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شستشوی مغزی، بخش دوم 

ما کي هستيم؟  

، گرچه بعضي بدن را اين عقيده عمومي در بسياری از فرهنگهاست. است« بدن و روح»عقيده عمومي بر اين است که انسان 
به روح انسان  ا جاودانه و بدن را ميرا ميدانندکه ماده است قبول داشته و اعتقادی به روح ندارند و بعضي بالعکس چون روح ر

در حوضه " معموال بدن بهر صورت فهم. روح نگاه ميکنند افعال اهميت داده و به بدن تنها به عنوان شکلي برای ماده کردن
.  است و فهم روح در حوضه فلسفه و دين مادیدانش و علوم 

آنها همچنين معتقد بودند که روح . يوناني ها معتقد بودند که مؽز اين ماده مرموز محل مناسبي است برای زندگي روح در آن"
از نظر يدهيم کارهائي را که ما امروزه انجامشان را به مؽز نسبت م در واقع آن. جاودانه است و کاری به کار فکر کردن ندارد

با تاثيری که يونانيها و فالسفه ايشان در . هيچگاه به يک توافق کامل نرسيدندآنها ، گرچه ندآنها توسط ششها و قلب انجام ميشد
نسبت دادن عشق و مثل فرهنگهای مختلؾ داشته اند رد پای اعتقادات ايشان را در زبان و ضرب المثلهای مختلؾ ميتوان ديد، 

و يا « دلم گرفته»علي رؼم تمام فهم علمي که امروزه ما از اين موضوعات داريم و يا وجود اصطالحاتي مثل  احساسات به قلب
در فرهنگهای مختلؾ اروپائي و  اينها نمونه هائي...« نفسم بند آمد»، و يا با ديدن فالن چيز «دلم خواست و يا هوس کرد»

البته باز در فرهنگ يونان روح جاودانه خيلي . اعتقادات ما در اينموارد است از تاثير فلسفه يوناني در شکل يافتن خاورميانه ای
مقدس و مهم بود و جايگاه آن يعني مؽز خواص بسيار اسرار آميزی داشت و بهمين علت آنها خرافات بسياری را درباره با مؽز 

اروپائي  هایمين علت باشد که هنوز در فرهنگبوجود آوردند، منجمله حرام کردن استفاده ؼذائي از مؽز حيوانات را و شايد به
« ذهن و تفکر»و « خودآگاهي»در چنين فرهنگي روح يک وجود مستقل از . خوردن مؽز حيوانات خيلي مشمئز کننده است

را هم به روح نسبت  ميدانيمشخصيت و فرديت انسان  آنها راتمام ويژگيهای جالب ديگر را که امروزه ما عجبا که داشت و 
 1."ادندنميد

به روح، آن بخشي من درباره روح چيزی نميدانم و قصد هم ندارم که صحبتي درباره آن بکنم، اما شايد نزديکترين مفهوم علمي 
شکل ميگيرد و بخشهائي از شخصيت و فرديت  (در دوسال اول زندگي" معموال) باشد که در دوران اوليه حيات« خود»از 

ثابت مانده و در اثر " وليؤ به فرزندان منتقل ميگردد، بخشي از شخصيت انسان که تقريباانسان که توسط دی ان ا و ژن از ا
ما  و جسم هر قسمت ديگر فرديت" بؽير از اين بخشهای شخصيتي تقريبا .دناتفاقات و تربيتهای بعدی دستخوش تؽيير نميشو

خود را وقؾ داده و بتوانيم جوابگوی تؽييرات سريع  دو جدي ميتواند دستخوش تؽيير شده که ما را قادر سازد که با شرايط مختلؾ
شايد اگر ما بتوانيم اين دو مفهوم را يعني بحث فلسفي و مذهبي روح را و بحث شخصيت ثابت خودمان را . دنيای بيرون باشيم

مان را با اين جمله بدهيم بکنار نهيم، ميتوانيم جواب سئوال اوليه خود( بخش انتقال يافته توسط ژن و تربيت چند سال اول حياترا)
که ما يعني اعتقاداتمان، اعتقاداتي که در حافظه مان ذخيره شده اند، اعتقاداتي به سادگي قبول داشتن اينکه دو باضافه دو ميشود 

و تبديل به اگر بشود عقايد ما را تؽيير داد آنوقت ما تؽيير کرده . چهار تا اعتقادات پيچيده ای چون قبول و يا عدم قبول وجود خدا
و از آنجا که جسم هم دائم در حال تؽيير است، به اين ترتيب ما براحتي ميتوانيم تبديل . کس ديگر در همان جسم سابق خواهيم شد

" ما چه کسي هستيم" ، پاسخ به سئوالاما بطور کلي شايد بشود گفت با به کنار گذاشتن دو مبحث فوق الذکر. به فرد ديگری شويم
 حال ببينيم اين دو يعني چه و چقدر قابل تؽيير هستند؟. حافظه مان و اعتقاداتمان +جسم = ا شما من و ي: ميشود

:  حافظه

حافظه ما به ما کمک ميکند که . نه تنها بعنوان يک انسان، بلکه در مورد يک حيوان هم داشتن حافظه از ضروريات حيات است
حافظه به مؽز ما کمک ميکند که . ز دور تشخيص داده و بسمت آن برويماز خطر گريخته و در نقطه مقابل يک ؼذای لذيذ را ا

آموخته ها را دوباره نيآموزد و در استفاده از امکانات خويش صرفه جوئي بسزائي کرده و امکانات خود را به حل معماهای تازه 
را هر روز ديده تا بدانيم که چه چيزمان ما به دليل داشتن حافظه احتياج نداريم که تمام زوايای اطاق خواب خود . اختصاص دهد

اين همان دليلي است که چرا . ،ما انجام دادهحافظه ما اينکار را برای قبل از آنکه چشم مان ما شي مورد نظر را ببينند کجاست؟ 
تان گفته که بعضي اوقات چيزی جلوی چشم شماست و شما در پي آن اينجا و آنجا را زيرو رو ميکنيد چرا که حافظه شما به مؽز

.  آن شي در جای خود نيست و بايد به دنبالش گشت

در حدود يکسالگي مؽز کودک شروع به ساختن حافظه کوتاه مدت ميکند، حافظه کوتاه مدت مکاني در مؽز است که اطالعات "
به دور ريخته و يا به در آن برای مدت بين سي ثانيه تا يکساعت نگه داری ميشود و بعد مؽز تصميم ميگيرد که محتويات آنرا 

نسبت به وجود بعضي چيزها مثل اسباب " در اين سن کودک تقريبا. هميشگي انتقال دهد" حافظه بلند مدت برای نگه داری تقريبا
تا سن سه سالگي بنظر . بازيهايش و يا لباسهايش شناخت و آگاهي پيدا کرده و ميتواند به ياد آورد که آنها را کجا گذاشته است

که حافظه انسان مثل جزائری جدا از هم و يا عکسهائي پراکنده هستند، پر از رنگ و جزئيات اما بهم نا پيوسته و تا ميرسد 
شايد علت آن در اين باشد که مؽز کودک هنوز در حال رشد است و هنوز اتصاالت شبکه ای بين نرونها . حدودی بي معني

در سه " معموال. جربه را بطور کامل در شبکه ای از نرونها به ثبت برسانندبوجود نيآمده است و هنوز نرونها نميتوانند يک ت
ميتواند حرفها را فهميده و خواستهای خود را تا حدودی بيان نمايد، در اين سن است که  ،سالگي فهم زبان کودک افزايش يافته

و فهم کالم رابطه مستقيمي با شکل گيری بهمين علت به نظر ميرسد قدرت بيان . مؽز شروع به ثبت حافظيات بلند مدت ميکند
اين عالمت آنست که مؽز کودک آماده برخورد با موضوعاتي شده است که يک انسان بايد با آنها برخورد . حافظه بلند مدت دارد

تي کودک در اين سنين بنظر ميرسد هر چيز از يک راه رفتن ساده تا دوچرخه سواری را بايد با سختي آموخت، اما وق. ... نمايد
  2."چيزی را در اين سنين ياد ميگيرد ديگر آن فراگرفته با او برای مابقي عمرش باقي خواهد ماند
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بخاطر سپاری يک چيز ساده مثل اينکه قلم خود را کجا گذاشته ايد ممکن است محتاج وصل دهها، صدها و بلکه دهها هزار 
داند که چه چيز مهم است که به بخش حافظه بلند مدت مؽز انتقال يابد و ، بنابراين برای مؽز مهم است که بباشدنرون به يکديگر 

داشتن اين دو نوع از حافظه از . چه چيز مهم نيست و ميتوان اطالعات مربوط به آنرا بعد از حدود نيم ساعت بدور ريخت
ات بي ارزشي را مؽز اگر هر اطالع. متفاوت پيدا ميکنيم" ضروريات است و در صورت نبود هر يک ما شخصيتي کامال

بخواهد در حافظه بلند مدت خود ثبت کند بعد از مدتي ممکن است در اثر به ياد آوردن اطالعات بي ارزش و يا حتي ؼم و 
از طرؾ ديگر در صورت نبود حافظه بلند مدت ما مجبوريم هر کاری را حتي بعد . دردهای گذشته کار ما به جنون کشيده شود

نها بازهم مثل دفعه اول تجربه کرده و به اين ترتيب هيچگاه نخواهيم توانست مثل يک انسان معمولي رفتار از انجام هزار باره آ
اگر کسي از ما بپرسد چه کسي هستيم، اسم و فاميل خود و مقداری . با حافظه بلند مدت خود را ميشناسيم" ما اساسا.  نمائيم

تلفن و شماره شناسنامه خود را تکرار خواهيم کرد و يا در اثر اصرار نفر اطالعات ديگر مثل تاريخ تولد و يا آدرس و شماره 
مقابل ممکن است نام پدر و مادر خود و تعداد خواهران و برادران خود را بگوئيم و يا صحبت از تحصيالت و سابقه کاری خود 

. صحبت کنيم موزيکهای موردعالقه خود و بکنيم و باز هم ممکن است در مورد مسائل مورد عالقه و کتابهای خوانده و فيلمها
روز بعد و حتي ساليان بعد باز ما خود را همان کسي ميدانيم که سالها قبل بوده ايم چرا که اين مشخصات در حافظه بلند مدت ما 

و در اثر يک  اما اگر در اثر اتفاقي ما حافظه بلند مدت خود را از دست بدهيم مثل نمونه هائي که اتفاق افتاده. عوض نشده اند
ضربه و يا يک حادثه فردی آن بخش از مؽز که محل ذخيره حافظه بلند مدت است را  از دست داده، در اينصورت شخص 

يک (  Bourne identity)هويت بورن "در فيلم . متفاوت بدست آورد" نميداند کيست و ميتواند بکل بعد از مدتي شخصيتي کامال

داده شده که هويت خويش را فراموش کند، او همه کار ميتواند بکند و در انجام همه آنها هم  مامور سازمان سيا، شستشوی مؽزی
خيلي توانمند است اما نميتواند بگويد کيست و چه گذشته ای داشته در تمام مدت فيلم وی بدنبال فهم و شناخت خود و گذشته خود 

ه باشيم اما محروم از اين شويم که خاطره و يا تجربه جديدی از طرؾ ديگر ما ممکن است حافظه بلند مدت خود را داشت. است
فردی که بخشي از مؽز وی برای . را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت انتقال دهيم؛ مانند بيماری که بنام اچ ام شناخته شده است

يک نقطه از تاريخ زندگي خود  اينگونه افراد در .درمان بيماری صرع وی برداشته شد، و درنتيجه اين قدرت را از دست داد
از اين ببعد تمام روزهای آنها مثل يکديگر است و . ، چرا که نميتوانند خاطره ويا تجربه جديدی را به ثبت برسانندتوقؾ ميشوندم

.  3درست مثل اولين روزی است که دچار آن صانحه شده  و قدرت به ثبت رساندن خاطرات جديد را از دست داده اند
رای داشتن هويت و شخصيت متکي به حافظه خود هستيم و اگر به آن شک ه مشاهده ميشود ما به مقدار خيلي زيادی بهمانطور ک

درست بهمين . نمائيم ممکن است بسرعت هويت و استواری شخصيتي خود را از دست بدهيم و باصطالح ؼير قابل اتکؤ شويم
اما واقعيت اينستکه حافظه ما . ناپذير دانسته و به آن شک ننمائيمعلت است که اصرار داريم که حافظه خود را محکم و خطا 

بخش مهمي از آنرا از دست بدهيم حتي يک حافظه  ما کامل نيست؛ جدا از اينکه براحتي بعد از يک حادثه ناگوار ممکن است
ی حافظه ای خود آشنا هستيم اما آن ما با ضعفها: " سالم هم کمبودهائي دارد که بوسيله دکتر تيلور اينچنين توضيح داده شده است

: 4به اين ضعفها اشاره کرده و ميگويد(  Daniel Schacter)دکتراعصاب دنيل شستر . ضعفها را تهديدی برای خود نميدانيم

