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  به ادامه گذشته

 قدرت بی پايان فکر انسان
 زمين آبستن روزی ديگر است 

  ــــيد ـــاين است زمزمه ی سپـــ

  ـد ـــاين است آفتاب که بر می آي

  تک تک، ستاره ھا آب ميشوند 

   احمد شاملو -سرود پنجم               

فقند؟ چرا بعضی انسانھا به بسياری از خواسته ھای خود ؤفقترند و بعضی کمتر مؤچرا بعضی انسانھا در زندگی م

  ميرسند، ولی انسانھای ديگر در ھمه ی اھداف خود شکست ميخورند؟ 

را به فق از پدر و مادر خود پول زياد، يا ھوش زياد يا ھر دو ؤمکن است بگوييد آدمھای مم!  شانس:ممکن است بگوييد

فق ؤفق می آيند نمی توانند مؤ نامممکن است اضافه کنيد آنھايی که از خانواده ھای. فقترندؤارث برده اند و در نتيجه م

فقر بياورد و امکانات رشد را از فردی که فقر ممکن است . يک نگاه عمومی ممکن است حرف شما را تأييد کند. شوند

ق بيرون می آيند، ولی فؤکه افراد زيادی از خانواده ھای ماز طرف ديگر می بينيم . در فقر زندگی ميکند بگيرد

ميلياردر بزرگ آمريکايی اعالم کرده است که برای بچه ھايش ارثی باقی ) 1(وارن بتی. فقی نيستندؤانسانھای م

او بر اين باور است که پول مفت تنبلی می آورد و توان تالش . پولدارھا را ھم تشويق به اين کار ميکندنميگذارد و ساير 

    .را از فرد ميگيرد
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ورزشکاران کشورھای مختلف با آمادگيھای افسانه ای به .  شاھد مسابقات المپيک پکن بوديم2008در ماه آگوست 

فقيت بعضی از اين ورزشکاران غير انسانی به نظر می ؤم.  رسيدنده ترين آنھا به پيروزیرقابت برخاستند و آماد

دونده ی جامائيکايی در . فلپس ھشت مدال طال برد و ھفت رکورد جھان را در جريان مسابقات در ھم شکست. رسيد

ه چنين مدد آمادگی فيزيکی خود بآيا اين ورزشکاران تنھا به . صد متر به راحتی و با رکوردی حيرت انگيز پيروز شد

ه غير از فقيتھايی رسيدند؟ مطالعات و تجارب روزانه نشان ميدھد که به غير از شرايط مادی مناسب برای رشد و بؤم

  . فقيت، انسانھا نياز به آمادگی ذھنی ـ روحی دارندؤتوانايی فيزيکی، برای م

فقيت خود پی می برند و آن را در سه دھه ی گذشته ورزشکاران به طور روزافزونی به اھميت تمرينھای ذھنی در مو

فق است که لحظات مسابقه ی خود را از ابتدا تا انتھا و به طور کامل، ؤبه نظر می آيد که ورزشکاری م. ندبه کار ميبر

شناسی ورزش در اين دو، سه دھه اھميت خاصی  روان. نه تنھا در ميدان مسابقه، بلکه در ذھن خود، تمرين کرده باشد

  ) 2.(ت علمی متعددی در اين زمينه به چاپ ميرسديافته است و مجال

  

 نشان داد که مغز انسان سيستم کدگذاری دوگانه 1986در سال ) 4(استاد دانشگاه غرب اونتاريو) 3(دکتر آلن پای ويو

اين دو سيستم برای کدگذاری اطالعات کالمی و غير کالمی به کار . برای ضبط اطالعات به کار ميبرد) 5(ای

در برنامه ھای " تمرين ذھنی"و " تصور ذھنی"نوشته ھای اين استاد دانشگاه اساس استفاده از ) 6.(ميروند

مطالعات متعددی نشان ميدھد که اين تمرينھای ذھنی نه تنھا توان ذھنی ورزشکاران را باال ميبرد که . ورزشکاران شد

 . توان فيزيکی آنھا را ھم باال ميبرد

در اين مطالعه دو گروه ) 7.(ه ای تالش کردند توان ذھن انسان را اندازه گيری کنندگوانگ يو و کلی کول در مطالع

از يک گروه خواسته شده بود که از دوشنبه تا جمعه به مدت مشخص و محدودی و با حرکات مشخصی . شرکت داشتند

محققان از .  رفتقدرت دست اين گروه در طول مدت آزمايش سی درصد باال. قدرت عضالت دست خود را باال ببرند

گروه دوم خواستند که از دوشنبه تا جمعه ھمانند گروه اول برای تقويت عضالت خود تمرين کنند، ولی به جای تمرين 

محققان متوجه شدند که ھر چند افراد گروه دوم دست به ھيچ کار . فيزيکی حرکات را تنھا در ذھن خود تکرار کنند

  .  درصد باال رفت22کات را تکرار کرده بودند قدرت دست آنھا فيزيکی نزدند و تنھا در ذھن خود حر

آيا اين يک اتفاق غيرمنتظره بود؟ آيا يافته ھای اين مطالعه قابل تکرارند؟ آيا ذھن انسان اينقدر قدرتمند است که حتی 

می آورد؟ چه بدون حرکت يک عضله قدرت بازو را بيست درصد باال ببرد؟ ذھن انسان اين قدرت را از کجا به دست 

مکانيسمی در پشت اين پديده قرار دارد؟ آيا قدرتھای مافوق طبيعی اين توان را در انسان قرار داده اند يا مبناء اين 

انرژی در جايی قرار دارد که ما از آن سر در نمی آوريم؟ و باالخره آيا اگر ذھن انسان چنين قدرتی دارد، آيا ميتوانيم 

