعداد  آنها در مؽز  

ئيم، حدود صد بيليون آنها، و بمحض تولد تعداد آنها رو به کم شدن ميگذارد، بقيه سلولهای بدن نرونهائي که ميتوانيم داشته باشيم، به دنيا ميآ
رشد کرده، ميميرند و بجای آنها سلولهای جديد متولد ميشوند، اما نرونها هيچگاه دوباره متولد نميشوند  و يک نرون با مرگش، با نرون 

نرونهای ديگر سعي ميکنند کار نرون مرده را انجام دهند، اما اين " ا مرگ يک نرون معموالتوجه داشته باشيد که ب}. جديدی جايگزين نميشود
اعتقاد عمومي بر اين است که تمام اين سلولها در { .بمعني تولد و جايگزين شدن يک نرون تازه متولد شده، بجای نرون از بين رفته نيست

. يتواند نگران کننده باشد، تا زمانيکه ما به وجود تعداد ؼير قابل شمارش نرونها پي ببريمدانستن اين امر م. دوران قبل از تولد ساخته شده اند
اما به محض تولد تا . بعنوان يک قاعده يک کودک تازه بدنيا آمده دارای تمام نرونهاست با يک تفاوت که اکثر آنها به يکديگر متصل نيستند

بتدريج اين نرونها به يکديگر وصل شده و اتصالت جديد و شبکه های نروني مختلؾ  لحظه مرگ، بر اساس تجارب کسب شده و آموخته ها،
و { .شبکه هائي که هر يک فهم و احساس ما نسبت به اشيأ و افراد و يا اعتقادات کوچک و بزرگ ما را شکل ميدهند}. را بوجود مي آورند

مؽز يک کودک در موقع تولد حدود يک چهارم . م مؽز بزرگتر ميشودهر چقدر اين شبکه ها توسعه پيدا ميکنند، به همان ميزان ه" طبعا
." خواهد داشت" مؽزی است که وی نهايتا
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