موقت بودن : گناهاني مثل: حافظه ميکند« هفت گناه»وی سپس صحبت از « .ضعفهای حافظه بشکلهای مختلؾ است»
(transience  ){موش کردن سريع مطالبي که ما خواهان حفظ آنها هستيمفرا.} حواس پرتي ،(absentmindedness ) قفل ،

" بخاطر داشته ايم و اکنون هرچقدر سعي ميکنيم آنرا بخاطر آوريم نميتوانيم و اصطالحا" چيزی را که قبال}(  blocking)شدگي 

" سبت دادن يک خاطره به يک فاعل و يا زمان ؼير واقعي مثالن}(  misattribution)جابجائي { .ميگوئيم نوک زبانمان است

{ .فکر ميکنيم عملي را و يا حرفي را آقای الؾ انجام داده و يا گفته در حاليکه در واقع، آنرا خانم ب انجام داده و يا گفته است
در اطراؾ ما يک  بانفوذافراد  ثيريا تحت تا شرايط و ممکن است در اثر تاثير گيری محيط،} ( suggestibility)تاثير پذيری 

ممکن است همانطور که در تجربه ای نشان داده }(  bias)تبعيض { .خاطره را بگونه ای مختلؾ از واقعيت در خاطره نگه داريم

شده است بعد از تماشای فيلمي بعوض ديدن قاتل واقعي که يک فرد سفيد پوست بوده است افراد فرد سياه پوست را قاتل معرفي 
خاطرات بد ممکن است هرگز فراموش نشوند و با سماجت همواره حاضر بوده و مانعي در }(  persistence)سماجت { .نمايند

 5...{ .بخاظر سپردن خاطرات بهتر و لحظات شيرين تر شده و تصويری نا درست از محيط، و افراد در ذهن ما به ثبت برسانند
لشها ما تا حدود زيادی برای معرفي و شناخت خود و محيط پيرامون خود و اصرار بهر صورت علي رؼم تمام اين کمبودها و چا

من گفتم ما حافظه مان و  ؟در فهم واقعيت متکي به حافظه خود هستيم و درست بهمين علت در توضيح اينکه ما چه کسي هستيم
عتقادات ميگوئيم؟ حال با فهم نسبي حافظه اجازه دهيد ببينيم به چه چيزهائي ا. اعتقاداتمان هستيم

 
اعتقاد چيست؟  

 
در پاسخ به کسي که ما متوجه ميشويم عالقه ای به دانستن تاريخ تولد و شماره شناسنامه ما ندارد و بيشتر ميخواهد با طرح 

ما  مسلمان هستيم و يا بي خدا؟ سوسياليست هستيم و يا ليبرال؟" سئوال شما چه کسي هستيد بفهمد که اعتقادات ما چيست، فرضا
اما اعتقادات ما از کجا ميآيند؟  . شروع ميکنيم درباره اعتقاداتمان صحبت کردن

اعتقادات از منابع مختلفي سرچشمه ميگيرند، چگونه بزرگ : "جوزؾ او کانر و جان سيمور در کتاب معرفي ان ال پي ميگويند
ن چه چيزهائي بوده اند، چه تجاربي در زندگي ما دگيماشده ايم، افراد صاحب نفوذ در کنارمان چه کساني بوده اند، اتفاقات بد زن

وقتي ميبينيم افراد " فرضا}. اعتقادات خود را با تعميم تجارب خود از دنيا و مردم بوجود ميآوريم" ما معموال. تکرار شده اند
بينيم، رفته رفته معتقد ميشويم چند نفر مييا معتقد به خدا در اطراؾ ما، راستگو تر و درستکار تر هستند و اينرا در يک، دو، و 

عقيده ای " کما اينکه اگر تجاربي معکوس داشته باشيم ممکن است کامال. که اعتقاد به خدا انسان را راستگو و درستکار ميکند
ا اما چطور ميشود تشخيص داد که کدام تجربه را ميشود تعميم داده و از آن اعتقادی نو ساخت و کدام يک ر{ .معکوس پيدا کنيم

يق فرهنگ و محيط بايد فقط به عنوان يک استثنؤ و اتفاق دانست و از آن گذر کرد؟ بعضي از اعتقادت ما حاضر و آماده از طر
مثل پدر و يا ) همچنين انتظار افراد با نفوذ و قدرتمند. زماني و مکاني ای که در آن متولد شده ايم بما ميرسند اطرافمان، شرايط

اگر پدر و مادر ما اصرار زيادی در احترام " فرضا}. د آوردنن کودکي اعتقاداتي را در ما بوجود خواهدردورااز ما، ( مادرمان
و يا خوب  گذاشتن ما به افراد مسن تر از خودمان داشته باشند، خود بخود احترام به افراد مسن تر جزئي از اعتقادات ما ميشود
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انتظارات زياد از ما بشرط { .ل اندوزی بخشي از اعتقادات ما ميگردندبودن بخشش و راستگوئي و يا بالعکس خسيس بودن و ما
دکتری و يا مهندسي و يا " معتقد ميشويم که ما بايد حتما" فرضا}آنکه واقعبينانه باشند در ما لياقت و شايستگي بوجود ميآورند 

ز ما در نقطه مقابل ممکن است ما را بسمت انتظار کم ا. {يک نوازنده خوب پيانو، خيلي مومن و يا بالعکس خيلي پولدار شويم
اگر اوليؤ از فرزندان هيچ انتظاری نداشته باشند و بعبارت ديگر برايشان مهم نباشد که فرزندان آنها چه }بي لياقتي بکشاند، 

 بوجودعتقادی ميکنند و چه آينده ای را بايد در جلوی خود داشته باشند، باعث ميشود که در کودکان انتظاری از خود به شکل ا
مگر آنکه شانس آورده و معلم و يا فرد با نفوذی . از خود نشان ندهند را واقعي برای اينکه کسي شوند کوششو آنها  مدهنيآ

وقتي ما کودک و حتي جوان هستيم، به چيزهائي . {که وی چنين اعتقادی را در آنها بوجود آورد آنها پيدا شودديگری در زندگي 
ميشود اعتقاد ميآوريم، چرا که راهي برای آزمايش کردن معکوس آنها را نداريم و اين اعتقادات ممکن است  که درباره ما گفته

وقتي ما به چيزی معتقد شديم بر اساس آن حرکت و رفتار کرده و در نتيجه . توسط تجارب و دستآوردهای بعدی تقويت شوند
اگر دائم به ما بگويند که ما " فرضا}شود که به نقطه خالؾ آن رسيد بنابراين خيلي مشگل مي. باعث تقويت بيشتر آنها ميشويم

فردی درستکار و مودب هستيم، خود بخود اين جزئي از شخصيت ما ميشود، معتقد ميشويم که مودب بودن خوب است و سعي 
در اينجا . {.قويت ميشوداين عقيده ت" ميکنيم رفتاری که شاخص مودب بودن است را از خود نشان دهيم و به اين ترتيب دائما

که چه اطالعاتي را قبول کرده و به آنها بپردازد و چه اطالعاتي از }اعتقادات بعنوان يک فيلتر قوی برای مؽز عمل ميکنند 
. به اين ترتيب اعتقادات ما بخشي از شخصيت ما را ميسازند 6."{.دنيای بيرون را حذؾ کرده و فراموش کند

يک کودک بزودی معتقد ميشود و يا " فرضا. اول تولدمان شروع به شکل گرفتن و ساخته شدن کننداعتقادات ما شايد از روز 
ميفهمد که گرمای بدن مادر يعني امنيت و خوراک کافي و در عين حال بزودی ميفهمد که گرمای يک شعله آتش چقدر با گرمای 

اعتقادات ساده اوليه ممکن است در اثر تجارب . يجاد نمايدش متفاوت است و ميتواند دستش را سوزانده و درد بدی را ابدن مادر
اعتقادات ساده ای مثل اينکه آسمان آبي است و خون قرمز . خوب و بد ويا بهمراه زباني که با آن صحبت ميشود به ما برسند

گاه نکرده و آنرا بخشي است، باعث ميشود که ما فهم مشخصي نسبت به رنگ آبي و قرمز پيدا کنيم و ديگر به آن بشکل اعتقاد ن
شايد اعتقادات ساده اينچنيني تنها يک يا چند نرون را برای ثبت خويش به خود اختصاص دهند . بدانيمو واقعيات و يقينها از زبان 

همانطور . هزار نرون در مؽز ثبت شوند ها اما اعتقادات پيچيده تر ممکن است بصورت شبکه ای متشکل از چندين هزار و ده
اعتقاداتي مثل اينکه . هم خواهيم ديد اعتقادات ساده بعد از مدتي خيلي محکم و استوار شده و خيلي دير قابل تؽيير هستند" اکه بعد

چرا که اينگونه اعتقادات به اعتقاد ديگری متصل نيستند و . آسمان آبي است و خون قرمز است و حتي خدا وجود دارد و يا ندارد
برای فهم اين مطلب ميتوان مثالي از علم . ری ندارند که با تؽيير آنها، اين اعتقادات هم تؽيير نماينديا بعبارت ديگر اجزأ ساده ت

 "شايد تنها از طريق يک ضربه خيلي سخت فرضا)عناصر ساده مثل اکسيژن و يا ئيدروژن بسختي قابل تؽيير هستند . شيمي زد
در حاليکه عناصر کمي پيچيده تر مثل ( توان الکتروني را از آنها گرفت و آنها را تبديل به عنصری ديگر کرداتمي ب يک بمباران

د هم شکل و نگاز کربنيک که متشکل از کربن و اکسيژن است در اثر ميل ترکيب هر يک از عناصرش با عنصر ديگری ميتوان
تر به دليل ترکيبات متعددی که دارند بيشتر از همه در معرض عناصر خيلي پيچيده " و طبعا. خواص خود را عوض کنندهم 

 در قالب زبان و فرهنگ در دوران اوليه حياتمان شکل ميگيرند" بهمين دليل اعتقادات ساده ما که معموال. تؽيير و تحول هستند
تنها )يشود آنها را تؽيير داد ثابت ترين ها هستند و بهمين دليل پايه های اصلي شخصيتي ما را ميسازند که بسختي م" معموال

ممکن است ئيدروژن مقايسه نمود عنصر اتمي  بمبارانتجارب خيلي دردناک و يا خيلي مهيج که شايد بشود آنها را با همان 
در حاليکه اعتقاداتي که در دوران بعدی زندگي ساخته ميشوند از { .تؽيير دهند اعتقادات را در مراحل بعدی زندگي بتوانند آن

قابل تؽيير ييری در يکي از اعتقادات ساده ترشان ا که ساخته و بافته اعتقادات ساده تر ديگری هستند، براحتي با هر نوع از تػآنج
هستند و در نتيجه مخدوش کنندگان مؽز گرچه نميتوانند شخصيت پايه ای را زياد دستخوش تؽيير کنند اما ممکن است براحتي 

ساده مثل اعتقاد به اينکه " برای نمونه حتي يک اعتقاد نسبتا. بعد از بلوغ ما را تؽيير دهند بتوانند اعتقادات دوران بلوغ و
چه کسي مهربان »" و ثانيا« چه کسي مادر است»" خود مرکب از حداقل دو اعتقاد ساده تر است اوال« مادران مهربان هستند»

با رشد عقلي و سني ممکن است ما اعتقاد " فرضا. تؽيير کندحال با تؽيير هر يک از ايندو ممکن است اعتقاد اوليه ما « است
بفهميم که في الواقع پدرمان که مخالؾ شيريني خوردن ما بوده است مهربان " متفاوتي نسبت به مهربان بودن پيدا کرده و فرضا

يير کند و فقط به کسي که ما را و يا ممکن است معني مادر در ذهن ما تػ. تر از مادرمان بوده که دائم به ما شيريني ميداده است
بدنيا آورده است مادر نگفته و فهم مادر را بيشتر به کسي نسبت دهيم که از ما در دوران کودکي مواظبت و مراقبت بيشتری 

.  بگوئيم و يا معتقد شويم که مادر واقعي ما دايه ما و يا مادر بزرگمان بوده است" مثال کرده است
 

: شخصيتي ما اعتقادات قوی، پايه های
 

همانطور که گفته شد، اعتقادات ساده، اعتقاداتي هستند که بصورت تک پايه و يا حداکثر چند پايه ميباشند، اين نوع از اعتقادات 
ميشود گفت ثابت هستند مگر آنکه با يک عمل " در عين حال از قويترين اعتقادات ميباشند چرا که بسختي قابل تؽيير بوده و تقريبا

در دوران اوليه حيات شکل ميگيرند " اعتقادات ساده معموال. ضربه مؽزی، و يا يک تجربه فوق العاده مهيج تؽيير کنندجراحي، 
در  و فرهنگ «اخالق»و « زبان»، و يا حتي بخشي از «واقعيت»شکل اعتقادی خود را حتي از دست داده و بصورت " و اکثرا

