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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

که موجب حیرت خود سمیناری در دانشگاه ماساچوست ارائه داد علمی در آخرین فعالیتهای  پُزاوهپروفسور  -1

خالصه  آینده را ریخت روی آب! جامعه علمی شد و پته ی همه ی دانشمندان همه علوم گذشته و حتی حال و

 :بودسخنرانی او بدین شرح 

به نام خداوند مهربان. در خدمت عالمان و دانشمندانی هستم که از جای جای دنیا با فرهنگها و زبانهای مختلف و ... 

سوالی  از رشته های مختلف گرد هم جمع آمده اند و شاید وجه اشتراک همه آنها این باشد که عالم اند. بی مقدمه

ذهن مرا مشغول کرده و آن را با شما در میان خواهم گذاشت. وقتی در تاریخ علم جستجویی می کنیم و آثار و 

می بینیم که از ابتدایی که متون  ،احوال دانشمندان و عالمان و نخبگان جوامع پیشین و زمانه خود را مقایسه می کنیم

ه ایم همواره آن چه مردمان به نام علم می شناخته اند در حال علمی دست ماست تا به االن که در محضر هم نشست

کوچکترین نظریات و اختراعات علمی گرفته تا  برایتغییر و اصالح بوده است و هیچ گاه ثبات و قرار نداشته است. 

ها پی که به غلط بودن و ابطال آن  فرا رسیده استآنهایی که مورد قطعیت و پذیرش همگان واقع شده بودند روزی 

. بنابراین آن چه در تاریخ به ظاهر درست اما حقیقتا غلط دیگری، گرفته استو جایگزین آن را حرف  شدهبرده 

و نباید حساب باز این است که روی هیچ حرفی نمی توان  به نظر می رسد، قطعیو برای همه علوم گذشتگان علم 

که هنوز غلط بودن آن برای مردمان آن زمان فاش در واقع جهل و توهمی بوده هر گزاره ی علمی  کرد چرا که

نشده بوده و روزی رسیده که باطل بودن آن روشن شده است. در واقع علوم، توهماتی هستند که هنوز غلط بودن 

آنها برای انسانها فاش نشده است.  بنابراین تقاضای من از شما این است که از تاریخ عبرت بگیرید و این اشتباه 

به نظریات و یافته های خود را علمی می دانسته اند و از گذشتگان خود عبرت نمی گرفته اند را تکرار  گذشتگان که

نکنید چرا که نظریات و ادعاهای علمی شما هم نظیر گذشتگان شماست و روزی به باطل بودن آنها پی خواهید برد 

مردمان و جوامع خود را بیخودی مَچَل  پس تا دیر نشده است و رسوا نشده اید از حرفهای خود دست بردارید و

ود که نظر علمی شما غلط بوده است و آن روز رسوا تا خدای ناکرده روزی فرا برسد و به این پی برده ش ،نکنید

 شوید...



 

 

به عنوان یکی از علمای حاضر در مجلس که هنوز جهالت و توهم داشتنتان برایتان فاش نشده است چه  •

خود در آینده االن خواهید داد؟ آیا از رسوایی و روشن شدن غلط بودن جواب  پزاوهجوابی به پروفسور 

 نمی ترسید؟! 

که همه فن حریف است و عالوه بر تاریخ علم، در حوزه پزشکی و چشم پزشکی هم دستی بر  پزاوهپروفسور  -2

اده ای دست یافته است. آتش دارد در آزمایشات اخیر خود بر روی چشم انسان و سایر موجودات به نتایج خارق الع

پیش از این متخصصین چشم پزشکی به این نتیجه رسیده بودند که عالوه بر اثر انگشت هر فرد انسان که منحصر به 

چشم او هم منحصر به فرد است و هیچ دو فرد انسان نیستند که عنبیه ای یکسان داشته باشند. اما فرد است عنبیه 

را گسترش داد و به این نتیجه رسید که نه تنها عنبیه بلکه همه الیه های جشم حوزه این تحقیقات  پزاوهپروفسور 

انسان از زجاجیه گرفته تا شبکیه و ... هم کامال منحصر به فرد است. او در این تحقیقات به انسان هم بسنده نکرد و 

ر حیوانات از پشه و مگس چشم جانداران دیگر را هم بررسی کرد و نهایتا به این نتیجه رسید که چشم افراد سای

خالصه همه حیوانهایی که در بوزینه و گرفته تا گرگ و شاغال و دارکوب و خرس گریزلی و شامپانزه و جغد و 

بعد از انتشار نتایج  پزاوهدر این تحقیق نتایج آزمایشات را تایید می کردند. خالصه که پروفسور  ،کشتی نوح بوده اند

وند و سوالی مهم را در ذهن همگان ایجاد کرد. نتیجه آزمایشات او این بود که این تحقیقات دوباره آتیش سوز

تصویری که از جهان هستی و موجودات پیرامونی هر کس از الیه های چشم او عبور می کنند و به شبکیه می رسد 

حصر به من ،همان چشم اوست چرا که عدسی چشم هر کس هم منحصر به فردِ ،و مورد ادراک قرار می گیرد هم

فرد اوست. یعنی هیچ دو نفری از هیچ گونه ای از چشم داران نیستند که جهان و موجودات آن را به یک شکل 

را گیج کرده است چرا که برای او این سوال  پزاوهببینند. خالصه که این تحقیق بدجوری همه از جمله پروفسور 

س چگونه میان انسانها تفاهم صورت می پیش آمده است که اگر هر موجودی نزد هر کس یک جوری است پ

گیرد؟ آن چه که عدسی چشم من آن را کتاب نشان می دهد و نزد دیگری میز است و نزد دیگری چاقو است و نزد 

