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ﺳﻼم وﻋﺮض ادب ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار :ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ده ﻧﮑﺘﻪ رو دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و روی اوﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ
و ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ رو ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ  .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪاره ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺠﺮد و
ﻓﺮازﻣﺎن وﻣﮑﺎن ﺑﻮدن روح اﻧﺴﺎن .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮک ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺧﺒﺮ
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺖ .ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از اون ﻫﻢ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺮوژه ی ﻧﻮراﻟﯿﻨﮏ رو اﺳﺘﺎرت زده و ﻣﺮاﺣﻠﯿﺶ رو اﻧﺠﺎم
داده ،ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺸﻪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد اوﻣﺪه
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داره اﻧﺴﺎن رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮه ،اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
دردﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻧﻘﺼﻬﺎی ﺟﺴﻢ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﻪ و ﻋﻤﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻪ .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ روح ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻐﺰه و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻠﺐ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ورای اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮان ﻓﻬﻢ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﻧﺪارن و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﺳﻮال ﻣﯿﺸﯿﻢ .۱ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﺮب در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟  .۲اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺸﻪ ،ﻣﻐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺸﻪ ،ﺧﺐ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻧﺎﻣﯿﺮاﺴﺖ؟ .۳
آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺮا ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؟! ﺳﯿﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﻮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺻﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻮﺷﻪ ی دﻟﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪا ﺗﺎ
ﮐﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺗﻐﺮ و دﺳﺘﮑﺎری در اﻧﺴﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ؟
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :آری! ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺪن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد .وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه روح و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎورای ﺣﻀﻮر آن در
ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮهﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺪن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺪن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ در اﻧﺼﺮاف روح اﺳﺖ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن
ﻗﻠﺐ ،آن اﻧﺼﺮاف ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی آن ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
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