برای مثال . متولد شده در واقع گذاشتن اولين پايه اعتقادی وی به خدا و اسالم استشايد گفتن تشهد در گوش نوزادی تازه . ميآيند
در خصوص همين اعتقاد قوی، يعني اعتقاد به وجود و يا عدم وجود خدا،  کساني که در مراحل اوليه زندگي آنرا بدست نيآورده 

ز آنجا که ديگر چنين اعتقادی در صورت کسبش، و سعي ميکنند در مراحل بعدی آنرا توسط تجربه و يا منطق بدست آورند، ا
توسط منطقي قويتر و يا تؽيير يکي از  شايد بتوانبراحتي ممکن است نشود، چرا که اعتقادی ساده نيست، اعتقادی قوی هم 

صورت يک اما همين اعتقاد اگر در دوران کودکي شکل گرفته باشد در ذهن انسان ب اعتقادات ساده تر پايه ای، آنرا تؽيير داد
قوی سازندگان  اعتقاداتاعتقادات ساده و . واقعيت جای ميگيرد و منطق های بعد از بلوغ فکری هم نميتواند آنرا مخدوش سازد

ما هم هستند، برای مثال کسي که از کودکي قبول کرده که تورات عين حقيقت است، حتي در بزرگي و حتي بعد از  شخصيت
هم ممکن است نتواند قبول کند که دنيا عمری بيش از چند هزار سال دارد، چرا که در تورات گرفتن دکترا در زيست شناسي باز 

چنين شخصي چه بخواهد و چه نخواهد در برخورد با دنيای . دنيا کمتر از ده هزارسال است که خلق شده" آمده است که فرضا
درست در نقطه مقابل کودکي که . ته خواهد شدشناخهم برخورد خواهد کرد و به همين صفت با تعصب بيرون بصورت دگم و 
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در يک خانواده باصطالح علم زده متولد ميشود و رشد ميکند ممکن است همين تعصب را نسبت به علم نشان داده و نتواند 
لمه نواقص و کاستي های علم در توضيح بسياری از مسائل را ببيند و بعبارتي بعوض خدا علم را پرستش نمايد بدون آنکه از ک

شايد در آينده خدای بسياری از کودکان اينترنت و يا حتي گوگل شود چرا که اوليؤ آنان دائم برای يافتن . پرستش استفاده نمايد
.  پاسخ به هر سئوالي به اين دو منبع مراجعه ميکنند

اری ساير اعتقادات پيچيده تر بايد توجه داشت که اکثر اعتقادات ساده، اعتقادات قوی هم محسوب شده و در ضمن پايه های ساخت
ويژگيهای ديگر اعتقادات قوی را ميتوان در اين سخنان دکتر تيلور . اعتقاد ساده نيستند" هم ميباشند، اما اعتقادات قوی لزوما

و يا توسط  تحريک  از دوران کودکي به دفعات متعدد تقويت شده اند" اعتقادات قوی، قوی هستند بخاطر اينکه دائما: "يافت
مراسم عاشور و تاسو در فرهنگ شيعه چه تاثير قوی " توجه کنيد که فرضا}. کنندگان قوی ای بشدت تقويت شده اند و يا هر دو

خود نحوه برگزاری اين مراسم " تکرار ساالنه آن و وجود ارزشهايش در فرهنگ و زبان و ثانيا" ای روی کودکان ميگذارد، اوال
بهمين ترتيب ميتوان از مراسم کريسمس در کشورهای ؼربي صحبت . برای کودکان دارد که نقش يک هيجان آور خيلي قوي را

کرد که با درختي که گذاشته ميشود و هدايائي که داده ميشود و چراؼاني ها و سمبلهای بصليب کشيده شدن مسيح و يا مجسمه 
و درست بهمين  دنيا آمده در ؼرب را ميسازدنقش يک هيجان آور قوی را دارند که بخشي از شخصيت کودکان ب... های مريم و 

علت استکه حتي کسانيکه مدعي الئيک بودن هستند وقتي کريسمس ميشود درخت کاج خود را علم ميکنند و يا افراد الئيک که 
اعماق اينگونه از اعتقادات در { .در خانواده مسلمان بزرگ شده اند باز بهنگام بلند کردن شئي ای ممکن است بگويند يا علي

کسي که معتقد به خداست، اين . سنگ بنای ساخته شدن بسياری از اعتقادات ديگر هم هستند" ضمير ما شکل ميگيرند و معموال
، در واقع چنين اعتقادی ستوني است که به زندگي او معني بدست نيآورده و نگه نميدارددر انزوا از ساير اعتقادات  را اعتقادش

در شديد ترين حالتها، وقتي فردی خيلي تحت فشار گذاشته شود، يک فرد . به سختي ميتوان تؽيير داد چنين اعتقاداتي را. ميدهد
و آن اعتقاد قوی، ( که تمام حواسش و منطقش، علم و يقين به او ميدهند)معتقد به يک اعتقاد قوی ممکن است بين واقعيتي 

مثل همان مثالي که در مورد . )ي در دنيای تخيلي خود زندگي کند واقعيت را کتمان کرده و ترجيح بدهد که بعنوان يک آدم روان
در اينمورد اگر ( ويا محاکمه سقراط و گاليله در دادگاههای مذهبي يونان و مسيحيت رم .يک معتقد به تورات و عمر زمين زديم

اد بيروني و ؼير قوی را عوض نمايد شبکه نرونهای سازنده اعتقادات را در نظر بگيريم، تؽيير هر يک از آنها ميتواند يک اعتق
تعويض يک اعتقاد قوی مانند زدن يکي از ستونهای اصلي است که ميتواند . اما هيچ عاصيبي به اعتقادات قوی و پايه ای نميزند

تعويض نرونهای مربوط به يک اعتقاد قوی ميتواند باعث تؽيير شبکه های . باعث ريزش ساختماني شود که روی آن بنا شده
اعتقادات قوی ای که ساده نيستند، يعني متشکل }. گری شود که آن نرونهای قوی سنگ بنای ساخته شدن آن شبکه ها بوده انددي

قوی بودن آنها بستگي به قوی بودن اعتقادات پايه ايشان و استحکام ارتباطات بين نرونهای { از اعتقادات ساده ديگری ميباشند
ته باشيد گفتيم که هر چقدر نرونها بيشتر با يکديگر رد و بدل اطالعات کنند و يا بيشتر و اگر بخاطر داش}متشکله آنها دارد 

بدفعات زيادتر تحريک شوند، ارتباطاتشان قويتر ميشود، و باز اگر بخاطر داشته باشيد برای فهم اين مطلب مثال لوله آب قابل 
هر چقدر نرونهای اين ترکيبات اعتقادی بيشتر از { .ل ثابتي ميدهدانعطاؾ و يا جويبار را زديم که جريان زياد و مدوام به آن شک

عالمت و يا شوک دريافت نموده  {دنيای بيرون و يا بصورت تجارب و دانسته های جديد}و يا حواس پنجگانه بدن  نرونهای ديگر
مستمر تقويت نشوند، در اثر  اعتقادات معمولي اگر بطور"در نقطه معکوس  7."قويتر ميشوند و به آنها عالمت و شوک بدهند

و از بين ميروند، اما اعتقادات قوی که يا در کودکي شکل گرفته { مثل جويباری که در آن آب جاری نشود}زمان کمرنگ شده 
. دست نخورده باقي ميمانند{ حتي اگر بطور مستمر تقويت نشوند}اند و يا در اثر تجارب فوق العاده تکان دهنده بدست آمده اند، 

دکي که در کودکي توسط سگي گاز گرفته شود تا آخر عمر معتقد باقي ميماند که سگ حيوان خطرناکي است، حال هر چقدر کو
ؼير قابل تؽيير بودن اعتقادات قوی ميتوان به اين " با توجه به عمال 8."هم که محيط بعدی و منطق به او چيز ديگری بگويد

اه عقيدتي خود را بر پايه اعتقادات قوی اعضؤ بالقوه خود استوار ميکنند و باز موضوع پي برد که چرا رهبران فرقه ای دستگ
چرا افرادی مثل مسعود رجوی با اينکه برای اهداؾ سياسي اش در ؼرب ميطلبد که بحث اسالم را کنار بگذارد هنوز سعي 

واده های مذهبي جذب سازمان شده اند و ميکند حداقل در درون مجاهدين مدعي اسالم باشد، چرا که اکثر اعضؤ مجاهدين از خان
البته وی هراز چندگاه با سوء . )وی بخوبي ميداند که اين بخش از اعتقادات آنها تا حدود زيادی دست نخورده باقي مانده است

د اسالم بر طبل شستشوی مؽزی خود بخصوص در امور کنترل مسائل جنسي و هويتي افراد در درون فرقه ميزن نام استفاده از
.( که اينهم خود دليل مهمي است جهت بکنار ننهادن بحثهای اسالمي در درون فرقه

 
چيست؟ « خود»معني ما کي هستيم؟ 

و سئواالتي مشابه مانند اينکه  يعني چه؟ پاسخ به اين سئوال« دماينکار را من و يا خودم انجام دا»خود چيست و وقتي ميگوئيم 
توسط ژن از اوليؤ خود که ما مثل قد و قامت و يا شکل و قيافه،  خصوصياتيبؽير از  ،هويت من چيست و يا من چه کسي هستم

اين بر به " تماما ،گرفته باشيم در دوران طفوليت از اوليؤ و محيط پيرامون خويشو بخشهای عقيدتي ثابتي که ممکن است  گرفته
ما را تعريؾ کرده و وقتي ما تصميمي گرفته و  فظياتدر واقع آن اعتقادات و حا.  کدامها هستند ميگردد که اعتقادات قوی ما

.  عملي را انجام ميدهيم بر پايه چنين چيزهائي استوار گشته است
عملي " متفاوت از گذشته داشته باشيم؟ آيا شستشوی مؽزی واقعا" حال سئوال اينستکه آيا ما ميتوانيم تؽيير کرده و رفتاری کامال

" در يک سو افرادی هستند که کامال. متضاد روبرو ميشويم" ه ناگهان با دو گونه از پاسخ کامالاست؟ در پاسخ به اين سئوال ما ب
متفاوت از گذشته، " تؽيير داده و به ناگهان او را تبديل به فردی کامال" معتقدند که آری ميشود انسان را تحت پروسه ای کامال

ستند که معتقدند که شخصيت ما بسختي فوالد است و بهيچ عنوان قابل در طرؾ مقابل افرادی ه.  کرد 9تبديل به يک زامبي" مثال
رفته رفته سنمان . معتقدم که ما ميتوانيم تؽيير کنيم و هر روز حتي بدون شستشوی مؽزی تؽيير ميکنيم" من شخصا. تؽيير نميباشد

اگر ما شستشوی مؽزی را . دنيير ميشورفتار، کردار و حتي بسياری از عقايدمان دستخوش تػ اضافه شدن سن،زياد ميشود و با 
که توسط آن ميتوان بکل حافظه يک فرد را پاک کرده و بجای آن حافظه يک پروسه رواني است به اين ترتيب تعريؾ نمائيم که 

. وجود خارجي ندارد "فعال من ميتوانم بگويم که چنين روشي تديگری با يک مجموعه جديدی از اعتقادات گذاشت، در اينصور
که آنهم منجر به بي شخصيتي . در اثر يک ضربه مؽزی و يا يک عمل جراحي است ،ها راهي که ميتوان حافظه را پاک کردتن

تا آنجا که علم امروز رشد . يک فرد شده و عدم قابليت وی در يافتن شخصيتي جديد بر طبق خواست و برنامه ريزی فردی ديگر
مورد  يک عمل جراحي شخصيتي متفاوت و برنامه ريزی شده از قبل به فرد کرده اينکه بتوان پس از يک ضربه مؽزی و يا
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راين وقتي من از بناب. داد تنها يک خواب و خيال و آرزوی مستبدين جهان و حاصل تخيالت نويسندگان و فيلم سازان ميباشد نظر
و بخشهای بعدی خواهيم ديد، و يا شستشوی مؽزی صحبت ميکنم همانطور که در اين بخش کنترل فکری، مخدوش سازی ذهن 

من صحبت از تؽييرات مطلق و کامل نکرده بلکه بحثم قياسي و در مقايسه با تؽييراتي است که ساير مردم بطور عادی در 
از آنجا که کسي نميتواند تمام حافظيات ما را بطور کامل پاک نمايد، کسي هم نميتواند ما را بطور مطلق . زندگي روزمره ميکنند

ميتوانند از طريق بکار گيری شيوه های  ماهر فکر همانطور که در بخشهای بعدی خواهيم ديد، مخدوش کنندگان. ايدعوض نم
 يط بيرون و تحميل تؽييرات رفتاریمختلؾ نفوذ و تاثير گذاری ما را بسمت خود جذب نموده از طريق ايزوله کردنمان از مح