حقیقتا چیست؟ اگر هر موجودی را هر کس به گونه ای میبیند آن موجود حقیقتا کدامیک از اینها دیگری درخت 

 د که همه اشیا را اشتباه و عَجَق وَجَق و هَچَل هفت، ببینند؟است؟ آیا این امکان وجود دار



 

 

به عنوان کسی که کلمات این متن را به طور منحصر به فرد می بینید و می فهمید و تحلیل می کنید سعی  •

کنید جواب منحصر به فردی از این سوال که شخصا فکر می کنید درست است و حتما اسم درست روی 

 آیا تحلیل و قضاوت پروفسور درست است؟ هید!آن گذاشته اید را بد

دچار نوعی بی معنایی در زندگی خود شد و  سواالتی که در ذهنش شکل گزفته بودپس از این  پزاوهپروفسور  -3

)پ پ(  با پزاوهبنابراین تصمیم گرفت به روان شناس مراجعه کند. گفتگوی زیر خالصه ای از گفتگوی پروفسور 

 ن)پ س( است:باستیَروانشناس پابلو سِ

پرورانده ام و چون هنوز جواب درست و پ پ: سالم. بنده مدتی است که سواالت جدی ای را در ذهن خود 

درمونی برای آنها نیافته ام باعث شده است نسبت به برخی چیزها مشکوک باشم. برای همین به شما مراجعه کرده ام 

 ید تا از این وضعیت خالص شوم. تا برای این ناآرامی فکری و درونی من کاری بکن

 پ س: مثال چه سواالتی؟

پ پ: ببینید من نسبت به خیلی از چیزها مشکوک شده ام و این بسیار مرا آزار می دهد. برخی هستند که نسبت به 

بعضی چیزها مشکوک می شوند اما خیلی صدمه جدی ای به زندگی و حال آنها وارد نمی شود اما وضعیت من از 

ی پیچیده تر و وخیم تر است. من اگر نسبت به خیلی چیزها علم داشته باشم یا نداشته باشم چندان برایم آنها قدر

عدد تخم می گذارد یا بدانم برای من چندان تفاوتی نمی کند اما  60فرقی نمی کند مثال اگر ندانم که غاز ساالنه 

و عوض کنه. برا همین شک من تو اینجور چیزا برام بودن یا نبودنشون میتونه من و زندگی منبرخی چیزها هستند که 

 اذیت کننده س. مثال برای من شک یا علم نسبت به خدا خیلی تعیین کننده س. 

پ س: بسیار خب. مشکل شما را متوجه شدم. افراد دیگری شبیه به شما هم هستند که به من مراجعه می کنند. من  

از چند جهت برایشان مفید باشد. این راهکاری که به شما خواهم داد معموال برای این افراد راهکاری می دهم که 

بسیار زودبازده است و نیاز به تالش و فکر کردن زیادی هم ندارد. بگذارید یک مثال برای شما بزنم: فرض کنید که 

س اشتباه با فرزند شما فرزندی تازه زائیده شده در بیمارستان هستید که از قضا در روزی که به دنیا آمده اید بر اسا

دیگری جابجا شده اید و این اشتباه هم اشتباه حاصل از سهل انگاری و کامال تصادفی بوده است. هیچ کس نه دکتر 



 

 

االن از آن اشتباه تصادفیِ روزِ  بخش و نه دو مادر و نه دو فرزند و نه پرستاران و بقیه افراد از این مساله با خبر نیستند.

با آن که حقیقتا  ست و شما با خیال راحت دارید به زندگی خود ادامه می دهید و تا به حال تولد، سالها گذشته ا

ق به مادر و پدر دیگری بوده اید خللی به زندگی شما وارد نکرده است. همچنین فرزند دیگری که شما با او متعل

ما این فکر و خیال شماست که می عوض شده اید هم چون از این قضیه بی خبر است وضعیتی شبیه به شما را دارد. ا

تواند زندگی را بر کام شما تلخ کند. اگر شما دائما احتمال بدهید که شاید من از روز اول اشتباهی بوده ام دائم در 

حال نوعی تشویش خواهید بود. اما اگر این فکر را با خود بکنید که شما جابجا نشده اید و خود را متعلق به همین 

ها می گویید پدر و مادر بدانید در طول زندگی اضطرابی نخواهید داشت. پس این فکر و خیال و کسانی که به آن

تصوری است که شما در ذهن خود می پرورانید که می تواند زندگی را به کام شما شیرین یا تلخ کند. راهکار من به 

ت و با این فرض زندگی را به شما این است که اگر با فرض وجود خدا آرامش می گیرید فرض کنید که خدا هس

کام خود شیرین کنید چرا که خیاالت و تصورات شما بسیار تعیین کننده است. این راهکار من نیاز به تحقیق یا وقت 

گذاری بر روی مساله خدا یا هر مساله دیگری که ممکن است برای شما تشویش زا باشد هم ندارد. سعی کنید مانند 

دگی با این فرض که عوض نشده است به زن وروز اول در بیمارستان عوض شده است  آن فرزندی که نمی داند در

 طبیعی خود ادامه می دهد و تشویشی هم ندارد، شما هم همان گونه باشید. این راهکار برای شما مفید خواهد بود...

 پ پ:

 چه رابطه منطقی میان نظریات علمی پروفسور پزاوه با این حالت او وجود دارد؟ •

 جواب روانشناس به پروفسور جواب راهکار درستی است؟ آیا •

 شما اگر جای این روانشناس بودید چه راهکاری را به او پیشنهاد می کردید؟ •