   و رسيدن به خواسته ھای خود استفاده کنيم؟ از آن در جھت خدمت به خود

به نظر می آيد که قبل از اينکه علم بتواند ) 8.(به بررسی تاکتيکھای مبارزه ی محمدعلی کلی ميپردازد" مبارزه"کتاب 

درباره ی قدرت ذھن به يافته ھای خود برسد محمدعلی از اين قدرت آگاه بود و از آن برای پيروزيھای خود و سلطه ی 

 را قبل از مسابقه  در کتاب می آيد که علی تمامی مبارزه ی خود با حريفش. ود بر دنيای مشت زنی استفاده ميکردخ

 او بارھا در ذھن خود به شکل کامل به مبارزه با در واقع قبل از مسابقه. لحظه به لحظه در ذھن خود تکرار ميکرد

در ذھن از حريف خود کتک ميخورد و در مقابل آن کتک خوردن مقاومت ميکرد، ضربه ھای . حريف پرداخته بود

 را در ذھن خود تجربه ميکرد 11- 12 خستگی ھای راند  حريف را ميديد که به طرف او می آيد و او جا خالی ميکرد،

بررسی رجزخوانيھا و . وقتی محمدعلی به رينگ مسابقه وارد ميشده آماده پيروزی بود. ود می ايستادو روی پاھای خ
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. گفته ھای محمدعلی کلی نشان ميدھد که او از روشھای مختلف ذھنی برای برتری فکری بر حريف خود استفاده ميکرد

او در رجزخوانيھای خود ھم به تکرار . بودگفته ھای او نشانگر اطمينان به خود، خودباوری و گواھی به توان خود 

با تلقين و روشھای ذھنی مناسب به ھمراه تمرينھای فيزيکی . ذھنی مسابقه و تصور ذھنی روند مسابقه می پرداخت

  . مداوم و روزانه و ذھنی مناسب محمدعلی ساليان سال قدرت شکست ناپذير مشت زنی بود

محققان . درتمند تفکر و تصور ذھنی را بر قدرت فيزيکی انسان توضيح دادچگونه می توان اين تأثير شگفت انگيز و ق

سعی کردند ببينند مغز انسان توان تشخيص فکر و عمل را دارد يا نه؟ آنھا الکترودھايی را به مغز انسان وصل کردند 

ه مشغول اسکی بودند يا در يکی از اين آزمايشھا فعاليت مغزی کسانی ک. که تغييرات الکتريکی مغز را اندازه ميگرفت

در اين مطالعه مشاھده شد که تغييرات الکتريکی مغز . به تمرين ذھنی اسکی مشغول بودند مورد بررسی قرار گرفت

  ) 9.(کسانی که مشغول اسکی بودند تفاوت زيادی با فعاليت مغزی کسانی که در ذھن خود اسکی ميکردند نداشت

شان داد که تنھا تصور وزنه برداری تحريکھای مغزی مشخصی ايجاد ميکند نوار مغزی وزنه برداران ھنگام تمرين ن

اين مطالعات نشان ميدھد که فکر کردن به يک ) 10.( ندارد؛ًکه تفاوتی با وقتی که ورزشکاران عمال وزنه برميدارند

ن فکر، و آن موضوع و تصور کردن آن فعاليتھای مشخصی را در مغز به وجود می آورد و در نھايت باعث تقويت آ

آيا انسانھايی که تنھا به افکار منفی ميپردازند و با شنيدن خبر حادثه ای، بدترين حالتھا را تصور ميکنند، . عمل ميشود

در عمل اين افکار، وسواسھا و ترسھا را ماندگار و دايمی نمی کنند؟ و يا بدتر آيا باعث تقويت اين افکار نمی شوند؟ 

 به بيماری وسواس مبتال است و از ترس بيماری به شکل مکرر به آب کشيدن و شستن فردی را در نظر بگيريد که

مطالعات نشان ميدھد که چنين فردی در عمل يک روند خاص مغزی را در مغز خود ايجاد و . دست خود مشغول است

واسی، فرد توان به تدريج با تقويت آن ارتباط ذھنی و سوق فعاليت مغز در جھت آن فکر و عمل وس. تقويت ميکند

در مقابل می توان با تکرار آرزوھای مثبت در جھت گام برداشتن به طرف . گريختن از افکار منفی را از دست ميدھد

  : شايد در ھمين راستا باشد وقتی شاملو ميگويد. آنھا اقدام کرد

  آری 

  در مرگ آورترين لحظه ی انتظار 

  زندگی را در روياھای خويش دنبال ميگيرم 

  وياھا و در ر

  در اميدھايم 

     احمد شاملو- سرود آن کسی که            

اين افراد با نيروی اراده خود به شکل ناباورانه ای بر . در کار خود بارھا شاھد توان اعجاب آميز انسانھا بوده ام

توان . ستفاده ميکنندآنھا از قدرت فکر خود در جھت بھبود زندگی خود و بھبود زندگی ديگران ا. مشکالت غلبه ميکنند

اين افراد به اين باور آنھا وابسته است که ميشود مشکالت را از سر راه برداشت و ھر چند زندگی باال پايين ھای 

اين افراد توانسته اند خود را از اسارت سرنوشت و . فراوان دارد ميتوان آزمايشھای زمانه را با موفقيت به پايان رساند

برای رسيدن به اين امر الزم نيست قھرمان و يا فردی استثنايی . دی روحی قابل توجھی دست يابندتقدير برھانند، به آزا

با آزاد کردن ذھن از نگاھھای کھنه و محدود می توان اراده خود را آزاد . اين توانايی در ھمه انسانھا وجود دارد. بود

  .کرد و زندگی شادتر و شيرين تری داشت

                          ادامه دارد                      
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