باصطالح  ،ستخوش تؽيير کرده و سرانجام با بکار گيری هيجانات مختلؾبعضي از عقايدمان را عوض کرده و شخصيتمان را د
را عوض نمايند، اما آنها بهيچ  و بطبع آن شخصيت ما  شستشوی مؽزی داده و حتي بعضي از عقايد محکم و قوی ماا ما ر

و محيط خود گرفته ايم را تؽيير عنوان قادر نيستند ويژگيهائي که ما توسط ژن و در اثر تربيت دوران کودکي و نوزادی از اوليؤ 
بنابراين کساني که تحت شستشوی . ميتوانند آنها را بخواب برده و خاموش و يا محبوس سازند، اما نميتوانند آنها را بکشند. دهند

مؽزی قرار ميگيرند گرچه ممکن است شخصيت دوگانه ای پيدا کنند و شخصيت اوليه شان برای مدتها بخواب برود اما بر 
ؾ کساني که دچار صانحه شده و حافظه خود را از دست داده اند، اين دسته از افراد ميتوانند خاطرات و شخصيت گذشته خال

بنابراين از اينجا به بعد . بايد بهای سنگيني بپردازند، اما اين امر ممکن است" خود را باز يابند، البته برای کسب مجدد آن احتماال
بحثي . و يا شستشوی مؽزی ميکنم با چنين تعريفي از آن صحبت ميکنممخدوش سازی ذهن ری، هر گاه من صحبت از کنترل فک

. نسبي و نه مطلق
 

ما همه در تعجب ميمانيم که  : "که معتقدند شخصيت ما فوالدين و ؼير قابل تؽيير است دکتر تيلور ميگويداما در پاسخ به کساني
اما در عين حال همه ما تصورمان . ه سرعت تؽييرات کودکان فوق العاده استهم ک" کودکان چقدر سريع بزرگ ميشوند، و واقعا

بيماری تؽيير يک مؽز ما ثابت شده و بؽيراز موارد خاصي مثل وقوع حادثه ای و يا در اثر  ،سني گذشتبر اين است که بعد از 
مواردی که بخود مؽز برميگردد، و دوم اول : اين تصور که مؽز ما سخت و ثابت است به دوشکل ظاهر ميشود. ... نخواهد کرد
ما افراد بالػ ميدانيم که چه کسي . دخيلي قديمتر ميباشدومي يک تفکر مدرن است، اما اولي . مربوط ميشود« خود»آنهائيکه به 

 اگر ما فيلسوؾ نبوده و نتوانيم تعريؾ فلسفي. ما محرک و تصميم گيرنده اعمال خويش و صاحب افکار خود هستيم: هستيم
اگر ما خوش . نداشته باشيم هم معني نيست که يک احساس قوی نسبت به هويت و فرديت خود ، اين بدانبدهيم« خود»خاصي از 

، چرا که چنين تجاربي از وحشتناکترين تجاربي است که ممکن شانس باشيم هيچگاه پايه های شخصيتي مان متزلزل نخواهد شد
بايد رشدی سالم و « خود»مرگ دروني، احساس از درون تهي بودن در جائيکه  احساس. است يک انسان با آنها روبرو شود

چه آهسته باشد مثل کسي که « خود»طبيعي داشته باشد، احساس افسردگي که خيلي ميتواند وحشتناک هم باشد؛ از هم پاشيدگي 
آنرا از (  florid schizophrenia) و يا بطرز فاجعه باری در اثر بيماری شيزنوفريا گرفته(  Alzheimer)بيماری الزايمر 

ما از هر چيزی که شخصيت . دندست بدهد، هر دو نوع ميتوانند افرادی که معتقد به اين ثابت بودن خود هستند را بوحشت بيانداز
ما بطور . از مواد مخدر، بيماريها، ضربه مؽزی، و حتي تکنيکهای جديد: و فرديت ما را دستخوش تؽيير کند وحشت داريم

افرادی که کساني که در فکر تؽيير جامعه هستند، : شخص در مقابل افراد ديگری که ميخواهند ما را تؽيير دهند مقاومت ميکنيمم
ما را وادار " که ميتوانند حداقل تؽييرات موقتي داشته باشند و مثال) کوشش ميکنند روشهای تاثير گذاری و نفوذ را بکار گيرند 

که ميتواند تاثيرات طوالني مدت و حتي ) ميدهند شستشوی مؽزی يا انسانها را و( خواستيم بخريمبه خريد چيزی کنند که نمي
به روانشناس مراجعه ميکنيم و يا پيرو يک گرو " حتي وقتي ما آگاهانه خواهان تؽيير خود ميشويم مثال .(هميشگي داشته باشد

(guru  )زندگي جديد روشن هستيم، ما در صورتي خواهان تؽيير ما بدنبال يک خواب خوش و شروع يک " ميشويم، معموال

با اين تصور که ديگر کمتر ؼمزده، }. خود ميشويم که مطمئن باشيم که ما خودمان دريافت کننده منافع اين تؽيير خود هستيم
وی مؽزی داده تصويری که از شستش{ .با ترس و يا شک بيمار گونه خود برخورد نمائيم بتوانيمو يا  باشيمملتهب، پريشان 

با احترام . تؽييرات خود فرد نبوده بلکه شستشو کننده استاين اصلي  هميشود، به اين دليل وحشتناک است که در آن منفعت کنند
بعضي مواقع تؽييرات . در حال تؽيير هستند" مؽزها دائما. به جناب مؽز، بهر حال، اينکه مؽز ثابت است خيلي نادرست ميباشد

ند مثل کسي که بعد از قطع پا و يا دستش دچار تصور داشتن پا و يا دست فرضي ميشود و نميداند با درد و يا خيلي شديد ميباش
در اينجا اتفاقي که افتاده اينستکه نرونهائي که مامور دريافت و تجزيه و تحليل اطالعات . خارش آن دست و پای فرضي چه کند

ع اطالعاتي خود را از دست داده و فرصت تطبيق خويش با شرايط جديد را پيدا دريافتي از آن دست و پا بوده اند بيکباره منب
نکرده و در نتيجه خود را به نزديکترين گروه نرونها وصل کرده اند و حال اطالعات دريافتي توسط آن نرونها را به حساب پا و 

کسي که خيلي اصرار دارد که ما تؽيير . ستيمدر حال تؽيير ه" مؽز ما و بهمراه آن خود ما دائما. يا دست جداشده ميگذارند
مدعي شود که جوهره ما در مؽز نيست و " مثال}عليرؼم هر تؽيير مؽز ثابت است، « جوهره ما»نميکنيم بايد مدعي شود که 

 نهاآوگرنه { .دندر روح ما که ؼير مادی است جای دار" د و فرضانهويت و شخصيت ما با حافظيات و اعتقادات ما شکل نميگير
قرار { مثل استفاده از داروهای مخدر و شيميائي مثل ال اس دی}چگونه ميخواهد تؽييرات ناشي از نوسانات شيميائي در مؽز 

رفتار امروز من با زماني که دچار بيماری کمبود " آيا واقعا. دنگرفتن در فضاهای معناطيسي، و يا جراحات مؽزی را توضيح ده
من شخصيت يکساني دارم چه در حالت عادی و چه در شرايطي که از يک سردرد مزمن، " اقعاآيا وتوجه ميشوم يکسان است؟ 

((  Cotard syndrome)که به آن کوتارد سيندروم ميگويند )يک افسردگي، شيزنوفريا، و يا حتي بيماری رواني خود خدا بيني 

در . جوهره من چيست مهمتر از بقيه هستند بعضي از کارها و ويژگيهای مؽز برای مشخص کردن اينکه" رنج ميبرم؟ طبعا
اسرار آميز چيست؟ بعضي از دانشمندان اعصاب جايگاه خود را مجموعه فاصله « خود»نتيجه اينجا سئوال ما اين ميشود که اين 

برای نمونه ){ .ردجائيکه همانطور که در گذشته ديديم تمام فعل و انفعاالت ارتباطي بين نرونها انجام ميگي}بين نرونها دانسته اند 
{ وجود دارد هااتصال بين نرون های نقاطفاصله  مجموعه خودی که در} «خود سيناپتيک»بحثهای ژوزؾ لدوکس در کتاب 

(Joseph LeDoux's -  Synaptic self ))در  (نقاط اتصال بين نرونها) بر طبق اين نظريه خود مجموعه توانمندی سيناپزها

داشتن خود، . ... کندمينيست که اين تعريؾ و يا فرضيه چقدر ما را نسبت به فهم خود آگاه تر بهر حال زياد واضح . مؽز است
همانطور که خيلي از روانشناسان به آن اشاره کرده اند بمعني پديده مشخصي است که شامال داشتن يک بدن فيزيکي، توان تاثير 

با ديگران، خود آگاهي، نه تنها نسبت به خود و دنيا بلکه نسبت گذاری روی آن بدن و محيط اطرافش، توان ارتباط برقرار کردن 
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از اينها که بگذريم، فهم و تعريؾ روانشناسان مختلؾ و مردم گوناگون نسبت به اين کلمه، از . به افکار و احساسات خود ميشود
  - Hazel Markus) امافرد به فرد و فرهنگ به فرهنگ همانطور که  در مقاله ای توسط هيزل ماکوس و شينوبه کيتاي

Shinobu Kitayama )10 ،شامل يک پديده خودجوش و يا خودکار و مستقل است « خود»در فرهنگ ؼربي . متفاوت است آمده

(  Roy Baumeister)بنظر ميرسد که همانطور که روی باوميستر {  individuality} تاکيد روی فرديت و يا شخصيت فردی )

شخص »امريکائيان برای نمونه خيلي دوست دارند خودشان را يک .( ه ای مدرن و جديد استبه آن اشاره کرده است پديد
(individual ) » دانسته که رفتارش به ترتيبي سامان يافته که معني اوليه اش نشانگر افکار، احساسات و رفتار دروني خود فرد

دوست دارند اينطور فکر کنند که } باشد {بطه او با ديگرانو يا را} تا اينکه عالمتي از افکار و احساسات و اعمال ديگران است
آنها وجودی . اين خودشان هستنند که بر اساس فکر مستقل خودشان و بر پايه منافع مادی خودشان تصميم گرفته و عمل ميکنند

ا، در فرهنگهای آسيائي و درست در نقطه مقابل آنه. {.از خود دارند( و نه در رابطه با جمع)مستقل از ديگران و تعريفي فردی 
پسر و نوه کيست؟ برادر کيست؟ کارش و }افريقائي، فرد از طريق ارتباطات شخصي او با محيط پيرامونش شناخته ميشود 

در اين فرهنگها خود، خويش را جزئي از جمع ديده و رفتار خويش را تا حد زيادی منبعث و { ...موقعيتش در جامعه چيست؟ 
 11."ط افکار، احساسات و اعمال ديگران در رابطه با خود ميداندترتيب داده شده توس

 

: يک مدل رياضي برای توضيح اينکه ما چگونه ميتوانيم تغيير کنيم
 

د، چگونه ميتوان روی آن ندستکاری شو ديگرجهت توضيح اينکه چگونه افکار و ذهن انسان ميتواند مخدوش و يا به عبارت 
دوش سازی ذهن، کنترل فکر و شستشوی مؽزی ميتوان اعتقادات، هويت و شحصيت يک فرد تاثير گذاشت، چگونه از طريق مخ

را عوض نمود؛ من يک مدل رياضي را در اينجا ترسيم کرده و جهت آنکه برای کساني که از رياضي متنفرند، قابل تحمل باشد، 
معادالت ديفرانسيل چند بعدی و با متؽيرهای  آنرا تا حد ممکن ساده کرده و از طرح پيچيدگيهای رياضي منجمله عنوان نمودن

.  زياد، چشم پوشي کرده ام
تا پيچيده ترين آنها مثل عقايد فلسفي « مادر مهربان است»و يا « آتش دست را ميسوزاند»اعتقادات از ساده ترين آنها مثل اينکه 

ؼيير آنها بخصوص تؽيير اعقتادات قوی و پايه بنابراين ت. که هويت و شخصيت ما را ميسازندآجرهای بنائي هستند و يا سياسي 
و « کنترل فکری»، «تاثير گذاری و يا نفوذ»بنابراين تمام بحث . ای يک فرد ميتواند باعث تؽيير شخصيت آن فرد شود

 چنيناينکه چگونه ميتوان . بر سر اينستکه چگونه ميشود اعتقادات يک فرد را تقويت، خنٍثي و يا عوض کرد« شستشوی مؽزی»
. کرد موضوع بحث اين بخش است کاری را

اعتقادات از ساده ترين تا پيچيده ترين آنها ترکيبي هستند از اعتقادات ساده تر که بعضي از آنها يعني ساده ترينشان ممکن است 
که با آن صحبت بخشي از معلومات و زباني شده باشند " ديگر بشکل اعتقاد بنظر نيآمده و جنبه اطالعاتي  پيدا کرده  و يا مثال

. آنرا به رنگ آسمان نسبت ميدهيم و يا اينکه به چه اشخاصي پدر و مادر گفته ميشود" ميکنيم مثل مفهوم رنگ آبي که فرضا
حال . حفظ و نگهداری ميشوند 12"شبکه ای از نرونهای در ارتباط با يکديگر"اعتقادات در بخش حافظه بلند مدت ما بصورت 

باز گرديم همانطور که مشاهده ميشود اين « مادران مهربان هستند»ه آن اشاره کرديم يعني اعتقاد به اينکه ب" اگر به مثالي که قبال
ما چه اعتقاد و »اينکه  مو دو« چه کسي مادر ناميده ميشود»اول اينکه : اعتقاد را ميتوان حداقل به دو اعتقاد ساده تر تجزيه نمود

ر که در گذشته گفتيم تؽيير هر يک از اين دو عقيده ساده تر ميتواند در تؽيير اعتقاد ما باز همانطو. «يا فهمي از مهرباني داريم
اعتقاد و تعريؾ ما از محبت عوض شود و  يک حادثهاگر در اثر " مثال. که مادران مهربان هستند تاثير گذاشته و آنرا عوض کند

.  يا تعريؾ جديدی از مادر بودن ارائه دهيم
«  b1» نشان دهيم و اعتقاد اينکه به چه کسي مادر گفته ميشود را با «  B» ينکه مادران مهربان هستند را با اگر ما اعتقاد به ا

اما مسئله به اين سادگي نيست «  B=b1 + b2» ميتوان گفت . نشان دهيم«  b2» و اعتقاد و يا تعريفمان از مهربان بودن را با 

از شکبه های اعتقادی ارتباط دارند که هر تؽييری در آنها ميتواند روی اين اعتقاد چرا که اين شبکه اعتقادی به تعداد بيشتری 
. شبکه هائي که به رابطه ما با پدرمان و يا برادران و خواهرانمان تعلق دارد" مثال. بطور مستقيم و يا ؼير مستقيم تاثير گذارد

يا معتقد به خدا هستيم ممکن است احترام به پدر و مادر  اگر مسلمان و" فرضا. اعتقاداتي که شخصيت و فرهنگ ما را ميسازند
اين  ،جزو پايه های اعتقادی ما بوده و در نتيجه علي رؼم دريافت هر اطالعات ديگری دال بر نفي هر يک از اعتقادات اوليه

اگر اين مجموعه از . رداينکه مادر کيست و يا محبت يعني چه تاثير گذااعتقاد ما در اعتقاد قوی مقاومت کرده و مانع تؽيير
بخشي از اعتقادات هويتي و يا شخصيتي " اعتقادات ديگر را که بطور ؼير مستقيم در ارتباط با اعتقاد فوق الذکر هستند، و عمدتا

مجموعه )«  (bi)∑» ما ميباشند ولي در عين حال جزو پايه های ساختاری اعتقاد فوق الذکر نبوده اما روی آن تاثير دارند را با 

 «  + B=b1 + b2  (bi)∑»: نشان دهيم در نتيجه معادله ما تا اينجای بحث بشکل زيردر ميآيد( تمام اعتقادات شخصيتي تاثير گذار
اما اعتقادات ما تنها با تؽيير اعتقادات ساده تر و يا اعتقادات شخصيتي تؽيير نميکنند، بعضي از اطالعات دنيای بيرون که از 

در " فرضا. ا ميرسند ميتوانند ما را احساساتي و هيجان زده کرده و باعث تؽيير اعتقادات ما شوندطريق حواس پنجگانه به م
اگر ما شاهد منظره فداکاری يک مادر برای فرزندش در فيلمي و يا در دنيای « مادران مهربان هستند»مورد همان اعتقاد ساده 

د بي مهری مادری در حق فرزندش و خيانت او به کودک خردسالش واقع باشيم اين اعتقاد ما تقويت ميشود و بالعکس اگر شاه
باشيم ممکن است آنچنان احساساتي و هيجان زده شويم که پايه های اين اعتقاد متزلزل گردند و حداقل به اين برسيم که تمام 

که در اثر دريافت  ساسات و هيجاناتبرای پيدا کردن رابطه اعتقادات با اح. مادران مهربان نيستند ولي شايد اکثر آنها چنين باشند
پيدا  انياجازه دهيد اول تعريفي برای اين حاالت رو اطالعات از دنيای بيرون و تحريک شدن حواس پنجگانه ما بوجود ميآيند،

.  کنيم
 

: دمنفجر کننده؛ نيروهای تحريک کننده و يا ايجاد کننده که در پشت اعتقادات هستن: اسرارآميز؛ هيجانات: احساسات
 

، يک پروفسور برجسته، رئيس بخش اعصاب دانشگاه ايووای آمريکا در کتاب خود ( Antonio Damasio)آنتونيو داماسيو 

معني اصلي لؽت احساسات اشاره : " درباره احساسات چنين ميگويد( فيلسوؾ معروؾ Spinoza" )بدنبال اسپينوزا"تحت عنوان 
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معني ديگر آن اشاره به . ميآيندر عواطؾ ما و يا پديده های مشابه آن بوجود به تجارب دردناک و يا شعؾ آوری دارد که د
بوسيله آن نسبت به نرمي و يا ذمختي آن فهمي پيدا " با لمس يک شئ بوجود ميآيد و فرضا" حاالتي است که در ما فرضا

ی بيرون توسط يکي از حواس بهر صورت معني ای که ما از احساس ميگيريم در اثر دريافت يک عالمت از دنيا." ميکنيم
ميبينيم و يا  را ميشنويم و يا صدای فرياد بهمراه کمک را؛ منظره زيبائي را آهنگي خاطره انگيز" فرضا. پنچگانه مان است

را، مزه تلخي را ميچشيم و يا خوراکي خوشمزه و خاطره آور را، بوی خوشي از دور ميرسد و يا بالعکس و  اشدلخر ای صحنه
چه در }تمام اين عالئم دريافتي از دنيای بيرون . ت نوازشگری ما را آرامش ميدهد و يا سيلي محکمي ما را ميآزاردسرانجام دس

احساس های  اصطالحميتوانند با کلمه احساس همراه باشند، و درست بهمين علت هم هست که ما  {زبان فارسي و چه انگليسي
اطالعات ميتوانند در ما يک حالت روحي هم ايجاد نمايند که به آنهم احساس ميگوئيم اما هر کدام از اين . پنچگانه را بکار ميبريم

يک نوای خوش و يا يک بوی خاطره انگيز و يا يک مزه دلپذير ما را به ياد خاطره ای انداخته و " و آن حالتي است که فرضا
که  ت از احساس ميکند، بيشتر معني اين حالتداماسيو وقتي صحب. در درون خود احساس شعؾ و يا بالعکس احساس ؼم ميکنيم 

يکنفر ميتواند کارکردهای مؽز را مورد بررسي : "را منظور دارد و در دنباله بحث خود ميافزايد آنرا معني اصلي احساس ميداند
های احساسات فرد ديگری ميتواند کارکرد. را توضيح دهد قرار داده واينکه چگونه آن کارکردها ميتوانند باعث حرکت ما شوند
يکنفر . و بفهمد که چگونه افکار روی هم گذاشته ميشوند ،پنچگانه ما را آزمايش و فهم نمايد، قدرت بينائي و يا ساير حواس را

حتي يکنفر ميتواند در مورد . ديگر ممکن است در مورد اينکه چگونه مؽز فرا ميگيرد و افکار را حفظ مينمايد تحقيق نمايد
اما احساسات که ميتوان آنها را از . ده ما توسط اتفافات و دريافت اطالعات از دنيای بيرون تحقيق نمايدعواطؾ برانگيخته ش
آنها خصوصي و ؼير قابل . احساسات برای هميشه اسرار آميز باقي خواهند ماند. گيج کننده باقي مانده اند... هيجانات جدا ساخت 

احساسات رفته و « پشت»بعبارت ساده تر کسي نميتواند . نده ار کجا اتفاق افتادنميشود توضيح داد که چگونه و د. دسترس هستند
 13."ببيند آنجا چه خبر است

احساسات به " :و ادامه ميدهد 14تعريؾ ميکند« ( Emotions)  تاثير دروني هيجانات»را  ( Feelings)  داماسيو احساسات

از لؽت « ايده»در اين تعريؾ شما ميتوانيد بجای . اص استيک حالت خ درمعني خالص و خاص اين لؽت، ايده وجود بدن 
، البته نه تنها اعتقادات قوی بلکه اعتقادات خيلي در آمده اند« اعتقاد» ايده هائي که بشکل}. استفاده نمائيد« ادراک»و يا « فکر»

بسته به تلخي تجربه ای که داشته )الفاصله اعتقاد فکر ميکنيم، ب ايده و يا ساده مثل اعتقاد به اينکه آتش ميسوزاند، وقتي به اين
شده و صورت ما هم عوض " فرضا ،و ممکن است حالت بدن آورده را به ياد  تجربهاحساس درد و هيجان ناشي از اين ( ايم

 یو افکار و حالت فکر{ آتش در مثال فوقمثل }وقتي شما از پديده ای که آن احساس را ايجاد کرده { .اخمهايمان در هم روند
که شامل يک حالت خاص بدن است که نشانگر آن احساس . خود را نشان ميدهد ،ناشي از آن عبور نمائيد، جوهر و هسته احساس

بنابراين وی اضافه  15."{يا ترس و يا شادی هستيم مثل حالتي که بدن بخود ميگيرد وقتي که ما در حال درد کشيدن و}. است
احساس زماني ظاهر ميشود . مراه يک حالت تفکر و فکری با يک تم مشخص استاحساس يک حالت خاص بدن به: ميکند که 

دست يکي " فرضا} 16."رسندوی هم جمع شده و به يک حالت خاص مير( و يا اطالعات از حواس پنچگانه)که يکسری جزئيات 
ان درد در اثر انقباض و انبساط ، در اين حالت احساس درد و هيجرا آنقدر فشار دهيد تا اينکه آثار درد در چهره وی ظاهر شود

{ .ما هيچه ها بشکل اخم در هم شدن و يا فرياد برآوردن در چهره او ظاهر ميشود
از لحظه تولد زمانيکه ما گرسنه هستيم و احتياج به مواد خوراکي داريم آنرا از : برای فهم منظور داماسيو اجازه دهيد مثالي بزنم

بوی او با يک نوع احساس سيری و يا ارضؤ شدن بدن همراه شده و " ای بدن وی و احتماالمادر خود گرفته و به اين ترتيب گرم
، آنرا احساس ارضؤ شدن" همزمان در بدن ترشحات شيميائي بوجود ميآيد که تمام اين ها را با هم ترکيب نموده که ما اصطالحا

تواند با عالئم بدني، هيجاناتي چون لبخند همراه گرديده اين احساس در مراحل بعدی زندگي مي. ميخوانيم امنيت، و يا خوش آمدن،
و رفته رفته يک احساس خوب را در حافظه ما نسبت به مادرمان ايجاد نمايد همان احساسي که ما وقتي با مفوم زبان آشنا شديم، 

ما درباره مادرمان فکر  از آن زمان به بعد هرگاه که. آنرا عالقه، دوست داشتن و عشق فرزند به مادر ميخوانيم" اصطالحا
، "گرما"ميکنيم ديگر به نگهداری و تؽذيه او فکر نکرده و بعوض همه اينها احساس عشق و عالقه که بهمراه خود احساس 

.  را ميآورد را به ياد ميآوريم" مهرباني"و " ارضؤ"، "امنيت"
برای فهم زنجيره  در کوششي: "يح ميدهدسيو توض، داما( emotions)از هيجانات (  feelings)جهت جدا کردن احساسات 

پيچيده ای از اتفاقات که با هيجانات شروع شده و به احساسات ختم ميشود، ما ميتوانيم از جدا کردن بخشي که بيروني و عمومي 
{ احساس دروني رضايت و شادی}از بخشي که دروني و خصوصي است { مثل لبخند رضايت از گرفتن شير از مادر}است 

و بخش ثانويه را احساسات { ...مثل شادی، ؼم، خشم، ترس }(  emotions)من بخش اول را هيجانات . ... يريمکمک بگ

(feelings  ) در فارسي ما برای بيان احساسات همان لؽات هيجانات را با اضافه کردن کلمه احساس بيان " معموال}ميخوانم

عمل و يا حرکتي هستند که عمومي بوده و برای ديگران قابل رويت هيجانات . {...ميکنيم مثل احساس خشم، احساس شادی و 
" معموال}. ما خوشحال يا عصباني هستيم و يا ترسيده ايم" ميباشند، از روی چهره و يا صدای ما ميتوانند تشخيص دهند که فرضا

با دستور مؽز يک ماده شيميائي ؼدد بدن در اثر يک محرک بيروني و يا دروني، مثل شير دادن مادر و يا بياد آوردن مادر، 
را بحرکت در  داده و آنها عضله و يا عضالتي از بدن و يا نرونها مؽز يک شوک الکتريکي از طريق اعصاب به ترشح ميکنند
عضالت باالی ابرو و يا کنار دهان را وادار به تؽيير حالت کرده و در نتيجه چهره ما حالتي از رضايت و يا " ميآورند، مثال

که }بوسيله چشم بدون بکار گيری ابزاری { مثل دلهره}بعضي از اين عوارض " مطمئنا{ .س خشم از خود ظاهر ميکندبلعک
 باامروزه }. ندقابل رويت و اندازه گيری نيست{ اال رفتن فشار خون را اندازه گرفتبتواند افزايش تپش قلب و يا ب" فرضا

و يا عالئم ديگر عصبي  ، عرق کردن بيش از اندازه قلب و يا فشار خون دستگاههائي مثل دروغ سنج، با اندازه گرفتن تپش
{ که فردی در پاسخ به سئوالي دارد دروغ ميگويد و يا حقيقت را؟حدس بزنند " فرضا ميتوانند هيجانات پنهان را ديده و دانشمندان

ه هيچ کسي مگر صاحبشان قابل رويت نبوده و بوسيل. پنهان هستند" احساسات در نقطه مقابل، مانند تمام تصاوير رواني، کامال
اينکه شما از کسي بدتان ميآيد و يا  17."جزو اموال شخصي کسي محسوب ميشوند که در مؽزش چنين احساسي بوجود آمده است

شده و آثار از چشم ديگران پنهان باقي بماند مگر اينکه شما با ديدن آن فرد هيجان زده " عاشق و شيفته او ميباشيد ميتواند کامال
 . خشم و يا عالقه را در چهره و بيان و حتي رفتار خود ظاهر سازيد
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همه »به مثال اعتقاد ساده خودمان يعني " جهت توضيح تمام اينها و رابطه شان با عوض شدن عقايد ما اجازه دهيد که مجددا
استاني که در آن مادری نسبت به فرزندش بي ما با رخدادی و يا د" در اين مثال اگر فرضا. بازگرديم« مادران مهربان هستند

، روبرو شويم، ببينيم که مرحله به مرحله کردهاو را وادار به بيگاری و يا گدائي برای رفاه بيشتر خودش " مهری کرده و مثال
مرحله اول ما باعث ميشود که در ( دريافت اطالعات جديد از دنيای بيرون)چه اتفاقي ميافتد؟ شنيدن و يا ديدن چنين ماجرائي 

شده  ( بسته به شدت و ضعؾ داستاني که ديده ايم و مدت زماني که در معرض برخورد با آن بوده ايم)دچار يک هيجان روحي 
اين هيجان بنوبه خود احساسي را در ما نسبت به آن مادر بطور خاص . آنرا خشم، ؼم، انزجار و حتي تنفر ميناميم" و اصطالحا

اين احساس باعث ميشود که اعتقاد فوق الذکر ما دستخوش تؽيير شده و يا حداقل  سپس نموده،م ايجاد و تمام مادران بطور عا
.  و حتي معکوس نمايد کرده دچار لرزشي شود که در صورت تکرار ديدن و يا شنيدن چنين حوادثي آنرا دچار تؽييری جدی

در درجه اول شدت و ضعؾ هيجان ما در ديدن آن : اهند گذاشتدر اينجا بنظر من دو متؽير در ميزان تؽيير اعتقاد ما تاثير خو
ماجراست که شايد بطور مستقيم به خود آن ماجرا ربط داشته باشد، گرچه در بسياری موارد خيلي پيچيده تر از اين حالت ساده 

جان زده شده و هنوز تحت اگر ما در آن لحظه تحت تاثير مواد شيميائي مثل الکل باشيم، اگر از جريان ديگری هي" است، فرضا
جدا از ميزان . ...  ميزان هيجان ما نسبت به اين صحنه، ميتواند کم و يا زيادتر از حالت معمول باشد تاثير آن هيجان باشيم

ضعؾ و يا قدرت اين هيجان، متؽيير دوم زمان است، يعني برای چه مدت ما در معرض برخورد با چنين داستاني بوده و يا تا 
" به آن فکر نکنيد، يعني زمان صفر باشد، اصال" اگر شما اصال. جازه داده ايم که مؽزمان درگير چنين خبری باشدچه مدت ا

اعتقاد شما تؽيير نخواهد کرد، بعکس اگر اين ماجرا فکر شما را برای مدت طوالني ای بخود گيرد، تؽييرات اعتقادی شما ممکن 
که وقتي ما نميخواهيم يکي از اعتقادات قوی خود را تؽيير دهيم در برخورد با درست بهمين علت است . است خيلي زياد باشد
بنوعي گوش و چشم خود را بسته و بعبارتي آن خبر و يا اطالعات حتي علمي را فيلتر کرده و يا بعبارتي  اطالعات ضد آنها،

شمن خود را حتي کشته شدن يک فرد را تاثير برای نمونه رسانه ها اگر بخواهند کشتار توسط د. نميگذاريم از ذهنمان رد شوند
در حاليکه در نقطه مقابل اگر نيروی خودی دهها و صدها کرده،  پخشو بدفعات آنرا  گذار کنند برای مدت طوالني و با جزئيات 

ي نگفته و خبر در هر دوصورت بظاهر آنها دروغ. نمايندمي نفر را کشته باشد، خبر آنرا سريع و شايد تنها با ذکر يک عدد اعالم
. اما تاثير گذاری خبر اول حتي کشته شدن يکنفر، چند ده برابر خبر دوم حتي کشته شدن چند صد نفر است. را بدرستي داده اند

باشد، در مقابل خبر اول از  هوادار دشمنمعکوس عمل نمايد، يعني اگر " از طرؾ ديگر شنونده چنين خبری ممکن است کامال
خبر دوم حتي اگر  ميکند و بالعکس در برخورد بايک چای برای خود درست  ميرود و" ری گرفته و فرضاراديو و تلويزيون دو

که کشته شدن آن افراد را  ميکندقرقره کرده و سعي  آنرا برای چندين روز در مؽز خود ، باشدپخش شده چند ثانيه برای 
از در ذهن او خبر اول بي تاثير مانده و خبر دوم تاثيرات به اين ترتيب ب. نمايد دوباره سازیبشکلهای مختلؾ در ذهن خود 

بنابراين بايد توجه داشت که رسانه های جمعي همواره اخبار خود را بگونه ای تنظيم ميکنند که حداکثر . عميقي خواهد داشت
بايد برای فهم و جذب و و يا بقول يکي از ؼولهای تبليؽاتي اخبار . تاثير را روی افراد خودی و با حداقل اطالعات بگذارد

و نه برای خواص و افرادی که ميدانند و يا دارای فهمي باالتر از }تحريک، فهميده ترين توده های کم اطالع جامعه تنظيم شود 
 . {سطح عوام هستند

ظريات فوق را حال برای آنکه تمام بحثهای فوق را بتوانيم به فورمول رياضي تؽيير اعتقادات خود اضافه نمائيم اجازه دهيد ن
نشان دهيم و  ( Fo)را با « همه مادران مهربان هستند»اعتقاد احساس موجود در رابطه با " اگر فرضا: بشکل فورمولي در آوريم

نشان داده و مدت زماني که فکر و ذهن (  E) مقدار هيجان بوجود آمده در اثر شنيدن و يا ديدن آن داستان در باره مادری را با 

نشان دهيم (  Fn)احساس خود بعد از شنيدن اين خبر را با  و ( T) کردن و يا برخورد با اين خبر بوده است را با  ما درگير فکر

: با فورمول زير نشان داد( جهت اختصار و سهولت بيان)مقدر اين احساس را ميتوان با حذؾ عوامل جانبي 
1)   Fn = Fo ± E × T 

بعلت اينستکه خبر مربوطه و هيجان توليد شده توسط آن، ممکن است (  E)ر هيجان در کنا(   ) -و ) + ( در اينجا عالمت 

گذشتگي مادری برای فرزندش بشنويم، که در اينصورت  ما داستاني درباره از خود" تقويت کننده احساس سابق ما باشد، فرضا
(.  استفاده مادری از فرزندشسوء )احساس گذشته ما تشديد ميشود و يا بالعکس در معرض خبری منفي قرار گيريم 

به مثال فوق برگرديم ديديم که احساسي که در ما نسبت به اين اعتقاد بوجود ميآيد بسته به بزرگي و کوچکي آن " حال اگر مجددا
 حال برای نشان دادن. زمان فعال بودن آن در ذهن ما ميتواند اعتقاد ما را دگرگون و يا حتي بکل عوض نمايد" احساس و مجددا
و مدت زماني که اجازه داده ايم (  Fn)و ميزان احساس را با (  Bn)و اعتقاد ثانويه را با (  Bo)اعتقاد اوليه را با اين رابطه اگر 

نشان دهيم رابطه بين اعتقاد جديد ما با احساس توليد شده را ميشود با فورمول (  T)اين احساس در ذهنمان فعال باقي بماند را با 
.  زير نشان داد

2)  Bn = Bo ± Fn ×T   
  (bi)∑)در اين فورمول قرار داده و به آن تاثير اعتقادات شخصيتي ما  ( Fo ± E × T)  را از فورمول اول(  Fn)حال اگر مقدار 

: بشکل زير در ميآيدهيجانات يير فورمول تؽيير اعتقادات در اثر تػ را هم اضافه نمائيم،( 
 
3)  Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2   
اين فورمول نهائي ما جهت توضيح رابطه بين اعتقادات با احساسات و هيجانات است و با کمک آن ميتوانيم تاثيرات کنترل فکر 

 .و شستشوی مؽزی در تثبيت، تشديد و يا تؽيير اعتقادات را توضيح دهيم
 

: ميتواند منجر به ايجاد احساسي جديد و هيجاني نو شود اعتقاد يک تغيير
 
در مورد همان اعتقاد ساده ای که " مانطور که در گذشته ديديم هر اعتقادی ميتواند متشکل از چندين اعتقاد ساده تر باشد، فرضاه

محبت يعني »و « مادر کيست»، ديديم که اين اعتقاد حداقل مرکب از دو اعتقاد ساده تر )مادران همه مهربان هستند(مثال زديم 

. که هر تؽييری در اعتقادات ساده تر تشکيل دهنده يک اعتقاد پيچيده تر ميتواند باعث تؽيير آن شود ساخته شده و باز ديديم« چه
خوراندن يک بچه را بحساب محبت نگذاريم و " اگر در اثر تجربه فهم و اعتقاد ما نسبت به معني محبت تؽيير کند و مثال" فرضا

اگر بياد . هم عوض شود« همه مادران مهربان هستند»ه اين اعتقاد که محبت را عميقتر فهم نمائيم ممکن است عقيده ما دربار
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اعتقاد ما درباره اينکه مادر «  b1» نشان داديم که در آن «  + B=b1 + b2  (bi)∑»داشته باشيم در گذشته اين رابطه را با 

تقادات شخصيتي و اعتقاداتي بود که هم مجموعه اع«   (bi)∑» اعتقاد ما درباره اينکه محبت يعني چه و «  b2» کيست بود و 

حال اگر تؽيير و يا تاثير اعتقادات جانبي و يا شخصيتي را برای لحظه ای ناچيز . منؽير المستقيم روی اين اعتقاد تاثير ميگذارند
ليد شده توسط اين نشان دهيم ميتوانيم احساس تو«  Bn» و اعتقاد ثانويه را با «  Bo» و در حد صفر بدانيم و اعتقاد اوليه را با 

:  بدست آوريم 2د از درون و يا بطور ؼير مستقيم را با استفاده از فورمول عتقاتؽيير ا

4)  Fn = (Bn – Bo) ÷ T 
  بطور ؼير مستقيم روی اين اعتقاد تاثير دارند و اعتقادات شخصيتي را هم در نظر بگيريمکه اگر ما تاثيرات اعتقاداتي را 

: از تؽييرات دروني اعتقادی را پيدا نمود منبعثاحساس جديد  ،يافتن ميتوان فورمول پنجم جهت
5)  Fn = (Bn ± Bo - ∑Bi) ÷ T 

. در اينجا عالمت مثبت و منفي بدليل آنست که اعتقاد ثانويه و اوليه ممکن است در يک جهت باشند و يا در جهت مخالؾ" مجددا
جهت يکديگر باشند ميزان احساس ايجاد شده بيشتر و در صورتيکه در  البته توجه داشته باشيد که در صورتي که اين دو خالؾ

به ضرب جبری منفي در منفي ميشود مثبت و مثبت در منفي ميشود منفي )يک جهت باشند ميزان احساس ايجاد شده کمتر است 
صورت گرفته است کوچک  همچنين اگر اين تؽيير، ضربه ای صورت گرفته باشد يعني مدت زماني که تؽيير در آن.( توجه کنيد

باشد باز مقدار احساس ايجاد شده زياد و اگر در مدت زمان طوالني صورت گيرد چون مقدار فوق تقسيم بر زمان ميشود مقدار 
همواره توجه داشته باشيد که تؽييرات ضربه ای و ناگهاني موجب توليد هيجانات و احساسات ). احساس ايجاد شده کم خواهد بود

درست بهمين دليل است که ما خبرهای خوب را بصورت  .رات آهسته توليد کننده کمترين هيجانات و احساسات هستندشديد و تؽيي
سريع و يا شوک آورد و بالعکس خبر های بد را مرحله ای و بتدريج مطرح ميکنيم و باز بهمين دليل است که رهبران فرقه ای 

وجود آورند، اخبار بزرگ خود را بصورت يکدفعه و شوک آور مطرح برای آنکه بيشترين هيجانات را در مخاطبان خود ب
.  البته به مجموعه اعتقادات قوی و يا شخصيتي هم توجه داريم که ميتوانند باعث زياد و يا کم بودن احساس توليد شده شوند(ميکنند

بيرون از طريق ايجاد يک هيجان و از طرح اين فورمول من سعي دارم بگويم که احساس ميتواند از دوجهت تؽيير نمايد، از با 
به اين ترتيب شما ميتوانيد کودکي را کتک زده، مال دوستتان را بدزديد، و يا نسبت به يک . درون از طريق تؽيير يک عقيده

و  ؼريبه از خود محبت نشان داده و طرؾ مقابل را هيجان زده نموده و در وی احساسي نسبت به خود و به دنبال او عقيده مثبت
يا منفي ای نسبت به خويش بوجود آوريد و از طرؾ ديگر ميشود با دادن يک سری اطالعات و کار توضيحي، يکي از ترکيبات 
اعتقادی را عوض کرد و باعث تؽيير يک اعتقاد شد و در نتيجه احساس جديدی در فرد بوجود آورد و با تؽيير اين احساس فرد 

نشان از خود ن وادار نمود که آهي کشيده، اشکي ريخته و يا يک عکس العمل هيجاني ديگر را به هيجان آورده و او را به ناگها
.  باشند دريافت کردهدهد بدون آنکه حسهای پنجگانه وی از دنيای بيرون بطور مستقيم نسبت به آن موضوع اطالع جديدی 

 

:  هيجانات
شکسپير، مکبث ." جيبي را بخواندموضوعات عآن رخسار تو همچون کتابي است که انسان ميتواند در "

شادی، عصبانيت، عالقه، : همه ما براحتي ميتوانيم تا ده نوع از هيجانات را در رخسار فرد ديگر بخوانيم: " دکتر النگ ميگويد
 18."ذوق زدگي، تعجب، تحقير شدگي، ؼم، ترس، خجالت، و گناه
رهنگها را بسهولت در دارنده آن از يکديگر بازشناسيم، اما رابرت اگر چه ما ميتوانيم اين ده نوع هيجان شناخته شده در تمام ؾ

اين بي فايده است که ما سعي کنيم که هيجانات مختلؾ را به شمارش : " پلوچيک يک روانشناس برجسته توضيح ميدهد که
که در  رابطه داردآن فرد  افظهحتجارب و  با" ، کاماليک فرد  تفکرچرا که . بي نهايت است" درآوريم، زيرا که تعداد آنها تقريبا

 19."ميان تمام انسانهائي که زيسته و زندگي ميکنند و خواهند زيست منحصر بفرد است
همانطور که گفته شده هيجانات ممکن است به دوشکل بوجود آيند، از طريق يک فکر دروني و در نتيجه يک تؽيير عقيده و 

و يا .( استير يک عقيده ساده تر منبعث شده از يک هيجان با سرمنشؤ بيروني که البته خود آن تؽيير حاصل تؽي)احساس دروني، 
شنيدن يک )باشد  و يا فعل و انفعالت فيزيکي دروني حاصل شده در اثر دريافت يکسری اطالعات از حواس پنچگانه مانميتواند 

در هر (. د، و کتک خوردن از کسيخبر خوش و يا بد، ديدن يک منظره فجيع، و يا چشيدن يک مزه تلخ، استشمام بوئي ب
و يا فرستاده شدن شکهای  دوصورت به دنبال ايجاد هيجان بدن هرمون مناسب را ترشخ نموده و بدنبال ترشح آن هرمون

عضالتي از بدن مثل عضالت صورت و يا دست و پا فرمان منقبض و منبسط شدن ميگيرند، و در نتيجه اخم ميکنيم،  عصبي،
به اعتقاد من هر عملي که ما انجام ميدهيم حاصل ضرب هيجاني است شناخته شده و يا . ی به فرد مقابل ميزنيمميخنديم، و يا لگد

توجه داريم که درست کارکردن و نکردن ؼدت ترشحي بدن و اينکه چه ماده شيميائي از ناشناخته در ميزان اراده ما و البته 
توانند در نشان دادن عکس العمل مناسب در مقابل هيجانات، تاثير مستقيم دنيای خارج بشکل مصنوعي وارد بدن شده باشد هم مي

اينکه ما در مقابل چه هيجاني چه عکس العملي از خود نشان دهيم و يا بعبارت ديگر چه هيجاني چه . و يا ؼير مستقيم بگذارند
به کدام عضله بدن ميدهد، بستگي به  چه فرماني يا شوک را توليد ميکند و آن هورمون و يا چه شوک الکتريکي ای هورموني

آموزشي است که ما از روز اول زندگي از محيط بيرون خود گرفته و آنرا به تدريج بصورت عمل خودبخودی و ؼير ارادی در 
. درست مثل راه رفتن و دوچرخه سواری که اول ارادی و آگاهانه هستند و بتدريچ تبديل به عملي ؼير ارادی ميشوند) آورده ايم

شايد خنده ها و گريه های اوليه يک کودک هم اول زياد برای خودش مفهومي نداشته باشند، اما بعد از مدتي که ديد گريه و شيون 
به اين .( يعني شير و خنده يعني محبت، ياد ميگيرد که چگونه هيجانات دروني خود را نشان دهد تا نتيجه مثبت از آنها بگيرد

بما آموزش ميدهند که در مقابل دريافت )حاصل تربيت و آموزش است  لهای فيزيکي و بيرونيبخشي از اين عکس العم ترتيب
« اشتباه و اصالح»هم حاصل تجربيات اگاهانه و يا خودبخودی خود و  و پاره ای ديگر( محبتي لبخندی زده و تشکر کنيم

.  کارهای خودمان است
اسيد معده در مورد گرسنگي و يا نياز جنسي هم ميتوانند توليد کننده ترشح بعضي از هرمونها و مواد شيميائي درون بدن مثل 

اينکه ما يک هيجان را مثبت و ديگری را منفي ببينيم، بعضي از . هيجاناتي باشند که انسان را وادار به عکس العمل بيروني کند
نها در اثر ترشح موادی شيميائي در مؽز ما آنها را فيلسوفانه و بعضي را حيواني بدانيم اين موضوع را تؽيير نميدهد که همه آ

؟ البته بدون شک ساده تر هستند، فرقه دارندهوس جنسي  باآيا گرسنگي و يا تشنگي : "داماسيو در اينمورد ميگويد. توليد ميشوند
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" گره خورده و گاهاو درست بهمين علت است که هر سه ميتوانند در هم . اما به واقع مکانيسم ايجاد آنها فرق زيادی با هم ندارد
خيلي وقتها ما تشنه هستيم در حاليکه احساس گرسنگي ميکنيم بخصوص در کشورهای سردخيز که }. پرکنندجای يکديگر را 

تفاوت اصلي آنها در { .افراد نياز جنسي را با پرخوری جواب ميدهند" و يا گاها .حس تشنگي زياد در انسان تقويت نميشود
هايمان پاسخ داده ايم، ه ن به آن بر ميگردد که ما چگونه بوسيله تجارب شخصي خود به خواستحافظه است، من ميگويم اي

آيا عالئق و عشق رمانتيک را ميتوان به شکل .  ... همانطور که گشنگي و يا تشنگي را ياد گرفته ايم که برطرؾ نمائيم
يح چنين مکانيسمي ما را به نقطه ای نکشاند که بخواهيم بيولوژيکي بيان نمود؟ نميدانم چرا نه؟ تا آنجا که کوشش ما برای توض

با تشکر از تحقيقاتي که صورت گرفته و " ما مطمعنا. بطور ؼير ضروری ای تجارب منحصر بفرد يکنفر را ساده سازی نمائيم
دو هرمون . کنيمجدا  را از يکديگر نياز جنسي و عالقهميتوانيم  را کشؾ نموده، دو هرموني که باعث نيازجنسي و عالقه ميشوند

اگر . که روی نيازهای جنسي و عشق و عالقه ما تاثير ميگذارند(  vasopressin)و واسوپرسين (  oxytocin)اوکسيتوسين 

معروفند  اين نوع از موش}(  prairie vole)موش اطراؾ رودخانه مي سي سي پي مانع توليد اوکسيتوسين در يک زوج ماده 

شويم، اين مانع رابطه جنسي برقرار کردن او با يک جنس نر نميشود، اما مانع وابستگي عاطفي او { به وفاداری به زوج خويش
آميزش . شويم تاثير مشابه روی او خواهد داشت همان موشبعکس اگر مانع ترشح واسوپرسين در زوج نر. به زوجش ميشود

تگي عاطفي نسبت به زوج خويش پيدا نکرده و وابس{ به زوج خويش شعلي رؼم وفاداری ؼريزی}جنسي آری، اما زوج نر 
آميزش جنسي و عالقه و وابستگي البته عشق رمانتيک نيستند، اما . برايش هم مهم نخواهد بود که سر قرار با وی حاضر شود

نوع  همينطور ما ميتوانيم درباره افتخار و شرم که بنظر ميرسد ربطي با يکديگر نداشته و دو. بخشي از توضيح آن ميباشند
 20."مختلؾ عکس العمل فيزيکي را ناشي ميشوند، صحبت کنيم

اول از طريق ترشحات هورموني که ميتوانند منشؤ دروني مثل : همانطور که گفته شد هيجانات از دو طريق ميتوانند بوجود آيند
ز کسي و يا محبت ديدن از فردی گرسنگي و يا تشنگي و يا نياز جنسي داشته و يا منشؤ بيروني داشته باشند، مثل ناسزا شنيدن ا

ناشناخته و يا شنيدن خبر مرگي و يا تولدی که در هر صورت باعث ايجاد احساسی و بدنبال آن تؽيير اعتقادی و يا ايجاد  
دوم از طريق تؽيير يک اعتقاد که در . اعتقادی جديد ميشوند و بصورت حافظه ای جديد در مؽز مکتوب و محفوظ باقي ميمانند

يير يکي از اجزأ تشکيل دهنده اش فرق کرده است و بدنبال آن احساس جديدی در انسان بوجود آمده و اين احساس خود اثر تػ
در اينصورت هيجان را ميتوان حاصل تفريق احساس ثانويه از احساس اوليه تقسيم بر . هيجان جديدی را بوجود آورده است

  .ستطول زماني که در آن اين تغيير رخ داده است، دان

6)  E= (Fn ± Fo )/T  
با اين تعريؾ از هيجانات ديگر همانطور که در گفتار رابرت بلوچيک هم ديديم ديگر ما نميتوانيم مدعي شويم که تعداد محدودی 

از هيجانات داريم چرا که بسته به تؽيير احساسات در طول زماني که آن تؽيير صورت گرفته ما ميتوانيم ميزان مختلفي از 
اگر به فورمول فوق توجه کنيم نقش پارامتر زمان هم برای ما . ات را داشته و عکس العملهای گوناگوني از خود نشان دهيمهيجان

فردی را که تا لحظه ای قبل آدم درستي ميدانسته )برای مثال اگرعقيده ما نسبت به فردی بطور ناگهاني تؽيير کند . روشن ميشود
احساسي که توليد ميشود زياد و درجهت مخالؾ و در نتيجه با احساس قبلي ( د جيبمان را ميزندايم بيکباره مشاهده کنيم که دار

و تقسيم بر يک مدت زمان خيلي کوچک، حاصل ميشود عدد بزرگي از هيجان که ميتواند ( منفي در منفي ميشود مثبت)جمع شده 
بزرگ است که  Tدت زماني طوالني عوض شود آنقدر و يا بالعکس اگر اعتقادی در م. موجب برخوردی شديد از جانب ما شود

درست بهمين علت است که در مورد . حاصل تقسيم هر عددی بر آن کوچک شده و در عمل هيجان قابل توجهي ايجاد نميشود
آنرا جرقه ای و سريع ميگويند که حداکثر هيجان خوب و خوش ايجاد شود و در مورد اخبار ناگوار " اخبار خوش معموال

.  آنرا آهسته ميگويند که تاثير هيجاني آنرا به حداقل برسانند" والمعم
خالل اين در . کرده که خود باعث تؽيير عقيده ای شود ايجاد البته بايد توجه داشت که خود اين هيجان ميتواند نوعي احساس جديد

هيجان خيلي بزرگي  ميتوان( پيچيده تر تؽيير عقيده –احساس  –هيجان  –احساس  –ساده ترعقيده تؽيير )يعني دايره  پروسه،
خصوص استفاده از  در .21و از ميزان هيجان ايجاد شده استفاده کرده و افراد را به کارهای حتي خارق العاده واداشت نمودتوليد 

يا عقايد قوی و  رهبران فرقه ای سعي ميکننداز طريق ايجاد هيجانات " بخش شستشوی مؽزی که در آن اساسا هيجانات، در
در عين حال بايد توجه داشت که اين دايره عقيده، احساس، هيجان . 22بيشتر صحبت خواهيم کرد کنندعوض را شخصيتي انسان 

اگر هر يک باعث تؽيير ديگری شود و انسان نتواند از اين چمبره خارج گردد ممکن است ميزان هيجان به اندازه ای برسد که 
و  هنيتبر اساس يک ذ" ، مثالعاده که هيچ دليل بيروني هم ممکن است نداشته باشد بکندحتي فرد را وادار به يک حرکت فوق ال

.  را بدليل خيانت بکشد و يا خود فرد را دچار يک بيماری رواني کند همسرشگمان 
  

: تاثير پذيری، کنترل فکری و شستشوی مغزی :مدل رياضي برای توضيح

 
باز گشته و با نگاه به آن ببينيم که مخدوش کنندگان  بخشمده در قسمتهای قبلي همين بدست آ 3اجازه دهيد به فورمول شماره حال 

کنترل ميکنند و يا بکل شستشوی  مؽز چگونه آنرا بکار گرفته و روی عقايد قوی و محکم و افکار ما تاثير گذاشته، آنها را
.  داده و عقايد ديگری را بجای آنها ميکارند مؽزيمان

 Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2 
نشان داده (  Bo)اول اعتقادات گذشته ماست که بشکل : همانطور که مشاهده ميشود اين فورمول دارای سه بخش متفاوت است

شده، دوم بخش شخصيتي و احساسات گذشته ماست که بطور ؼير مستقيم روی اعتقاد مربوطه ميتوانند تاثير گذاشته، مانع تؽيير 
بخش نهائي يا موثر ترين بخش اين معادله . نشان داده شده است(  Bi + Fo × T∑)اين بخش با . رش گردندآن شده و يا مسبب تؽيي

ما را عوض کند و آن  حتي شخصيتدر امر تؽيير يک عقيده، بخشي است که مخدوش کننده مؽز سعي دارد با بکار گيری آن 
.  نشان داده شده است(  E × T2)بکار گيری هيجانات است که با 

 
يعني در مرحله اول که مرحله عضو گيری است، : سه مرحله مخدوش سازی ذهن و يا فکر هم به اين سه بخش بر ميگردد

با بکار گيری تلويزيوني، سعي ميکنند  اتيک کارگردان تبليػيا مخدوش کننده ذهن، رهبر فرقه و يا حتي يک معلم معمولي و 
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از اجزأ يک اعتقاد  با تؽييير يک اعتقاد ساده( توضيح داده خواهند شد" صالکه در بخش مربوطه مؾ)منطق و شيوه های نفوذ 
ممکن است با کار توضيحي به ما نشان دهند که مهرباني فقط ؼذا دادن به " فرضا. را تؽيير دهند(  Bo)عقيده ما يعني  پيچيده تر،

ی برای ما داشته و فکر آينده ما بوده است و به بچه نيست و پدر ما که حتي ما را کتک ميزده که درس بخوانيم دلسوزی بيشتر
اين ترتيب سعي نمايند عقيده ما را در مورد اينکه همه مادران مهربان هستند و يا مادران مهربانتر از پدران هستند را عوض 

.  نمايند
بر (  Bi + Fo × T∑)وم يعني به پارامتر د" ميخوانم، تماما يا کنترل ذهن مرحله دوم مخدوش سازی ذهن که من آنرا کنترل فکری

ده توجه داريم که در مرحله قبلي مخدوش کننده ذهن و يا رهبر فرقه توانسته با بکار گيری شيوه های منطقي و نفوذ عقي. ميگردد
اينکه کار و خانه و خانواده را ترک کرده و بخاطر هدفها و قولهای داده شده توسط " مثال)د ای را در فرد مربوطه تؽيير ده

حال در مرحله کنترل فکری مشگل آنها اينستکه چگونه عقيده ای را که بتازگي در فرد جذب .(. رهبر فرقه به آن فرقه بپيوندد
فرد ياد خانه و خانواده افتاده و فرقه " فرضا)شده کاشته اند، تقويت نموده و آنرا تثبيت کرده و مانع بازگشتش به حالت اوليه شوند 

در اينجا آنها با دو مانع و يا دو کشش که فرد را بسمت بازگشت به حالت اوليه (. گي قبلي خود بازگرددرا ترک کرده و به زند
اگر به فرقه ای پيوسته است احساسات " نخست احساساتي است که فرد نسبت به اعقتاد قبلي دارد، مثال: ميکشاند روبرو هستند

اين بخش را . او را دعوت به ترک فرقه و بازگشت به خانواده ميکند وی نسبت به خانواده و دوستان و محيط زندگي گذشته اش
مدت زمانيست که اين احساسات بصورت تفکر و (  T)نشان دهنده احساسات است و (  Fo)نشان ميدهيم که در آن (  Fo × T)با 

کنند ذهن و يا در اين مرحله  مخدوش. در ذهن ما فعال هستندبه خاطره ای و يا احساسي  نياد آوردن و فکر کرد" يا اصطالحا
. کنترل کننده فکر بخوبي ميداند که وی نميتواند احساسات يک فرد را که در حافظه او محفوظ هستند را پاک نموده و صفر نمايد
بنابراين وی سعي ميکند برای صفر کردن پارامتر فوق بعوض صفر نمودن احساس، مدت زماني که آن احساس در ذهن فرد 

در نتيجه حاصل ضرب صفر در هر عددی صفر خواهد بود و با اين ترتيب وی ميتواند . ال است را صفر نمايدجذب شده فع
برای انجام اين امر وی سعي ميکند با شيوه های مختلؾ که در بخش کنترل . را به صفر و يا حداقل برساند(  Fo × T)تاثير 

 به ياد زندگي گذشته، خاطرات زندگي قبليوادار کند که بهيچ عنوان  آنها را توضيح خواهيم داد، فرد مربوطه را" فکری مفصال
مهمترين پارمتری که کنترل کننده فکر و يا ذهن در اين مرحله بکار ميگيرد . و باصطالح آنها را بکل فراموش نمايد نيفتاده

از مأل گذشته، وادار کردن وی که ايزوله کردن و يا منزوی کردن کامل فرد مربوطه از زندگي قبلي است، جدا کردن کامل وی 
خانواده و دوستان قديمي را نبيند، با آنها تماسي نداشته باشد، و آنقدر مشؽول بوده و کار داشته باشد که حتي فرصتي برای فکر 

و يا يعني مدت زماني که احساسات گذشته در ذهن او فعال هستند به صفر (  T)در اينصورت  کردن به آنها را هم نداشته باشد
.  که ميتواند احيؤ کننده اعتقادات گذشته باشد خنثي ميگردد(  Fo × T)نزديک به صفر رسيده و بنوعي پارامتر فوق الذکر 

مشگل دومي که کنترل کننده فکر در اين مرحله دارد اعتقادات محکم و يا قوی و يا بعبارت ديگر اعتقادات شخصيتي فرد است 
اعتقاداتي مثل احساس مسئوليت نسبت به خانواده و دوستان و ) و فرد را بسمت اعتقاد قبلي ميکشندکه همسوی با اعتقاد قبلي بوده 

کنترل کننده فکر ميداند که اين اعقتادات " مجددا(.  Bi∑) ... (يا حتي اعتقادات مذهبي و اخالقي، احساس دين نسبت به خانواده و 
نابراين وی سعي ميکند حداقل تاثير آنها را خنثي سازد، برای انجام اين امر ب. محکم و قوی بوده و به آساني قابل تؽيير نيستند

همانطور که در بخش کنترل فکر خواهيم ديد، کنترل کننده فکر شيوه هائي را بکار ميگيرد که مهمترين و اصلي ترين آنها، 
مقررات سفت و سخت برای خوردن و ، پوشش وی را عوض ميکند زبانش را تؽيير داده. مجبور کردن فرد به تؽيير رفتار است

خوابيدن و کارکردن و مطالعه کردن گذاشته ميشود و رويهمرفته سعي ميشود که اخالق و فرهنگ و رفتار فرد مربوطه گام به 
در حالت تدافعي قرار گرفته و ديگر مجالي برای  اگر عوض نشود، حداقل در اينصور شخصيت گذشته وی. گام تؽيير نمايد

.  قاد گذشته نخواهد داشتنجات اعت
 

: شستشوی مغزی
 

همانطور که در ( E × T2)  فوق ديده ميشود بخشي است که با هيجانات سر و کار دارد، يعني  هسومين پارامتری که در معادل
هيجان  و دوم مدت زماني که آن(  E)اين فورمول مشاهده ميشود ما در اينجا دارای دو پارامتر هستيم نخست هيجان ايجاد شده 

شستشو کننده مؽز بعد از انکه در مرحله جذب و تاثير گذاری توانست اعتقادات مورد نظر خود را در فرد جذب (. T)فعال است 
شده تؽيير دهد و در مرحله کنترل فکری توانست آنها را تثبيت نموده و مانع بازگشتشان به حالت اوليه شود، در اين مرحله سعي 

که البته توجه (  T)و طوالني کردن هر چه بيشتر مدت عمر اين هيجانات (  Eبزرگ بودن  )ت فوق العاده ميکند با ايجاد هيجانا
را آنقدر بزرگ نمايد که بتواند حتي مسبب تؽيير (  E × T2)داريم که بتوان دو هم ميرسد، حاصل ضرب ايندو را يعني پارامتر 

ده و ش(  Bi∑)باعث تؽيير هميشگي حداقل بخش مهمي از " شده و نهايتايکسری از اعتقادات محکم، پايه ای و شخصيتي در فرد 
 "شخصيت موريانه" عنوان ميکردبعبارت ديگر شخصيت فرد بکل عوض شده و شخصيت فرقه ای و يا آنطور که مريم رجوی 

يمي گفتم حتي ميتواند باعث اين در واقع مشابه همان بمباران اتمي است که اگر به خاطر داشته باشيد در مثال ش). ای بخود گيرد
( تؽيير عنصر هيدروژن شود

فقط به ياد . و تاثيری که آنها روی تؽيير اعتقادات ما دارند کرده در اينجا بار ديگر من بايد تاکيد روی اهميت ايجاد هيجانات
شود تا قوی ترين يورشان نمداشته باشيد که بدون هيجانات از کوچکترين آنها که حتي به چشم نميآيند و خود فرد هم متوجه حض

و  نداشتيمتروی و کشته شدن هزاران و حتي دهها هزار نفر شوند، ما احساسي  ي مثلآنها مثل خشم و حسد که ميتوانند باعث جنگ
من در شگفتم که اگر هيجانات نبودند چگونه : "در خصوص اهميت هيجانات داماسيو ميگويد. بودن ، اعتقادی در بينبدون احساس

، خجالت و يا ساير مثل همدردی، وابستگي و محبت بودند اگر مردم فاقد هيجاناتي. و انسانيت ميتوانست متکامل شوددنيا 
در نبود : "وی ادامه ميدهد." بعضي از آنها بشکل ساده شان در بعضي از حيوانات ديگر هم ديده شده اند" که اخيرا هيجاناتي

که با کششهای هيجاني خود و ستايش و  وجود نداشتند د، همچنين دنبال کنندگانيهيجانات عادی، ممکن بود پيامبری هم نميآم
فرد مقتدر به او نقش رهبری بدهند که بتواند آنها را هدايت کرده، از ايشان محافظت نمايد، و جبران شگفتي خويش نسبت به يک 

  23."توضيح دهدکننده زيانهايشان باشد، و قادر باشد موضوعات ؼير قابل توضيح را برايشان 
نکته قابل تذکر در اين بخش اينستکه علي رؼم اينکه من اين سه بخش مخدوش سازی ذهن را از يکديگر جدا کرده و هر يک را 

در مرحله اول مخدوش کننده ذهن از ايجاد هيجانات بهره " م اما اين بدان معني نيست که فرضاه ابه بخشي از کار نسبت داد
رحله نهائي از شيوه های منطقي و نفوذ بهره نخواهد گرفت و يا ايزوله کردن فرد از محيط بيرون تنها نخواهد گرفت و يا در م

در هر مرحله از کار، مخدوش کنند ذهن سعي ميکند که تمامي اهرمها را برای تؽيير فرد بکار . مربوط به مرحله مياني است
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طقي و تاثير گذار است و در مرحله آخر اولويت با بکارگيری شيوه گيرد،اما در مرحله اول اولويت با بکار گيری شيوه های من
.  های ايجاد هيجانات است
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